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Se apropie alegerile de deputați 
in sfaturile populare

iecare zi cu care 
ne apropiem de 11 
Martie marchează 
o intensificare a 
activității ce se 
desfășoară de la 
un capăt la altul al

țărij pentru pregătirea alegerilor 
de deputați în sfaturile populare. 
In acțiunile legate de campania e- 
lectorală se vădește diț p’.in demo
cratismul profund al regimului no
stru, atașamentul maselor larg' 
față de marja operă de construire 
a socialismului. Apropiate'e ale
geri reprezintă pentru cetățenii pa
triei noastre încă un prilej de. a 
lua act în mod concret de marile 
lor drepturi și libertăți, proclamate 
de Constituția țării și transpuse 
în viață zi de zi, ceas cu ceas. Cu 
mare însuf ețire s-au desfășurat în- 
tîlnirile în cadrul cărora au fost 
propuși canfidații în alegerile de la 
11 martie. Cine s:nt acești candi
dați ? Sînt oameni care prin în
treaga lor activitate, la locul de 
producție, în organizațiile obș’ești. 
in cartierul lor, dovedesc tragere de 
inimă și pricepere, oameni care pun 
interesele colective înaintea celor 
personale,»luptători devotați pentru 
cauza bunăstărî celor ce muncesc. 
In rîndul acestor oameni se află și 
numeroși repr’zentenți ai mișcării 
sportive. Activiști sportivi, în frun
te cu tov. Manole Bodnăraș, ipre
ședintele C.C F.S., maeștrii emeriți 
ai sportului Angelica Rozeanu și 
Gh Lichiardopol, maeștri 'ai snortu- 
lui ca Die Savel, Lia Manoliu, dr. 
Troianescu, Gh. Pîrcălăbescu. an
trenori ca Marin Niculescu și alții 
au înalta cinste de a candida în nu
mele F.D.P. în alegerile de depu
tați în sfaturile populare. Propunîn- 
du-i candidați, cetățenii le-au făcut 
dovada unei deosebite prețuiri și 
încrederi dar, totodată, le-au a- 
mintit în mod deschis răspundertle 
deosebite care revin celor ce li se 
încredințează treburMe obștești. De 
aceste răspunderi candidații F.D.P. 
își dau seama de pe acum parti- 
cipînd la întîlnirile cu alegătorii.

La casele alegătorului, în clubu
rile întreprinderilor și instituț'ilor, 
la căminele culturale de la sate, 
mii și mii de alegători se întîl- 
nesc cu candidații Frontului De
mocrației Populare. O atmosferă de 
lucru, de încredere rec'procă dom
nește în cursul acestor întHniri. 
Alegătorii supun activitatea sfatu
rilor populare unei analize temei

Echipele R. P, Romîne și R. fa F- Iugoslavia înaintea începe cil. 1<ku rțlor
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nice, ei țac numeroase propuneri 
privind îmbunătățirea muncii în 
difer'tele sectoare. De curînd, o 
astfel de întîlnire a avut loc între 
maestra sportului Lia Manoliu, can
didată F.D.P., și alegătorii din cir
cumscripția electorală orășenească 
nr. 268. Vorbind alegătorilor, Lia 
Manoliu le-a arătat cîteva din rea
lizările sfatului popular al raionu
lui „V. I. Lenin": pavarea și repa
rarea în anul 1955 a peste 1900 
de străzi, cu o suprafață de 250.000 
m.p. montarea a *5 000 m. de linie 
electrică, amenajarea a 39.000 m.p. 
spații verzi, etc. Cetățenii prezinți 
la adunare au semnalat unele lip
suri, dînd sugestii pentru îndrep
tarea lor. Aceste lucruri și le-a în
semnat cu atenție Lia Manoliu. 
împreună cu candidații F.D.P. din 
circumscripțiile raionale ce fac 
parte din raza circumscripției nr. 
268, Lia Manoliu a discutat ce se 
poate face pentru rezolvarea cere
rilor alegătorilor. La întîlniri cu 
alegătorii part'cipă în aceste zile și 
ceilalți sportivi candidați ai F.D.P. 
Și ei trebuie să acorde o atentie 
deosebită propunerilor venite din 
mijlocul alegătorilor, să urmăreas
că înfăptuirea în cel ma' scurt t:mp 
a acestor propuneri

In desfășurarea campaniei elec
torate, participarea sportivilor poa
te și trebuie să devină mai activă. 
In acest sens, rolul princ'pal revine 
colectivelor sportive. Cit mai mul
te competiții sportive închinate ale
gerilor, iată un ob'ectiv de seamă 
al resortului de instruire sportivă. 
Dar și sectorul de agitație și pro
pagandă are sarcini importante. 
M«lți sportivi vor vota pentru pri
ma oară și acesta este un eveni
ment ce trebu'e sărbătorit în cadrul 
colectivelor. Sportivii pot vizita în 
grup Casele Alegătorului, luînd 
parte la manifestările ce se organi
zează în cadrul acestora. In întîlni- 
rile cu candidații, sportivii trebuie 
să le ceară să acorde atenț'a cu
venită dezvoltării activității spor
tive și să facă propuneri concrete 
pentru folosirea pe deplin a resur
selor locale la amenajarea de noi 
terenuri sportive, la confecționarea 
de materiale și echipament, etc.

Succesele inch'na te alegerilor de 
deputați în sfaturile populare sjnt 
succese închinate vieții noi și libe
re, a cărei nemijlocită expresie este 
marele eveniment de la 11 martie.

Kira Garbaceva, din echipa Uniunii
Sovietice, a tras și mingea a de

pășit blocajul format de jucătoa
rele echipei noastre.

(Foto: MAX BANUȘ)

—
Echipele de volei ale U.R.S.S. victorioase in primele meciuri cu echipele R.P.R.
Sezonul voleibalistă: internațio

nal din țara noastră a fost inau
gurat duminică după-amiază, prin 
desfășurarea întîlnirii dintre re
prezentativele masculină și femi
nină ale Uniunii Sovietice și R.P. 
Romîne. Sala Floreasca a găzduit 
din nou o întrecere internațională 
deosebit de interesantă, fapt oglin
dit, de altfel, și de numărul mare 
al celor care... nu au mai avut 
loc în sală, fiind nevoiți să se 
mulțumească a urmări desfășura
rea partidelor la... difuzor.

Cuvîntul de salut al sportivilor 
romîni a fost rostit de tov. Gh. 
Smoleanu, director în C.C.F.S., 

iar din partea delegației sovietice 
a răspuns președintele secției 
unionale de volei, toy. Vladimir 
Savin. Tovarășul Vladimir Savin 
a transmis sportivilor rcmîni salu-

U, R. S. S.—R» P. R. (feminin) 3-0 (15-3; 15-7; 16-14)
Partida dintre reprezentativele 

feminine ale Uniunii Sovietice și 
R.P. Romîne are două părți dis
tincte. In prima parte asistăm la 
un excelent joc prestat de prima 
garnitură a echipei sovietice și 
un joc modest, timid și neiatisfă- 
cător al formației țării noastre. 
Echipierele sovietice realizează 
punct după punct datorită servi
ciilor puternice și precise, acțiu-

Echipa masculină de tenis de masă a R.P.R. 
a întrecut reprezentativa R.P.F. Iugoslavia cu 13-8 

concursul international individual — 
9 .

— Mîine are loc
După meciuri spectaculoase și 

disputate cu multă dirzenie întîl- 
nirea internațională de tenis de 
masă dintre reprezentativele mas
culine ale R.P.R. și R.P.F. Jugo
slavia a luat sfîrșit cu meritata 
victorie a formației noastre.

Echipa R.P.R. alcătuită din Ma
tei Gantner, Toma Reiter, Tiberiu 
Harasztosi, Paul Pesch și Otto 
Bottner a învins cu scorul de 
13—8. Cel mai bun dintre jucătorii 
romîni a fost Matei Gantner care 
a și învins pe toți cei cinci ad
versari. Gantner a a'acat și a con-

Reprezentativele U.R.S.S. și R.P.R. 
se intilnesc din nou astăzi

tul sportivilor sovietici și a ară
tat totodată că întrecerile in
ternaționale între sportivii romîni 
și sportivii sovietici au devenit 
tradiționale. Vorbitorul a subli
niat că aceste întreceri contribuie 
din plin atît la creșterea măies
triei sportivilor din aceste țări, 
cît și la strîngerea legăturilor de 
prietenie dintre reprezentanții 
sportului din R.P. Romină și din 
Uniunea Sovietică.

Au urmat apoi tradiționalele 
schimburi de fanioane și de flori, 
salutul adresat publicului, defi
larea și prima partidă a turneu
lui 

niior de atac executate cu rapidi
tate și cu multă varietate și dato
rită unei apărări bine puse la 
punct, dar care nici nu a trebuit 
să se întrebuințeze prea mult.

Ca evoluție, jocul a decurs în 
totala notă de superioritate a e- 
chipei U.R.S.S., care a făcut serii 
de puncte și a condus la dife
rențe apreciabile. De altfel, primul 
set l-a cîștigat la 3, iar în al 

traatacat cu succes, ca urmare a 
unor acțiuni tactice bine gîndite. 
Toma Reiter, fără să fi ajuns încă 
la vechea sa valoare, a adus echi
pei trei puncte prețioase fiind în
vins — la limită — numai de Vo- 
grinc. Harasztosi, care a cîștigat 
două meciuri, a păcătuit tot iși 
printr-un joc prea defensiv. Pesch 
după un început foarte slab și-a 
revenit, a jucat mai atent și i-a în
trecut pe Gabric și Gruzic. Debu- 
tînd în echipa națională, Otto Bott
ner a jucat de multe ori spectacu
los, însă s-a concentrat inegal.

Din echipa oaspe Vogrinc s-a 
prezentat într-un frumos progres. 
El atacă extrem de sigur, apără 
foarte bine și trece ușor din apă
rare în atac. Dintre ceilalți, plin 
de perspective este tînărul Marco
vic campionul de juniori al R.P.F. 
Jugoslavia. Gabric, Gruzic și Bar- 
lovic, ca și Vogrinc și Marcovic 
merită o mențiune specială pentru 
tenacitatea cu care știu să lupte.

Iată rezultatele tehnice: Gant- 
ner-Gabric 2—1 (23:25, 21:13,
21:9), Harasztosi-Gruzic 1—2 
(17:21, 21:10, 19:21), Reiter-Bar- 
lovic 2—0 (12,18), Pesch-Marcovic 
3—2 (9:21, 20:22), Bottner-Vogrinc 
0—2 (14,14), Gantner-Gruzic 2—0 
(18,11), Harasztosi-Barlovic 2—0 
(18,15), Reiter-Marcovic 2—0 (14, 
19), Pesch- Vogrinc 0—2 (7, 16), 
Bottner-Gabric 0—2 (18, 15),
Gantner-Barlovic 2—0 (23:21,
21:14), Harasztosi-Marcovic 2—1 
(21:13, 15:21, 21:9), Reiten-Vo- 
grinc 1—2 (23:21, 14:21, 21:23), 
Pesch-Gabric 2—0 (16, 10), Bott- 
ner-Gruzic 1—2 (21:9, 14:21,
18:21), Gantner-Marcovic 2—1 
(21:12, 22:24, 21:11), Harasztosi- 
Vogrinc 0—2 (15, 15), Reiter-Ga- 
bric 2—0 (12, 16), Peșch-Gruzic 
2—0 (19, 16), Bottner-Barlovic 
2—0 (18, 14), Gantner-Vogrinc
2-1 (21:18, 15:21, 21:17)-.

doilea a condus cu 11-3 și l-a d$- 
tigat cu 15-7.

A doua parte a acestui meci a 
fost alcătuită de perioada în car® 
au fost introduse în teren rezer
vele echipei U.R.S.S. De aci, jo
cul s-a echilibrat și a devenit cu 
adevărat interesant, ca spectacoL 
Datorită, pe de o parte, jocului 
mai puțin sigur și eficace al echi
pei oaspe și pe de altă parte în
viorării în jocul echipei noastre^ 
încurajată de o serie de puncte» 
setul a! treilea a fost echilibrat 
Echipa noastră a avut un reviri
ment puternic și prin acțiuni spec
taculoase a reușit să refacă în 
acest set de la 2-8 și 5-11 pînă 
la egalare și apoi să ia conduce
rea, ajungind pînă la 14-12 ! Aci 
însă, reintrarea în teren a jucă
toarelor Miniona Hecht și Anto
nina Moiseeva, reorganizarea jo
cului echipei sovietice și cîteva 
greșeli ale arbitrului fac ca ela
nul jucătoarelor noastre să scadă, 
jocul lor să redevină nesigur și 
astfel pierd pentru a zecea oară 
meciul cu U.R.S.S. cu același scor: 
0-3.

(continuare în pag. 4-a)

Competiția internațională de te< 
nis de masă care a început ieri 
după-amiază în sala Floreasca din 
Capitală va continua mîine dimi
neață și după-amiază în aceeași 
sală. Va avea Joc un concurs indh 
vidual eliminatoriu la probele d® 
simplu bărbați și dublu bărbați, ia 
care vor participa cei cinci jucători 
iugoslavi și cei mai buni jucători 
romîni. Așa cum am mai anunțat, 
la aceste întreceri va lua parte și 
maestra emerită a sportului Ange
lica Rozeanu.

Mîizie dimineață de la ora 10 se 
vor disputa următoarele partide de 
simplu bărbați: meciuri prelimina
re: Marcov'c (R.P.F. Jugoslavia).
— Andronache (R.P.R.), Barlovia 
(R.P.F. Iugoslavia) — Zaharia Bu
jor (R.P.R.), Gruzic (R.P.F. Iugo
slavia) ‘— Șirlincan (R.P P.) ; 
turul I: Reiter — Stan Iiie, Bottnefi
— înving. Marcovic — Andronache; 
Gabric (R.P.F. Iugoslavia) — AnJ 
gelica Rozeanu (R.P.R.); Harasz* 
tosi — Ploscaru; Gantner — Isco- 
vici; Pesch — înving. Barlovic —1 
Bujor; Naumescu — înving. Gruz*o
— Șirlincan; Vogrinc (R.P.F. Iugo
slavia) — Mircea Popescu (R P.RH 
De asemenea se va disputa și orf- 
mul tur din proba de dublu bara 
bați: Vogrinc, Gabric — Pesdi,’ 
Bottner; Harasztosi, Naumescu —- 
Andronache, Bujor; Gruzic, Barloa 
vie — Angelica Rozeanu, Gantner; 
Reiter, M. Popescu — Marcovid 
(R.P.F.I.), Șirlincan (R.P.R.).

După-amiază, cu începere de M 
ora 16,30, se vor desfășura sfert»" 
rile de finală, semifinalele și fina* 
la probei de simplu bărbați și se* 
rrifinalele și finala probei de dublai 
bărbați.

Toate întîlnirile se joacă după 
sistemul „cel mai bun din cinci s^i



Întrecerile de gimnastică și schi 
din cadrul campionatelor republicane școlare

de... start!

După cîteva semne de...slăbi
ciune, iarna și-a consolidat 
pozițiile astfel că, după cit se 

-pare, vestitorii primăverii vor 
întîrzia o bucată de vreme în acest 
an. Gerul și troienele nu sini însă 
obstacole de netrecut pentru spor- 
■tivi. Ne-au dovedit-o și numeroa
sele antrenamente de cros organi
zate în orașe ca Timișoara, Bucu
rești, Ploești etc., în satele raioa- 
hieior Tg. Neamț, Craiova, Sibiu sau 
Brăila... Cu aceeași bucurie am 
primit și veștiile despre preocupa
rea pe care o manifestă față de or
ganizarea primelor întreceri de 
cros, colective sportive ca Metalul 
JJaia Mare, Constructorul Petro
șani, Știința Timișoara etc.

Ji ‘Mitfți dintre activiștii colective
lor sportive au amînat însă de la 
o zi la alta pregătirile pentru pri
ma etapă a crasului de masă „Să 
#nttmpinăm 1 Mai". Dar, iată că 
timpul a trecut și doar 5 zile ne 
mai despart de primele întreceri 
ale acestei tradiționale competiții 
de masă. Firește, în colectivele 
sportive... întîrziate, trebuie luate 
grabnic măsuri de remediere a ace
stor lipsuri pentru ca, pretutindeni, 
la startul primelor întreceri să fie 
prez en ți cît mai mul ți oameni al 
muncii.

■A"

Timpul este destul de scurt dar 
cele cîteva zile care au mai 
rămas pînă la 4 martie sînt, 

lotuși, suficiente pentru desfășura
rea unei rodnice activități propa
gandistice, pentru asigurarea con
dițiilor necesare bunei organizări a 
concursurilor. Colectivele sportive 
au datoria să popularizeze larg 
această competiție, să arate, prin 
forme cît mai variate, scopul cro
sului de masă ca mijloc puternic 
de răspîndire a alergărilor pe te
ren variat, ca important factor în 
descoperirea de noi elemente ta
lentate, pentru desemnarea celor 
mai buni alergători neclasificați, 
la cros, ca și pentru trecerea nor
melor complexului G.M.A. la a- 
ceastă probă.

înscrierea participanților, efectu
area controlului medical și, în mă
sura în care se mai poate realiza, 
«organizarea cel puțin a cîtorva an
trenamente, sînt cîteva din prineî- 
-paiele sarcini ale colectivelor spor
tive în acest domeniu de activitate- 
Tot atît de importante sînt însă și

’ (urmare din numărul trecut)

Dar nici provincia nu a rămas 
cu totul în afara mișcării publi
cistice din acea vreme. „Sportul" 
din Pitești Iși face apari fia subn- 
titulîndu-se „Foaie științifică și a- 
muzantă, sportul, arma și gimnas
tica". Sub direcția lui Mihai Făr- 
cășanu, avocat, moșier și membru 
al partidului liberal revista nu se 
rezumă la publicarea informațiilor, 
știrilor și comentariilor sportive, 
și nici măcar la fragmentele din 
romanele franțuzești înduioșătoare, 
d în Nr. 5 al anului I din 25. oct. 
1909, ca răspuns la m'șcările mun
citorești ce urmau sîngeroasei răs
coale din 1901 își demască adevă
ratele scopuri și interese publicind 
„Apelul sportului către muncitorii 
meseriași" o pagină de propagan
dă diversionistă și înșelătoare, me
nită să deruteze și să abată mun
citorimea romînă de pe calea miș
cării revoluționare pe cpre por
nise.

Un an mai devreme, apăreau la 
București două publicații pe hîrtie 
velină cu fotografii în culori și cu 

■Semnături de rezonanță occidentală 
purtînd titlurile „Revista Sportui" 
și „Sportul Modern".

Prima condusă de Henry August, 
cealaltă de Cesar Beaurau, amîn- 
■două reviste „high-life~, ele se
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alegerea traseului, injui-nzarea ca
drelor tehnice din cadrul colectivu
lui, asigurarea asistenței medicale, 
pregătirea echipamentului, etc.

★

Prima etapă ia sfîrșit la 25 
martie^ și organizarea întrece
rilor nu trebuie amînată pen

tru ultimele zile ale acestei etape 
decît în colectivele sportive care nu 
au reușit încă să pregătească în 
condiții bune aceste întreceri.

Regulamentul crosului de masă 
„Să înrtîmpinăm 1 Mai" prevede că 
în satele în care nu funcționează 
colective sportive, organizarea în
trecerilor prirtiei etape revine orga
nizațiilor U.T.M. Acest lucru tre
buie adus la cunoștința tuturor or
ganizațiilor U.T.M. pentru ca în 
fiecare sat sau comună, tinerii să 
aibă posibilitatea de a participa la 
competiție.

O recomandare pentru colectivele 
sportive: nu subapreciați impor
tanța ultimelor îndrumări date 
concurenților înaintea întrecerilor 
în legătură cu ținuta, cu felul de 
alergare, cu dozarea efortului, cu 
renunțarea la „sistemul batistei", 
practici care, departe d.e a duce 
la creșterea performanțelor, pot in
fluența negativ asupra sănătății.

★

Ediția din acest an a popularei 
competiții de masă, crosul 
„Să întîmpinăm 1 Mai" tre

buie să se bucure de succesul pe 
care l-a cunoscut și în ceilalți ani. 
Desigur, pînă în etapa finală efor
turile tuturor activiștilor sportivi 
trebuie îndreptate spre realizarea 
acestui lucru. Avem însă datoria să 
acordăm cea mai mare atenție în
trecerilor din prima etapă, etapa de 
mase.

Începuturile presei
ocupau exclusiv de sporturile lumii 
bune: automobilism, călărie, scri
mă, tenis, patinaj. Astfel, „Revista 
Sportul" publică fotografiile și cro
nica „Primei Curse de automobile 
pe circuit închis" „Marele premiu 
al societății sportive" pe traseul 
Hipodromul Băneasa — Herăstrău 
— Velodromul Romîn (Arcul de 
Triumf) — Hipodrom, măsurînd In 
total 40 km.

Două reviste de specialitate, de
dicate activității unei singure ra
muri sportive, sînt publicațiile vî- 
nătorilor din București intitulate 
„Diana" și „Vînătorul" și apărute 
prima între 1903 și 1912, iar se
cunda la 1909. Tot tn aceeași pe
rioadă și tot cu același caracter 
este „Revista Automobilă" (Bucu
rești 1906) precum și „Curierul 
Automobiliștilof (București 1914).

Șî pentru că tot ne aflăm la re
vistele cu caracter unilateral, tre
buie să pomenim și două vechi 
reviste de șah, apărute una între 
1912—1914 la lași — „Recreațiu- 
nea" și cealaltă la București în 
1915 purtînd chiar numele acestui 
sport ații de popular astăzi la noi

Dar cea mai masivă colecție de 
astfel de publicații este aceea pri
vind activitatea hipică dintre anii 
1905 și 1923. Sub numele cele mai 
diferite, cuprinztnd programul zile
lor de curse, informafiile și comen
tariile șanselor diferițiloș cai, am

Poveste de... iama
oViscolul care bîntuise multe zile 
și ninsoarea abundentă ce căzuse 
peste Orașul Stalin s-au oprit deo
dată, făcînd loc unei frumoase zile 
de iarnă.

Și în această zi, ne scrie cores
pondentul nostru regional. Al. Din- 
că, un mare număr de tineri șt 
chiar mtrlți vîrstinici, cu patinele 
pe umăr, s-au îndreptat către pa
tinoarul Flamura roșie, singurul 
din acest oraș.

La poartă însă, surpriză. Deși 
trecuse de ora 10, porțile erau în
chise. Casierița nu vindea bilete, 
iar pe gheață nu C-ra nimeni. Deh ! 
și-au spus patinatorii, s-or scula 
și ei (casierița și îngrijitorul pa
tinoarului) mai tîrziu 1 Și s-au aș
ternut pe... așteptare. A trecut o 
jumătate de oră, ba chiar o oră 1 
îngrijitorul nu-și făcea apariția. 
Cîțiva tineri, mai nerăbdători, au 
sărit gardul și au început să pati
neze în voie. E drept, fără mu
zică, dar ce conta 1 Puteau patina. 
Un alt grup — probabil dintre cel 
mai vîrstnici oare nu puteau sări 
gardul — au făcut „investigații* 
asupra soartei tov. Chiriac, în
grijitorul patinoarului.

Curînd au aflat că tov. Chiriac 
a plecat dis-de-dimineață eu fa
milia în... Poiană. Era doar du
minică, și desigur că avea șl el 
dreptul la...odihnă. Fără să anunțe 
pe nimeni, fără să lase înlocuitor, 
și-a luat omul „concediu" și a 
plecat, cu toate că sarcina sa prin
cipală era tocmai aceea de a asi
gura buna funcționare a patinoar 
rului chiar în zilele de duminică. 
Cît despre casieriță, nu se știe 
unde-și petrecea timpul. Poate că 
era și ea în Poiană.

Sportivii din Orașul Stalin se în
treabă dacă tovarășii din conduce
rea colectivului sportiv Flamura 
roșie cunosc această „întâmplare* 
și dacă nu consideră necesar «ă 
pună capăt acestui sistem de ple
care la... odihnă.

reușit să identificăm in această Pe
rioadă, atît de săracă tn ce pri
vește presa sportivă nu mai puțin 
de 15 titluri din care nu vom cita 
decît cîteva și anume: „Cravașa", 
„Cronica Turfului", „Handicap*, 
„Jockeul", „Pronosticul", „Sports
man ui “ ș.a.m.d.

Un interesant „jurnal ilustrat" 
cum se intitulează „sportul" al că
rui prim număr apare în București 
la 24 septembrie 1906, dar din a 
cărui bogată colecție o bună parte 
s-a rătăcit prin rafturile bibliotecii 
Academiei, a avut o evolufie publi
cistică ce se pare că a însoțit timp 
de douăzeci de ani apariția prin
cipalelor even’mente sportive romt- 
nești. Asupra acestuia vom mai re
veni cu ocazia prezentării diferite
lor ramuri de sport în fazele lor 
de pionierat.

încă din primul număr apărut la 
6 nov. 1907, revista sportivă ilus
trată „Din lumea sporturilor", în 
articolul introductiv semnat chiar 
de directorul proprietar Mitică Do
nna și intitulat „Cine sintem, ca 
voim" își propune: „...să populari
zeze luptele, fotbalul, boxul, călă- 
ria, bicicleta și vîslitul... a le răs- 
pîndi în straturile poporului unde 
aproape nici nu sînt cunoscute... 
să convingă pe oameni că nu nu
mai natura te înzestrează cu forță, 
dîrzenie, tărie, ci că acestea se pot 
dobîndi prin exerciții-

lntre-erile de gimnastică și schi 
din cadrul campionatelor republi
cane școlare pe anul 1956 sînt, în 
momentul de față, in plină desfă
șurare. Peste tot, acolo unde există 
școli medii, profesorii de educație 
fizică, sprijiniți îndeaproape de sec
țiunile raionale de învățămînt, au 
reușit să mobilizeze mii de elevi și 
deve în primele etape ale acestor 
întreceri. O muncă entuziastă au 
depus cei mai mulți dintre profe
sorii de educație fizică în această 
direcție, pentru cît mai buna pre
gătire tehnică șl fizică a partici
panților. In ultima vreme sosesc 
numeroase vești în legătură cu în
trecerile etapelor pe oraș și raion la 
gimnastică și schi.

Din orașul Sibiu, corespondentul 
nostru V. Ciolacu ne scrie că în
trecerile de gimnastică au fost bine 
organizate. Locul I pe oraș l-a o- 
cupat, la fete, echipa școlii medii 
de 10 ani nr. 2 cu 262,54 p. La in
dividual oompus fete, categoria a
II- a, locul I a revenit elevei Trânte 
Mediaș de la Șc. medie de 10 ani 
nr. 2 cu 53,20 p. La categoria a
III- a locul I a fost ocupat de Fe
licia Onofrei, Șc. medie nr. 3 cu 
50,80 p. Iar la categoria junioare 
locul I a revenit tinerei Ufte Sal
men din Șc. medie nr. 2. La băieți, 
locul I a revenit echipei reprezen

Avioane pe... schiuri!
Văzînd cum zoresc piioții la 

deszăpezirea hangarelor, oricine 
ar fi trecut în primele zile de 
februarie pe terenul școlii spor
tive de zbor cu motor din Capi
tală și-ar fi spus : degeaba se 
trudesc flăcăii 1 Viscolul a ridi
cat munți de zăpadă și pînă or 
să curețe ei tot aeroportul... 
vine primăvara 1 Dar iată că 
numai după cîteva minute apar 
două „Zlinuri" care... lunecă pe 
covorul alb de nea mai iute ca 
oricare alt bob din lume. Ce se 
întîmplase, de fapt ? Pentru a- 
viatorii sportivi Zloneschi, Bă- 
jenaru, Domnișan, Mihai sau

sportive
Caracterul surprinzător de popu

lar și oarecum științific al acestei 
reviste ce a apărut acum 50 de 
ani se explică poate numai prin 
faptul că, pe de o parte, directorul 
și credem singurul ei redactor Mi
tică Donna era un mare sportiv al 
vremii, iar pe de alta că „simpa
ticul nostru atlet" cum se intitula 
el însuși, venea din pătura cea mai 
de jos a populației. Profund și pe 
veci îndrăgostit de luptele clasice, 
promotor al acestu: sport — în țară 
la noi — și unul din primii care 
l-a dus gloria peste hotare, Mitică 
Donna a fost una din figurile cele 
mai proeminente ale slabei dar 
eroicei noastre mișcări și prese 
sportive.

Pledind în paginile revistei, carp 
desigur circula puternic în rându
rile tinerilor meseriași', pentru in
troducerea sportului în armată Si 
școală, făcînd cunoscute ma! ales 
sporturile cele mai populare, necos- 
tlsitoare și care se adresau în spe
cial forței fizice (lup.'e, box, hal
tere, gimnastică) Mitică Donna nu 
uită să popularizeze cu respect Și 
dragoste marile figuri sportive ale 
vremii. In paginile revistei sale 
întîlnim numele cicliștilor Ion și 
Corneliu Marinescu al căror duel 
de pe velodromul Romîn de la Ar
cul de Triumf a pasionat c'țiva ani 
publicul, a lui Gh. Moceanu „cel 
mai vechi profesor de gimnastică, 
scrimă și dansuri", supranumit td’ă- 

tative a Școlii medii de 10 ani Nr. 1 
cu 220,45 p. La individual com
pus băieți, categoria a Il-a, locul 1 
a fost ocupat de M. Weber de la 
Șc. medie de 10 ani nr. 4 cu 55,95 
p.; la categoria a IlI-a de Nicclae 

Fulea de la Șc. medie nr. 1 cu 52,00 
p. iar la categoria juniori de Sa- 
muilă Barac din Șc. medie nr. 1 
cu 49,55 p. De curînd, în pădurea 
Dumbrava s-au desfășurat întrece
rile de schi între elevii tuturor 
școlilor medii din localitate, lată 
cele mai bune rezultate tehnice: 
fond băieți; 1. I. Mayerbucher (Șc. 
medie nr. 4) ; fond fete: 1. Kristel 
Kremoll (Șc. medie nr. 2) ; cobo- 
rîre băieți: 1. I. Mayerbucher; cc- 
b°rîre fete: 1. S. Kolovrat (Șc. me
die nr. 2); slalom special băieți:
1. U. Stentzel (Șc. medie nr. 4).

Din lași, corespondenții noștri R. 
Untu și E. Ursu ne anunță că re
cent au avut loc întrecerile regio
nale de schi din cadrul campiona
telor școlare-pe 1956. Secțiunea de 
învățămînt a regiunii Iași nu a 
luat toate măsurile necesare unei 
bune organizări a fazei regionale. 
Iată rezultatele tehnice : 5 km. ju
niori: Petru Sandu (Vaslui); 5 km. 
seniori ; Gh. Cojocarii (Hîrlău) ; 
coborîre : M'ihai Suciu (Huși) ; 
slalom uriaș: Mihai Suciu (Huși); 
ștafeta 4x5 km. Huși.

Ivanovici, nimic deosebit Pen
tru cititori, ceva interesant, ieșit 
din comun. Pe timp de iarnă, 
obișnuitul tren de aterisaj al 
avioanelor sportive a fost înlo
cuit cu schiuri. O măsură bine 
venită, care, în zilele de viscol, 
a dat piloților sportivi prilejul 
să contribuie la aprovizionarea 
cu medicamente a localităților 
înzăpezite și la transportul bol
navilor din aceste localități. Și, 
pe lîngă toate acestea, un mij
loc de a se asigura continuita
tea pe timpul iernii în pregăti
rea tehnică a piloților noștri 
sportivi...

——--------

.I—-.... .
rintele Gimnasticii Romîne" sau ale 
lui N. Velescu, Alois Pucher, Can- 
tkli sau G. Preoțescu.

Tot în revista lui Mitică Donna, 
acest îndrăgostit de noua vocație 
descoperită, publică rubricile per
manente „Educația Fizică", „Cul
tura fizică și lecțiile de gimnasti
că" sau „Din istoria luptelor" și 
scrie neobosit, zi de zi, acoperind 
cu abnegație un sector a îl de să
rac, dar atît de necesar.

Iși publică pînă la sfîrșit viața 
romanțată intr-un foileton intitulat 
„Din luptele mele" Termină in
tr-un tîrziu, cîrciumar mărunt ln- 
tr-unul din cartierele mărginașe ale 
capitalei, pierdut și uitat în îm
bulzeala pestriță, gălăgioasă și ne- 
păsătoare a bucureștcni'.or întorși 
din refugiu după prînul război 
mond'al.

Acestea sînt numai cîteva și pu
ține din prețioasele date asupra 
cărora ne-am oprit și care vor pu
tea constitui în parte, clndva. iz
vorul de inspirație pentru cei ce 
vor vrea să se aplece peste aceste 
mărturii ale unor vremi grele, stu- 
ciumate, eroice, cîteodat'ă amare, 
pentru sportul nostru, dar totdeau
na fermecătoare prin am'n'irea lor 
Este sigur că vor ma. fi existînd 
și alte publicații, pe care, deocam
dată, nu le-am putut identifica. Pe 
măsură ce le vom descoperi le vom 
comunica cititorilor, pentru a sta
bili cit mai exact perioada de în
ceput a presi spor'iv* tn țCra 
noastră.

MIHU DkAGOMIR 
D. MANOILEANU



In întîmpikarea alegerilor de deputați In sfaturile populare
TOVARĂȘUL MANOLE BODNA-
RAȘ, PREȘEDINTELE COMITE
TULUI PENTRU CULTURA FIZI

CA ȘI SPORT, IN MIJLOCUL 
ALEGATORILOR^

Recent, tov. Manole Bodnăraș, 
Președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, care, a fost 
propus candidat al Frontului Demo
crației Populare în alegerile de de
putați pentru sfaturile populare în 
circumscripția electorală . regională 
nr. 3 Cluj a făcut o vizită cetățe
nilor din această circumscripție.

Pentru a se edifica asupra tutu
ror problemelor obștești ale circum
scripției, tov. Manole Bodnăraș a 
vizitat timp de 3 zile locuințele 
cetățenilor acestei circumscripții, 

întreținîndu-se cu cei care la H 
martie se vor prezenta în fața ur
nei de vot.

De asemenea, tov. Manole Bod- 
năraș a vizitat și grupul de locuin
țe ale muncitorilor ceferiști care se 
află în cuprinsul aceleiași circum
scripții stînd de vorbă cu numeroși 
muncitori.

In continuare, tov. M. Bodnăraș 
a făcut o vizită la instituțiile . pu
blice aflate în raza circumscripției 
electorale nr. 3, ca: Direcția regio
nală C.F.R., întreprinderea de 
transporturi, Serviciul Financiar

Un nou record 
in fM concurs de natație 
ai anului: „Cupa 8 Martie"
Frâiu: concurs de natație .11 a- 

nului, „Cupa 8 Martie1*, desfășurat 
duminică dimineața Ia bazinul aco
perit Floreasca s-a bucurat de un 
succes general: un număr record de 
pdrticipanți, cîteva rezultate bune 
(pentru acest prim concurs) în 
fruntea cărora se situează recordul 
republican realizat la proba 4x100 
m. liber, toate acestea înfr-un ca
dru sărbătoresc, mulțumită muncii 
comisiei orășenești de natație, or
ganizatoarea concursului.

A devenit o... tradiție ca odată 
cu primul concurs al anului să în
registrăm un nou record republican 
în proba de 4x100 m. liber fete. Așa 
s-a întîmplat în ultimii doi ani, la 
fel și în concursul desfășurat dumi
nică: aceleași înotătoare, Mihaela 
Popescu, Margareta Wittgenstein, 
Ingrid Rothe și Veronica Dodan, 
componentele ștafetei Ști nța Mm. 
Invățămîntului au reușit, după cele 
patru schimburi, să corecteze sim
țitor cel mai bun rezultat al probei. 
Noua performanță: 5 min. 18 sec. 
2/10 constituie un nou record de 
senioare, junioare, cat. I și II (ve
chiul record 5 min. 20 sec. 5/10). 
Dintre numeroasele recorduri perso
nale obținute în acest concurs 
trebuie să evidențiem pe cel 
realizat in proba de 400 m. 
liber de către Ștefan Kroner 
(Știința Min. înv.), 5 min. 15 sec. 
3/10. care la capătul unei curse ex
trem de disputate, l-a întrecut de 
foarte puțin pe dinamovistul Aurel 
lonescu (5 min. 15 sec. 8/10). Iată 
acum rezultatele tehnice: 100 m. 
spate (5 serii) ,1. Maria Both (Prog. 
Tg. M.) 1:23,1; 2. Marg. Wittgen
stein (Știința) 1:28,9; 3. Eb.s. Bratu 
(Prog.) 1:31,0; 4. Ingrid Rothe (St) 
1:32,5; 100 m. delfin (.o serie) 1. 
Anca Rosetti (Progr.) 1:40.9 2. Ni
col. Ștefănescu (Șc. Sp. Tin.) 
1:42,8; 3. Olga Crișan-Badea (CCA) 
1:45,3. 50 m. bras fete: (5 serii) 1. 
Vasilica Iurciuc (Din.) 45,7 2. Ga
briela Vasiiiu (St. Sp. Tin.) 45,9; 3. 
Sanda Iordan (Din.) 46,9; 33 m. bras 
fetite: (7 serii) 1. Florentina Rambo- 
sec (St.) 31; 2. Rodica Ringler
(Centru Copii) 35; 3. Anemarie 
Weinrich (Știința) 35; 33 m. spate 
fetițe (2 serii): 1. Ingrid Wărhter 
(Șt.) 28.4; 2. F. Rambosec 30,8; 3. 
Lucia Chirceanu (Centru copii) 
40,3; 50 m. liber fete (3 serii): A. 
Wăchter (St.) 36,4; 2. S. Iordan 
(Din.) 42,3; 3 V. Iurciuc (Din.)
42.3; 4x100 m. liber fete: Știința 
(M. Popescu 1:18,5, M. Wittgenstein 
1:17, 5," I .Rothe 1:21,0, V. Do
dan 1:21,2) 5:18,2 nou record repu
blican. Probele de băieți s-au dis
putat în afară de concurs: 200 rn. 
bras (3 serii) V. Ștefănescu (St.) 
3:05,0; 66 m. delfin: C. Marinescu 
(Si.) 45,3.

Au urmat sărituri de la trambuli
nă: coeficient impus: 1. Emilia Lupu 
(St. I.C.F.) 33,46 p. 2. Sofia Orban 
(St. I.C.F.) 30,13 p., 3. lise Gagesch 
(Av.) 23,65 p. La băieți, săritorii a- 
flați în centrul de antrenament au 
executat sărituri demonstrative. 

C.F.R., Casa Pionierilor, și Gara 
C.F.R. In toate instituțiile vizitata 
tov. M. Bodnăraș, a stat de vorba 
cu conducătorii și salariații, înfor- 
mîndu-se asupra problemelor 
gaițe de buna funcționare a acesta#! 
instituții.

La sfîrșitul vizitei, tov. M. Bad- 
năraș a avut o convorbire, pe mar
ginea constatărilor făcute și a celor 
semnalate de cei cu care a stat de 
vorbă, cu președintele sfaiulrf 
popular regional, tov. Francisc 
Kulcsar și cu președintele sfatului 
popular orășenesc tov. Petre Jurcă.

In cursul acestei săptămîni, tov. 
Manole Bodnăraș va avea o con-' 
sfătube cu alegătorii săi.

SPORTiyXjȘI ACTIVIȘTI SPOR-
T1VI, CANDIDAȚI AI F.DJP.

LA TG. MURLȘ...

In sala de festivități a intreprln* 
derii „Auto" din Tg. Mureș, a a- 
vui loc de curînd o adunare entu
ziastă a alegătorilor din circum
scripția electorală Nr. 13. A luat 
cuvintul muncitorul Carol Liiecki, 
care a propus candidat al F.D.P. 
pe tehnicianul inovator Eugen Ne* 
meș, de la fabrica (te zahăr ..Ber- 
nath Andrei’’.

Pe lingă faptul că este un exem
plu în muncă, tovarășul Eugen 
Nemeș este și un vrednic acti
vist sportiv. De mulți ani el duce 
o susținută activitate în cadrul co
misiei regionale de fotbal. De ase
menea, el n-a precupețit nici un e- 
fort pentru a sprijini munca colecti
vului sportiv al fabricii...

Propunerea a fost primită cu 
multă bucurie de alegătorii circum
scripției electorale Nr. 13. Printre 
cei care au susținut candidatura a 
fost și muncitorul Victor Balaș. El 
a arătat că Eugen Nemeș merită 
cu prisosință încrederea tovarăși
lor lui.

O adunare asemănătoare a avut 
loc și în circumscripția electorală 
Nr. 64, unde a fost propus candi
dat sportivul fruntaș Bella Dioni- 
sie. Cei care au luat cuvintul au 
arătat că Bella Dionisie este un 
muncitor vrednic fiind printre frun
tașii întrecerii socialiste. Ca mai
stru la fabrica de piele „Petofi 
Sandor”, el se străduiește să în
deplinească planul, secției, ocupîn- 
du-se cu multă dragoste de crește
rea profesională a tinerilor munci
tori. Pentru merite deosebite obți
nute în muncă maistrul Bella Dio
nisie a fost distins „cu „Medalia 
Muncii”.

LACRAIOVA...
...alegătorii din circumscripția 

electorală orășenească Nr. 38 au 
propus candidat al F.D.P. pe elec
tricianul Nicolae Ghiță, care este 
și instructor de box. Alături de an

(<
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De dimineață, din înălțimi, 
au început să cearnă fulgi mari 
și deși. Prin perdeaua albă și 
strălucitoare țesută din fulgi de 
nea și valuri scurte de ceață 
de-abia se zărește culmea se
meață a Postăvarului. Deasu
pra Poienii Stalin domnește o 
liniște odihnitoare, nu se aude 
nici freamătul pădurii, nici dă
ruitul telefericului, nu se aud 
nici glasuri sau pași de oameni. 
Poiana Stalin se animă... Pri
mele semne le in*îlnesc în fața 
cabanelor de la combinatul spor
tiv. Aci se adună in grabă — 
cu multă voioșie — studenții și 
studentele din tabăra de schi a 
Institutului de Cultură Fizică. 
După cîteva minute de forfotă 
se așterne iarăși liniștea. Cel 
212 componenți a: taberei de 
schi s-au aranjat într-un careu 
perfect. Se prezintă raportul: 
„Tovarășe lector, studenții și 
studentele din tabăra de schi a 
Institutului de Cultură Fizică 
slnt gata pentru program /".

Lectorul. Virgil Teodorescu, 
responsabilul taberei, îmbrăți
șează cu privirea rînd'.trile de 
etude-ți și apoi spune: „La lup
tă hotărîtă si organizată pentru 
apărarea păcii, inaintet”

Studenții și studentele din ta
bără răspund puternic, tinerește, 
de răsună întreaga Poiană ți 
ecoul preia cuvintul lor: „îna
inte!"

Asa începe o zi de lucru ta 
tabăra de schi. Apoi se face a- 
dunarea pe grupe. Nu-i greu să 
distingi printre cei aflați aid 
cunoștințe mai vechi, îniîlnite 
mai de mult la competițiile de 
volei, atletism sau chiar fotbal.

lată-le, îmbrăcate în frumoa
se costume de schi, pe jucătoa
rele de volei Anca Păsculescu, 
Doina Vințan, Geta Bărbulescu 
Și Elena Corbeanu. Iată și două ■ 
cunoștințe de la atletism: Lu-

trenorul Gh. Duduleanu, instructor 
nul Nicolae Ghiță și-a dat aportul 
la pregătirea boxerilor din secția 
colectivului sportiv Metalul Electro- 
Pirtere . Succesele obținute în ui- 
Urna vreme de boxeri Petre Deca, 
Zahar’-i Motna, Octav Mărăcineanu 
și alțfl au fost posibile și datorită 
muncit neobosite a lui Nicolae 
Ghiță.

In secția aparataje și moloare 
electrice a fabricii „Electro-Pu- 
tere" Nicolae Ghiță este fruntaș 
tn producție

LA BRA1LA
Zilele trecute, în circumscripția 

orășenească Nr. 44, a fost propus 
candidat Alexandru Mihailescu. 
Sportivii îl cunosc bine pe Alexan-' 
dra M’ihăilescu. El este arbitru șl 
membru în comisia centrală de box. 
De curînd, candidatul s-a întîlnit 
cu alegătorii din circumscripție. Ei 
au discutat îndelung, oprindu-se în 
«peelal asupra treburilor gospodă-' 
rești. Certadu-le sprijinul, Alexan
dru Mihailescu a arătat că prin e- 
foriul comun vor fi posibile succese 
Importante.

IN ORGANIZAREA C.C.A. —
PRIMUL FESTIVAL CULTURAL

SPORITV PE GHEAȚĂ

Pe velodromul unde cu luni în 
urmă urmăream pe „viteziștii” pe
dalei, stmbătă seara au răsunai 
valsurile lui Johann Strauss... Sub 
lumina feerică a torțelor, specta
torii bucureșteni au asistat la des
chiderea primului festival cultural- 
sportiv pe gheață, spectacol or
ganizat de Casa Centrală a Arma
tei în cinstea apropiatelor alegeri 
de deputați în sfaturile populare.

Cit de nimerită s-a dovedit a fi 
organizarea acestui festival, o spun 
numărul impresionant de specta
tori prezenți în tribune, entuzias
mul și interesul cu care au urmărit 
pe cei mai buni patinatori și pati
natoare ale noastre: Roman Tu- 
rușanco, M. Weinrich campioni cd 
țării la patinaj artistic, Florin Gă- 
mulea, Mircea Sadoveanu și alții. 
In sfîrșit, în încheiere, un număr 
pur sportiv: o strașnică partidă de 
hochei pe gheață în care militarii, 
campioni ai țării, și-au dovedit su
perioritatea în fața adversarilor lor, 
jucătorii echipei Voința București.

Na este pentru prima oră cînd 
Casa Centrală a Armatei organi
zează prin sportivii ei, manifestații 
culturale și demonstrații sportive. 
De astă-dată însă, inițiativa s-a 
dovedit cu mult mai merituoasă și 
o socotim ca un exemplu pentru 
toate asociațiile, care acum cit 
timpul este prielnic, pot trece la 
organizarea unor asemenea festi
valuri, îndrăgite de tineretul no
stru.

a-

cuvinte despre compo-

cian Purdea, voios ca întotdeau
na — și pe Anca Rădulescu. 
Și fotbalul are aici un vrednic 
reprezentant: Ion Motroc, din 
lotul de juniori. Privindu-i pe 
toți aceștia, unii alunecă pe 
schiuri alături de colegii și co
legele din grupele respective, 
lesne poți crede că zăpada, far
mecul coborîrilor pe schi și via
ța plină de voioșie din tabără 
i-au făcut să uite de sporturile 
lor favorite.

Dar pînă ce grupele vor 
junge pe pîrtii să vă spunem 
cîteva 
nenții taberei de schi. Toți a- 
ceșiia sînt studenți și studente 
din anii. I și II ai Institutului d; 
Cultură Fizică. Pentru buna 
desfășurare a procesului de în
sușire a tehnicii schiului, stu
denții șt studentele din tabără 
sînt împărțiți pe grupe, puse sub 
conducerea cile unui instructor. 
Toți acești instructori sînt re
crutați din rîndurile studenților 
din anii IN și IV care au spe
cializarea schi. Printre el se 
află și cunoscuta schioară Eli- 
sabeta Suciu, care, cu doi ani 
în urmă, și-a înscris numele pe 
lista campioanelor de schi ale 
țării.

PE PÎRTII
Dar iată că grupele au și a- 

juns pe pîrtii. Astăzi vor exer
sa „ocolirile cu frînare". Stu
denții din grupa de pe p'rtia 
din susai cabanei Capra Nea
gră ascultă cu atenție explica
țiile clare și competente ale in
structorului Gheorghe Marca. 
Urmărind aceste explicații ai 
impresia că exercițiul este des
tul de ușor și ești convins că 
imediat ce vei încerca, reușita 
e asigurată. Să vedem! încearcă

Dezvoltarea relațiilor sportive 
romino-iugoslave

O delegație de activiști ai mișcării sportive din R.P.R. a vizitat 
recent R.P.F. Iugoslavia purlînd discuții cu reprezentanții Uni
unii Sporturilor din R.P.F. Iugoslavia în frunte cu președintele 

Mllijan Neoricic, în scopul lărgirii relațiilor sportive și stabilirii ca
lendarului internațional comun pentru anul 1956.

Intr-o convorbire cu un corespondent al Agenției Romîne de 
Presă „Agerpres", tov. Manole Bodnăraș, președintele Q.G.F.S., con
ducătorul delegației, a subliniat în primul rînd călduroasa primire pe 
care reprezentanții sportului iugoslav au făcut-o delegației romîne. .

„Discuțiile purtate la Belgrad Și Zagreb — a spus tov. M. Bod- , 
năraș — s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și înțelegere de
plină, manifestîndu-se dorința reciprocă pentru dezvoltarea relațiilor 
sportive între țările noastre. Deși calendarul internațional sportiv al 
celor două țări fusese deja alcătuit, au fost incluse noi întîlniri între 
sportivii romîni și iugoslavi. S-au perfectat întîlniri între reprezenta- . 
tivele de fotbal ale celor două țări (22 aprilie la Belgrad), întîlniri 
de handbal feminin și masculin și polo pe apă. Vor avea loc, de ase- ■ 
menea, numeroase meciuri între echipe de baschet, volei, lupte și box, 
iar grupuri de sportivi din cele două țări vor participa la campionate , 
internaționale organizate în acest an, în R.P.R și R.P.F. Iugoslavia- 
Selecționata de polo pe apă a Iugoslaviei va veni în cursul lunii- mar
tie Ia București pentru a se antrena în comun cu jucătorii de polo 
romîni, în timp ce canotorii noștri se vor antrena la Bled cu cei 
iugoslavi în vederea campionatelor europene de canotaj academic.

In protocolul care a fost semnat la Belgrad au fost prevăzute, 
printre altele, un schimb de informații între institutele noastre de 
cultură fizică, schimburi de delegații și activiști sportivi, de puMi- , 
cații, ziare și reviste sportive.

Delegația noastră a vizitat la Belgrad numeroase baze spor
tive : Institutul de cultură fizică, Institutul de sport, stadionul „Par
tizan", patinoarul artificial „Tasmaidan", etc. Am asistat de asemenea 
la numeroase manifestări culturale și ni s-a oferit posibilitatea să 
vizionăm spectacole de operă și teatru. Am vizitat muzeul „Lupta 
de eliberare a poporului iugoslav", unde am fost profund impresio
nați de tablourile și obiectele expuse, care simbolizează eroica luptă 
a poporului Împotriva cotropitorilor fasciști.

La Zagreb am fost primiți de președintele Comitetului olimpic 
iugoslav, ing. Boris Bacrac, și de alți conducători ai vieții sportive 
din Croația. In acest frumos oraș iugoslav am avut de asemenea 
prilejul să vizităm bazele sportive, hala de sporturi, noul stadion îa 
construcție al clubului „Dinamo", Institutul de sport, toate înzestrate 
cu un utilaj modem. Delegația noastră a remarcat deosebita preocu
pare a statului iugoslav pentru dezvoltarea mișcării sportive de 
masă.

Vizita delegației noastre în Iugoslavia s-a încheiat cu rezultate 
însemnate pentru viitoarea dezvoltare a relațiilor sportive dintre 
R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia și pentru întărirea prieteniei între tine
retul țărilor noastre".

CONFERINȚA COMISIEI CENTRALE DE LUPTE
Joi și vineri se va desfășura în 

Capitală, în sala de festivități a 
asociației Progresul din B-dul M!a- 
gheru nr. 22, conferința pe țară a 
comisiei cenlrale de lupte.

La ordinea de zi figurează — pe 
lingă darea de seamă a Biroului co
misiei centrale de lupte — rapoar

de schi

tele pe care urmează să le pre- 
zinte asociațiile Dinamo și Progre- 
sul ca și comisia regională de lupte 
Timișoara. Tot cu această ocazie 
vor fi prezentate, de către colegiul 
de antrenor1 și subcomisia medi
cală, două referate metodice.

primul student Iși fixează 
schiurile, desprinde bețele din 
zăpadă și pornește. Cînd a fost 
însă la ocolire și a trebuit să 
deschidă... „plugul" și-a pierdut 
echilibrul, a pornit-o la vale și... 
s-a pierdut într-un nor d: ză
padă.

Dar lucrul acesta e atli de 
frecvent la schi îneît el nu face 
dectt să sporească însuflețirea 
studenților, să-i îndemne să lu
creze cu mai multă pasiune și 
cu mai multă... atenție.

Pretutindeni studenții și stu
dentele din tabăra de schi a In
stitutului de Cultură Fizică lu
crează cu drag, cu ambiție și 
însuflețire.

„Scopul acestui curs — ne 
explică lectorul Virgil Teodores- 
cu — este însușirea de către 
studenți și studente a elemente
lor tehnice ale schiului aplica
tiv. In afară de aceasta, prin 
lecțiile teoretice pe care le ți
nem după-amiaza, urmărim ca 
studenții să-și însușească cu
noștințe temeinice legate de me
todica antrenamentului de schi.

Grupele și-au terminat pro
gramul de lucru din această di
mineață si acum se îndreaptă 
spre combinat unde le așteaptă 
mîncări calde și gustoase.
BUCURII ȘI MICI NECAZURI

După masă programul de lu
cru al taberei începe la ora 17. 
timp suficient ca să stăm de 
vorbă cu cîțiva din viitorii 
schiori.

Pe un 
întîlnit-o pe jucătoarea de vo
lei Anca Păsculescu. E foarte 
veselă și dispusă să împărtă
șească tuturor bucuria pe care 
i-a provocat-o primirea unei 
scrisori. Nu e însă o scrisoare

culoar al cabanei am

din

de fond

Grupele 
După o 
de teo-

volei 
întrecut 

ceea 
la 3 
dis-

obișnuită. De data aceasta, i-au 
scris profesorul Murafa, antre
norul echipei de volei de la 
I.C.F. precum și jucătoarele So
nia Colceriu, Cornelia Timoșea- 
nu șl Ileana Mărăcine.

Antrenorul și colegele de e- 
chipă o anunțau despre ultima 
victorie a formației de 
Știința I.C.F. care a 
echipa Dinamo cu 3-0 și, 
ce e foarte important, la 3, 
și la 5, ca să nu mai fie 
cutii!".

Dar nu toate studentele 
tabără sînt atît de voioase ca 
Anca Păsculescu. lat-o, de e- 
xemplu, pe Anca Rădulescu, 
care e frămînțată de micile ei 
„necazuri".

,,Imi place mult schiul, dar nu 
mai mult decît atletismul. Aici 
n-am unde să mă antrenez pen
tru sprint, ci numai pentru... co- 
borîri și slalom".

Același „necaz” îl frămintă și 
pe Ion Moțoc: „Mîine mă duc 
la stadion și în dorul fotbalului 
o să... particip în cursa 
de 10 km.".

Ceasul arată ora 17. 
pornesc iarăși pe pîrtii. 
oră se adună la lecția 
retică. Subiectul lecției: „Meto
dica antrenamentului schiorilor 
fondiști".

După masa de seară: program 
cultural. Astăzi studenții de la 
I.C.F. comemorează ziua cefe
riștilor. Despre eroicele lupte de 
la Grivița din 1933 vorbește stu
dentul Ștefan Ghimeș. Apoi co
ruri, recitări.

...Peste Poiana Stalin s-au lă
sat umbrele înserării. Liniștea 
ce coboară peste munții înză
peziți și peste pîrtiile de schi e 
întreruptă de un clntec drag de 
munte ce străbate din cabana 
taberei de schi a I.C.F.

„Cînd te uiți peste munți,
in Poiană..."

FLORIN ȘERBAN



ÎCHIPLLE DE VOLEI ALE U.R.S.S. VICTORIOASE 
CU ECHIPELE R. P. R.

IN PRIMELE MECIURI

/ (urmare i}in pag.

In această partidă au ___
fixate următoarele jucătoare:

U.R.S.S.: Vera Ozerova, 
fclona Hecht (Lelia Kalenik), 
©a Gorbunova, Lida Boldîreva 
MLîda Strelnikova), Antonina Âtoî- 
seeva (Ala Galakova), Kira Gor- 
Iwceva (Militia Kononova).

R.P.R.: Rodica Sădeanu (Euge- 
®ua Metopadov), Sonfa Colceriu, 
Mna Susan, Natalia Cernat (Ti- 
3>ela Pleșoîanu), Ana Zabara, Ele
ata Răzvanță.
k S-au evidențiat Sofia Gorbuno-

O5.S
La fiuierul arbitrului principal 

Kajos Jozsef (R.P. Ungară),, cele 
«două echipe s-au prezentat pe te- 
atu în următoarele formații, care 
«Ie altfel ari ■ și jucat majorita
tea timpului:

U.R.S.S. : Reva, Fasahov, Smo
lianinov, Busal'aev, Makogonov, 

țJaikovoi.
R.P.R. J Ponova, Miculescu, Crî- 

«t, Plocon, Rusescu, Mușat. 
hi Jn afară de aceștia, au mai fost 
.. ............... diferite formule de 

Șcerbakov, Koșelev 
Și

1)

fost uti-

Mi- 
So-

va, Vera Ozerova, elementele de 
bază în organizarea și executa
rea acțiunilor ofensive. Antonina 
Moiseeva, Mîniona Hecht, din e- 
chipa Uniunii Sovietice, Ana Su
san șî Sonia Colceriu, care au 
fost mai puțin influențate de emo
ție și au avut acțiuni curajoase.

Arbitrul Gheorghiev Elencov 
(R.P. Bulgaria) a avut o misiune 
ușoară. Cu toate acestea el a co
mis greșeli inexplicabile, în spe
cial în aprecierea mingilor „ți
nute", „duble*1 și asupra focului 
la fileu.

D. STANCULESCU

R. F. R. (masculin); 3-0 (15-11; 15-13; 17-15)
trodus Botez, de loc Lazarescu și, 
mai ales, exagerat de mult păstrat 
la „rezervă" Ponova, 
tat afară pe tușă.

Ceea ce a cauzat 
mai largă măsură 
scăzut al echipei noastre au fost 
defecțiunile dublaje’or, care, aso
ciate cu o nejustiîicată emotivita- 

au făcut ca jucătorii noștri să 
poată duce pînă la capăt efor- 
colectiv după recuperarea mul- 
puncte pînă la egalare și să 
astfel depășiți în momentele

care și în primele se- 
deseori multe 

și a condus în repetate 
în cel de al treilea a reu- 
adevărat 
privință :

tur de tortă în 
9 puncte conse- 
la 15-14. Destul 
cum la fel de

aproape ui-

însă în cea 
randamentul

SWosiți în 
^echipă ți: 
ifU.R.S.S.), Medianu, Derzsî 
SBotez (R.P.R.).

De fa primele schimburi 
'mingi, a fost clar că, și de ___
dată, echipa noastră va fi pentru 
campioana mondială un adversar 
puternic și greu de depășit, așa 
turn a fost în majoritatea înțîl- 

mirilor precedente. Că a și reușit, 
«ceasta o ilustrează din plin re- 
oraltatele parțiale, dar mai cu 
.■cearnă evoluția scorului în fiecare 
«fin cele 3 seturi ale partidei, la 
«capătul căreia echipa Uniunii So- 
"vîetice a obținut o victorie merî- 
ttată, însă mult mai puțin comodă 
•«decît s-ar putea crede după un 
3-0. in sprijinul acestei afirmații 
■vom aminti mai jos scorul și e- 
■voluția lui în cîteva din cele mai 
3mportante momente ale meciului. 
-"Să spunem însă, mai întîi, că da- 
•că din acest punct de vedere — 
al modului în care s-au schimbat 
•cifrele pe tabela de marcaj — în- 
"tîlnirea a izbutit să fie aproape 
la fel de interesantă și palpitantă 
rea mai toate meciurile U.R.S.S.— 
3tP.R., în schimb ca valoare teh
nică ea a fost departe cu mult 
de nivelul celor de pînă acum. 
Aceasta din cauză că 
echipele s-au comportat 
Toarea lor normală.

In jocul de ansamblu 
tentativei U.R.S.S. am putut de
sigur constata o oarecare reve- 
nire de formă, dar încă insufi

cientă pentru a reaminti întru fo
itul de echipa sovietică în maxi
mum de randament, ața cum o 
cunosc sportivii noștri. Față de 
■comportarea lor de la campiona
tele europene din 1955, voleiba
liștii sovietici au realizat o evi- 
«ientă ameliorare a atacului — a 
«cărui forță și hotărîre a decis de 
«ltfe| victoria — însă în defen
sivă jocul suferă încă : mai puțin 
tn ceea ce privește blocajele, mai 
■mult în linia secundă. Cit despre 
«echipa noastră — de loc repre
zentativă pentru valoarea reală a 
voleiului din R.P.R. — trebuie 

apus în primul rînd că ea a fost 
mult handicapată, pe de o parte 
•de absența lui Roman și a 
SJicolau iar, pe de altă parte, 
Sa majoritatea jucătorilor s-a 
cut serios simțită oboseala de 
urma turneelor dificile și succesi- 

■ve. Ia date foarte apropiate, în 
,-R.D. Germană, Franța, U.R.S.S. 
© R.P. Chineză.

Ofensivei impetuoase a echipei 
aovietice jucătorii noștri i-au dat 
o replică destul de promptă în 
•atac, dar timidă ia blocaje (care 
-pînă spre sfîrșitul ultimului set 
s-au grupat aproape de fiecare 

■dată defectuos) și cu multe greșeli 
3a dublarea coechipierilor din li
nia întîi. In plus, conducerea teh
nică de pe margine a comis o 
serie de însemnate erori în efec- 
■fuarea schimbărilor, dintre care 
să menționăm doar cîteva: prea 
mult menținuți în teren Plocon, 
Rusescu și Medianu, prea des in-

de 
astă

amîndouă 
sub va-

al repre-

lui 
că 

fă- 
Pe
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te, 
nu 
tul 
tor 
fie
critice. Afirmația este valabilă în 
genere, dar cel mai mult cu refe
rire la fiJnahA! meciului, cînd, 

pierzînd ultimele trei puncte a- 
proape exclusiv din pricina dublă
rii neatente a jucătorilor de la fi
leu, echipa noastră a pierdut poate 
mai mult decît victoria în acel 
set. Să nu uităm că reprezentati-

Echipele U.R.S.S. și R.P.R.
A doua întîlnire dintre reprezen

tativele Uniunii Sovietice și R.P. 
Romîne se dispută azi după-amia- 
ză în sala Floreasca, după urmă
torul program :

ORA 16,30 : meci între două se
lecționate ale juniorilor din Capi
tală ;

va R.P.R., 
turi a recuperat 
puncte 
rînduri, 
șit un 
această
cutiv, de la 6-14 
de elocvent, așa 
grăitoare cu privire la posibilită
țile, dar și Ia defecțiunile echipei 
noastre, sînt situațiile din setul 
I: de la 3-9 la 8-9 și 10-11 și cele 
din setul al doilea: de la 0-4 la 
7-4. 10-6 și 13-11, fără a avea 
însă puterea de a da finalitate 
eforturilor.

Dintre jucătorii folosiți de cele 
două echipe, s-au remarcat: 
Smolianinov, Fasahov, Reva 
(U.R.S.S.) Miculescu, Mușat și 

Derzsi (R.P.R.), aceștia din urmă 
din 
țat.

In
pre
a păcătuit însă după părerea noas
tră, și nu atit prin lipsa de uni
tate, cît mai 
severitate în 
lor trecute", 
completat de
aproape că a desființat 
lupta Ia fileu, prejudiciind astfel 
spectacolului.

CONSTANTIN FAUR

păcate, prea puțin întrebuin-

încheiere, cîteva cuvinte des- 
arbitraj. In general bun, el

ales prin excesul de 
penalizarea „mîini- 
exces care, nefiind 
o atenție constantă, 

uneori

se intilnesc din nou astăzi
ORA 18: R.P.R.—U.R.S.S. (fe

minin), arbitru I. Lajos (R.P. Un
gară).

ORA 20: R.P.R.—U.R.S.S. (mas
culin), arbitru Gheorghiev Elen- 
cov (R.P. Bulgaria!

Căpitanii echipelor masculine, Ron stantin Reva și Dumitru Medianii 
schimbă tradiționalele buchete de flori și fanioane.

(Foto: MAX BANUȘ)

i

întrecerile celor mai bune 
echipe de baschet

In campionatele categoriei A la baschet...
JOCURI, în general, mediocre. Ne găsim, firește, la început de cam

pionat și echipele nu sînt în plenitudinea forțelor. ORGANIZĂRI îmbu 
nătățite. Exemplu, cea de la Cluj, unde peste 1000 de spectatori, cit 
încap în sala Flamura roșie, au avut o surpriză plăcută: existau ta
belă de afișaj, microfon și ordine în distribuirea locurilor. In plus, 
cele trei jocuri desfășurate acolo au fost interesante, pasionante, toa
te prilejuind victoria echipelor loca le ceea ce nu e puțin pentru spec
tatorii clujeni. ARBITRAJE mulțu mitoare. Menționăm prompta inter
venție a colegiului central, care a
arbitri din provincie
Și-acum iată o scurtă relatare 

asupra celor unsprezece întîlniri:

delegat, în număr mult mai mare,

CAMPIONATUL FEMININ

Locomotiva București — Voința 
Orașul Stalin 61—37 (30—19). Vic
toria feroviarelor n-a fost nici un 
moment periclitată. Echipa din O- 
rașul Stalin a confirmat însă pă
rerea pe care ne-am făcut-o în 
prima etapă, anume că ea are 
frumoase posibilități de progres. 
Au marcat: Magda Niculescu 
(12), Eva Ferencz (5), Tonela 
Rădulescu-Sidea (13), Mioara 
I.uca (15), Simona Poenaru (11), 
Doina Vasilescu (4), M. Dragu 
(1) pentru Locomotiva și Hanelore 
Kraus (13), Octavia Cucuruz (6), 
Roșu (8), Tampa (2), Mergler
(3) , Kropfel (5) pentru Voința.

Știința Invățămînt — Metalul 
Cluj 80—54 (41-24). Echipa bucu
reșteană se menține pe linia bune
lor comportări. Despre Metalul Cluj 
nu se poate trage o concluzie după 
meciul de duminică, fiindcă bas
chetbalistele din Cluj au practicat 
un joc dezorganizat, fără nici o 
preocupare pentru acțiuni construc
tive. Au marcat: Adriana Florescu 
(32), Anca Firimide (13), Anca 
Pop (9), Emilia Todirașcu (14), 
Florica Mîrșan (2), Eveline Gut
man (3), Julieta Namian (5), Ioa
na Rizescu (2) pentru Știința și 
Ileana Bismarg (12), Iolanda Tana 
(5), Frida Halmagy (5), Italia 
Herdt (2), Clara Bugar (13), Ia- 
laiz Varady (8), Ainia Nagy (4), 
Iileana Vass (4), Maria 
pentru Metalul.

Știința I.C.F. — FI. 
dea 78—40 (37—16). 
disputat înlr-un ritm 
rapid. Știința a jucat excelent în 
prima repriză. Au marcat: Ștefania 
Tomescu (23), Elena Dragomirescu 
(19), Zamfirița Belu (9). Teodora 
Simionescu (9), Violeta Zăvădescu
(4) , Clara Szepessy (2), Niculina 
Ionescu (8), Irina Boldog (4) pen
tru Știința și Paraschiva Nagy (6), 
Maria Zima (13), Magdalena Gall 
(10), Clara Taub (5), Ana Koher- 
ka (3), Ana Farcaș (3) pentru Fla
mura roșie.

Știința Cluj — Progresul Tg. 
Mureș 39—27 (19—15). Folosind 
o formație diferită de cea utilizată 
în prima etapă, Știința a învins 
Progresul Tg. Mureș, care s-a pre
zentat foarte slab. De altfel, și ni
velul jocului a fost scăzut. Au în
scris: Elisabeta Cristea (10), Su

zana Șerban (10), Ileana Vinczeler 
(6), Eva Pop (5), Elisabeta Barba 
(3), Clara Mike (3) pentru Știin
ța și Varga (7), Margareta Rogo- 
bete (6), Covaci (5), Robie (5), 
Georgeta Fulop (3), Maior (1) 
pentru Progresul.

Progresul Oradea — Constructo
rul București 45—58 (18—28). E- 
chipa bucureșteană a luat un avan
taj suficient încă din prima repri
ză. Ea a jucat mai calm și a des
trămat apărarea strînsă a orăden- 
celor prin aruncări precise de la 
semidistanță. Au marcat: Ana 
Pencz-Cociubei (10), Iolanda Da- 
rabas (9), Eva Hottya (7), Ecate- 
rina Szabo (5), Ela Mayer (12), 
Aranca Balogh (2) pentru Pro
gresul și Hilde Eordogh (6), Xenia 
Nister (5), Lavinia D'iamandi (4), 
Vali Armășescu (2), Constanța 
Pîrvu (9), Viorica Antonescu (10), 
Mady Eckert (22).

CAMPIONATUL MASCULIN

Susman (1)

roșie Ora-
Un meci 

deosebit de

Succesele jucătoarelor noastre la concursul internațional 
tenis de masă de la Russede

RUSSE 27 (prin telefon). — Vi
zita jucătoarelor de tenis de masă 
din R.P.R. a trezit un interes deo
sebit în rîndurile amatorilor de 
sport din acest oraș. Intr-adevăr, 
încă de la sosirea în Russe, sporti
vele romîne s-au bucurat de o pri
mire foarte frumoasă.

Competiția de tenis de masă care 
se desfășoară în cinstea Zilei In
ternaționale a Femeii a început du
minică în sala Casei de Cultură. La 
aceste întreceri feminine interechi- 
pe participă 9 formații: Selecțio
natele orașelor Sofia, Pleven, Rus
se I șî II, București, I, II și III și 
formațiile Septemvri S'ofia și Fla
mura roșie Sofia.

Intîlntrile a fost, în, general, in
teresante fiind urmărite de peste 
1000 spectatori. Meciurile care se 
dispută eliminatoriu au scos în e- 
vidență pînă acum comportarea 
maestrelor sportului din R.P.B., 
Boyadjeva și Ivanova care alcă
tuiesc selecționata orașului Sofia 
și a jucătoarelor noastre, maestra 
emerită a sportului Ella Zeller . și 
tinerele Mariana Barasch si Irma 
Magyari.

lată rezultatele tehnice înregis
trate: meci preliminar: București 
HI (Irma Magyari, Mariana Ba
rasch) — Flamura roșie Sofia (Pe
trova, Prodanova) 3—0. M. Barasch

2—0 (9, 12), 1. Magyari—
Ma

Petrova
Prodanova 2—0 (10, 9) I.
gyari, M. Barasch — Petrova, Pro
danova 2—1 (21—11, 19—21, 21 — 
11). Sferturi de finală: București 1 
(Ella Zeller. Maria Golopența) — 
Selecționata Pleven (f. Ivanova, 
Markovska) 3—0. M. Golopența — 
Ivanova 2—0 (15—20), E. Zele"—• 
Markovska 2—0 (15—13), E. Zel
ler, M. Golopența — Ivanova, Mar
kovska 2—0 (13, II). București III 
(I. Magyari, M. Barasch) — Sep
temvri Sofia (Peeva, Ianeva) 3—0. 
M. Barasch ■— Peeva 2—1 (15—21, 
21—12, 21—12), I. Magyari — Ia
neva 2—0 (16, 9), I. Magyari, M. 
Barasch — Peeva, Ianeva 2—0 
(9,17). București II (Geta Struga
ru, Anita Babichian) 
nata 
3—0.
2—0 
țeva
A. Babichian — Koțeva, Rusinova
2— 0 (2, 13). Selecționata Sofia 
(Ivanova, Boyadjeva) — Selecțio
nata Russe II (Baianova. Boneva)
3— 0.

Selecț io- 
Russe I (Koțeva—Rusinova) 

A. Babichian — Rusinova 
(13—6), G. Strugaru — Ko- 
2—0 (10, 5), G. Strugaru,

(Prin telefon). — Luni 
luat sfîrșit întrecerile, 

a revenit primei selecțio-

RUSSE 
seară au 
Concursul 
nate a orașului București formată
din Ella Zeller și Maria Golopența, 
care au învins în finală echipa

București II (Geta Strugaru, Ani
ta Babikian) cu 3—1. Pe locul trei 
s-a clasat reprezentativa orașului 
Sofia, care a întrecut in meciul de
cisiv pentru locul respectiv echipa 
orașului București III cu 3—2.

La sfîrșitul competiției organiza
torii au înmînat echipei cîștigătoare 
(Ella Zeller, Maria Golopența) o 
frumoasă cupă.

Iată rezultatele tehnice :
SEMIFINALE: București I — 

București III 3—1. — Golopența— 
Barasch 2—0 (14, 12), Zeller—Ma
gyari 2—0 (15, 16), Zeller-Golo- 
pența — Magyari-Barasch 0—2 (20, 
21), Zeller—Barascti 2—0 (16 14) 
București II — Sofia 3—1 Stru
garu — Boyadjeva 2—0 (8, 12), 
Babikian — Ivanova 6—2 (19, 19). 
Strugaru-Babikian — Ivanova-Bo- 
yadjeva 2—1 (19:21, 21:17, 21:17), 
Strugaru — Ivanova 2—0 (17, 17).

FINALA: București I — Bucu
rești II 3:1 Golopența — Strugaru
1— 2 (21:16, 14:21, 8:21), Zeller — 
Babikian 2—0 (21, 13), Zeller- 
Golopența — Strugaru-Babikian
2— 0 (13, 19) Zeller— Strugaru 2-0 
(12, 15). Pentru locul 3—4: Sofia 
— București III 3—2.

Boyadjeva — Barasch 0—2 (14,
15) , Ivanova — Magyari 0—2 (17,
16) , Ivanova-Boyadjeva — Magya
ri-Barasch 2—0 (32—20, 21—191), 
Boyadjeva —Magyari 2—0 (16, 20), 
Ivanova — Barasch 2—0 (24, 15).

Locomotiva București — Progre
sul Orașul Stalin 83—33 (43—14). 
Locomotiva a realizat o victorie 
clară în fața unui adversar care 
nu se prezintă la nivelul unei 
echiDz de categoria A. Au marcat: 
Costescu (18), Ganea (15), Călu- 
găreanu (17), Cucoș (16), Zerger- 
man (8), Minescu (4), Niculescu
(3) , Liță (2) pentru Locomotiva 
și Stinghe (5), Dumitrescu (4), 
Bosch (8), Bota (1), Roșu (3), Ge- 
leriu (12) pentru Progresul.

C.C.A. — Știința Timișoara 62— 
39 (28—20). Studenții timișoreni 
au jucat bine o repriză. După a- 
ceasta, lipsa de pregătire fizică și 
energicele atacuri ale militarilor 
și-au spus cuvîntul. Au înscris: 
Folbert (7), Fodor (11), Nedef 
(17), Stamatescu (3), Eordogh 
(21), Niculescu (1), Testiban (2) 
pentru CCA și Rădulescu (4). Mo- 
coș (10), Lache (2), Liviu Pușca- 
șu (6), Viorel Pușcașu (12), Cîr- 
lan (5) pentru Știința Timișoara.

Dinamo București — Progresul 
Arta 97—59 (48—19). Un meci în 
care a fost o adevărată întrecere 
pentru a se marca. In aceste con
diții, apărarea a fost pe planul doi. 
Dinamo a învins fără emoții. Au 
marcat: Dan Niculescu (7), L. Na
gy (11), Em. Răducanu (19), Go- 
jocaru (18), M. Răducanu (9), 
Giurculescu (4), L. Niculescu (4), 
M. Spiridon (15), Pruncu (10) 
pentru Dinamo și Popovici (6), Mi- 
hăilescu (8), Mantea (13), Cupoiu
(4) , Nicolaev (5), Borcescu (2), 
Anghei H4), Simton 17) pentru 
Progresul.

Progresul Cluj — Știinta ICF 
48—44 (19—16). Știința ICF a a- 
vut o revenire puternică dar... tîr- 
zie. Ea s-a petrecut în repriza a 
două, cînd avantajul clujenilor era 
de 12-14 puncte. In asemenea con
diții Progresul a obținut o victorie 
importantă. Au înscris: Lupșe 
(15), Cozma (10), Bugnariu (7), 
Litan (7), Nicoară (3), Chioreanu 
(2), Știrbu (2), Radu (2) pentru 
Progresul și Borbely (19), Dinescu 
(7), Cîrjan (7), Vasiliu (6). Băr- 
bulescu (5) pentru Știința.

Constructorul Cluj — Dinamo O- 
radea 69—63 (31—30). Dinamoviș- 
tii au jucat bine în repriza întîi 
și jumătate din a doua. Cu opt 
minute înainte de sîîrșit, Construc
torul remontează diferența de șase 
puncte, egalează și obține victoria. 
Joc deosebit de disputat și de bună 
valoare tehnică. Au marcat: Gru
ber (26), Anghei (15), Silassi (12), 
Sarosi (6), Gusan (5), Wilvert (3), 
Baciu (1), Szabo (1), pentru Con
structorul și Vanya (21), Berețki 
(13). Sebestyen (10), Hofmann (9), 
Thill (6), Suhai f4) centru Dina
mo.

Progresul Tg. Mmres — Dinamo 
Tg. Mureș 76—82 (45—35). Cel 
mai interesant joc al etapei. Pro
gresul a avut un avantaj de 12 
puncte în repriza a doua, dar Di
namo a știut să profite de înceti
nirea de către Progresul a ritmu
lui și să răstoarne o situație de 
scor care părea definitivă. Dinamo- 
viștii au jucat similu și hotăirît, 
mai ales în ultimele minute ale 
partidei. Au marcat: Fiiton (17), 
Beregmeri (5), Toth (12). 1. Nagy 
(15), Bodo (9), Koos (9), Bokor 
(15) pentru Dinamo și Elek (22), 
Kadar (18), Zoizon (9) Reteov 
(4), Ciontea (10), Stef ’(5), Pop 
(4), Ștefan (4), ' ■



Selecționata universitară —Combinata C. C. A.3
Metalul Orașul Stalin 5-5, la hochei

ORAȘUL STALIN (prin telefon). 
In localitate s-a disputat duminică 
un mecj de hochei pe gheată, cu 
caracter de verificare, între o selec
ționată universitară, și o combinată 
CCA—Metalul Steagul roșu.

După un meci disputat cu multă 
ardoare, partida s-a terminat la e- 
galitate: 5—5 (4—1, 0—3, 1—1). Au 
marcat pentru Selecționata univer
sitară: Măzgăreanu (2), Peter, Cza- 
ka și Ferenczi, iar pentru echipa 
combinată Ganga (3), Lorincz, Ra- 
coviță.

Bog-

Lako 
Cza-

Arbitrii N. Dumitrescu și I. 
dan au condus formațiile:

SEL. UNIVERSITARA:
(Stafie) — Torok I, Tomor —
ka I, Torok II — A. Covaci, Măz
găreanu, Peter—C. Covaci, Tacaci 
I, Ferenczi.

COMBINATA CCA—METALUL: 
Pușcaș (Dron) — Sîngeorzan, lo- 
nescu — Raduch, Hollo — Racovi- 
ță, Zografi, Preda — Lorincz, Dlu- 
goș. Ganga.

Gh. Măzgăreanu, canesipondent

Concurs de patinaj viteză

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR PENTRU JOCURILE INTERNATIONALE
28 MARTIE — 2 APRILIE; TUR-i 

NEUL F.I.F.A.
Lotul de junîorî care va partî- 

cipa la turneul F.I.F.A., în R.P. 
Ungară, a făcut duminică un an
trenament în compania echipei 
Flacăra 1 Mai Ploești. Jocul a 
fost urmărit 
tori în ciuda 
Deși terenul 
dă — a fost 
au făcut un

TG. MUREȘ. (Prin telefon de 
la subredactia noastră).

Vineri a avut loc la Miercurea 
Ciuc un concurs de verificare a 
lotului de patinaj viteză al R.P.R.

Vremea favorabilă patinajului și 
pregătirea bună a concurenților 
ne îndreptățeau să așteptăm re
zultate superioare. Din neglijența 
organizatorilor, care nu âu ame
najat o pistă corespunzătoare, a- 
cest lucru n-a fost pe deplin po
sibil. Totuși, concurenta Eva Far
kaș a reușit să egaleze recordul 
probei de 500 
manta de 57 
acestei’ probe

patinoarul de la Alma Ata). Re
zultate bune au înregistrat și con- 
curenții Titus Sarea (500 m.) și 
Vladimir Bulat (5.000 m.). Iată 
acum rezultatele tehnice: 500 în. 
băieți: 1. Titus Sarea 48 sec. 5/10, 
2. Vladimir Bulat 49 sec. 3/10, 3. 
Vasile Oprea 49 sec. 6/10; 5.000 
m. băieți: I. Vladimir Bulat 9:47.5, 
2. Szekely 10:02, 3. Vasile Oprea 
10:04.7; 500 m. fete: Eva Farkaș 
57 sec. 5/10 record 
2. Elena Crețu 59 
Magdalena Fazekaș 
3.000 m. fete: Eva
2. Magdalena Fazekaș 6:47.6, 3. E- 
lena Crețu 6:49.4.

VASILE KADAR

de numeroși specta- 
timpului foarte rece. 
— curățat de zăpa- 
greu, totuși echipele 
reușit antrenament. 

Meciul a scos în evidență, mai 
ales, buna pregătire tehnică a ju
niorilor, care au desfășurat un 
joc de calitate și și-au depășit 
adversarii cu scorul de 2-1 (2-1). 
Punctele au fost înscrise de Dri
dea (2), respectiv Motronea. Ju
niorii au jucat în formația : Cîm- 
peanu 
troc), 
barcea 
caru), 
(Mateianu), 
FLACĂRA 1 MAI : 
rea—Dumitrescu, 
niță—Stanoilovici,
(Haita), Pădureanu, Anatol (An
ton), Popa, Motronea (Neacșu).

(Sfetcu)—Buzeșan (Mo-
Ioniță, Mureșan—Jenei, Ta- 
(Schweilinger)—Bîscă (Vă- 
Mateianu (Raab), Dridea 

Dumitrescu, Publik. 
Mircea Flo-

Gavriloaie, To- 
Moraru—Dima

22 APRILIE—BELGRAD: ME
CIUL CU REPREZENTATIVA 

R.P. F. IUGOSLAVIA
Prima întîlnire internațională de 

seniori a anului va avea loc la 
22 aprilie la Belgrad. Pregătirile 
în vederea acestei importante par
tide, în compania uneia din cele 
mai bune reprezentative din lume, 
constituie de pe acum preocupa
rea forurilor conducătoare ale fot
balului nostru. Au fost luate o 
serie de hotărîri și măsuri care 
arată o schimbare în ce privește 
modul de selecționare a lotului, 
de 
pei reprezentative. Astfel, criteriul 
de 
va 
intra în lotul reprezentativ numai 
jucătorii care vor arăta în cursul 
campionatului forma cea mai bu
nă. Grija selecționării lotului re
vine colegiului central de antre
nori, care începînd de la 11 mar
tie (ultimele jocuri amicale îna
inte de campionat) va urmări for
ma jucătorilor și va alcătui un 
lot mare de 40 de jucători. Eta
pele de campionat de la 18 și 25 
martie, 1, 8 și 11 aprilie tor cons
titui tot atîtea criterii de selecție 
care urmează să ducă — prin eli-

pregătire și alcătuire a echi-

selecționare a jucătorilor îl 
asigura campionatul, adică vor

minare — la lotul definitiv de 16 jucători.
In timpul campionatului, în cursul 

săptăminii vor avea loc antrena
mente ale lotului, stabilit la a- 
ceeași dată, urmînd ca de la 12 
aprilie lotul definitiv să-și facă 
pregătirile speciale pînă la ple
carea la Belgrad. La 15 aprilie 
nu va fi etapă de campionat, deci 
se reduce Ia minimum necesar du
rata pregătirilor lotului reprezen
tativ. Tot astfel se va proceda 
c? P[effătirile pentru celelalte în- 
tîlniri internaționale de anul a- 
cesta.

De aici rezultă că întreaga pre
gătire fotbaliștilor noștri trebuie 
asigurată în colectivele sportive, 
întărirea muncii de instruire-an- 
trenament în colective a lost de 
altfel, concluzia conferinței comi
siei centrale și a antrenorilor. Co
lectivele sportive și antrenorii lor 
însă, trebuie să acorde în actuala 
perioadă o mare atenție și impor
tanță muncii de instruire-antrena- 
ment pentru a putea da loturilor 
reprezentative jucători cît mai bine 
pregătiți, capabili de comportări 
la înălțimea cerințelor unui ioc 
internațional.

Duminică: numeroase jocuri și mii de

m. fete cu perfor- 
sec. 5/10 (recordul 
fusese stabilit pe

R.P.R. egalat, 
sec. 8/10, 3. 
61 sec. 6/10; 
Farkaș 6:36.4,

De ce nu s-au găsit bilete la meciul internațional 
F. Jugoslavia?R. P. R R. P

Un mare număr de spectatori 
au dorit să urmărească meciul de 
tenis de masă dintre echipele 
R.P.R. și R.P.F. Jugoslavia. Faptul 
acesta l-am constatat atît din nu
meroasele cereri de bilete cît și din

Bilete pentru turneul

t de tenis de masă din sala j
Floreasea

Biletele pentru concursul in
ternațional de tenis de masă 
care va avea loc mîine în sala 
Floreasea cu participarea ju
cătorilor romîni și jugoslavi, 
se pun în vînzare azi, începînd 
de la orele 9 dimineață la I. S. 
Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9. Pentru concursul de dimi
neață sînt valabile biletele cu 
seria 131 — 139 iar pentru după 
amiază biletele cu seria 138— 
140.

zecile de telefoane primite cu mul
te zile înainte la redacție. Toți ne 
întrebau de unde se pot cumpăra 
bilete. Din păcate n-am putut da 
nimănui un răspuns satisfăcător 
deoarece IEBS nu ne-a anunțat 
unde se vînd, menținînd în jurul 
acestei probleme un „secret" cu 
totul^ nejustificat. In ziua meciului, 
adică eri, în fiecare stație a tram
vaiului 5, zeci de cetățeni solicitau 
bilete. Prea puțini s-au mai dus 
la sala Floreasea, fiind convinși 
că toate sînt epuizate. Dar — spre 
surprinderea noastră — la sala 
Floreasea se puteau găsi bilete la 
casă. Bine înțeles nimeni n-a fost 
anunțat de acest fapt. Consecința 
s-a văzut imediat. Sala care în 
mod normal ar fi trebuit sâ fie 
umplută pînă la refuz de marele 
număr de amatori de sport care ar 
fi dorit să vadă meciul, avea ne
ocupată o treime din capacitatea 
ei. Astfel — dintr-o gravă negli
jență — un număr însemnat de 
spectatori a fost privat de a viziona 
această întîllnire internațională.

h Deși cuprindea simple meciuri 
de verificare, cuplajul de dumi
nică dimineață de pe terenul Pro
gresul F.B. a atras cîteva mii de 
spectatori. Frigul și vîntul destul de 
puternic, nu au contat în fața nu
melor care alcătuiau afișul cuplaju
lui: Locomotiva București — Dina
mo Bacău și Progresul București— 
Flacăra Ploești. Spectatorii nu vo
iau să piardă ocazia de a vedea la 
lucru aceste echipe, cu trei săptă- 
mîni înainte de începerea campio
natului.

Numai că jocurile și-au păstrat 
tot timpul caracterul de antrena
ment, de verificare a gradului de 
pregătire atins de jucători și echipe. 
Și s-ar putea ea multora să nu le 
fi plăcut spectacolele oferite. Tere
nul acoperit cu zăpadă înghețată 
nu putea permite un joc mai bun. 
In plus, echipele — cum a dovedit 
însăși comportarea avută în cele 
două jocuri — nu sînt încă bine 
puse la punct. Sub raport fizic se 
poate spune că, în general, echi
pele se prezintă bine pregătite. Ju
cătorii au făcut față și eforturilor 
cerute de joc și eforturilor reclama
te de starea terenului. Ritmul jocu
lui a fost deosebit de vioiu. Tehnic, 
însă, toate echipele lasă de dorit. In 
controlul balonului stăruie multe 
lipsuri. In mod special trebuie să 
subliniem că atacurile sînt compar
timentele cele mai deficitare la ca
pitolul pregătirii tehnice. înaintașii 
au avut puțină precizie în pase și 
au tras foarte-foarte puțin la poar
tă. De pildă, în jocul Locomotiva— 
Dinamo Bacău, în 18 minute au fost 
trei șuturi la poartă, iar în 25 — pa
tru... înseamnă că în această direc
ție trebuie stăruit la viitoarele an-

AMĂNUNTE IN LEGĂTURA CU 
CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 9 

ETAPA DIN 4 MARTIE 1956

Programul concursului Pronosport 
nr. 9 de duminică 4 martie a.c., este 
axat pe campionatele categoriei A și 
B de fotbal din Italia.

In ultima săptămînă timpul reve
nind la normal (soare și timp cald) 

da permis ca toate meciurile de fot
bal din campionatele categoriei A și 
B prevăzute pentru sîmbătă 25 și 26 
februarie a.c. să se desfășoare în con
diții normale. Deoarece pentru etapa 
de duminică 4 martie nu există pe
ricol de amînare sau de anulare a 
vreunui meci, dăm ultimele amănun
te asupra acestei etape:

{. INTERNAZIONALE-FIORENTINA

Echipa din Milano e în mare for- 
nă. In ultima etapă jucînd în depla
sare, a învins detașat pe Pro Patria 
u 4—0. La rîndul ei fruntașa clasa- 
nentului, Fiorentina, jucînd acasă a 
ntrecut destul de ușor Juventus cu 
—a. In tur 0—0.

ono sport
La data de 12 februarie a fost în

vinsă pe teren propriu de Novara cu 
2-0, iar în etapa de duminică 26 fe
bruarie jucînd in deplasare a fost 
întrecută categoric de Genoa cu 3-0.

Milan acasă a trecut ușor de Pa
dova cu 4-1 în tur 0-0.

V. ATALANTA — GENOA

Considerată cea mai în formă echi
pă din ultimele etape, Atalanta a con
firmat acest lucru cîștigînd în depla
sare cu 3-1 în dauna echipei Torino. 
Genoa a dispus în ultima etapă 
Napoli cu 3-0. In tur 1-2.

VI. JUVENTUS — TORINO

de

de-

în deplasare Novara nu a excelat. Din 
10 Jocuri a cîștigat 1, egalitate 4, 
pierdute 5. In tur 2-2.

II. TRIESTINA — SPĂL

Totalizînd 17 puncte din 2» meciuri 
isputate Triestina se află pe locul 
5 în clasament. Duminică a terminat 
i egalitate 1-1 cu Lazio în deplasare.
Din cele 9 meciuri jucate acasă a 
știgat 4, a terminat patru Ia egali- 
itc și a pierdut unul.
Spăl, a săltat vertiginos în clasa- 
>ent, situîndu-se pe locul 3.

III. PADOVA — LANEROSSI

Din 8 meciuri jucate acasă, Padova 
cîștigat 6 și a pierdut 2, iar Lane- 

>ssi din 8 meciuri disputate în de- 
. asare a obținut: 3 cîștigate, 3 nule

1 2 pierdute. In ultima etapă Padova 
deplasare a fost învinsă de Milan 

, 4-1. iar Lanerossi acasă a terminat 
egalitate (0-0) cu Sampdoria. In tur 

■!>.
TV. NAPOLI — MILAN

(n declin de formă, echina din Nea
le a înregistrat în ultimele întîl- 
ri, infrîngeri surprinzătoare.

In ultima etapă Juventus tn 
plasare, a fost învins de Fiorentina 
eu 2-0, iar Torino acasă a suferit o 
surprinzătoare înfrîngere cu 3-1 din 
partea Atalantei. In tur 0-0.

VII — SAMPDORIA — LAZIO

O întîlnire echilibrată, Sampdoria 
pierde greu acasă. Din cele 9 jocuri 
disputate acasă a cîștigat 6, a termi
nat Ia egalitate 1 și a pierdut 2.

Duminică jucînd în deplasare a fă
cut joc egal (0-0) cu Lanerossi. Ace
lași lucru a făcut și Lazio (1-1) cu 
Triestina. In clasament, sampdoria o- 
cupă locul 6, iar Lazio locul 12. In 
tur 2-1.

VIII. ROMA — NOVARA

Pînă în prezent Roma nu a suferit 
nici o înfrîngere pe teren propriu.

In penultima etapă a dispus de Ge
noa cu 2-0. In ultima etapă Jucînd 
în deniasare a fost întrecută de Spăl 
cu 1-0.

Novara continuîndu-și șirul victorii
lor a întrecut pe teren propriu Bo
logna cu 2-0. In meciurile disputate

IX. TARANTO — COMO

Taranto se află pe locul 13 în cla
sament, iar Como pe locul 8. In eta
pa de duminică 26 februarie, Taranto 
In deplasare a terminat la egalitate 
0-0 cu Salernitana, iar Como a învins 
pe teren propriu Palermo cu 1-0.

X. PALERMO — UDINESSE

In ultima etapă Palermo a fost în
trecută cu 1-0 de Como, iar Udlnesse 
a învins Messina cu 3-1. In clasa
ment. Palermo, în urma înfrîngerli 
suferite a cedat locul I echipei Udi- 
nesse, cu care e acum la egalitate de 
puncte (28) însă are golaveraj mai 
slab.

XL PARMA — MESSINA
Parma a fost întrecută în ultima 

etapă de Verona cu 3-1, iar Messina 
de Udinesse tot cu 3-1, Parma se află 
In clasament pe locul XI iar Messina 
pe locul IC.

XII. LOCOMOTIVA BUC. — CON
STRUCTORUL BUC. (BASCHET 

FEMININ)
O întîlnire echilibrată.
Locomotiva a dispus de Metalul 

Cluj și Progresul orașul Stalin, iar 
Constructorul, de Progresul Tș. Mu
reș și Progresul Oradea. In „Cupa 16 
Februarie” a învins constructorul.

A
Se reamintește partlcipanților la 

concursul Pronosport, că suma de lei 
471.115 rezultată din depunerea bule
tinelor la concursul Pronosport nr. 7 
din 10 februarie a.c., este reportată 
concursului Pronosport, nr. 9, de du
minică 4 r’prtle a r

Comunicările neutru concursul a- 
nexă pe luna februarie 1956 se pot 
depune pînă la data de sîmbătă 3 
martie, la toate agențiile Pronosport 
din țară. Tragerea premiilor speciale 
atribuite acestui concurs, va avea 
loc în Capitală la data de 7 martie 
a.c.

trehanicnie. Ouata pusă la punct 
pregătirea tehnică, și jocul va deve
ni mai variat, îndeosebi în atac, așa 
cum n-a fost duminică.

In cele 180 de minute de joc s-au 
marcat doar trei goluri, toate trei în 
primul meci: Locomotiva — Dina
mo Bacău 3—0 (0—0), și au fost 
înscrise în ordine de Copil III, 
Georgescu și Olaru. Celălalt meci, 
în ciuda eforturilor făcute mai ales 
de atacul ploeștean, s-a terminat la 
egalitate: 0—0. Formațiile folosite :

LOCOMOTIVA: Dungu (Coman)
— Dodeanu (Fodor), Stancu, Macri
— Bodo, Neamțu — Copil III, Lan- 
ga, Ene Gh. (Olaru), Georgescu, 
Filote.

DINAMO: Munteanu — Popa 
(Giosanu), Weber (Filip), Chiriță 
(Lupeș) — Cicerone (Vasile), Cîr- 
naru (Bălăceanu) — Oaidă (Dara
ban), Corneanu (Daraban, Lenin- 
rău), Gram, (Oaidă), Firică (Crețea, 
Firică), Crețea (Hulea).

PROGRESUL: Cosma, (Mîndru)- 
Gref, Bratu, Soare — Ciocea, Știr
bei — Cruțiu, Țîrcovnicu (Smărăn- 
descu), Ozon, Smărăndescu (Dra- 
gomir), P. Modoveanu (Blujdea).

FLACĂRA: Roman (Marosi) — 
Pahonțu, Marinescu, Neacșu—Cos- 
moc (Munteanu II), Peret — Zaha- 
ria (Ene L), A. Țeodorescu, Drăgan 
(Zaharia), Munteanu I (Leucă), 
Leucă (Ghiță).

• Al treilea joc desfășurat dumi
nică pe terenul Progresul F. B.: 
Progresul F.B. Juniori a întîlnit e- 
chipa de categorie C Metalul 23 Au
gust. Juniorii au cîștigat cu 2—0 
(1—0).

■ La Cluj au jucat Știința și 
C.C.A. Timpul frumos: soare, — 3°. 
Terenul FI. Roșie I. H. insuficient 
curățat de zăpadă. Spectatori : pes
te 3000. Jocul a scos în evidență o 
mai bună pregătire la C.C.A., care 
a dominat cea mai mare parte 
din meci și a avut trei bare (prin 
Zavoda I min. 10, Cacoveanu min. 
53 și Tătaru min. 85). Știința a 
vădit o slabă pregătire fizică. To
tuși, ar fi avut posibilitatea să mar
cheze : Georgescu, în min. 14, a 
tras spre poarta goală, dar Ivă- 
nescu a salvat de pe linia porții, 
iar în min. 77 Apolzan a respins 
tot de pe linia porții un șut al lui 
Lutz. Formațiile :

ȘTIINȚA: Cătină — Szekely, dr. 
Luca, Isac (Dascălu) Moldovan, 
Nedeicu II (Cojocaru) — Roman, 
Lutz, Dragoman, Georgescu, Sii- 
ciu.

C.C.A. : Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan, Ivănescu (Dumitrescu) — 
Onisie (V. Moldovan), Bone — 
Cacoveanu, Constantin, (Biikossi), 
Alexandrscu (Marin Marcel), Za
voda I, Tătaru.

b Flamura roșie Arad a jucat du
minică cu Locomotiva Arad timp 
de două reprize a 30 minute. Tere
nul Locomotivei, acoperit cu un 
strat gros de zăpadă (30—35 cm.) 
a influențat desfășurarea meciului. 
Jucătorii au luptat mai mult cu te
renul, decît cu adversarul. In tim
pul celor 60 de minute s-a marcat 
un singur gol : Dilă în min. 33 
pentru Locomotiva. Scor final 1-0 
(0-0) Formațiile .

LOCOMOTIVA : Bătrîn — Negru, 
Popescu (Florescu), Meszaros — 
Tomescu, Duma — Petz (Bakos), 
loanovici, Dilă (Petz), Dan (Ci- 
lan), Giurdărescu (Dilă).

spectatori ia fotbal
. lAmURA ROȘIE: Faur țHor- 

vath) — Sziics (Fazekaș). Dușan, 
Farmati — Capas (Borota), Ser- 
fozo (Mihuț) — Jurcă (Dudaș), Du- 
daș (Smărăndescu), Boitoș (Ma- 
teon), Mercea, Birău.

■ In jocul disputat la Reșița și 
urmărit de 2000 de spectatori, Știin
ța Timișoara s-a dovedit o echipă 
foarte omogenă, bine pregătită, a- 
nunțîndu-se drept un pretendent se
rios la primele locuri în campio
nat. In schimb, Metalul Reșița a a- 
rătat o coeziune insuficientă. Știin
ța a cîștigat acest meci cu 2-1 (2-0) 
prin punctele marcate de Gîrleanu 
(min. 2) și Dinulescu (min. 7). 
Pentru gazde a înscris Munteanu 
(min. 89) din 11 m. Formațiile:

ȘTIINȚA: Curcan (Uțu) - Zbîr- 
cea, Brînzei, Florescu (Tănase) — 
Cojereanu, Nicolin — Gîrleanu, Tă
nase (Florescu), Ciosescu, Dinules
cu, Boroș.

METALUL : Zarici (Purcică) —; 
Chirilă, Munteanu, Potoceanu — 
Davidescu, Apro — Ivajduc, lovan 
(Mioc), Urcan, Seleș, Jojart.

■ Locomotiva Timișoara a jucat 
acasă cu Dinamo din localitate, un 
meci în care a încercat formule de 
formație. Feroviarii au cîștigat cu 
7-1 (4-0) prin punctele marcate de 
Lenghel (2), Bădeanțu, Avasili- 
chioaie. Âd. Covaci, Androvici șî 
lovan. Pentru Dinamo a înscris La- 
zăr. Locomotiva a utilizat echipa : 
Franciscovici (Bain) — Corbuș 
(Bodo), Androvici, Rodeanu 
(Ivanenko) — Bodo (Gali), Iva- 
nenco (Ferenczi), Țigăniuc, Len
ghel (Ad. Covaci), I. Covaci (Scor- 
țan), Avasilichioaie (lovan), Bă
deanțu.

■ Pe stadionul Flacăra din Me
diaș s-au întîlnit într-un meci de 
antrenament echipele Flacăra și Di
namo Orașul Stalin. Cei peste 1500 
spectatori prezenți pe stadion au 
urmărit cu interes numeroasele fa
ze desfășurate, alternativ, la ambele 
porți. Partida a luat sfîrșit cu sco
rul de 2-2 (1-1). Punctele au fost 
înscrise de Rădulescu și Szakacs I 
pentru Dinamo și Drăgoi și Bin
der pentru Flacăra. Formațiile:

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Stamate (Bucur) — Moarcăș, La- 
zăr, Sereș — Hidișan, (Nemeș), 
Florescu — Szakacs II, Radulescu, 
Szakacs I, Csegezi, Mihai (Ristin).

FLACĂRA MEDIAȘ: Dumitran 
(Biikossy II), — Șarlea, Molnar I, 
Diaconii, — V. Langa, Molnar II 
(Orosz) — Drăgoi, Vatani, Filip, 
truică. Binder.

■ Un joc echilibrat a avut loc Ia 
Sibiu între Progresul și Minerul 
Petroșani. Terenul alunecos a fă
cut foarte greu controlul balonu
lui. Echipa din Petroșani a cîști
gat acest meci cu 4-2 (2-1) prin 
punctele marcate de: Paraschiva 
(min. 7), Demien (min. 32, 62) 
și Munteanu (min. 70). Pentru 
Progresul : Mircu (min. 45) și Ro- 
moșan (min. 55) în proprie poartă. 
Au jucat formațiile :

MINERUL: Crîsnic (Gram) — 
Romoșan. Vasiu, Panait — Delea- 
nu, Farcaș II — Paraschiva, De
mien, Munteanu, Tîrnoveanu, Sima.

PROGRESUL : Popa (Stoisar) — 
Băilă (Stoica), Pantelimon, Gro- 
zescu — Belașcu, Ciurugă — Mir
cu, Guță Tănase, Toderici, Geamă-i 
nu, Sida (Marcu). J



Peste 10,000 de spectatori prezenți Ia desfășurarea 

probelor de schi din cadrul campioiiaUIor R. P. R.
Multe recorduri în ultimul concurs 

atletic de sală
i. Poiana Stalin (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Campionatele republicane indivi
duale de schi au continuat în cursul 
zilelor de sîmbătă și duminică ta 
minunatul decor al Poienii Stalin, 
care de data aceasta a oferit con
diții optime pentru disputarea în
trecerilor. Deși cele mai spectacu
loase probe fuseseră programate 
pentru duminică, totuși se. poate 
spune că prin dîrzenia luptei spor-' 
tive și întrecerile de sîmbătă 'au 
avut darul să mulțumească pe ceî 
care au asistat. Credem că nu gre
șim, cînd considerăm proba de 30 
km. seniori drept cea mai fru-’ 
moașă din programul de sîmbătă. 
Manele AWescu (Dinamo) a obți
nut un nou titlu, dar lupta sa cu 
Enache și Drăguș, ca. și timpurile 
bune realizate de alți concurenți, 
fie pe primii 10 km., fie în partea 
a doua sau în finalul cursei, au 
ținut tot timpul încordată atenția 
spectatorilor, arbitrilor și celorlalți 
concurenți. După primii 10 km., 
Aldescu era pe primul loc și cro- 
nometrele arătau 35:01,0 de la ple
carea sa din start, în vreme ce 
Enache termina aceeași distanță 
după 26 secunde, iar Drăguș o par
cursese în 36:46,0. Deși specializați 
în distanțe mai scurte I. Cimpoia 
și Moise Crăciun realizează tim
puri mult mai slabe pe 10 km. 
137:07,0 și respectiv 38:05,0) în 
vreme ce Gh. Olteanu, fost cam
pion al probei de 30 km., are un 
timp mai bun decît Drăguș după 
primii 10 km. (36:34,0). După. 20 
km. tot Aldescu se află pe prima 
poziție, urmat de Enache, Drăguș 
și Olteanu. Ultimii 10 km. aduc 
doar mici modificări acestei situa
ții, concurenții sfîrșind proba în 
următoarea ordine: 1. Manole Al
descu (Din.) Ih49:17,0; 2. C. Ena
che (Din.) lh51:25,0; 3. Gh. Dră
guș (C.C.A.) lh53:19,0 4. I. Cim
poia (C.C.A.) lh54:24,0; 5. Gh. Ol- 
teanu (Din.) lh54:47,0; 6. M. Cră
ciun (C.C.A.) lh55:08,0; 7. St. Dră
guș (C.C.A.) lh55:48,0; 8. FI. Le- 

. pădatu (C.C.A.) Ih57:09,0; 9. Pes- 
caru (C.CA.) lh57:18,O; 10. I. Su- 
medrea (Din.) lh57:55,0. Perfor
manțele lui Aldescu și Enache con
stituie norme de maeștri ai spor
tului, iar rezultatele primilor 32 
clasați îndeplinesc cerințele clasi
ficării pentru categoria I.

Ștafeta de 3x5 km. senioare, care 
era așteptată cu interes, s-a redus 
la o simplă întrecere între repre
zentantele asociației Voința, deoa
rece Flamura roșie, principala ad
versară pentru locul I, nu s-a pre
zentai, iar Dinamo și C.C.A., so 
si,nd cu întîrziere la start, au fost 
scoase din concurs. Rezultat teh
nic: 1. Voința (Varga, 26:38,0 — 
Tabără 24:48,0 — Covaci 24:33,0) 
1 hi5:59,0; 2. Știința lh23:50,0; 3. 
Reg. Suceava lh51:15,0. Juniorii 
s-au întrecut sîmbătă la slalom spe
cial. în cîte două manșe de 54 porțî 
fiecare, pe pîrtia de sub teleferic. 
Concurenții au dovedit că sînt bine 
pregătiți sub aspect tehnic și că 
dintre ei se vor ridica în curînd 
schiori de valoare. . Totuși, trebuie 
să remarcăm că rezistența lor este 
încă insuficientă pentru un concurs 
mai pretențios. N. Iovici (FI roșie) 
și-a apropiat și acest titlu, lăsînd 
totodată, mai ales în manșa a doua 
o impresie foarte bună cunoscăto
rilor. Iată și clasamentul: 1. N. 
Iovici (FI roșie) 123,6 sec. (63,6+ 
60,0); 2. H. Horst (FI. roșie) 129,3 
sec. (67,0+ 62,3); 3. R. Banu
(Progr.) 130,4 sec. (67,5+62,9); 4. 
P. Clinei (Progr.) 133,2 sec.; 5. 
Gh. Sorică (M'et.) 136,2 sec., 6. I. 
Tăbăraș (Progr.) 139,1 sec., 7. Al. 
Bătușaru (Din.) 139,2 sec., 8. I. 
Vintilă (Met.) 140,7 sec.

Probă de slalom uriaș junioare 
desfășurată pe o porțiune a Pîrtiei 
Lupului, presărată cu 29 de porți, 
a arătat încă odată slabul nivel 
tehnic ai schioarelor din această 
categorie. Iată ordinea sosirii: 1. 
O. Schuleri (FI roșie) 1:54,3; 2. 
M. Chioarcă (Voința) 2:01,0, 3, M. 
Cristoloveanu (Din.) 2:03,1, 4. U. 
Speck (Voința) 2:19,1.
I. BÎRSAN (DINAMO) si C. 
CRĂCIUN (C.C.A.) CAM
PIONI LA SLALOM SPE
CIAL SI SĂRITURI SPE

CIALE
Duminică, Poiana Stalin a avut 

înfățișarea unui uriaș stadion asal
tat de mii de spectatori. Atît în 
apropierea pîrtiei de slalom special, 
cît și în jurul trambulinei mari s-au 
strîns mii de cetățeni din Orașul 
Stalin, care și-au petrecut aproape 
o zi înt-eagă în tovărășia celor 
mai buni schiori ai țării. Ei nu au 
regretat deplasarea făcută, deoare
ce nu numai vremea a fost la... 
înălțimea așteptărilor, ci și parti-

Ion Bîrsan (Dinamo) trecînd printr-o poartă într-o cursă de 
slalom .

cipanții acestor două probe atît de 
frumoase. Slalomul special s-a des
fășurat sub teleferic pe o lungime 
de circa 800 m. în două manșe, 
fiecare avînd 82 de porți. Din cei 
48 de însoriși, 42 s-au prezentat 
la start, 10 nu au reușit să termine 
traseul, iar 5 au fost descalificați. 
Acest serios ,.triaj” arată și el în 
bună măsură dificultățile tehnice 
pe care le aveau de trecut concu- 
renții. Faptul că primii clasați 
au avut nevoie de peste 200 de 
secunde pentru a parcurge cele 
două manșe, vorbesc la rîndul lor 
despre problemele serioase create 
de compunerea slalomului. Mihai 
Bîră, principalul pretendent la 
titlu, a comis de data a- 
ceasta o eroare de ordin tac
tic, în sensui că a coborît oare
cum reținut, în speranța că cei care 
îl vor urma vor fi mai temerari 
și deci vor suferi fie penalizări fie 
chiar căderi. Lucrurile nu au stat 
așa și iată că Ion Bîrsan a reușit 
un rezultat mai bun și totodată cu
cerirea titlului de campion republi
can. Rezultate: 1. I. Bîrsan (Din.) 
218,9 sec. (109,0+109,9), 2. M'. Bîră 
(C.C.A) 219,9 (109,5+110,4), 3.
Gh. Cristoloveanu (Din.) 226,2 sec. 
(110,9+115,3), 4. M. Bucur (Progr.) 
242,5, 5. A. Albert (C.C.A.) 244,0.
6. D. Sulică (Din.) 248,4, 7. M. 
Enache (C.C.A.) 250,4 sec., 8. 1. 
Letcă (Din.) 256,3 sec., 9. R. Scîir- 
neci (C.C.A.) 265,5 sec., 10. A. Co
vaci (Met.) 265,9 sec.

La sărituri speciale, Cornel Cră
ciun a trebuit să se întrebuințeze 
serios și să se concentreze în mod 
special în timpul săriturii a doua, 
pentru a-1 întrece pe tînărul N. 
Munleanu. Avantajul care a decis 
victoria a fost realizat de Crăciun 
prin notele acordate stilului. Lungi
mea săriturilor l-a avantajat pe 
Munteanu. Iată și clasamentul: 1.
C. Crăciun (C.C.A.) 209,0 p. (note 
pentru lungime 115,5 p., pentru 
stil 93,5), 2. N. Munteanu (Din.)
206.5 p. (116,5+90,0), 3. Gh. Fră- 
țilă (Din.) 195,5 p., 4. Fi. Voinea 
(Din.) 191,5 p„ 5. St. Moșa (Voin
ța) 190,0 p., 6. I. Marinescu (Din.)
187.5 p, 7. 1. Bîrlă (Din) 185,0 8.
D. Bregi (Voința) 170,0.

Slalom special — junioare — 
două manșe a cîte 25 porți, pîrtia 
de pe Canțer: 1. M. Ghioarcă 
(Voința) 87,6 sec. (46,6+41,0), 2. 
R. Bucur (Progr.) 92,6 sec. (46,0+ 
46.6), 3. G. Lexen (St.) 93,1 (42,3+ 
50,8). 5 km. fond junioare: 1. E. 
Bonfert (Voința) 24:01,0, 2. M. 
Arvay (Met.) 24:36,0, 3. R. Bonfert 
(Voința) 25:00.0 4. F. Coșug (St.) 
25:01,0, 5. A. Biles (Voința)
25:18,0, 6. A. Petro (Progr.) 26:16,0. 
In această cursă filatoarea E. Bon
fert din Cisnădie, a reușit o exce
lentă performanță, dispunînd de fa
vorita cursei M. Arvay, care a fost 
oarecum dezavantajată de faptul că 
a pornit prima din start.

Proba de 3x5 km. juniori a pri
lejuit o luptă de-a dreptul entu- 
ziasmantă. Timpurile .realizate de di
feriți concurenți sînt excelente. Re
cordul pîrtiei a fost stabilit de A. 
Seidel de la FI. roșie cu 18:54,0, 
dar Leampă (Voința) a realizat 
18,55,0 cu toate că echipa sa a so
sit pe locul 4. De asemenea, doi 
concurenți ai asociației Avîntul, 
clasată de-abia pe locul 7 au avut 
performanțe remarcabile: Gh. Moja 
20:24,0 și Dinu 19:38,0. Au mai 
realizat bune rezultate Rășină 
(Met.) 19:56,0 și Bădescu (Recol
ta) 20:09,0. Iată și clasamentul: 1. 
FI. roșie lh00:6,0 (Muscoi 20:45,0- 
Solovăstru 20:27,0-Seidel 18:54,0),
2. Metalul lh01:19,0, 3. Recolta 
lh01:30,0, 4. Voința lh01:47,0

_ In cursul zilei de luni s-a des
fășurat slalomul special rezervat

senioarelor. Cele două manșe (pîr
tia de sub teleferic) au măsurat 
circa 500 m. lungime și au avut 
prima 50, iar cea de a doua 60 de 
porți. Madi Marotineanu a cîștigat 
și această probă în care nu a avut 
ca adversară de aceeași valoare teh
nică decît pe reprezentanta asocia
ției Știința, Elena Epuran. Clasa
mentul are următorul aspect: 1. M. 
Marotineanu (C.C.A.) 153,8 sec.
(70,0 4-83,8); 2. Elena Epuran
(Știința) 158,7 (71,9 4- 86,8); 3. 
Hilde Welter (Metalul) 163 3 (72,6 
4- 90,7); 4. E. Suciu (Știința)
169,0; 5. I. Miklos (Locomotiva) 
177,6; 6. R. Bugl (FI. roșie) 181.6.

Senioarele și-au disputat o altă 
probă importantă și anume cea de 
10 km. fond. Aci, tot o reprezen
tantă a Casei Centrale a Armatei, 
Elena Zangor, a repurtat victoria, 
într-un timp care reprezintă narrr.i 
de maestru: 42:44,0. Plecînd ulti
ma din start, Zangor a avut tot 
timpul înaintea ei pe principalele 
adversare, străduindu-se să reali
zeze o performanță cît mai bună 
pentru cucerirea celui de al doilea 
titlu și totdeodată a supremației în 
fondul feminin. Forma definitivă a 
clasamentului este aceasta: 1. Ele
na Zangor (C.C.A.) 42:44,0; 2.
Iuliana Simon (Dinamo) 44:32,0;
3. Lucia Tabără (Voința) 45:54,0;
4. Eva Covaci (Voința) 46:22,0; 5. 
Elena Tampa (FI roșie) 46:57,0; 
6. Bărbulescu (Știința) 48:19,0.

Fondiștii seniori s-au întilnit din 
nou. de data aceasta în proba de 
ștafetă de 4X10 km. Lupta dintre 
Dinamo și C.C.A. a interesat numai 
în timpul prime'or două schimburi 
cînl, m’litarii s-au menținut la o 
mică diferență față de dinamoviști. 
Apoi, victoria a fost ii discreția 
celor dinții. Merită a fi subliniată 
comportarea concurenților de ia Re
colta care s-au clasat pe locul III, 
întrecînd cu două secunde repre
zentativa asociației Flamura roșie. 
Clasament: i. Dinamo (Ducaru
37:12,0, Enache 36:31,0, Al leseu 
37:35,0; Olteanu 38:59,0) 2h 30:17 0- 
2. C.C.A. (M. Crăciun 37:12,0, Cim
poia 37:53,0, St. Drăguș 39:47,0, 
Gh. Drăguș 40:59,0) 2h 35:57,0; 3. 
Recolta 2h 38:26,0; 4. FI. roșie 2h 
38:28,0; 5. Știința 2h 42:13.0; 6.
Voința 2h 46:00,0; 7 Meta'ul 2h 
49:12,0,

Și tinerele junioare și-au disputat 
astăzi (N. R. ieri) ștafeta ce le-a 
fost rezervată pe distanța de 9 km. 
împărțită în trei schfrrburi. Iată or
dinea sosirii : 1. Voința (G. Bon
fert 15:40,0, A. Biles 16:23.0 și R. 
Bonfert 16:14,0) 48:17,0; 2. .Meta
lul 49:25,0; 3. Progresul 49:37,0; 
4. Recolta 52:10,0; 5. FI. roșie
53:20,0; 6. Avîntul 53:58,0. Cel mai 
bun timp pe 3 km. a fost realizat de 
Arvay (Metalul) 15:22 0

TUDOR VORNICU

D. Dragomir (Recolta) și C.C.A. învingători în competiția de cicîocros
Cei 60 de concurenți care au 

luat plecarea în probele de ciclo- 
cros desfășurate duminică diminea
ța, în organizarea asociației Fla
mura roșie au avut de luptat atît 
cu vremea nefavorabilă cît și cu 
traseul extrem de dificil. Cu toate 
acestea, întrecerea a fost foarte 
disputată, remareîndu-se buna pre
gătire a concurenților. D. Dragomir 
(Recolta), N. Stepanian (C.C.A.), 
M. Voinescu (Dinamo) și Ștefan 
Ccnstantinescu (Știința). — La 
fete, rraestra sportului Maria Bi- 
sac (Progresul), a cîștigat din nou 
detașat, dovedind că este de departe 
cea mai bine pregătită dintre parti
cipantele la acest gen de întreceri.

Iată rezultatele tehnice înregi
strate: categoria avansați (concu

Un mare număr de atleți și atiete 
au luat parte la concursul organizat 
sâmbătă și duminică în sala Fio- 
reasca II. în numeroase probe ale 
competiței au putut fi urmăriți, 
sportivi din București, Timișoara. 
Constanța, Orașul Stalin, Iași, Cîm- 
pia Turzii. In legătură cu cei 10 at- 
leți din Cîmpia Turzii trebuie fă
cută o mențiune. Deși nu fuseseră 
invitați de organizatori, ei au venit 
totuși, cu sprijinul colectivului spor
tiv Metalul Cîmpia Turzii, dornici 
să învețe din întrecerea cu cei mai 
buni atleți. In schimb, ne-a sur
prins absența de la startul întrece
rilor a puternicului lot de atleți din 
Cluj. -

Concursul a fost de o bună 
valoare tehnică. Lucrul acesta îl do
vedește în primul rînd numărul re
cordurilor doborîte, mai mare decît 
la oricare din concursurile de sală 
din acest an. Cu mult interes a 
fost urmărită proba de săritură în 
înălțime pentru seniori. Ion Soter, 
cu un elan de 3 pași, a terminat 
concursul la aceeași înălțime ca și 
tînărul Constantin Dumitrescu: 1,89 
m. Săritura la 1.86 m. obți
nută din prima încercare i-a 
adus recordmanului nostru pri
mul loc. Cu un elan de 4 pași, Io- 
landa Balaș a reușit totuși să obți
nă rezultatul valoros de 1,58 m., 
care reprezintă un nou record de 
sală. Pentru comportarea din acest 
concurs se cuvin a fi remarcați de 
asemenea Ana Șerban, Liana Jung, 
Ion Opriș, Maria Mariș, Inge Kno
bloch, Mircea Stein, Mircea Ursac, 
Nicolae Ivanov, Zeno Dragomir, 
Erika Scherer. Ioana Luță. Iată a- 
cum rezultatele înregistrate :

Seniori. 50 m. plat finală: 1. Sto- 
enescu Al. (D) 6,0 sec. 2. Radulescu 
Gh. (V) 6,0. 3. Wiesenmayer (D) 
6,0 4. Prisiceanu (C) 6,1. 55 m. 
garduri finală: 1. Ion Opriș (D) 7,6 
sec. Record R.P.R. seniori egalat. 
2. Mircea Ursac (L) 7,9 sec. Record 
R.P.R. cat. 1 egalat. In cadrul ace
leiași curse, Ion Opriș a stabilit un 
nou record R.P.R. seniori la 35 m 
garduri, cu 4,9 sec., iar Mircea Ur
sac trn nou record R.P.R. jun'ori 

Activitatea la box
• Sîmbătă seara pe ringul din

sala Giulești au fost desemnați cam
pionii fazei a Il-a din cadrul cam
pionatului republican de calificare. 
Iată rezultatele tehnice la seniori 
(în ordinea categoriilor). A. Mo- 
răruș (Loc. Gr. Roșie) b. K.O. 11, 
St. Mthăilescu (CCA). M. Uriățeanu 
(T.D.) b. p. I. Stoica (Fl. r.). V. 
Stoianovic* 1 2 * * 5 (CCA) b. p. M. Năloiu 
(Voința) — decizie nejustă. D. Ni- 
culescu (Flacăra) b. p. Gh. Drăgan 
(Progresul I.T.B.). Nicolae Ene 
(FI. r. Teh.) b. dese. D. Ceteraș 
(Dinarro 9). Mircea Albu (Con
structorul) b. p. Ad. Roznovschi 
(Met. Electromagnetica). La ju
niori, au obținut victorii: D. loncs- 
cu (T.D.), C. Popescu (Metalul 
K.G.), Petre Vizitiu (Constructo
rul), V. Ionescu (Met.), O. SHber- 
man (Știința), Gh. Eftimie (Me
talul 23 August).

Ideanu (Loc), D. Stuparu (D), Zoi-’ 
tan Kovaci (D). (E. Bocoș, cores
pondent regional).

9 PLOEȘTI — Iată lista cam
pionilor regiunii Ploeșli. JUNIORI: 
N. Manca, P. Zăinescu, P. Pavel, 
A. Gheorghiu, N. Avram, Al. Du
mitrescu, V. Pătran, I. Ciocîrlan, 
N. S'porea. SENIORI: N. Dică, 
Gh. Radu, N. Ghinea, P. Frățilă, 
Gh. Eremia, I. Pavel, C. Martin, 
C. Bugheanu, Gh. Gîlcă. S-au re
marcat elevii pregătiți de^antre-’ 
norii Gh. Popescu, I. Mihăilescu, 
(PIoești), Tr. Marinescu (Cîmpi- 
na) și M. Ducarie (Buzău). (M. 
Bedrosian, corespondent).

» FOCȘANI. Iată campionii re
giunii Galați. JUNIORI: I. Turcu,
I. Butură, G. Buluc, Nicu Popa, 
A. Găină, P. Baltă, A. Felea 
St. Cojocaru SENIORI: Al. Ce« 
Iegram, Puiu Dumitru, N. Sto
ian, N. Lupu, I. Mușat, V. Rodi- 
cenco, A. Prunescu, St. Dabija, D 
Nicolau. (Gh. Corlățeanu, A. 
stantinescu, corespondenți).

• SIBIU. In cinstea alegerilo 
de deputați în Sfaturile populare 
s-a disputat întîlnirea de box Pro 
greșul Sibiu — Metalul Oraști 
Stalin. S'bienii au obținut victorii 
cu 11—5. învingători; I. Avranj 
N. Stoica, V. Roman, A. Urde- 
(Pr.) și V. Ilie (Met. O. S ). Mc 
ciuri nule: N. Stoica — V. Turcf 
T. Pop — Gh. Aldea, N. Negrea -■ 
VI. Carvanschi. (M. Vlădoicmu, P' 
loanifescu corespondenți).

Ki.iman (FI. roșie), 5. Lucia Jug 
naru (FI. roșie); clasament gen 
ral pe asociații (prin adiționat 
punctajului realizat în probele , 
avansați, semi-curse și fete): 
Casa Centrală a Armatei 43 p<_
2. Metalul 73 pct., 3. Recolta
pct., 4. Progresul 87 pct., 5 F 
mura roșie 90 pct.. 6. Știința 1
pc.t., 7. Dinamo 103 pct., 8. C< 
structorul 136 pct, 9. Locomoti 
137 pct.; categoria juniori (ci 
curenți: 10; traseu: 10 km.): 1. 
Baciu (Progresul) 35 min., 2. 
Slobozeanu (Știința); 3. A. Tăn 
(FI roșie), 4. N. Belc'u (Știinl
5. Ohrnesian (Știința); clasam 
pe echipe juniori: I. Știința 11
2. Progresul 17 pct., 3. Flam 
roșie 17 pct.

Intîlnirile au fost viu disputate 
iar deciziile, cu o singură excepție 
(meciul Stoianovici-Băloiu), juste. 
(Pompiliu. Celan, corespondent).

@ CLUJ.— In sala Filimon Sîrbu 
au avut loc întrecerile finale ale 
campionatului de calificare (faza 
regională). La juniori au obțtnut 
titlul de campioni, următorii: O. 
Baciu, I. Miiialy, I. Orban, I. Toth, 
D. Molnar, V. Maja, Gabor Uglon, 
C. Decebal, I. Munteanu. SENIORI: 
I. Cal (FI. r.), A. Tipkeș (Din.), 
Fr. Mihaly (Fl. r.), I. Sipos (V), 
Al. Balasz (D), St. Kun (V), St.

renți: 33; traseu: 12 km.): 1. D. 
Dragomir (Recolta) 34 min., 2. N. 
Stepanian (C.C.A.), 3. Ion Moraru 
(Progresul), 4. F. Wittman 
(C.C.A.), 5. M. Voinescu (Dinamo), 
6. G. Dumitrescu (Recolta), 7. Ion 
Baciu (FI. roșie), 8. A. Chirieci 
(Metalul), 9. St. Ccnstantinescu 
(Știința), 10. Aurel Selaru (Dina
mo); categoria semi-curse (concu
renți: 12; traseu: 12 km.): 1. An
drei Magda (C.C.A.) 35 min. 15 
sec., 2. I. Florian (C.C.A.), 3. I.
Gațea (Metalul), 4. I. Stoica 
(C.C.A.), 5. G. Bucurenciu (Știin
ța); categoria fele (concurente: 5; 
traseu: 12 km.): 1. Maria Bisac
(Progresul), 37 min., 2. Iozefina 
Oprea (Locomotiva), 3. Eugenia 
Baltag (Locomotiva), 4. Aurelia 

cat. I, cu 5,1 sec. Triplu salt: 1. 
Ștefan Stoian (S) 13,78 m. Greu
tate: 1. Nicolae Ivanov (D) 14,84 
m. 2. Vorovenci (S) 14,05 m. înăl
țime: 1. Ion Soter (C.C.A.) 1.89 m. 
2. C. Dumitrescu (S) 1,89 m. 3. Al. 
Merică (D) 1,80 m. Lungime: 1. 
Nicolescu Ion (D) 6,69 m. 2.. D. 
Petrescu (C) 6,69 m. Prăjină: 1. 
Zeno Dragomir (S) 3,80 m. 2. Zol- 
tan Szabo (C.C.A.) 3,70 m. 3. M. 
Trandafilov (D) 3,60 m. 4. V. Petcu 
(C) 3,30 m.

Senioare 30 in. plat. Ioana Luță 
(L) 4,5 sec. Record R.P.R. junioare 
cat. I-a egalat 50 m. plat finală: 1. 
Ioana Luță 6,9 sec. 2. Ileana Marks 
(G.C.A.) 7,1. 3. Liana Jung 
(C.C.A.) 7,1 40 m. garduri finală.
l. Ana Șerban (S) 6,2 sec. Record 
R P.R. senioare. 2. Liana Jung 
(C.C.A.) 6,2 sec. record R.P.R. se
nioare. In cadrul cursei finale, Liana 
Jung și Ana Șerban au fost cro
nometrate la 30 m. cu 4.9 sec., nou 
record de senioare. In seriile acestei 
probe, Ana Șerban realizase de ase
menea.noi recorduri: 6,3 sec. la 40
m. , 5,0 sec. la 30 m. Lugime: L 
Maria Mariș (S) 5,22 m. 2. Inge 
Knobloch (C) 5,15 m. înălțime: Io- 
landa Balaș (C.C.A.) 1,58 m. Gre
utate: 1. Melania Velicu (F.R.) 12,69 
m. 2. Lia Manoliu (C) 11,89 m.

Juniori: 50 m. plat finală: L 
Mircea Ursac (L) 6,1 sec. Record 
R.P.R. juniori cat I. Triplu salt.
l. Mircea Stein (D) 13,82 m. Record 
R.P.R. juniori cat. I și a Il-a. 2. 
Rudolf Licker (R) 13,60 m. Greuta
te: Dan Stoian (P) 13,74 m. înăl
țime: Cornel Stănescu (V) 1,75 m. 
Record R.P.R. juniori cat. I ega
lat. Prăjină: 1. Constantin Ghcor- 
ghe (C.C.A.) 3,30 m. Lungime: Li
cker 6,39 m.

Junioare: 50 m. plat finală. San
da Bordan (Tg. Mureș) 7,5 sec. 40
m. garduri: Aurelia Manea (C) 6,6 
sec. Lungime: 1. I. Luță 4,99 m. înăl
țime: 1. Eva Maier (C) 1,46 m. 
Greutate: 1. Erika Scherer (S) 12,99 
m. record R.P.R. junioare cat. I 
Greutate cu 2 mîini: 1. Scherer (S) 
23,21 m.



FIORENTINA ȘI MILANO 
CONTINUA SERIA VICTORIILOR

ROMA 28 (prin radio). — In e- 
tapa a XX-a a campionatului ita
lian s-au înregistrat. în general, 
rezultate normale. Excepție face 
doar victoria obținută de Ătalanta 
în fața echipei Torino, pe care a 
învins-o în declasare cu 3—i. O 
formă excelentă conlinuă să aibă 
cele două fruntașe ale clasamentu
lui, Fiorentina și Milano, care 'au 
înv’ns și de data aceasta cu sco
ruri concludente. La Florența, Fio
rentina a dispus cu 2—0 (0—0) 
de redutabila formație Juventus, iai 
la Milano, echipa locală a între
cut cu 4—1 Padova.

In rest, rezultatele au tost cele 
scontate. Bologna, continuîndu-șt 
6oria înfrîngerilor a fost întrecută 
de Nbvara cu 2—0, Spăl, care se 
afirmă din ce în ce mai puternic, 
a învins Roma cu 1—0, Genova a 
întrecut Napoli cu 3—1, iar Inter- 
nazionale a cîștigat la Busto Ar 
sizio unde a învins cu 4—0 echl 
pa locală Pro Patria. Două meciuri 
s-au terminat la egalitate: Lane 
lossi (care și-a făcut o adevărată 
specialitate în obținerea meciuri
lor nule) cu Sampdoria 0—0, iar 
Lazio 1—1 cu — ~

Clasamentul

ziarului Nepsport, Palfai Ianos, 
care însoțește echipa fotbaliștilor 
maghiari aflată în turneu în Tur
cia, Siria și Liban a transmis câ 
înfrîngerea suferită duminica tre
cută de reprezentativa R.P. Un
gare la Istanbul în fața selecțio
natei Turciei, a fost pe deplin me
ritată. Echipa Turciei a jucat mat 
bine, a aplicat un sistem de joc 
excelent atît în apărare cît și în 
atac. Echipa maghiară este de
parte de valoarea ei de anul tre
cut și acest lucru poate fi expli
cat prin faptul că mulți din jucă-

® Duminică s-a desf:_____ _ _____
ga tradiționala competiție de eres 
„Premiul Victoriei*'. In proba rezer
vată bărbaților victoria 
recordmanului mondial, Emil 
pek, care a parcurs 
26’49”6/10. Pe locul 
Koubek în 26>52”G/ie. 
nă pe distanța de 2290 
fost ocupat de Madajova cu timpul 
de 7’2»”4?10.

îurat la Pra- 
crcs

a revenit
Zato-

8.300 m. în 
doi s-a clasat 
In proba femi- 
m locul întîi a

Roma.
prezintă astfel :

Triestina, la 
se

1. Fioretina i 19 12 7 0 37:11 31
2. Milano \ l 19 11 4 4 4-8:25 26>. Spăl 20 3 6 6 2>6:23 22
4. Intern azionale 19 9 3 7 33:21 21
5. Torino 19 8 5 6 27:22 21
fi. Sampdoria ■ 19 8 5 6 28:26 21
7 Lanerossi >1 19 6 9 4 18:17 21
t. Juventus 29 6 9 5 19:22 21
9. Roma 2-0 6 8 6 30:29 20

Î0. Napoli ■4» 20 6 7 8 31:29 19
11. Ătalanta 19 9 1 9 39:38 19
12. Lazio 19 6 6 7 27:25 13
13. Novara 20 5 8 7 25:26 18
14. Fadova * 19 8 2 9 25:29 18
15. Genova ^7 20 8 2 10 32:35 18
16. Triestina 20 5 7 8 12:27 17
17. Bologna 19 5 2 12 28:37 12
18. Pro Patria 20 î r 14 17:61 7

52 ECHiPE IN CAMPIONATUL

• După 10 runde, în fruntea cam
pionatului de șah al R.P.F. Iugosla

via a trecut cunoscutul șahist Gll- 
goric, care totalizează 7 puncte. El 
este urmat de Matanovie și Janose- 
vic cu cîte 6'/2 puncte fiecare și o 
partidă întreruptă.

© La 26 februarie a avut loc Ia 
Praga meciul internațional de box 
dintre selecționatele orașelor Praga 
fi Munchen. Echipa cehoslovacă a 
cîștigat întilnirea cu scorul de 17—3.

• La 26 februarie a luat sfîrșit la 
Moscova turneul internațional de ho
chei cu mingea (bandy) la care au 
participat echipele Suediei, Finlan

tori se află abia in Derioada pre
gătitoare (Hidegkuti, Toth II, 
Szojka, Buzanski, Lantos etc.).

Vineri, reprezentativa oiașului 
Budapesta a susținut un joc la 
Damasc, în compania unei selec
ționate a armatei siriene. Victoria 
a revenit oaspeților cu 4—0 (0—0) 
prin golurile marcate de Sarosi, 
Tjchi, Hidegkuti și Szoika. Șt în 
acest meci fotbaliștii maghiari au 
jucat cu mult sub posibilitățile lor. 
Miercuri, echipa maghiară va juca 
la Berruth cu reprezentativa Li
banului.

BERLIN 26 (prin telefon de la 
corespondentul nostru Gerhard 
Lerch). — In R. D. Germană se 
va (Desfășura în zilele următoare o 
serie de competiții internaționale, 
la care vor participa numeroși 
sportivi printre care și reprezen
tanți ai R.P.R.

Duminică a început la Dresda un 
mare turneu Internațional de șah, 
la care în afară de marii maeștri 
Averbach, Pachman, Holmov, iau 
parte și o serie de șahiști cunos-

formații) 
clasat echipa

și U.R.S.S. (două
s-a

• Intîlnirea internațională de rug- 
bi dintre echipele naționale ale 
Franței și Angliei, care urma să se 
dispute sîmbătă la PajȚis a fost amî- 
nată din cauza timpului nefavorabil. 
Intîlnirea se va desfășura în luna 
martie,

> Sîmbătă, la Cairo, echipa de lup
te clasice a R.P. Bulgaria a obținut o 
strălucită victorie în fața reprezenta
tivei Egiptului. Luptătorii bulgari au 
terminat victorioși cu scorul de 6-2.

• Cunoscutul alergător australian 
John Landy a realizat sîmbătă la 
Melbourne o excelentă performanță 
pe distanța de 3 mile (4828 m.) obți- 
nînd timpul de 13:27,4, performanță 
care constituie un nou record al Aus
traliei. Rezultatul lui Landy echiva
lează cu circa 13:57,0/pe 5000 m. De 
remarcat că pe 3 mile, pînă acum, 
numai Iharos, chataway șl Kuț au 
obținut rezultate superioare.

cuți ca Sliwa, Pîdevski, Bilek, Ci<H 
cîltea ș. a.

La Oberhof va începe la 28 fe
bruarie un mare concurs interna
țional de schi rezervat probelor 
nordice. La startul acestor între
ceri se vor alinia concurenți din 
R. P. Ungară, R.D. Germană și 
R. P. R. Echipa romînă va fi re-: 
prezentată de fondiștii Manole AP 
descu, C. Enache, M. Ducaru, Gh. 
Olteanu și săritorul N. Munteanu. 
S’portivii romîni sînt așteptați să 
sosească la Oberhof în cursul zilei 
de miercuri.

La 3 și 4 martie va avea loc în 
pitoreasca regiune Erzgebirge un 
mare concurs internațional de pa
tinaj viteză, la care au fost invi
tați cei mai buni patinatori din 
Suedia, Norvegia, Finlanda, Olan
da, R.P.R., Germania occidentală 
și R.D. Germană. Cu prilejul aces
tor întreceri, care se vor desfăJ 
șura în localitatea Geising, situat 
ia 40 km. sud de Dresda, la o 
altitudine de 600 m., va fi inau
gurat noul stadion de gheață.

La 4 martie va avea Ioc lâ Leip
zig un concurs internațional da 
scrimă rezervat probelor de sabie 
bărbați ș> floretă fete. -La aceste 
întreceri vor participa concurenți 
din R.P. Ungară, R.P.R. și R.D 
Germană

DE IARNĂ AL R.D.G.
In R.D, Germană a tost orga

nizat în timpul iernii un campio
nat la care participă 52 de echipe 
împărțite în 13 grupe. In fiecare 
grupă participă cîfe 4 echipe, Iar 
jocurile se dispută tuir-retur. Iată 
cîteva rezultate din etapa de du
minică a acestui campionat: Lo
komotive Leipzig — Wiesmtrt 
Karl Marx Stadt 1—6, Turbine 
Erfurt — Rotation Babelsberg 5—2, 
Motor Jena — Fortschrit Weisen- 
feld 0—0, Motor Dessau — Rota
tion Leipzig 2—0 etc.

FOTBALIȘTII MAGHIARI 
IN SIRIA ȘI LIBAN

BUDAPESTA (prin telefon 
la corespondentul nostru 
Zoltan). — Trimisul special

de
Subert 

al

I

Baschetbaliștii sovietici 
victonioși la Praga

Sîmbătă 25 februarie s-a desfășu
rat la Praga dubla întîlnire de 
baschet dintre reprezentativele mas
culine ale R. Cehoslovace și 
U.R.S.S. și reprezentativele femi
nine aile R. Cehoslovace II și 

.U.R.S.S.
Intîlnirea dintre 

echipele feminine» 
revenit Uniunii So
vietice cu scorul 
de 64—62 _ (43— 
32). Pentru învin
gătoare cele mai 
multe puncte le-au 
■ealizat Maximova 
;i Oksa (cîte 20). 
’entru echipa ce- 
îoslovacă majori- 
atea punctelor au 
ost înscrise de 
iteoanova 27 șt 
Jlahutova 15.

intîlnirea dintre 
chipele masculine 
le celor două țări 
pevenit după pre- 

jngiri echipei U- 
iunii Sovietice, 
•upă trecerea tim- 
ului regulamen- 
1-, secul era 
al : 60—60.
Vmătoarele 5 
ute jucătorii 
etici, jucînd 1 
ne, au terminat 
ctorioși cu sco
ți de 74—67 (38— 
’). Pentru învin- 
itori, cel mai

• are număr de 
incte a fost rea- 
;at de Kruminș 
8), iar pentru 
vtoșiȚetiya (17).

Concursul internațional de șah 
de la Dresda

DRESDA 26 (prin teielon de la 
corespondentul nostru din R.D.G.). 
Duminică a început în localitate un 
mare turneu internațional de șah 
la care participă următorii con- 
curenți : Holmov și Averbach 
(U.R.S.S.), Sefc și Pachman (R. 
Cehoslovacă), Andersen (Dane
marca), Sterner (Suedia), Pîdev- 
ski (R. P. Bulgaria), Sliwa (R.P. 
Polonă), Rajcovici (R.P.F. Iugosla
via), Ciocîltea (R.P. Romînă), Bi- 
lek (R.P. Ungară) și Uhlman, Dit- 
mann, Goltz, Fuchs și Mohlberg 
din R. D. Germană.

Dumtoică, după ce președintele 
comisiei centrale de șah din R.D. 
Germană a declarat concursul des
chis, au avut loc partidele din pri
ma rundă. Iată rezultatele:

Jucînd cu albele Victor Ciocîltea 
a debutat cu o frumoasă victorie, 
în partida cu Goltz (R.D.G.). Ce
lelalte rezultate: Uhimann-Rajko- 
viei 1—0, Bilek-Holmov 0—1, 
Andersen-Ditmann remiză, Mohl- 
berg-Sefc 1—0, Averbach-Pîdev- 

schi 1—0, Pachmann-Sterner 1—0, 
Fuchs-Sliwa 1—0.

RUNDA Il-a: Fuchs-Uhlmann, 
remiză Sliwa-Pachmann 1—0, 
Goltz-Averbach 0—1, Pidevschi- 

Mohlberg 1—0, Sefc-Andersen 
1—0, Holmov-Rajkovici 1—0.

La ora cînd închidem ediția, 
jocurile dintre Sterner-Ciocîltea și 
Ditmann-Bilek nu s-au terminat.

del .
Pe locul întîi ___ __

U.R.S.S. 2 care a întrecut în ultimul 
meci echipa Finlandei cu 2-1. Echipa 
U.R.S.S. a învins echipa Suediei cu 
scorul de 3—2 clasîndu-se pe locul doi 
cu 4 puncte. Suedia s-a clasat pe lo
cul trei cu 2 puncte, Iar echipa Fin
landei a ocupat locul 4.

• Intre 28 februarie și 2 martie 
va avea Ioc în orașul Manchester 
un mare turneu internațional de te
nis de masă organizat de federația 
engleză 
neu vor 
Ungară 
mondial 
Farkaș,

0 Campionatele europene de lupte 
«Un acest an se vor desfășura în 
cursul lnrxîî mai în Turcia la Istan
bul. Concursurile de lupte clasice vor 
avea loc între 20 și 31 mai iar cele 
de lupte libere între 24 și 27 mai. 
Aceste date au fost stabilite cu pri
lejul ultimei ședințe a comitetului e- 
xeeutlv al Federației internaționale 
de lupte care a avut loc la Amster
dam-

de specialitate. Ea acest tur- 
participa și jucători din R.P. 
în frunte cu fostul campion 
Sido, Koczian, Gyetvai, Glzi. 
Kerekes și alții.

d Sîmbătă și duminică, la Belgrad, 
echipa maghiară de hochei Kinizsi 
a susținut două întîlniri. In prima zi, 
Kinizsi a întrecut cu 4-1 echipa Cer- 
vena Zvezda, iar în ziua a doua ea 
a fost învinsă cu 6-0 de Partizan 
Belgrad.

4
i

i

Mark
este noul campion de 

al

Taimanov

U.R.S.S.
LENINGRAD (Agerpreș).
In seara zilei de 25 februarie a 

luat sfîrșit la Leningrad meciul- 
turneu pentru titlul de campion la 
șah al U.R.S.S. dintre marii maeș
tri M. Taimanov, I. Averbach și 
B. Spasski.

Cîștlgînd cea de a doua partidă 
cu Spasski, marele maestru Mark 
Taimanov a totalizat trei puncte 
din patru posibile și s-a clasat pe 
locul întîi în cel de al 23-lea cam
pionat de șah al U.R.S.S. Mark 
Taimanov cucerește pentru prima 
oară titlul de campion al U.R.S.S. 
Marele maestru Averbach s-a cla
sat pe locul doi, iar Spasski pe 
locul trei.

Evghenii Grîșin (U.R.S.S.) 
campion european absolut 

la patinaj viteză
Cea de-a 43-a ediție a campio

natelor europene de patinaj vi
teză desfășurată sîmbătă și du
minică pe stadionul olimpic din 
Helsinki, s-a încheiat cu un suc
ces remarcabil al patinatorilor so
vietici.

Iată rezultatele tehnice : 500 m.:
l. Grîșin (U.R.S.S.) 42”4/10; 2.
Mihailov (U.R.S.S.) — 42”8/10;
3. Salonen (Finlanda) 43”2/10; 
5.000 m.: 1. Johannessen (Norve
gia) 8’12”5/10; 2. Goncearenko
(U.R.S.S.) 8’16’7/10; 3. Merkulov 
(U.R.S.S.) 8’18”l/10 1.500 m.: 1. 
Mihailov (U.R.S.S.) 2’13”9/10; 2. 
Grișin (U.R.S.S.) 2’14”; 3. Salo
nen (Finlanda) 2’15”8/10: 10.000
m. : Johannessen (Norvegia)
16’50”l/10; 2. Seiersten (Norve
gia) 17’01”7/10; 3. Erikssen (Sue
dia) 17’17”7/10

Clasamentul final după patru 
probe: 1. Evghenii Grîșin
(U.R.S.S.) 190.062 puncte — cam
pion european absolut. 2. Johan
nessen (Norvegia) 190.788 puncte; 
3. Erikssen (Suedia) 191.400 
puncte; 4. Merkulov (U.R.S.S.) 
191.998 puncte; 5. Goncearenko 
(U.R.S.S.) 192,003 puncte; 6. Jar- 
vinen (Finlanda) 192,320 puncte; 
7. Șilkov (U.R.S.S.) 193,092 puncte.

Noi intilniri internaționale 
ale baschetbaliștilor noștri

După jocurile susținute 
pania echipei iugoslave 
jucătorii noștri de baschet 
ticipa, în cursul lunilor următoare 
la noi partide internaționale.

Astfel între 22 și 29 aprilie se
lecționata orașului București va lua 
Darte la tradiționala cotmetiție in
ternațională „Mlarele premiu al ora
șului Sofia". La această întrecere 
vor fi prezente reprezentative de o- 
rașe din R.P. Ungară, R. Ceho
slovacă, R.P. Polonă, R.P.F. Iugo
slavia, R.P. Bulgaria etc.

Tot în cursul lunii aprilie, la o 
dată ce va fi stabilită ulterior, echi
pa noastră campioană, Dinam® 
București, va efectua un turneu In 
R.P. Polonă, răspunzînd invitației 
asociației Gwardia.

La 27 mai va avea loc în Italia 
meciul dintre reprezentativele Ha
liri și R. P. Romîne.

--------- ------------------

în cpm- 
Proleter, 
vor par-
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Victoria cu totul neașteptată 
a echipei de fotbal a Turciei, 
obținută recent in fața repre
zentativei R.P. Ungare, a provo
cat cele mai multe discuții și 
comentarii, nu la Budapesta cum 
era de așteptat ci... în R. F. 
Germană. Explicația o găsim în 
faptul că Turcia a fost desem
nată drept adversar al Germa
niei de vest în cadrul eliminato
riilor turneului olimpic de fot
bal, iar intîlnirea dintre cele 
două echipe a și fost proiectată 
pentru primăvara aceasta.

După relatările posturilor de 
radio vest-germane, comportarea 
și ferma nesperat de bună a 
turcilor au produs îngrijorare în 
cercurile sportive de la Bonn, 
mai ales că unsprezecele fotba
listic antrenat de Herberger, tre
ce, după cum se știe, printr-o 
criză acută. In fața acestei si
tuații, numeroase au fost vocile 
care s-au pronunțat pentru o 
unificare a fotbalului din răsărit 
și din apus care ar scoate din 
impas pe cei care conduc desti
nele sportului cu balonul rotund

din R. F. Germană. Dar, cu 
toate cererile și presiunile iubito
rilor sinceri de sport din vest, 
tratativele duse pentru unifica
rea lotului olimpic german de 
fotbal înaintează foarte greu. 
Cei din vest au considerat „or
goliul" lor mai presus de intere
sele poporului german. In loc să 
meargă pe drumul sănătos al 
unificării mișcării sportive, per
sonalități din R. F. Germană au 
încercat pur și simplu formula... 
întăririi lotului vest-german cu 
cei m>ai talentați și valoroși ju
cători din Republica Democrată 
Germană. Aceasta s-a tradus 
practic prin repetate tentative de 
racolare a elementelor de bază 
din lotul reprezentativ de fot
bal al R.D.G.

Sub titlul „Au vrut să mă 
cumpere" ziarul berlinez demo
crat „Deutsches Sports Echo" 
publică declarațiile excelentului 
half al echipei R.D.G. Bring- 
fried Muller (N.N. care a jucat 
și în București), care demască 
acțiunile întreprinse de cei din

acestuivest pentru racolarea 
fotbalist.

Mailer a fost pur și simplu a- 
saltat de oferte repetate și neru
șinate, promisiuni — bineînțeles 
— cu totul potrivnice spiritului 
cinstit și sincer de care sînt 
animate forurile sportive din 
R.D.G. în relațiile lor cu cei din 
Germania occidentală.

Demascarea făcută de „Deut
sches Sport Echo" reprezintă și 
un răspuns dat ministrului de 
in-'erne de la Bonn (Sc'roder) 
cel care a interzis nu de mult 
turneul echipei maghiare Veros 
Lobogo în R. F. Germană sub 
pretextul ridicol că „sportivii 
din țările de democrație popu
lară ar fi de fapt agenfi poli
tici". Documentele publicate în 
ziarul german (facsimile ale ac
telor și scrisorilor oficiale) de
monstrează dimpotrivă că mulți 
așa-ziși sportivi din Germania de 
vest sînt, de fapt, agenți,. care, 
irecînd în calitate de conducă
tori ai echipelor din vest grani
țele R. D. Germane, urmăresc 
scopuri murdare, necinstite.

Astfel, un oarecare Hennig — 
cel care i-a propus lui Muller 
să-și părăsească țara —, sau 
Geene, maserul lui 1. F. C. Kei- 
serslautern, folosind deplasarea 
echipei sale în R.D.G. a încer
cat să ademenească pe jucătorii 
Lehman și Lehrman de la echipa 
Chimie Halte. Folosind promi
siuni, calomnii și șantaje Hennig 
și Geene au căutat să determine 
mai mulți fotbaliști să-și pără
sească țara. Ei au fost însă re
fuzați categoric de jucătorii pe 
care vroiau să-i cumpere,

După cum se vede, fiecare 
tentativă a samsarilor „spor
tivi" din vest a fost „încununa
tă" de un eșec total. Fără în
doială a sosit timpul ca cel care 
au în mîini soarta sportului din 
R. F. Germană să se convingă 
că numai o atitudine fermă și 
cinstită în problema 
celor două Germanii ■ 
pe care o manifestă în perma
nență reprezentanții R. D. Ger
mane, — este singura care poa
te fi sortită succesului.

și R. P. Rome
se antrenează ia Oradea

Sîmbătă și duminică au sosit Ia 
Oradea loturile de cicliști din 
R.P. Polonă și R.D. Germană ca
re se vor antrena în comun cu 
cicliștii romîni în vederea celei de 
a IX-a ediții a „Cursei Păcii" 
Varșovia-Berlin-Praga.

Lotul sportivilor 
polone-si este alea-' 
tuit din zece aler
gători printre care 
se află cunoscuții 
internaționali Kro- 
lak, Wienkowski, 
Bugalski, Wisniew
ski, Romuniewski. 
Chwiendacz.

Din lotul sporti
vilor germani fac 
parte Gustav Adolf 
Schur, cîștigătorul 
celei de a VIII-a 
ediții a Cursei Pă
cii, Zabel, Meister 
I., Meister II, Grup- 
pe, Fiedler, Braute 
și numeroși alergă
tori tineri care au 
fost incluși 
In lot.

In zilele 
mează vor 
antrenamentele co
mune care prevăd 
disputarea a cinci 
probe de control pe 
distanțe între 50— 
200 km. Duminică 
seara antrenorii 
celor trei echipe 
au avut o ședință 
tehnică în cadrul 
căreia s-a stabilit 
că la 11 martie va 
avea loc primul 
concurs de control 
pe șoseaua Oradea^ 
Oluj.

unificării 
atitudine

recent

ee ur- 
începe



-E O IDeÎE A HEA ! AM 
VĂZUT CĂ BfilETii țUCAU 
PREA LATERAL Si NU 
AJUNGEAI# NidOOATA* ÎM 
TATA PORȚILOR....

In campionatul din 1955 multe 
echipe au practicat un fotbal ine
ficace, cu prea multe pase late-

fi In perioada de transferări unele 
(''echipe ca Locomotiva Iași, așteap- 

tă de la comisia centrală un mij-
y. locaș, un inter, un portar...

1
Ciobanu

în goană
Unii fotbaliști ca Sirbu, 

etc. și-au făcut un obicei din a trece 
din colectiv în colectiv 
după material's.

-OACĂ E AOEVARAT CA 
VO< AVET,' GRATiS PE 
-TRAMVAI, PCT.i 5Ă LE 
5P0Î CĂ Ai CUNOSCUT 
UN CENTRU ÎNAINTAȘ 
SEOi.CS OEVOTAT...

-BRAVO.MAlX 
PE El*.- B- 

ACAtsA Jl|60weopu.fj
I fAlNi FECIOR

-N-AR RĂU 
SĂfACĂ

echipă conduce la pauză cu !-•
NELIPSIT» SFĂTUITORI 

Cind o

...și cind au pierdut meciul cu 1—2...

-A ZIS SW80L CĂ
AiA OE AU l2ATAr.SE 
Sjiu Ei . Si ANTRENORUL 
*A TREACĂ MiiNE, 
... jAPÂRAT, PE LA El l

In campionatul 1955 Progresul 
Focșani a folosit Jucători cu do
miciliul in București.

- NUMAI OE
I N-AR UITA SA

VISEZE Si O 
\REZERVA DE

Portar. ...

Desene de
WATTY
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