
TINERI ȘI TINERE,
In țara noastrâ liberă aveți per

spectiva realizării celor mai îndrăz- 
nețe visuri. Votați în aceste alegeri 
pentru înfăptuirea idealurilor voastre 
de progres, votați pentru construirea 
socialismului în patria noastră, 
pentru pace între popoare 1

(Din Manifestul Consiliului Central 
al Frontului Democrației Populare)

O CHEMARE DE PACE, 
BUNĂSTARE Șl PROGRES
Cetățenii patriei noastre, aiiați iu plină campanie electorală in 

vederea alegerilor de deputați pentru Marea Adunare Națională, au 
primit cu viu interes Manifestul Consiliului Central al Frontului 
Democrației Populare publicat duminică în presă.

Manifestul desfășoară în fața alegătorilor tabloul bogat al rea
lizărilor dobîndite de poporul nostru, în cei patru ani care s-au 
scurs de Ia ultimele alegeri, in toate domeniile vieții: politic, eco
nomic, social-cultural. Manifestul reamintește succese pe care cu toții 
le cunoaștem, dar cită încredere în forțele creatoare ale poporului, 
în drumul just pe care el este călăuzit de partid, se desprinde din 
simpla enumerare de date, de cifre I In ultimii patru ani au fost 
ridicate peste 100 de fabrici și uzine, sute de întreprinderi au fost 
înzestrate cu utilaje moderne; numărul hidro și termocentralelor con
struite în ultimii ani trece de 20 ; față de 1938. se fabrică în țară de 
trei ori mai multe țesături, se produc de cinci ori mai multe preparate 
și conserve de carne, de trei ori mai multe uleiuri, de aproape două 
ori mai mult zahăr și grăsimi; între 1952 și 1955 s-a dublat numărul 

{întovărășirilor și al gospodăriilor agricole colective și avem astăzi 
raioane complect cooperativizate; valoarea mărfurilor vîndute popu
lației In 1956, prin comerțul socialist, a întrecut de peste două ori 
valoarea mărfurilor vîndute în 1950; în orașele și satele noastre 
există numeroase spitale, policlinici, dispensare, case de naștere, creșe, 
cămine. Pentru cei care iubesc sportul, nu este lipsit de semnificație 
faptul că. alături de alte realizări pe drumul înfloririi culturii, este 
amintită și construirea complexului sportiv „23 August” din București.

Campania electorală se desfășoară în condițiile înaltului demo
cratism al sistemului nostru electoral. Alegătorii salută cu deosebită 
satisfacție pasajele din Manifest în care sînt zugrăvite marile drepturi 
politice de care se bucură astăzi oamenii muncii din țara noastră, 
drepturi egale, necunoscute în trecut. Ei întîmpină alegerile de la 3 
februarie ca pe o sărbătoare scumpă, adevărată sărbătoare a demo
crației socialiste. Pline de înțeles sînt pentru tinerii noștri sportivi 
cuvintele; „Ca niciodată în trecut, tineretul din țara noastră are 
astăzi mijloace să învețe, să se pregătească temeinic pentru viață, 
să-și însușească știința și cultura. Tineretului nostru îi sînt deschise 
toate porțile spre a consacra întreaga energie creatoare înfloririi 
patriei”

Document puternic ancorat în realitatea vieții. Manifestul Consi
liului Central al F.D.P. vorbește deschis alegătorilor despre greutățile 
și lipsurile pe care le mai întîmpinăm încă. Dar greutățile nu sînt 
de neînfrint, lipsurile nu sînt de neînlăturat. Poporul are în fruntea 

»sa un ctrmaci încercat, partidul, care îi arată calea ce trebuie s-o 
urmeze. In aceste zile ale luptei pentru traducerea în fapt a recen
telor hotăriri ale partidului, chemarea mobilizatoare a Manifestului 
găsește un profund răsunet în masele largi : „Partidul și forțele 
progresiste grupate în jurul său cheamă întregul popor la luptă și 
muncă pentru ridicarea nivelului de trai — țelul întregii politici a 
partidului și guvernului”. Cît optimism se degajă din cuvintele • 
„Sîntem încredințați că, așa cum a învins atîtea mari și numeroase 
greutăți în ultimii 12 ani, poporul nostru va izbuti, sub înțeleaptă 
conducere a partidului, să-și făurească o viață tot atît de bogată și 
frumoasă cum este însăși patria sa. Republica Populară Rotnînă”

Din textul Manifestului, se conturează perspectiva luminoasă a 
viitorilor ani de muncă și creație a poporului nostru. Citind despre 
sarcinile în domeniul industriei grele, al ridicării sistematice a agri
culturii, al creșterii producției industriei ușoare și alimentare, al 
dezvoltării construcției de locuințe, oamenii muncii și-au dat seama 
încă odată că stă în puterea lor, a modului cum vor pune umărul 
pentru înfăptuirea acestor sarcini, să-și ridice nivelul de trai material 
și cultural in anii ce vor urma.

Poporul nostru nu cunoaște năzuință mai înaltă decît aceea de 
a trăi în pace, de a-și făuri după propria sa voință o viață tot mai 
fericită. „Guvernul Republicii Populare Romîne duce o credincioasă •» 
și neabătută politică de pace, expresie a celor mai proîunde năzuințe 1 
ale poporului”, arată Manifestul.

Tineretul sportiv al patriei & salutat cu bucurie Manifestul 
^Consiliului Central al F.D.P. ca pe un chibzuit program de muncă și 
fspor, pe calea înfloririi economiei naționale, a bunăstării în-, 

tregului popor. Detașament plin de vigoare al constructorilor socia
lismului, tinerii sportivi împletesc comentariile pe marginea Mani
festului cu angajamentul ferm de K realiza noi succese în muncă, 

. noi victorii pentru gloria sportivă a patriei.

Sportivii discută 
problemele obștești

In aceste zile, In numeroase 
puncte' de agitație din țară, au loc 
însuflețite discuții pe marginea 
realizărilor regimului nostru. Prin
tre cei prezenți la discuții sînt și 
mulți tineri sportivi care se inte
resează îndeaproape de problemele 
obștești. Clișeul de față reprezintă 
un astfel de moment: la punctul 
de agitație nr. 3 din clădirea co
mitetului orășenesc C.F.S. Timi-' 
șoara s-ati strîns în jurul agitato
rului Ștefan Gyeneș numeroși 
sportivi, printre care maestrul 
sportului Jon Birou, campion repu
blican Ia haltere, atleta Elena Ta’ 
cltt, campionul regional de talere 
Gheorghe Todor ș. a.

(Foto; JGf TIBOR);
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Turneul final al campionatului republican de hochei pe gheață

RecoKa, Miercurea Ciuc a întrecut (d 
cu 2*1  (0*1  ; 1*0  : 1*0)

Duminică seara, personalul tram
vaielor de pe liniile 13 și 14 a a- 
vut o nedumerire: oare să se fi 
schimbat ora de începere a spec
tacolelor de operă?!... De obicei, 
la Podul Elefterie tramvaiele se 
goleau în jurul orei 19... In seara 
cu pricina însă, valul de oameni 
care cobora din vagoane cu puțin 
înaintea orei 18 nu se îndrepta 
spre monumentala intrare a Tea
trului de Operă și Balet ci se 
„spărgea” în fața caselor de bilete 
de la Centrul de antrenament nr. 
2 unde, peste cîteva minute, avea 
să înceapă primul meci din cadrul 
turneului final al campionatului 
republican de hochei pe gheață, ca
tegoria A.

Vă imaginați că această „luare 
cu asalt” a neîncăpătorului stadion 
de iarnă „ad-hoc” era provocată 
nu numai de dorința bucureșteni- 
lor de a vedea hochei pe gheață

loan Ferenczi, căpitanul echipei 
Recolta-Miercurea Ciuc.

(Văzut de Neagu)

(sport pe care au arătat în nenu
mărate ocazii că-1 îndrăgesc) ci și 
de faptul că sorții, mai puțin „e- 
dificați” asupra valorilor hocheiu
lui nostru, au decis ca, încă din 
prima etapă, să se dispute întîl- 
nirea de puternică tradiție, C.C.A. 
— Recolta Miercurea Ciuc.

Din păcate Insă, prima etapă a 
turneului final nu s-a bucurat de 
un cadru corespunzător, de o or
ganizare la înălțimea evenimentu
lui. Mai întîi spre regretul hoche- 
iștilor care —TTtTpa condițiile mi
nore pe care ’le întîlneau Ri Gheor- 
ghieni sau la Miercurea Ciuc — 
așteptau mai mult de Ta București. 
Și apoi spre regretul și nemulțu
mirea miilor de spectatori care

Turneul final al campionatului republican de hochei pe gheată a 
început printr-un pasionant ți extrem de disputat meci Intre C.C.A^ 
șl Recolta Miercurea Ciuc, din care vă prezentăm o fază. La poarta’, 
echipei din M. Ciuc Takacs I, To rok / ți Fenke I urmăresc duelul: 
dintre Peter (C.C.A.) și portarul Lako (Recolta).

s-iau văzut înghesuiți pîriă în man
tinele, expuși riscului de a fi lo
viți de puc sau de jucători sau de 
a nu vedea, din cauza aglomera
ției, decît anumite porțiuni din 
teren. In plus, adăugăm faptul că 
gheața a fost nesatisfăcătoare, lu
mina la fel, iar în jurul terenului 
n-au existat organele de ordine 
necesare. Trebuie să amintim însă 
că și capacitatea tribunelor este 
insuficientă. Duminică seara doar 
4000 de spectatori au putut pă
trunde pe patinoar, în timp ce nu
meroși cetățeni au făcut calea întoar
să deoarece porțile stadionului (su-‘ 
praaglomerat) au fost închise la 
un moment dat.

Primul meci, Știința Cluj — 
Progresul Gheorghieni a deziluzio
nat- Scorul final 6—0 (3—0, 2—0, 
1—0) tn favoarea studenților 
clujeni este Just, ținînd sea
ma de diferența valorică din
tre cele două echipe. Clu
jenii au rămas aceeași echipă 
din totdeauna, care-și bazează jo- 
cnt pe cîteva individualități ca Na-

ghi, V. Covaci, Tomor. Despre e— 
chipa din Gheorghieni se auziserăm 
multe lucruri bune, pe care eram’ 

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(continuare tn pag. a 8-ă) •

In 4 rinduri
In legătură cu proasta 

organizare de la meciurile 
de hocheii ft 11

Ort cite grade-ar fi sub zero 
(Chiar dac-ar fi și minus zecet) •
O astfel de organizare
Nu poate să te lase... rece t

p.s. i
Nu cred că organizatorii !
Vor rezolva problema-n pilii. I
Dar vrem prin epigrama noas-~ 

irr 
r Măcar să-t... încălzim puțin

1 \
JACK BERARIU
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Componența Comitetuh» pentru Cultură Fizică $i Sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri

Prin Hotărîrea Nr. 35 din 9 
* Ianuarie 1957 a Consiliului de Mi

niștri, a fost stabilită următoarea 
componență a Comitetului pentru 
Cultură. Fizică și Sport de pe Iîngă 
Consiliul de Miniștri:

Bodnăraș Manole președinte, 
Vlalcu Marcel, Șipenco Alexandru, 
Vai da loan, Balaș loan, vice
președinți, Mujic MOmu repre

__________________________________________________________________________________

zentantul C.C.S., Petre Gheorghe-*  
reprezentantulal U.T.M., drl 
Saragea' Marcel —■-reprezentantută 
Ministerului Sănătății, Ptoeșteantt*  
Gh. — reprezentantul- Ministerul 
Iui Invățămîntulul, fonescu Vaslle»
— reprezentantul Ministerului Cut& 
turti, General maior Ion Gh&orgheî
— reprezentantul Ministerului! 
Forțelor Armate, General locote*  
nent Paraschîv Al. reprezentantul® 
A.V.S.A.P„ Generat maior Țecofr 
FI. — reprezentantul M.A.I., Si-- 
mion Țicu — redactor șef aD 
ziarului „Sportul popular”, Răbșan; 
Tonta — redactor șef al zi-arulufi 
„Uj Sport”. Capră Petre — pre*  
ședințele C.C.F.S. Orășenesc Bucu^ 
rești, Teodorescu Gh. — Directorat! 
I.C.F., Jianu Elena — maestră eme
rită a-sportului, Rozeanu Angelic® 
** înaestră emerită a sportului^,

Săceanu Ilarie — președirt- 
tde asociației sportive „Progre*  
sul\ Matei Gheorghe — pre—

1 ședințele C.C.F.S- Ploești, Egyedî 
Jpșif — președintele C.C.F.S.. al! 
'Regiunii Autonome Maghiarei
Barany Samuel, Silberstefn Avram» 
Balaș Alșo, Ghibu Emil —- direo*  
lori în C.C.F.S„ Șmoleanu Gh$lngfJ 

^-r qnșjife În CC.EtȘ*.



Orgafflzațlîle IT1. fio regiunea Pitești 
sprijină intens Spartachiada de iarnă

r întrecerile din cadrul Sparta- 
ichiadei de iarnă a tineretului con
stituie pentru tineretul din. regiu
nea Pitești un eveniment sportiv 
deosebit de importării. Im orice 
sat ai merge rămîi plăcut sur
prins de preocupările tinerilor șt 
tinerelor .pentru această competi
ție. La reușita concursurilor a con
tribuit și faptul că organizațiile 
U.T.M. de la sate și orașe și-au 
iăcut din această competiție o pro
blemă centrală în activitatea lor. 
De exemplu, în raionul Rm. Vîicea 
comitetul raional U.T.M. a făcut 
popularizarea Spartachiadei prin 
toate mijloacele ca t afișe, panouri, 
articole la gazetele de perete, or- 
ganizînd de asemenea, convorbiri 
cu tinerii în cadrul serilor cultu
rale la căminele din sate, unde 
tehnicienii au dat îndrumările cu
venite.

Un alt mijloc care a contribuit 
Ia popularizarea acestei competiții 
au fost adunările generale U.T.M. 
unde au fost discutate principalele 
probleme privind organizarea în
trecerilor din prima etapă. In mul
te comune din raion (Băile Olă- 
nești, Călimănești, Cîineni), tine
rii și-au confecționat din resurse 
locale un număr suficient de să
niuțe, schiuri și jocuri de șah. 
Și iată că toate cele arătate 
mai sus le-au adus și satisfacția

CUPA „16
Sîmbătă, sala Locomotiva a 

programat în „cuplaj “ două inte
resante întîlniri de șah.

In primul meci. Locomotiva a 
obținut un rezultat normal, învin- 
gînd reprezentativa Fi. roșie cn 
scorul de 8-4, deși la primele pa
tru mese învinșii totalizaseră 2'A 
puncte (Sutiman-Rusenescu */» —'/», 
Coculeanu-Andrițoiu ’/s—‘/s, Bozdo- 
ghină-Storojewschi 1—0; Voicu- 
Scurtu Vs—'/«).

Marea surpriză o constituie re- 
«ultatul obținut de C.C.A. care a 
întrecut pe Progresul. Tînăra for
mație a militarilor a învins pe cea 
a Progresului din care au lipsit — 
e drept — o 9erie de titulari (Tro- 

îancscu, Uțseanu). Aceasta nu 
scade însă cu nimic din valoarea 
victoriei echipei C.CA. care înre
gistrează astfel o-splandidă perfor
manță. Scor final: 6—4 (Kandel- 
Samarian ’/s—.‘/s, Nicoară-Gavrilă 
II Va—'h, Teodorescu-Braunstein

—’/a, Lupescu-Israilovici 1—0, 
'cărescu-Zetlin 1—0, Voiculescu- 
Uiescu '/i—*/»,  Rugină-Opris 0—1. 
''asile-Cateli V2—Vs, Scutaru- 
Berbecaru 'li—'h, Cirdei-Sanda Fi- 
lipescu I—0).

Din primul tur a mal rămas de 
jucat un singur meci: Energia-Vo 
ința, programat pentru astăzi (or*  
17.30) tot în sala Locomotiva

D. Munteanu, corespondent

'UtNE. PRIMELE MECIURI 
DE BASCHET

Mîine, în sala Giuleștt, vom pu
tea urmări cele mai bune echipe 
masculine de baschet ale Capitalei 
care vor începe întrecerea pentru 
cîștigarea Cupei 16 Februarie. Din

„Aruncătoarea eu sup.ța" 
(încă în lucru)

(Foto: N. Niculescu) 

deplină : peste 10.000 de înscriși 
ta întreceri, dintre care aproape 
1700 de tineri de la sate.

Aceste metode întrebuințate îa 
raionul Rm. Vîicea au fost popu
larizate d« comisia regională a 
Spartachiadei în toaite. raioanele 
și B-au văzut că au dat rezultate 
beae. De exemplu comisiile ra
ionale Cîmpulung Muscel, Găești, 
Curtea de Argeș și oraș Pitești 
au reușit să mobilizeze majorita
tea tinerilor la întreceri.

Al doilea factor care s-a dove
dit util în munca de pînă acum, 
a fost crearea unei baze materia
le corespunzătoare la toate spor
turile. Un aport însemnat în pre
gătirea participanților l-au adus 
cadrele de profesori de educație 
fizică din raioane, care au fost 
repartizate să ajute la desfășu
rarea întrecerilor de gimnastică, 
șah, trtrrtâ și tenis de masă în 
diferite sectoare ale raioanelor. 
Această metodă a dat rezultate 
bune în raioanele Cîmpulung 
Muscel, Km. Vîicea, raionul Pitești, 
Curtea de Argeș și Găești. Astăzi, 
te regiunea Pitești sînt peste 
100.000 de înscriși, dintre care 
72.000 participă acum la întrece
rile de șah, trîntă, gimnastică și 
tenis de masă.

N. OLARU

FEBRUARIE”
program se detașează meciul Lo- 
comotiva-Progresut în care ruti
nata formație a Locomotivei va în
frunta asaltul selecționatei Progre
sul alcătuită din baschetbaliști de 
la Progresul Arta și de la celelalte 
echipe Progresul din București. In
teresantă va fî și lntîlnirea dintre 
proaspăta promovată în campiona
tul categoriei A — Energia — care 
va da replica lui Dinamo București. 
Dar iată programul complet: de 
la ora 17: CC.A.-Știința; Locomo- 
tiva-Progresu!; Dinamo-Energia.

PARTIDE DISPUTATE 
LA POPICE

întrecerile din cadrul primei eta
pe a cupei „16 Februarie”, sînt de
osebit de disputate. Echipele repre
zentative de asociații care iau 
parte la această competfție se pre
zintă bine sudate, cu jucători care 
dețin o bună pregătire tehnică ceea 
ce face ca întîlnirile să fie strînse. 
In jocurile care au avut loc, săp- 
tămîna trecută, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : FI. roșie— 
Progresul 3296:3290, Recolta—Lo
comotiva II 3433:3203. Rezultatul 
slab înregistrat de Locomotiva II 
se datorește faptului că au jucat 
numai 11 oameni deoarece jucăto- 
ral Antonescu, a întîrziat și n-a 
nrai fost primit în concurs. Pînă te 
prezent s-au evidențiat: Mada 
Crăciun, Mihăilescu (Recolta), Tu- 
dorache (Locomotiva), Saenco, 
Constantin Nicolae (Energia) și 
Rusescu (FI. roșie). Din prima e- 
tapă a r.îai rămas de jucat partida 
dintre Voința și Locomotiva I 
(23-25 ianuarie). întrecerile au 
loc pe arena Locomotiva Giuleștt

C. lordache-Brăila este unul 
fite sculptorii care au îmbrățișat 
cu omită cragoste vastul „teren" 
da inspirație pe care-1 reprezintă 
lumea sportivă.

Printre valoroasele sale lucrări 
rfi.n ultima vreme amintim 
„Sprinterul" — interesant „in- 
stantaneu" al clipei de încordare 
răn timpul startului — „Ella Ze
ller", „Gimnasta", „Cros de mase" 
precum și cele două lucrări pe 
care le prezentăm în clișeele ală
turate : „Boxerul" și „Arur.căioa- 
rea cu sulița!'.

In prezent, maestrul C. lorda- 
che-Brăila intenționează să lu
creze cu cei cinci proaspeți cam
pioni olimpici ■ Leon Rotman, Ni
colae Linca, Ștefan Petrescu și 
cuplu! S. Ismaikiuc—Alexe Dumitru.

Acești tineri veseli, sînt numai cîțiva dintre miile de pasionați ai 
hataiiei care frecventează zi de zl bazinul de la Floreasca.

(Foto: /. Mihăică)

PE MĂRGINEA DĂRII DE SEAMĂ A COMITETULUI

ORĂȘENESC C. F. S. — BUCUREȘTI

Ne înscriem și
O Stiaplă caaipaiavz cu bilanțul 

realizărilor din anul 1955 ne ajută 
să apreciem la justa lui valoare 
saltul calitativ și cantitativ pe 
care l-a înregistrat mișcarea spor
tivă bucureșteană, în 1956: acti
vitatea sportivă competițională s-a 
dublat (planul calendaristic fiind 
îndeplinit în proporție de 130 la 
sută!), unele discipline sportive 
cum ar fi atletismul, natația (anul 
trecut înotătorii bucureșteni au 
doborît 43 recorduri republicane!), 
ciclismul, baschetul, rugbiuț și fot
balul, sint azi sporturi prelerate 
ale miilor de tineri iar sprijinul a- 
cordat colectivelor sportive și co
mitetelor raionale C.F.S. a fost de 
astă dată mai eficient, iar rezul
tatele se văd în prezenta dare de 
seamă...

Iată deci suficiente criterii care 
ne-ar putea tenta să acordăm ac
tiviștilor comitetului C.F.S- orășe
nesc al Capitalei „nota 5“ pentru 
munca depusă în 1956. Și to
tuși...

Aid vor sări „binevoitorii": „Dar 
bine, nu există nimic perfect! Nu
mai cine nu muncește nu greșește. 
Așa că lipsurile..."'Numai că aces
te lipsuri s-au făcut simțite exact., 
în părțile esențiale ale activității 
sportive bucureștene. Și ne yom 
rezuma la trei dintre ele, desigur 
cele mai Importante: bazele spor
tive; calificarea antrenorilor; pro
blema educației sportivilor!

Oaspeții străini care au vizitat 
Capitala noastră, au lost îneîntați 
de numărul și frumusețea bazelor 
sale sportive. Să ntr vă surprindă 
însă dacă afirmăm că numărul 
acestora este încă insuficient, față 
de afluența crescîndă de tineri 
care îmbrățișează azi sportul. A- 
tenția comitetului C.F.S. trebuia 
deci îndreptată spre rezolvarea a- 
cestei probleme (putem spune, vi
tală!) care frămîntă colectivele 
sportive. Exemplul cel mai eloc
vent: raionul Grivița Roșie, unde 
există un singur teren de fotbal 
(Energia „Boleslaw Bierut”) omo
logat pentru campionatul regional 
și un altul (FI. roșie ..Dacia") care 
este în curs de... desființare, pe 
aîci fiind prevăzut un drum de tre
cere. Și fiindcă sîntem la capitolul 
„baze sportive" « bine să arătăm 
că în Capitală au fost construite 
anul trecut șapte noi localuri de 
școli, fără săîj de sport!

Mulți dintre antrenori dovedesc

noi la discuții •••
o condamnabilă lîpsă de pregăti
re profesională (Radulescu, Spiri
don Și Hariton, care au fost la 
Voința sînt numai cîteva exemple 
de acest fel) ei fiind prezenți doar 
în statele de salarii ale colective
lor. Așteptăm din partea comitetu
lui orășenesc C.F-S. o reexamina
re a cadrelor tehnice!

Educația sportivilor, care anul 
trecut s-a desfășurat deficitar, tre
buie să constituie, de acum îna
inte, o preocupare de seamă în ac
tivitatea comitetului, fiindcă sînt 
încă proaspete exemplele de indis
ciplină manifestate pe U renurile de 
sport.

Aceste probleme și altele care 
au fost ridicate în cadrul ședinței 
de analiză a muncii comitetului 
orășenesc C.F.S.-București, tre
buie să constituie „puncte de ple
care” în munca noului an...

P. MIHAI

Necazul tovarășei președinte

glOTf CRITICE

E o zi însorită de iarnă, cu 
vini rece și cer plumburiu. Dar 
mai mohorttă e tovarășa Elena 
Mihai, președinta comitetului de 
întreprindere de la o mică fabrică 
de pe șos. Mihai Brava. Pe fața 
și în ochii ei mici, vioi, nu citești 
dectt o supărare adincă, ameste
cată cu revoltă.

Tovarășa Mihai n-a mai trecut 
pe la sediul comitetului de între
prindere. ci s-a dus glonț la tova
rășa Natalia Șerban. responsabila 
culturală.

— Dragă Nata
lia, trebuie să te 
pun neapărat in 
curent cu ședința 
de azi de la Con
siliul orășenesc.

— Te rog chiart probabil s-au 
discutat multe lucruri importante.

— Da. S-a vorbit despre dările 
de seamă și alegerile sindicale, 
despre noi forme ale întrecerii so
cialiste și despre Spartachiada de 
iarnă a tineretului.

— Despre întreprinderea noastră 
s-a spus ceva?

— Nimic! In schimb, după ce 
s-a terminat ordinea de zi a luat 
cuvintul la .diverse' un instruc
tor care a arătat o situație ce m-a 
revoltat pur și simplu.

— Nu mai spune! Desore ce a 
vorbit ? — întreabă responsabila 
culturală.

— Stai să vezi. Cică la o între- 
prindere nu există nici un fel de 
preocupare pentru sport și, ce mai 
la deal, la vale, nici sămînfă 
de activitate sportivă.

— Ce spui dragă?
E un lucru inadmisibili A fost 

pînă la începutul acestui an un 
director care nici nu vroia să au
dă de sport și de activitate cultu
rală. Un om imposibil. De aceea 
ministerul l-a și schimbai. Pînă 
să-l schimbe însă, s-a desființat și 
pcVm de dansuri și echipa de volei.

— Dar după ce l-au înlocuit ne 
director, s-au mai schimbat tre-

SPORTUL CLUJEAN 
IN CIFRE:

© Numărul sportivilor din ora
șul Cluj crește cu fiecare an. Ast
fel, în anul 1951 în acest oraș ac
tivau 20.879 sportivi în timp ce 
acum, numărul lor a ajuns la 
24.376.

• Elementul feminin este bine 
reprezentat în activitatea sporti
vă: 6377 fete din orașufCIuj prao 
tică în prezent sportul.

— 30.362 tineri și tinere din o- 
rașul Cluj sînt purtători ai insig
nelor GM.A. și F.G.M.A., față de 
7000 cîți cuceriseră aceste insigne 
în anul 1951.

© In ultimii trei ani sportivii 
clujeni au cucerit ,8 titluri de cam
pioni republicani pe echipe și 83 
titluri de campioni renublicani In
dividuali.
• Sportul de mase se dezvoltă 

necontenit. La Spartachiada de 
iarnă a, tineretului ediția 1955— 
1956 au participat numai în orașul 
Cluj 36.318 concurenți și concu
rente iar la Spartachiada de vară 
din același an (1956) cifra înre
gistrată a fost 51.415.

• 25 sportivi din Cluj au primit 
titlul de Maestru al sportului", iar 
Ion Moina pe cel de „Maestru e- 
merit al sportului".
• Cu fiecare an crește numărul 

bazelor sportive. Printre ultimele 
construcții sportive se numără ba
zinul acoperit al colectivului Lo
comotiva I.C.C.F., sala de sport a 
uzinelor Ianos Herbak, baza spor
tivă a colectivului Voința. in 
prezent se construiește o nouă sala 
de sport cu o capacitate de 400 
locuri.

• Din echipa olimpică de gim
nastică a țării noastre 3 sportive 
sînt clujence: Georgeta Hurmuza- 
che, Ileana Săcălici și Sonia lno- 
van.

EMIL BOCOȘ 
șt IANCU TIBERIU

burile? — interveni tovarășa Șer- 
ban.

— Da și nul Dar să-ți explic 
mai clar. Noul director iubește ac 
tivitatea culturală și sportul. 
a promis tot sprijinul. Dar tu, cl 
și mine, știi foarte bine că fără 
inițiativă și preocupare din par
tea comitetului de întreprindere 
nu se poate face nimic

— Bine, dar președintele comi
tetului de întreprindere, secretarul, 
responsabilul cultural, stau cu mii- 
nilie la piept? Nu fac nimic? Ce 
așteaptă?

— Ei vezi, asta-il Comitetul de 
întreprindere nu 
face nimic. De 
fapt nici nu e- 
xlsfă un responsa
bil sportiv, nici 
cerc sport io. și ni

meni nu știe nimic de sport. Mai 
grav e faptul că nici măcar orga
nizația U.T.M. nu se sezisează de 
această situație.

— Cum se poate? Dar nu știi 
la ce întreprindere? Mor de curiozi
tate să aflu!

— Și ea sînt nerăbdătoare. 
Avînd însă o treabă urgentă la 
minister am fost nevoită să plec 
din ședință. Dar a rămas acolo 
secretara comitetului nostru de în
treprindere — tovarășa Ana 
Schiopu.

Nici nu i-a pronunțai bine nu
mele că ușa s-a și deschis, fă- 
cîndu-și apariția secretara. Arăta 
chiar mai supărată decit preșe
dinta.

— Ei, spune-ne mai repede despre 
ce întreprindere a vorbit instruc
torul acela?

— Sîntefi așa de curioase?
— Auzi?! Mai întreabă încă! 

Spune-ne odată!
— Ei bine, aflați că a fost vorba 

despre întreprinderea .2 Mai' din 
șoseaua Mihai Bravu.

— Cum? — sări de pe scaun 
președinta. — Despre noi!?

— Inchipuiește-ți!

FLORIN ȘERBAN



ACTIVITATEA LA SCHI
• SEMENIC. Pîrtiile frumoasei 

•— dar neîngrijitei — stațiuni de 
iarnă Semenic au găzduit timp 
de două zile întrecerile din 
cadrul primei etape a con
cursului republican pe echipe 
„Cupa Tineretului" organizată 
de asociația Energia și re
zervată schiorilor care nu au îm
plinit vîrsta de 22 ani. Această 
întrecere a tineretului s-a soldat 
cu un succes deosebit, oare ne 
lasă să întrevedem că înfr-un vii
tor foarte apropiat schiul romî- 
nesc va înregistra saltul calitativ 
pe care îl așteptăm de atîta timp.

Intr-adevăr, întrecerile de slalom 
uriaș și slalom special din cadrul 
„Cupei Tineretului" au reunit la 
start un număr mult mai mare de 
schiori dect în anii precedenți. A- 
cest lucru este îmbucurător, dar și 
mai îmbucurător este faptul că foar
te mtilți dintre concurenți—V. lo
vici, H. Henich, Bantt Radu, P. 
Clinei, C. Tăbăraș, /. Zangor, la 
băieți și Ortrud Schuleri, Heinche 
Schuller, Rodica Bucur, surorile 
Ghioarcă, la fete au arătat un pro
gres evident în ceea ce privește 
tehnica și mai ales gîndirea în 
timpul curselor.

Comportarea excelentă a aces
tor schiori în concursul de la Se
menic se datorește în mare mă
sură atentei pregătiri și seriozi
tății cu care s-au antrenat. La a- 
cest lucru trebuie să adăugăm însă 
și aportul deosebit al antrenorilor 
V. lonescu (FI. roșie), Gh. Chiru- 
lescu (Progresul), D. Sulică șl 
Gh. Mlndru (Voința), Marin Ni- 
culescu și /. Cosma (Energia) 
etc. precum și acel al asociațiilor 
respective care le-au creat condi
ții și le-au pus la dispoziție mate
riale de cea mai bună calitate.

Cele patru probe din cadrul 
„Cupei Tineretului" (două de sla
lom special și două de slalom u- 
riaș) au dat Ioc la dispute deo
sebit de vii, datorită valorii apro
piate a concurenților. De aseme
nea, aranjarea excelentă a porți
lor pe pîrtii, precum și zăpada 
bună au permis realizarea unei 
viteze mari, atlt în probele de

Concurs de lupte la Tg. Mureș
Timp de 3 zile în sala de spor

turi a liceului Bolyai din Tg. Mu
reș s-au întâlnit echipele de lupte 
>ale colectivelor Voința din Baia 
Mare, Tg. Secuesc, Lugoj, Sf. 
Gheorghe, București și Tg. Mureș- 
Concursul s-a desfășurat sistem 
turneu, cîștigătoare fiind echipa 

kle categoria I din Tg. Mureș 
*care și-a întrecut toți adversarii.

Acest concurs a urmărit selecțio. 
narea elementelor care vor intra 
în reprezentativa asociației Voin
ța în vederea viitoarelor întâlniri 
internaționale.

La acest concurs s-'au evidențiat 
următorii luptători: categ. 52 kg.: 
Kiss Gheorghe (Tg. Secuiesc) ; 
categ. 57 kg.: Gh- Faur (Bucu
rești); categ. 62 kg: Zentai loan 
(Tg. Mureș); cat. 67 kg: Pintea 
luliu și Mihai Valeriu (Bucu
rești); caieg. 73 kg: Gorog Ștefan 
(Tg. Mureș); categ. 79 kg: Torok 
Carol (Tg- Mureș); caieg. 87 kg: 
Gh. Crișan (Baia Mare); categ. 
grea: Ballo Francisc (Tg. Mureș).

slalom special cât și în cele de 
slalom uriaș. Iată și rezultatele 
tehnice înregistrate în prima eta
pă a acestui concurs republican: 
slalom special băieți: lungimea 
traseului aproximativ 200 m.; două 
manșe a 40 porți fiecare; 1. N. 
lovici (FI. roșie) 48,1+41,1 = 89,2;
2. H. Hânich (FI. roșie) 
49,9+42,4=923; 3. H. Gohn (E- 
nergta) 48,1 +44,4 =92,5 ; 4. Banu 
Radu (Progresul) 92,9; 5. P.
Clinei (Progresul) 94,6; 6. I. Zan- 
gor (FI. roșie) 95,5. Slalom spe
cial fete: lungimea traseului apro
ximativ 170 m.; o manșă — 42 
porți r 1. Elisabeta Suciu (Știința) 
39,9; 2. H. Schuller (FL roșie) 
40,1 3.. O. Schuleri (FI. roșie) 
41,4; 4. R. Bucur (Progresul)
42,3; 5. G. Ghioarcă (Voința) 
42,5; 6. Utta Speck (Știința)
42,6; 7. Edith Horvath (Voința) 
42,7. Slalom uriaș băieți : doui 
manșe a 25 porți fiecare: L Banu 
Radu (Progresul) 112,6; 2. N. 
lovici (FI. roșie) 113.7; 3. K- 
Gohn (Energia) 114,0; 4. M. Se- 
ker (Progresul) 114,2; 5. C. Tă
băraș (Progresul) 114,4; 6. Gh. 
Bălan (Recolta) 115,9. Slalom ti- 
riaș fete: o manșă — 22 porfi:
1. E. Suciu (S’i’nța) 58.0 ; 2. O,

I. Letcă (D:namo) se apropie 
cu... pași mari de valoarea celor 
mai buni schiori ai noștri. In ulti
mul concurs el s-a clasat pe tocul 
doi în proba de slalom uriaș.

Arbitrajul a fost nesatisfăcător. De 
remarcat atitudinea cu totul neco
respunzătoare a echipei din Lugoj, 
care a și fost eliminată din core 
curs.

loan Păuș și V. Radar

Competiții de handbal de sală
în cinstea

In cinstea alegerilor din 3 fe- 
bruairie, inspecția de handbal în co
laborare cu secția C.F.S. a C.C.S. 
organizează în Capitală un tur
neu de handbal de sală între re
prezentativele masculine și femi-' 
nine de asociații. Meciurile se var 
disputa sistem (elimrnatorni) câș
tigătoarele întrecerii fiind premi
ate cu „Cupa C.C.S." și numeroa
se alte premii în echipamente 
imateriale sportive.

Prima etaipă a turneului va a- 
vea loc joi 24 ianuarie în sala Flo- 
reasca, după următorul program! 
ora 15,30: Dinamo-Voința (b), 

Schuleri (FI. roșie) 6î3â 3. G. 
Lexen (Știința) 61,4; 4. S. Tampa 
(Voința) 62,3; 5. Z. Ktem (Voin
ța) 62,4; 6. H. Schuller (FL ro
șie) 62,8. După prima etapă cla
samentul .Cupei Tineretului" are 
următoarea înfățișare: 1. Flamura 
roșie 41 p.; 2. Progresul 75 p.;
3. Știința 105 p.; 4. Energia 108 
p.; 5. Voința 132 p.; 6. Recolta 
143 p.; 7. Locomotiva 208 p.

ION OPRESCU
• BUȘTENI Concursul rezervat 

reprezentanților probelor alpine, 
care s-au întrecut doar în proba, 
de slalom uriaș, pe pîrtia de co- 
borîre din Bușteni, a avut o par
ticipare foarte redusă. In afară de 
asociațiile Dinamo, Voința și E- 
nergia, care s-au prezentat ia star
tul probei cu loturi aproape com
plete, celelalte asociații au partici
pat în mod simbolic cu 2—3

6Ctriori, sau nu au participat de
loc. Astfel, la acest concurs, au 
luat parte 20 de schiori și numai 
4 schioare 1 In mare parte presti
giul acestei competiții a fost sal
vat de probele de fond pentru 
copii și juniori (băieți și fete) și 
slalom uriaș juniori rezervate ti
neretului din localitate. Iată rezul
tatele înregistrate în proba de sla
lom uriaș: băieți: 1. Gh. Cristolo- 
veanu (Dinamo) 1:33,2; 2. I. Let
că (Dinamo) 1:35,0; X I. Bîrsan 
(Dinamo) 1:36.2; 4. V. lonescu 
(Știința) 1:37,0; 5. N. Lupan (Di
namo) 1:39,0; 6. K. Theâl (Voința) 
1:39,2. Fete: 1. Ilona Micloș (Lo
comotiva) 1228,6: 2. Hilde Welter 
(Energia.) 1:31,7; 1 Szuze Weber 
(Voința) 1:41,1.
• POIANA STALIN. „Cupa șta

fetelor", erganizată de C.C.A. in 
Poiana Stalin, a reunit la star
tul probelor de 3x5 km. fete și 
4x10 km. băieți cele mai bune e- 
chipe de ștafetă din țara noastră. 
Organizarea bună, zăpada de ase
menea, precum și excelenta pre
gătire a fondiștilor au făcut ca a- 
cest concurs să lie apreciat de nu
meroși spectatori prezenți la între
ceri. La băieți, echipa Dinamo I 
alcătuită din I. Sumedrea, M. Du- 
caru, M. Aldescu și Gh. Olteanu 
s-a clasat pe primul loc cn timpul 

2.25:12,0 urmată de C.C.A.
2. 30:16,0, Energia 231:01,0, Dina
mo II 2.39:47,0 și Recolta 2.42:26,0. 
Cel mai bun timp individual l-a 
realizat Manole Aldescu 34:48,0. 
Iată rezultatele înregistrate în pro
ba de 3x5 km. fete: 1. Dinamo (I. 
Simon. E. Borzea și S. Botcariu) 
1.09:8,0; 2. Energia 1.26:21.0.

AL. DINCA

alegerilor
16,45: Pirogresul-Energia (f).
17,45: Flamura roșie-Loccmotiva 
(f), 18.45: C.C.A.-Știința (b), 
20,00: Locomotiva-Energia (b),
21,15: Progresiul-Recoita. Miercuri 
30 ianuarie se vor disputa 
semifinalele turneului masculin și 
finala turneului feminin, între câș
tigătoarele jocurilor de joi. Fina
la turneului masculin se va des
fășura vineri 1 jebruarie.

La Timișoara „Cupa 3 februa
rie" la handbal feminin, a fost cîș- 
tigată de formația Energia 6 Mar
tie care a învins în finală Flamu
ra roșie Industria Linii cu 3-4 (2-1).

'Să nu vă surprindă ținuta de„. ia mă a antrenorului de tenis Marin 
Bădin. Pe cină cei trei jucători ca re stau acum la sfat ctt el, Bardan 
Năstase și Bosch, abia aa terms nai jocurile și sini încălziți, ani re- 
norul trebuie să stea ore tntregt urmărind evoluția elevilor săL 
Pentru sala Recolta, bascul și pal fonul sin/ indispensabile.

(Foto: /. Mihătcă)< J

După 9 mi,
din nou in Cupa, Davis.. *

Ce făceau jucătorn de tenis iar
na, pînă mai anii trecuți? UnîLca 
de pildă, antrenorul Tiberiu Grad 
sau Titinel Teodorescu, schimbau 
racheta cu crosa și pantofii de te
nis cu patinele, simțindu-se tot 
așa de bine și pe terenurile trans
formate în patinoare. Alții, ca In
dore! Bădin se— consolau cu teni
sul de masă, fratele mai nuc al 
sportului lor preferat. In sflrșit, a 
treia categorie, marea majoritate, 
își puneau frumușel rachetele la 
păstrare, așezîndu-le la loc uscat, 
„așa cum scrie la carte". Dar In 
iarna aceasta? Nu, nu v-așteptați 
să spun: acum, toți jucătorii de te
nis se antrenează în timpul iernii. 
Sporturile de sezon, voleiul, bas
chetul, au drepturi de mult clști- 
gate pentru folosirea sălilor, iar 
„prîslea" sporturilor de sală, hand
balul, emite și el pretenții tot mai 
mari, așa că noul venit, tenisul, 
trebuie să se mulțumească cu mai 
puțin. Puținul acesta înseamnă 
totuși că cei mai buni jucători 
ntr-și întrerup activitatea în tim
pul iernii.

DE VO1E-DE NEVOIE... JOC 
OFENSIV

Am coborît din tramvaiul 14 ți 
gerul mă îndemna să pășesc mai 
repede, spre căldura îmbietoare a 
celei mai noi săli de sport bucu- 
reștene: sala Recolta. Pînă afară 
răzbătea zgomotul sacadat al min
gilor lovite de strunele bine acor
date ale rachetelor. înăuntru, ce 
deziluzie... Temperatura sălii ta
ce— concurență celei de afară, iar 
lumina e și mai puțin favorabilă 
tenismanilor; dimineața bate dm 
fundul terenului, stînjenind serios 
pe unul din jucători, iar după ma
să- nu mai apare de loc. Toate ar 
merge, însă ce te faci cu terenul: 
de Ia linia de fund și pînă la pe
rete 6înt doar 2,5 m. cînd ar tre
bui aproape... J\ Dar— orice rău e 
spre bine. Iți mai arde să joci pe 
fundul terenului, cînd la orice pas 
te poți lovi de perete? Adio țâcă- 
neală! Și, într-adevăr, urmârindu-f 
în jocurile de antrenament pe te- 
nismanii de la sala Recolta, m-a 
frapat tendința tuturor, fără ex- 

- -. cepție, de a face un joc la plasă. 

ofensiv. Să fie, pur și simplu., a*  
daptare la mediu? Nu, nu este nu*  
mai asta,

„In pregătirea începută cu două 
tani în urmă, îmi spunea antreno
rul Marin Bădin, urmărim pe de o 
parte dezvoltarea calităților fizice 
ale celor 14 sportivi, iar pe de altă 
parte să le imprimăm o concepție 
nouă de joc, fără de care nu vor 
putea progresa: jocul ofensiv, ba
zat pe modificarea prizei. Și, de 
pe acum se observă roadele. Gogu 
Viziru și-a îmbunătățit mult dri- 
veul, îar smash-ul a început să-l 
lovească de pe spate. Jucătorii ti
neri, în special Năstase, Bardan și 
Bosch sînt în vizibil progres. De 
asemenea și Irina Ponova, Julieta 
Namian și Hermina Brener aucîș- 
tigat în forța și siguranța lovitu
rilor de atac".

Schimbare de concepție... Așa 
dar, pregătirea jucătorilor fruntași 
nu urmărește un obiectiv de mo
ment. o competiție care, cum se 
spune, „bate la ușă". Dar atunci 
ce?

DIN NOU IN CUPA DAVIS
Aceasta este noutatea' nr- I. pe 

care sezonul 1957 o aduce tenisu-i 
lui romînesc. Din nou, după 9 ani; 
Romînia este înscrisă la Cupa Da
vis. Echipa de tineret va lua 
„startul" în competiție dotată cu 
Cupa Galea. Intîlnirile de jucători 
sovietici, participarea Ia concursu
rile Festivalului, la alte numeroase 
turnee, completează acest program 
mai bogat decît al celor 9 ani care 
au trecut la un loc! Ne aflăm deci 
în fața unei binevenite schimbării 
de orientare în ce privește tenisul! 
nostru. S-a înțeles că nu poate 
fi vorba de progresul jucătorilor; 
noștri decît în condițiile unor con-*-  
tacte internaționale numeroase, va
riate și de calitate.

După cîteva ore petrecute ftr 
mijlocul jucătorilor, am păTăsit sa
la Recolta puțin cam înghețat. Dar 
acum mă „încălzea" gîndul că 
vom avea în acest an o bogată ac
tivitate a „sportului alb", pentru 
care maeștrii rachetei — uitîndi 
tradiția — se pregătesc încă din 
mijlocul iernii.

I. MANOLIU

Proiectînd reflectorul aminti
rilor pe imaginea alegerilor 
parlamentare dintre anii 

1939 și 1940, gîndul te poartă ne
silit spre acea grotescă mascara
dă, in care reprezentanții partide
lor burghezo-moșierești de toate 
culorile și de toate mărimile, sal
timbanci, panglicari și sforari poli
tici se întreceau în tot soiul de 
ingeniozități pentru a-i momi pe 
alegători cu plăcinta făgăduielilor 
și a le smulge votul.

Desmățul politicianist întrecea 
orice limită.

Fără nerușinare, aceiași candi
dați recrutați din rlndul cameleo
nilor și transfugilor politici, ale 
ariviștilor de profesie, ale fripturiș- 
tilor puși pe ghiftuială și jaf din 
banul public, se prezentau în fața 
alegătorilor în postura de salva
tori ai neamului". Programele de 
guvernare umflate cu gogoșile ce
lei mai deșănțate demagogii, cu 
promisiuni și reforme ce*  nu se îm
plineau niciodată, erau schimbate 
de diferitele partide și partidulefe 
cu o abilitate de prestidigitator, 
creind confuzie în mintea alegăto
rilor Trecerea cu „arme și baga
je" din partid în partid era deviza 
sacrosanctă a hămesiților aface
riști, care la adăpostul lozincilor 
patriotarde și — chipurile — de
mocratice nu aveau decît un sin
gur. țel, acela al căpătuirii. Ale-,

Figuri de insectar

de altă dată ai națiunii”
gătorul cinstit aidoma caragiales- 
cului personaj, care nu știa cu 
cine să voteze, era pus într-o per
manentă dilemă. Cum putea el să 
se încreadă oare în candidatul pe 
care-l știa liberal sadea și care-i 
solicita votul cînd ca național ță
rănist, cînd ca iorghist-argentoia- 
nist, cînd ca gogo-cuzisf, vaidisi 
sau „țepist" ?

Mat cu seamă ând carul guver
namental începea să sclrțiie din 
toate încheieturile, anunțind pers
pectivele unei schimbări de gu
vern, izbucnea o adevărată epide
mie de... cameleonită. Adversitățile 
manifestate public pînă în acel 
moment și de cele mai multe ori 
într-un limbaj care făcea să ro
șească și obrazul cel mai scorțos, 
dispăreau ca priit farmec, iar rîn- 
durilc partidului asupra căruia se 
îndrepta înaltă-preferință a caraca- 
ției monarhice se tngroșau subit 
cu tot soiul de aventurieri buge
tivori. Toate acestea se făceau în 
„interesul patriei" (a se citi cio
lanul puterii) pentru „propășirea 
țării" (a se citi ghiftuiala perso
nală), Inamicii politici, cei mai în-. 

verșunați se îmbrățișau, jwîndu-și 
unul altuia credință eternă, pentru 
ca la cea mai ușoară adiere a 
vîntului... puterii să redeschidă fo
cul adversităților. Sînt nenumărate 
exemplele care ar putea ilustra a- 
ceste jalnice moravuri. Nimeni na 
s-a încumetai să întocmească vreo
dată lista completă a transfugilor 
politici, desigur pentru faptul că o 
asemenea statistică ar fi luat 
proporțiile unei adevărate enciclo
pedii Dar, dacă ar fi si se alcă
tuiască un... clasament al celor 
mai de seamă practicartți ai aces
tui sport edit de rentabil — fuga 
dintr-un partid într-altul — cre
dem că „liderul" ar trebui ales &»- 
tre Argetoianu, Vaida și Goga, cei 
mai renumiți „recordmani" în ma
terie.

Firește că exemplul șefilor de 
partide nu putea rămlne fără imi
tatori.

In grup sau individual, sute și 
sute de politicieni mai mari sau 
mai mărunți își schimbau de la o 
Zi Va alta partidele și odată cu 
ele convinge si principiile. A- 
cesi cadril politic lua aspecte 

dintre cele mai ridicole.
A rămas de pomină — printre 

altele — și îniîmplarea de la Bu
zău la alegerile din 1934. La o în
trunire electorală prezidată de ma
rele pontif liberal dr. C. Anghe- 
lescu, umil dintre candidații de pe 
lista liberală luîrid cu vini ut i-a în
jurai ca la ușa cortului pe tîlharii 
de.~ liberali. Ce se intim plase ? 
Nefericitul orator, un devotai a- 
dept al lui Bachus, cinstise cam 
peste măsură trecerea sa de la 
țărăniști la liberali, fapt petrecut 
doar cu o zi înainte de întrunire, 
și crezindu-se încă țărănist își 
descurcase fot focul pe... fîlharii 
în riadul cărora se înregimentase 
cu surle și fanfare. Culmea este 
că acest personaj, cu toată gafa 
comisă, care l-a compromis tn fata 
alegătorilor, a căpătai totuși man
datul de deputat, intrînd tn parla
ment unde s-a distins printr-o Io- 
boricasă activitate depusă la^. 
bufet. Dar, cazul acestui elector 
buzeian nu este izolat. Din tag
ma „bărbaților de stat" de aceeași 
valoare cu eroal nosfr-r -’•"m cei 
mai mulți dintre deținătorii man

datelor de deputat, buni doar pen
tru a asigura majoritatea cînd e- 
rau supuse la vot proiectele de’: 
lege guvernamentale. Această 
masă amorfă de patente nulități' 
dădea insă uneori de furcă mai 
marilor ei. Sa mai îniîmpia ca din 
plictiseală sau chiar înghiontiți de 
orgoliu unii dintre deputați să ia 
cuvîntul fără ca șeful să fie avi
zai. Atunci catastrofa era de nep< 
evitat. Inepțiile cele mai de soi e— 
raa debitate cu dezinvoltură, săr-t- 
nind ilaritate în nodurile adversa
rilor și bineînțeles surprindere și' 
teamă printre guvernamentalii'. 
care-șt vedeau dejucate planuri!»' 
chiar de oamenii lor.

Documentele vremii cuprind mala
le cezuri care au încurcai socote
lile sforarilor de la guvern.

Un asemenea subiect nu putea, 
firește, scăpa condeiului umoriști
lor. De aceea, tui va trebui să- 
mire pe nici unul din cercetătorii 
ziarelor din epoca respectivă, caret, 
dacă vrînd să afle de pildă cUet 
ceva din activitatea parlamentară1 
a fostului deputat Ion Buzdugan 
— un gafeur incorigibil — U va 
găsi trecut în atenția posterității 
prin următoarele versuri:

Buzdugan deștept romîn 
La desert, mănîncă-.. JtnT

Aceștia erau în trecut „aleș9 
națiunii". [

MASSLERL J



60.000 km.
f De uiu.ia vreme, coloanele zia
rului nostru n-au mai găzduit 
vești despre călăreții fruntași. Se 
părea că, după consumarea ulti
mului „act" al activității competi- 
ționale — campionatul republican 
de mare fond — călăreții au in
trat în... hibernare. Oare așa stau 
lucrurile? Căutînd răspuns acestei 
întrebări am pornit Ia drum, pe 
urmele celor care, în anul trecut, 
ne-au dăruit, nu odată, spectacole 
sportive de rară frumusețe. N-au 
fost necesare prea multe investi
gații. Le-am descoperit „bîrlogul" 
(singurul de altfel) în manejul 
C.C.A. din calea Plevnei. Și, pen
tru că nu puțini sînt cei care 
ne-au întrebat adesea in aceste 
zile de iarnă, despre „soarta“ că- 
lă’-tiior noștri, credem că vor fi 
bi,.. venite cîteva informații care 
nu mai necesită niciun fel de co
mentarii.

Manejul din calea Plevnei s-a 
transformat într-un adevărat labo
rator. Se pregătesc aici nu numai 
călăreții de la C.C.A., ci și dina- 
movișții bucureșteni, tinerii călă
reți de Ia Recolta ți Victoria; un 
lot care cuprinde 40 de sportivi. 
Din primele ceasuri ale dimineții 
— din jurul orei 8 — pînă seara 
tîrziu, aici se muncește cu mult 
entuziasm pentru pregătirea călă
reților, pentru „lucrul" celor a- 
proape 120 de cai.

Toate echipele au ca principală 
preocupare formarea remonților. 
Am aflat cu bucurie că fiecare e- 
chipă si-a îmbogățit efectivul ca
balin cu cîte 20—25 de cai tineri 
de această dată aleși cu multă 
grijă și pricepere. A sosit momen
tul ca tov. I. Apahideanu, direc
torul direcției creșterii calului, din 
Ministerul Agriculturii, să fie feli
citat pentru sprijinul acordat e- 
chitației noastre.

...Astăzi, Bimbo, Bambus, Bam
bino, Agatha, Făget, Prundiș sau 
Fulger sînt nume ale unor cai fără 
niciun fel de „palmares". Mîine 
însă — după calitățile dovedite 
pînă acum —• aceștia vor da mult 
de „furcă" celor care și-au înscris 
de multe ori numele in tabela în
vingătorilor. Dar, iată-ne intrați 

fără voie — în capitolul: „nou-

7ă manej este completat cu antrenamentele în aer liber. Și 
ide această dată, kilometrii parcurși 'sînt repfezentați prinir-o cifră 
Impresionantă. (Foto: 7. Mihăică)

ÎNTitNIMlE INTERNATIONALE DM WEST AM 
ALE GIMNAȘTILOR NOȘTRI

Anul 1957 este foarte bogat în 
Trilîlniri internaționale, care oferă 
-prilejul gimnastelor noastre să se 
.-afirine și mai puternic. El oferăj 
ide -asemenea, gimnaștilor posibili
tatea dovedirii unei pregătiri mal 
bune decît pînă acum.

■Șirul întrecerilor internaționale 
.Încape, atît pentru gimnaste cil 
șși pentru gimnaști, chiar din luna 
Viitoare și anume, la 17 februarie. 
.'La această dată capitala Poloniei 
va găzdui primul concurs inter- 
-național al anului, la care țara 
noastră va fi reprezentată de doi 
gimnaști și două gimnaste. Două 
luni mai tîrziu echipa feminina 
va susține la Praga o întilnife 
directă cu valoroasa echipă a Re
publicii Cehoslovace.

Cea mai importantă competiție 
din acest an. pentru gimnastele 

tuturor țărilor de pe continent, 
este „Cupa Europei", care se va 
desfășura la 26 mai, la București 
și va întruni cele mai bune două 

în manej...
tați hipice". Aici, ar trebui să a- 
mintim faptul că majoritatea că
lăreților noștri s-au hotărît (în- 
sfîrșit !) să acorde toată atenția 
unei pregătiri multilaterale „lu- 
crînd" nu numai pentru obstacole 
ci și pentru dresaj. Alte noutăți: 
călăreții de la proba completă își 
desfășoară programul în aer liber, 
indiferent de asprimea vremii; în 
manej au fost parcurși pînă acum, 
aproximativ 60.000 km.; valorosul 
călăreț de dresaj Gh. Teodorescu 
are acum un nou „favorit" în 
Agatha cu care speră să facă lu
cruri mari; dr. Sîrbu a renunțat 
Ia vechea lui pasiune (Covrig) 
pentru un alt cal cu multe posi
bilități: Nostim.

O scurtă raită printre călăreți și 
antrenori ne-a completat capitolul 
de noutăți: cei mai în formă cai 
ai echipei C.C.A. sînt la ora ac
tuală Mindir, Odobești, Fildeș și 
Pirlog.

N-am fost lipsiți nici de surpri
za unor însemnări despre... trans
ferări. Brebenel a trecut la obsta
cole, Porumbel va concura la pro
ba completă Ia fel ca și Rubin. 
Galon. Sebeș, în timp ce Floret 
..lucrează" acum pentru categoria 
B de dresaj. Promovări în probele 
grele: Bolero III. Brebenel și Ru
bin precum și a Iți cai de la Dina
mo și Victoria.

O discuție cu antrenorul N. 
Martori (CC.A) ne-a dat posibi
litatea să aflăm că pregătirile tă
cute pînă acum, în general, de toa
te echipele, îndreptățesc obține
rea unor performanțe superioare 
în viitorul sezon competițional.- 
Toate echipele sînt bucuroase ca 
s-a realizat o evidentă echilibrare 
de forțe, prin repartizarea judi
cioasă a materialului cabalin. Cei 
mai mulți se gîndesc de pe acum 
la primele locuri în viitoarele 
concursuri. Unul dintre călăreți, 
V. Pinciu are chiar visuri mai în
drăznețe: vrea să doboare, cu ca
lul Retezat, recordul mondial de 
lungime. Noi îi dorim succes și aș
teptăm dacă nu această perfor
manță măcar un nou record repu
blican.

DAN GIRLEȘTEANU 
OCTAV GINGU

gimnaste din fiecare țara.-'Lajșfir- 
șitul lunii iunie, Capitala țării 
noastre va găzdui o nouă întîlnire 
de data aceasta triunghiulară in
tre echipele masculine ale Italiei, 
R.D.G. și RJ>.R.

O competiție deosebit de impor
tantă este cea din cadrul Festiva
lului de la Moscova, unde țara 
noastră va fi reprezentată de • 
echipă feminină și una masculină. 
Spre sffa-șitul anului—luna noiem
brie — reprezentativele feminine 
și masculine ale țării noastre se 
vor deplasa la Belgrad, unde vor 
susține prima întîlnire directă cu 
gimnastele și gimnaștii iugoslavi. 
Iar în decembrie, la Paris, este 
prevăzută o întîlnire directă în
tre echipele feminine și masculine 
ale R.P.R. și ale Franței.

Din enumerarea celor mai Im
portante întîlniri internaționale 
fără cele ale asociațiilor) reiese 

faptul că gimnaștii și gimnastele 
noastre au marea răspundere de 
a reprezenta cu cinste culorile tă
rii. In această misiune Ie urăm 
succes deplin l

Redacția ziarului nostru a primit iej» din partea Angelieăi Rozeanu următoarea scrisoare : 
TOVARĂȘE REDACTOR ȘEE,

După campionatele internaționale de tenis de masă ale țării noastre d apărut în ziarul „In
formația BucureștiuluC’ de marți 15 ianuarie un articol intitulat „O înjrîngere care echivalează cu 
o victorie" semnat de Radu Negoescu. Deoarece acest articol cuprinde o serie de afirmații inexacte 
șl defăimătoare la adresa mea, am remis tovarășului redactor șef al „Informației Bucureștiului" răs
punsul meu în legătură cu cele publicate aducînd lămuririle necesare. Au trecut trei 'zile de atunci 
fără ca ziarul respectiv să publice răspunsul. Astăzi, luni 21 crt., am fost invitată la ziarul informația 
Bucureștiului” unde tovarășii din conducerea redacției au insistat să scot unele pasaje din scrisoarea 
mea, ceea ce bineînțeles că am refuzat. Considerind că este nor mal ca opinia publică să cunoască 
adevărul asupra acestei probleme și pentru că informația Bucureștiului” n-a găsit de cuviință să 

pe dumneavoastră să acordați 
mafiei Bucureștiului".

respecte obligația firească de a face loc în coloanele sale răspunsului unei persoane criticate, vă solicit 
ospitalitate în ziarul „Sportul popular" scrisorii mele trimise „Infor- 

ANGELICA ROZEANU

vreo neînțelegere între 
partenera mea. Ella Zel-

să arăt că nu sînt o

I

I

București, 17 J.1957
Citind în ziarul dvs. Nr. 1073 

din 15 ianuarie 1957 artiocCul in. 
titulat: „O înfringere care echi
valează cu o victorie", semnat 
Radu Negoescu, articol care cu
prinde o serie de afirmații privind 
persoana mea, vă trimit următo
rul răspuns pe care vă rog să-l 
publicați în coloanele ziarului pe 
care îl conduceți.

Din capul locului trebuie să 
spun că unele alirmații sînt in
exacte, tendențioase, neavînd nici 
un fel de legătură cu realitatea. 

In lunga mea activitate sporti
vă, (particip in competițiile ofici
ale din anul 1934, deci de 23 de 
ani) am avut, așa cum are orice 
sportiv fruntaș, o serie întreagă 
de succese dar și multe insuc
cese, inerente oricui în activita
tea pe care o are. In acest timp 
am fost de foarte multe ori lău
dată, dar în același timp și criti
cată. Am primit cu aceeași bucurie 
și lauda și critica, pentru că de 
fiecare dată aceasta a însemnat 
pentru mine, Ln general, un ajutor 
prețios.

De data aceasta însă, articolul 
publicat în „Informația Bucureț- 
țiului", iscălit de Radu Negoescu, 
m-a indignat și m-a revoltat prin 
vădita rea intenție. făcută cu 
scopul de a mă defăima și de a 
provoca 
mine și 
Ier.

Vreau
fire expansivă și cei care mă cu
nosc știu prea bine acest lucru. 
Cred că nu am fost văztilă nici
odată avînd explozii de bucurie, 
nici chiar atunci cînd am cucerit 
pentru prima oară campionatul 
mondial in 1950 la Budapesta și 
nici atunci cînd am cucerit la 
Utrecht țn 1955 pentru a șasea 
oară consecutiv titlul de campioa
nă mondială. Nu cred că scrie 
undeva că dacă Zatopek își sărută 
adversarul la sfîrșflul cursei, tre. 
buie neapărat s-o fac și eu. Există 
temperamente și temperamente. 
Desigur că este ceva total ne
sportiv să nu-ți feliciți învingă
torul, să nu-i strîngi mâna. Am 
pierdut multe meciuri în viața mea 
dar niciodată n-am făcut un ase
menea gest nesportiv. Cred că ni
meni dintre cei care au fost pre- 
zenți duminică seara în sala Flo- 
reasca, bineînțeles, mă refer*  la 
orice om cinstit, nu ar putea afir
ma că aș fi avut o atitudine ne- 
colegia'ă față de Ella Zeller pen
tru faptul că n-am îmbrățișat-o și 
n-am sărutat-o. N-am făcut lucrul 
acesta niciodată, penliru că nu 
am acest obicei. Cred că orice om 
cu minimum de înțelegere poate 
pricepe că este ceva absolut nor
mai!. Unii oameni au acest obicei, 
alții nu-1 au... După finala cu 
Ella Zeller m-am comportat ca de 
obicei. I-am strîns mîna și apoi 
am plecat împreună de la masa 
de joc. De altfel, vă spun ca un 
amănunt că Ella Zeller a fost, a 
doua zi, invitata mea la prînz.

Autorul articolului mă învinu
iește că nu lupt pentru ca Ella 
ZeF.er să progreseze și să mă ur
meze în performanțele mele. Nici
odată în viața mea nu am făcut 
caz de menitele mele într-o situa
ție sau aita. De data aceasta, pen
tru că afirmațiile sînt inexacte și 
răuvoitoare, chiar cu riscul de a 
părea pentru unii lipsită de mo
destie, trebuie să aduc unele a- 
mănunte (lămuritoare. încă din

■ | anul 1951, cînd Ella Zeller era o
■ jucătoare de valoare slabă, cînd 
\ erau multe ailte jucătoare mai bune 
C decît ea, întrezărindu-d perspecti- 
S vote, am insistat ca ea să fie a-

NOTA REDACȚIEI. — Articolul apărut 
ziarul „Informația Bucureștiului" cu titlul „O 
frîngere care echivalează cu o victorie" a produs 
și în cadrul redacției noastre o vie uimire față de 
o serie întreagă de date care nu corespund reali
tății. Este în special cazul învinuirilor aduse 
Angelieăi Rozeanu în ceea ce privește insuficientul 
sprijin pe care l-ar fi dat jucătoarei Ella Zeller, 
felului ciudat în care campioana noastră mon
dială ar privi ascensiunea tinerelor elemente și 
subestimarea' valorii jucătorilor noștri fruntași. 
Cunoscind situația reală noi considerăm că arti
colul apărut în „Informația Bucureștiului" cuprinde 
inexactități și afirmații necontrolate, care ar putea

in 
în-

contribui la crearea unei atmosfere nesănă
toase în cadrul lotului nostru reprezentativ.

De altfel, imediat după apariția articolului res
pectiv, discutînd cu maestrul sportului Nicu Natr- 
mescu, președintele colegiului central de antrenori 
și antrenorul coordonator al lotului nostru repu
blican, acesta ne-a mărturisit că nu-și poate ex
plica ușurința cu care s-a putut publica un ase
menea articol, cu atîtea afirmații neadevărate.

Acestea' sînt motivele pentru care noi am consi
derat că publicarea răspunsului Angelieăi Rozeanu 
este un act de onestitate profesională și deci i-am 
acordat spațiul necesar în coloanele noastre.

și perseverență 
acolo unde sîn-

aceasta rezultă 
de antrenament,

dusă la București și să se pregă
tească alături de mine. In 1952, 
cînd au avtft loc campionatele 
mondiale de la Bombay, deși Ella 
Zeller nu intra în discuția alcătu
irii echipei naționale, eu personal 
am depaș toate străduințele la fo-, 
rurile competente pentru ca par
tenera mea de azi să poată merge 
în India. Deși de Ia început era 
precizat că EUa Zel.er nu va face 
parte din echipă, eu totuși am fost 
convinsă că participarea sa la 
aceste campionate va reprezenta 
pentru dînsa o experiență pre
țioasă, fiind convinsă că în viitor 
ea va reprezenta un pilon al echi
pei naționale feminine. De patru 
ani de zile mă antrenez cu EMa 
Zeller ore întregi pentru a ajunge 
Ia valoarea dublului nostru de azi, 
menționînd că atunci cînd am în
ceput să antrenăm acest dublu, 
Ella juca încă foarte slab, față 
de valoarea mea de atunci. Numai 
cu multă muncă 
am putut ajunge 
tem azi.

Actualmente, și 
evident din fișele 
mă antrenez în afară de dublu, 
de două ari pe săptămînă la sim
plu cu E'.la Zeller, iar aproxima
tiv la zece zile jucăm cîte un 
concurs de verificare în care par
ticip alături de toate tinerele ju- 
cătoare din lot, cărora eu le dau 
un avans de puncte pentru echili
brarea forțelor. Bineînțeles, că 
programul meu de antrenament 
prevede și antrenamente mai tari. 
Așa cum este și firesc, eu trebuie 
să acord o atenție foarte mare 
pregătirii mele, atîta timp cît mai 
reprezint Republica Populară Ro- 
mînă în campionatele internațio
nale și mondiale, mai ales că 
sînt decisă să-mi reprezint țara 
la fel de bine ca și pînă acum. 
Sala în care ne antrenăm, ne stă 
la dispoziție — atunci cînd e libe
ră — trei ore pe zi, care sînt împăr. 
țite astfel: 1 oră — antrenament 
metodic, 1 oră — joc de dublu și 
1 oră — seturi. Eu care sînt an
trenor de stat, iar de clteva luni 
și antrenoare a lotului național, 
cred că cei care m-au numit în 
aceste funcții nu s-au gîndit că 
aș frîna dezvoltarea tinerelor ele
mente, ci din contra, că aș putea 
contribui la progresul lor.

Dar toate acestea nu avea de 
unde să le știe autorul articolu
lui — Radu Negoescu — din 
simplul motiv că n-a fost nicio
dată la antrenamentele noastre și 
nici n-a stat de vorbă cu mine 
în privința problemelor care le-a 
ridicat și care mă privesc. Din 
activitatea mea de ziaristă, la 
ziarul „Romimia Liberă", am în
vățat că un redactor, înainte de a 
scrie ceva, trebuie să se documen. 
teze cu toată seriozitatea și cin
stea. Las la latitudinea cititorului 
să aprecieze așa cum se cuvine 
genul de muncă al autorului arti
colului.

In privința „felului meu ciudat 
de a privi ascensiunea tinerelor 
jucătoare..." și că. „nu manifest 
dorința de a contribui permanent 
la pregătirea altor tinere talente..." 
țin să subliniez „exactitatea sis- 
temuiluc" de documentare al redac
torului dvs.

In 1949, am condus primul cen
tru de antrenament din țară, unde 
au făcut primii pași în acest sport 
Mircea Popescu și Catrinel Folea. 
In 1952, la finala campionatului 
republican de la Onașutl Stalin, eu 
am jucat în proba de dublu femei 
cu Maria Golopemța, pe atunci în 
vîrstă de numiai 12 ani și care 
abia știa să țină paleta în mînă. 
De ce am făcut acest lucru ? Dacă 
aș fi jucat cu ori care altă jucă-

/

Anul acesta, dublul 
cu Harasztosi a mers mai 
Băieții noștri au declarat în 
rânduri că iucîn-d alături de 
simt o responsabiliitate prea 
și, din cauza emotivității, 
sub valoarea lor. Am eu

toare de valoare medie, aș fi câș
tigat cu ușurință titlul de cam
pioană națională la dublu. Dar am 
considerat că este mai important 
să încurajez și să stimulez astfel 
un tînăr element talentat. La a- 
ceeași competiție am jucat la du
blu mixt cu un junior — Bunea — 
foarte talentat pe vremea aceea. 
In anii următori am jucat pe rînd 
cu alți juniori, Mircea Popescu și 
Tiberiu HarasMtosi, cînd aceștia 
erau încă la începutul activității 
lor, cu mult înainte de a deveni 
jucători consacrați. In 1954 și în 
continuare, am jucat dublu mixt 
cu Harasztosi la campionatele in
ternaționale ale 'Franței, Belgiei, 
Scandinaviei, Italiei, Iugoslaviei, 
Austriei, iar anul trecut la cam
pionatele mondiale am făcut pe
reche cu Gantner. Deoarece s-a 
dovedit că dublul Ella Zeller — 
Gantner merge mai bine, am re
nunțat să joc cu Gantner cum era 
și normal.
meu 
slab.
dese 
mine 
mare 
joacă 
vreo vină în această situație ? Pot 
fi acuzată de subestimarea jucăto
rilor noștri în această situație, mai 
ales că juctod cu Stipek vreau să 
merg la campionatul mondial cu 
maximum de șanse pentru proba 
de dubiu mixt ?

Autorul articolului îndrăznește 
să afirme în încheiere, că are do
rința ca prin cele susținute de el, 
afirmații care în realitate sîn£ 
total calomnioase, să ajute la ci
mentarea sufletească a echipelor 
noastre. Despre cimentarea sufle, 
tească a loturilor noastre de tenis 
de masă vorbesc ’elocvent rezul
tatele și comportările noadtre din 
ultimii ani (cinci campionate mon
diale pe echipe femei, două cu 
Ella Zeller la dublu, șase câștigate 
de mine la simplu și excepționalul 
progres realizat alături de noi de 
către tinerii noștri jucători). După 
părerea mea, intenția autorului a 
fost departe de aceea de a ajuta 
la crearea unei atmosfere sănă
toase în cadrul membrilor lotului 
republican de tenis de masă. Dim
potrivă chiar! Vreau însă să a- 
stgur pe toată lumea că sînt con
vinsă că niciodată un articol 
genul acesta nu va putea să 
învrăjbească.

De cîte ori am jucat departe 
țară m-am gtodit totdeauna 
acasă mii de concetățeni mă ur
măresc și așteaptă 
comportare care să 
Gîndinidu-mă la ei, 
ceștia cinstiți care 
de mine și de noi, 
umplea de căldură și parcă forțele 
noastre creșteau. Vă rog să mă 
credeți că acestea nu sînt simple 
vorbe. Sînt fapte reale. Pe toți 
cei de acasă îi simțeam alături de 
mine. Așa puteam să lupt cu și 
mai multă ardoare pentru culorile 
noastre. Și de acum înainte a- 
ceste gîndiuri vor constitui în de
plasările mele imbolduri reale, de 
neprețuit uneori, pentru ca să în
cerc să-mi aduc și' mai departe 
— atîta 'timp cît voi putea — 
mica mea contribuțiile la faima 
sportului romînesc.

Țin să vă mulțumesc, în înche
iere, pentru ospitalitatea pe cars 
sper că o veți acorda răspunsului 
meu în coloanele popularului dvs. 
ziar, dar nu pot să nu-mi exprim 
și surprinderea pentru ușurința cu 
care s-â dat publicității articolul: 

înfrîngere care echivalează cu 
6 victorie .

de 
ne

de 
că

de la mine o 
le facă cinste, 
la oamenii a- 
a-u fost alături 
sufletul mi se

ANGELICA ROZEANU



CEVA DESPRE
Antrenorul are —■' în misiunea 

lui' — multe contingențe cu un di
rector de scenă. Mai ales la capi
tolul alcătuirii formațiilor despre 
care intenționăm să ne ocupăm 
Așa cum un regizor își alege in
terpret» văzîndu-i ou ochii minții 
în personajele pe car© le vor în
carna, tot așa antrenorul trebuie 
să „ghicească" pentru fiecare post 
din echipa lui pe jucătorul cel 
mai potrivit. Toate par și sînt 
chiar, destul de simple dacă și în 
realitate lucrurile s-ar petrece așa. 
Adică ai II posturi în formație, 
n-ai decif să alegi dintre jucătorii 
ce-ți stau la dispoziție pe cei mai 
buni 11 1

In fapt însă, antrenorii sînt 
puși de cele mai multe ori în fața 
unor situații dificile. Sînt frecven
te cazurile cînd pentru un post e- 
xistă mai mulți pretendenți de va
loare egală, iar pentru altul nici

Aspect de la un antrenament în 
se vede, chiar în sală, ședința de 
zența balonului, cu care Brțnzei 
pul.

măcar o candidatură onorabilă. 
Aicj intervine sau ar trebui să in
tervină, fantezia creatoare a antre
norului, priceperea lui de a adapta 
jucători corespunzători ca aptitu
dini pentru posturile disponibile 
sau a schimba de pe posturile spe
cializați inițial pe fotbaliștii care 
se arată mult mai înzestrați pen
tru alte posturi- In principal însă, 
antrenorii au datoria să-și creeze 
jucători pentru posturile fără titu
lari.

Asemenea „inspirații" au creat 
pur și simplu multe din celebrită-

0 RAITĂ PRINTRE ECHIPELE BUCUREȘTENE...
Pînă la reluarea — oficială — a 

activității fotbalistice mai sînt mai 
bine de două luni. Primele jocuri 
din cadrul „Cupei Primăverii" se 
vor disputa abi.a la 31 martie, dar 
pînă atunci toate echipele — care 
aoondă multă importanță aces

tei competiții menite să le pregă
tească în vederea campionatului ce 
va începe în august — vor să se 
antreneze serios și din timp.

— „Noi vedem în „Cupa Primă' 
verii" un bun mijloc de punere la 
punct a echipei, mai ales din punct 
de vedere al omogenității" — ne 
spunea antrenorul Cornel Drăgu- 
șin (Progresul București).

Faptul că această competiție nu 
ridică problema promovării și a re
trogradării, creează echipelor posi
bilitatea de a-și pregăti loturile 
completate cu noi jucători și de a 
arunca în luptă în campionat for' 
mâții omogene.

Astfel că este explicabilă grija 
cu care își încep lucrul echipele 
noastre fruntașe, toate cu loturi 
inoite.
INTII IN SALA, APOI AFARA...

Iată — de pildă — pe C.C.A.. 
campioana țării. Deși în momentul 
de față ea nu dispune de lotul 
coanplet (o parte dintre jucători 
sfnt în lotul care se pregătește pen
tru un apropiat turneu peste 
hotare, iar Voinescu se află în con
cediu la Herculane), totuși antre
norul Ilie Savu și-a început acti
vitatea cu ședințe în sală. Săptă- 
mîna aceasta, lotul disponibil (Ma
rin Marcel, V. Moldovan, V. Du
mitrescu, Bukossy etc.) va trece 
la antrenamente în aer liber. In 
jurul datei de 10 februarie pregă
tirile echipei C.C.A. se vor face 
cu lotul complet și probabil și cu 
al doilea antrenor (loc rămas va
cant prin plecarea lui Dobay la 
Fi, roșie U.T.A, Arad).

ALCĂTUIREA
țile fotbalului. Cei mai în virstă 
își amintesc de cazul lui Dobay 
devenit extrem stînga de renume 
continental dintr-un modest inter- 
stînga. Sau, ca să vorbim d© în- 
tîmplărî mai recente, de cazul lui 
Tătara (ajuns extrem stînga al 
naționalei chiar împotriva prefe
rințelor lui), de situația lui Szdko, 
care și-a descoperit adevărata vo
cație — d« fundaș — deși se „sta
bilise*  inițial pe extremă. Tot la 
acest capitol al schimbărilor feri
cite de specialitate, s-ar mai putea 
vorbi de Caricaș, care a îmbogățit 
rîndurile stoperilor de valoare, e- 
vadînd dintre centrii înaintași etc. 
etc. Inutil să mai accentuăm te 
asemenea reușit© transplantări nu 
fac decît să îmbunătățească ran
damentul formațiilor,

Intîlnim însă și alte cazuri să le 
numim „inspirații" nefericite. Este 
vorba de jucători care își găsesc

sală al Științei Timișoara. Cum 
antrenament nu-i lipsită de pre - 
(dreapta) exersează jocul cu ca- 

(Foto L. TIBOR)
sau cred că și-au găsit, alte pos
turi decît cele unde au dobîndit 
succese și s-au afirmat. Călinolu, 
spre exemplu, un mijlocaș de re
nume internațional, cunoscut și 
apreciat peste hotare, are o deose
bită predilecție pentru postul de 
centru înaintaș! Șl postul nu-1 
„prinde" de loc-. Sau Băcuț II, 
consacrat stoper sau fundaș cu o 
valoar© bine stabilită care crede că 
ar fi un excelent... extrem stînga. 
Și fiindcă ne-am permis să facem 
chiar din introducere o comparație 
din artă, să ne fie mai departe în-

LOCOMOTIVA: 25 IANUARIE

Cam aceeași situație — ca lot — 
este și la Locomotiva București. 
Data începerii antrenamentelor a 
fost fixată la 25 ianuarie, dar la 
primele ședințe nu vor participa 
toți jucătorii, întaucît o parte sînt 
reținuți în selecționata de tineret, 
îar Raab (înaintaș) face parte din 
lotul de juniori pentru turneul 
FIFA. Pentru moment vor începe 
pregătirile Dodeanu, Macri, Langa. 
Filote, etc., precum și noii jucători 
Greavu (fundaș) și Szilagi (por
tar).

DINAMOVIȘTII DIN NOU 
PE TEREN

Cu toate că au încheiat ultimii 
activitatea pe 1956, totuși dinamo- 
viștii revin pe teren odată cu cei
lalți jucători. Duminică a fost ulti
ma zi de vacanță iar de ieri fotba
liștii de la Dinamo București s-au 
reunit în vederea viitorului sezon. 
Ieri_ s-au prezentat la vizita medi
cală, iar de azi ies toți pe teren 
cu excepția lui Nicușor (in trata
ment la Herculane), a celor reținuți 
în lotui de tineret și a lui Szoko, 
care se află în convalescență și-și 
va relua pregătirile abia în martie.

In schimb, iau parte noii jucători 
(Koszegi, R. Lazăr, etc.) cu care 
lotul s-a completat și echilibrat, 
spre satisfacția antrenorului A. 
Niculeseu, care ne spunea în acea
stă privință : „Sînt mulțumit de 
lot. Este destul de valoros și nu
meros, astfel că o eventuală indis
ponibilitate nu ne va pune în di
ficultate, ca anul trecut. Acum, 

cu o bună pregătire a jucătorilor, 
voi fi în măsură, dacă va fi ne
voie, să înlocuiesc chiar elemen

te de bază ale formației".
Viitoarele antrenamente: joi și 

sîmbătă, tot afară, ca și următoa
rele, de altfel (de la 1 februarie, la 
munte).

FORMAȚIILOR'
găduit să asemuim asemenea In
spirații ou o cerere, să zicem a» iul 
Vasiliu Birlic, de a-1 juca pe „Ham
let"...

Vrem să mai vorbim de o altă 
categorie de jucători, adevărate 
surse de..- inspirații pentru antre
nori, despre jucătorii ușor acomo- 
dabili în mai multe posturi, de 
așa numiții „joly-jokeri" ai for
mațiilor. Dintre fotbaliștii noștri 
actuali capul listei îl deține cu au
toritate Petschovski. Alături de el 
ar mai putea fi numiți Vlad, Ivă- 
nescu, Mazăre, Szakacs II, Geor
gescu (Știința Cluj) etc. Iar din
tre fotbaliștii din alte țări șînt cu- 
noscuți ca... polivalenți: Hideg- 
kuti (Ungaria), — centru atacant 
inter și extremă — Zebet (Iugo
slavia) — centru înaintaș, extrem 
stînga și... chiar stoper — Boni- 
perti (Italia) — centru șl extremă 
— Ockwirk (Austria, actualmente 
jucător în Italia) — mijlocaș, in
ter. Dar precum Benjamino Gigli 
(fie-ne acceptată și această ulti
mă comparație din arfă) cîntă ori
ce rol de tenor din repertoriu! u- 
niversal de operă, fiind însă de 
neegalat în interpretarea lui Can- 
nro din „Paiațe", tot așa și acești 
fotbaliști cu specialități multiple 
au posturi în cafe dau maximum 
de randament. Zebet rămînt o ex
celentă aripă, Hidegkuli un subtil 
centru, Bonlperti un vijelios cen
tru etc- Sau, la noi, Petschovski 
rămîne (împotriva specializării lui 
din ultimii ani) un mijlocaș de 
valoare europeană. Vlad este îna
inte de toate un mijlocaș cu deo
sebită putere de luptă, Szakacs II 
înaintaș, Ivănescu mijlocaș etc. 
Se înțelege de aici că’ însăși di
feritele jonglerii cu asemenea ju
cători pentru satisfacerea unor ne
cesități de moment ale echipelor 
trebuie să se oprească în momen
tul cînd criza de formație dispare. 
A-i „titulariza" pe acești jucători 
în posturile de improvizație, în
seamnă în cele mai multe cazuri 
a-i plafona, însemnează a răpi fot
balului jucători excelenți pentru 
a-i reda mediocrității.

Intenția noastră — atacînd su
biectul inspirației, al bunului simț 
și al tactului de care , trebui^ să 
dea dovadă antrenorii în alcătuirea 
formațiilor — a fost aceea ca a- 
cum, înainte de începerea sezonu
lui, să atragem atenția tehnicieni
lor noștri asupra răspunderilor ce 
le revin. Ne exprimăm speranța 
că celor mai mulți dintre ei Te 
stăruie în minte adevărul că mă
sura lor hotărăște viitorul unui 
fotbalist și determină randamentul 
echipei.

• In urma trierii și omologării ce
lor 659.314 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 3 (etapa din 
20 ianuarie 1957), au fost stabili te 
următoarele premii:

Premiul I: 5 variante cu 12 rezul
tate exacte.

Premiul II: 52 variante cu 11 re
zultate exacte.

Premiul III: 6.697 variante cu 10 
rezultate exacte.

La fondul de premii al concursu
lui nr. 3 au fost adăogați și cei 
59.564 lei reportați de la concursul 
ar. 2 (etapa din 13 ianuarie)

Au obținut premiul I următorii:
Ghinescu Stellan din Constanța, 

str. Cristea Georgescu nr. 5; Weisz 
Andor din Oradea str. Moscova nr. 
7; Brăileanu D-tru și Călinet Emilia 
din corn. Fieni reg. Ploești; Lucian 
Ciuciu com. Buzești reg. Pitești; Au
rica Drăgănescu corn. Băcan str. 
Ana Ipătescu nr. 590 reg. București.
• Premiile speciale acordate va

riantelor cu „0” rezultate de la con
cursul nr. 52 (etapa din 30 decem
brie 1956) au revenit următorilor 
participanți:

Motocicleta I.J. de 356 cmc. acor
dată participantului cu cele mai 
multe variante cu „6” rezultate a 
revenit participantului Girba' Ion 
din Medgidia str. Kemal Amet nr. 
13 care a avut 50 variante cu ..0’’ 
rezultate.

Premiile acordate prin tragere din 
urnă au revenit următorilor parti
cipant!:

O motocicletă I.J. de 356 cmc.: 
Fedra Erwin din Rădăuți str. Bog
dan Vodă nr. 20.

Cite un ceas „Boxa”,
Hrlnoescu C-tin din Iași str. A. D. 

Xenopoi nr. 1.
Mocanu Afanase din Poiana Stalin 
Radulescu David din com. valea 

Lungă reg. Ploești.
Argintaru Elena din corn. Jupî- 

nești reg. Craiova.
Ganea Ion din București str. bd. 

S Martie nr. 17.

Concursul de handbal de 
turneul

Apropierea turneului final a dat 
meciurilor de handbal desfășurate 
duminică după-amiază în sala Flo- 
reasca un plus de combativitate și 
spirit de luptă dar și de nervo
zitate care deseori a influențat 
jocuri, altfel foarte echilibrate. Ne 
referim în special la primeie două 
partide — Locomotiva G. N. — 
Energia „23 August" și Progresul 
I.T.B. — Recolta M. A. — care, 
prin valoarea apropiată a echipe
lor și perspectivele oferite de lup
ta pentru locul II în clasament, 
promiteau jocuri interesante. In
tr-adevăr, speranțele spectatorilor 
au fost justificate, pentru că pn 
mele reprize- s-au terminat, în am
bele jocuri, la egalitate sau Ia 
diferență de 1 punct, iar scorul 
final s-a datorat mai mult unor 
perioade de „cădere” în repriza a 
doua a formațiilor învinse decît 
jocului lor în ansamblu. In primul 
meci Locomotiva a acumulat cele 
trei puncte diferență abia în ul
timele minute ale reprizei secunaeț 
după ce scorul fusese egal la 10, 
iar Tn meciul al doilea, același 
fapt s-a petrecut tot la 10—10, 
cînd un inexplicabil „recul” al 
Recoltei acordă rtebiștilor un a- 
vans de-.. 7 goluri. Este vorba, 
socotim despre un „punct mort" 
provocat mai mult de lipsuri Iu 
pregătirea morală și de voință de
cît în cea fizică, iar echipele în 
cauză ar trebui să acorde toată 
atenția acestei laturi a pregătirii 
lor.

Clare au fost însă victoriile echi
pelor Dinamo 6 și C.C.A. asupra 
Energiei Ploești și — resoectiv — 
Știința I.C.F.

Unicul meci feminin al reuniunii, 
cîștigat pe merit de FI. roșie Si
ghișoara în fața Științei I.C.F., a 
avut o desfășurare presărată cu 
faze de joc foarte... bărbătesc. Cei 
care au urmărit fazele pline de 
dinamism și nu lipsite de durități, 
ne vor ierta, desigur, calamburul.

Înaintea rezultatelor tehnice își 
găsesc locul citeva cuvinte despre 
(ați ghicit I) arbitraje. Dacă arbi
trajul slab prestat în primul meci 
al serii de N. Stănculescu a pro-

★

★ ★

Lovitură de<7 m. 
la poarta Energiei 
PloeștiI Fază din 
meciul Dinamo 6— 
Energia Ploești, 
desfășurat dumi
nică după-amiază 
în sala Floreasca.

★

★

Ql'CTiosport
■ Fără îndoială ca și o simplă 

lectură a programului concursului 
Pronosport nr. 4 din 27 ianuarie 
este suficientă pentru a convinge 
pe orice participant că are în față 
un concurs foarte interesant care 
nu va desmînți desigur... tradiția 

Oiltimelor concursuri nici in ceea ce 
privește valoarea ridicată a premii
lor.

Prin prisma rezultatelor înre
gistrate duminică în campionatele 
francez și italian, vom încerca 
acum o scurtă analiză a meciurilor 
din programul acestui concurs.

Primul meci este un veritabil 
derbi al etapei deși Juventus a 
„clacat" în ultimul timp destul de 
des, iar duminică a înregistrat și 
prima înfringere în deplasare i 
0—3 cu Triestina. Intîlnirea cu 
Fiorentina le este foarte dificilă cu 
atît mai mult cu cît oaspeții ajunși 
pe locul doi au desigur de gînd 
să-și consolideze poziția. Un meci 
la fel de echilibrat este și cel din
tre Napoli — încă în cursă pentru 
titlu — și Genoa care -- pare-se 
în revenire de formă a... cedat 
„lanterna roșie". Totuși —. bineîn
țeles, pînă la doyada contrară — 
gazdele rămîn favorite ca și în îțnț-

saîa se apropie de..? 
final

vocat mai mult zîmbete, nu acsUșl 
lucru se poate spune despre gre- 
șala de arbitraj a lui I. Lăzărescu 
care a dus la eliminarea lui Borugă 
din poarta Energiei Ploești și... ia 
un întreg șir de alte greșeli pro
vocate de atmosfera încărcată iai 
care a "ontinuat meciul- Se apre- 
pie turneul final și ar fi momentul 
ca Intervenția promptă a colegiu
lui central de arbitri să elimine 
posibilitatea reeditării cu acest 
prilej a veșnicelor probleme ridi
cate de arbitraje, (v.a.).

Rezultate tehnice: Locomotiva 
G.N. — Energia 23 August 13—10 
(5—5). Progresul I.T.B. — Re
colta M.A. 23—18 (8—7), Știința 
I.C.F. — FI. r. Sighișoara (fem.>, 
5—8 (1—4), Dinamo 6 — Energia 
Ploești 23—12 (13—6), C.C-A. — 
Știința I.C.F. 34—18 (14—10).

TIMIȘOARA. — Intîlnirile de Ia 
sfîrșitul săptămînii trecute au sa
tisfăcut prin nivelul lor ridicat și 
jocurile dinamice oferite de echi
pele participante. Rezultate fete: 
Progresul Min. Înv. Buc. — Ener
gia Reșița 6—3 (2—1). Băieți: 
Știința Tlm. — Energia 1 Reșița 
35—16 (15—11), Energia Tehno- 
metal — Progresul Tim. 34—12 
(14—6), Locomotiva Tim. — Re
colta Jimbolia 18—14 (7—9). După 
cinci etape continuă să conducă 
Știința (10 p.) urmată de Energia 
Tehnometal și Energia 1 Reșița 
(ambele cîte 7 p.).

ORAȘUL STALIN- — Feminin: 
Flamura roșie Sibiu — Energia 
Mija 11—4 (4—2), Recolta Codlca 
— Progresul Tg. Mureș 4—4 
(4—2) într-un meri în care Re
colta putea cîștiga dacă n-ar fi 
greșit retrăgînUu-se în apărare în 
repriza a doua. FL ■ r. Mediaș — 
FI. r. Buc. 6—16 (4—10). Mascu
lin : Progresul Or. Stalin — FI. r. 
Ghimbav 28—24 (16—-13), Știința 
Or. Stalin — Voința Sighișoara 
20—22 (10—9), Voința Sibiu — 
Energia Făgăraș 20 —28 (8—16), 
Dinamo Or. Stalin — Recolta Hăl- 
chiu 6—0 (neprezentare).

tîlnirile următoare: Sampdoria -4 
Internazionale și Udinese — Tori' 
no. Șanse destul de mari pentru 
obținerea unei victorii în deplasare 
are Roma la Bologna. Și în sfîrșiȘ 
ultimul meci italian : Lazio — Pa
lermo, în care oaspeții ne îndoiri, 
că vor obține prima lor victorie î.'5 
deplasare.

Următoarele 6 meciuri sînt din 
cadrul campionatului francez. După 
victoria obținută în deplasară 
(2—0 cu Lens) St. Etienne pome? 
țte desigur favorită în întîlnireia 
cu Racing Club. Echipa pariziană 
oferă destul de des surprize și 
n-ar fi de mirare ca să găsească și 
acum o astfel de ocazie. Noi ne 
îndoim însă... Nice, una dintre spe
cialistele meciurilor jucate pe teren 
propriu va întîlnî acasă pe Marse
ille într-un meci în care păstrează 
prima șansă, ca și Toulouse <13 
altfel în întîlnirea cu Angers care 
din 21 meciuri a terminat 9 la le
galitate (5 în deplasare!). Monaco 
are la rîndul său un meci grej- cu 
Lens deși aceasta a pierdut dumi
nică ocazia de a se apropia de li
der. Rennes — Nancy este o spe
cifică întîlnire între codașe, No8 
acordăm prima șansă gazdelor sprei 
deosebire de meciul Valenciennes 
— Reims în care oaspeții vor de
pune desigur toate eforturile pen
tru a-și consolida poziția în cla.' 
sament. ’ **-'•



Activitatea competițională 
pe 1957 a început... 

dar cicliștii își continuă sîrguincioși pregătirea

De la 8 echipe la 14 in categoria B la scrimă

Zilnic ni se transmit din Cairo 
știri cu privire la disputa foarte 
strînsă (este vorba doar de cîteva 
secunde) dintre cicliștii națiunilor 
participante la cea de a IV-a edi
ție a „Turului Egiptului". Nu este 
de fel în intenția noastră să fa
cem un reportaj ...de la distanță al 
întrecerilor pline de faze emoțio
nante ce se desfășoară în aceste 
zile pe malurile Nilului, ci doar 
să vă reamintim că sezonul com- 
petițional ciclist pe 1957 a și în
ceput odată cu prima.lună a anu
lui.

Trebuie să arătăm însă că ac
tivitatea competițională a început 
doar pentru lotul nostru republi
can, marea majoritate a cicliștilor 
aflîndu-se încă în plină perioadă 
de pregătire.

După cîteva zile în care au „ui
tat" cu desăvîrșire de bicicletă (era 
și firesc după cei aproape 20000 
km., parcurși în sezonul trecut), 
mulți dintre rutierii noștri âu reluat 
pedalajul- Mai greu, sau mai ușor, 
ei s-au strecurat pe drumurile cu 
lapoviță și zăpadă. Și, cînd starea 
timpului făcea imposibilă ieșirea pe 
teren, ei puteau fi văzuți la sală 
(cicliștii de la Recolta sau cel de 
la C.C.A.). Aici, de asemenea rulau, 
dar pe „home-trainer” (aparatpen
tru pedalat în camerăl. Dar, nu la 
toate colectivele conducerea res
pectivă s-a îngrijit să asigure sală 
pentru antrenamentele alergători
lor (de pildă, Locomotiva P.TT).

S-a găsit însă o soluție și pen
tru aceasta Numeroși cicliști și-au 
luat abia în iarnă concediul de 
odihnă pe '°56 și și-au petrecut 
vacanța în munți. Nu a fost vor
ba de o vacanță în înțelesul vechi 
al acestui cuvînt (odihnă comple
tă) ci, bineînțeles, o vacanță ac
tivă în care ieșirile pe schiuri și 
turismul î-n munți au aiutat la 
menținerea pregătirii fizice.

Unii s-au înapoiat de mult, iar 
alții au plecat de curînd în conce
diu spre înălțimile ninse. Printre 
aceștia se află și cicliștii de la 
Dinamo, C.C-A., cîțiva de la Ener
gia șl alții...

Cei care s-au înapoiat au și 
fost „luați în primire" de către an
trenorii respectivi. Să-i vizităm.

Antrenorul C. Grigoriu a în
ceput antrenamentele cu băieții săi 
în ziua de 5 ianuarie. Sala Recol
ta, de la capătu' liniei de tramvai 
nr- 14, i-a oferit condiții din cele 
mai bune- Dar nu întotdeauna, de
oarece programul sălii era încăr
cat, aici efectuîndu-se și antrena
mentele celorlalte discipline spor
tive. Lucrul acesta nu a constituit 
însă o piedică, întrucît orele de an

Odată cu and 1957
Natația noastră va trebui sa intre 
într»o nouă etapă de dezvoltare (1)

Natația noastră a nrii adăugat 
de curînd, vîrstei sale încă un an. 
Al cîtelea oare la număr ? S-ar 
crede că-s mulți. Și amănuntul 
statistic este deosebit de impor
tant, știut fiind faptul că expe
riența acumulată în timp consti
tuie un factor esențial al progre
sului, în orice domeniu de activi
tate. Or, chiar și antrenorii vîrst- 
nici — pionieri ai acestui sport — 
sînt unanimi în a stabili „actul 
oficial de naștere" al natației ro- 
mînești ne la începutul anului... 
1951.’

AȚi citit bine: una mie nouă 
sute cinci zeci și unu a fost anul 
în care, prin construirea primului 
bazin acoperit, natația noastră a 
cânătat premizele dezvoltării sale 
viitoare. Au fost suficienti 3—4 
.ani, pentru că" nici un record vechi 
să nu mai rămînă în picioare, a- 
jnngîndu-se. chiar la situația ca și 
un junior la categoria a 11-a să 
„devoreze” cu ușurință un fost re
cord de seniori. Spre satisfacția ge
nerală, o serie de rezultate reali
zate de tinerii noștri înotători și-au 
făcut ecou și peste hotare. De 
unde pînă atunci natația romî- 
nească nu era cunoscută decît prin 
Titu Groză (care-și datora succe
sele antrenamentelor efectuate la 
Budapesta), pe la sfîrșitul anului 
1954 numărul valorilor din nata
ția romînească sporește prin Ale
xandru Popescu, Felix Heitz, Mi
hai ,Mitrofan precum și prin tinerii 

trenament s-au desfășurat și în 
aer liber, în împrejurimile bazei. 
Cicliștii de la Recolta, în frunte 
cu D. Dragomir, N. Stepanian și 
G. Dumitrescu, se pregătesc serios 
pentru primul ciclocros: „Cupa 16 
Februarie".

Efectivul secției de ciclism Vo
ința este alcătuit in mare parte 
din elemente tinere, ne-a amintit 
antrenorul Al. Someșan. De aceea 
și programul meu a fost diferit de 
al celorlalte secții. Băieții mei vor 
participa la probele de ciclocros 
(fără mari pretenții însă). pe ti
nerii Braharu, C. Moiceanu, V- 
Grigorescu și alții intenționez să-i 
pregătesc temeinic pentru, cursele 
de fond".

~ D. Țupa, C. Stănescu, E. Mihâi- 
lă, E. Golgotzi și pistardul Gh- 
Navrea sînt numele „sonore*  din 
formația Progresul C.P.C.S. (an
trenor C. Simîonescu). Alături de 
aceștia, pot fi văzuți rulînd după- 
amiaza, de 4 ori pe sâptămînă, 
prin împrejurimile Casef Scînteii 
o serie de tineri care vor figura 
în echipa colectivului Progresul: 
Dan Budișteanu, Stan Dumitru, D. 
Constantin și alții.

Antrenorii N. I. Țapu (Ener
gia), C. Cîrjan (Șc. tineret Buc.l. 
Stefan Popescu (Locomotiva Gr 
Roșie), Gh. Negoescu (Locomoti
va PȚ.T.), V. Naidin (Fi. roșie) 
și alții, și-au început și ei activi
tatea pe 1957, punînd accentul pe 
pregătirea cu efort progresiv care 
să asigure „elevilor" lor posibili
tatea obținerii unor rezultate din 
ce în ce mai bune.

EMIL IENCEC 
H. NAUM

Cicliștii asociației Recolta profi tă de vremea favorabilă și se an
trenează — în aer liber — sub su privegherea antrenorului C. Gri
gori u. In primul plan D. Dragomir. (Foto: N. Niculescuj

Adrian Oanță, Hubert. Bock și 
Maria Both. Din nume „demne 
de reținut", așa cum erau caracte
rizați în coloanele rubricilor de na- 
tație, înotătorii noștri repurtează 
în anul următor noi succese, re- 
ținînd și mai mult atenția specia
liștilor de dincolo de gTanițele 
țării.

Anul care s-a scurs de curînd a 
adus desigur noi succese sportivi
lor noștri, lntîlnirile internaționale 
susținute cu adversari redutabili, 
au solicitat în mai mare măsură 
potențialul de care dispune nata
ția noastră, reliefînd adevărata ei 
valoare. Cei mai „încercați" dintre 
înotătorii noștri fruntași au fost 
desigur Al. Popescu și M. Both, 
singurii care ne-au reprezentat la 
Melbourne. După cum se știe, pri
mul a reușit să se califice în fina
la difici'ei probe 200 m- fluture, 
iar M. Both, în progres, deși a ra
tat de puțin calificarea în finală, 
a întrecut în cadrul seriei sale ad
versare cu renume mondial. Acești 
doi înotători nrecum și brasiștii 
f. Heitz, N. Mitrofan și A. Oanță 
figurează pe listele celor mai bune 
rezultate mondiale (bazin de 50 
m.) întocmite la sfîrsitul anului 
trecut și pe care le prezentăm mai 
jos.

200 m. fluture: Yorzick (S.U.A.) 
2:18,6 Ishimoto (Japonia) 2:09,6; 
Tumpek (R.P.U.) 2:23,3; Nagashima
(Japonia) 2:25,8; Ats (R.P.U.) 2:25,9; 
Nelson (S.U.A.) 2:26,3; Weber (Ger
mania) 2:26,5; Marschall (Australia) 
2:27,2 Rioz (Mexic) 2:27,3; Wilkinson 
(Australia) 2:27,4; Pirolley (Franța) 
3:28,5; AL. POPESCU (B.PJt.) 2;29,9.

Succeseie înregistrate in ultima 
vreme de scrimerele și scrimerii 
noștri pe plan intern și mai cu 
seamă internațional au mărit con
siderabil rîndurile practicanților 
acestei discipline sportive. Tinere
tul — cel căruia zi de zi îi sînt 
asigurate condiții tot mai bune 
pentru activitatea lui sportivă — 
este și în scrimă cel care îngroa
șe rîndurile practicanților. Și cum 
anuala competiție — campionatul 
republican pe echipe, categoria B 
— este cea care angrenează tine-

Profitînd de vre
mea favorabilă, a- 
sodația Dinamo a 
amenajat pe tere
nurile de tenis din 
Parcul sportiv Di
namo un patinoar 
care este deschis zilnic între o- 
rele 8-12 și 16-20. De remarcat 
este faptul că cei care nu au pa
tine le pot împrumuta de la pa
tinoar. Asociația Dinamo a venit 
astfel în ajutorul iubitorilor spor
turilor de iari^i care nu au patine.

De asemenea, zilnic. între oreie 
8-15, este deschis pentru public 
patinoarul de la centrul de antre
nament Nr. 2 (fost Doherty) din 
calea Plevnei.

CENTRU DE CĂLĂRIE 
PENTRU TINERET IN CAPITALA

Pe linia măsurilor generale luate 
pentru dezvoltarea sportului că
lare, in deosebi în rîndurile tinere
tului, Comitetul pentru Cultură Fi
zică și sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri și Comisia Centrală de 
călărie vor organiza, la începutul 
lunii februarie, un centru de antre-

IM m. spate fete: Grinham (An
glia) 1:12.9; Kone (S.U.A.) 1:12,8;
Dekorte (Olanda) 1:13,0: Edwars (An
glia) 1:13,1; Schmidt (Germania) 
1:13,4; Pajor (R.P.U.) 1:13,7; Wielema 
(Olanda) 1:13,8; Van Alphen (Olan
da) 1:13,9; Murphy (S.U.A.) 1:14,1; 
HOyle (Anglia) 1:14,3; Barber (Ca
nada) 1:14.3; Klipova (U.R.S.S.) 1:14.3; 
Becket- (Australia) 1:14,7; Mc Uo- 
wall (Anglia) 1:14,9; Schneider (Ger
mania) 1:15,1; Gelner (Polonia) 1:15,2; 
Marchino (S.U.A.) 1:15,2; Harrison
(Africa de Sud) 1:15,4; MARIA 
BOTH (RJ>.B.) 1:15.8

200 m. bras: Furukawa (Japonia) 
2,33.2; Mu-Suan-Su (R.P. Chineză) 
2:36.0; Yoshimura (Japonia) 2:36,7; 
Gleie (Danemarca) 2:36,4; Iunicev 
(U.R.S.S.) 2:36,8; Gomazuru (Japonia) 
2:37,8; Gatercole (Australia) 2:36,7; 
Klein (Germania) 2:38,8; Desmlt (Bel
gia) 2:39,4; Zasseda (U.R.S.S.) 2:39,6; 
Dosaev (U.R.S.S.) 2:39.6; Golovcenko 
(U.R.S.S.> 2:40,5; Enke (Germania) 
2:48,9; 15. Rumpel (Germania) 2:41,0; 
...36 HEITZ (R.P.R.) 2:43,3; 27. M. 
MITROFAN (R.P.R.) 2:43,7; 23. A.
OANTA (R.P.R.) 2:43.9.

Odată cu sfirșitul anului 1956 
considerăm că pentru natația noa
stră s-a încheiat o primă etapă 
de dezvoltare. De aici înainte în 
locul atitudinii de admirație, de 
extaz, de cele mai multe ori greșit 
înțeleasă în fața primelor succese 
obținute atît pe plan intern cit și 
pe plan internațional, va trebui să 
stea simțul răspunderii personale 
și colective față de ceea ce s-a 
creat. O analiză mai atentă la fie
care stil în parte pe care ne-o pro
punem în numerele următoare, va 
trebui să dezvăluie lipsurile ivite 
pe acest început de drum.

G. NICOLAESCU 

retul, îndrumîndu-i primii pași în 
întrecerile oficiale, este firesc ca 
dezvoltarea cantitativă a scrimei 
să se facă simțită în primul rînd 
în cadrul acestui campionat. Este 
edificator în acest sens faptul că 
în anul trecut au luat parte la 
fntrecen un număr de’ 8 echipe, 
comportarea lor îmbunătățindu-se 
de Ia etapă la etapă, în timp ce 
pentru campionatul din acest an, 
eare începe în luna martie, și-au 
anunțat participarea un număr de 
14 formații.

ații
ma cursurile, 
între 12—14

namen t pentru ti
neret care își va 
desfășura activita
tea în Capitală — 
pe o durată de 3 
ani. Se pot în

scrie, pentru a ur- 
tineri și tinere 

ani. înscrierile se
fac în str. Ștefan Furtună nr.
187 (vis-a-vis de Căminul de
studenți de la Podul Cotroceni) 
între orele 10—12 și 17—48, cu în
cepere de la 23 ianuarie a.c.

Tinerii participanți la cursuri și 
antrenamente vor avea asigurat 
echipament necesar.

CONFERINȚE ALE COMISII
LOR ORĂȘENEȘTI DIN BUCU

REȘTI

Astăzi vor avea loc două con
ferințe anuale ale comisiilor orășe
nești de tenis de masă și handbal. 
Aceste conferințe sînt organizate 
în scopul de a se putea face o ana
liză temeinică a muncii și ca sa se 
poată lua cele mai bune măsuri 
pentru îmbunătățirea activității pe 
anul in curs.

La ora 18, Ia sediul comitetului
C.F.S.  oraș București, din str. V.

•{ Alecsandri nr. 6, se vor desfășura 
lucrările conferinței comisiei oră
șenești de tenis de masă.

La aceeași oră, însă în sala a- 
sociajiei Progresul din Bd. Ma- 
gheru. va avea loc conferința co
misiei orășenești de handbaL Cu 
acest prilej se va iace și premie
rea echipelor campioane ale Capi
talei.

PROGRAMUL
CAMPIONATULUI REPUBLICAN MASCULIN 

DE BASCHET 1957
SERIA l-a

Etapa I, 17 februarie:
Știința Cluj-Progresul Arta Bu

curești
Voința Iași-Dinamo București
Dinamo Oradea-Energia Cluj
Etapa a Il-a, 24 februarie:
Progresul Arta București-Ener

gia Cluj
Dinamo București-Dinamo Ora

dea
Știința Cluj-Voința Iași
Etapa a Hl-a, 3 martie:
Voința Iași-Progresul Arta Bu- ' 

curești
Dinamo Oradea-Știința Cluj
Energia Cluj-Dinamo București
Etapa a IV-a, 10 martie:
Progresul Arta-Dinamo Bucu

rești
Știința Cluj-Energia Cluj
Voința Iași-Dinamo Oradea
Etapa a V-a, 17 martie:
Dinamo Oradea-Progresul Arta 

București
"Energia Cluj-Voința Iași
Dinamo București-Știința Cluj

ACTIVITATEA LA BOX
■ Și în provincie, pregătirile bo

xerilor sînt la fel de intense ca 
cele din capitală. In fiecare seară, 
ne informează corespondentul nos
tru Zeno Radu, se adună în sala 
de box din Oțelul Roșu, numeroși 
pugiliști care lucrează sub condu
cerea antrenorului Florian Măne- 
scu.

La campionatele individuale de 
seniori, Energia Oțelul Roșu va 
înscrie cinci boxeri: D. Răceanu, 
Artenie Popa, Petru Stîngu, Petru 
Cîrlogea si State Alexandru.

■ La Orașul S^lin — ne scrie 
corespondentul N. Dumitrescu, — 
boxerii dinamoviști se pregătesc de 
zor sub îndrumarea antrenorului
A. Weiptraub. Printre pugiliștii a-’ 
cestei secții se numără: Puiu Ni- 
colae, Francisc Bucsay, Vasile Ma- 
riuțan, L Diaconeasa, etc.

La Energia Steagul Roșu se an
trenează : V. Carvanschi, Gh. To
fan, Gh. Aldea și Florin Popescu,

Dar pinâ la începerea camp, 
natului pe 1957, se cuvine să re
dăm în cîteva cuvinte desfășurarea 
competiției în anul care a trecut, 
prezentînd totodată clasamentul 
final la fiecare din cele trei pro
be. întrecerea echipelor de catego
ria B a fost cîștigată cu siguranță 
— deci detașat — de formația 
ENERGIA PLOEȘTI care s-a im
pus cu autoritate în toate probele. 
Energia Ploești, de pildă — men- 
ținînd linia ascendentă din ultimii 
2—3 ani — s-a clasat pe primul 
loc la floretă băieți .floretă fete și 
sabie, obținînd calificarea in pri
ma categorie a țării. Astfel, In 
campionatul categoriei A vom a- 
vea în acest an pentru prima dată 
o reprezentativă din orașul Plo- 
ești și odată cu ea — o tiouă for
mație tînără cu reale perspective 
de dezvoltare. Printre participan
tele remarcate în campionatul tre
cut se numără și debutanta în 
1956, Progresul Ploești care după 
un început timid în turul campio
natului, a fost una dintre echipele 
cele mai bune ale returului. De 
aceea este regretabil faptul că a- 
sociația Progresul pune problema 
desființării acestei echipe pentru 
anul în curs.

Clasamentele pe 1956 ale cam
pionatului categoriei B au urmă
toarea formă definitiva:

FLORETA BĂIEȚI
1. Energia Ploești 14 14 0 0 42 p.

2. Energia Tg. M. 14 9 2 3 34 p.
3. Voința Cărei 14 8 3 3 33 p.
4. Progr. Oradea 14 5 3 6 26 p.
5. FI. r. Sibiu 14 4 4 fl 26 P-
6. Voința Buc. 14 4 1 9 23 p.
7. Pre gr. Ploești 14 3 2 9 22 p.
8. Voința Or. St. 14 0 3 11 17 p.

FLORETA FETE
1. Energia. Ploești 14 13 0 1 40 p.
2. Voința Cărei 14 9 3 2 35 p.
3. Voința Buc. 14 7 5 2 33v.p.
4. FI. r. :Sibiu 14 6 5 3 31 p.
5. Progr. Ploești 14 4 2 8 24 p.
6. Progr. Oradea 14 4 2 8 21 p.
7. Energia Tg. M. 14 2 1 11 19 p.
8. Voința Or. St. 14 2 0 12 17 p.

SABIE
1. Energia Ploești 14 14 0 0 42 p.
2. Energia Tg. M. 14 8 2 4 32 p.
3. /Voința Cărei 7 3 4 31 țP-

4. Voința Buc. 14 6 4 4 30 p.
5. Progr. Oradea 14 6 3 5 28 p.
6. Progr. Ploești 14 3 2 9 22 p.
7. FI. r. :Sibiu 14 2 1 10. 19 p.
8. Voința Or. St. 14 2 1 11 18 p.

SERIA a Il-a
Etapa I, 17 februarie:
Dinamo Tg. Mureș-Locomottva 

P.T.T. București
Știința Timișoara-Progresul Tg<

Mureș
C.C.A.-Energia București
Etapa a Il-a, 24 februarie:
Locomotiva P.T.T. București-E- 

nergia București
Progresul Tg. Mureș-C.C.A.
Dinamo Tg. Mureș-Știința Timi

șoara
Etapa a IIl-a, 3 martie :
Știința Timișoara-Locomotiva 

P.T.T.
C.C.A.-Dinamo Tg. Mureș
Energia București-Progresul Tg. 

Mureș.
Etapa a IV-a, 10 martie:
Locomotiva P.T.T. București-

Progresul Tg. Mureș
Dinamo Tg. Mureș-Energia Bu

curești
Știința Timișoara-C.C.A.
Etapa a V-a, 17 martie 1957
C.C.A.-Locomotiva P.T.T.
Energia București-Știința Timi

șoara
Progresul Tg. Mureș-Dinamo Tg. 

Mureș.

a 30 de pugiliști se antrenează 
în sala colectivului sportiv Voința 
Brăila, supravegheați de Gh. Baltă. 
După cum aflăm de la corespon
dentul nostru I. Baltag, printre pu
giliștii brăileni care își continuă 
cu perseverență pregătirile se află: 
Ion Zlătaru, Vasile Bogoi, Gh. Sto- 
ian, Manon Florescu, Stan Bogoi, 
etc.

Se duc tratative pentru o dublă 
Intîlnire cu echipa orașului Chiși- 
nău, în cursul lunii februarie.
• Astă-seară, începînd de Ia ora 

19, se desfășoară în sala uzinelor 
Mao Tze-dun (str. Samuil Vulcan, 
tramvai 8), finala fazei I din 
cadrul campionatului de calificare 
la box.

In cele șapte întîlniri progra
mate, vor apare o serie de pugi
liști talentați ca: Ion Dumitru, Nteu 
Constantin, R. Ionescu, C. Ionescu, 
Gh. Brad, Gh. Tudorache, I. Bach,
B. Burea, etc,



O IMPORTANTĂ HOTĂRiffi A CONSILIULOI DE MINIȘTRI 
PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
A TINERETULUI ȘCOLAR $1 STUDENȚESC

De curînd Consiliul de Miniștri 
ai R.P.R. a dat o hotărîre privind 
organizarea unor activități de e- 
ducație fizică și sport în cadrul u- 
nităților de învățămînt.

Potrivit prevederilor acestei ho- 
tărîri, Ministerului Invățămîntului 
și celorlalte ministere care au insti
tuții de învățămînt le revine sarcina 
de a organiza cu elevii și studenții 
excursii de studii cu caracter com
plex alocînd anual fondurile nece
sare acoperirii cheltuielilor de tran
sport, cazare și hrană.

Ministerul Invățămîntului va or
ganiza manifestări sportive de ma
să ale tineretului studios în cursul 
și la sfîrșitul anului școlar, stimu- 
lînd prin premii pe aceia care se e-

VACANJA DE IARNĂ A STUDENȚILOR
In cursuț vacanței universi

tare de iarna, care va începe peste 
cîteva zile, vor fi organizate în în
treaga țară o serie de tabere stu
dențești.

Printre altele, la Sinaia va fi 
deschisă o mare tabără de iarnă la 
care au fost invitați să participe 
cirșra 150 de studenți romîni frun
tași la învățătură, precum și 50 de 
studenți străini care învață în țara 
noastră. Peste 2000 de studenți me
rituoși vor lua parte de asemenea 
la cele cîteva zeci de tabere organi
zate special anul acesta în munți 
de către Consiliul Central al Sin
dicatelor și asociațiile studențești.

Pentru buna desfășurare a acti
vității de viitor a asociațiilor stu

LA CLUJ ȘI ORAȘUL STALIN AU AVUT LOC „REGIONALELE” DE PATINAJ
fscuitate. In dasamemde gene-Sîmbălă și duminică, la Cluj 

și Orașul Stalin s-au desfășurat 
întrecerile regionale ale campio
natului republican de patinaj. La 
Cluj au avut loc și probele de pa
tinaj viteză și cele de patinaj 
artistic, în timp ce la Orașul 
Stalin nu s-au ținut decît cele 
rie patinaj viteză. De altfel, 
duipă cum ni se comunică de la 
subredacția noastră, la Orașul 
Stalin participarea a fost foarte 
redusă, numai 17 ccncurenți, din
tre care 16 de la Tînărul Dina- 
movist și unul de Ia Locomotiva! 
Restul colectivelor sportive din 
oraș și mai ales cele din raioa
nele regiunii Stalin au privit cu 
tot dezinteresul această competi
ție. Datorită acestei slabe partici
pări, singurele probe programate au 
fost cele rezervate juniorilor în 
care s-au remarcat Vasile Rusu 

In sportul german, anul o impic 1956 a pri
lejuit un eveniment deosebit. Nu este vorba de 
recordurile mondiale stabilite de sportivii ger

mani nici de victoriile obținute în mari întreceri 
Internationale cu toate că și acestea merită să 
fie din plin subliniate. Ne referim la faptul că 
sportivii germani au reușit să realizeze pe sta
dion unitatea pe care poporul o visează pe plan 
politic și Ia care se opun cu înverșunare milita- 
riștii de Ia Bonn, sprijiniți de imperialiștL 

Această victorie, mai frumoasă ca orice record, 
a devenit posibilă, în primul rînd, datorită efor
turilor susținute ale cercurilor sportive din Re
publica Democrată Germană. Cu toate obstruc
țiile făcute sistematic de conducătorii sportivi din 
vest, dorința de unitate a sportivilor a triumfat, 
astfel că la Olimpiadă cele două Germanii au 
prezentat o echipă unită căreia întrecerile i-au 
sortit succese remarcabile.

Firește, orice om cinstit nu poate decît să a- 
plaude văzînd alături, braț la braț, sportivi din 
răsăritul $1 din apusul Germaniei. In ce privește 
cercurile sportive din R.D.G. ele. au continuat să 
sprijine cu însuflețire toate inițiativele creatoare 
care duceau la stabilirea de punți și mai trai
nice între sportivii germani.

Cu totul altfel au înțeles să procedeze milita- 
riștii din R.F.G. Recent, la o conferință de presă 
care a avut loc la Berlin, R. Reichert, președin
tele Comitetului Sportiv German a arătat că cer
curile reacționare din Germania Occidentală în
cearcă să folosească in scopuri murdare le
găturile dintre sportivii celor două Germanii. R. 
Reichert a făcut cunoscut că ministerul apărării 
de la Bonn și ministerul pentru problemele ger
mane caută să dea directive conducerii organiza
țiilor sportive din vest. Aceasta — se sublini
ază în expunerea președintelui — In scopul în
făptuirii planului de creare a Bundeswehrului 
pe de o parte și a desfășurării unei activități 
subversive împotriva Reped leii Democrate Ger
mane.

Faptele sînt evidente. De unde pînâ acum or
ganizațiile sportive din R.F.G. se aflau într-o «i-

vidențiază în activitatea sportivă de 
masă.

De asemenea, Ministerul Invăță- 
mîntului va organiza concursuri în 
vederea elaborării programelor ne
cesare demonstrațiilor sportive de 
sfîrșit de an școlar și va acorda 
premii în bani pentru munca de 
creație.

Instituțiile de învățămînt supe
rior în colaborare cu asociațiile stu
dențești vor organiza în timpul va
canței de iarnă pentru studenți 
cursuri de schi a căror durată nu 
va depăși 12 zile. Cheltuielile de 
transport, cazare și hrană ale a- 
cestor cursuri vor fi suportate din 
bugetul instituției de învățărnint 
respective. (Agerpres) 

dențești, un mare număr de acti
viști în problemele studențești vor 
lua parte la taberele care se vor 
deschide în curînd la Sinaia și Pre
deal.

De asemenea peste 2000 de stu
denți își vor petrece timpul de o- 
dihnă în stațiunile balneo-climate- 
rice Predeal, Bușteni, Sovata, Tuș- 
nad și Homorod. Numeroși studenți 
de la Institutul Politehnic din Bucu
rești își vor petrece vacanța în 
R. P. Bulgaria, ca oaspeți ai stu
denților politehnicii din Varna. La 
rindul lor peste 30 de studenți bul
gari vor veni în Romînia ca invi
tați ai studenților de la Institutul 
Politehnic din București.

(categoria juniori 14 ani), ton 
Crăciun (juniori 15-16 ani),—ambii 
de ula Tînărul Dinamovist — și 
Ernest Ulrich (juniori 17-18 ani) 
rie la Locomotiva. In probele fe
minine — în care participarea 
extrem de redusă este parțial ex
plicată de faptul că în Orașul 
Stalin nu se găsesc materiale 
(patine) centru fete — s-a evi
dențiat Gabriela Ticușan (Tin. 
Dinamovist).

La Cluj s-a înregistrat o par
ticipare numeroasă din partea co
lectivelor Dinamo, Progresul, E- 
nergia Unirea Și FI. roșie Ianoș 
Herbak. Toate probele cuprinse 
în programul campionatului repu
blican de patinaj viteză și artis
tic au fost consumate mai puțin 
proba feminină de patinaj artistic 
întrucât participantele erau an
grenate fn sesiune de examene la

Pe piste de gheață, pe pîrtii de zăpadă

Rafael Graci, este la ora actuală 
unul din cei mai buni sorin'eri ai 

lumi-

■ Tradiționalul concurs de pa
tinaj viteză de la Alma-Ata, dotat 
cu premiul Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Cazahe, s-a desfășurat 
în acest an pe patinoarul de șes 
Spartak din localitate, deoarece 
pista de altitudine de Ia Medeo a 
fost avariată de o avalanșă și se 
află în curs de reamenajare. Cu 
toate acestea, concursul a fost mar
cat de o serie de performanțe ex
cepționale, neobișnuite pe un pati
noar de șes și care pot concura cu 
rezultate obținute pe gheața ae 
mare altitudine de la Medeo. Da
vos, sau Cortina.

rale de patinaj viteză s-au cla
sat pe primul loc următorii -.ca
tegoria seniori: Ștefan Erdossy 
(Progresul) 251,370 p.; categoria 

senioare: Doina Gelmareanu (Pro
gresul) 306,266 p.j juniori 17-18 
ani: Călin Crețu (Progresul)
270,233 p.j junioare 17-18 ani : 
Eva Peternak (Dinamo) 361,867 
p. ; juniori 1516 ani ; Petre Ti- 
vădaru (Dinamo),' junioare 15-16 
ani: lolanda Weininger (Progre
sul). Toate probele de copii 14 
ani (băieți) au revenit lui Ovidiu 
Cosma (Dinamo) și cele de fete. 
Rodicăi Zoicaș (Progresul). La 
patinaj artistic. Maxim Bindea 
(Dinamo) s-a clasat primul la 
categoria I-a, Ludovic Azzola 
(Progresul) la categoria a II-a, 
iar perechea Ecaterirm Pusztay — 
Ștefan Balaș a câștigat întrecerea 
de dublu mixt

financiară deplorabilă neprimind nici otuație
lețcaie de la stat, iată că guvernanții de Ia Bonn 
au fost apucați de o dragoste subită pentru 
sport și au oferit din partea ministerului pentru 
problemele germane mijloace bănești importante 
pentru organizare de competiții.

Dar cu o condiție... In schimbul acestor bani 
organizațiile sportive din vest trebuie să prezinte 
rapoarte detailate forurilor lor superioare. Bă- 
nuiți poate că în aceste „rapoarte” este vorba de 
rezultatele tehnice, de performanțele sau succesele 
repurtate. Nici gînd. Pe domnii de la Bonn îi 
interesează eu totul altceva. Ei doresc date și 
informații despre „relațiile dintre oameni-. Așa 
s-a scris textual într-o circulară trimisă tuturor 
organizațiilor sportive din R.F.G.

„Cu toate că provocarea din partea cercurilor 
conducătoare vest germane este evidentă — a 
declarat R. Reichert — Comitetul pentru cul
tură fizică și sport din R.D.G. nu intenționează 
să rupă relațiile sportive cu Republica Federală 
Germană. Noi, — a spus el — chemăm cu hotă- 
rfre pe sportivii din Germania de vest să res
pingă sumele oferite de ministerul pentru pro
blemele germane, sume care sînt dedicate mur
darei îndeletniciri a spionajului.”

Sportul este o activitate frumoasă, atrăgătoare 
și tinerească prin excelentă. Sportul nu are nu
mai calitatea de a oțeti trupul și sănătatea, cl 
și nobila misiune de a apropia oamenii, de a bă
tători cărări care duc la înțelegere și la prietenie. 
Dar, așa cum de pildă, arsenicul poate t> medi
cament salvator sau otravă mortală, oameni eu 
suflete întunecate și gînduri necurate încearcă să 
dea acestei frumoase activități tinerești o înde
letnicire mîrșavă. Nu vor reuși!

Ziarele progresiste au demascat și demască în
cercarea cercurilor reacționare de Ia Bonn de a 
folosi sportul și legăturile sportive inter-germane 
în scopul organizării centrelor de spionaj în 
R.D.G. Sportivii din Germania de vest înțeleg 
perfect că se încearcă să li se încredințeze o mi
siune odioasă. Și cu siguranță vor prefera <lozn- 
țelor, — întrecerea pașnică și prieteneasca, iar 
stngelui și crimei, — soarele, lumina, viața 1

li.mru. nafael Graci a obținut 
pe 500 m. 40,9 sec. (!) timp care 
nu s-a mai înregistrat niciodată în 
condiții asemănătoare. Cursa de 
5.000 m. a revenit lui Gonciarenko 
cu 8:05,6 iar cea pe 1.500 m. lui 
Grișin și Mihailov, clasați, ca și 
Ia olimpiada de iarnă, la egalitate 
cu rezultatul de 2:11,1. Tînărul 
Țîbin a cîștigat „maratonul gheții” 
acoperind 10.000 m. în 16:43.7 
performanță care de asemenea este 
un record pentru un patinoar de 
șes. La tetra t’.on victoria a revenit 
lui Sakunenko. care, deși n-a cîș
tigat nici o probă, a concurat cel 
mai constant în toate patru. El a 
realizat excelenta sumă de 186.501 
pct. De remarcat că primii șese 
clasați au avut performanțe sub 190 
puncte.

■ Austriacul Tony Sailer, tri
plul campion olimpic, îți confirmă 
valoarea sa în concursurile la care 
participă acum. Pe pîrtla de cobo- 
rîre de la Kitzbueh! (Elveția) Sai
ler a parcurs cei 3.609 m. (dife
rență de nivel de 855 m. și 11 
perti) în 2:47,1 cu o medie orară 
de 84 Km. Pe unele porțiuni el 
a atins viteza de peste 100 km. pe 
ară. In urma lui s-au clasat cona
ționalii săi Molterer și Rieder. La 
slalom însă Sailer a scăpat o poar
tă clasîndu-se pe locul 18. Combi
nata alpină a fost cîștigată de

Alte modificări ale regulamentului 
de hochei pe ghiață

Ultimele modificări aduse re
gulamentului internațional de ho
chei pe gheață au provocat vîi 
discuții în rindul specialiștilor a- 
cestui sport din țara noastră. Pen
tru a se ajunge la cea mai corec
tă interpretare a regulilor, aces
tea au fost discutate în cadrul 
consfătuirii pe țară a arbitrilor de 
hochei. Această consfătuire a a- 
vut loc cu cîteva zile în urmă la 
Miercurea-Ciuc. Dată fiind impor
tanța acestor modificări, găsim 
nimerit prilejul pentru a publica 
interpretarea lor și pentru a k 
aduce astfel la cunoștința tuturor 
iubitorilor de hochei.

Noul regulament Internațional 
urmărește să se lase jocului o mai 
mare continuitate, aplirîndu-sela 
maximum legea avantajului. In 
acest scop o serie de articole vin 
să precizeze:

• La producerea unui ofsaid, 
arbitrul nu va fluiera imediat, ci 
va urmări ce se va întîmpla cu 
pucul. Dacă pucul intră in pose
sia unui adversar, jocul va conti
nua, dar în acest caz jucătorul 
respectiv nu va putea fi atacat 
decît din momentul ieșirii sale 
din zona de apărare. In cazul în 
care el va fi atacat, arbitrul va 
fluiera ofsaidul-

• In ceea ce privește arunca
rea pucului cu mîna de către por
tar a lost stabilit că: în cazul în 
care portarul aruncă pucul cu 
mina înainte, dacă acesta va fî 
preluat de un partener, arbitrul 
va acorda o penalitate minoră 
(2 minute), unui jucător, altul în 
afară de portar, care va fi de
semnat de către căpitanul echipei 
penalizate. Dacă pucul va fi pre
luat de un jucător al echipei în 
atac, arbitrul va lăsa jocul să 
continuie pînă la terminarea fa
zei. In cazul în care din această 
fază se marchează gol, portarul 
respectiv nu va fi sancționat. Dar 
dacă nu se marchează gol, arbi
trul va dicta o penalitate minoră.

• Pucul jucat deasupra înăl
țimii umerilor. Uu jucător nu poa
te juca pucul deasupra umerilor. 
Dacă totuși îace acest lucru, el 
nu va fi sancționat ahmei cînd pu
cul astfel jucat va intra în pose
sia unuia dintre adversari. Dacă 
jucătorul respectiv încearcă să 
lovească pucul — aflat deasupra 
înălțimii umerilor — și nu-1 va 
atinge, jocul nu va fi oprit. Opri
rea jocului, în acest caz, nu va ÎI 
făcută decît atunci cînd pucul 
jucat deasupra înălțimii umerilor 
va ajunge în posesia unul coechi
pier. In acest caz, se va proceda 
la un angajament pe locul infrac
țiunii-

• Dacă un jucător în atac va 
fi împiedicat în mod neregula
mentar de către un jucător în a- 
părare, arbitrul nu va fluiera în 
cazul în care pucul rămîne în po
sesia jucătorului în atac. Jocul 
este astfel lăsat să continue șl în 
cazul marcării unui gol din acea
stă fază, arbitrul nu va lua nici 

Rieder care — de altiel — a cîști
gat și slalomul cu timpul de 2:46,6. 
La fete o mare surpriză a produs-o 
canadiana Wilier care a cîștigat co- 
borîrea 2.700 m — în 2:42,6 și 
combinata alpină la o diferența de 
numai 14 sutimi, fată de următoa
rea clasată. O bună comportare a 
avut-o Barbara Groholska (R.P. 
Polonă).

s La 17 ianuarie a sosit în Ca
pitala R. P. Chineze echipa repre
zentativă de hochei pe gheață a 
Japoniei care înaintea participării 
la campionatele mondiale de la 
Moscova va susține mai mufte în- 
tîlniri amicale în compania hochei- 
știlor chinezi.

Salutînd sosirea reprezentativei 
de hochei a Japoniei ziarul „Guan 
minjibao" scrie într-un editorial că 
vizita hocheiștilor japonezi va con
tribui la întărirea prieteniei între 
sportivii chinezi și japonezi, precum 
Și a popoarelor din cele două țări.

• La 18 ianuarie secția de ho
chei a R._ Cehoslovace a alcătuit 
lotul jucătorilor cehoslovaci care 
va participa la campionatele mon
diale de hochei pe gheață de la 
Moscova. Din echipă fac parte: 
portari: Straka, Kulice; fundași: 
Gut, Tikal, Nepomucky, Bacilek, 
Kaspar; atacanți: Vlastimil Bub- 
nik, Pantucek, Grabovsky, Hlasek, 
Vanek, Pospisi1 Pokorny, Barton. 
Vlach si Prosek 

o altă măsură. Dacă totuși nu se 
marchează gol, se va aplica sanc
țiunea cuvenită jucătorului în 
culpă.

• Pentru a nu se întîrzla Jocul 
prin orice mijloc, arbitrul va a- 
plica o penalitate minoră echipei 
care va căuta să producă această 
întîrziere (prin aruncarea pucului 
intenționat peste mantinelă, etc.).
• In cazul în care o echipă în 

atac face un ofsaid intenționat 
(pentru a-și schimba linia, etc.) 
arbitrul nu va face angajamentul 
la locul infracțiunii, ci la unu! din 
cele două puncte de angajament 
din zona de apărare a echipei res
pective. In același loc se va face 
angajamentul atunci cînd un jucă
tor pasează intenționat cu mîna 
unul partener.

• Pucul aliat în posesia porta
rului nu va putea fi reținut de 
acesta mai mult de 3 secunde. In 
caz contrar va fi aplicată o pe
nalitate minoră unui jucător de 
pe gheață, desemnat de căpitanul 
echipei- Portarul poate reține 
totuși pucul, mai mult de 3 se
cunde, dar numai atunci cînd el 
se află culcat pe gheață și atacat 
de adversari. In acest caz, arbi
trul va opri jocul și va face an
gajament la unu’ din punctele din 
zona de apărare.

• Vechiul articol din regula
ment privind degajarea interzisă 
a fost modificat astfel: dacă ori
care dintre jucătorii mei echipe 
șutează pucul din spatele liniei 
roșii (din centru) peste linia de 
poartă a echipei adverse, jocul 
va fi oprit și pucul va fi angajat 
la unul din punctele de angaja
ment din terenul echipei în gre
șeală, indiferent dacă această de
gajare a fost făcută de o echipă 
aflată in inferioritate numerică 
(vechiul regulament admitea de
gajări interzise pentru o asemenea 
echipă).

• Noul regulament internațio
nal cuprinde un articol introdus 
pentru prima oară, denumit „clip
ping”. Se numește clipping orice 
acțiune întrebuințată pentru îm
piedicarea unui jucător de a Tă-- 
mine în posesia pucului, prin a- 
runcarea și alunecarea pe gheață 
a corpului în drumul celui care 
poartă pucul. Dacă în timpul a- 
cestei acțiuni jucătorul în apărare 
atinge sau lovește pucul aflat în 
crosa adversarului, mai înaintea 
acțiunii în clipping, lucrul acesta 
nu va fi penalizat. Dacă însă ju
cătorul cu pucul va fi atins și o- 
prit mai înainte de a fi fost atins 
pucul, de către cel care face clip
ping, acestuia din urmă i se va 
aplica o penalitate minoră. Pena
litatea va fi majoră (5 minute) 
în cazul rănirii jucătorului în 
atac.

IOSIF LUPU 
președintele colegiului central de 

arbitri
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Ieri, in turul ciclist al Egiptului

CONSTANTIN DUMITRESCU A SOSIT Al 3-lea, IN ACELAȘI TIMP CO ÎNVINGĂTORUL
Malitz a îmbrăcat tricoul galben, iar echipa R. P. Bulgaria conduce in clasamentul pe națiuni

Serviciul nostru de radio vă comu
nică:

O în cea d- a Zl-a etapă, a cam
pionatului francez atenția amatorilor 
de fotbal a fost atrasă de înAilnirea 
Lens — St. Etienne. Meciul — care 
constituia derbiul campionatului »-a 
desfășurat la Lens și a atras 25.000 
spectatori. După un joc spectaculos 
St. Etienne a învins scorul de 2-4. 
După acest succes St. Etienne și-a 
mărit avantajul la patru puncte, în 
schimb Lens a trecu4: din nou pe lo
cul 3 cedînd locui lui Reims. Dacă 
lupta pentru locul întîi pare a fi 
terminată. în schimb pentru locul 
secund întrecerea continuă, nu mai 
puțin de cinci echipe vizînd titlul 
de vice-campioa .ă. interesantă este 
și lupta pentru evitarea retrogradă
rii. Deocamdată Jici formații se 
zbat să iasă din zona periculoasă, 
cele mai amenințate fiind Nancy, 
Rennes și Metz. Această din urmă 
formație a obținut însă duminică o 
neaș* *eptată  victorie în deplasare a- 
supra echipei din Nancy. Iată insă 
rezultatele tehnice: Lens — St.

• Intilnirea internațională de rug- 
bi dintre reprezentativele Scoției și 
Franței a luat sfirșit cu victoria Ju
cătorilor scoțieni cu scorul de 6-9.

0 La Mantila, campionul olimpic 
Perry O’Brien a aruncat recent 
greutatea ia 12.03 m. t
• Pentru campionatele mondiale 

de săniuțe oare se vor desfășura 
Intre 16—27 februarie Ia Davos s-au 
înscris concurenți din 12 țări. Prin
tre țările înscrise se numără ceho
slovacia. Polonia. Iugoslavia etc.
• Echipa maghiară de hochei 

Dozsa va întreprinde im turneu în 
Elveția, unde va susține 3 Jocuri: 
la Basel. Ziirieh si Lausanne.
• In cadrul turneului „celor'Cinci 

națiuni la rugbi, Anglia a întrecu* 
fara Galilor cu 3-0.
• La tenis, suedia a întrecut Fran

ța cu t-i.
• La 15 sau 16 martie va avea Ioc 

în unul din orașele K.F. Germane 
intilnirea dintre boxerii vest ger
mani si boxerii sovietici.
• La 4 februarie reprezentativa 

de hochei a S.U.A. iși va încdpe 
turneul în Europa. Hocheiștii ame
ricani vor Juca la Dusseldorf, Am
sterdam, Basel, Ziirieh, Munchen, 
Berlin, Brno, Praga, Stockholm, G0- 
teborg. Oslo, Kopenhaga, Paris, Lon
dra etc., urmînd ca turneul să Ia 
sftrșit In cursul lunii' martie. Echipa 
e formată In majoritate din jucători 
care s-au evidențiat anul trecutla 
Cortina In cadrul turneului Olimpic.
• Federația japoneză de tenis de 

masă a fixat echipa care va parti
cipa la campionatele mondiale de lă 
Stockholm. Din echipă fac parte 
campionul mondial pe anul 1956 I. 
Ogimura, al doilea clasat din 1956 
T. Tanaka și K. Tsunoda, T. Miyata. 
La femei vor concura: T. Okawa, 
F. Eguchi, K. Watanabe șl T. Nam- 
ba.
• La 20 ianuarie s-a încheiat la 

Stockholm turneul internațional de 
handbal redus dotat cu „Cupa G. 
Bjoem”. Pe primul loc s-a clasat 
echipa Suediei, deținătoarea titlului 
de campioană mondială. Locul doi 
a revenit reprezentativei Danemar
cei care a întrecut echipa R. Ce
hoslovace, clasată pe țlocul trei cu 
25-23. Ultimul loc a . reveniri repre
zentativei r.d. Germane.
• Marele maestru iugoslav Mataj 

novic a cîștigat turneul’, internațional 
de șah de la Beverwijk (Olanda), 
totalizînd 6 jum. .puncte din. 9 po
sibile. Pe locul dbffș-a clasat Stanl4 
berg (Suedia) cu 6 punefte, Iar Mț 
locul,trei Dormer (Olanda) cU*5,JtfiSf 
pfihcte.

Etienne 0-2, Reims — Soc*  aux l-t, 
Lyon — Valenciennes l-t. Monaco — 
Toulouse 1-1, Racing — Rennes 3-4, 
Angers — Sedan 6-4, Marseille — 
Nimes 3-9, Strasbourg — Nice 2-2, 
Nancy — Metz 4-2. Clasamentul: St. 
Etienne 31 p.. Reims 27 p.. Lens 
26 p., Monaco 25 p_. Racing, N?ar-
seille 24 p., Toulouse. Nice, Angen 
23 p., SocLaux, Lyon 21 p., Nîmes 
20 p., Sedan 19 p., Valenciennes 17 p., 
S^asbourg 15 p.. Nancy 14 p.. Ren
nes. Metz 13 d

O Etapa de duminică a campiona
tului italian (a 16-a) poate fi caracte
rizată dreut ..calmă”. Nlcio surpri
ză. Nici chiar înfrîngerea formației 
.vicentine, Lane Rossi, care a fost în
vinsă ue teren propriu de Genova, 
după ce cu o e‘apă înainte zdrobise 
pe Fiorentina. Cu această ocazie 
însă, Genova a cedat ..lanterna” pe 
care a deținut-o multă vreme, lui 
Spăl și Torino. De remaicat situația 
precară a echipei Torino care este 
amenințată de retrogradare. Se pare 
că măsurile ,/ari” anunțate*de  con
ducerea formației nu prea dau roa
de. De remarcat de asemenea că ju
cătorii străini sau așa zișii „oriundi” 
(jucători străini de origină italiană) 
legitimați în ultima vreme la dife
rite echipe nu corespund decît în 
mică măsură. în orice caz nu pe 
măsura sumelor cheltuire pentru a- 
chizitionarea lor. Un caz concludent 
este al formației Palermo care deși 
s-a întărit cu argentinianul Gomez 
și italo-argentineenul Vemazza, se 
zbate în coada clasamentului. — Dar 
iată rezultatele înregistrate: Palermo 
— Napoli 0-0, Fiorentina — Padova 
3-0. Intemazionale — Bologna 2-2, 
Sampdoria — Udinese 3-0, Spal — 
Milan 1-3. Torino — Lazio 0-1, Tries- 
tina — Juventus 3-0, Lane Rossi — 
Genova 0-1, Roma — A tai anta 1-4. 
Clasamentul: M*s!an  23 p., Fiorentina 
20 p., Napoli, IntemazionaJe 19 p-, 
Sampdoria 18 p. Roma, Juventus, 
Triestina, Lazio 17 p., Padova IS p., 
Bologna 15 p., Udinese 14 p.. Lane 
Rossi, Atalanta. Palermo, Genova 
13 p., Torino, Spal 12 d.

• In campionatul englez, Man
chester United — fruntașul clasa
mentului — a suferit sîmbătă o In- 
frînaere în fața lui Sheffield Wed
nesday cu 2-1. De remarcat de ase
menea că și Arsenal a crdat I’d 
Newcastle TTnited cu 3-1. Celel?l*e  
rezulate: Birmingham City — Chel
sea 4-1. Blackpool — Sunderland 1-2, 
Cardiff — Bolton 2-9, Everton — 
Lutton 2-1, Leeds — Wnlverhampto® 
Wanderers 4-4. Manchester City — 
Charlton Athletic 5-1, Portsmouth — 
Burnley 1-4, Tottenham — Aston 
Villa 3-4, West Bromwich Albion — 
Preston North End 4-4.

Recolta Miercurea Cine a întrecut CCA cu 2-1 (0-1; 1-0;1-0)
{Urmare din pag. 1)

dispuși a le crede, dacă avem în 
vedere că în componența echipei 
sini muîți tineri talentați ca frații 
Almasi, Kari. Varail, Ballo, etc. 
Duminică seara însă, aceștia — 
fie din cauza emoției, fie din cauza 
unei călătorii obositoare — n-au 
arătat n’mic deosebit Au marcat: 
V Covaci (2), Tacaci If, Czaka II, 
Cozan II și Botar. Au arbitrat: 
Al. Teodorescu și V Vorniceanu, 

Mult așteptatul meci Recolta — 
C.C.A. n -a infirmat așteptările. în
ceput într-un ritm vijelios, meciul 
a continuat să fie extrem de dis
putat pînă la fluiera! final, cind 
tabela de marcaj a indicat victoria 
la limită. însă pe deplin meritată, 
a echipei din Miercurea Ciuc: 
2—1 (6—1, 1—0, 1—0). Din însăși 
evoluția scorului se poate ușor de
duce tensiunea la care au fost su
puși jucătorii, ca și spectatorii, 
de-a lungul celor 60 de minute de 
joc. Poate că tocmai aceasta ma
ximă încordare este cauza princi
pală a numeroaselor ratări, mai 
multe la poarta lui Dron. care — 
dealtfel — duminică a salvat echi
pa de la un scor mai mare.

La fluierul arbitrilor Lupu șî 
Sîngeorzan se aliniază echipele :

Recolta : Lako — Fenke I, Fo- 
dor, Spirer, Holo — Ferenczi, To
rok I, Tacaci I, Fenke II, Szabo, 
Tcr’k TI, Balint

C.C.A.; Dron — Ciaka I, Io-

CAIRO 19 (Agerpres). — După 
o zi de repaus, întrecerea a con
tinuat sîmbătă cu etapa a Vil-a, 
El Ghizeh-Tahrir (135 km.). A fost 
o etapă grea, deoarece o mare 
parte a traseului trecea prin de
șert Cicliștii romîni s-au compor- 
tat slab, pierzînd minute prețioase 
față de edhipele R- D. Germane și 
R. P. Bulgaria-

Etapa a fost cîștigatâ de bul
garul Nencio Hristov în 3h 49'25”. 
Pe locul doi s-a clasat Tueller 
(R.D.G) în 3h 49’55". Ciclistul 
polonez Paradowski continuă să 
poarte tricoul galben, urma; de 
germanul Ma'itz și marocanul -Mo
hamed Ben Taher. Alergătorul iu
goslav Petrovîci a abandonat.

Pe echipe conduce R.D. Germa
nă cu 69h 34 08”. urmată d« R P. 
Bulgaria. R.P. Polonă. R P.R.. -Ma
roc, Tunisia și Egipt

★

CAIRO 21 (Agerpres). Ultimele 
două etape ale Turului ciclist al E- 
giptului au adus schimbări impor
tante în clasamente. Formația bul
gară conduce acum în clasamen-

Ii Aogust 1958

Câmp onatete europene re volei 
se vor desfășura la Praga
Congresul Federației interna

ționale de volei întrunit la Paris 
a hotărît ca viitoarea ediție a cam
pionatelor europene de volei (mas
culin și feminin) să se desfășoare i 
la sfîrșitul lunii august și începu- j 
tul lunii septembrie 1958 la Praga.

O fază din meciul Șlunța Cluj- Progresul Gheorghieni. Balla (Pro
gresul) conduce pucul, urmărit de Nagy (Șt. inia).

Foto: L. TIBOR

nescu, Raduch, Incze III — Peter, 
Flamaropol, Zografi, Ganga, Măz- 
găreanu, Lorincz, Dlugoș.

Hotărîți ca, însfîrșit, să cîștige 
un meci de campionat contra echi
pei C.CA., jucătorii din Miercurea 
Ciuc atacă în trombă chiar din 
primele minute. C.C A. nu dă ri
posta așteptată. Jocul decurge mai 
mult în favoarea Recoltei, care ra
tează prin Tacaci I, Fenke II, Fo- 
dor. Torok L Militarii mai puțin 
deciși ca de obicei și fără a-și or
ganiza acțiunile în viteza cu care 
ne obișnuiseră în alți ani, au mai 
puține ocazii (lonescu, Peter. Zo
grafi) totuși cu 20 de secunde îna
intea sfîrșitului reprizei deschid 
scorul prin Ganga, care reia un 
puc respins de Lako.

Golul C.CA.-uhii i-a făcut să 
joace și mai îndîrjiți pe cei de la 
Recolta. Ei își întețesc atacurile 
în reoriza a doua dar — după o 
altă serie de ocazii ratate — tot 
sfîrșitul reprizei le aduce și lor 
primul gol. marcat de Tacaci I, 
din oasa cu care s-a încheiat o 
frumoasă acțiune a lui Torok L 
In această perioadă de joc, C.CA. 
a avut contraatacuri sporadice ini
țiate în special de Czaka I care 
însă, mai puțin ajutat de coechi
pierii săi, nu le-a putut concretiza.

Ultima repriză, și cea mai pa
sionantă. începe cu un reviriment 
al C.CA.-ului care domină însă 
steril. înainte de schimbarea por

tul pe națiuni și are mari șanse 
să cucerească pentru a treia oară 
locul fruntaș în această importan
tă competiție. Germanul Werner Ma
litz a trecut și el în fruntea clasamen
tului (individual) preluînd tricoul 
galben de la rutierul polonez Pa
radowski. După comportarea slabă 
din etapa a Vll-a, în care a pier
dut 9 minute, echipa noastră re
prezentativă și-a regăsit cadenfa 
însă nu a putut recupera întreg 
handicapul, deoarece ultimeie 
două etape au fost scurte și par
tenerii de întrecere au avut posi
bilitatea să răspundă tuturor ac
țiunilor initiate în special de Con
stantin Dumitrescu, cel mai activ 
dintre cicliștii romîni. Odată cu e- 
tapa a VlII-a Turul EgiDtului se 
desfășoară prin Delta Nilului. De 
la El Tahrir la El Shebin. pe dis
tanța de 125 km, întrecerea a fost 
foarte disputată și polonezul Be- 
dinski a obținut o frumoasă vic
torie. Luni s-a desfășurat etapa a 
IX-a între orașele El Shebin șt 
Mehala Kubra (56 km.) pe o șosea 
îngustă. Alergătorii au fost întîtn- 
pinați de o mulțime imensă de 
spectatori. Plutonul s-a menținut 
compact pînâ la sosire, unde ger
manul Malitz a cîștigat sprintul 
final la mare luptă cu Schur și 
Constantin Dumitrescu. Primii trei 
clasați și alți 20 de cicliști, prin
tre care se aflau Șandru. Pore- 
ceanu, Șelaru, au fost cronome
trați cu timpul de Ih 36:56,0. Pe 
echipe etapa a fost ciștigată de e- 
chipa R. D. Germană cu timpul 
de 4h 50:48,0 urmată de R.P.R. 
și Tunisia, cu același timp. Clasa-

țitor la jumătatea reprizei, lonescu 
(C.CA) este eliminat pentru două 
minute.

In această situație, C.C.A. gre
șește un contraatac (neopoirtun 1- 
nițiat. după părerea noastră) șl 
pucul ajunge în posesia lui Fe
renczi care țîșnește spre poar
ta adversă secondat de To
rok L Faza era ctt pe-aci 
să se termine cu o nouă ratare, 
pentru că Ferenczi a prelungit 
driblingul (silit și de ieșirea din 
poartă a lui Dron) pînă în spa
tele porții. El a mai avut însă timp 
să retrimită pucul în fața porții, 
de unde Fenke I l-a trimis în pla
să. Sfîrșitul jocului aparține 
C.CA.-ului care încearcă să ega- 
Iege. Perspectiva victoriei dă aripi 
însă celor de la Miercurea Ciuc 
care se apără cu succes, cîștigînd 
prima „manșe" în lupta pentru 
titlul de campion.

★
In primul joc, disputat ieri sea

ra în cadrul etapei a Il-a a tur
neului final, s au întîlnit echipele 
Recolta Miercurea Ciuc și Progre
sul Gheorghieni. După rezultatele 
anterioare era de așteptat ca 
proaspeții învingători ai echipei 
campioane, jucătorii din Miercurea 
Ciuc, să obțină o victorie comodă. 
De data aceasta- însă echipa din 
Gheorghieni .— spre deosebire de 
primul joc — s-ă regăsit și 8 dat o 
replică dîrză.

Scorul final, 6—I (2—0; 3—0; 

meniul general pe echipe, după 
nouă etape, se prezintă astfel: 1. 
R.P. Bulgaria 83h40:03,0; 2. R. P. 
Polonă 83h43:37; 3. R.D. Germană 
83h51:39; 4. R. P. Rotnînă: 5. Tu
nisia 6. Maroc 7. Egipt 8. Siria.

Astăzi se dispută etapa a X-a pe 
ruta Mehala Kubra-Ismailia (130 
km.)

0 nouă tramtxilină & schi 
la Leningrad

■ In subuioia Teksovo din Le
ningrad a avut loc la 20 ianuarie 
inaugurarea unei noi trambuline 

de sărituri cu schiurile. Potrivit pro
iectelor întocmite trambulina va 
permite sărituri de la 97 de metri. 
La construcția noii trambuline un 
aport prețios l-au adus comsomo- 
liștii și sportivii din Leningrad. 
După mitingul care a avut loc cu 
acest prilej, pe noua trambulină s-a 
desfășurat un concurs la care au 
participat cei mai buni săritori 

din Leningrad. Moscova, Sver
dlovsk, Molotov, Kirov și alte ora
șe. Cea mai bună comportare a 
avut-o Nikolai Kamenski, clasat 
pe locul întîi cu 212,5 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat V. Kondratiev 
cu 212 puncte, iar locul trei a fost 
ocupat de R. Bîkov cu 209 puncte.

(Agerpres)

NOUTĂȚI
DIN SPORTUL MAGHIAR
• Locul schiorilor maghiari s-a 

reîntors recent în țară, după ce 
s-a pregătit timp de două săptâmlnl 
la Zakopane, în compania schiorilor 
polonezi. Anul acesta, schiorii ma
ghiari vor participa la numeroase în
treceri internaționale, printre care 
cele de la Oberhof (R.D.G.), Gar- 
misch Partenkirehen, Oberstdorf 
(R.F.G.) etc.
• Sîmbătă s-a desfășurat la Buda

pesta în'-ilnlrea amicală dintre Va- 
sas-Budapesta și M.T.K. Cu toate 
ca temperatura a fost scăzută (—10 
grade) partida a fost deosebit de 
interesantă, de un bun nivel tehnic, 
fiind urmărită de peste 10.000 de 
spectatori. Victoria a revenit echi
pei Vasas cu 3-1 (1-1). La M.T.K. au 
Jucat Geller, Bdrzsel, frații Kovacs. 
Hidegkuti, Palotas etc.

• Cunoscutul halterofil sovietic 
Saxonov a obținut în cadrul catego
riei ușoară un nou record ia aruncat 
cu 154 kgr. — De menționat că Saxo
nov a doborît cel mal vechi record 
la haltere deținut din 1939 de egip
teanul Shams (153.5 kgr.).

1—1), reflectă destul de bine ra
portul de forțe repartizat pe cele 
trei reprize de joc. Trebuie totuși 
să precizăm că și în perioadele de 
netă dominare ale Recoltei, Pro
gresul Gheorghieni a contra-ata- 
cat, destui de rar, — este adevă
rat — însă foarte periculos.

Cele șapte goluri ale întîlnirii au 
fost înscrise de Torok I (2), Fodor, 
Fenke II, Ferenczi (2), pentru Re
colta, iar pentru Progresul de Al- 
massi II. Au arbitrat Hușanu și 
Haivas.

Ultimul joc din cadrul etapei de 
Kri s-ă încheiat cu un rezultat sur
prinzător: C.C.A.—Știința Cluj
3—3 (2—0, 0—lî 1—2). '

Punctele au fost înscrise de 
CsafaTI (2), Peter (C.CA.)' și 
Tacacs II (2), Naghi (Știința)'.

Partida a fost deosebit de dispu
tată, în special, în ultimă repriză, 
cînd ambele echipe au forțat rit
mul pentru ă obține victoria. Re
zultatul de egalitate este just și el 
deschide’ noi perspective în lupta 
pentru titlul de campion.
_Vom menționa în acest sens că 
astă-seără are loc o partidă deci-: 
sivă: Recoltă Miercurea Ciuc—Ști
ința Cluj.

★
Jocurile din cadrul turneului fi

nal vor continua astăzi cu dispu- 
tareaiultimei etape a turului, după 
următorul program: ora 18. C.C.A. 
—Progresul Gheorghieni; ora 20: 
Recolta M. Ciuc—Știința Cluj,

PREGĂTIRI
pen tr u Moscova

Cel mal mare eveniment spor
tiv al anului îl constituie fără în
doială, Jocurile Sportive Interna
tionale Prietenești ale Tineretului. 
Acestea se desfășoară paralel cu 
Festivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților

Cum e și firesc, pregătirile au 
început în numeroase țări, iar pe 
zi ce trece numărul înscrierilor în
registrate la Moscova devine din 
ce în ce mai mare

Desigur, cele mai mari pregătiri 
se fac la Moscova. Importante a- 
menajări și construcții se fac pe 
plan sportiv. Complexul sportiv 
„V.I. Lenin" de la Lujniki se va 
îmbogăți cu noi construcții, printre 
care un teren special pentru de
monstrațiile gimnaștilor, terenuri 
pentru luptători, halterofili și un 
pavilion special pentru tenis. Tot 
aici se .va inaugura un alt stadion, 
care va fi dus la dispoziția pionie
rilor.
In împrejurimile orașului Moscova 

va fi organizată o reuniune inter
națională a turiștilor participant 
la cel de al Vl-lea Festival. Tu
riști din toate colțurile lumii se 
vor întîlni aici, vor face schimb de 
experiență și se vor întrece în di
ferite discipline sportive.

Pregătiri de o amploare deose
bită se fac în R.D. Germană. In
tr-o conferință kde presă, reprezen
tanți ai conducerii Tineretului Li
ber German și aj C.C.F.S. au ară
tat că 1957 va fi anul serbărilor 
și âl marilor, evenimente sportive 
ale tineretului. Astfel înaintea în
trecerilor sportive și a Festivalu
lui de la Moscova, între 19 și 21 
iulie vor avea loc la Leipzig mari 
serbări și manifestații sportive ale 
tineretului german. Aici — în ora
șul tîrgurilor internaționale, ora
șul cărții și al sportului — la 
Leipzig, se vor întîlni 13.000 tineri 
germani, care vor face repetiția 
generală înainte de plecarea la Mos
cova. După informațiile primite, 
la Moscova vor pleca 10.000 tu
riști. Peste 300 de sportivi vor par
ticipa la întrecerile de box, gimna
stică, înot, ciclism, atletism, fotbal, 
canotaj, etc.
. Numeroși tineri turiști și spor

tivi din Italia vor fi prezenți în zi
lele Festivalului la Moscova. Co
mitetul de organizare din Moscova 
a primit vestea că un grup de mo- 
tociclișli italieni a luat hotărîrea 
să «iparcurgă distanța Roma-Mos- 
cova pe motociclete.
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