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REZULTATELE PROVIZORII ALE ALEGERILOR. 
PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dcj, prim secretar al C.C. al
P.M.R., votind la secfia de votare nr. 3 din Bulev. Bucureștii Sioi.

După dateîe provizorii primde telegrafic la Co
misia Centrală Electorală, numărul total al cetățeni
lor înscriși în listele de alegători pentru Marea 
Adunare Națională A FOST DE PESTE 11.600.000, 
FAȚA DE 10.574.475 CIȚI AU FOST ÎNSCRIȘI IN

votanți și-au dat votul pentru candidatul F.D.P. tovi 
Chivu Stoica. ;

In ere. „Atelierele C.F.R. 16 Febra arie"-Cluj can
didatul F.D.P. tov. dr. P. Groza a întrunit 99,91 Iar 
sută voturi pentru.

LISTELE DE ALEGATORI PENTRU MAREA ADU
NARE NAȚIONALA IN ANUL 1952.

AU LUAT PARTE LA VOT IN ZIUA DE 3 FE
BRUARIE 1957 PESTE 99 LA SUTA DIN NUMĂ
RUL ALEGATORILOR ÎNSCRIȘI.

PESTE 98 LA SUTA DIN VOTURI AU FOST 
DATE PENTRU CANDIDAȚII FRONTULUI DEMO
CRAȚIEI POPULARE.

TOȚI CANDIDAȚII F.D.P. AU ÎNTRUNIT MAREA 
MAJORITATE A VOTURILOR. Astfel:

In circ. „Grivița Roșie*-București,  voturile pentru 
candidatul F.D.P. tov. Gh. Gheorghiu-Dej, repre
zintă 99,98 la sută din totalul voturilor exprimate.

In circ. „23 August“-București 99,10 la sută din

In circ. „Bucureștii Noi" 98,78 la sută dintre.- 
votanți și-au dat votul pentru candidatul F.D.P*.  
Eroul Muncii Socialiste Șt. Lungu.

In circ. „6 Martie"- București 98,69 la sută dintre- 
votanți și-au dat votul pentru candidatul F.D.P. acad*  
prof. dr. C. I. Pardon.

In circ. „Cotușca“-Suoeava 98,61 la sută dintre? 
votanți și-au dat votul pentru Eroul Muncii Socialis
te C. Adochiței.

Datele definitive cu privire la rezultatul alegeri
lor pentru M. A. N. vor fi publicate de Comisiei 
Centrală Electorală mîine, 6 februarie 1957.

(Agerpres)

Familia maestrului emerit al sportului Dinu Cristea, în jafa 
urnei de vot

Mecanicul cincisutist Ștefan Lungu, erou al muncii socialiste, 
a venit la vot împreună cu întreaga sa familie.

Cuvîntul răspicat al întregului popor
Tradiția nu s-a dezmințit. 

Duminică 3 februarie, un soare 
primăvăratec și dătător de «oi 
forțe imbia la plimbare cîntec 
și joc. Atmosfera de înălțătoare 
sărbătoare creată de faldurile 
ftuturînde ale drapelelor de 
stat, de afișele și lozincile de 
pe fațadele caselor a fost de 
minune întregită de vremea 
neobișnuit de frumoasă. Sărbă
toarea firii s-a impletit armonios 
cu sărbătoarea din inimile mi
lioanelor de cetățeni ai patriei 
noastre libere care au trecut 
din nou în fața urnelor din- 
du-și votul cu încredere nețăr
murită în viitorul lor fericit.

încă înainte de ora 6 dimi
neața in fața secțiilor de vot 
se adunaseră numeroși cetă
țeni. Tineri și vîrstnici. bărbați 
și femei ei au ținut să fie prin
tre cei dinții care votează. Era 
deosebit de interesant de ur
mărit această întrecere ad-hoc. 
Ce forță a îndemnat oare pe ti
nerii elevi ai școlii tehnice de 
maiștri instalatori și electri
cieni * Ministerului Construc
țiilor, de pe șoseaua Mihai Bra- 
vu. să se scoale la 5 dimineața 
și încă înainte de ora 6 să în

cingă o avintată horă in fața 
secției de vot ? Ce argument a 
putut convinge pe bătrînica 
Ioana Dabula, magazineră 
C.F.R., să-l dea de o parte pe 
Nicolae Ilaș, muncitor la fa
brica „Boleslav Bierut", pen
tru ca ea să intre prima la sec
ția de votare Nr. 3 „Grivița 
Roșie" ? Doar dragostea față 
de partid, convingerea nestră
mutată că votul lor este o că
rămidă in plus la ridicarea e- 
dfficlului vieții lor noi și tot 
mai îmbelșugate !

Participarea masivă la vot în 
primele ore ale dimineții, bucu
ria cu care s-a votat la toate 
secțiile de votare din Capitală 
pină in sătucul cel mai ascuns 
in coclauri de munte, dovedesc 
voința de neclintit a poporului 
nostru de a merge pe drumul 
arătat de părtid, pe drumul 
construirii socialismului in pa
tria noastră dragă. Entuzias
mul cu care au fost primiți de 
alegători conducătorii partidu
lui și ai guvernului, toți can- 
didații F. D. P., mărturisește 
mai limpede ca orice. încrede
rea poporului în cei ce-i vor re
prezenta interesele ca deputați 
in Marea Adunare Națională.

I.a marea sărbătoare de la 3 
februarie au luat parte cu deo
sebită însuflețire impreună cu 
întregul popor și sportivii 
noștri, mîndrie a noastră, a 
tuturor. Secția de votare din 
Poiana Stalin a avut un aspect 
aparte : aci s-au prezentat să-și 
dea votul numeroși sportivi 
fruntași care se pregătesc pen
tru viitoare competiții. Printre 
ei e suficient să amintim pe 
Gh. Cristoloveanu Ilona Mik
los, Cornel si Moise Crăciun, 
Lupan și alții. Secția de votare 
din Poiana Stalin a avut cin
stea de a primi și votul cunos- 
cuților campioni olimpici la ca
noe. al fotbaliștilor de la Dinamo 
Orașul Stalin și altor sportivi de 
frunte. Este de prisos, firește, 
să mai insistăm asupra faptului 
că votul acestora a fost însoțit 
de angajamentul de a-și îmbu
nătăți pregătirile pentru a con-

tribui cu puteri sporite la stră
lucirea gloriei sportive a pa
triei.

Vești asemănătoare ne-au 
parvenit de la Rădăuți, unde se 
întrec hocheiștii, de la Lacul 
Roșu unde-și dispută intiieta- 
tea patinatorii, din fie ce loca
litate unde s-au adunat sportivi 
pentru competiții. Cum să nu-și 
de*  votul lor cu hotărlre F.D.P,, 
ei, și toți sportivii, fie acei a 
căror frunte a purtat deja la
urii unor mari victorii, fie tinerii 
care fac abia pașii debutului 
lor în sport cînd întreg viitorul 
lor pașnic și însorit este legat 
de cauza clasei muncitoare, 
este asigurat pe drumul arătat 
de partid ? v

Tineretul nostru muncitor și A» 
studios știe că vremurile cînd A'j 
domnea mizeria și lipsa de 
perspective au apus pentru vecie 
la noi în țară. El este conștient 
că greutățile prin care mai tre
cem pot fi învinse și vor fi în
vinse prin munca entuziastă a 
tuturor pe calea indicată de 
partid. El știe că în Republica 
Populară Romînă visurile lui 
cele mai îndrăznețe pot deveni 
aevea. Că pentru aceasta el 
trebuie doar să-și facă elemen
tara datorie de a munci și a în
văța cu sîrg. Tocmai de aceea 
el și-a dat votul din toată ini
ma candtdaților F.D.P., candi- 
daților vieții noi, ai păcii și so- V 
cialismului. v

Da, au lipsit ieri din orașele A, 
și satele patriei noastre libere Ai 
ciomăgașii de altă dată. Da pe Ai 
listele de candidați au fost pre- A, 
văzute doar nume de munci- A; 
tori, cărturari, țărani individu- Ar 
aii sau colectiviști, nume în- Ai 
drăgite de conducători ai par- A> 
tidului și guvernului, cu toții A*  
oameni cunoscuți pentru viața A> 
lor de muncă și cinste, pentru .)> 
devotamentul lor țață de cauza 
poporului. Da, au lipsit de pe », 
aceste liste politicienii corupți, & 
avocați vînduți trusturilor și 
toată lista de moșieri și capita- Z 
liști — sau oamenii lor de casă X

(continuare în pag. a 3-a)

. Alegătorii în.împină cu dragoste pe tovarășul dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Mafii
L Adunări Naționale, la iașicea sa din stofia de votarenr,3a airoumscrinfiei electorale

Citiți in pag. 2—3 reportajul:

SPORTIVII DIN ÎNTREAGA ȚARA AU VOTAT CU ENTUZIASM 
PENTRU ÎNFLORIREA NEÎNCETATA A PATRIEI, PENTRU PACE 

Șl BUNA STARE



SPmmi BIR IRTREftBR ȚARĂ Al VOTAT CU ENTUZEfiSM
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Schiorul Crlsto'.ooeanu, împreună cu schi oara și alle.a Ilona. 
Miklos^ au votat la Poiana Stațjn.

Fiecare dintre cititorii acestor 
tînduri, care a împlinit IS ani, a 
trăit duminică momentul 'ernotfw- 
nant în' care el, cetățean cu drep-' 
turi depline, și-a spus cuvîntul în 
alegerea reprezentanți Ier poporu- 
•lui în Sfatul suprem al tării. 
Marea Adunare Națională. Fiecare 
a fost martorul scenelor de multe 

-ori mișcătoare petrecute în ori- 
•care secție de voi. Tineri care ve
neau pentru prima dată în fața 
urnelor au întîlnit oameni cu fi
sura brăzdată de șirul lung al 
anilor pe care doar astfel de ocazii 
îi mai pot determina să-și păra- 
seaseă locuința. Prea pliniri bucu
riei de a-și fi făcut datoria fată 
de patrie s a revărsat adesea în iu
reșul unei hore la care s-au ală
turat și tineri și vîrsfnici. Mulți 
dintre cei care veniseră însoțiți de 
copiii lor, în chip de simbol al 
încrederii îrr viitor, le-au dat bu

IN ZORI DE ZI
Ecranul fluorescent at televizoru

lui este încă întunecat iar licăriri
le încă slabe care apar în acest ma- 
nier.t sint alb becurilor electrice care 
vegfieeză în primele ere ale zilei. 
La lumina lor, se desenează sihle 
tele cîtorva clădiri cunoscute, apoi 
statuia lui Mateias Corvimil stră
juită- da- zidurile și contraforturile 
mirii catedrale. Sîntem la Cluj, cu 
mai bine de o oră înainte de ră
săritul. soarelui... Fapt neobișnuit 
Pentru o oră atît de matinală, mai 
ales‘duminica, străzile sînt foarte 
animate. Sute de oameni se în
dreaptă în grabă către secțiile de 
votare, iar pe figurile lor citești 
bucurie dar și nerăbdarea de a a- 
junge cit mai devreme în fața ur
nelor. Dar iaiăj un grup mai aparte; 
tineri și tinere, îmhrăcațj in costu
me de iarnă, cu schiuri pe umeri. 
Au ajuns în „prim plan“ și acum 
ne este ușor să-i recunoaștem. Sînt 
atlețji și atletele de la Știința 
;CJui. împreună cu antrenorul lor, 
' Dr. Arnantii. Gr-gore Cbjocaru, Ni
na Pasciuc și alți atleți clujeni au 
reușit să fie printre prunii votanțl 
ai secției nr. 7 unde candida to
varășul Miron Constantinescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., prim vicepreședinte al 
■Consiliului de Miniștri, ministrul 
■Jnvățămîntului. După ce și-au dat 
votul, ei au luat drumul Făgetului, 
•tinde-i așteptau pîrtiile alhe de nea. 
Nu vă mai descriem bucuria lor de 
a-1 fi întîlnit acolo pe maestrul

f Sufli Ane. a și Klatts Wittembcr- 
!ger, doi cunoscuți sportivi, vottnd 
la secția nr. 9 a circumscripției 
Pectorale Tudor Vladimirescu.

letinul împăturit să-l introducă cu 
mîinile lor micuțe în urnă...

Și roi, autori acestor rînduri. 
am trăit momenteTe de autentică 
emoție petrecute la secțiile de vo
tare din apropierea căminelor noas
tre. Prin ochii colaboratorilor 
noștri, prin relatările coresponden
ților ziarului, prin zecile de ima
gini prinse de obiectivele aparate
lor de fotografiat, am avut privi
legiul de a putea reconstitui nenu
mărate aspecte î.ntîlnite în zeci de 
secții de votare, de a le trni ca in
tr-un vast jurnal de actualități pe
rindat pe ecranul unui imens tele
vizor, de-a lungul a 1$ ore de 
necontenita proiecție. Din nenu
măratele scene ale acestui film am 
decupat cîteva, avînd ca persona
gii principale tineri pe care-i cu
noașteți bine, din întrecerile de pe 
stadioane...

emerit al sportului Ion -Moina care, 
dlipă ce votase îe oferea celor doi 
copai ai săj o dimineață plăcută 
dc Săniuș.

Dacă „proiecția" acestui prim as
pect n-ar fi durat atît de mult, 
v-am fî putut prezenta și âlți spor
tivi, ca de exemplu pe soții Sze- 
rnanf, campioni republicani de popi
ce, echipete feminine de handbal 
și baschet din, Tg. Mureș, boxerii 
Ion. Bădilă și Ion Cătăluî din Con
stanța și pe numeroși alți tineri iu
bitori ai sportului care au ținut 
să fie printre primii la vot,

VOTEAZA CIȘTiGATORIt
CUREI...

O învîrtitură de buton și Fatâ-ne 
cu to‘ui în alt cadru. Ia București. 
Pe întreg ecranul apare o frumoa
să cupă, care în inscripția ci poar
tă, alături de data zilei de 
3 februarie— numele cîștigâtoru- 
lui: C.C.A. Ea ilustrează cea mai 
proaspătă performanță a sportivi
lor de frunte ai armatei noastre 
populare, handbaliștii de Ia C.C.A., 
obținută chiar în ajunul alegerilor. 
Tbelman, Căliman, Sauer. Bulgara 
și ceilalți colegi de eclripă au votat 
dis de dimineață iar acum discută 
despre recentul lor succes. Victoria 
lor este de bun augur pentru boga
ta activitate care-i așteaptă în acest 
an. In program, ei au prevăzută o 
perioadă de antrenament cemun cu 
sportivii asociației Z.A.S.K. din 
R. D. Germană ca și întilniri cu a- 
ceștia, atît la Berlin cit și în țară. 
Aceste jocuri fae parte dintr-un bo
gat program cempetițional inter
național. la care participă toate 
secțiile C.C.A.

Alături de toți militarii patriei, 
sportivii de la C.C.A. și-au dat vo
tul pentru pace ți prosperitate.

O SECȚIE DE VOTARE 
PENTRU SPORTIVI

In pitorescul peisaj al Poland 
Stalin, sportivii petrec clipe minu
nate. Printre ei, unii sînt in con
cediu de odihnă. Alții, cei mai nu
meroși, sînt toată ziua pe pîrtiile 
Postăvarului sau pe trambulina de 
sărituri, în lupta pentru metri și 
secunde... Iată-i însă, duminică di
mineață pe toți laolaltă: schiori și 
canotori, fotbaliști și săritori pe 
schi. Încotro? Spre secția de votare 
înființată în Poiană, o adevărată 
secție a sportivilor. Prin fața comi
siei se perindă Magdalena Maroli- 
neanu, Ion Coliban, Radu Scîrneci, 
Nicolae Pandrea, Ilona Miklos, 
Cornel și Moise Crăciun, alături de 
Stamate, Sacaci, și ceilalți fotba
liști dinamaviști, în frunte cu an
trenorul V. Mărdărescu precum și 
numeroși alți sportivi. La un mo
ment dat se apropie de masa corni- 
siei un tinăr,

— Numere dumneavoastră?
— Leon Rotman.
Derutați o clipă de echipamentul 

de schior al tînărului din fața lor, 
membrii comisiei nu-1 recunoscuse- 
ră imediat pe de-inalorui cA; mai 
valoroase performanțe olimpice sta
bilite vreodată de un sportiv din 
tara noastră.

După vot. adresîndu-se cnresron- 
dentuhii ziarului nostru, Leon Rot
man a declarat: „In 1952, la data 
precedentelor alegeri de deputați în 
Marea Adunare Națională, eram un 
începător în ale sportului. După 
patru ani, votul meu este cel al 
unui campion olimpic. Mai este 
oare nevoie să spun cu cită bucu
rie am votat ? Am pus în acest vot 
toată dragostea, toată recunoștința 
mea față de partidul care ne-a asi
gurat nouă, sportivilor, condiții op
time de pregătire pentru obținerea 
marilor performanțe, față de regi
mul democrat popular, care face să 
înflorească sportul alături de toate 
caletaite domenri ale vieții noa
stre1*.

IN PUMA INTRECERE 
SPORTIVA

Schimbare de decor, dar nu și 
de... altitudinea Tot la cîteva sute 
de metri deasupra nivelului mării.

B.biul campion alimvȚc Leon 
Rotman a votat și el Ia Poiana 
Stalin, unde îți petrece concediul 

de odihnă.

Nu. numai tinerii și-au aat vo
tul la 3 februarie. Fotografia 
noastră o demonstrează fără pu

tință de dubiu...

tal printre sportivi. Lacul Roșu ofe
ră patinatorilor un climat ideal 
pentru întrecere. Alături de local
nici s-au prezentat la vot 79 de 
sportivi partiripanți la campiona
tele republicane de patinaj-viteză. 
Restul concurenților au fost și ei 
prezenți în localul secției de votare, 
dar numai ca... spectatori. Motivul? 
Simplu : era vorba de copii și iu- 
niori. sub vîrsta de 18 ani. Și dacă 
legea nu le acorda dreptul de vot, 
nimeni nu i-a împiedicat să fie 
în momentul votului, părtași la bu
curia lui Vladimir Bulat, a Evei 
Farcaș și a altor patinatori frun
tași.

Tot în plină întrecere i-a găsit 
ziua de 3 februarie și pe hocheiștii 
din echipele de categorie B, aflați de 
partea cealaltă a Carpaților, la Ră
dăuți. In frumosul oraș din nordul 
Moldovei s-au întîinit peste 70 de 
sportivi: muncitori forestieri din 
Seheș Alba, studenți din Galați, 
tineri din diferite alte orașe ale 
țării, care, împreună au pășit pra
gul secției de votare.

IN CREIERUL MUNȚILOR

Urcăm din nou la 1600 m. alti
tudine, după ce am străbătut în
treaga țară, din Moldova pînă în 
Banat. Ne aflăm în-masivul Seme- 
Dic, la cabana sugestiv intitulată 

„Dor de munte", unde 120 de stu
denți sportivi din Timișoara își pe
trec binemeritata vacanță, dypă o 
sesiune de examene care le-a adus 
numai succese. Muntele Mic s-a 
trezit în această dimineață sub ra
zele generoase ale soarelui. Pe o 
petecă șerpuind printre brazii îm
podobiți cu zăpadă sclipitoare, urca 
trei oameni ducînd cu schimbul un 
rucsac neobișnuit de voluminos. 
Totuși cei trei nu par prea obosiți 
de povara lor, ceea ce te face să 
bănuiești că bagajul pe care-i trans
portă nu cîntărește prea muft 
„Minerul" este dezlegat în momen
tul cînd, la cîteva sute de metri de 
cabană, zecile de studenți ies în 
înlimpinarea noilor veniț'i, făcîndu- 
le o primire sărbătorească. Ați în
țeles». desigur, că este vorba de cei 
trei membri ai comisiei electorale 
care aduc din satul Borlova prrrași 
toa e cele necesare pentru a se pu
tea vota chiar în creierul munților. 
In holul cabanei, transformat in sec
ție de votare primul grup de ale
gători se prezintă comisiei. Printre 
ei se află handbaliștii Ladislau 
Bara și Ion Mozer, șahista Doina 
Mayer, voleibaliștii Petrache, Cio- 
botarte și Boldur Bazil. Acesta din 
urmă, viitor inginer zootehnidan 
a declarat unui corespondent al 
„Spnr utor popular": „Este firească 
însuflețirea cu ca?e noi toți cei de 
aci am venit în fața urnei de vot. 
Sîntem reprezentanții unui centru 
universitar care a cunoscut în ulti
mii ani o considerabilă dezvoltare. 
De pe băncTe facultăților din Timi-

DE VORBĂ CU CANDIDATUL
București... Secția de vot nr. 5 a 

circumscripției electorale „Ilie Pin- 
tilie". I.n boiul larg al Institutului 
de Mine se întîlnesc două familii de 
sportivi. Primii s-au prezentat la 
vot soții Blăgcscu : Mărgărit, jucă
tor de rugbi și bober și Ileana, cu
noscuta sprinteră din ștafeta repre
zentativei noastre. Nu mult după 
aceea au sosit și antrenorul Ni
colae Pădureanu și soția sa, 
maesira emerită a spartului Elena 
Pădureanu. una dintre componen
tele echipei naționale de handbal 
care a cucerit campionatul mon
dial. iată reuniți patru specialiști 
în tot atîtea sporturi diferite și 
dacă, adesea, discuțiile dintre ei 
pot căpăta un caracter contradic
toriu, atunci cînd este vorba de 
a stabili locul sportului preferat în 
clasamentul... importanței, de data 
aceasta ei. sînt cu ă” acord 
în discuția ce o poartă cu candida
tul lor, inginerul Ion Iliescu, secre
tar al C.C. al U.T.M.

— Sîntem siguri că și dumnea
voastră vă place sportul — se a- 
dresează antrenorul Părîureanu tî- 
nămlui candidat. — Să știți ca 
ion mai sta de vorbă în această 
problemă...

— Oricînd doriți, cu cea mai 
mare plăcere — a fost răspunsul 
prompt — Sportul îmi place și 
sportivii îmi sînt deosebit de sim
patici. Dar nu numai metivele de 
ordin subiectiv, stau la baza invita
ției mele... Cunosc foarte bine im
portanța sportului în viața noastră 
de astăzi și puteți fi siguri că veți 
avea totdeauna sprijinul meu.

INTR-UN APARTAMENT 
DIN ORAȘUL MUNCITORESC
Imaginea celor patru sportivi 

stînd de vorbă cu candidatul lor 
se estompează pentru a face lac. 
alteia. La poalele unei coline pe 
care străjuiește vechiul castel al 
Huniazilor. impunătoarea cetate a 
oțelului, Hunedoara, își ridică cu 
semeție cupolele furnalelor spre 
cer. E zi de sărbătoare azi și în. 
Hunedoara, și tot orașul, împodo
bit- sărbătorește, cîntâ, se bucura (Continuare in pag. a 3-a)

Schiorii Albert Aurel, maestrul sportului Ion Coliban, uh Voi- 
culescu, N. Pandrea, maestra spo riului Magdalena Marot mânu,, 

Ghiță Manole_ și Radu Scîrneci, in drum spre secția de votare,

Phntre primii care au votat: la 
secția nr. 3 din circumscripție 
electorală „Griv'ța roșie" au fost 
muncitorul Nicalae Has, de la uzi
nele „Boleslav Biernt" și ceferista 

ioana. Dabula.

șoara ies în fiecare- an ingineri, 
medici, profesori, agronomi, inte
lectuali care-și pun toate- cunoștin
țele în slujba construirii socialis
mului. Recunoscători partidului 
pentru condițiile de viață și de în
vățătură create studenjimii, noi 
ne-ani dat cu încredere votul pen
tru socialism» pentru pace și înflo
rirea scumpei noastre patrii'*.

de viață. Meăaiurgiștii, constructo
rii, întreaga suflare se prezintă as
tăzi în. fața urnelor pentru a-1 
vota pe unul dintre cei mai vred
nici tovarăși de muncă, Adalbert 
Laszlo, prim maistru la uzina 
cocso-chimică. In cîteva ore, ma
rea majoritate a alegătorilor s-a 
și prezentat în fața urnelor. Lar 
acum, pătrunde® împreună intr-un 
apartament dintr-un bloc al Orașu
lui Muncitoresc. Pentru mai multă 
siguranță, încă o privire pe cartea 
de vizită de pe ușă, nu strică. Da, 
nu ne-am înșelat, este apartamen
tul soților Tacorian. Ușa se des
chide și iată că în. locul celor doi 
antrenori de atletism, ne hrtfmpwă 
o ceată întreagă de tineri în care 
recunoaștem pe cei mai’ buni atleți 
ai Hunedoarei. Mirarea nu stăruie 
prea mult, pentru că unul dintre 
ei, masivul aruncător de ciocan Da
niel’ Grafenșteio- ne lămurește te- 
peie: .

— Este sărbătoarea „bobocilor". 
Vi-i recomand pe Costică Drăgu- 
leseit si pe Vasile Crișan, cei mai 
tineri dintre noi, care au votat azi 
pentru prima dată» Acum, ne-am a- 
flunat să-i primim î® riadul nostru, 
al celor „bătrîni".

De altfel, imagini asemănătoare 
cu sărbătoarea tinerilor alleți hune- 
doreni s-au perindat deseori pe e- 
cranul „televizorului" nostru. Pen
tru prima oară au votat acum și 
Magdalena Udrea. prima campioa
nă de patinai a R.P:R. pe anul 
1557, ciclista Csedii Maria, din 0- 
rașuT Stalin, fotbaliștii din lotul 
național de juniori oare se antre
nează la Cluj, și... tînărul fondist 
Marin Dinu.

Poate că numele lui Marin Dinu 
vă este încă necunoscut. Dar. pe 
Crîstea Dinu, tatăl lui, îl cunoa
șteți, fără îndoială cu toții- Neobo
situl alergător, maestru emerit al 
sportului, s-a îngriiit să-și crească 
„schimbul" în persoana fiului său. 
Cunoscînd ambiția și dîrzenia 
care-1 caracterizează, pe bătrînul 
Dinu, nimeni nu se miră prea mult 
cînd Dinu Cristea își recomandă



Sfwrtwii da îaUeaga țară au votat cil entuziasm 
pentru Murirea neîncetată a patriei, peutm pace și

„Galeria" noastră 
știe să facă „galerie"

După vot, o discuție prietenească cu candidatul F.D.P., tovară
șul ing. Ion lltescu, secretar al <CJd. al L Pârc~e panici-
panți. tn primul pian, maestra emeriid a 
Elena r ădureanu împreună cu soțul ei, h i: 
nor dr stat ia mgbi.

(Urmări din ipag. a 2-a) ziarului J

-ra. cnfre-

de

liul ca pe un viitor campion de at
letism. „llitați-vă bine la flăcăul 
ăsta. L-sam ajutat să devină un 
strungar bun, acum îl pregătesc să 
iasă din el un campion. Și, să mă 
credeți, nu va fi gTeu pentru el, 
oare are astări cu totul alte con
diții decît cete in care am făcut 
en soort. la vârsta lui".

I\TILNM>£ INTRE 
DOI SPORTIVI

Părăsim o clipă atmosfera 
voioșie, de sincer -entuziasm, a cen
trelor de votare pentru a intra. îm
preună cu dr. ’Octav Troianescu 
în liniștita sa cameră de lucru. A- 
bia întors de la vot, campionul 
nostru de șah se grăbește să-și 
reia munca întreruptă doar pentru 
puține minute. Așa că, pentru a 
sta de voTbă cu dînsul trebuie să 
fim cît mai expeditivi. Graba este 
explicabilă, fiindcă dr. Troianescu 
redactează ultima parte a unei lu
crări de tehnică chirurgicală pe 
care o va publica în curînd.

— Mai aveți timp și pentru ac
tivitatea obștească și pentru cea... 
șah istă?

— Nu e ușor, dar reușesc. In ul
timele zile de exemplu am fost In 
mijlocul iubitorilor de șah de la 
Ministerul Justiției, de la redacția

(Urmare din pag. 1)

— care cerșeau pe vremuri vo
tul poporului înșelîndu-1 co 
promisiuni demagogice. Dar, 
cu atrt mai bine, și-au zis mi
lioanele dr ategaiori și au votat 
pentru candidați! F.DjP., ade
văr ații lor reprezentanți.

Au votat cu peste un milion 
mai molți cetățeni ca în alege
rile din 1952. După datele pro
vizorii, peste 98 ia sută dintre 
alegători și-au dat votul pen
tru candidații Frontului Demo
crației Populare. Deosebit de 
grăitor este îaptnl că 99,98 la 
sută din alegătorii circumscrip
ției electorate „Grivița ftoșie" 
și-au dat votul candidatului lor 
iubit, tovarășuM Gh. Gheor-

Coorsirile pentru 
au tapat sub cele

■ s.,150 de copii la startul concur
sului care « ioc la Sighișoa
ra... 40 de ins.ig»e cucerite de ti
nerii dta Predeal... 38 de insigne 
împărțite concurenților care s-au 
teitrecut la Orașul ’Stalin, sub Tîm. 
pa... 36 la Bran...

Primele concursuri... primele 
■vești îmbucurătoare. Ceea ce do
vedește că „Imsijgna de schior11 
este o competiție care place, care 
interesează...

Concursul -de '.a 
Sighișoara — care 
s-a desfășurat 
condiții foarte 
bune (organizare 
perfectă, un traseu 
bine ales și, ca 
rod a! popularizării 
intense : o partici- 
pare masivă!) și 
«ceasta datorită 
seriozității cu care 
a fost privit de ac
tiviștii Comitetului 
raional C.F.S. — a atras la start nu 
mai puțin de 150 de copii.

Ge'e mai multe insigne de schior 
au fost cucerite de copii care au 
concurat la categoria 14—15 ani:

ÎNCREDERE PE DEPLIN 
MERITATA

prezintă acum o casă ea 
alta din cartierul munci- 
Fratelia din Timișoara. 

Chisoda nr. 56. Aici locn- 
Kovacs

Ecramil imaginarului nostru te
levizor 
oricare 
toresc 
Strada 
iește strungarul inovator 
Ștefan, care este în același timp 
stoperul echipei de fotbal .Elec
tromotor". Iată-1 ieșind pe poar
ta casei și îndreptîndu-se spre 
secția de votare nr. 8 din cir
cumscripția electorală 
sud-vest, amenajată în 
școlii -ide 7 ani cu limba 

maghiară. In prag îl 
grup de alegători și

Timișoaia 
clădirea 

de prerta- 
întjmpinS 

simpatia
re 
un

ghiu-Dej; 99,10 la sută din a- 
legătorii circumscripției electo
rale ,23 August" din București 
au votat pe tov. Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și 99.91 la sută din ale
gătorii circumscripției electora
le . Atelierele C.FJt. 16 Febru
arie" din Cluj au votat pe Iov. 
dr. Petru Groza. președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Ziua de 3 februarie, ziua ale
gerilor pentru Marea Adunare 
Națională, a reprezentat o stră
lucită mărturie a unității de 
■nezdruncinat între partid, gu
vern și popor, a hotârîrii po
porului nostru de a merge ne- 
abătirt înainte pe drumul ne li
ber și î-a ales: drumul păcii, al 
bunăstării, al snânlismului. J
„tasjgna te schior” 

mai hue auspicii
65’ Băieții s-au întrecut pe un tra
seu lung de 3 kilometri pe care 
cei mai mulți l-au parcurs intr-un 
timp superior celui indicat (27 
min.!). Lor le-au revenit 37 de 
insigne 1 Fetele au avut un tra
seu mai scurt (2000 m ). de par
curs în numai 22 de minute. 28 
dintre cele caTe s-au prezentat în 
concurs au cucerit atît de mult 
rrvnita „Insignă de schior".

la categoria ce
lor „nuci", (12— 
13 ani') au iest 

împărțite mi «ui 
puțin de 56 de 
insigne: 45 (băie
ții) și 11 (iefele). 
In total, la con
curse' care a avut 
loc la Sighișoara 
au fost distribuite 
121 insigne!
Concursuri 

mănătoare
desfășurat sîmbătă 

Orașul Stalin, 
comuna Bran, 
Desigur, vor 

cît mai multe

ase-
s-au

la 
în

și la Predeal, 
stih Ttmpa și

Ce va urma ? 
urma concursuri, 
concursuri, în care copiii să-și 
încerce forțele.

DEPARTE DE ȚARA—

pe.recuie 
kilometri

lor se manifesta 
strîngeri de mină. Este și firesc. 
Kovacs Ștebn este «wlt a>reciat 
de ebhcetyțeffii șăf; pare Mm- pro- 
pas drept ca răii dat al F.D.P. în »■ 
ceasta circumscripție electorală. 
Iar acum, la secția de votare. 
Kovacs Ștefan primește încă o- 
dată dovada încrederii lor: aceste 
strîngeri de mină care echivalea
ză cu cel mai călduros omagiu.

îi găsește 
și pe alți

Vom încerca să stabiîm un_. 
record în materie de televiziune, 
rerrsnsmițindu-vă fapte 
la sute și chiar mii de 
peste hotarele patrie:.

Este ora 8 dimineața, 
ambasadei R.P.R. din 
Turciei, Ankara, înfîlnhn 
atmosferă plină de bună v«e și 
totuși solemnă ca rn fiecare secție 
de votare din țară. Alături de 
personalul ambasadei votează ad 
fotbaliștii de la C.C.A., m turneu 
prin îndepărtata Anato'.ie. Emoția 
lor. în momentul în care își dan 
votul candidatului F.D.P., "tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, nu 
cunoaște margini. In după amia
za aceleiași zile ei trebuie să iasă 
pe teren pentru a susține ultimul 
lor meci rn Turcia. Iar dacă ne 
vom reîntoarce peste cîteva ore la 
ambasadă, îi vom găsi pe toți 
sărbătorind victoria din acea după 
amiază.

Ziua de 3 februarie 
peste hotarele patriei 
sportivi. La Sofia se află jucătorii 
echipei de hochei a Capitalei, care 
după ce și-au dat votul au cucerit 
o meritată victorie în fata hochejș- 
tilor bulgari.

*
Am ajuns Ia capătul scurtei 

noastre „emisiuni", în care am 
încercat să cuprindem cîteva as
pecte din participarea sportivilor 
la marea sărbătoare a Întregului 
popor, alegerile de deputați în
Marea Adunare Națională. Așa
cum se întîmplă deobicei repor
terilor, aspectele notate, emoțiile 
trăite declarațiile spontane pri
mite din partea sportivilor, n-au 
putut fi 
simplu 
Dar din 
tîmp’.ăTi 
șat nu e greu să desprinzi întrea
ga semnificație a entuziasmului 
și bucuriei cu care tineretul spor
tiv a votat la 3 februarie pentru 
viitorul său luminos și perttru 
înfk>-~ea patriei, pentru pace și 
socialism

0

cuprinse toate intr-un 
„jurnal de actualiiățî". 
cele cîteva 'fapte și în- 

pe care vi le-am înfățî-
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a lost

Sint convins că marea majo
ritate a spectatorilor care au 
urmărit sîmbătă seara intiini- 
r», de tenis de masă dintre ju
cătorii ooștri și reprezentanții 
R. P. Chine*  au înțeles, citind 
doar titlul nostru, ta ce ne refe
rim. Da, ne referim la felul cum 
..galeria" noastră susține — sau 
mai bine as nn susține — pe 
cei care apără culorile patriei.

Știu prea bine că nu atac • 
temă nouă. Dar nu am încotro. 
Trebuie s-o tac. determinat de 
cete infmpiate simbătă seara în 
sala Fîoreasca.

Rezultatul inUhurii este cu
noscut. Despre semnificația a- 
cestui rezultat, despre cauzele 
care l-au generat, se ocupă cro
nicarii noștri de specialitate.

In orice sport rezultatele pot 
fi influențate de felul cura 
spectatorii susțin pe unul sau 
altul dintre sportivi, pe una 
sau alta dintre echipele care 
se mrrec. Ca argument este su
ficient să amintesc telul cum 
cei 2000 de tineri venlți din 
R.P.LI. ia Festivalul de la Bu
curești și-au purtat literalmente 
ta victorie echipa de fotbal, in 
finala întrecerilor. Și aceasta în 
pofida faptului că tinerii fotba
liști maghiari au fost conduși 
la un moment cu 3—1 și că — 
nota bene — în tribunele sta
dionului „23 August" se aflau 
cel puțin 60.000 de spectatori 
din București. Nu-i așa că 

parcă și acum vă răsună în u- 
rechi acel tunător „Hoi-ra, hoi- 
ra magyarok”, scandat eproape 
fără oprire de tinerii maghiari 
care au ocupat doar o parte 
mică din tribuna a II-a? La 
fel știu să facă și spectatorii din 
Sofia, și cei din Londra, Mos
cova, Varșovia sau Paris.

Este drept că uneori știu să 
facă .galerie" și spectatorii 
noștri. Dar cu o floare...

Să revenim însă ia întrecerea 
de sîmbătă de Ia Fîoreasca. 
După dușul rece produs de în- 
fringerea categorică și atît de 
neașteptată a fetelor noastre — 
chiar la dublu, cum se expri
mau cu accente de uimire și 
necaz în glas cei din .galerie" 
— spectatorii ar fi trebuit, fi
resc, să-i susțină cu avînt pe 
băieții noștri, să-i ajuie în felul 
acesta să obțină, măcar ei,

salutară.
ȚJCU SIM FON

victoria. Or, după primele 
schimburi de mingi s-a văzut 
clar că „galeria" a._ dezarmat. 
Ici-colo se mai auzeau unele 
încurajări, dar numai atunci 
cmd băieții noștri conduceau 
sau reușeau să tacă o serie de 
puncte. De îndată ce diferența 
între un jucător chinez și unul 
romin se mărea în favoarea 
primului, -nu numai că nu se 
mai auzeau încurajări, dar — 
ce e mai grav — se auzeau in
vective și apostrofări la adresa 
reprezentanților noștri.

Aș vrea să fiu înțeles bine. 
Există situații in întrecerile 
sportive, cînd, supărat — pe 
bună dreptate — de cei pe ca- 
re-î simpatizezi, te saturi să-i 
mai susții și începi să-ți ex

primi nemulțumirea țin forme 
diverse, in raport cu tempera
mentul și educația pe care o 
ai). Astfel de situații i s-au în
tâmplat și semnatarului acestor 
noduri. DaT, Reîter, Gantner și 
Harasztos*  au luptat sîmbătă 
seara din răsputeri. Orice om 
cinstit, venit tără idei precon
cepute, și-a dat lesne seama 
că el pierd la adversari egali ca 
pregătire, dar porniți să obțină 
victoria. Afirm cu tărie că re
prezentanții noștri ar fi putut 
și cîștiga dacă... „galeria" ar 
fi știut să facă... ,,galerie", 
dacă în momentele dificile ar 
fi știut să-i încurajeze, să-i a- 
vînte spre victorie. Dar din 
.galerie" s-au făcut clar auzite 
apostrofe atît la adresa jucă
torilor cit și a antrenorilor lor. 
In felul acesta se ajunge ia «- 
nervarea sportivului, dăiinind 
grav posibilității sale de con
centrare tocmai în momentele 
decisive ale întrecerii.

Ce bine ar fi dacă anumiți 
inși din „galerie" ar învăța de 
ia nea „Nae megafon” csr», cu 
sonora-i voce, susfime de minu
ne pe reprezentanții noștri, să 
intervie mai ales atunci cînd e 
nevoie, fără a insulta sau jigni 
pe cineva !

Soluții ? Sint anevoie de dat. 
Poate că una dintre ele ar fi 
ca atunci cînd unii prea gălă
gioși încep s-o ia razna, cei 
mulți și bine intenționați din 
jurul lor să-i pună la punct. Ar 
îi o măsură

Astă-searâ se dispută a pair» 
a întrecerii echipelor masculine. 
cepind de la ora rt, In sala Ciulești/ 
vor avea loc următoarele partide:: 
Progresul Invățămînt — Dinamo, Si
nergia—Progresul Arta, Locomotlv»' 
P.T.T. — C:C.A.

4. Știința 3 1 2 136:115 <
5. Voința 3 13 llBrtM »»
1. FI. roșie 3 « 3 B-

ENBKGIA CONKUCE IN INTH.NI ■ 
REA »E ȘAH CU C.C.A

întrecerea ^echipelor în cadrul turi 
neuiui final ia șah a programat. îm 
primul s6u meci, întîln-lrea -«putern*-  
cei formații a 'Energiei «u tînăra re
prezentativă a C>C.A. Meciul a test' 
viu disputat, astfel că după trei ore» 
de joc se terminaseră numai trei păru 
tide cu un rezultat de egaflitate: T«*  
dor (CjCA..) — Crsțulescu (Energia),! 
Vasiie (C.C.A.) — Alcaz (Energia), J 
Popescu (C.CJL.) — Stanciu (Ener*  
gla). 1

In Iimîta timpului regulamewtar- 
s-au mai încheiat două partide xn fa
voarea Energiei: Bruch is — Lupescun 
1—4}, Gram—Volculescu 1—*0,  iar 
latte cinci £-au întrerupt: 'Ciocîttea — 
Kandel, Seimeanu — ^Ticocra, Naclit 
— Teodorescu. Zilberman—'VăcăreFCu 
fi Oăneț — Tltigină.

Aspectul pozițiilor de întrerupe» 
justifică un pronostic nrt tavsrshU 
Energiei

D. M'-nteant I 
corespondent 1

s'>(»3niL POPULA”
Nr. 2853 Pa 2 X
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băieți.
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DE CE NU SE RESPECTA 
REGULAMENTELE LA SCHI?

Nu de mult radioul și pre
sa ne-au adus vestea că peste 
ocean s-a creat un aparat de 
cronometrat, care va putea în
registra cu precizie fracțiuni 
de timp pînă Ia 1/10.000.000.000 
dintr-o secundă. Desigur, ști
rea interesează în special pe 
oamenii de știință, care își văd 
astfel ușurată simțitor munca. 
Totuși, nici pe sportivi, care 
se luptă cu timpul, o astfel de 
informație nu-i poate lăsa in
diferenți, mai ales că actua
lele mijloace de cronometrare 
par a nu fi totdeauna capabile 
să hotărască pe învingător, si
tuații în care nici fotografierea 
sosirilor nu duce la stabilirea 
riguros exactă a rezultatelor.

Cu cit vitezele în sport sînt 
mai mari cu atît sistemul de 
cronometrare trebuie să fie mai 
perfecționat. Atletismul, bob- 
sleighul, schiul, folosesc de mult 
cronometrajul electric. Mai mult 
chiar regula
mentele unor 
sporturi, schiul 
de pildă, prevăd 
ca sistemul de 
înregistrare a
timpilor să f e electric. Este ex
plicabilă grija aceasta față 
de rezultate, deoarece muntele 
nu oferă totdeauna condițiuni 
perfecte de vizibilitate.

La noi se folosește, de obi
cei, telefonul, sau cînd acesta 
nu există, cronometrele sin
cronizate cu plecări din minut 
în minut, de exemplu, conform 
unei convenții prestabilite. Au 
lost și cazuri cînd startul s-a 
dat cu... arma de vînătoare.

Concurenții se plîng, pe bună 
dreptate, de sistemele înve

chite și inechitabile de crono
metraj. Chiar la recentul con
curs organizat de asociația E- 
nergia în Postăvar, au 
tat nemulțumiri, mai ales 
dintr-o economie greșit 
leasă juriul de start nu a exis
tat Așa. bunăoară, un

dorit ca macar la marile 
complexe de sporturi de iarnă 
(Poiana, Borșa, Sinaia); să e- 
xiste celule foto-electrice.

Ne amintim chiar că o astlel 
de instalație a funcționat 
Poiana Stalin și că 
derea Radio-Progres 
să fabrice acest gen 
te.

la 
intreprin- 
contfnua 

de apara-

Nu știm de ce, dar de la o 
vreme regulamentele de schi 
au început să fie cu totul igno
rate. Să considere oare activiș
tii din această ramură 
sport că regulamentul i 
are rostul ? Dacă da.- s-o 
nă deschis și să vedem 
este de,făcut.

Oricum, atîta vreme 
un regulament precizează a- 
numite norme de desfășurare 
a unei întreceri, e! 
plicat întocmai.

i de 
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__ ______________  _.i- starter 
(nu ne referim aici la cineva 
anume) poate da drumul unui 
concurent cu cîteva zecimi de 
secundă mai devreme, chiar cu 
1—2 secunde. In absența juriu
lui nimeni nu-1 poate împiedi
ca s-o facă.

Credem că pentru a se evita 
astfel de manevre, pentru a 
putea cunoaște adevărata va
loare a schiorilor noștri frun
tași, pentru a pune capăt ne
mulțumirilor manifestate este

In 
timp 
tat 
concursuri
schi în 
proba de 
avut o singurilom special a 

manșă (Ia Sememe, etapa 1 a 
„Cupei Tineretului” precum și 
în întrecerea fetelor, râsplă 

tită cu ..Cupa Energia"). In 
regulament scrie clar că slalo
mul special va area in mod 
obligatoriu două manșe și, 
dacă terenul permite, chiar pe 
două trasee diferite. In plus, 
regulamentul de clasificare 
sportivă nu ia în considerație 
decît acele slalomuri speciale 
care s-au desfășurat în două 
manșe, potrivit regulamentului.

De ce oare nu se aplică a- 
ceste prevederi?

De ce se fac slalomuri uria
șe in două manșe fără ca re
gulamentul să prevadă aceasta 
și în ciuda faptului că o pir- 
tie de „uriaș”, fiind mai lun
gă, este mai greu de marcat, 
iar la șlalom special se calcă 
regulamentul? Consideră oare 
asociațiile noastre că schiul fe
minin este suficient de dez
voltat, ori că tineretul nu tre
buie să aibă aceleași condiții 
de întrecere ca seniorii?

Și, în sfîrșit, de ce reprezen
tanții colectivului sportiv an
grenați în astfel de întreceri 
acceptă situația care li se în
fățișează și mai ales de ce 
inspecția de schi nu ia măsu
rile de rigoare?

Din nou vremea a împiedicat activitatea Ucbeiștikr 

CAMPIONATUL CATEGORIEI B A FOST ÎNTRERUPT
Râauu{i 4 (prin telefon). In ul- 

Hmul meci de vineri seara din ca
drul campionatului republican de 
hochei pe gheață categoria B, al 
cărui rezultat r.u l-am putut publi
ca din cauza orei tîrzii la care s-a 
încheiat partida, s-au întîlnrt e- 
chipele Flamura roșie Tg. Mureș— 
{Știința Galați. Jocul a lost viu 
disputat și a luat sfîrșit cu victo
ria mureșenilor la scorul de; 
5—2 (2—0; 1—2; 2—-0).

întrecerile din cadrul campiona
tului categoriei B au continuat 
■imbătă dimineața și seara. Dimi
neață, în primul joc, tinăra echipă 
Voința din Miercurea Ciuc a învins 
categoric Energia Tîrnăvenî cu 
14-1 (6-0; 4-1: 4-0). In al doilea 
meci al cuplajului de dimineață 
a-au întitait echipele Flamura ro
șie Tg. Mureș și Locomotf»*  
TAROM. In mare vervă de joc, 
mureșenii au învins și de această 
dată. Scor final : 9—2 (5—2;
2—0 ; 2—0).

Primul meci al cuplajului de 
«îmbăta seara a fost disputat sub 
semnul unei sensibile egalități, vic
toria fiind obținută abia în ultimele 
minute ale partidei. Cela două e- 
chipe, Știința Galați și Recolta 
Sebeș Alba au luptat cu multă 
energie pentru victorie, însă stu
denții gălățeni, mai insistenți în 
■tac și cu o mai bună pregătire 
fizică, au reușit să cîștige la li
mită: 3—2 (0—0 ; 1—1; 2-1), 
prin golurile marcate de Trandafir 
’(2) și Brînduș, respectiv Szigeti 
(2). Ultimul joc din etapa de sîm- 
bătă a prilejuit echipei Progresul 
din Rădăuți realizarea unei noi și 
clare victorii, care confirmă că a- 
ceastă formație, ca și Flamura roșie 
Tg. Mureș, este serios angajată în 
lupta pentru primul loc. In meciul 
de sîmbătă seara, Progresul Ră
dăuți a întrecut Locomotiva Cluj

cu 15—3 (2-0; 7-2, 5—1).
S. Sontag 
corespondent 

★
Un val de căldură care s-a abă

tut ieri asupra Rădăuțului a îm
piedicat desfășurarea partidelor 
programate pentru acea zi. După 
informațiile meteorologice, meciu
rile vor putea Ii reluate marți, in 
cazul cînd temperatura se menține 
ridicată, campionatul nu va mai 
fi reluat.

I*U  KS» claauneauu iupâ pa
tru etape, txaliUl dltpulirll parti- 
aletor eketo <lBtn echipele «ta
fruntea clasamentului d cele clasau 
pe ultimele tocuri:
1. FL roșie Mure» I n» Jt: 11
X Progresul RAdtuți
3. Voința M. Ciuc
4. Știința Galați
5. Recolta Sebe»
«. Locomotiva Cluj 
7. Locomotiva Taroni
t. Energia Tîrnăvenî

I I SI «3:1» «
4 3 1» 4S:11 7
4 111 14:M •
4 113 11:14 3
4 • e « S.-3» •
4 • « 4 1:43 8
4 • • O 7:44 (

Activitate intensa
Cupa Tineretului

rineri dimineața pe fața mare 
Carpului, starterul a dat ple

carea primului concurent în proba 
de slalom special din cadrul ,.Cu
pei Tineretului"*,  etapa a doua, 
organizată de asociația Progresul. 
Concursul a fost rezervat numai 
probelor alpine, la care tinerii 
schiori s-au prezentat într-un nu
măr mare dovedind totodată o 
bună pregătire tehnică. La reușita 
concursului a contribuit și orga
nizarea foarte bună asigurată de 
asociația Progresul ca și timpul 
admirabil din cele două zile d» 
concurs. Atît în proba de slalom 
special cit și în cea de slalom u- 
riaș s-a dat o luptă sirinsă pentru 
locurile fruntașe, la băieți, între 

Gohn (Energia). N. lovici
„ 
(St)

Bucur

tă de*  asociația Recolta, zăpada 
bună, precum și temeinica pregă
tire a concurenților a făcut ca 
probele de la Vatra Dornei să se 
ridice la un înalt nivel tehnic și 
să constituie o bună propagandă 
pentru această frumoasă discipli
nă sportivă.

Valoarea apropiată a concuren
ților a dat naștere unor întreceri

Rezultatele 
ultimelor 
concursuri

95 pct., FI. roșie și Recolta 45 
pct Știința 30 pct.. Progresul 
19 pct și Locomotiva 0 pct.

ION OPRESCU

Cupa Valea Lupului
Orașul Stalin 4 (prin telefon) 

— Ultima probă din cadrul Cupei 
Valea Lupului, organizată de

(FI. roșie) și P. Clinei TProgr.) 
iar Ia fete intre E. Suciu 
S. Klein (Voința). R.
(Progr).

Proba de slalom 
desfășurată pe o 
400 m.. 37 porți- a 
de Kuri Gohn care 
manșe a realizat 
timp. La fete, 
mers foarte bini 
însă in cea de 
s-a clasat abia 
latele tehnice: 
(Energia) 75.4
R. ) 
(Progr.) «1,9 sec.; FETE: 1. Ro- 
dica Bucur (Progr.), 89,6 sec., 2.
S. Klein (Voința) 90,8 sec.; 3. H. 
Schuller (FI. roșie) 92.6 sec.

SLALOM SPECIAL: BĂIEȚI:
2.

J. K. 
FETE : 

2. 
52,8; 3.

special 
lungime de 

fost cîștigatâ 
în ambeie 

cel mai bun
Elisabeta Suciu a 

e în prima manșă, 
a doua a căzut și 
pe locul V. Rezul- 
BAIEȚI: K. Gohn 
2. N. lovici (FI.)

76,2 sec., 3. M. Seker

I. H. Hanich (FI. roșie) 74,1 ; 
P. Clinei (Progr.) 74,3;
Gohn (Energia) 75,4;
1. Elisabeta Suciu (St.) 50,0; 
Gertrude Lexen (St.)
Ortrud Schuleri (Fi. roșie) 54,0. 

Clasamentul pe asociații: 1. E- 
nergia 75 pct; 2. FI. roș'e 74
pct.; 3. Progresul 67 pct.; 4. Știin
ța 60 pct.; 5. Voința 57 
Locomotiva 10 pct.; 7.
9 pct.

pct.: 6. 
Recolta

LUPU 
etapei a

EVA
• Ultima zi din cadrul 

doua a concursului republican pe 
echipe „Cupa Tineretului" rezervat 
reprezentanților probelor nordice 
s-a bucurat de un deosebit succes. 
Organizarea ireproșabilă asigura-

DISCUȚII
________ Zi

Din articolul menționat, reiese 
că semnatarul — tov. G. Miha- 
lache — este îngrijorat de soarta 
campionatului pe echipe din 1957. 
Această îngrijorare este firească 
pentru oricine cunoaște modul în 
care unele asociații sportive „spri
jină” această disciplină sportivă.

Voi căuta in rîtîdurile care ur
mează să arăt cauzele care au 
dus la dezvoltarea boxului în aso
ciația Voința, și, implicit, la cuce
rirea campionatului pe anul 1956. 
In primul rînd, asociația a știut 
să grupeze cîțiva tehnicieni, 
care au colaborat perfect între ei, 
reușind totdeauna să formeze e-' 
chipa cea mai redutabilă, cu c*i  
mai în formă boxeri, fără să se

X, Schwartz, unul d;n're bunii boxeri ai echipei Voința, lup- 
tind cu Șerbu Neacgu (C.CJLJ _

cohorind in
probe de mars fond 
timpul cursei
Foto: GH. EPURAN

lon Cimpoia (C CA.) cițtigă torul primei 
30 km. — din acest an. Iată-l

deosebit de disputate, la capătul 
cărora primii clasați au fost sepa
rați — în clasamentul probelor — 
doar de secunde.

In proba de 5 km. fele, favorita, 
Margareta Array (Energia), a 
ciștigat cu autoritate realizînd 
timpul i 
tore au 
Coșug 
Bomfert 
Bomferf
Billes (Voința )27:45,0 etc. Proba 
de 10 km. rezervată băieților a fost 
mult mai disputată, primii opt 
concurenți fiind separați în cla
samentul probei doar de 52 se
cunde.
de A. Seidel (FI. roșie) 41:34,0, 
urmat de I. Rășină 
41:37,0 
41:59,0.

In clasamentul pe echipe primul 
loc a revenit asociației Voința cu 
121 pct.. Apoi au urmat t Energia

de 25:44,0. Locurile urmă- 
fost ocupate de F.orica 

(Știința)
: (Voința) 27:25,0, Grete 
: (Voința) 27:27,0 Anelise

27:00,0 Roze

Primul loc a fost ocupat

(Energii),
și Petre Dinu (Voința)

a lost deasociația Voința, 
coborîre disputată pe toată lungi
mea pîrtiei, avînd 90 de porți. La 
start au fost prezenți 21 concu
rent!, din care au terminat proba 
doar 10. Pirtia rapidă și insufi
cienta pregătire, a cobori torilor iu 
contribuit la abandonurile atît de 
numeroase. Cel mai bine pregătit 
s-a doVedit Gh. Cristo'.oveanu (Di
namo) care a ocupat de altfel lo
cul I, urmat de N. Pandrea și M. 
Enache. Rezultatele tehnice: &ăie- 
fi; 1. Gh. Cristoloveanu
2 : 48,6; 
2:50,7; 
2:53,2.
(Loc.)
rotineanu (CCA) 
Welter (Energia)

Prima probă
30 km. din anul acesta a
tigată de I. Cimpoia (CCA), 1. h. 
57.43, urmat de I. Șupeală (Ener
gia) 2h 00,49 și V. Bunea (Ener
gia) 2h 01,07.

(Dm.)
2. N. Pandrea (C.C.A.)

3. M. Enache (CCA) 
FETE: 
1:22,2; 2.

1. Iîona Mik'os 
Magdalena Ma-

3. Hilde1:25,7; 
1:28,9.

de mare fond — 
fost C1Ș-

A. DINCA

Pe marginea articolului „Perspective nu prea luminoase 
pentru campionatul republican 

de box pe echipe66
țină seama de simpatiile și prele- 
rințele fiecărui antrenor în parte...

De ce n-au reușit rezultate sa
tisfăcătoare alte echipe ? Pentru 
că ele n-au avut Ia dispoziție un 
lot numeros și au trebuit mai tot
deauna să-și axeze formulele de 
echipă exclusiv pe pugiliștii bucu- 
reșteni. Or, experiența ne dovedeș
te că în ao«l moment se găseau 
Ia colectivele sportive ale asocia
ției respective mulți pugiliști, mai 
bine pregătiți, care puteau apăra 
cu mai mult succes culorile echi
pei. La aceste asociații (Progre
sul, Locomotiva, Flamura roșie), 
lipsește munca de coordonare și 
de supraveghere a formei boxeri
lor din toată țara. Altfel, nu se , 
poate explica faptul că antrenori - 
pricepuți ca Lucian Popescu, Mie- 
lu Doculescu, Gh. Axioti, nu reu
șesc niciodată să-și „încropească” 
un lot suficient de mare.

Echipa Voința nu a avut în rîn- 
durile ei boxeri cu hume prea „so
nore”. Cu toate acestea, datorită 
numărului mare de pugiliști (a- 
proape 20), datorită antrenamen
telor perseverente sub conducerea 
aceluiași colectiv de tehnicieni, 
noi am reușit totdeauna să pu
nem pe picior de luptă o echipă 
combativă, gata să-și apere cu 
dîrzenie șansele... La rezultatele 
îmbucurătoare a contribuit, bine
înțeles, sprijinul asociației. Ea 
ne-a asigurat condițiuni optime de

pregătire, dînd boxului importanța 
care i se cuvine.

Articolul sus menționat ridică, 
just, problema golurilor din echi
pele care au participat la campio
natul din 1956, Această lipsă de 
efectiv provine, după părerea 

noastră, din mentalitatea greșită 
a unor asociații care s-au rezu
mat numai la titularii categoriilor, 
pentru a face... economii. Cită 
vreme ei vor continua să îmbrăți
șeze acest principiu se vor trezi 
cu surprize dureroase în compor
tarea echipelor respective.

La întrebarea „Oare tn anul 
1957 vom avea In campionat echi
pe disproporționate ca valoare 
eu răspund „nu”. Răspund „nu” 
pentru că arii încredere în spriji
nul asociațiilor sportive care nu 
pot și nici nu trebuie să îngăduie 
ca în anul acesta boxul să fie lă
sat în voia soartei. Avem destul 
timp pînă la începerea campiona
tului pe echipe și multe se pot fa
ce în acest interval. Personal, îmi 
exprim speranța că asociațiile 
sportive vor lua din timp măsuri 
pentru a-și întări și completa 
loturjle, în așa fel incit disputa 
pentru titlu să fie în 1957 mult 
mai înverșunată și echilibrată.

PETRE EPUREANU 
conducătorul echinei de box 

„Voința”.

e



Meciurile de tenis de m»si ca eclupele 1. P. CVrneze
Două infringeri grele,.. 

...dar pline de învățăminte!
Jucătorii chinezi de tenis de masă 

au făcut sîmbătă o strălucită de
monstrație de ceea ce poate în
semna acest sport. Jucînd perma
nent intr-un atac debordant ei au 
cucerit — pe merit — victoriile 
împotriva echipelor noastre ca Și 
aplauzele entuziaste ale spectatori
lor. La băieți am fost învinși cu 
5—2, iar la fete cu 3—0. Dureros 
rezultat pentru prestigiul echipelor 
noastre de tenis de masa!

Trecînd peste strîngerea de ini
mă pe care cu toții am avut-o in- 
registrînd acest insucces, vom rita»

Sun Mei in

ta să discutăm in articolul de față 
cauzele și în special învățămtntele 
care trebuiesc neapărat trase în ur
ma jocurilor desfășurate.

De la început să precizăm un lu
cru. fnfrîngerile nu trebuie să des
curajeze pe nimeni. Este firesc ca 
în întrecerea sportivă astăzi să 
Învingă unii, iar miine alții, mai 
ales cînd forțele sînt apropiate, 
lată doar un singur exemplu: cu 
o lună înainte de campionatele 
mondiale de la Utrecht din 1955, 
echipa noastră feminină f«sese în
vinsă — tot la București — de e- 
chipa Ungariei. Infrîngerea aceasta 
nu le-a împiedicat însă pe repre
zentantele noastre ca la Utrecht să 
cfștige campionatul mondial.

Bineînțeles, aceasta nu înseamnă 
de fel că nu trebuie să privim cu 
toată seriozitatea comportarea noa
stră generală și să tragem învăță
mintele necesare. Fiindcă, în orice 
caz, aceste înfrîngeri constituie un 
semnal de alarmă!

Fără indoiaiă că în întîlnirea fe
minină, prin absența Angelicăi 
Rozeanu în meciurile de simplu, e- 
chipa noastră s-a prezentat cu o 
valoare scăzută cu cel puțin 60 la 
sută. Chiar utilizînd-o pentru veri
ficare pe Maria Golopența, noi 
eram totuși obligați să aruncăm in 
luptă toate mijloacele pentru obți
nerea victoriei. Ce s-a întîmplat 
fnsă? In Ioc ca pe foaia de arbi
traj ordinea jucătoarelor noastre să 
fi fost stabilită în funcție de va
loarea reală — s-a recurs 1a o so
luție inversă. Ella Zeller, jucînd in 
primul meci cu E Pei t i un avea 
șanse mai mari de ciștig și dublul 
nostru ar fi fost în situația de a 
susține meciul la scorul de 1—1. 
Desigur că Ella Zeller, neînvinsă 
pînă la dublu, și-ar fi adus atunci 
aportul așteptat. In plus, adversa
rele lor n-ar mai fi jucat cu atîta 
dezinvoltură (conduceau cu 2—0 și 
nu mai puteau pierde întîlnirea, 
fiindcă urma meciul Sun Mei in— 
Golopența). In această situație noi 
am fi condus probabil cu 2—1, iar 
meciul dintre Sun Mei in și Zeller 
•-ar fi jucat imediat dtrpă dublu.

S-a constatat pînă acum că Sun 
Mei in are o rezistență fizică mai 
slabă și că în meciurile importante 
este mai emotivă, lată, deci, o serie 
de factori de care nu s-a ținut sea
ma în fixarea ordinei jucătoarelor, 
factori care ar fi putut schimba as
pectul întregii întîlniri, ducînd e- 
ventual la un rezultat favorabil sau 
în ori ce caz la o înfrîngere la un 
•cor mai onorabil.

Pe scurt, despre jucătoare. Maria 
Golopența, cu aceleași defecte ca 
și pină acum a arătat că nu este 
deocamdată „coaptă" pentru echi
pa națională. Nu se poate conta 
fncă pe aportul eî, deoarece este 
lipsită de mobilitate, nu atacă puter
nic nici prima, nici a doua minge, 
nu se concentrează suficient ți nu 
luptă pentru victorie așa cum tre
buie să lupte o jucătoare care do
rește să facă parte din echipa noai- 
tră națională. Sugerăm verificarea 
și a •'Itor jucătoare cum ar fi de 
pildă Marla Gavrilescu. Ella Zeller

Rezultate tehnice :

ECHIPE FEMEI : B.P.K.—*.  P. 
Chineză 4—3

Golopența—E Pei tiu.v 0—2 (ÎS, 
12), Zeller-Sun Mei in *—2 (14—21, 
ie—21). Rozeanu-Zeiler—Sun Mei 
in—Tziun Tjua hui 1—2 (14—21, 
21—16, 13—21).

ECHIPE BABBATI : H.P.B.—B.
p. Chineză î—3

Reiter—Hu Bin ciuan 2—4 (14, 
21), Harasztosi—Van Ciuan Seo
4—2 (22, 11), Gantner—Fu Tzi fan 
4—2 (17, 17), Reiter—Vai ciuan iao 
•—2 (17. 21). Gantner—Hu Bin
ciuan 2—4 (ÎS, 24,. Harasztosi—Fu 
Tzi ian 4—2 (». 14). Gantner—Van i 
Ciuan iao 1—2 (21—1», 15—23, *
13—21). }

a jucat destul de bine în partida 
cu Sun Mei in A in-ethrt» insă rit
mul Ia sfîrșitul primului set, iar 
în al doilea a manifestat surprin
zătoare semne de nervozitate. Men
ționăm că Sun Me" in a jucat toar
te bine, impresionînd prin atacuri 
în serie cu schimbări rapide de di
recție și cu lovituri puternice mai 
ales din mingi respinse razant cu 
fileul. Remarcăm jocul bun al An
gelicăi Rozeanu in meciul de du
blu. unde, din păcate, n-a fost com
pletată la valoarea ei de Ella Ze
ller.

După experiența trasă de ech,pa 
noastră feminină sîntem de părere 
ca pe viitor este mai bine ca veri
ficarea elementelor tinere să se facă 
in cadrul competițiilor individuale 
și nu in intîlnirile interechipe unde 
intră în ioc un prestigiu cîștigat 
cu trudă de-a lungul atitor ani.

In întîlnirea masculină ne-a sur
prins — oarecum — victoria (deși 
nu era exclusă). Surprinzător este 
mai ales scorul categoric la care 
am pierdut. Ne referim la raportul 
de valori dinainte de meci, pentru 
că la masa de joc scorul înregistrat 
este real și meritat. Cauze ? Din 
nou am fost prea defensivi! Desi
gur, defensiva este necesară dar ea 
trebuie să fie o etapă intermediară 
pentru pregătirea contraatacului. 
Cei care au încercat — ‘oarte rar

— au fost Gantner și Reiter. Nu 
cerem atacuri în serie, ci un joc 
variat cu mingi bine dirijate, cu a- 
părare fermă și de lingă masă, 
care să-ți permită atit un joc ra
pid, cit și realizarea unui prompt și 
eficace contraatac. Meciurile împo
triva jucătorilor chinezi au subli
niat tocmai necesitatea defensivei 
de lingă masă și a contraatacului. 
Jucători excelenți ca Van Ciuan iao 
ți Fu Tzi fan, care atacă tot tim
pul, nu pot fi întrecuți decit prin- 
tr-un astfel de joc.

Au fost unii care au dat ca ex
plicație a înfrîngerii noastre faptul 
că jucătorii chinezi s-ar fi obișnuit 
cu maniera noastră de respingere 
a mingii. Este inexplicabil insă 
faptul că jucătorii romîni, cu o ex
periență competițională mult ma*  
bogată ți cu rezultate, pină acum 
net superioare adversarilor noțtri 
de sîmbătă, n-au reușit să găseas
că mijloacele necesare pentru a 
combate stilul lor de ioc deși nu
mai anul trecut aceeași echipă — 
Reiter, Gantner. Harasztosi — a 
fost la un pas de victorie în fața 
deținătorilor titlului mondial — ja
ponezii I

Considerăm că este necesar ca în 
antrenamentele care se mai fac îm
preună cu jucătorii chinezi să fie 
folosite toate învățămintele căpă
tate atît în timpul pregătirilor de 
pînă acum cît si în meciurile sus
ținute. Lucrînd cu perseverența lor 
recunoscută, jucătorii, împreună cu 
antrenorii, pot aduce încă amelio
rări valorii generale a reprezentati
velor noastre.

C. SEVEREANU 
M. BANUȘ

FOTBAL LA ZI
SELECȚIONATA DE TINERET IȘI ÎNCEPE ACTIVITATEA

■«Tinerii noștri fotbaliști pleacă azi in Orientul mijlociu —
Astăzi pornește în turneu peste hotare o altă formație de fotbal, 

selecționata de tineret, în lotul căreia sînt incluși o serie de jucători 
cu perspective: Uțu și Cosma (portari). Pahonțu, Moarcăș. I. Lazăr, 
Stâncii ți Soare (fundași), Neamțu, Nunweiiler și Al. Vasile (mijlo
cași), Copil, Seredhi, Dinulescu, En« If, V. Anghel și Bukossy (înain
tași). Lotul acesta ni se pare, însă, insuficient (în linia de mijlocași 
și de atac) pen'.ru un turneu de durata celui pe care-1 întreprinde în 
Egipt, Liban și Siria. Reamintim că in intervalul 8 februarie — 3 
martie, selecționata va susține 8 meciuri, dintre care 3 la Cairo. 3 la 
Beirut în Liban și 2 la Damasc și Alep, în Siria.

Acest turneu reprezintă o etapă 
dintr-o acțiune de mare importantă 
pentru fotbalul nostru: crearea și 
pregătirea unei selecționate de ti
neret. acțiune în care, anul trecut 
s-au făcut primii pași, dar timizL 
Acum s-a porni; în mod serios la 
lucru, asigurîndu-se toate condițiu- 
nile necesare, inclusiv un program 
internațional corespunzător scopu
lui urmărit.

Ce reprezintă selecționata de ti
neret?

Răspunsul ni l-a dat antrenorul 
de stat N. Petrescu, din colectivul 
de antrenori care a pregătit acîua- 
lul lot:

— „In primul rind, ea reprezintă 
o treaptă intermediară de activi
tate, între echipa națională de ju
niori și reprezentativele de se
niori. Aici. în selecționata de tine
ret se întîlnesc și se vor întilni 
mereu juniorii de valoare și fot
baliștii talentați în vîrstă de 19-23 
ani, care nu au încă pregătirea și 
experiența necesară pentru a face

PREGĂTIRI...
• NOUA PROMOVATA în cate

goria A. Recolta Tg. Mureș, n-a 
întrerupt antrenamentele nici un 
moment, pentru că dorește ca în 
„Cupa Primăverii" și în campio
natul republican 1957—1958, să 
facă o figură cît mai frumoasă. 
Pregătirile constă în crosuri, fond 
pe schi, etc. și sînt conduse de Ar- 
cadie Kiss. Lotul: Stroe, Moguț — 
portari, Vakarcs II, Nagy, Crișan
— fundași, Gierling, Kajlik, Ne
meș—mijlocași, B. Szasz, Jozsi, 
Tordk, Meszaros, C. Szasz, Bo- 
ciardi.

• SAPTAM1NA TRECUTA, E- 
nergia Flacăra Mediaș din catego
ria B și-a început antrenamentele 
în aer liber sub conducerea antre
norului Vasile Căpușan. Deocam
dată antrenamentele au ca țel pu
nerea la punct a pregătirii fizice. 
In „Cupa Primăverii', Energia Fla
căra Mediaș se bazează pe urmă
torii jucători: Dumitrean. Bukosî
— portari, Luca, Gross, Șarlea — 
fundași, Molnar II, Orosz, Staudt,
— mijlocași; Noian, Szocs, Hor
vath, Simion, Diaconu — înaintași. 
De asemenea, se pregătesc și ju
niorii echipei. De antrenamentele 
lor se ocupă Andrei Molnar.

• LA I FEBRUARIE și a în
ceput antrenamentele echipa dina- 
moviști'.or din Bîrlad care contea
ză pe următorul lot: Leață, lorda-

In urma trierii și omologării celor 
739.123 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. $ etapă din 3 februa
rie a.c. au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul I: 3 variante cu 12 rezul
tate exacte, revenind fiecărei cite 
65.563 lei.
Premiul II: 74,5 varia.ite cu 11 re

zultate exacte, revenind fiecărei cite 
3.347 lei.

Premiul III: 854,2 variante cu 14 
rezultate exacte, revenind fiecărei 
cîte 413 lei.

Premiul I a revenit următorilor 
participanți:

Plăcintă Nicolae din București, str. 
Dr. -Pasteur, A4 - • • ; '

Hagiescu Luciu din București str. 
Sire.ielor, 13. ■ '

Ilie Terezia din Brăila.

S-a reportat de la concursul nr.; 
4 suma de 69.948 lei.
• Programul concursului Prono

sport nr. 6 din 14 februarie va pune 
la încercare cunoștințele și-.- inspira
ția participanților pentru alegerea 
pronosticurilor la 8 meciuri dit) cam
pionatul italian și 4 din campionatul 
francez. Etapa de duminică a campi
onatului italian s-a desfășurat în „li
niște**  — excepție făcînd meciul Tri- 
estina — Milan care a trebuit să fie 
întrerupt după 80 de _mlnute_ de joc 
din cauza ceții. Cum .însă și în acest 
meci favoritul — Milan — luase deja 
conducerea scorului (3—1) putem a- 
flrma că la 3 februarie formațiile ita
liene au jucat la valoarea lor obiș
nuită. Vor repeta aceasta și la 10 fe
bruarie? Vom vedea ! Pînă atunci 
vom încerca să vă ajutăm în alege
rea pronosticurilor.

Lazio va avea de suportat un greu

față greutăților unui joc interna
tional important. In al doilea rind, 
selecționata de tineret reprezintă 
un lot de perspectivă, menit să 
furnizeze reprezentativelor A și B 
elementele de care au nevoie. Cu 
alte cuvinte, tindem să facem dia 
această selecționată, cu lot de j>*-  

che, Budeli—portari, Pețenchi, Pop 
lUe, Moțoc, Fianu, Ștefănescu, 
Ratz — fundași, Căinap, Tioelscu 
Beliaț — mijlocași, Mănescu, 
Berce», Cirjaliu, Stănilă, Chiriiă, 
Munteanu, Tătărucă, Pantici, O- 
prea — înaintași.

• CELE TREI ECHIPE de fot
bal de categoria C din orașul Cra
iova și-au început pregătirile în 
vederea activității pe 1957. Așa 
cum ne scrie corespondentul Ion 
Amărășteanu, după analiza mun
cii desfășurată în 1956, cele trei 
formații au trecut la asigurare*,  
bazei materiale necesară desfășu
rării în bune condiții a procesului 
de instruire. Locomotiva Craiova 
și-a asigurat serviciile fostului por
tar craiovean Scăiețteanu, Energia 
Constructorul va fi pregătită de 
antrenorul Nicolae Oțeleanu, în 
timp ce ia Știința a trecut ca an
trenor lonescu-Crum. In privința 
loturilor, ele nu au suferit schim
bări prea mari față de anul trecut. 
Deocamdată este certă trecerea 
jucătorilor feroviari Brătilă și Dă- 
băcan la Energia Constructorul și 
a jucătorilor Mităchescu (Loco
motiva Tr. Severin) și Titi 
lonescu (Energia 108), la Locomo
tiva Craiova. Ambele formații vor 
promova însă și o serie de elemen
te locale talentate, care s-au afir
mat în echipele de juniori și de 
categorie regională. Știința se ba
zează pe lotul din 1956.

Qtanosport
asalt deși joacă pe teren propriu. 
Adversara, Fiorentina, este fără îndo
ială o echipă de valoare șl aceasta 
ne face să indicăm ca pronostic de 
bază X dublat de... preferința perso
nală a dvs. ! Liderul clasamentului, 
Milan va încerca — și noi credem că 
va reuși — să treacă și de Bologna 
care duminică a, terminat cu scor alb 
Jntilnirea cu Torino. Genoa va întîl- 
nl pe teren propriu Alalanta. Genoa 
n-a dovedit în ultimele meciuri ca o 
formație în mare formă. Din trei me
ciuri susținute jconșecutiv jn depla- 
«are a învins în două (Lanerossi și 
Napoli) și a terminat unu! la egali
tate (cu Roma). După victoria obți
nută duminilcă pe teren propriu în 
/ața echipei din Napoli, Atalanta ni 
se arată și ea în formă. Totuși noi a- 
cordăm cele mai multe șanse de 
victorie gazdelor. NU putem spune 
același lucru și la întîlnirea Spăl — 
Juventus și aceasta datorită în spe
cial faptului că oaspeții sînt specia
liști ai meciurilor egale. Totuși, apro
pierea atît de neplăcută de zona re
trogradării poate da ,,aripi" gazdelor 
șl... satisfacție celor care vor avea pe 
buletine tpecut și „1*\  Una dintre 
principalele candidate la retrogradare, 
Torino, beneficiind de avantajul te
renului va încerca să-și ia revanșa a- 
supra Sampdoriei. Cum ultimii nu se 
prea acomodează în deplasare n-ar fi 
exclus ca acest lucru să se întîmple! 
O întîlnire foarte echilibrată este cea 

câtori mereu înoit, un adevărat re
zervor de cadre. Ne vom strădui 
să pregătim chiar o echipă națio
nală. Fotbalul nostru dispune de 
mulți jucători tineri de valoare 
care nu așteaptă decit posibilita
tea de a se afirma".

Desigur că sarcina aceasta este 
grea, dar frumoasă. îndeplinirea ei 
cere multă, multă muncă, răbdare, 
perseverență și, mai ales încredere 
'din partea tuturor. Iar rezultatele 
vrr aduce, fără îndoială, satisfac
ție meritate. Intr-o astfel de ac
țiune, este absolută nevoie de răb
dare și încredere, pentru că este 
vorba de un efort de durată. In fot
bal. pregătirea și perfecționarea 
jucătorilor se fâce în decurs de 
ani. De aceea, selecționatei de ti
neret nu i se pot cere rezultate 
din primele luni sau după primul 
an de activitate. In schimb, i se 
pot pretinde progrese în joc, astfel 
ca ea să atingă obiectivele fixate 
pentru această perioadă:

— ..Ceea ce preocupă colectivul 
de antrenori la începutul acestei 
acțiuni — a continuat antrenorul 
de stat N. Petrescu — este, pe de 
o parte, să imprimăm echipei 
— după indicațiile colegiului cen
tral de antrenori — o metodă de 
joc și o tactică generală conform 
cu cerințele meciurilor internațio
nale .adaptate la posibilitățile si 
particularitățile jucătorilor noștri; 
iar pe de altă parte, să-i obișnuim 
Pe acești tineri cu jocurile interna
ționale șl atmosfera acestora, să ta 
dăm ocazia să cîștige experiență. 
In această privință, turneul in care 
plecăm este binevenit**.

— „Care este stadiul de pregă
tire a lotului?"

— „In raport cu condițiunile at
mosferice în care s-au desfășurat 
antrenamentele, considerăm că ju
cătorii au atins un stadiu satisfă
cător. Am reușit să realizăm omo
genizarea în orice formulă de e- 
chipă cu jucătorii de care dispu
nem, să le dăm o pregătire fizică 
bună și să trecem la imprimarea 
metodei de joc preconizate. Pă- 
strînd sistemul „trei la fund" în a-

fiărare, dar cu altă așezare și alte 
uncțiuni pentru interi în atac, 
am căutat — folosind particulari

tățile jucătorilor (gîndire rapidă, 
combativitate și viteză) — să rea
lizăm un joc continuu, cu acțiuni 
simple, clare, variate și terminate 
cu lovituri ia poartă. Echipele 
încercate au reușit în mare mă
sură să practice un fotbal orien
tat spre un stil propriu. Desăvîr- 
șirea lui, cu accent pronunțat pe 
finalitate și eficacitate, sperăm s-o 
îndeplinim în acest turneu, precum 
și în viitoarele întîlniri internațio
nale, cu Anglia, în cele din cadrul 
Jocurilor sportive prietenești de la 
Moscova etc.".

★

In aceste condițiuni își începe 
— efectiv — activitatea selecțio
nata noastră, de tineret, de care se 
leagă multe speranțe. Turneul în 
Orientul mijlociu constituie o pri
mă si importantă etapă de la care 
așteptăm, cu încredere, realizări 
frumoase.

P. GAȚU ,

dintre Udinese și Lanerossi. Cum 
Udtnese a făcut duminică la Floren
ța un meci bun — deși a cedat cu
1—2 Fiorentinei — le acordăm totuși 
un ușor avantaj.

In întîlnirea Padova — Internazlo- 
naie oaspeții par favoriți prin prisma 
locului ocupat în clasament și a 
comportării avute în ultimele me
ciuri. Iată de ce vă propunem ca la 
acest meci să porniți în acordarea 
pronosticului de la .,2“ spre „1“ și 
nu invers. Palermo, o altă echipă... 
candidată la retrogradare va încerca 
să treacă, pe teren propriu, de Roma. 
Destul de greu credem noi, dar și e- 
ehipa oaspe ne dă mult de gîndit în 
ultimul timp așa că vom acorda to
tuși avantaj gazdelor

Și acum o succintă analiză, a în 
tîlnirilor din campionatul francez. In 
,,duelul" Marseille — Reims mulțt 
participanți vor fi înclinați să acorde 
prima șansă oaspeților care au un 
palmares internațional — în special — 
binecunoscut. Noi vom acorda to
tuși sanse și gazdelor care au marcat 
în ultimele meciuri o formă bună. 
Asemănătoare — în ceea ce privește 
echilibrul de forțe șl premizcle care 
pot duce la stabilirea pronosticului 
— este și întîlnirea Nancy — Nice. 
Puțin mai clară ni se parte situația in 
meciul Angers— Monaco, la care — 
după părerea noastră — avantajul 
terenului are toate șansele să fie con
cretizat într-un scor favorabil echi
pei din Angers. Tot gazdele marchea
ză avantaj și-n ultima întîlnire a 
programului: Nîmes — Strasbourg. 
Dovadă concretă: rezultatul din tur !
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Msgialeia Udrea (Resntta Buc.) prima ca»p;oană repobtană 
de patinaj viteză pe acest an

r LACUL ROȘU 4 (plin telefon 
de la trimisul nostru).

Sîrnb’iită nu *->ntinuat  pe gheața 
Lacului Roșu-întrecerile g>entru 
desemna,ea campionilor de pati
naj v'îeză pe acest an. La startul 
bine pțțpulai al probelor s-au pre
zentat șa .numeroși liperj care .au 
dovedi.! un real talent la această 
disciplină. Printre ei remarcăm pe 
reprezentanții .colectivelor Dinamo 
din București, Orașul Stali», 
Tg. Mureș șâ Cluj care au dominat 
categoric întrecerile, atât țn ceea 
ce privește calitatea performan
țelor obțimrte cît și numeric (<din 
cei 34 exmeufenți presenți la star
tul probelor rk copii și juniori 
20 aparțineau «teciivetoT Dinamo 
din orașele amintite m8î sus). 
Ovidiu Cosma (Dinamo Cluj) a 
cucerit prkmril toc în cele patru 
probe rezervate copiilor (limită 
de vârstă.: 14 ami)., iar Petre Ti- 
v.ădam (Diinaoo Cluj) a ieșit 
Invirțgător la probele de juniori 
categoria 1'5—145 ani.

La juntoaire categoria 17—18 
ani, unde se acordă iitlwl de cam
pion republican, victoria a reve
nit categoric tatentrrtei patina
toare Mapdffl.tena Udrea (Recolta 
Bucureștii). Ea este astfel prima 
campioană a țării -noastre pe anul 
1957. Magdalena Udrea ne-a do
vedit în evoluția sa de pe gheața 
Lacului Roșu că este o veritabilă 
speranță a paitri-najulni nostru, că 
în curând se va număTa printre 
performerele acestui sport O 
mărturie -a talentului și pregătirii 
sale este <dîfcrewța apreciabilă cu 
care și-a întrecut adversarele în 
cele patru curse. Campioana ab
solută de patinaj a R.P.R. la cat. 
Junioare 17—18 ani, Magdalena 
Udrea a fl®»șit să treacă peste 
obstacolul serios pe car el oonsti- 
tue calitatea proastă a. «beții și 
a obținut performanțe bune care 
în condițiuni normate ar fi putut 
Ii recorduri. Ea a încercat de 
altfel să «meltoneie recordul la 
proba «<te L5W «m., tetr-o cursă de 
tentativă, însă n-a reușit <î-atl 
lipsit lt) sec. pentru a dobori re
cordul probei) tot din cauză că 
gtieațz lacului nu se prezenta în 
cefe mai teme oondif.unL

în timpul «desfășurării probelor 
de juniori timpul a fost bun (tem
perat ură scăzută, fără vânt) însă 
gheața, .ne fiind Jincrată la vreme, 
n-a permis patmatorBor să dove
dească adteîritealM lor nivel de 
pregătire, lată câteva din rezuL 
tate’e înregistrate :

«Fale W «mi: iSOO m.: Rodica 
«Zoicas («Pmejgnesul Chiji) <1:13,3: 
200 rn.: Rodica Zeicas 28,8 (ea a 
cucerit astfel primul tec în toate 
cele patru probe din program); 
Băieți Mani: S©0<m.; Ovidiu Cos- 
ina iflUânam» Oajj 63,2; 1500 m.: 
Ovidiu C-osjsa 3:36.(6 fconcuren
tul Ovidiu Gosma a obținut primul 
loc în cele patru probe înscrise 
în program) ; Junioare 15—16 ani : 
500 m.: Hajnal Mihalcz (Recolta 
Miercurea Ciuc) 73,6; 1.500 m_: 
Hajnal Mihalcz 3:57,4 (cu aceste

PROGRAMUL CAMPIONATULUI CATEGORIEI A LA RUGBI
ETAPA I — S3 martie

București: Energia Republica — E- 
fcergia S. SB. Ftoești.

București: Energia I.S.P. — Pro- 
gresul «F. B.

București: lscomotiva P.T.T. — 
1C.C.A.

București: Dinamo — Știința In
stitutul «te Mime Buc.

Petroșani : Energia — Locomotiva 
iBtetvița Rope

ETAPA a H-a — 24 marți»

București: .Știința Institutul de
Jki’ine — Locoimrtlva F.T.T.

-București: Locomotiva Grivița Ro
șie — Dinamo.

București: Progresul F. B. — Ener
gia Petroșani.

București: Energia Republica — E- 
jnergia I.SJP.

Fioești: Energia S. M. — C.C.A.

ETAPA < IlI-a — 27 martie

București: Energia I.S.P. — Ener
gia S. M. Pioești

București: Dinamo—Progrestil >F.B.
București: Locomotiva iP.T:T. — 

X*>oamotiva  ’Grivrța Roșie.
București : G.C.A. — Știința -Inuti- 

tutul de Mine

SPORTUL POPULAR
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rezultate Hajnal Mihalcz și-a În
scris numele in dreptul primului 
loc la toate cele patru probe din 
concurs); Juniori 15—16 ani: 
1000 m: Ion Crăciun (Dinamo Ora
șul Stalin) 1:52,0; 3000 m.:
Petre Tivădaru (Dinamo -Cluj) 
618,0.

In clasamentul probei de poliat- 
îon pentru juniori cat 45—16 ani 
primul loc a revenit concurentului 
Petre Tivădaru (Dinamo Cluj) 
cu 231,982 p. urmat de Ion Crăciun 
(Dinamo Orașul Staîîri) 234.066 p. 
și Ion Moldovan (Progresul Cluj) 
235,966 p. . . .T X

Iată acum rezultatele tehnice din 
ultimele două probe rezervate ju
nioarelor «din cat 17—18 anj: 
1.000 rn. : Magdalena Udrea (Re
colta Bucureștii 2:11,8: 3000 m.:

PRIMA CONSFĂTUIRE PE ȚARĂ A TURIȘTILOR
Săptămîna trecută, la elegantul 

hotel turistic „Cota 1400“ de la Si
naia, și-au dat întîlnire aproape 150 
delegați ai turiștilor din toată țara 
aleși în urma consfătuirilor regio
nale. Ei au participat la prima 
consfătuire pe țară a iubitorilor 
drumeției, care a avut caracterul 
unui schimb de experiență în 
munca obștească.

Consfătuirea, a fost deschisă de 
tov. Constantin Messinger care a 
adus salutul Direcției de Turism și 
Excursii din CXLS. și a lămurit pe 
cei prezenți, asupra rostului aces
tei acțiuni, prima de acest fel în 
istoria turismului din țară.

Au fost expuse apoi cinci refe
rate: tov. C. Gabor, din partea 
D. T. E. a vorbit despre dezvol
tarea turismului după 23 August 
1944; tov. Radu Dragomir dm ac
tivul obștesc al B.T£ București 
s-a .ocupat de rolul conducătorilor 
de excursii în educarea turiștilor; 
tov. Șerban a analizat activitatea 
turistică depusă în 1956 în orașele 
Rrăîia și Galați; tor. Valentin 
Pînzaru a aTătat mijloacele de 
care s-a folosit activul obștesc 
de pe lingă consiliul sindical re
gional Iași, pentru dezvoltarea tu

A Fa '
eeir^aac Energia — Energia 

publica

ETAPA a IV-a — M martie

București: Looomotlva Grivlța Ito 
șie — C.C-A.

București: Progresul F. B. — Lo
comotiva F.T.T.

București: Energia Republica —
Dinam-o.

București: Energia I.S.P. — Ener
gia Petroșani

Fioești: Energia S. M. — Știința 
Insitutui de Mine.

ETAPA a V-a — 11 aplite

București: Dinamo — Energia
I. S. P.

București: Locomotiva P.T.T, —
Energia Republica.

București : CC.A.—Progresul F.B.
București: Știința Institutul de

M»ine — Loeamfftiva Grivița Roșie.
Petreșsni: Energia—Energi a S -M-

Ploești.

ETAPA a Vl-a — 14 aprilie

București: Progresul F. B. — Știin
ța Institutul de Kbine

București: Energia Republica — 
C-C.A.

București: Energia IrS.P. — Loco
motiva P.T.T.

Plaești: Energia S. M. — Locomo
tiva Grivița Roșie.

Petroșani: Energia — Dinamo.. 

Magdalena Udrea 7 224. Cu »- 
ceste rezultate Magdalena Udrea a 
cucerit trftul de campioană abso
lută a R.PJL de patinaj la cat ju
nioare 17—18 ani. Tot ea a cucerit 
și tithrl probei -de poliaflon cu 
269,666 p^ urmată de Marra Btrtar 
(Progresul Miercurea Ciuc) 301,35 
p, Eva Birtotom (Progresul Tg. 
Mureș) 304.316 p.

Ieri urmau să se desfășoare pro
bele de senioare, seniori și juniori 
cat 17—16 ani. Temperatura ridi
cată din cursul dimineții i-a tăcut 
pe organizatori să amine dispu
tarea probelor pentru mîine (n.r. 
astăzij. In cazul cînd temperatura 
nu va fi favorabilă, campionatele 
se vor .amina la o dată ce se va a- 
nurrta ulterior.

RENATO HJESCU

rismului local; iar tov. Bărbos® 
d-m activul obștesc al B.T.E. Arad 
a arătat cKeva din metodele lo- 
iosite in orașul de pe malurile 
Mureșului pentru propagarea tu
rismului în rîndurile oamenilor 
muncii.

Bine întocmite, bogate în idei, 
referatele au contribuit din plm 
la reușita consfătuirii, iar cei 28 
de delegați care au luat apoi cu
vântul au relevat și alte aspecte 
ale activității turistice din țara 
noastră, multi drntre ei tacmd 
propuneri foarte utile.

Din discuțiile purtate, a ieșrt în 
evidență faptul că tn numeroase 
întreprinderi, turismului ira i se 
acordă încă atenția ar.aiita. De 
multe ori, iubitorilor drumeției nu 
li se dă sprijinul necesar și 
aceasta din două motive: turismul, 
ori este trecut în rînd cu activita
tea sportivă, ceea ce este greșit, 
ori este apreciat ca o preocupare 
neserioasă, cei ce-I practică tiiwd 
de multe ori considerați ca ,,plim- 
bărețT, lucru și mai grav, cai€ 
denotă existența unei mentalități 
gTeșrte, împotriva căreia trebuie 
să se lupte. De această problemă 
s-a ocupat tov. Lazăr Iordan,

ETAPA a Vll-a — 21 aprHae

București: Dirunno — Energia S. 
M. Pioești.

București: Locomotiva F.T.T. —
Energia Petroșani.

București: Casa Centrală a Arma
tei — E.iergiH I.S.P.

București: locomotiva Grivița Ro
șie — Progresul F. B.

București: Știința Institutul de 
Mine — Energia Republica.

ETAPA a VIII-> — 2 ioarie

București: Energia Republica —
Locomotiva Grivița Boște-

București: Energia I.S.P. — Știința 
Institutul Mine.

București: Dirunno — Locomotiva 
P.T.T.

PAoești: Energia S.M. — Progre
sul F.B.

Petroșani: Energia — C.C.A.

ETAPA a IX-a — 5 iunie

București: Locomotiva P.T.T. —
Energia M. Fioești.

București: C.tLA. — Dinamo.
București: Știința Institutul Mine 

— Energia Petroșani.
București: LocomoJva Grivița Ro

șie — Energia I. S. P.
București: Progresul F. B. — Ener

gia Republica
★

Eeturuj se va desfășura după ace
lași program la date ce se vor a- 
aunțâ ulterior.

SA NU NE OPRIM AICI!
Cei căr’e au urmărit jocul de 

baschet Dinamo—C.C.A. din „Cupa 
16 Rehntarie“ aau constatat că în 
lotul dinamoviștilor, printre jucă
torii noi — ăla tur i de Radu Ro- 
povici șl Marius Bărhulescu >aua- 
părtrt și două figuri mai pu.țrn cu- 
nasoute. Sînt .Poppser și Papa, doi 
tiseri jucători promovați din echi
pa de jtmiori. Unul dintre di, Pop
per, a și jucat în această partidă 
importantă. Este bine că Dinamo 
a început și la baschet (cum a 
făcut la volei și la rugbi) să .pTO- 
nroveze juniori în primele forma
ții. Principalul este însă să Ii se 
acorde încrederea totală și să fie 
folosiți cu grijă. N-ăr .fi rău ca și 
C.CA. să procedeze la fel în vii
torul apropiart, mai afes că și-a or
ganizat în ultima vreme secții de 
juniori la toate jocurile sportive, 
secții care beneficiază de aportul 
unor antrenori price.puți și de con
diții excelente de pregătire.

Să nu ne oprim deci numai 
la formarea echipelor de juniori, 
ci să ne preocupăm ca acești ju
niori să ajurțgă "în echipele de 
prima categorie.
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE MICROMODULE
Joi 6 februarie, la ora 13, vor 

începe în sala Floreasca întrece
rile finale ale campionatului re- 
puSKcan de micromodele pe anul 
în curs. Participă reprezentanții 
cercurilor de aeromodele din re
giuni și din Capitală, selecționați 
în concursurile premergătoare. 
FINALELE CUPEI C.CS. LA 
VOLEI $1 HANDBAL DE SALA

Sîmbătă dtrpă-amiază -s-au dis- 
putat în sala Dinamo Irntoeîe ,^Ju
pa C.C.S.“ la handbai de sală, 
(feminin și -masculin), și la volei 
(masculin).

La volei, Energia J1O.R. a 
dispus de Locomotiva -cu catego
ricul scor de 3—<0 (15—12, 15—10, 
15—6).

Deosebit de interesante au fost 

strungar la uzinele „Klement 
GottwaHF*  din București, candidat 
al F. D. P. In încheierea inter
venției sale a chemăt pe .cei pre- 
zenți să mobilizeze turiștii din 
țara noastră pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate prin Rezoluția 
plenarei Gomitetaflui Central al 
Partidului Muncitoresc Romin din 
27—29 decenibrie 1956. .Chemării 
sale i s-au alăturat toți cei pre- 
zenți, care au arătat necesitatea 
traducerii în viață a sarcinilor 
trasate prin Rezoluție.

Cu mult interes a 5ost ascultată 
alocuțiunea tov. mg. Ion Popa 
din Lupeni, laureat al premiului 
de stat, care s-a ocupat de dez
voltarea turismului în rîndul mi
nerilor din Valea Jiului, de an
grenarea elementului feminin și 
mai ales de dezvoltarea turismu
lui în țară noastră după 23 au
gust 1944.

Foarte mulți participanți la dis
cuții (tov. Bănbosu-Arad, tov. tr- 
fc#y-Cluj, etc.) au arătat .necesi
tatea unui «ghid ai cabanelor și 
a unuia cuprmzînd marcajele din 
munți, care ar înlesni foarte muft 
circulația turiștilor de Ia un capăt 
la altul al țârii.

Cu mult interes a fost ascultat 
cuvîntul tov. Știrtreț-Craiova, care 
a arătat cum s-a dezvoltat în ora
șul Craiova turismul nautic, o ra
mură nouă, de puțin timp intro
dusă în țara noastră. Cu mijloace 
locale, meseriașii amatori «de tu
rism din Craiova au «construit nu 
mai puțin de 47 caiace, vnete din
tre ele de bună calitate, cu care 
s-au făcut mai multe excurSfi pe 
Jiu, dintre care ultrma dela Tg. 
Jiu pînă Ia Bechet.

De problema educării turiștilor 
s-au ocupat tov. Avențian-Cons- 
tanța, tov. Szairte—Turda și tov. 
Andrușva-Cîmpulung Muscel, care 
au arătat diverse aspecte din ac
tivitatea tor de zi «cu zi lin acea
stă direcție. Sînt încă numeroși 
turiști «cane se iscălesc pe băncile 
și mesele de la cabane, pe pereții 
cabanelor sau care, intrat i în 
peșteri. încearcă tăria colților de 
la bocanci pe stalactitele «și sta
lagmitele pe care «natura lle-a creat 
în mii de ani.

Despre importanța muncii vo
luntare prestată de iubitorii de 
turism, a vorbit tov. Szegely Mi

și întrecerile feminine și masculine, 
de handbal de sală. Cn o echipă 
mai omogenă, .înzestrată cu o teh
nică superioară, echipa feminină 
Flamura roșie a djspus ele Progre-,, 
sul cu scorul de 9—7 .(5—4).

La .băieți, C.C.A. a învins echi
pa.Energia cu scorul de 17—16 
(13-11).

ASTA-SEARA REUNJUNE DE 
BOX...

Astă-seară. începînd de la ora 
19, în sala Steaua din calea Gri- 
viței, (stația Kiev) se dispută fi
nalele fazei .a 11-a din cadrul 
capipionatului de calificate la 
box.

Printre tinerii ipiigjiliști care vor 
evolua în seara aceasta se nu
mără o serie de elemente talen
tate’ Dumitru lonescu (Tînărul 
dinamovist), Gh. 'Predescu (Tînă
rul dinamovist), Vasile lonescu 
(En. Timpuri noi), Octavian 
Gheorghe (Școala sportivă de ti
neret), Goc -Sav.u (En. Construc
ții) și Marin Ion (Progresul Gos
podării).
ASTA-SEARĂ REUNIUNE DE 

PE ȚARA A ARBITRILOR
OE BASCHET

Astăzi la ora 17, în amfiteatrul 
Facultății de Matematici (Univer
sitatea C. I. Parhon. str. Edgar 
Quinet, intrarea D) începe confe
rința pe țară a arbitrilor de bas
chet. Se vor discuta importante 
probleme legate de bunul mers al 
activității arbitrilor. Arbitrii și an
trenorii bucureșteni sînt invitați să 
ia parte.
O NOUA ȘCOALA SPORTIVA 

DE CATARTE
Consiliul sportiv orășenesc Ști

ința din 'Capitală va deschide în 
curînd o școală de hipism pentru 
studenți și studerfte. Cei care do
resc să urmeze cursurile acestei 
școli se pot înscrie cu începere de 
azi la sediul Consiliului orășenesc 
din str. Dobrogeanu Gh-erea nr. 8, 
zilnic între orele 10—12. Durata 
cursurilor «este «de trei ani.

klos din Orașul Stalin, fruntaș în 
producție, care a prezentat cîteva 
din realizările turiștilor «din loca
litate, obținute numai prm muncă 
voluntara.

Tov. Cristian Buctirescu-Bucu- 
rești a arătat cîteva din metodele 
folosite în cadrul asociației Ener
gia, pentru dezvoltarea turismu
lui în rîndurile muncitorilor și ale 
elevilor școlilor «profesionale. De 
asemenea, el a propus organizarea 
cît «mai multor excursii în corturi, 
formă foarte puțin folosită în țara 
noastră.

Au mai fost discutate chestiuni 
ca: lipsa de colaborare între bi
rourile de turism și excursii din 
diferite Tegiuni (tuv. Zănescu-Pi- 
tești1); «probleme legate de activi
tatea foto-amatorilor (tov. D. t*a-  
ghida-Iași, >etc.*);  «deschiderea de 
noi rtrnerarii (tov. -Știt*bei-Craiova  
și ZăneBcu-Pitești); necesitatea 
hărților turistice (tw. Erdely- 
Cluj); neglijarea turismului șco
lar (tov. AttkossriQradea); dez
voltarea turismului printre mine
rii din Valea Jiului (tov. Șchîo- 
pu-iPetroșani’), «dar -s-a vorbit și 
despre catitatea proastă a ruck- 
sacunitar și a schiurilor puse in 
vînzare de LD.M.S. «(tov. Dan Bu- 
mrteeHcu-Pfoești). S-a relevat .însâ 
și grija depusă «de Consiliul Cen
tral al Sindicatelor pentru în
zestrarea cabanelor cu cele nece
sare, pentru construirea de noi 
cabane, cum ar ,fi complexul tu
ristic Paring, a cărui construcție 
va începe în curînd, sau construc
ția schi-liftului de la pîrtia Pa
ring. la care se lucrează în pre
zent.

0 delegație de la «Grivița Koșie 
din București a adus primei cons
fătuiri pe țară a turiștilor săluttfl 
muncitorilor și amatorilor de tu
rism dc la acest complex. La cere- 
Tea delegațiilor a fost trimisă Consi
liului Central al eind iestelor o te
legramă prin care ’terți cei prezenți, 
delegați ai celor două milioane 
de oameni ai muncii care anul 
trecut au drumeții pe munți, se 
angajează să lupte cu toată ttlr- 
zenia pentru «traducerea în fapt a 
hofârtrirîlor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn din 27— 29 decembrie 1986.

In încheierea lucrărilor «a fust 
cuvântul tov. C. Messinger, șetefl 
Direcției de Turism și «EÎxcursii 
din C1C.S., care a sifeliniăt învă- 
țămhrtele și concluziile ce s au 
desprins din discuțiile purtate.



„Coșgetefur nu o întotdeauna ceT mai ta realizator Tinerii noștri fotba Ușii slnt așteptați in Siria și Libari
Continuind discuțiile asupra 

procentajelor realizate in cadrul 
campionatului republican mascu
lin de baschet, voi reda mai jos 
cîteva cifre statistice în legătură 
CU modul în care jucătorii noștri

Unul dintre cei mai preziși ju
cători, posesor al unui stil foarte 
spectaculos, este Al. Fodor. la- 

tă-l in plină acțiune.
fruntași au contribuit ra calitatea, 
procentajelor obținute de echipei? 
lor. Clasamentele de mai jos cu
prind cele mai. bune procentaje la 
aauncăriie din teren și la aruncă-

Clasamentul coșgeterilor cu procentajele
1. V. Radar (Progresul Tg. Murer)
2. FI. Cucoț (LOC. P;T.T.),
3. A. Bereczki (Dinamo Oradea)

4. V. Radulescu (Știința Timișoara)
5. A. Borbely (Știința I.C.F.).
6. L. Nagy (Dlnaano București)
7. M. Nedsff (C.C.A.)
8. A. Fodor (C.C.A.)
9. Ei Răducanu (Dinamo București)
10. L. M-okoș (Știința Timișoara)

11. P. Zoizon (Progresul Tg. Mureș)
12. A Till (Dinamo Oradea)
13. G. Berekmery (Dinamo Tg. Mureș)
14. I. Vanya (Dinamo Oradea)

15. P. Dumitrescu (Progresul Orașul Șțalin)
16. E. Ganea. iLocomotiua P.T.T.)
17. A, Radu (Progresul Cluj)
18. G. Hettegf (Progresul Tg: Mureș)-
19. A. Folbert (C.C.A.)
20. A. Sebestyen., (Dinamo- Oradea)

ri.e lujere» precum și, ordinea 
„coșgeterilor" și procentajelor rea
lizate de ei la aruncările din te
ren. Clasamentul aruncărilor din
teren cuprinde cele mai. bune 15 
procentaje și, în continuare, cele 
mai slabe 5 procentaje. Clasamen
tul» a fost stabilit numai pentru 
jucătorii care au aruncat în me
die de cel puțin 7 ori î'a coș pe 
meci, adică minimum 150 de a- 
runcări: pe parcursul întregului 
campionat

Clasamentul aruncărilor libere 
cuprinde primele 2D de- procens 
taje, calculate numai pentru ju
cătorii care au executat în medfe 
minimum 4 aruncări pe meci, a- 
dică minimum 88 aruncării în în
treg campionatul.

Clasamentul co.șgeteriior, în
tocmit pentru primii 20 de jucători 
indică gradul de eficacitate aJ 
jucătorilor, dar și calitatea aces
tei eficacități. Iată, clasamentele:

Buc.)

Aruncări din teren
1. L. Nagy (Dinamo Buc;)
2. E. Nlculescu (CCA)
3. A. Bereczki (Din. Or.)
4. A. Fodor (CCA)
5. P. D-trescu (Pr. O. St.)
6. A. Till (Dinamo Oradea)
7. E. Răducanu (Din. Buc.)
8. A. Sebestyen; (Din; Oradea)
9. H. Mihăilescu (Pr; Arta)

10. JW. Spiridon (Din. Buc.)
11. D. Nîeulescu (Din,
12. M. Ned'eff (CCA)
13. V. Radar (Pr. Tg.
14. G. Anghel (Progr.
15. FI. Cucoș (Loc. PTT)-

Cele mai slabe procentaje 
la aruncările din teren 

t. Angliei "
2. VZ '
3. V.
4. H.
5. V.

58,58’/» 
5S,00W> 
55-,68’/.
55,23*1,  
51,58»/*  
51,42"/. 
50.45’/. 
49,68"/. 
49.05’/*  
48,34»/. 
48,29»/.
47,36»/*  
47,29"/. 
46,59*/»  
46,42"/.

M.) 
Arta)

(Ener. Cluj)
Ciontea (Progr. Tg. BE)'. 
Chioreanu. (Progr. Cluj) 
Bodo (Dinamo Tg. BK); 
Pușcașu (Știința Tim.)

Aruncări Ubere
M. Eordogh (CCA) 
E. Niculescu (CCA)
A. Fodor (CCA) 
L Vanya (Din. Oradea) 
” Nedelf (CCA)

Radar (Pr; Tg. Mureș)' 
Folbert (CCA)
Bokor (Dinamo Tg. M.) 
Cucoș (Loc. PTT);
Borbely (ȘCiința ICF) 

L. Nagy (Din, Buc.) 
E.-----  — ~ ’
L.
V.. 
E. 
A.
P.
A.
G.

as, 48*/»
34*13 ’/»
33,33’/*  
28,24*/»  
27,13*/*

79,4W/> 
75,96"/. 
TO;58»/. 
70,90*/»  
63,14"/. 
66,28»/*  
65,95’/*  
65,42»/. 
63,93»/*  
63,58»/. 
62,02*/*  
60,54"/. 
60,30"'. 
59,70*/.  
59,59»/. 
59,56»/. 
58,08»/.

A.

Răducanu (Din. Buc.) 
Mokoș (Știința Tim.) 
Radulescu. (Știința Tim.) 
Ganea (Loc. PTT) 
Bereczki (Din. Oradea) 
Zoizon (Progr. Tg. M.) 
Sebestyen (Din. Oradea) 57,89»'. 
Berekmerv (Din. Tg. M.) 55,15"/. 
D-trescu (Pr. Or. St.) 54,76*/.

respeetive

453 pct. 47,29°/» 
440 pct. 4S.42*/»
398 pct. 55,68°/»
388 pct. 38,88»/»-
352 pct. 45,78?/»
332 pct. 58,58*/»
330 pct. 47,36*/»
317 pct. 55,23»/» 
31t pc\ 50,45»/»
303 pct. 42,968/»
297 pct. 40,81»/»
289 pct. 51,42»/».
277 pct. 41.02»/»
275 pct. 41,37»/»
268 pct. 51,58»/»
266 pct. 44,69°/«
264 pct. 44.31»/»
262 pe*.  44,22°/»
262 pct. 38,14»/»
253 pct. 49,63®/»

Transmiteți tineretului romin 
multe salutării Nu vom uita 
niciodată Bucur eș țiul, ora

șul Festivalului din 1953, nu vom 
uita ospitalitatea voastră.

Aceste cuvinte le-au adresat a- 
nul trecut tinerii libanezi, tineretu
lui din țara noastră; cu prilejul 
unei recepții oferite de Federația 
Tineretului Libanez în cinstea ju
cătorilor romîni de tenis Gogu Vi- 
ziru și Dumitru Viziru, aflați la 
Beirut.

— In Siria și Liban — ne spu
nea tov. Emil Malcru, conducăto
rul jucătorilor romîni de tenis, ca
ne au vizitat aceste țări — se cu
nosc multe lucruri despre sportivii 
și poporul romin.

Irr schimb, nci cunoaștem des
tul- de- puține lucruri/ despre acti
vitatea speti vă din aceste țări; 
De aceea, socotim necesar ca în 
preajma turneului pe care îl va e- 
fectua în Siria și Liban- echipa de 
fotbal de tineret a țării noastre să 
ne împrospătăm sau să întregim 
cunoștințele despre aceste țări a- 
rabe..

★
e. coasta de vest a mării Me- 
diterane se află capitala Bi
banului, Beirut, f-ntrînd Im 

oraș atenția iți este atrasă de clă
dirile vechi, de circulația intensă 
și zgomotoasă, specifică marilor 
porturi și orașelor comerciale. Alei 
intîlnești oameni de di ferite- na
ționalități din toate colțurile lumii. 
Nu mică- a fost mirarea lui Gogii 
Vizirii și a cet&rl'alți membri ai 
„caravanei" romane-, cind un grup 
de tineri libanezi — afiînd că a- 
ceșii sportivi vin din București — 
i-au îmbrățișat și le-an. spus în ro- 
minește cuvintele dragi tinere'ului 
lumii: „Pace, prietenie,. Festival ‘.

Beirutul este un oraș mare, în 
care pulsează o intensă activitate 
culturală, economică și sportivă. 
Deși Libanu.li este o țară mică 
activitatea sportivă cunoaște aijci, 
de rîțiva ani, a diezvo-tare eres- 
cîrtdă.
eCeie mai populare discipline1 

spertive sînt tenisul, fotbalul, bas
chetul, tenisul de masă, luptele, 
șahul, schiul pe apă șr chiar schiul' 
propriu-zis. Acesta se practică în 
munții din răsăritul țării, care au 
o înălțime de 3.000 m. Valoarea 
sportivă cea mai ridicată o au lu,p- 
iălorii. Ei au obținut frumoase suc
cese în întîlnirile internaționale și 
în special la ultimele ediții ale 
Jocurilor sportive prietenești ale 
tineretului. In Liban sînt foarte 
puține cluburi polisportive. Clubu
rile sînt împărțite pe ramuri de 
sport. Manifestațiile sportive sînt 

urmărite cu viu interes de mii de 
spectatori.

Din păcate, capacitatea stadioa
nelor este prea mică. Guvernul a 
înțeles însă dorința maselor, alo- 
etnd fondurile necesare construirii 
unui combinat sportiv la Beirut, cu 
tribune de 50.000 locuri, construc
ție care va fi terminată tn acest 
an, pieră la desfășurarea jocurilor 
sportive ale țărilor arabe.

Ce se poate spune despre fotba
lul libanez? Dornici să inuețe, fot
baliștii libanezi au susținut anul 
trecut numeroase jocuri în L’.R.S.S. 
iar la Beirut a avut loc un meci 
cu reprezentativa orașului Buda. 
pesta. Firește, aceste jocuri au fost 
deosebit de utile pentru tinerii fot
baliști din. Liban, dintre care cei 
mai buni sînt stoperul Jamoui și 
înaintașii Leoni și Manouei.

*

De la Beirut la Damasc nu 
sînt nici 300 km. Drumul 
ti l-am parcurs cu mașina, ne-a 

spus, în continuare, tov. Malciu. 
Am avut posibilitatea să mă 
conving de nivelul de trai scă
zut, de mizeria în care trăiesc 
încă aceste popoare, care au stat 
ani îndelungați sub călcîiul colo
nialiștilor englezi și francezi. Ur
mele crîncenei exploatări n-au 
putut fi șterse în ultimii 12 
ani (de, cînd aceste popoare și-au 
cîștigat libertatea). Un vechi cîn- 
tec sirian spune: „Pămîntul nostru 
e sărac pentru că a fost pîrjolit de 
străini... Dar va fi bogat pentru 
că. vom ști să-L muncim și vom fi 
stăpîni pe el...“.

„Gimnaestrada
Comitetul de organizare a cefei 

de a lL-a ediții a „gimnaestradei 
internaționale" cate urmează să 
aibă loc în luna iulie la Zagreb 
a anunțat că pină în prezent un 
număr de 14 țări printre care - 
Uniunea Sovietică, Belgia, R. Ce
hoslovacă, Anglia, Suedia, Fin
landa, R.P. Ungară, Egipt, Olan
da, R.P. Polonă și-au anunțat 
participarea la această competiție.

In afara reprezentativelor pe 
țări, la Zagreb și-au anunțat par
ticiparea grupuri de gimnaști din 
R.F. Germană, Grecia, Elveția și 
Arabia Saudită.

„Gimnaestrada internațională" 
este un concurs care se organi
zează un an după fiecare Olim
piadă și la care participă grupuri 
între 8 și 50 de sportivi pentru 
competițiile de sală și 50 pină la

In Siria activitatea sportivi este 
și mai redusă decît in Liban; și 
aceasta din cauză că legăturile 
sportive internaționale au fost i- 
nexrsterrfe in timpul exploatării co
lonialiștilor. Singurele- sporturi 
practicate pe o scară mai largă in 
Siria sînt fotbalul și tenisul. „Se
lecționata de fotbal a Siriei — 
scria anul trecut ziaristul maghiar 
Palfai — este cea mai puternică 
dintre reprezentativele țărilor ira- 
be. Sirienii joacă rapid,, au apăra
re ermetică și stilul lor de joc se 
apropie de cel al fotbaliștilor turci. 
De altfer, reprezentativa Turciei a 
învins acum doi ani, abia după pre
lungiri, selecționata Siriei, Gei mari 
buni jucători sînt poftarui Mazuan 
și interul stingă Nhali-l”,

Stadionul din Damasc, cea mai 
mare construcție sportivă a Siriei, 
are o capacitate de 15/.000 locuri 
și poartă numele- eroului național. 
Maliki, ucis de coloni-a-liști-i fran
cezi.

★

Turneul tinerilor noștri fotba’îștî.. 
în Siria și Liban are o însemnăta
te deosebită. Prin comportarea lor 
reprezentanții noștri vor putea a- 
duce o prețioasă contribuție la 
dezvoltarea și întărirea legăturilor 
de prietenie dintre cel© două țăr» 
și republica noastră, dintre spore 
tivii sirieni-, libanezi și romîni. Șî,- 
rlesigur, popoarele libanez și sirian 
îi vor primi cu aceeași dragoste 
și căldură cu care solii acestora au 
fost întîmpiriați în țaTa noastră 
cu prilejul Festivalului.

internațională
400 sportivi pentru competițiile în 
aer liber. In cursul întrecerilor car® 
cuprind toate ramurile gimnasticii: 
sportivă, artistică, acrobatică, ete. 
concurenții efectuează exerciții; 
care au drept scop să demonstreze 
metodele și sistemele de educație 
fizică ale fiecărei țări participante; 
Prima „Gimnaestrada internațio
nală" s-a desfășurat îm anul 1953, 
la Rotterdam (Olanda) unde au 
fost prezenți 5500 de- gimnaști din 
14 țări.

înaintea începerii Gimnaestra-( 
dci, între 6 și 9- julie, la Zagreb 
vor avea loc lucrările- Congresului 
Federației internaționale de gim» 
nastică (fig.). După terminarea 
competiției în același oraș se va 
desfășura Congresul- profesorilor 
de educație fizică.

(Agerpres)
Fără îndoială că aceste clasa

mente oferă posibilitatea unor 
observații de mare importanță 
pentru ridicarea valorii juaăftirifbr 
noștri fruntași, observații legate 
de randamentul unor baschetbalf- 
ști, calitatea procentajelor, etica/- 
citaiea legată de procentaj etc. 
In mod special subliniez problema 
care poate fi ridicată de numărul 
punctelor înscrise în raport cu 
procentajul realizat de jucătorul 
respectiv

In generai, clasamentele arată 
un lucru cert și anume că jucă
torii noștri de frunte își pot îm
bunătăți procentajele' și prin ele 
calitatea jocului'.

Este bine ca antrenorii să fi
xeze pentru echipele, respective o- 
biective precise In domeniul pro» 
centajelor, pentru ca'din realizarea 
obiectivelor să rezulte îmbunătăți
rea consistentă a procentajelor im- 
dividuale- Fără, o continuă îmbu
nătățire a procentajelor aruncă
rilor la coș nu poate fi vorba de 
un baschet de calitate și nici de 
progres.

Prof. C. HEROLD 
antrenor

Polonia a cerut organizarea 
camțiionatolor mondiala 

te planorism pe 1958
Tn curînd va avea loc la Paris șe

dința comisiei europene de plano
rism și parașutism a federației in
ternaționale de aviație sportivă 
(F.A.r.). Cu acest prilej se va de
cerna medalia ,,Lilienttral” pe anul 
1956 sportivei ooloneze P. Majewska 
care în sezonul trecut a stabilit don® 
recorduri monc’iale de planorism. De 
asemenea în cadrul lucrărilor se va 
pune în discuție- propunerea federa
ției poloneze de a organiza campio
natele mondiale de planorism pe a- 
nul 1958.

Pe ecran imaginile aleargă ra- 
pid țesută firul unei acțiuni stra
nii. Nick Benko, patronul unei 
organizații die box din. S.U.A. este 
specialist tn trucarea de meciuri,, 
cărora le dă cele mai neașteptate 
încheieri. Rezultatul „generid" este 
că Benko încasează sume fabu
loase din exploatarea boxerilor pe 
care-i are în grijă șL a gustului de 
senzațional al spectatorilor naivi. 
Aceștia își pierd banii in pariuri,, 
fără să ajungă să înțeleagă vreo
dată cum boxeri valoroși pot fi 
învinși de începători. Un aseme
nea debutant este și argentinia
nul Taro Moreno, tînăr cu fizic 
impunător dar lipsit de- cele mai 
elementare noțiuni ale- tehnicii 
boxului. El este un instrument 
ideal în mîinile abilului Nick 
Benko, pentru a-l mijloci acestuia 
loviturile sale gangsterești. Prin- 
tr.-o. suită de 30 meciuri aranjata 
dinainte. Moreno ajunge în finala 
campionatului mondial unde — din 
cauza valorii sale scăzute — su
feră o infringe re, care apare sen
zațională numai- pentru acei' care 
nu cunosc „subtilitățile" aces
tei fulgerătoare ascensiuni. Same 
imense de dolari se siring în 
safe-ut managerului Moreno își 
primește și el partea sa: 49 do
lari și 7 cenți..

In această afacere murdară este 
amestecat șl uni ziarist, Eddie Wil
lis,. care dă o „mină de ajutor1" 
prin, publicitatea pe care o face 

1 „taurului" argentinian. Pină la 
urmă însă, scîrbit de procedeele 
tâlhărești la care se făcuse părtaș, 
Willis se hotărăște, să demaște în 
fața opiniei publice organizația lui 
Nick Benko pr.intr-a serie de ar
ticole. Nimic nu-l poate opri, nici

INTRE FILM ȘI REALITATE
chiar amenințările cu moartea pe 
care t le trimit' gangsterii, fiindcă 
el știe că slujește o cauză dreap
tă...

Acesta este subiectul filmului 
lui llumphreif Bogart „The har
der they fall" („Ca atît mai rău 
se vor prăbușFf prezentat la fes*  
rivalul de la Cannes și pe care 
cineastul Enrique Introligfdor ni 
l-a descris tn imagini sugestive. în 
cronica sa apărută; în revista 
„Film", Intr unu:, din numerele sale 

„De acord Cu 500 dolari Și c'ș:ig la '
(după „L’Humani'.e Diiuanche"},

recente. Filmul pare a fi intr-ade
văr impregnat de realism, mai ales 
că printre mterprețî se găsesc 
boxeri autentici, ca Max Baer și 
Toe Walcott.

Cititorul își poate pune însă în
trebarea: n-a exagerat cumva sce
naristul in descrierea acestor în
tâmplări care par de necrezut? De
sigur că nu. Fapte autentice care 
se succed cu regularitate în boxul 
american- vin să confirme autenti
citatea scenariului. Luna trecută 

— de pildă*  — lin Sim Antonio 
(Statul Texas) unui dintre cei mai 
buni semimijlocii din îumr„ Art. 
Aragon, candidat! ta ti/tlull mondial, 
a. fost suspendat ut urma, unc-t de
cizii iudecăloraști, penimi că a 
propus o sumă tentantă ultimvdui 
său adversar. Diete Goldstein,.' cu 
condiția- ca acesta să se culce- tn 
timpul meciului, sinv.dind K.O’.-ul. 
Textul telegramei apărute în 
ziarul J’EqiupBf afirmă căi auzui- 
jamenfyil' fusese prea „transparent" 
Dar cite asemenea aranjamente 
au rămas necunoscute pufu'iculiii 
pî-nâ*  cînd Art. Aragon a aj'vrs ia 
celubrilat'e? Nu este exclus ca pa- 
nesteai lui Taro Moreno, eroul fil
mului descris mai sus. să- se *f  
repetat aevea. Bineînțeles, au Ari. 
Aragon a avut inițiativa în aceas
tă afacere. Din leazia mmis-et de 
stat a Californiei care l-a rad: zS
pe viată din hor pe marvxs

trucat o serie

rep-rzmli tzar vi *scso»  
dut această rtesftrșăă ser-3 de ar 
faceri veroase care caracterizează 
sportul de peste ocean. Ele vor 
continua fără întrerupere, atît timp 
cit sportul profesionist american 
va sta sub puterea doiarul'iti:
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ECHIPA C C. A. ȘI-A ÎNCHEIAT TURNEUL IN TURCIA
Simbâtâ: C. C. A. — Selecționata orașului Ankara 0-0 

Duminică: C. C. A. — Selecționata Armatei Turce 2-1
ANKARA 4 (Prin telefon). — Prezența echipei C.C.A. a stîrnit 

un mare interes în cercurile sportive din Ankara. Cele două partide 
s-au bucurat de o atenție egala cu aceea cu care au fost așteptate 
jocurile susținute acum un an de fotbaliștii maghiari. Jucătorii ro- 
mîni au fost intîmpinați pretutindeni cu prietenie și simpatie. Ei au 
făcut o vizită la guvernatorul ținutului Ankara și la primarul orașu

lui. De asemenea, au depus o coroană la mausoleul lui Ataturk, §

Sîmbătă, C.C.A. a întîinit se
lecționata orașului Ankara 
— un adversar de valoare 

mai ridicată decît echipa Izmiru- 
luî — care se bizuie în special pe 
pregătirea fizică și morală. Jucă
torii turci au dovedit multă pute
re de luptă, combativitate, viteză 
și rezistență, reușind pînă la ur
mă să obțină un rezultat de ega
litate (0—0). Echipa noas’ră n-a 
jucat la valoarea sa, deși a avut 
inițiativa în majoritatea timpului 
de ioc, și în special în prima re
priză care s-a desfășurat în nota 
de dominare a jucătorilor romîni. 
Jocul a fost de o factură mai sla
bă în special din cauza atacului, 
care a ratat și numeroase ocazii, 
cu deosebire în prima repriză, 
tleorgescu. Cacoveanu, Tătaru și 
Ozon au tras afară din poziții ab
solut libere, singuri în fața porții. 
In repriza a doua, jocul a fost mai ■ 
echilibrat. Gazdele au avut perioa
de de ofensivă susținută și în min. 
70 au ratat singura și cea mai 
mare ocazie: o lovitură de la 11 
m., acordată la învălmășeală, în 
urma unui hends comis de Brînzei. 
Centrul atacant Nyagi a tras a- 
fară. Cu cinci minute înainte, a- 
dică în min. 65, Dungu se acciden
tase și părăsise terenul, fiind în
locuit cu Toma. C.C.A. a ratat 0 
ocazie clară (min. 72) prin Caco
veanu, care ajuns singur în fața 
porții a tras afară de la 6 m.l 
Apărarea imediată a jucat foarte 
bine, mai ales Brinzeî și Ivănescu. 
Fcrmații:

C.C.A.: Dungu (Toma)-Zavoda 
II, Brînzei, Ivănescu-Bodo (Oni- 
sje), Bone-Cacoveanu, Zavoda I 
(Constantin), Ozon, Georgescu, 
Tătarii.

ANKARA : Orhan I-Taiar, Nec- 
det I, Orhan !I-Necdet II, Ergun- 
Sefy, Zekîi, Nyagi, Fakri, Nevzat.

Duminică, echipa C.C.A. a în
tîinit pe același teren și în 
fața unui public la fel de 

numeros (peste 12.000 spectatori), 
un adversar nr’E mai ruter-ic:

Selecționata Armata turce, în rîn- 
durile căreia activează cinci inter
naționali (Turgăy, Mustafa, Kadri, 
Grungen și Nusret) și care se pre
gătește de mult pentru un turneu 
internațional intermilitar. Meciul 
cu C.C.A. constituia ultima verifi-

Competiții internaționale și interne 
de handbal de sală

Este probabil că odată cu în
cheierea primei faze — etapa pre
liminară pe centre —■ a concursu
lui republican de handbal de sală 
să fie organizate o serie de întii- 
niri internaționale, firește, extrem 
de utile pentru jucătorii și jucă
toarele noastre. In prezent se duc 
tratative în vederea perfectării u- 
nor întreceri internaționale la care 
să participe și sportivii din R.P.R.

Astfel, este probabil ca selecțio
nata masculină a Capitalei să par
ticipe la turneul internațional de 
Ia Zagreb, competiție intitulată 
„Turneul Nafiunilor', La această 
competiție internațională de am
ploare iau parte cele mai bune e- 
chipe masculine de handbal de 
sală din Europa. De asemenea sînt 
foarte avansate tratativele pen
tru perfectarea unei întîlniri între 
selecționatele feminine ale Bucu- 
reștiului și Budapestei.

★
Astăzi după-amiază în sala Flo-

Echipajul Italia II campion mondial la boi
LAUSANNE (radio). Sîmbătă au 

început la St. Moritz campionatele 
mondiale de bob. In primele două 
zile concursurile s-au destășurat 
la bob de 2 persoane. Au participat 
echipaje din II țări. Pîrtia de 
concurs a avut 1.609 in., cu o di
ferență de nivel de 130 m. și 16 
viraje. Cel mai bine pregătit s-a 
dovedit a fi echipajul Italia II 
(Eugenio Monti-Renzo Alvera) 
cîștigător al medaliei de argint 
la Jocurile Olimpice de la 
Cortina d’Ampezzo. In cele patru

SERVICIUL NOSTRU DE RADIO 
VĂ COMUNICĂ :

• Duminică s-a desfășurat prima e- 
tapă a returului în campionatul ita
lian, fără ca formațiilor participante 
să 11 se dea vreo pauză între cele 
doua părți ale campionatului. Re- 
zultatele obținute sînt, în general, 
cele așteptate, meciurile luînd sfîr
șit cu scoruri strînse (cu excepția 
întîlnirii Lane Rossi—Udinese). Mi
lan, fruntașul clasamentului, con
ducea cu 3—1 în meciul cu 
Triestina dar întîlnirea a fost 
suspendată în min. 75 din cauza ză
pezii. Conform regulamentului ita
lian meciul va fi rejucat în întregi
me. Celelalte meciuri s-au desfășurat 
normal înregistrîndu-se următoarele 
iezultate : Atalanta—Napoli 2—0, Bo
logna—Torino 0—0, Fiorentina—Udi
nese 2—1, Internazionaic—Spăl 2—0, 
Juventus—Lazio 3—3, Lane Rossi— 
Palermo 4—1, Roma—Genova 1—1, 
Sampdoria—Padova 2—0, Clasamen
tul : Milan 25 p., Fiorentina 23 p., 
Tnternazionale 22 p., Sampdoria 21 
p., Lazio 20 p., Juventus, Napoli 19 

care. In compania acesiei selecțio
nate, C.C.A. a făcut un joc bun, 
mai aproape de valoarea sa, și a 
obținut victoria cu 2—1 (2—0) 
prin punctele înscrise de Zavoda 
I (min. 9) și Alexandrescu (min. 
11). Fotbaliștii romîni au jucat cu 
multă ambiție, practicînd un fotbal 
combinativ în viteză, variat și cu 
multe șuturi la poartă. In special 
în prima repriză, C.C.A. a stăpî- 
nit jocul mai bine de 35 de minute. 
Dacă nu a marcat mai mult, a- 
ceasta se datorește faptului că îna
intașii nu s-au dezmințit ..nici în 
acest meci: au ratat situații favo
rabile. Cacoveanu de două ori (o- 
dată a tras în bară deși poarta 
era goală!...) și Alexandrescu o 
dată, au pierdut cele mai bune oca
zii. După pauză, jocul a fost echi
librat, echipa turcă acționînd cu 
multă vigoare și punînd la încer
care apărarea noastră. Atacurile 
alternative, care au contribuit la 
realizarea unui spectacol foarte 
frumos, nu s-.au încheiat decît cu 
un gol marcat de gazde, în min. 
85 prin Grungen

C.C.A.: Toma-Zavoda II- Brîn
zei (min. 35 Neacșu), Ivănescu-O- 
nisie, Bone-Cacoveanu (min. 80 
Ozont, Constantin, Alexandrescu. 
Zavoda I, Tătaru.

SEL. ARMATEI TURCE: Tur- 
gay-Radvan, Schmuz, iasan-Mus- 
tafa, Rîza-Fikret, Sevelattin, Grun- 
gen, Kadri, Nusret.

S-au remarcat: Zavoda II, Brîn
zei (cît a jucat; pentru că a fost 
accidentat), Neacșu, Constantin și 
Alexandrescu, Turgay, Iasan, Mus
tafa, Rîza. Grungen și Nusret.

reasca începe turneul pentru de
semnarea celorlalte două echipe 
participante la turneul final al 
concursului republican de handbal 
de sală. La această competiție vor 
lua parte Știința Iași, Dinamo Tg. 
Mureș și Știința Galați. Compe
tiția va dura pînă joi 7 februarie 
și se va disputa după următorul 
program: astăzi (sala Floreasca) 
ora 19: Știința Iași—Știința Galați; 
miine (sala Floreasca) ora 17: 
C.C.A.—Progresul I.T.B (restan
ță din campionatul Capitalei); 
ora 18,15 Dinamo Tg. Mureș— 
Știința Galați; ora 19,'M: Dinamo 
București—Locomotiva G. N. 
(restanță din campionatul Capita
lei) ; joi 7 februarie (sala Dinamo) 
ora 19: Dinamo Tg. Mureș—Știin
ța Iași.

In conformitate cu regulamentul 
concursultri republican de hand
bal de sală echipele clasate pe pri
mele două locuri în acest turneu se 
califică pentru turneul final.

manre acest echipaj a totalizat 5 
min. 17 sec 49/100, ciștigînd locul 
I și titlul de campion mondial. In 
ultima manșă a realizat cel mai 
bun timp al campionatelor și în 
același timp recordul pîrtiei (sub 
1 min. 19). Pe locurile următoare 
s-au ctasat- s.u.a. (conaucaior 
Taylor) 5.19.51, Spania (conducă
tor ueportago) s.zu./o, italia < 
(conducător Dalia Costa — cam
pionul olimpic al probei) 5.22.31. 
Elveția 5.23.96.

p., Bologna, Roma 18 p., Triestina, 
Atalanta 17 p., Genova, Padova, Udi
nese 16 p., Lane Rossi 15 p., Spal 
14 p.. Palermo, Torino 13 p

• Ziarul italian „Corriere dello 
Sport**  a întocmit o listă a celor 
mai buni fotbaliști (pe posturi) care 
s-au evidențiat în 1956. După acest 
ziar, o echipă a continentului eu
ropean, ar avea următoarea compo
nență : Iașin (U.R.S.S.) — Hanappi 
(Austria) Wright (Anglia), Happel 
(Austria) — Bozsik (Ungaria), Oc- 
wirk (Austria) — Matthews (An
glia), Kocsis (Ungaria), Di Stefano 
(Spania), Kopa (Franța), Kolev (Bul
garia).

• In întHnjrea internațională de te
nis de masa dintre reprezentativele 
Elveției și Italiei au învins jucă
torii elvețieni cu scorul de 4—1.
• Duminica a luat sfîrșit campio

natul de hochei pe gheață al Iugo
slaviei. Titlul de campioană a reve
nit echipei Iesenița, care a dispus 
în finală de Partizan Belgrad ru 
scorul de ti—2. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Partizan, Lublia- 
na. Steaua roșie, etc
• Reprezentativa de hochei a Po

loniei a jucat sîmbătă în R. F. 
Germană întîlnind echipa E. V. 
Fuessen. Gazdele au învins cu sco
rul de 5—2.
• Cei mar buni luptători maghiari 

au plecat în Polonia unde se vor 
antrena în uanun cu luptătorii po
lonezi. Cu acest prilej vor avea 
loc 4 întimirl între luptătorii celor 
două tărî
• Sîmbătă s-a desfășurat la Parts 

fntilnirea internațională de baschet
dintre repreaentativele Franfei și 

Cehoslovaciei. Victoria a revenit — 
după prelungiri — francezilor cu 
73—71. La sfîrșitul timpului regle
mentar scorul era 65—65
• In cadrul turneului celor „5 

națiuni*4 la rugbi, Scoția a învins 
Tara Ga’iior cu 9—£
• La 3 februarie s-a desfășurat 

la Moscova un concurs internațio
nal de sărituri cu schiurile la care 
au participat sportivi din Uniunea 
Sovietică, Austria, R. P. Polonă, 
Finlanda șî R. Cehoslovacă. Din
nou săritorii sovietici au demon

strat o excelentă pregătire reușind 
să se claseze pe primele trei locuri. 
Victoria a revenit lui Nikolai Șa- 
mov cu ’17 puncte (sărituri de 65,5 
și 67 m.L
• La Bruxelles au luat sfîrșit cam

pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Belgiei. Campioni sînt : 
simplu femei: Helen Elliot (Anglia), 
simplu bărbați: Johny Leach (An
glia), dublu bărbați: Harangozc-Vo- 
grinc (R.P.FJ.), dublu femei: Haydon- 
Elliot (Anglia), dublu mixt: Haydon- 
Leach.
• La Honolulu, cunoscutul halte

rofil Tommy Kono (campion olim
pic ia cat. mijlocie) a realizat un 
nou record mondial la total cu 448.6 
kgr., cu un kgr. și 300 peste vechiul 
record care-i aparținea.
• La Garmisch partenkirchen

(R.F.G.) s-au terminat întrecerile din 
cadrul „Săptămînii internaționale a 
federației de schi”. U'timele re
zultate: Slalom uriaș femei: Terese
Leducq (Franța), slalom uriaș băr
bați Tony Sailer (Austria), slalom 
special bărbați: Andrea Molterer 
(Austria), sărituri speciale: Lakso- 
nen (Finlanda).

• întrecerile de Cupă sînt pe drept 
cuvînt supranumite și competiții 
„K. O.“. In 16-imile Cupei Franței 
două formații amatoare au realizat 
rezultate senzaționale : echipa alge
riană El Biard a eliminat pe Reims 
cu 2—0 (!!!), iar Caen a ținut îi 
,,șah“ o altă formație profesionistă 
din prima divizie, Monaco, cu care 
a făcut meci egal (1—1). In rîndul 
surprizelor se numără și înfrîngerile 
suferite de Strasbourg, Metz, Mar

O frumoasă victorie (9-2) 
a hocheiștiior noștri la Sofia 

Astăzi, selecționata Bucureștiului susține sl doilea joc
SOFIA, 4. (Prin telefon). — 

Prima evoluție a hocheiștiior ro - 
mîni la Sofia — în compania se - 
lecțio.natei Capitalei bulgare— s-a 
soldat cu o frumoasă și meritată 
victorie la scorul de 9—2 (4—1, 
2—0, 3—1). Reprezentativa ora
șului București a fost superioară 
din punct de vedere tehnic și tac
tic și. în plus, și-a depășit adver
sarul în viteză. Reprezentativa de 
hochei a orașului Sofia, care a 
susținut cel de al treilea joc inter
național n-a fost nici un moment 
la înălțimea adversarului, iar a- 
tnnci cînd a avut superioritate nu
merică nu a știut să concretizeze 
situațiile de gol. Scorul partidei 
putea fi și mai mare dacă hoche- 
iștii romîni nu ar fi ratat nume
roase ocazii.

In prima repriză, jucătorii ro
mîni se impun prin tehnică și vi
teză și în min. 3 Peter deschide 
scorii!, pentru ca un minut mai 
tîrziu Torok II să înscrie al doi
lea gol. In minutul 6 jucătorul 
bulgar Ghenov reduce din handi
cap. Este rîndul oaspeților să a- 
tace și să înscrie prin Biro și 
Torok II. In repriza secundă oas
peții continuă să atace în timp ce 
gazdele fac joc de apărare. Aceas
tă tactică se dovedește defectuoa
să, și bucureștenii mai înscriu de 
două ori prin Ionescu (min. 29) și 
Peter (min. 31).

Ultima repriză aduce al doilea 
gol al gazdelor care înscriu prin 
Strașimirov. Oaspeții au perioade 
cjnd joacă cu numai 4 oameni, 
însă gazdele nu știu să profite de 
superioritatea numerică. Bucureș- 
tenii mai marchează de trei ori 
prin: Nagy, Torok 1 și Takacs 1. 
Intîlnirea a fost condusă de I. 
Lupu (București) și Asen Pav
lov (Sofia). Bucureștenii au ali
niat următoarea formație : Lako 
(Stafie)-Ionescu, Torok 11, Incze- 
Ferenczi. Torok 1, Takacs !-7.o- 
graii, hiagy, Peter-Ldrincz, Takacs 
II. Biro.

Cel de al doilea joc pe care 
hocheiștii romîni trebuiau să-l 
susțină în localitate a fost amînat 
din cauza timpului nefavorabil. 
Cu toate că mii de cetățeni ai o-

UN NOU LIDER IN CAMPIONATUL DE ȘAH 
Al U. R. S. ALEXANDR TOLUȘ

Cu fiecare rundă întrecerea din 
campionatul unional de șah devine 
tot mai interesantă, pasionînd mili
oane de amatori ai jocului de șah. 
Marele maestru Toluș a trecut în 
fruntea clasamentului și verva deo
sebită cu care joacă la actualul tur
neu ne face să credem că are șanse 
serioase să cîștige titlul de campion. 
Tal și Spasski îl urmează îndeaproa
pe, în timp ce Korcinoi și Petrosian 
au pierdut puncte prețioase.

In runda a 9-a Toluș cu albele a 
jucat gambitul damei împotriva >ui 
Furman. După ce a sacrificat un 
pion Toluș și-a dezvoltat foarte 
bine figurile, lansînd un atac pu
ternic pe care l-a încheiat cu mat 
la mutarea 26. In aceeași rundă 
s-au întîinit cel mai tineri partici
pant la turneu, Spacski și Tal. E- 
vitînd riscurile unei partide com
plicate ei au căzut repede de acord

HOTARE
seille, St. Etienne. Un fapt nemai- 
întîlnit în întrecerile de Cupă : 5 
meciuri s-au terminat la egalitate 
după prelungiri, ele urmînd a fi 
rejucate. Dar iată rezultatele : Lens— 
Toulouse 2—2, Nîmes—Vălepciennes
2— 2, Lyon—Nantes 2—2, Ales—Sedan 
1—1, Monaco—Caen 1—1, Sochaux— 
St. Etienne 3—2, Angers—Racing 
1—o ( ! !), Nancy—Rennes ’* 2—1, 
Grenoble—Metz 2—1, Nice—Beziers
3— 0, Lille—Strasbourg 4—1 ( ! !), Per
pignan — Marseille 2—1 (! !). El 
Biar—Reims 2—0.
• Etapa de sîmbătă a campionatu

lui englez s-a soldat cu următoarele 
rezultate : Arsenal—Sheffield W.
6— 3, Aston Villa—Leeds 1—1, Car*  
diff—Birmingham 1—2, Burnley- 
Newcastle U. 3—2, Charlton—Black
pool 0—4, Chelsea—West Bromwich 
Albion 2—4, Lutton—Tottenham
1— 3, Manchester C.—Manchester U.
2— 4, Preston North End-Portsmouth
7— 1, Sunderland—Everton 1—1, Wol
verhampton—Bolton 3—2. In clasa
ment conduce Manchester U. cu 42 
p., urmat de Tottenham cu 38 p.. 
Arsenal. Wolverhampton etc. 

rașului Sofia veniseră la patinoar 
și cu toate că s-a încercat să se 
joace, totuși gheața a fost atît de 
moale, îneîf partida a trebuit să 
fie amînată pentru miine dimi
neața (n. r. azi dimineață) la ora 
9. In această partidă hocheiștii 
romîni urmează să aibă ca adver
sari tot pe hocheiștii din selecțio
nata orașului Sofia.

TOMA HRISTOV

Oleg Gonciarenko (U.R.S.S.) 
can®ion al Europei la patinaj viteză

•Stadionul Bislet din Oslo a găz
duit sîmbătă și duminică campio
natele de patinaj viteză la care 
au participat sportivi renumiți din 
U.R.S.S., Suedia, Olanda, Fin
landa, Norvegia, R.P. Polonă și 
alte țări.

Patinatorii sovietici au dovedit 
din nou înalta lor măiestrie, cuce
rind tirei titluri din cele 5 puse 
în joc. Oleg Gonciarenko este noul 
campion european absolut iar Ev- 
gheni Grișin a fost imbatabil în 
probele de viteză, clasîndu-se pri
mul la 500 m și 1500 m. O com
portare foarte bună a avut și nor
vegianul Johannessen, învingător 
în probele de fond și cel mai pu
ternic adversar al lui Gonciarenko 
în disputa pentru titlul suprem. 
Patinatorul sovietic, inai constant 
și mai bun în probele de viteză, 
a reușit în cele din urmă să-l în
treacă pe norvegian.

Rezultatele tehnice: 500 m : 1. 
Grișin (U.R.S.S.) 43” ț 2. Mihai
lov (U.R.S.S.) 43“l/10; 8 Hodt
(Norvegia) 43”5/10; 5000 m: I. 
Johannessen (Norvegia) 8’15^’9/10,
2. Gonciarenko (U.R.S S.) 8’16”
6/10 ; 3. Broekmann (Olanda) 
8’20“2/10; 1500 m : 1. Grișin
(U.R.S.S.) 2’14“8/10; 2. Silkov
(U.R.S.S.) 2’14”9/10; 3. Aas (Nor
vegia) 2'15“l/10; 10.000 m: 1. 
Johannessen (Norvegia) 16’48“ 
2/TO (nou record al Europei); 2. 
Gonc'arenko (U.R.S.S.) 16’56“8/10;
3. Dalberg (Suedia) 17-’02”2 10.

Clasamentul final: 1. Oleg Gon
ciarenko (U.R.S.S.) 190,300 puncte, 
campion european absolut: 2. Jo
hannessen (Norvegia) 190,730 ; 3. 
Aas (Norvegia) 191,828 puncte.

asupra aiemlzei. Bronștein a cîș- 
tigat la Mikenais, Korcinoi la Nej- 
metdinov, Aronson la Hasin, Kl-a- 
man la Aronin. Partita Keres- 
Taimanov s-a terminat remiză prin 
repetare de mutări.

In runda 10-a Toluș a avut ne
grele împotriva lui Boleslavski. S-a 
jucat partida spaniolă. Toluș a cău
tat să forțeze cîștigul, făcî.id sa
crificii îndrăznețe. Jocul s-a com
plicat foarte mult și avantajul a 
alternat de o parte și de alta cu o 
viteză cinematografică. In momentul 
critic Tolus a propus un sacrificiu 
de turn, căutînd atacul decisiv. In 
această situație Boleslavski a cal
culat exact toate variantele posi
bile și după schimbul figurilor gre
le partida s-a dat remiză. Korcinoi 
a suferit prima înfrîngere în acest 
campionat, cedînd la Antosin care 
a făcut o bună partidă pozițională, 
Petrosian părea învingător în par
tida cu Holmov dar spre sfîrșitul 
partidei a făcut o greșeală gravă 
intrînd într-un mat inevitabil. Par
tidele Furman—Aronson, Stoliar— 
Tarasov, Klaman—Gurghenidze și 
Hasin—Tal s-au terminat remiză.

Mikenas a cîștigat la Banik.
După 10 runde în clasament con

duce Toluș cu 67s puncte și o par
tidă întreruptă în poziție cîștigată. 
Urmează Tal cu 6V2 puncte.

★

MOSCOVA- (serviciul- nostru de ra
dio). — Luni după amiază au con
tinuat ’ ia Casa Șahistului părticele 
întrerupte din rundele a IX-a și a 
X-a. S-au înregistrat următoarele re
zultate: Bannik-Antoșin V2 — */»»

• Holmov-Boleelavski ’/2*  —* V2» Târa- 
’ sov-Petrosian 0-1, Gurghenidze-6to- 
| lear V2 — ’A» Keres - Aronin 
’ ’.2 — ’A. Spaski-Bronștein ’/or-1/»»

Taimanov-Nejmetdinov ’A—'A, Har
sin a cedat partida sa cu Toluș, în
treruptă pentru a doua oară din 
runda a VIII-a.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul campionatului unional este 
următorul: Toluș 7’A. Spaski și Tal . 
6' ■> Bronștein, Petrosian și Holmov 
6, Aronin 5’A (D» Keres. Korcinoi șl 
Antoșin 5‘A, Boleslavski 5, Stol ear, 
Aronson, Nejmetdinov și Taimanov 
4‘A. Klaman 4 (1), Gurghenidze. Ban- 
nik și Furman 4, Mikenas 3'A, Ta
rasov și Hasin 3.
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