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cu privire Ia rezultatul alegerilor de deputați 
in Marea Adunare Națională a Republicii 
Populare Romine din 3 februarie 1957

Comisia Electorală Centrală pentru alegerea deputaților 
în Marea Adunare Națională, verificând procesele verbale 
ale comisiilor electorale de circumscripție ți ale comisiilor 
electorale ale secțiilor de votare cu privire la rezultatul ale
gerilor pentru Marea Adunare Națională din 3 februarie 
1957, a constatat următoarele;

Au fost înscriși în listele de alegători în întreaga țară 
11.652.289 cetățeni.

Au participat la vot 11.553.690 cetățeni, adică 99,15 la 
sută d'n numărul total al alegătorilor.

Au votat pentru candida ții Frontului Democrației Populare 
11.424.521 cetățeni, reprezentînd 98.88 la sută din numărul 
total al alegătorilor care au luat parte la vot

Au votat împotrivă 115-880 alegători, reprezentînd 1 la 
sută d:n numărul total al alegătorilor care au participat 
la vot.

Au fost anulate pe baza art. 78 din Legea pentru alege
rea deputaților în Marea Adunare Națională, 13.289 bule
tine de vot, reprezentînd 0,12 la sută din totalul voturilor 
exprimate.

5 februarie 1957.
Comisia Electorală Centrală
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Sportivii salută cu entuziasm 
marea victorie a F.D.P. in alegeri

ÎMI VOI SUSȚINE VOTUL
In momentul ci nd mă găseam 

in fața urnei de vot, la secția nr. 
15 a circumscripției electorale 
Ploești-sud, știam foarte bine pen
tru ce votez. Pe candidatul F.D.P., 
tov. Constantin Ciufu, îl cunoș
team ca pe un vrednic muncitor, 
maistru strungar la uzinele „l 
Mai” și mare iubitor al sportului, 
înțelegeam că victoria în alegeri 
a Frontului Democrației Populare 
va însemna un nou pas pe dru
mul bunăstării și al unui ’ viitor 
luminos, pe drumul socialismului 
și al păcii. De aceea mi-am dat 
cu încredere votul candidatului 
F.D.P. Buletinul de vot t-am dat 
fetiței mele, Gabriela, să-l intro
ducă în urnă, ca simbol al încre
derii mele că victoria în alegeri 
a F.D.P. constituie o garanție a 
viitorului ei fericit

Sînt unul dintre cei 11.424.521 
de alegători care au votat pentru 
victoria F.D.P. și-mi voi susține 
votul prmtr-o comportare cît mai 
bună, acum, in turneul pe care-1 
întreprinde selecționata noastră de 
tineret, da 
in
In

PENTRU VICTORIILE 
NOASTRE DE MIINEb 

d 
O
\tre milioanele de alegători care, la 
jî februarie, și-au dat cu încredere 
,1 votul candidaților Frontului De- 
jraocrației Populare, votînd astfel 
ilpentru viața noastră din ce în ce 
ptnai bună, pentru victoria sociaiis- 
i> mului și a păcii. Condițiile pe 
ikare regimul derpoepat-popuiar 
<'le-a creat dezvoltării sportului 
'*m-au ajutat și pe mine să mă a- 
'[firm mai întâi ca atletă iar acum 
' ca schioară, să obțin titlul de 
' cinste de maestră a sportului. I.m- 
^preună cu familia mea mă bucur 
',dc condițiile de trai tot mai bune 

care le au oamenfi muncii în 
(scumpa noastră patrie. Republica 

pPoDu’ară Romînă, în care toate • 
<) naționalitățile conlocuitoare au
i'drepturi depline, egale cu ale po- 
''porului romin. Aceslea sînt citeva 
'(dintre motivele care m-.iu îndem
ânat să-mi dau votul candidatului 
pF.D.P., înțelegi nd că în acest țpl 
pvoi contribui ia întărirea regitau- 
i 'lui nostru democrat-popular, la 
1 'victoriile noastre de mîine.

b

Sînt fericită că mă număr yrln-

r-

i' 
(•
::

V
ILONA MIKLOS 
inaestră a sportului

care fac parte ți eu, 
Egipt, Siria yi Liban, precum și 
întreaga mea activitate viitoare.

GH. PAHONȚU 
jucător de fotbal în echipa 

Energia Flacăra Pfoești

la Belgrad

După vot. alegătorii s-au prins in horă alături de tinerii din echipa artistică a Băncii de Stat fi-?* 
revarsă in joc prea plinul bucuriei de a-și fi îndeplinit înalta îndatorire cetățenească, de a-și fi 
ales reprezentantul în Marea Adu -tare Națională. i

Astfel de aspecte ale entuziasmului fi bucuriei cu care a ootit poporul nostru, la 3 februarie, 
pentru victoria Frontului Democrației Populare, au putui fi tntllnite la fiecare secție de votare.

(Foto: L. Tibor)

ALLO, ALLO! VORBIȚI VA ROG CU MILANO 1
Primele știri in legătură cu campionatele internaționale 

tenis de masă ale Italiei —de

Drum bun. dram 
O ultimă st ringere 

i' nouă urare de succes 
I' calorii chinezi (familiarizați cu 
dunele noțiuni de limba romină) 
d le fac prietenilor lor cu care s-att 
' [ antrenat timp de o lună și jucă- 
', torii romîni de tenis de masă se 

t urcă în avionul care îi va duce 
t)la Mi'ano. unde- la sfîrșita! aces- 
i) tei săptămlni se vor disputa 
1l campionatele internaționale ale 
i • Italiei.
11 Avionul decolează...

ban 1“ 
de mină, o 
pe care fu-

,'zWo. allo f Milano ? 'Aci este

PROGRAMUL COMPLET 
AL COMPETIȚIEI

BELGRAD 6 (prin telefon) 
Slmbătă după-amiază pe stadio
nul de iarnă „Tașmaidan“ din 
Belgrad se va inaugura compe
tiția dc hochei pe gheață „Cupa 
Orașelor* rezervată reprezentati
velor dc orașe. .

La turneul de Ia Belgrad ș<-au 
anunțai participarea următoarele 
selecționate: București, Bruxelles, 
Budapesta, Sofia, Tokio și Bel
grad. Echipele participante sînt 
așteptate să sosească în cursul 
zilei de joi și vineri. In ve
derea acestei competiții, stadi
onul de iarnă a fost special ame
najat și va putea primi în tribu
nele sale 6000 spectatori.

Echipa orașului Belgrad va fi 
formată din jucători de la clubu
rile : Partizan, Iesenița și Ljublj
ana. T>jn echipă se remarcă jucă
torii : LIrsici, Klimăr, Kucek pre
cum și jucătorul canadian O'Neill 
(antrenorul echipei Partizan) și 
jucătorul ceh Blaha (antrenorul 
echipei Iesenița). Luni, reprezen
tativa Belgradului a susținut un 
meci de verificare în compania 
reprezentativei orașului Lenin
grad, în fața căreia a pierdut cu 
scorul de 14—7.

Zilnic se vor disputa trei par
tide, cu începere de la ora 
Al doilea meci al zilei se va 
fășura la ora 18, iar ultimul 
ora 20.

Iată programul complet

turneului: Simbătă 
Bruxelles—Sofia ; 
Tokio ; Belgrad—Budapesta 
tainică 10 februarie:

9 februarie : 
București— 

, - ■ Du-
Sofia—To-

â

15. 
des- 

la

fii

Ioan Ferenczi, unul dintre cei 
mai tineri și mai talentați jucători 
ai echipei Bucureștiului.

(Văzut de Neagu)
kio; Belgrad—București; Bruxe
lles—Budapesta. Luni 11 februa
rie : Sofja-București; Tokio—Bu
dapesta ; Belgrad—Bruxelles.
Marți_ 12 februarie : Budapesta— 
București) Bruxelles—Tokio ț Bel-

grad—Sofia. Miercuri 13 februa
rie : Sofia—Budapesta ; Bruxelles 
—București și Belgrad—Tokio.

PERO ZLATAR

SOFIA 6 (prin telefon) — Re
prezentativa de hochei pe gheață 
a orașului București.. a. susținut 
marți dimineața la ora 9 cel deal 
doilea meci Ia Sofia, avind ea ad-! 
versar tot reprezentativa orașului. 
Din cauza temperaturii crescute, 
gheața a fost moale, ceea ce a dez- , 
avantajat mai mult pe jucătorii ro- 
mîni care au o tehnică mai avan
sată. In special în ultima repriză, 
condițiile de joc au fost deosebit 
de grele. Cu toate acestea, oaspe
ții au realizat o nouă și catego
rică victorie, dispunind de echipa 
orașului Sofia cu scorul de 14— 
3 (4—1, 5—2, 4—0). Pentru în
vingători au înscris: Nagy (4), 
Torok II (3), Torok I (2), Ferenczi 
(2), Ionescu, Takacs I și Takacs 
II, iar pentru învinși: Nikof (2), 
Drajdanov. Au arbitrat: Lupți (B) 
și Tomov (S).

Cel de al treilea joc nu s-a 
putut desfășura ITm cauza ceții 
dese. Pînă la urmă s-au jucat sub 
formă de antrenament două re
prize. Hocheiștii romîni au înscris 
deSTtrei ori prin: Biro, Peter și 
Takacs I. Mîine (n. r. azi) la ora 
13 hocheiștii romîni pleacă la 
Belgrad.

TOMA HfttSTOV

ziarul .Sportul popular" din Bucu
rești. Dorim să vorbim cu doc
torul Gino Faedda, directorul re
vistei JI Tennis da Tavolo Ita
liano*.

N-au trecut deât citeva minute 
și. prin amabilitatea centraliste
lor de la București și de la Mi
lano. am putut vorbi cu Gino 
Faedda. cunoscut ziarist sportiv 
și unul dintre sprijinitorii tenisu
lui de masă italian.

.Dat Știu de acum că delega
ția dumneavoastră este tn drum 
spre noi. Da. da! Cunosc și com
ponența delegației. Știm că vine 
Ange'ica Rozeanu șl Etta Zeiler, 
Reiter, Gantner, campionul Ha- 
rasztosi și Paul Pesck. De ase
menea am văzut pe listă și un 
nume mai nou: Maria Golopența. 
Ce doriți să oă comunic?*

Normal, am cerut noutăți des
pre campionate, despre organiza
re si bine înțeles despre partici- 
panți. \ .

.Dorim ca aceste campionate 
să devină tradiționale. De aceea 
anul acesta ne străduim să le 
organizăm mai bine, să le dăm 

,o mai mare amploare și si a- 
tragem un public cit mal nume
ros. < De altfel din acest punct de 

'■ vedere cred că .paletele* care 
participă la campionatele noastre 
sînt ete insele un important punct 
de atracție. Iată, de pildă, am 
primit numeroase întrebări dacă 
Angelica Rozeanu și Ella Zeller I 
și tocătorii romîni vor veni s&și 
apere cele cinci titluri cucerite a- 
nhl trecut. Vestea participării 
reprezentanților țării dumnea
voastră a produs mult toteres — 
Mai ales că de data aceasta vor 
avea adversari 
sînt maghiarii 
Gyetvay. Peterfy, 
germanii Freundorfcr și Hclușek, 
precum șl campioana Schlaaf. De 
asemenea vor fi prezenți printre 
alții jugoslavul Dollnar, suedezul 
Mellstroem, francezul 'Amouretti,

‘ soții Rolland, campionul elvețian 
Urchetti. Dintre jucătorii noștri 
putem menționa pe campionul 
Demartini șl pe "campioana Co
lombo. Camptog/Mg au loc clm-.

bâtă și duminică tn sala Instit» 
tutui Gonzaga și toate preparaUs 
vele necesare organizării sînt terjp 
minate. Mai doriți ceva T

.Dai In primul find să vii mat* 
(urnim pentru informații și apoi 
să vă urăm deplin succes tn os 
cea stă ediție a internaționalelor 
dumneavoastră de tenis de mat 
sil" am încheiat noi, de la ceUh 
lalt capăt al firului telefonic. <

campionul Ha-

redutabiti cum 
Sido. Berczift, 
llona Kerekeș.

ffBMWE
LA BASCHET, SURPRIZELE 1 
NU MAI StNT... SURPRIZEt !

„Cine va Învinge ?“ — iată în* 
trebarea pe care și-o puneau ar» 
maiorii de baschet ce se îndrept 
tau marți seara spre sala Giu- 
lești. Calculele tuturor indicau ca 
favoriți pe Dinamo, Energia 
M.E.E. și C.C.A., care avuseseră 
o comportare bună în înttlnjrild 
anterioare. Și iată că surprizeld 
au început odată cu primul rueci: 
Progresul Invățămînt, desfășuiînd 
un'joc surprinzător de bun, în ca
re Nosievici, deși a abuzat de ac
țiuni individuale și dribling â 
jucat strălucit, a întrecut la dife
rență apreciabilă rutinata echipH 
Dinamo București. Dacă despre 
Progresul Invățămînt (antrenoa- 
re Stela Rusu) se pot spune nu
mai lucruri bune, în ce privește 
Dinamo trebuie să arătăm că aici 
lipsa unui antrenor se resimte a- 
tît în calitatea jocului cît și îtț 
moralul echipei.

Al doilea meci, a doua surprh 
ză 1 Cej mai mulți scontau vîctașjj
& tai fag. »



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE R. P. R.
La începutul lunii viitoare se 

va desfășura în țara noastră pri
ma ediție a campionatelor inter
naționale de schi ale Republicii 
Populare Romîne.

Intre 3 și 
întîlnire pe 
Stalin schiori 
ale Europei.

Pînă acum 
invitațiilor :

v Sovietică, Austria (la probe alpi
ne și sărituri), R. P. Bulgaria, 
Italia (probe alpine) șt Elveția. 
Se mai așteaptă și alte răspun- 

- suri.
Campionatele internaționale de 

schi ale R.P.R. constituie un eve
niment de seamă pentru schiorii 
romîni. Ei trebuie să se pregă-

7 martie și-au dat 
pîrtiile din Poiana 
din mai multe țări

i au răspuns pozitiv 
schiori din' Uniunea

teascâ in mod special, deoarece 
confruntarea internațională din 
luna martie constituie cea maî 
însemnată întrecere cu caracter 
internațional în acest sport, găz
duită de noi. Din păcate, tempe
ratura in creștere „avariază* cele 
mai bune pîrtii din Poiana Stalin, 
făcînd astfel problematică desfășu
rarea antrenamentelor 1n -condiții 
bune. Sperăm că în curînd previ
ziunile meteorologilor se vor adeveri 
șl pîrtiile se vor acoperi din nou 
cu un strat gros de zăpadă, iar 
schiorii se vor pregăti în așa fel 
încît să ne reprezinte cu cinste.

In vederea bunei desfășurări a 
acestor campionate -s-au format

din timp comisia de organizare, 
comitetele de probă etc., care au 
început să ia măsuri pentru asi
gurarea deplinei reușite a aces
tui important campionat.

Trebuie să menționăm că între
cerile din cadrul campionatelor 
internaționale de schi ale R.P.R. 
■cuprind probe rezervate numai

„Cupa ziarului Agricultura nouă”
<-

(<<

După primele 
din „Cupa

’ Interesanta competiție cu carac
ter republican pe echipe de tineret 
„Cupa Tineretului" a ridicat — 
prin însuși felul său de desfășura
re — o serie de probleme deosebit 
de interesante pentru tinerii noștri 
schiori, pentru viitoarea orientare 
a alcătuirii echipelor, pentru o cît 
mai bună comportare într-o astfel 
de întrecere.

LIPSA DE OMOGENITATE

După consumarea primelor două 
■etape, în fruntea clasamentului pe 
■echipe se află schiorii asociației 
Voința, urmați îndeaproape de cei 
ai Energiei. Asociația Voința are 

. o puternică garnitură de fond iști, 
care, prin comportarea lor excelen
tă, au reușit să acumuleze în am
bele etape un mare număr de punc
te față de următoarele clasate, 
lsfiel, fondiștii au „suplinit" sla
ba comportare a schiorilor din 
probele -alpine clasați în ambele 
etape doar pe locul 5. O situație 
asemănătoare există și în sînul e- 
chipelor Energia, Flamura roșie și 
Progresul, dar aci concurența de 

te slalom șanț net superiori fondiș- 
tilor. -Reiese, deci, clar că majo
ritatea «echipelor participante sînt 
neomogene. Lipsa de omogenitate 
■a fost observată și în cadrul unor 
echipe de aceeași specialitate (fond 
«au alpine). Astfel, formația femi
nină a asociației Energia trăiește 
doar prin M. Arvay, care aduce 
puncte în clasament. Restul schF 
oarelor sînt atît de slabe încît nu 
irttră în primele 10 locuri .și 
•nu acumulează puncte. Din 
cate, aceste exemple nu sînt 
tete...

deci 
pă- 

îzo-

C1ND UMBLI DUPĂ PRIMUL 
LOC...

In etapa a doua — pTobe alpine 
— asociația Progresul a pierdut 
numeroase puncte în urma faptu
lui că doi dintre cei mai buni 
schiori ai săi, P. dinei și C. Tă
băraș au fost descalificați în pro
ba de slalom special. Același lu
cru Sna întîmplat și cu Horst Ha
rnicii, de la Flamura roșie. Valoa
rea acestor talentați schiori este 
cunoscută datorită bunei lor com
portări din concursurile anului 
trecut. Duminică toți 3 «u „tras 
tare" pentru primul loc, individual, 
dar și-nu nrivat coechipierii ți -e- 
chipa de o victorie Be care ar fi 
putut-o obține. Este bine să nu se 
uite că în întrecerile pe echipe ac
țiunea ‘colectivă trebuie să prime
ze față de interesul personal.
ÎNAINTEA ULTIMEI ETATE

Ar li bine ca toți schiorii care se 
întrec In ,,'Cupa Tineretului1 să-și 
măsoare forjele particapînd alături 
tie -senrori la concursurile deschise 
ce vor avea loc la sfîrșitul aces
tei săptămâni. Cenourind în com
pania celor mai buni «chiori, ele
mentele tinere vor avea un bun pri
lej de a-și perfecționa pregătirea 
tehnică și tactică, de a-și dovedi 
calitățile de concurenti și -de a-și 
verifica .forma in care se află.

ȘI ACUM CLASAMENTUL 
DUPĂ 3 ETAPE

1. Voința ’325 p,; 2. Energia 302 
p.; 3. Flamura roșie 259 p.; 4. 
Știința 197 p.; 5. Progresul 192 
p.'; 6. Recofta 119 p.; Locomotiva 
15 p.

linache, un valorosConstarttm 
fondist al țării noastre, se va ali
nia la startul probei de 15 km. 
fond din cadrul campionatelor in
ternaționale de schi ale «R.P.R.

seniorilor. tetă, -de altfel, -și pro
gramul acestei compettțiî: 3-martie: 
deschiderea oficială, -slalom uriaș, 
Sărituri de la -trambulină; 4 martie:
Î5 km. fond; 5 martie; slatau 
special; 6 martie; _zi literă; 7 
martie; eoborire.

I. OPRESCII

r - PROGRAM
Sfîrșitul acestei săptămini va 

fi din nou foarte bogat în com
petiții de schi. 'Concursul cel 
mai de seamă se wuință a fi 
„Cupa Valea Lupului” -» etapa 
a -N-a, organizată de asociația 
Voința, între 8—10 februarie 
La startul acestei competiții se 

■’ «OlrV

Tot in Poiana Sta lin la data de 
10 februarie se vor desfășura 
întrecerile de sărituri din ca
drul „Cupei C.C.A.” — care a 
fost amînată pentru această 
dată.

4.
1 1

.1

ba startul acestei compet 
vor prezenta toți schiorii 
tași.

iana Stalin va găzdui an con
curs rezervat juniorilor, organi
zat de asociația Flamura roșie. 
Programul competiției va cu
prinde cele trei probe alpine.

• „Cupa 16 februarie” — va 
fi organizată in acest an de a- 
soCiația Locomotiva. La probele 
alpine vor lua parte schiori de 
categoria a ll-a și a fll-a, iar 
la fond concursul va fi deschis 
concurenților din toate catego
riile sportive. Concursul va a- 
vea loc la Predeal, intre fMO 
februarie.

J

A FOST RELUAT

RĂDĂUȚI 6 (prin telefon). — 
Valul de căldură care s-a abătut 
asupra nordului Moldovei a făcut 
imposibilă continuarea în condiții 
bune a campionatului republican 
de hochei pe gheață categoria B. 
Dornici să asigure acestei compe
tiții desfășurarea și pe mai depar
te, organizatorii au luat o serie 
de măsuri. Lucrînd în special noap
tea, cînd temperatura 6-a menți
nut totuși sub zero grade, iar ziua 
ocrotind gheața cu paravane de 
protecție împotriva soarelui, ei au 
reușt să asigure pentru miercuri 
programarea primelor partide. 
Pentru ca aceste partide să se 
poată Insă juca ta bune condi-

Spartachiada de iarnă a tineretului este în .plină desfășurare.
Sute de mii de tineri și tinere au participat pînă acum la între-

> cerile marii competiții și numărul lor este în continuă creștere.
} De mult succes s-au bucurat concursurile Spartachiadei în TÎndurile 
^tineretului de la sate. La șah, tenis de masă, trîntă, săniuș și la cele
ilalte discipline sportive cuprinse în programul Spartachiadei, tinerii] 
i din mediul sătesc au luat parte în număr foarte mare. Acum, cîndi 
'etapa I își „trăiește" ultimele zile (după cum se știe la 17 februarie' 
[ se încheie etapa pe colectiv) concursurile au luat, parcă, și mai mult, 
i avînt. i
1 Tocmai de aceea ziarul „Agricul tura nouă", cu sprijinul consiliului] 
i central al asociației Recolta, a pus în joc o cupă cu numele ziarului, i 
' „Gupa ziarului Agricultura nouă" va fi decernată consiliului sportiv' 
] regional Recolta care va reuși să mobilizeze la întrecerile Spartachia-] 
idei cel mai mare număr de participanți din sate, gospodăriiagricolei 
' colective, gospodării agricole de stat, Stațiuni de mașini și tractoare,] 
]ctc. De asemenea, redacția ziarului „Agricultura, nouă" va acorda un] 
• fanion consiliului sportiv raional fruntaș pe tară în această acțiune.! 
] Cu materiale și echipament sportiv vor fi premiați instructorii sportivi] 
i voluntari care vor contribui la mobilizarea participanților la Sparta-! 
• chiadă, precum și sportivii care vor obține cele mai bune rezultate în] 
i întreceri. <

«■
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Săptăffiîna viitoare „start” în 
de

I BUCUREȘTI: 16.11.:
Progresul Buc., FL ro- 
Locomotiva Timișoara, 

Hunedoara; grupa TV:

Satu

Bucu-
Dina-

Iată programul complet al tu
rului campionatului de lupte:

ETAPA 
Grupa d: 
șic Arad, 
Energia
Locomotiva Oradea, C.CJL, Ener
gia Cluj, Energia B. Mare; 17.11 
grapa 41: Dinamo București, 
Energia O. Stalin, FI. roșie Cluj, 
Energia Reșița; grupa Iff; Pro
gresul Lugoj, Voința Tg. Mureș, 
Energia Ploești, Dinamo 
Mare.

ETAPA LL3JII: Grupa 1 
rești: Progresul București,
mo București, Progresul Lugoj, 
Locomotiva Oradea; grupa II O- 
rașul Stalin: FI. roșie Arad, E- 
nergia O. Stalin, Voința Tg- Mu
reș, QC.A.; grupa HI Cluj: Lo
comotiva Timișoara, FI. -roșie Cluj, 
Energia Ploești, Energia Cluj; 
grupa IV Hunedoara: Energia 
Hunedoara, Energia Reșița, Di
namo S. Mare, Energia B. Mare.

Etapa Ill ro.TTI: Grupa L 
Ploești: Progresul București, E- 
nergia Orașul Stalin, Energia 
Ploești, Energia B. Mare; grupa 
II Arad: FI. roșie Arad, Dmamo 
București, Dinamo Satu Mare,

pe
Energia Cluj; grupa III Timișoa
ra: Locomotiva Timișoara, Ener
gia Reșița, Progresul Lugoj, 
C.C.A.; grupa IV Oradea: Ener
gia Hunedoara, Fi. roșie Cluj, 
Voința Tg. Mureș, Locomotiva O- 
radea.

ETAPA IV.24.III: Grupa I Bu
curești : Progresul București, FJ. 
roșie București, Dinamo S. Mare, 
C.C.A.; grupa III Tg. Mureș: Lo
comotiva 'Timișoara, Dinamo Bu
curești, Energia B. Mare, VoințaI 
Tg. Mureș; grupa IV Lugoj: E- 
nergia Hunedoara, Energia O. 
Stalin, Energia Cluj, Progresul 
Lugoj; grupa II.23.III Reșița: FI- 
roșie Arad, Energia Ploeșt;, Lo
comotiva Oradea, Energia -Reșița.

ETAPA V.7.IV: grupa I <Huj: 
Progresul București, Energia Re
șița, Voința Tg. Mureș, Ener
gia Gluj; grupa II Baia Mare: 
Fi. roșie Arrad, FI. roșie Cluj, 
Progresul Lugoj, Energia B. 
Mare; grupa III Satu Mare; Lo
comotiva Timișoara, Energia O. 
Stalin, Dinamo Satu Mare, Lo
comotiva Oradea; grupa IV Bu
curești: Energia Hunedoara, >Di- 
namo București, Energia Ploești, 
C.CA.

„Cupa 16 Februarie”
poziție egală la Dumitrașcu), <Qi- 
coarj și Rugină S'/a p. (1) Tendo- 
rescu '5 .p. (2 întrerupte).

lată resitii clasamentului i. Se- 
lageanu 4 p. (1), Olteanu și Ili-

că ei au fost lipsiți de aportul 
Ju'i Fofbert și Fodor — bolnavi.

Rezultate tehnice: Progresul
Arta — Energia ’M.E.E, 65^53’ __  ________
(29—30), Progresul fnvățămîrit Tageanu 4 p. (1), Olteanu și 111- 
—Dinamo 73—55 ..(31-^24), to- eseu 3V2 (1), Iachim (1) și Tai-
eomofiva P.r.T.-TT.A. 64—60 nă 3 T. Dumitrescu 2>/2 (2), N.

itkTil 4 ssfw .« h ...
oarecum schimbată față_ de uiți- competiția continuă cu etapa a p Munteanu

r corespondent

(urmare d<n pag. T)
na-Energici ALEE. în iața edhi- 
pei Progresul Arta. .„Artiștii* tiu 
s-au arătat însă de acord cu atest 
pronostic și în cele din urmă, au . 
învins. Ceea ce este mai topor- enmofiva

mele ieșiri. Energia M.E.E., deși 
a început bine, și-a pierdut încre
derea în forțele proprii și n-a ști
ut să ițăvilească contraatacurile 
adversarului.

C.C.A. a început foarte „.tare" 
meciul cu Locomotiva P.TT„ a 
condus un timp, dar clarviziunea 
în joc a lui Ganea și șarjele lui 
Costescu au stopat avfntul mili
tarilor, care pînă la urmă, au.tre
buit să părăsească terenul învinși, 
snferjnd prima înfrîngere în a- 
ceasfâ competiție. E drept, însă,

l în sal 
competiția continuă cu etapa a 
lV-a a întîlnirilor feminine. In- 
cepînd de la ora 17 vor avea loc 
•meciurile: Voința—FI. roșie, Știin
ța—Energia, Locomotiva—Prggre-

CAMPIONATUL DE HGCHEi PE GHEAȚĂ 
CATEGORIA B

țruni ele au fost programate la 
ora 5 dimineața.

In primul joc Energia Tîmăveni 
a întrecut la limită Locomotiva 
T.A.R.O.M. București. Scorul par-: 
tidei reflectă just lupta dintre cele 
două echipe: 2—1 (0—0, 1—1,
1—OL

Golurile au fost înscrise de 
Enderffi și Keul! pentru Energia, 
Buia pentru Locomotiva. In cel de 
al doilea joc s-au întîlnit echipele 
Știința Galați-I.ocomotiva Cluj. 
Partida s-a încheiat cu rezultatul 
d« 2—1 (0—1, 0—0, 2-0) în fa
voarea studenților gălățeni, care, 
cu o pregătire fizică mai bună, 
și-au asigurat victoria abia în ul-

tima repriză. Au
(2) pentru Știința „ , 
pentru Locomotiva Cluj.

S. Sonfag — corespondent
★

In cursul zilei de ieri, timpul 
călduros n-a mai permis continu
area programului prevăzut. Abia 
spre seară temperatura s-a mai 
răcit, redînd speranțe jucătorilor. 
Organizatorii s-au văzut nevoiți 
să programeze meciuri noaptea 
tîrziu atunci cînd gheața devine 
mai bună pentru joc. La ora cînd 
închidem ediția nu ne;au parve
nit încă rezultatele acestor par
tide foarte... nocturne.--

înscris Preisler 
Galați și Hajdu

CERILE

Ia Pre

Cimpina

Primele întreceri 
din sezonul ciclist 1957

avea loc 
șchi pen- 

„Cupei 
7—16 

Ploești, 
j Bușteni, 

înt invitați 
om^va, organi

ca întrecerilor, să ia parte 
oarele probe : fond 5 km. 

si slalom. înscrierile se vor anun
ța pînă în seara zilei de 9 febru
arie, ora 20, la biroul de informa
ții al gării Predeal.

ȘAHIȘTII ENERGIEI 
ÎNVINGĂTORI LA SCOR

La reluarea partidelor între
rupte, reprezentanții Energiei au 
acumulat 4’/2 puncte din 5 posibi
le : Ciocîltea—Kandel 1—0; Sei- 
meanu—Nicoară 1—0: Nacht— 
Teodorescu 1—0 ; Silberman—Vă- 
cărescu */2—r/2 ’ Dăneț—Rugină 
1—0 Astfel, meciul Energia— 
Cf.C.A, s-a încheiat cu nn scor 
neașteptat de .categoric : 8—2.

In turneul individual au mai 
rămas de jucat 3 runde. Cateli a 
trecut din noti în fruntea clasa
mentului prin victoriile sale la T. 
Dumitrescu și Taină, acumulînd 
(după 11 runde) 7 puncte. II ur
mează îndeaproape Fischer cu 
f/s p. și -o partida întrehuptâ în

■)

■

In cadrul secțiilor de ciclism ale 
colectivelor și asociațiilor sportive 
din Capitală se observă animația 
specifică începutului de sezon. 
Vremea bună a îngădujț ieșiri pe 
teren, antrenamentele decurgînd 
într-un ritm susținut. Și nici nu 
este de mirare, pentru că dumini
că 17 februarie se va desfășura 
.primul concurs de ciclocros, orga
nizat de asociația Locomotiva și 
dotat cu „CUPA 16 FEBRUA
RIE".

O săptămînă mai tirziu, la 24 
februarie, se vor disputa întreceri 
de ciclocros, organizate de asocia
ția Energia, care vor constitui un 
antrenament oficial în vederea fa
zei regionale a campionatului re
publican pe 1957, programată pen
tru 3 martie. La 10 martie, un nou 
antrenament sever, de data aceas
ta în vederea fazei finale a cam
pionatului R.P.R., va fi prilejuit 
de probele organizate de asociația 
Recolta.

După numai o săptămînă, cam
pionii de regiuni se vor întîlni la 
Cluj unde vor lua parte la cam
pionatul de ciclocros sl P D.R. pe 
1957. In sfîrșit, la 24 mari-'e vor 
începe concursurile pe șosea.



I

Campionatele Republicane 
de patinaj viteză 

continuă... să fie întrerupte
Campionatele republicane de 

patinaj viteză, întrerupte luni în 
ziua’ inaugurării mult aștepta
telor întreceri ale senioarelor și 
seniorilor au fost aminate ieri din 
nou, pentru a treia oară în decurs 
de zece zile! In plus, de această 
dată, față de starea atmoslerică 
de la Lacul Roșu (temperatura se 
menține de cîteva zile în perma
nentă creștere) și chiar din restul 
regiunilor muntoase, propice pati
najului; organizatorii nu mai pot 
preciza nimic privind locul de 
r'isjîtitare sau data reînceperii cam. 
idhateior. Deocamdat-' se mulțu

mesc să spere în îmbunătățirea 
condițiilor atmosferice și pregă
tesc gheața de la Miercurea Ciuc, 
unde Se pare că temperatura va 
devehi mai curînd favorabilă.

ETAPA II

Cu toată opoziția lui Hirbu (Știința Galați), loan Tipu (Știința 
lași) trage la poartă și înscrie încă un gol pentru echipa sa. 
Fază din meciul Știința Galați—Știința lași, disputat marți seara 
In sala Floreasca. - . (Foto I. Mihăică)

Energia Ploești — Recolta Tg. Mu
reș.

Știința
București.

Di.iamo 
București.

Timisoara — Progresul 

Orașul Sta Un — CCA.

N-avem junion sau n-avem 
competiții pentru ei ?

IERI, LA FLOREASCA

întreceri de handbal 
de sala foarte disputate

• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Ce vom vedea la primăvară ?w. 

.IATĂ PROGRAMUL „CUPEI PRIMĂVERII”-CATEGORK A 
SERIA I SERIA II

ETAPA I DUMINICA 81 MARTIE
Progresul București *— Energia 

Ploești.
Recolta Tg. Mureș — Di.iamo Ora

șul Stalin.
C.C.A. București. —• Știința Timi

șoara. , ,*>•»-

ETAPA III

Energia Orașul Stalin — Energia 
Petroșani.

Progresul Oradea — Locomotiva 
București.

Flamura roșie Arad — Dinan» 
București.

DUMINICA 7 APRILIE
Energia Petroșani — Pro 

radea.
Dinamo București — Ene 

șui Stalin.
Locomotiva București — 

roșie Arad.

DUMINICA 14 APRILIE
Recolta Tg Mureș — Științe Timi

șoara.
Energia Ploești — Dinamo Or. Sta

lin.
Progresul București — C.C.A. Bucu

rești.

Flamura roșie Arad — IMr^. 
Petroșani.

Dina.no București — Locomotiva 
București.

Energia Orașul Sta Un — Piogleiul 
Oradea.

ETAPA IV — DUMINICA 21 APRILIE
Bueurești — Recolta Tg. 

Timișoara — Energia Plo-

Problema nu este nouă. A mai 
fost discutată și analizată de multe 
ori- A ajuns aproape o tradiție a 
handbalului ca, în analizele care 
se tac, todiierent dacă ele au ca
racter general seu strict local, să 
se spună invariabil: .„.una din 
cele mai serioase lipsuri ale noas
tre (prin „noastre* se poate înțe
lege comisia centrală, comisiile re- 
(Ționăle sau raionale și comitetele 
C.F.S-) este aceea că nu ne-am o- 
cupat de problema juniorilor, etc., 
«te.*.

Aceasta s-a spus de nenumărate 
ori. $-a spus, însă nu s-a tăcut ni
mic. Nici astăzi nu exista în hand
bal o Competiție rezervată juniori
lor, 6 competiție care să tie cunos
cută în toate regiunile unde se 
practică acest sport, o întrecere in 
vederea căreia echipele de juniori 
și junioare să se pregătească, ceea 
ce ar «institui 
intr-un cuvînt, o competiție rezer
vata juniorilor.

O competiție centrală rezervată 
jtihiorilor este cu atît mai necesară 
cu cît în multe echipe fruntașe, mas-

in 
au

că

un serios stimulent.

cuhne și feminine, apar sumedenie dc 
elemente tinere, dintre care nume
roase sînt la vîrsta junioratului. Se 
poate chiar vorbi uneori de valori 
remarcabile în rîndurile juniorilor 
șl junioarelor. Este concludent in 
această privință cazul ecnipei mas
culine Voința Sibiu, care a reîm
prospătat brusc formația ei de ca
tegoria A cu cinci juniori. Și, 
ciuda scepticilor, acești tineri 
corespuns aproape total.

Atunci, cum se explică faptul
handbahștii juniori sint lipsiți de o 
competiție importantă ? Noi ridi
căm această problemă, pentru că 
schimbarea sistemului de disputare 
a campionatului de primăvară-toam. 
nă, în toamna-primăvara creează 
in primăvara anului 1957 un spa
țiu liber care poate ti folosit pen
tru experimentarea unei competiții 
rezervată echipelor de juniori. Tre
buie să tie clar; avem juniori și 
chiar echipe de juniori in handbal, 
dar n-avem competiție rezervată 
lor. Este bine s-o organizăm la 
timp. Vorba ceea, dt mai sint e- 
chipele...

jucătoarele și jucătorii de 
TENIS DE MASA CHINEZI 

LA CLUJ
După o lună de zile de ședere in 

Capitală, jucătorii și jucătoarele de 
tenis de masă din R.P. Chineză vor 
părăsi astăzi Bucureștlul, plecînd la 
Cluj In timpul eît au fost oaspeții 
Capitalei, ei au participat la campio
natele internaționale ale R.P.R., au 
suaținut o serie de întîlniri priete
nești cu fruntașii noștri și au făcut 
antrenamente comune cu jucătorii 
rom ini.

La Cluj, sportivii chinezi vor primi 
replica unora dintre cei mal buni ju
cători localnici, ca Gh. Cobîrzan, 
A. Demeter, V. Gavrilescu, Marta 
Tompa, Mtaria Gavrilescu etc.

CONSFĂTUIRILE ARBITRILOR
81 ANTRENORILOR DE BASCHET

Marți și miercuri s-au desfășurat 
lucrările consfătuirii arbitrilor de 
baschet din țară, în cadrul cărora 
și-au dat raportul de activitate cole
giile arbitrilor cin Timișoara și Ora
dea, iar dr. Dan Chiriae a prezentat 
raportul de activitate al colegiului 
central. Planul de activitate al cole
giului central de arbitri a fost 
prezentat de arbitrul Petre Marin.

In ultima zi a avut loc o ședință 
comună cu antrenorii din întreaga 
țară, în oare au fost prezentate refe
rate cu caracter metodic și au fost 
purtate discuții în legătură cu per
spectiva jocului de baschet și a ar
bitrajelor în lumina ultimelor modi
ficări ale regulamentului (despre 
blocaj și aprecierea jocului pivotu
lui. etc.).

Antrenorii de baschet își încep 
consfătuirea azi (de la ora 9.30 și 15> 
și continuă vineri.

CAMPIONATELE DE PATINAJ 
ARTISTIC AU FOST AMÎNATE

Gh. Pelea (Timișoara) și Teodor Co- 
țulea-iu (Galați) Marți au vorbit 
despre activitatea lor în munca <Te 
ridicare a tinerelor cadre antrenorii 
Marin Crtstea (Șc. sportivă de tine
ret din Orașul Stalin) și V. Pa.i- 
țUru (Ținând Dinamoviet Bucu

rești). In programul consfătuirii se 
mai află Înscrise o serie de referate 
cu teme interesante și instructive 
care vor fi expuse in aceste zile 
(constituirea va lua sfîrșit simbătă 
cupă-emiază). Dintre ele reținem 
următoarele: „ProsiesM fiziologice 
aplicate in tir”, referent dr. M. Ef- 
timescu; „Informare asupra Jocu
rilor Olimpice de la Melbourne”, 
referenți maestrul sportului Petre 
Cișmigiu șl maestrul emerit al spor
tului Ioslt Sîrbu: „Probleme teh
nice de tragere și balistice la ar
mele cu glonț”, referent antrenorul 
Gr. loanid; „Despre tehnica de 
tragere și metodica de antrenament 
la probele de pistol viteză și pistol 
precizie”, referenți maeștrii emerlți 
ai sportului ștefan Petrescu și Gh. 
Lichiardopol și maestrul sportului 
dr. Titus Manicatide; „Metoda in
tensificării antrenamentului în tir*’, 
referent antrenorul D. Pineta.

Marți după-amiază - au început 
în sala Floreasca jocurile din ca
drul „Turneului celor trei echipe”, 
pentru desemnarea celorlalte două 
echipe participante -Ia - turneul fi
nal al concursului republican de 
handbal in sală, turneu ia care 
participă Știința Galați, Dinamo 
Tg. Mureș și Știința Iași.

întrecerea a 
cu jocul dintre 
Știința Galați. 
sfîrșit cu victoria 
tată a studenților 
de 24—18 -(13- 9).

Ieri după-amiază întrecerile au 
continuat, programul fiind com
pletat cu două jocuri restanță din 
cadrul seriei- echipelor masculine 
din orașul București. Prima parti
dă a fost aceea dintre C.C.A. și 
Progresul I.T.B. Militarii au ob
ținut o muncită, dar meritată Vic
torie, întâlnind din partea adver
sarului o neașteptat de dîrză re
zistență. Pentru a ilusira acest lu
cru este suficient să precizăm că, 
cu trei minute înainte de înche
ierea partidei scorul ere 20—20. 
Avînd un plus de combativitate, 
ca și avantajul unei tehnici supe
rioare militarii au terminat învin
gători: 23—20 (10—9). După a- 
ceee, ■ s-a disputat meciul dintre 
Dinamo Tg Mureș și Știința Ga
lați. Au învins studenții gălățenl 
cu 22—21 (12—9). Jocul a fost 
echilibrat și a revenit pe merit e- 
chipei din Galați care este mal 
omogenă și mai bună sub aspect 

a condus 
însă s-a 
a scăzut

C.C.A.
Mureș.

Știința
«Ști- ... __

Progresul București — Dinamo Or. 
Statin.

Progresul Oradea — Dinamo Bueo- 
rești.

Energia 
șie Arad.

Energia 
București.

DUMINICĂ 28ETAPA V APRILIE
Or. Stalin — Știința Timî- 

Tg. Mureș — Progrese)

Ploești — C.CA Bucu-

Locomotiva București — RaargM 
Or. Stalin.

Dinamo București — Energia Pe
troșani.

Flamura roșie Arad — Mngreaut 
Oradea.

FOLOSIREA FONDURILOR 
Ă MIȘCĂRII DE

(ost inaugurată 
Știința lași și 
Partida a luat 
Pe deplin meri- 
ieșeni cu scorul

tehnic și tactic. Știința 
în majoritatea timpului, 
pierdut în final, cînd 
tempoul de joc, ceea ce a permis 
mureșenilor să se apropie pînă la 
un punct diferență

Vădind o netă superioritate, 
Dinamo 6 a
Locomotiva G. N. cu scorul de 
22—7 (9—2). Prin disputarea a- 
cestor restanțe s-au calificat pen
tru turneul final, din seria echi- 
pelot bucureștene, C.C.A. și Di
namo 6.

in încheierea programului, se
lecționata masculină de handbal a 
Capitalei a susținut o partidă de 
antrenament cu Energia 23 Au
gust

întrecut categoric

Dinamo
șoara.

Recolta
București.

Energia
iești.

Returul acestor jocuri se va desfășura, în ambele serii, Îs ■
2, », 23 și 3» Iunie

> „

Plecată de la Aikara ca avionul..

ECHIPA C. C. A. 
LA BUCUREȘTI...

........... ■ I»
Ieri, redactorii noștri au aștep

tat în zadar la aerogara Bănea- 
sa sosirea avionului cu fotbaliștii 
echipei C.C.A.: ceața a Împiedi
cat avionul să-și continue zborul 
spre București, așa că el a făcut

Primul meci al selecționatei 
de tineret

NunweiUer

îșiTînăra noastră selecționată 
începe mîine turneul în Orientul 
mijlociu. Potrivit programului co
municat de organizatorii turneului, 
primul meci va avea Ioc mîine, la 
Cairo, în compania formației de 
club Ahli. In acest joc selecționata 
de tineret urmează să prezinte for
mația: CosmaPahonțu, Lazăr,
Soare-Al. Vasile, Nunweiller-Copil, 
Seredai, Bukossy, Dinulescu, V. 
Anghel.

SOSEȘTE AZI 
CU TRENUL

escală neprevăzută la Gon-o 
stanța.

Seara, același redactori au fă
cut o nouă deplasare, la Gara de 
Nord, unde sperau să-i vadă ve
nind — de data aceasta pe 
drumul de fier — pe jucătorii 
echipei bucureștene. Dar și aid 
inutilă așteptare 1 Din acceleratul 
de Constanța n-a coborît idei ți
nui dintre jucători...

Un telefon venit din Constanța 
târziu, noaptea, a dezlegat .mis
terul* î Corespondentul nostru P. 
Enache ne Informa că echipa 
C.C.A. a„ ratat plecarea spre 
București, așa că a fost nevoită 
să aștepte personalul de la miezul 
nopții cu care îți va face intrarea 
în Capitală în primele ere ale 
dimineții. Corespondentul nostru 
n-a pierdut însă ocazia Să stea de 
vorbă cu cîțiva dintre membrii 
delegației noastre.

Antrenorul Gică Popescu La 
spus: „Mai întli, trebuie să de
clar că fotbaliștii turci, deși a» o 
vitalitate și 
excepțională, 
nivel tehnic 
chinelor de 
Turneul a
menținerea tn pregătire a echipei 
noastre". Corespondentul nostru 
a mai stat de vorbă cu Brtnzei 
(care, după declarațiile antreno
rului, a fost cel mai bun cm al 
turneului), ca și cu Ozon și Ale- 
xandrescu. Toți au fost de nord 

turneul le-a prins de minune 
pregătire și că roadele tai vor 
remarcate cît de curfnd.

o pregătire fizică 
nu se prezintă ca 

și tactic la clasa e- 
valoare din Europa, 
folosit Insă pentru

Deoarece în ultimul timp tempera
tura s-a menținut crescută, ceea ce 
a împiedicat munca de pregătire a 
gheții, s-a luat hotărîrea amînării 
campionatelor republicane de pati
naj artistic pentru o «Tată ce se va 
anunța ulterior.

CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ 
A ANTRENORILOR DE TIR

Luni după-amSazâ au început, în 
sala de ședințe a C.C.F.S., lucrările 
consfătuirii pe țară a antrenorilor 
de tir. La consfătuire sînt prezenți 
peste 50 de antrenori din București, 
Arac’, Timișoara, Galați, Suceava și 
alte orașe. In prima zi participanții 
au ascultat rapoartele de activitate 
prezentate antrenorii * 
Trimacher (/Energia 23 August),

• Teodor Holdiș (regiunea Suceava),

Avram

> Fondurile provenite de la I. S.
< Pronosport au fost întrebuințate 
S pentru construirea și amenajarea 
? de baze și instalații sportive și pen- 
(tru dotarea bazelor și a organiza-
> fiilor sportive cu utilaj și material 
( sportiv.
< Fondurile încasate de C.C.F.S.
> C.M. de la I. S. Pronosport In 
rănii 1955 și 1956 sint de peste 26 
\ milioane lei. Această sumă este
> rezultatul net al concursurilor 
? Pronosport, după scăderea premiilor 
(plătite, a cheltuielilor de adminis-
> trafie ale întreprinderii precum 
cși a cotei cuvenite bugetului sta-
> tulii».
> Din acest fond, o sumă de peste 
(600.000 lei a fost alocată dotării 
\ colectivelor sportive sătești cu nu-
> teriale și echipament sportiv, cca. 
c 80.000 lei au fost destina)] exectt- 
) tării de studii și proiectări pentru
> lucrări noi, iar cea mai mare

parte a fondului—peste 24 milioane 
lei — a servit la finanțarea a 
114 lucrări de construcții sportive, 
restul banilor — necheltuiți — tre- 
cind ca sold pe anul 1957.

Printre lucrările importante sub
venționate în anul 1956 din fondul 
Pronosport menționăm : 4 bazine 
de înot la Tg. Mureș, Arad, Reșița 
și Oradea (ultimele două acope
rite) ; 8 săli de sport la Constanța, 
Roman, Iași, Rădăuți, Baia Mare 
și București (trei) ; șapte noi tere
nuri de sport la Bacău, Doroho], 
Reșița, Tr. Severin, Beiuș și Bucu
rești (două), precum și două cen
tre de antrenament. O parte din 
aceste construcții sportive — ca, 
de pildă, sala Voința din Iași, sta
dionul Libertății din Bacău și cel 
din Dorohoi, precum și terenul de 
fotbal al complexului sportiv Re
șița — au fost date în folosință 
chiar în cursul anului 1956. Ma-

joritatea celorlalte lucrări au fost* 
executate In proporții de 80 — 90< 
la sută. . *

In afara construcțiilor amintite; 
au fost finanțate alte 93 de lucrări < 
de volum mai mic, printre care 71 ‘ 
amenajări de terenuri de sport,, 
piste, vestiare etc., un poligon de< 
tir, un refugiu alpin, 7 pîrtij de; 
schi și 3 trambuline, partea me-, 
talică a schiliftului din Petroșani' 
etc. Instituțiile beneficiare — aso-; 
clătii sportive, sfaturi populare, 

unele mari întreprinderi — au con-' 
tribuit la realizarea de importante 
economii din valoarea devizelor,, 
folosind muncă voluntară în ma
noperă și transporturi.

Alături de fondurile alocate de 
stat, fondurile provenite din con
cursurile Pronosport au adus în a- 
nul 1956 o contribuție consistentă 
la dezvoltarea bazei materiale a 
mișcării de cultură fizică și sport.

că 
în 
fi

Pregătiri
• PROASPATA ECHIPA de ca 

tegoria B, Locomotiva M.C.F. Bu
curești și-a început antrenamen
tele sub conducerea antrenoru
lui Remus Ghiurițan. Pentru „Cu
pa Primăverii" și viitorul campio
nat se contează pe următor.i lot: 
Butnaru, Radu, Vaida — portari, 
Bogdan, Udrea, Cristescu, Radu
lescu, Alexe — fundași, Petrescu, 
Dragomirescu, Popescu — mijlo
cași, Călin, Dobrescu, Mihai, Lea- 
hevici, Mafteuță, Milea, Lazăr. • 
at-acajiți, ,

Dina.no


INSIGNA
DE SCHIOR

La 1 februarie au început con- 
'cursurile pentru cucerirea „Insig
nei de schior". Primele întreceri 
s-au desfășurat sub semnul unei 
dispute dîrze, fiecare probă fiind 
presărată cu faze spectaculoase 
dar si ctt.„ numeroase căzături, 
Inerente începutului. ,

Fotografia noastră înfățișează 
un ,instantaneu’ al concursului 
care s-a desfășurat în prima zi a 
lunii februarie în împrejurimile 
stadionului din Sighișoara, con
curs care, datortă preocupării or
ganelor locale, s-a bucurai de o 
masivă participare.

Foto; C. SZABO

Ca»pionatul de șah a) UJt.S.S. 
TOLU$ ÎNVINS ÎN RUNDA A 11-a

MOSCOVA (serviciul nostru de 
radio). — Runda a Xl-a a cam
pionatului unional de șah a adus 
prima înfrîngere a liderului, Ale- 
xandr Toluiș. Acesta, deși avea 
albele, a fost învins de Petrosiap, 
care se apropie astfel la numai 
jumătate punct de Toluș, aflat în 
fruntea clasamentului cu 7'/2 
puncte. Dintre partidele încheiate 
în primele cinci ore de joc, notăm 
victoria lui Keres asupra lui Gur- 
gîrenidze și cea a lui Nejmetdi- 
nov la Antoșin. Partidele Aron
son - Boleslavschi și Taimanov- 
Aronin s-au terminat remiză.

Concursul de schi 
de la Oberhof

telefon de la co 
nostru Gerhard 

7 șL 10 februarie 
dispute la Oberhof

Berlfn (prin 
respondentul 
Lețch). Intre 
urmează să se 
un concurs internațional de schi 
la tare au fost invitați sportivi 
din mai multe țări. Printre cei 
care au și sosit se află schiori 
din loturile R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și R. P. Polone. In 
momentul de farță, însă, nu 
se știe-. încă* în mod sigur 
dacă acest concurs va avea, loc 
la Oberhof, pentru că in ultimele 
zilb, ’ dih cauza temperaturii ridi
cate, zăpada s-a topit... Se proiec
tează ca întrecerile să set dispute 
în altă localitate, la 200 km. de 
Ober hol, iar săriturile să aibă loc 
tot la Oberhof pe trambulina con
struită din material plastic.

Pastâ 36Q concurenți 
(Jhi 38 de țări la cwonatele 
iModitie de tenis de mesă 
flUr-o conferință de presă Care 

a avut loc hmf la Stockholm. K. A. 
Raben, președintele Federației 
suedez» da tenis de masă a anun
țat că Ia campionatele mondiale de 
tenis dk masă ce vor avea loc 
între 7 și 15 martie în capitala 
Suediei vor participa peste 350 
de jucători din 38 de țări. înscrie
rile se vor închide la sfîrșitul a- 
cestei săptămfnf și se speră că 
pînă atunci vor sosi și alte în
scrieri. Pînă în prezent și-au a- 
nunțat participarea următoarele 
țări: Norvegia, R.P. Polonă, Da
nemarca, R. P. Ungară, Franța, 
Germania, Olanda, R. P. Romî- 
nă. Țara Galilor, Luxem
burg, Belgia, Elveția, Austria, Ita. 
lia, Scoția, Anglia, Finlanda, Por
tugalia, R. Cehoslovacă, R.P.F. 
Iugoslavia, Irlanda. Spania. Sue
dia, S.U.A., Canada, Brazilia, In
dia,'R.P. Chineză, Pakistan, Japo
nia, Vietnamul de Sud. Nepal, 
Coreea de Sud, Iran, Liban, Afri
ca de Sud, Australia și Noua Zee- 
landă.

Cele mai mari delegații vor li 
ale Finlandei și Angliei cu cîte 
20 de jucători. Germania va tri
mite 17 jucători, Danemarca și 
S.U.A. au înscris 15 jucători. Bra
zilia și R. Cehoslovacă cîte 13. Noua 
Zeelandă va fi reprezentată de o sin
gură jucătoare, Joyce Williamsson. 
Primii sportivi care și-au anunțat so
sirea la Stockholm sînt cei japo
nezi.; Ei au declarat că doresc să 
se aclimatizeze cel puțin două 
săptămîni înaintea începerii cam
pionatelor (Agerpres).

ALȚl SPORTIVI MAGHIARI REFUGIAȚt 
DORESC SĂ SE ÎNTOARCĂ IN PATRIE

In emisiunea sa de sîmbătă sea
ra, postul de radio Budapesta a 
transmis ca de obiceî și știri spor
tive. Printre acestea un loc de 
seamă l-au deținut unele vești pri
mite recent din partea unor spor
tivi maghiari, care, atrași de pro
paganda mincinoasă a imperialiș
tilor, s-au refugiat peste hotare.

Realitatea s-a prezentat cu totul 
altfel decît imaginea roză, zugră
vită de cei care i-au momit pe spor
tivii unguri, promițîndu-le o viață 
ușoară lipsită de greutăți, cu dolari 

, curgînd gîrlă. In această pri
vință părinții jucătorilor de polo 
Karpati și Jenei au primit din par
tea fiilor lor cîte o lungă scri- 

• soare.Ei arată că au fost crunt în
șelați și. că deși li s-au promis 
sume mari de dolari pentru tur
neul ce-1 întreprind în SU.A, unde 
au și susținu» 10 meciuri, n-au pri
mit pînă acum nici un cent și că 
nimic din cele ce li s-au zugrăvit 
nu este adevărat. Fi arată că 
organizatorii acestui turneu au în
casat numai la urr singur---- :casat numai la

lată
HOCHEIȘTTI 
RlCANl N-AU 
MIT VIZA DE Ml 
TAMENTULU4 
STAT AL S. U. A. 
PENTRU A PLECA 

LA MOSCOVA

MOSCOVA (Ager- 
pres). — T AS S 
iransmite

La 24 februarie la 
Moscova lacep com
petițiile pentru cam
pionatul mondial și 
european de hochei.

Aceste competiții 
sîrrf organizate de 
secția de hochei din 
U.R.S.S. potrivit în
sărcinării primite din 
partea Ligii Interna
ționale de hoc.’e4.

In calitate de orga
nizatoare a campio
natului, secția de ho
chei a Uniunii So
vietice a invitat la 
competiții echipele le. 
derațiilor naționale de 
hochei care sînt mem
bre ale Ligii Inter
naționale de hochei.

Recent secția de 
hochei din U.R.S.S. 
a primit din partea 
conducerii asociației 
de hochei din S.U.A., 
din Bosion, o teiegra-

meci,

din partea televiziunii americane, 
suma de 20.000 dolari 1

Cei doi jucători și-au exprimat 
via lor dorință de a se întoarce 
în patrie, lucru pe care îl vor face 
și ceilalți jucători—după cum re
iese din scrisorile lor.

★
Radio Budapesta a transmis în 

aceeași emisiune o altă scrisoare 
sosită pe adresa Federației ma
ghiare de fotbal din partea cunos
cutului jucător Ferenc Szusza. A- 
cesta se află — după cum se 
știe — cu alți fotbaliști maghiari 
într-un turneu în America de Sud. 
turneu care a fost interzis de 
Federația maghiară de fotbal din 
motivele pe care le-am publicat 
recent și în ziarul nostru.

Din scrisoare reiese că Szusza 
regretă aventura nesăbuită la care 
a fost antrenat și că dorește să 
se întoarcă neîntîrziat în patrie. 
„Ca șl mine, scrie Szusza, și cei
lalți fotbaliști maghiari au ace
eași dorință și sperăm să jucăm 
din nou in echipele noastre 
<ra?r.

propune-:
ID1SCI1Ț11II

de asemenea amploare ar

cine creează „cortine”
mă cu următor ai con- 
tinuLă • „Regretăm că 
Departamentul de 
Stat ne-a adus la cu
noștință că nu va e- 
libera vizele necesare 
echipei noastre pen
tru a pleca ia Rusia 
spre a participa la 
campionatul mondial 
de hochei. Scuzați-rte. 
Salutar. '.

Secția unională de 
hflche; și hocheîțiu 
sovietic: consideră a- 
oest refuz aL Depar
tamentului de Stat al 
S.U.A. de a acorda 
vize de plecare spor
tivilor americani drept 
o acțiune grvso’ară 
a Departamentului «e 
Stat de contracarare a 
dorinței sincere a 
sportivilor americani 
de a dezvolta colabo
rarea internațională 
și de a stabili ivi
turi de prietenie cu 
sportivii sovietici.

AME- 
RRI- 

fPAR- 
DE

FOTBALIȘTII ECHI
PEI VASAS BUDA
PESTA N-AU PRI
MIT VIZA DE IN
TRARE IN FRANȚA

Dupâ cum se știe, 
echipa Vasjs Suda.-

pesta arma să talre- 
p tindă un turneu în 
Befgia. Franța și 
Germania occidenta
lă. Ei au și juot la 
Gând (Belgia) cu e- 
riiipa austriacă First 
V ierna — meci care 
s-a terminat la egali
tate (I—1), urmrnd 
ca apoi să-și corrtinuic 
turneul în Franța.

Guvernul francez 
le-a refuzat însă a- 
cerdarea vizelor de 
intrare în Franța- In 
legătură cu acest art 
samavolnic al guver
nului francez, postul 
de radio Budapesta 
a citat din ziarul 
L’Humanite urmat oa
rele : _ Fdră irufoie- 
lă că acest lucru, nu 
s-ar fi intima: al dacă 
nu era oarba de o e- 
după muncitorească 
cum este Vasas Bu
dapesta. Daci jucăto
rii maghiari ar fi fost 
refugia fi petiției’, nu 

li s-ar fi făcut de
sigur nici o greutate 
și guvernul le-ar fi 
acordat vizele de in
trare ia Franța’.

Cu o săptămînă în urmă, ziarul nostru s-a ocupat, în cadrul unui 
articol, de o serie de propuneri îln legătură cu campionatul de fotbal 
al Europei. Proiectul acesta frămîntă de multă vreme cercurile fotba
listice europene, ceea ce este normal, deoarece o asemenea competiție 
stîrnește interesul tuturor celor care iubesc sportul cu balonul rotund.

Ne declarăm întrn totul de acord cu promotorii ideii organizării 
unui campionat inte. ' 'ri al Europei. O confruntare a valorilor fot
balistice ale Europei într-o competiție * ________ __ ...___
sluji efectiv ridicării nivelului fotbalului de pe continentul nostru, aro 
oferi criterii mai juste în clasificarea țărilor și ar polariza atentia. 
și interesul milioanelor de spectatori, așa cum o fac actualmente 
competițiile de mai mică anvergură (Cupa dr. Gero, Cupa campio
nilor europeni. Cupa Europei Centrale etc.).

In ciuda faptului că cercurile fotbalistice europene recunosc utili
tatea și oportunitatea organizării campionatului Europei, totuși pînă 
astăzi proiectele, prezentate, ca și sugestiile venite ulterior, nu și-au 
găsit încă rezolvarea. Patru dintre aceste propuneri le-am expus în 

If'moA succint în articolul de săptămînă trecută. Amintim acum că un 
proiect și o variantă a acestui proiect au fost prezentate și discutate 
acum doi afli intr-o ședința, a comitetului executiv al Uniunii Europene 
de Fotbal Asociație (U.E.F.A.). Discuțiile au subliniat importanța unui 
campionat al Europei dar — în același timp — au ridicat obiecțiuni 
in special în ce privește durata competiției și numărul meciurilor. In 
orincipai, unele federații au obiectat că proiectele supuse discuțiilor 
le aglomerează programele internaționale și nu le lasă libertatea de, 
a perfecta jocuri în concordanță cu interesele proprii. '

Un colectiv din redacția noastră a studiat problema campionatului! 
.j Europei și a ajuns ia eonduzia că formula care ar rezolva în mod' 
'avantajos toate doleanțele ar fi următoarea: ]
i 1. Organizarea campionatului european din patru >în patru ani,, 
între două ediții ale campionatului mondial; '

2. Desfășurarea lui în două faze: a) faza preliminară cu jocuri] 
tur-retur eliminatorii; b) turneul final cu o etapă eliminatorie (tur- 
retur) și alta sistem campionat. ]

Faza preliminară ar urma să se dispute în anul premergător tur-, 
neului final al campionatului mondial. La ea ar participa toate echi-' 
pele europene înscrise în campionatul mondial. Cu alte cuvinte, faza] 
preliminară a campionatului Europei ar fi însăși faza preliminară a' 
campionatului mondial, cu țările împărțite pe grupe. De exemplu;] 
anul acesta se dispută preliminariile campionatului mondial, țările, 
europene fiind împărțite în nouă grupe. Presupunînd că începe și' 
campionatul Europei, aceste grupe ar califica și țările pentru turneul] 
final al campionatului european. In felul acesta federațiile naționale, 
ar fi scutite să înscrie în programul lor jocuri și pentru Cupa Mon-1 
dială și pentru campionatul Europei. Un singur joc, deci, pentTu două] 
competiții, pentru două calificări. ,

Faza a doua (turneul final )ar întruni la start pe cîștigătoarele de1 
grupe, plus ultima campioană mondială, (dacă este europeană) și] 
țara organizatoare a campionatului mondial (la fel, dacă și ea este eu-, 
ropeană). Aceste dona țari au dreptul Ia calificarea directă în tur-1 
new! final al campionatului Europei întrucit nu participă la jocurile ] 
preliminare. De pildă : din cele 9 grupe preliminare de anul acestai 
din Cupa Mondială, s-ar califica și pentru a doua fază a campionatu-] 
lui Europei echipele ciștigătoare, precum și R;.F.G, ultima țară cam-, 
pioană mondială, și Suedia tara organizatoare. '

In prima etapă a fazei a două jocurile s-ar disputa sistem tur-retur] 
eliminatoriu, pînă la calificare» uwtri număr maximum de patru și, 
minim de trei echipe. (De.,exemplu; dacă sînt.ll echipe, uaa — și' 

anume cea inai bine clasată în turneul final al campionatului mau- ] 
dial — at fi scutită de joc în prima eliminatorie, iar celelalte 10 ar, 
ea tur-retur urmlnd să califice 5 echipe. Acestea, pius echipa caii-' 
ficată direct, ar disputa un nou tur eliminatoriu, dînd trei echipe).] 
Etapa a doua s-ar disputa cu trei sau patru echipe sistem campior, 
nat. Prima echipă în clasament ar cuceri lit kt 1 de campioană a Eu-' 
ropei. ACEASTA A DOUA FAZA S-AR DISPUTA CU ÎNCEPERE] 
DIN ANUL URMĂTOR DISPUTĂRII TURNEULUI FINAL AL CȚJ-t 
PEI MONWALE, PE O DURATA BE UN AN SAU DOI. ]

Socotim că această formulă ar stimula interesul tuturor țărilor eu-, 
ropene și pentru campionatul mondial și pentru campionatul Epropei,» 
ambele competiții fiind strîns legate prin, același tur preliminar. In ] 
plus, federațiile ar avea ia dispoziție și date pentru alte întîlniri irv-, 

tema trona le. ' '
Forurile de specialitate au cuvîntul. !

Echipa masculină handbal a R. P. R. participă
la turneul de

la sTirșit, activitatea internațio
nală Ia handbal de sală a fost 
definitivată. Echipa noastră, mas
culina va participa la „Turne
ul Națiunilor” care 
fășura între 21—24 
Zagreb. Pentru o 
desfășurare, echipele 
au fost împărțite în 
seria 1: Iugoslavia

se va des- 
febrtiarie la 
mai Bună 
participante 
două serii: 
A, Polonia

la Zagreb
și Austria; seria a Il-a: Iugosla
via B, Ungaria și Roniînia.

Cîteva zile mai tîrziu, mai pre
cis l'a 28 februarie, va sosi tn 
țara noastră, pentru a susține două 
sau trei jocuri, echipă feminină 
de handbal de sală a R.P. Ungare. 
Handbalistele maghiare vor efec
tua un turneu care va dura pînă 
la 6 martie.

La 17 februarie, va avea loc la 
Sofia primul concurs intenjațioMl 
de schi din actualul sezon din 
R.P. Bulgaria. La 
participa și schiori 
tră.

întreceri vor 
din țara noas-

(Agerptes)
*

• Iatr-un meci internațional de 
hochei pe gheață, desfășurat la 3 
februarie în localitatea Garmisch 
Partenkirchen. echipa R.F. Germane 
a întrecut selecționata R.P. Polone 
cu scorul de 7-4 (0-1, 4-1, 3-2).
• La 4 februarie a plecat spre R.P. 

Bulgaria echipa cicliștilor polonezi 
care se pregătește în vederea celei 
de a X-a ediții jubiliare a „Cursei 
Păcii” Praga-Berlin-Varșovia. Spor
tivii din R.P. Polonă se vor antrena 
timp de mai multe săptămîni ia 
Plovdiv împreună cu cei mai buni 
cicliști bulgari. Din lotul polonez 
fac parte Wienckowski, Paradowski, 
Chwiendacz, Komuniewski, Czar
necki. Bugalski. Bedinski. Grubovski 
și alții.
• La campionatele internaționale 

de schi ale Cehoslovaciei, care se vor

desfășura în localitatea Harrachov 
din munții Krkonofi în zilele de 13- 
17 martie, ți-au anunțat participarea 
schiori din următoarele țări: Nor
vegia, Finlanda, Suedia, Polonia, 
R.D. Germană. De asemenea forurile 
de speetalixate cin U.R.S.S. au anun
țat că vor trimite la aceste con
cursuri c îți va schiori fruntași.
• In zilele <Te 15-18 februarie se 

vor desfășura ia Paris campionatele 
internaționale de tenis de masă ale 
Franței. La întreceri vor participa și 
jucătorii cehoslovaci Știpek. Andrea
dis, Dressier. Kebza precum și jucă
toarele Grafkova și Schwarzova.

• La Mtlnchen, atletul Manfred 
Preusger dm R.D.G. a stabilit la 
săritura cu prăjina un nou record 
al “Germaniei pe teren acoperit: 
4,33 m.

• La 22 și 23 februarie se va des
fășura la Geising (R.D.G.) un con
curs internațional de patinaj viteză 
la care au fost invitați patinatori

fruntași din Finlanda, R.P.R. și Sue
dia. Suedezii și-au confirmat partici
parea. 1.1 lista înscrișilor se află și 
cunoscutul patinator Sigge Ericsen.
• Ca urmare a invitației forurilor 

sportive cehoslovace în curînd ur
mează să sosească ia Praga un grup 
de antrenori de fotbal din Egipt, 
pentru a lua cunoștință’ de meto- 
cele de antrenament ale fotbaliștilor 
cehoslovaci.

a avut Ioc la Budapes- 
a prezidiului Federației 
fotbal. A fost acceptata 
Comitetului administra-

» Sîmbătă 
ta o ședință 
maghiare de 
propunerea ______ ____ ______ .__
tiv al Federației prin care se înfiin
țează în țară 12 subfederații și 4 
subsecțiuni. Comitetul a decis de 
asemenea ca numărul echipelor care 
urmează să ia parte la campionatul 
primei categorii din acest an să fie 
mărit la 16. Categoria B va avea 
trei serii a cîte 18 echipe iar în ca
tegoria C vor activa 9 serii a cîte 
16 echipe.

• Echipa de fotbal Spartak Soko- 
lovo (Praga) a fost invitată sâ' sus
țină couă întîlniri cu echipele en
gleze de fotbal. Fotbaliștii ceho
slovaci ar urmă să joace la 18 martie 
în compania echipei Chelsea, iar la 
20 martie cu Westham United1.

• In cadrul sferturilor de finafâ
ale „Cupei campionilor europeni”, 
la fotbal, Fiorentina a învins Gras- 
shopers (Zurich) cu scorul de 3-1. 
Returul acestui meci se ' ”
la Zurich la data de 27

O Recent a sosii la 
Jose de Gama, delegat al 
braziliene de fotbal. Făcînd o vizită 
la Federația maghiară, Jos6 ce 
Gama a remis- o invitație prin care 
se propune reprezentativei R. P. 
Ungare de a efectua un turneu de 
cinci meciuri în Brazilia, Argentina 
șî Uruguay. Acest turneu ar urma 
să aib’ă loc între 21 iulie și 25 au
gust 1957. in același timp s-a dis
cutat și despre un turneu al echi
pei Braziliei în R.P. Ungară.

Federația maghiară a acceptat 
propunerea ca echipa selecționată 
a R.P. Ungare să efectueze un tur
neu în America de Sud*. (Ager- 
pres).

desfășoară 
februarie.

Budapesta 
Federației

Josâ
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