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MÂI (a, a£eget*i •
in toată țara au loc intHniri ale candidațifor Frontului Democrației Populare 

cu alegătorii

Tot mai mutfi sportivi și-au înfeles datoria cetățenească de a se 
prezenta la Centrele de afișare pentru a controla listele de alegători. 
Sportivi care locuiesc în același cartier, vizitează împreună centrele 
die afișare.

lată-i în fotografie pe rugbiștii fruntași Penciu, Chiriac, Cojocaru, 
Veluda de la C.C.A., cercetînd listele de alegători.

(Foto I. MIHAICA)

DĂRILE DE SEAMĂ, CONTRIBUȚIE EFECTIVĂ 
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII IN COLECTIVE

Cu cîteva zile în urmă, ale
gătorii din circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 77 

Bacău s-au întîlnit în sala de fes
tivități a școlii elementare nr. 6 
cu candidatul propus de ei în ale
gerile de deputați pentru sfaturile 

j populare, tov. Dumitru Vizitiu, din 
comitetul orășenesc P.M.R. Bacău 
și un vechi activist sportiv.

Candidatul a fost prezentat ale
gătorilor de către tov. Anghel An
drei, directorul Uzinelor „Munci
torul liber", care a făcut, cu acest 
prilej, o trecere în revistă a rea
lizărilor sfaturilor populare din 
orașul și regiunea Bacău.

Au luat apoi cuvîntul mai mulți 
cetățeni care au cerut candidatului 
lor să se ocupe de o serie de pro
bleme ce interesează îndeaproape 
circumscripția respectivă, ca de 
pildă înființarea unui centru de 
combustibil, prelungirea traseului 
de autobuse pînă în cartierul CFR, 
deschiderea unui centru de distri
buire a petrolului lampant etc.

Răspunzînd, tov. Dumitru Vizi
tiu a promis că se va interesa de 
toate sezisările ce i s-au făcut, 
pentru a fi cît mai grabnic rezol
vate.

★

Comunistul Constantin Leonte, 
mecanic instructor la Depoul CFR 
Bacău, a fost desemnat candidat 
în alegerile de deputați pentru 
sfaturile populare Tovarășii săi 
de muncă au susținut cu căldură 
candidatura sa pentru circumscrip
ția electorală orășenească nr. 78.

La întîlnirea pe care Constantin
I.eonte  a avut-o zilele trecute cu 
alegătorii din circumscripție, mulți 
cetățeni au luat cuvîntul făcînd 
aprecieri asupra calității celui pro
pus candidat.

— Fruntaș în producție și de
corat cu Medalia Muncii — a 
spus unul dintre vorbitori — Con
stantin Leonte este prezent, după 
orele de producție, pe terenurile 
de sport, fie în calitate de arbitru 
de fotbal, fie ca jucător în echipa 
regională Locomotiva CFR Ba

cău. De asemenea, seara, la clu
bul CFR, Constantin Leonte își 
trece tinipuî între o partidă de 
șah sau studiul celor mai avan
sate metode de muncă ale ferovia
rilor sovietici.

Alți vorbitori au subliniat ne
cesitatea înfrumusețării circum
scripției lor (străzile Alba-Iulia, 
Iași, Bd. „23 August", etc.), pre
cum și a unei mai susținute munci 
de lămurire cu cetățenii circum
scripției pentru a le imprima un 
spirit gospodăresc mai accentuat

Tov. Constantin Leonte și-a ma
nifestat hotărîrea ca circumscrip
ția nr. 78 să fie fruntașă pe sfat, 
în care scop va sprijini inițiati
vele ce-i vor fi prezentate.

★

La Cluj, în localul căminului 
studențesc, cetățenii din circum
scripția electorală orășenească nr 
166 s-au întîlnit cu candidatul pe 
care l-au propus, dr. Constantin 
Rădulescu, medic otorinolaringolog 
la spitalul „Ilie Pintilie".

ÎNDEMNUL
Numeie Magdei Haberprusch 

(Drasser) este binecunoscut iubito
rilor de handbal. Ea este una din
tre braveie fete care la Varșovia, 
în întrecerile Festivalului, au cu
cerit medaliile de auir! Aportul 
Magdei la victoriile realizate în 
fața echipelor R.D. Germane, R.P. 
Ungare și R.P. Polone a fost una
nim recunoscut de specialiștii care 
au asistat la aceste întreceri de 
handbal.

Așadar, activitatea și realizările 
Magdei Haberprusch ca sportivă 
fruntașă sînt cunoscute. Mai puține 
lucruri se știu despre ceea ce face 
ea în afara terenului de sport. Cum 
muncește? Curți participă la viața 
obștească? In ceea ce privește pri
ma întrebare, am cerut părerea per
soanelor ce'or mai indicate să ne 
răspundă ; tovarășii ei de muncă de 

la întreprinderea textilă .,Flamura Ro
șie" Sibiu. Ei ne-au spus că mun
citoarea Magda Haberprusch de la 
secția confecții mostre se numără 
printre fruntașele în întrecerea so
cialistă. Depășirile de normă pe care 
le realizează trec de 100 la sută. 
Răspunsul la cea de a doua între
bare se va desprinde, crede a, din 
relatarea celor văzute de noi în ca-

Primul care a luat cuvîntul a 
fost prof. Gavril Cîmpeanu, care 
a făcut candidatului o amplă ca
racterizare.

— Dr. Constantin Rădulescu, a 
spus vorbitorul, provine dintr-o 
familie de muncitori. El are 31 de 
ani și a depus o muncă susținută 
la spitalul „Ilie Pintilie", unde 
este iubit și apreciat atît de bol
navi cît și de personalul spitalu
lui, pentru grija și înțelegerea 

Pe care o acordă tuturor. El își 
rezervă o parte din timpul său 
liber și practicării sportului. In 
prezent, dr. C. Rădulescu este că
pitan al echipei de fotbal de cate
goria B, Locomotiva Cluj. In 
cadrul colectivului sportiv Locomo
tiva el susține și încurajează ele
mentele tinere.

Tov. Ion Aștileanu, de la ser
viciul de cadre al Institutului Me- 
dico-farmaceutic, a elogiat pe can
didat pentru grija pe care o a- 
cordă bolnavilor șî pentru spiritul 
de organizare pe care l-a dove
dit în toate acțiunile în care a 
fost solicitat.

Dr. Nicolae Prișcă a arătat că 
dr. C. Rădulescu nu cunoaște o- 
dihnă cînd este vorba de rezolva
rea treburilor obștești. In acest 
sens, vorbitorul și-a manifestat 
convingerea că dr, Rădulescu va 
face față cu succes sarcinilor ce-î 
revin în calitatea sa viitoare de 
deputat.

Alți cetățeni care au luat apoi 
cuvîntul au insistat asupitia ne
cesității de a se introduce o rețea 
de gaz metan și pe strada Fau 
rilor, de a se urmări mai atent 
problema electrificării și a curățe
niei în circumscripție.

Dr. Constantin Rădulescu a 
mulțumit vorbitorilor pentru ob
servațiile și propunerile făcute, 
asigurînd pe cei prezenți că va 
căuta să se achite, cît mai ope
rativ, de problemele obștești ale 
circumscripției.

MAGDEI HA

Magda Haberprusch 

drul unei vizite la colectivul spor
tiv Flamura Roșie Sibiu.

...Era într-una din după-amiezele 
acestor zile de dinaintea alegerilor. 
Jucătoarele echipei Flamura Roșie 
Sibiu, întoarse de la antrenament, 
aveau ședință cu caracter educativ. 
Magda Haberprusch a propus să se 
discute despre apropiatul '■veniment 
al alegerilor și tot ea a luat P'ima 
cuvîntul. „Trebuie să ne ^îndim, a 

E ste un lucru bine 
cunoscut astăzi, că 
în orice domeniu 
de activitate o ga
ranție serioasă a 
îmbunătățirii mun
cii, în vederea a-

sigurării viitoarelor succese, o 
constituie analizarea în spirit cri
tic și auto-criiic a felului în care 
au fost îndeplinite sarcinile. Ex
periența ne învață că șî în miș
carea de cultură fizică și sport 
analizarea periodică a muncii a 
dat roade, exprimate în mărirea 
numărului de sportivi, in lărgirea 
bazei materiale prin maxima fo
losire a resurselor locale, în ridi
carea nivelului performanțelor, în- 
tr-un cuvînt, în dezvoltarea și în
tărirea activității sportive.

Aceste lucruri sînt cu atît mai 
valabile acum cînd în toate colțurile 
țării, consiliile colectivelor sportive 
desfășoară campania adunărilor ge
nerale, întocmind dările de seamă 
și mobilizînd membrii colectivului 
sportiv să participe toți la aceste 
adunări. Un capitol special în a- 
ceastă activitate a consiliilor colec
tivelor sportive îl constituie, fără 
Îndoială, întocmirea dării de seamă.

Darea de seamă nu este și nici 
nu trebuie să fie un raport sec, 
formal, în care să se facă doar o 
scurtă trecere în revistă a activi
tății colectivului sportiv. Analiza
rea profundă a lipsurilor, scoate
rea cu curaj Ia lumină a cauzelor 
care au determinai aceste lip
suri și o atitudine ponderată față 
de succesele realizate constituie 
mijlocul cel mai bun pentru îm
bunătățirea muncit. Atunci cînd 
vor trece la întocmirea dării de 
seamă, în acest fel trebuie să se 
orienteze colectivele sportive, pen
tru a avea garanția succeselor de 
viitor.

Un exemplu bun în această pri
vință îl constituie felul in care 
a fost întocmită darea de seamă 
la colectivele sportive Locomotiva 
Grivița Roșie, Locomotiva C.T.F.T. 
șî Progresul Satu Mare. In cadrul 
acestor colective sportive întoc
mirea dării de seamă pe principii 
sănătoase, în spirit critic și auto
critic a constituit preocuparea 
principală. Spre pildă, la colecti
vele sportive Locomotiva Grivița 
Roșie și Locomotiva C.T.F.T. da
rea de seamă a fost întocmită de 
consiliul colectivului sportiv pe 
baza rapoartelor de activitate ale 
cercurilor sportive, ale secțiilor pe 
ramură de sport și ale antrenorilor. 
Aceste rapoarte sînt discutate în 
cadrul consiliului colectivului spor
tiv, care redactează un proiect de 
dare de seamă. Proiectul este su
pus aprobării comitetului de între
prindere și apoi, cu colaborarea 
tuturor membrilor consiliului colec
tivului sportiv, se dă forma defini
tivă dării de seamă. In același fel 
s-a procedat și la colectivul sportiv

BERPRUSCH
spus ea, ce avem de făout în întîm- 
pinarea alegerilor. Eu cred că rezul
tatele noastre la locul de muncă și 
în pregătirea sportivă nu sînt su
ficiente. Mai putem face ni alte lu
cruri. Iată ce propun eu. Sîntem 
peste 20 de jucătoare. Aproape fie
care dintre noi locuiește în alt car
tier, în raza unei alte circumscripții 
electorale. Trebuie să fim prezente 
la întîlnirile cu candidații noștri 
și să le cerem să sprijine ac
tivitatea sportivă. Sîntem ti
nere, voinice, pline de viață. Aceste 
însușiri le datorăm și practicării 
continue a sportului. Trebuie să 
poată gusta și alții din binefacerile 
sportului. Să arătăm fiecărui om ce 
se ține departe de viața sportivă cît 
are de pierdut. Iată deci ce putem 
face în preajma alegerilor".

Propunerea Magdei a găsit un 
larg ecou în sufletul tovarășelor ei 
de sport. In zilele următoare ședin
ței, ele au și început să-i dea viață. 
Și nu întîmplător, primele care au 
ascultat îndemnul Magdei Haber
prusch au tost sportivele care la 
11 martie vor vota pentru prima oa
ră: Inge Gross, Maria Cîndea, Ma
riana Kapp, Use Walter și altele.

MIRCEA VLADOIANU 

Progresul Satu Mare, unde ca ttfr 
mare a bunei orientări a consiliului 
colectivului, darea de seamă a pri
mit calificativul de foarte bună dia 
partea adunării generale care a 
apreciat eforturile depuse de coin 
siliul colectivului. Și, ca urmare* 
numărul membrilor colectivului * 
crescut cu 50.

Deci, darea de seamă poate con
tribui în largă măsură Ia întări
rea prestigiului colectivului spor
tiv în fața masei de membri, fiind 
și un eficace mijloc de propagan
dă. de popularizare a muncii spor-t 
tive în rîndurile oamenilor muncii.

In afară de acest aspect, mal 
este de subliniat și faptul că' prin- 
tr-o justă întocmire a dării de 
scamă, prin reflectarea justă în 
cuprinsul ei a realităților activității 
sportive, multe din lipsurile sau 
greutățile ivite în muncă pot fi 
operativ înlăturate. Concludent în 
această privință este exemplul co- 
lectivuiui sportiv Progresul Coope
rație din Capitală, unde ca ur
mare a felului judicios în care a 
fost redactată darea de seamă* 
munca unor resoarte ale colecti
vului sportiv, cum ar fi cel ad- 
ministrativ-financiar, s-a îmbună
tățit mult.

In acest sens mai pot fi data 
multe exemple ’ In care dările de 
seamă bine întocmite au contri
buit serios Ia îmbunătățirea acti
vității. La colectivele sportive Me
talul Sinaia, Progresul Rădăuți, 
Flacăra Poiana Cîmpina, Locomo
tiva Complexul C.F.R. Arad, Me
talul Reșița, etc. dările de seamă 
au fost punctele de plecare în 
luarea unor măsuri privitor la 
ridicarea calitativă și cantitativă 
a muncii sportive.

Pe de altă parte, acolo unde 
sarcina întocmirii dării de seamă 
a fost privită superficial, unde 
redactarea s-a făcut la repezeală 
fără să se țină seamă de proble
mele caracteristice ale activității 
colectivului sportiv și unde spi
ritul critic și autocritic a lipsit 
în mare parte, adunarea generală 
a decurs greu, unii participant ri- 
dicînd probleme juste, dar alții 
limitîndu-se la chestiuni persona
le sau de mică importanță. Și din 
această cauză lipsurile și greu
tățile existente nu au fost discu
tate, nu s-au luat măsuri pentru 
lichidarea lor și deci, în viitor, 
ele vor persista în activitatea co
lectivelor sportive respective. Spre 
exemplu, la colectivul sportiv Lo
comotiva Gara de Nord darea de 
seamă a fost cuprinzătoare, dar 
lipsită de spirit auto-critic. Din fe
ricire, cei prezenți i-au criticat 
cu asprime pe membrii consiliu
lui colectivului sportiv pentra 
faptul că majoritatea preocupări
lor lor s-au îndreptat îfiai mult 
spre sportul de performanță, ne- 
glijindu-se în mare măsură a<M 
tivitatea sportivă de mase. In 
alte cazuri, cum ar fi la colectivul 
Locomotiva A. P. & Obor, lipsu
rile au trecut neobservate și ele 
vor continua să se mențină în 
activitatea viitoare a colectivului 
sportiv.

Recenta plenară a Consiliului 
Central al Sindicatelor a trasat 
sarcini importante mișcării spor
tive sindicale. Ținînd seama de »• 
ceste sarcini, dările de seamă 
trebuie prezentate în lumina a- 
nalizei temeinice făcute mișcării 
sportive sindicale în cadrul plena
rei Consiliului Central al Sindi
catelor, iar propunerile pentru 
îmbunătățirea muncii este bine să 
fie axate pe sarcinile ce reviu 
mișcării sportive din sindicale, pa 
baza directivelor trasate în rn 
portul prezentat la plenară de to* 
varășul Gheorghe Apostol președin
tele Consiliului Central al Sindic»* 
telor.

Să organizăm fără întîraiere 
dunările generale în toate co- 
lectivele sportive, să prezentăm în 
adunările generale dări de seamă 
bine întocmite, care să constituie 
o contribuție efectivă la îmbună
tățirea muncii sporțivc^^



(Traseul variat a supus concurența ta un efort înzecit. Dar bucuria de 
a fi printre primii participanți la cele dinții întreceri de cros ale 
anului a făcut ca nici unul din acești sportivi să nu abandoneze.

(Foto I. MIHAICA)

Centru de schi la Săcele
r Din inițiativa consiliului spor
tiv regional al asociației Recolta 
(regiunea Stalin) a fost organi
zat la Săcele un centru de schi 
tn care tineri din împrejurimi în
vață metodic acest frumos sport. 
50 de tineri și tinere vin de două 
ori pe săptămînă la centrul de 
schi pentru a se antrena. Ei se 
pregătesc sub conducerea profe
sorului de educație fizică Ion To
cita și a instructorului obștesc T.

Intrecerile celei de a doua etape...
Prima etapă a Spartachiadei a 

luat sfîrșit cu cîteva zile în urmă, 
la 25 februarie. Dar, pe numeroa
se pîrtii de schi și' în tot atîtea 
săli de tenis de masă, cluburi de 
șah ca și pe zeci de derdelușuri, 
întrecerile încă nu s-au terminat. 
§i, în timp ce unele colective 
sportive organizează întreceri in- 
tercercuri, pe colectiv sau diferite 
antrenamente pentru cei care n-au 
putut lua parte pînă acum la pri
ma etapă, în multe regiuni ale 
tării se desfășoară cu tot atît 
succes întrecerile din cadrul celei 
de a doua etape a Spartachiadei: 
etapa orășenească și pe raion.

Ca și primele concursuri, între
cerile din cadrul fazei pe oraș 
au constituit o frumoasă sărbă
toare sportivă la Codlea. Dintre 
cei aproape 100 de participant 
s-au evidențiat numeroși tineri ca: 
Theill Inge, Beli Effi, Weinden- 
beker Otto, Ion Adam, C. Papuc, 
Mieskes Gerhard, etc. O desfășu
rare asemănătoare au cunoscut și 
întrecerile organizate la Huși, un
de concursurile au avut loc într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
ia Iași, unde cu sprijinul C.S.R., 
al Comitetului orășenesc U.T.M. 
ți al Secțiunii Invățămînt din ca
drul Sfatului popular s-a reușit 
o organizare model, la Lupeni, 
Reghin etc. Și cu prilejul fazei 

«raionale, organizată le Vaslui, 
tinerii din satele 1 . ___ ____
ta, Costești și Ivănești s-au pre
zentat la startul întrecerilor de 
schi și săniuș cu materiale con
fecționate prin resurse locale. De 
asemenea, în multe raioane, cum 
ar fi de pildă raionul Tecuci, în
trecerile s-au ridicat la un nivel 
Superior, spectatorii aplaudînd cu 
însuflețire pe cei care și-au dispu
tat întîietatea la sah. trîntă sau 
«chi.

O intensă preocupare pentru fo
losirea concursurilor din cadrul 
'Spartachiadei în vederea trecerii 
normelor G.M.A. de către aspi
ranți. au dovedit-o îndeosebi o se
rie de raioane din regiunile Ti
mișoara, București, Ploești, Galați.

Cuvinte de laudă se cuvin a fi 
spuse și despre activiștii sportivi 
care au organizat faza raională 
a Spartachiadei la Giurgiu. Aici, 
întrecerile de tenis de masă, sah, 
trîntă și gimnastică s-au desfășu
rat în cele mai bune condiții, nu
meroși țineri treeîndu-și cu acest 
prilej și normele complexului 
G.M A

Duminică s-au desfășurat în ma
joritatea raioanelor din Capitală 
întrecerile din faza pe raion a Spar, 
taohiadei de damă a tineretului. 
Comisiile raionale de organizare 
s-au străduit să asigure țoale con
dițiile necesare unei bune desfășu
rări a întrecerilor. In raionul Tu
dor Vladimirescu aceste întreceri 
s-au bucurat de un frumos succes. 
Pe stadionul Locomotiva P.T.T., 
într-un cadru sărbătoresc s~au în
trecut la schi aproape 70 de tineri f

i ie vasiui, x®, 
Bogdana, Tocu-'»-

Mihalache. Dovedind reale apti
tudini, mulți dintre cursanți s-au 
și remarcat cu prilejul primelor 
concursuri la care au luat parte. 
De exemplu, participînd la între
cerile Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, tinerii Constantin Ște- 
fănescu, Viorel Tocitu, Ilarie Reit 
și Florin Pricop s-au clasat pe 
primele locuri.

Victor Secăreanu — coresp.

și tinere. La startul întrecerilor de 
săniuțe s-au prezentat peste 120 
de copii. Iată cele mai bune rezul
tate tehnice la schi: juniori: Radu 
Bădiță (Șc. medie de băieți Nr. 
17) junioare: Steluța Bărbieru 
(FI. roșie 7 Noiembrie) ; seniori: 
Dtr. Mazilu (Recolta M.A.); seni
oare: Maria Teodorescu (Voința 
Textil Confecții).

Deosebit dt spectaculoase au fost 
întrecerile de schi și săniuțe din ra
ionul Lenin. După deschiderea fes
tivă, la care au participat 300 de 
sportivi, au urmat întrecerile din 
faza raională.

Iată rezultatele tehnice la schi: 
juniori: loan Tuțuianu (Met. Mlao 
Țze-dun), seniori Gh. Benoni (Ști
ința I.C.F.), junioare: Rodica Mol- 
doveanu (șc. medie de fete Nr. 22), 
senioare: Eleonora Kelermann
(Știința I.C.F.).

De asemenea și întrecerile din ra
ionul 1 Miai au fost bine organizate. 
Iată cîștigătorii la întrecerile 
schi, Juniori: Mihai Neagoe 
4 energie electrică), seniori: 
xandru Ionescu (Progresul I.T.B.), 
senioare : Constanța Preda (FI. ro
șie 13 textil).

de 
(șc. 

Ale-

seu
— Conașul vă așteaptă. Puteți 

intra!
Cuvintele valetului Inmănușai, 

cu morgă de diplomat scos la 
pensie, îl treziră pe Pavel din dul
cea toropeală care-l cuprinsese de 
cind se afundase in fotoliu! comod 
și ospitalier din sala de așteptare. 
Se ridică anevoie și, după ce-și 
potrivi cravata, aruncă o privire 
in luxoasa încăpere, în care, intr-o 
neorînduială anume voită, erau 
răsplndite de-a valma, pentru a 
impresiona pe vizitatori, mobile 
rare, bibelouri scumpe, tablouri de 
preț, covoare și lustre. O bogăție 
ostentativă menită să impună și 
să atragă oricui atenția că se află 
in locuința atotputernicului corifeu 
liberal, marele sforar politic Mă- 
lureanu- Vasilafi.

Pavel era emoționat, cum nu fu
sese vreodată, nici măcar atunci 
cînd pe ringul scăldat In lumina 
reflectoarelor înfrunta floarea 
„greilor" europeni.

Un nod i se puse în gîtlej. Mai 
făcu cîțiva pași și, la îndemnul 
valetului care-l scruta cu o privire 
disprețuitoare, intră în biroul ma
relui senior politic.

Un ins nevolnic, pe care Pavel 
îl categorisi imediat în tagma celor 
care n-au suflu nici pentru un sfert 
de repriză, îl întîmpină și întin- 
zîndu-i o mînă umedă și rece ca 
de gheață, îi spuse:

— lată-te, in sțirșit, canipio-

Primele întreceri
de cros...

De la reamenajarea sa, stadionul
C.A.M.  din Capitală a devenit locul 
de disputare a celor mai multe în
treceri sportive organizate de aso
ciația Flamura roșie sau de comi
tetul raional C.F.S. Gh. Gheorghiu- 
Dej. Aproape că nu există zi în care 
să nu întîlnești aci fotbaliști și at- 
leți sau alți sportivi de la fabricile 
dJin apropiere. De aceea, acum 
două zile, dorind să asistăm la o 
întrecere de cros, primul gînd ni 
s-a îndreptat către stadionul de 
lîngă șoseaua Ciurel. Și faptele au 
dovedit că alegerea noastră a fost 
potrivită. Duminică dimineața se 
aflau pe stadionul C.A.M. nume
roși sportivi din mai multe asocia
ții. La ora 10 ei porneau să-și 
dispute întîietatea în primele între
ceri de cros ale anului, care urmau 
să constituie un prețios știmuilent 
pentru viitorii participanți Ia crosul 
„Să întîmpinăm 1 Mai” din cadrul 
colectivelor asociațiilor respective.

Primele întreceri de cros organi
zate de consiliul regional al asocia
ției Flamura roșie și dotate cu „Cu
pa 8 Martie” au fost temeinic pre
gătite, terenul a fost ales din timp 
iar arbitrii și cronometrorii și-au 
făcut din plin datoria. Datorită a- 
cestui fapt, sosirile au fost înre
gistrate, fără a mai da loc la co
mentariile, din păcate, destul de 
frecvente în asemenea ocazii.

Din rîndul participanților la a- 
ceastă competiție sportivă s-au re
marcat în mod deosebit membrii 
asociației Locomotiva, care au ieșit 
învingători atît la individual cît și 
pe echipe. In schimb, sportivii a- 
sociației Voința s-au dovedit slab 
pregătiți, ei nefiind adversari se
rioși pentru ceilalți participanți; din 
această cauză au și ocupat ultimele 
locuri în clasamentul pe echipe. 
Iată rezultatele înregistrate: indivi
dual băieți: 1. Stan Rizescu (Loco
motiva); 2. Ion Mureșan (Locomo
tiva); 3. Nicolae Mita (Construc
torul). Individual fete: 1. Elisabeta 
Budai (Constructorul); 2. Maria 

Blemriea (Locomotiva)', 3. MișaMo- 
raru (FI. roșie). Echipe băieți: I. 
Locomotiva; 2. Recolta; 3. Con
structorul; 4. Progresul; 5. FI roșie. 
Echipe fete: 1. Locomotiva; 2. FI. 
roșie; 3. Voința.

Acest frumos concurs a constituit 
pentru colectivele sportive un bun 
exemplu de felul cum trebuie orga
nizată prima etapă a crosului de 
masă „Să întîmpinăm 1 Mai”.

B. M.

Alegerile din trecut

nule! Ai picat tocmai la timp! Am 
mare nevoie de d-ta și bineînțeles 
și de băieții pe care-i ai in antre
nament. Știi doar că alegerile bat 
La ușă și opoziț'a asta — fir-ar ea

a naibii 
Dar să 
timp de 

seară, la

— ne face zile fripte... 
lăsăm vorba, că n-avem 
pierdut. Fii atent. Miine 
școala de la Maidanul

Acolo unde au
Ua Maooliu și

Despre sportivele școlii medii 
nr. 22 din Capita i s-a scris dese
ori în aceste coloane. Căci, să nu 
uităm: de pe băncile acestei școli 
au pornit să se afirme talente re
marcabile ale sportului nostru fe
minin. Intr-adevăr, aci au prins 
gustul sportului atletele Lia Ma- 
noliu, Claudia Dumitrescu și Silvia 
Băltăgescu, de aci au plecat volei
balistele Natalia Cernat și Con
stanța Marcu și tot din această 
școală s-au ridicat baschetbalistele 
Mioara Luca și Simona Poenaru. 

ani de zile, școala medie deDe

Mariana Barasch, campioana (arii 
la tenis de masă junioare, este și ea 
elevă la școala medie de fete nr. 22 

că ar trebui să avem, în 
rînd, aprecieri deosebite 
munca profesoarelor de e-

fete nr. 22 este o adevărată „pe
pinieră” pentru sportul nostru fe
minin!

Dacă ar fi să cumpănim cui i sa 
cuvin laudele cele mai de seamă 
pentru aceste frumoase rezultate, 
desigur 
primul 
pentru ___ ________ _
ducație fizică Angela Filip, Alla 
Antonescu, Elena Busuioc, Dora 
Manolache și Maria Ionescu, care 
îmbină priceperea pedagogică cu 
pasiunea pentru întrecerea spor
tivă. Dar adevărul este că în a- 
ceastă școală există și un suflii 
sportiv, o tradiție sportivă. An de 
an, elevele transmit de la o pro
moție la alta „ștafeta" dragostei 
de sport. Lia Manoliu, Claudia 
Dumitrescu și Silvia Băltăgescu 
au părăsit de mult băncile școlii, 
dar interesul pentru atletism n-a 
diminuat nici o clipă. Sînt acum 
alte zeci și zeci de atlete care bat 
la porțile afirmării. Iată un exem
plu concludent. Intr-o bună zi co
lectivul sportiv al școlii s-a gîn- 
dit să invite pe maestra sportului 
Io'anda Balaș. Ideea a fost îm
brățișată cu multă căldură. Iolan- 
da Balaș a acceptat 
vitația, demonstrația 
delung aplaudată și 
că de atunci multe 
care au asistat la evoluția și ex-

bucuroasă in
sa a fost în- 
vă asigurăm 

dintre elevele

Dulapului, noi liberalii trebuie să 
ținem o întrunire electorală. Prin 
iscoadele mele am aflat că țără
niștii, georgiștii și gogo-cuziștii 
vor să ne încurce socotelile. Nu 
trebuie să-i lăsăm să-și facă men
drele. M-auzi ? Nu trebuie.

— N-o fi trebuind, mormăi Pavel, 
dar nu pot să primesc. Nu mă in
teresează politica. Nici liberalii, 
nici țărăniștii I

— Stai binișor, nenicule. Nu-mi 
place să. fiu contrazis. Cînd Mă
lureanu-Vasilați dă un ordin, se 
execută...

— Și dacă refuz ?
— Atunci schimb placa.
— Mă rog, faceți ce poftiți.
— Te sfătuiesc să nu te joci cu 

focul. Dacă nu accepți propunerea 
mea, în 24 de ore te evacuez din 
sala de box de pe bulevard, care 
este proprietatea partidului liberal.

— Mă evacuați din sală? Dar 
asta nu se poate ! Chiria e plătită 
doar la zi.

— Asta are prea puțină impor
tanță. Avem noi și judecătorii și 
portăreii noștri.

Pavel păli. Iși dădea bine sea
ma că monoclatul din fața sa era 
în stare de orice mîrșăvie. In min
te îi veni imaginea dragă a sălii 
de box pe care el și cîțiva prie
teni o încropiseră din truda lor a- 
marnică de parlagii la abator. Ei 
o reparaseră, o nod seră cu lemn 
Și lot ei o înzestraseră cu tot ce

îndrăgit sportul 
Natalia Cernat

plicațiile IolandeiU__ U Balaș visează să
devină faimoase săritoare în înăl
țime. Una dintre ele, Smaranda 
Poenăreanu, dotată cu un fizic 
parcă special destinat acestei spec
taculoase probe atletice, a obținut 
în scurtă vreme, rezultate din cele 
mai lăudabile. Sportivele Școlii 
medii nr. 22 sînt convinse că Sma. 
rarida Poenăreanu va reprezenta) 
nu peste multă vreme un nume 
însemnat în sportul nostro.

Să ne oprim însă puțin, și la vo
lei. Natalia Cernat și Constanța 
Marcu nu mai sînt nici ele de 
mult eleve. Cu toate acestea, așa 
cum ne mărturisea zilele trecute- 
profesoara Alla Antonescu, voleiul 
este practicat acum în școală de 
(citiți bine!) peste 500 de eleve. - 
Numărul mare de eleve care au 
îndrăgit acest sport a făcut ca 
o serie de jucătoare să fie repar
tizate pentru antrenamente la a- 
sociațiile Știința, Locomotiva, Fla
mura roșie și Voința. Altfel, n-ar 
fi fost chip să se organizeze un 
program normal de pregătire!

Cînd am poposit la școala nr. 
22, elevele discutau tocmai des
pre succesul înregistrat recent de 
colega lor Mihaela Filip din clasa 
a IX-a. Mihaela Filip este fiica 
profesoarei Angela Filip. Mulți 
dintre cititorii acestor rînduri știu 
că Angela Filip a fost un nume 
prestigios în sportul nostru femi
nin din epoca sa „eroică", defi
nind multă vreme numeroase re
corduri ale tării în probele atle
tice. Acum, fiica sa, în vîrstă de 
15 ani, îi calcă pe urme: ea a ob
ținut victoria într-un important 
concurs școlăresc de schi! Dar Mî- 
haola Fi.Iip este la fel de talen
tată la volei, baschet, gimnastică 
și... învățătură. De altfel, numărul 
sportivelor fruntașe la învățătură 
este considerabil. Petruța Belu din 
clasa a IX-a, Mihaela Duhalmu 
din clasa a X-a și alte sportive și-au 
făcut un titlu de onoare din a 
obține numai nota 5. Elevele șco
lii nici nu pot participa la activi
tatea colectivului sportiv decît 
dacă au o situație școlară bună. 
Desigur că, în asemenea condiții, 
Georgeta Lambru din clasa VIII-a, 
care dorea să practice gimnastica, 
a avut toate motivele să-și îndrep
te notele la materiile la 
„șchiopăta"...

S-ar mai putea scrie foarte 
te lucruri interesante despre 
vitatea sportivă de la școala medie 
de fete nr. 22. Să ne mulțumim 
deocamdată a consemna că ad 
sportul nostru feminin, aflat în ne
contenită dezvoltare, are un rea- 
zim de nădejde.

►
care

mul- 
acti-

X 
J .

MARIUS GODEANU

cu nemăsu~ 
Copiii pe 

în mizeria 
la „galele"

tn
se
CJ

e necesar antrenamentului de box. 
Ba nici pînă acum nu terminaseră 
plata ratelor pentru instalațiile și 
aparatele cumpărate de la Bîrlău: 
ringul, mingea pară, punching-bo- 
lul, halterele, sacul de piele umplut 
cu nisip și cite altele. Și-apoi bă
ieții. Ce să facă cu băieții? Ce să 
le spună? Cit de dragi îi erau 
copiii care se dedicau 
rată pasiune boxului? 
care el îi descoperise 
coclaurilor periferice, 
din Măgurele, din Crîngasi sau din 
Colentina. Ucenici necăjiți de la 
Malaxa, Lemaitre sau Wolf, ajutori 
de șofer, picoti.... Ei erau elevii pe 
care Pavel îi iniția în „nobila artă" 
deprinzîndu-i cu tainele luptei 
ring. Și cum să-i îndemne să 
facă mardeiași electorali? Era 
neputință. Iși drese glasul 
spuse :

■— Iertați-mă, domnule Măturea- 
nu, dar așa ceva nu se poate. Nu 
mă pot împăca cu gîndul să Jac 
din boxerii mei niște bătăuși.

— Vasăzică mă înfrunți, pe 
mine, pe Mălureanu-Vasilați. Te-n~ 
văț eu minte. Dacă nu. te muți pînă 
poimîine dimineața, îți arunc boar
fele în stradă. M-ai auzit? 
dă.

Pavel iși dădu seama 
poate îndupleca. Fierbea 
dar se stăpîni și spuse 
domol:

— Voi face tot ce-mi cereți. Sînt 
doar în mina dumneavoastră. Dar, 
în gîndul său încolți însă sămînța 
unei răzbunări drăcești.

..

stra-In

că 
de 
cu

nu-l 
furie, 
glas

In sala Maidanul Dulapului era 
strînsă in păr toată mahalaua. O 
clientelă electorală, momită cu fui-
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Ziua de 6 Martie marchează in fiecare an aniversarea unui act 
memorabil în istoria luptei poporului nostru pentru făurirea re
gimului de democrație populară: instaurarea primului guvern 

democratic, în caire clasa muncitoare avea, pentru prima oară, rolul 
precumpănitor. Se împlinesc astăzi 11 ani de la această victorie. Po
porul nostru își amintește cu emoție evenimentele din preajma lui 6 
Martie 1945, evenimente de care îl leagă amintiri proaspete și pe care 
fe analizează astăzi prin prisma marilor sale înfăptuiri pe drumul con
struirii socialismului.

In cei 11 ani care s-au scurs, poporul nostru muncitor, condus 
de partid, a dobîndit numeroase victorii pe drumul construirii unei vieți 
fericite. Naționalizarea principalelor mijloace de producție a creat con
dițiile pentru conducerea planificată a economiei, asigurînd o bază 
reală pentru trecerea la industrializarea socialistă. Planurile de stat au 
constituit obiective mărețe în fața oamenilor muncii. Bătăliile pentru 
cucerirea acestor obiective s-au soldat cu tot atîtea victorii. Constru
ind și învățînd, luptînd pentru ridicarea producției și dejuctnd unelti
rile dușmanului de clasă, oamenii muncii au înfăptuit consecvent sar
cinile trasate de partid. Volumul producției industriale a fost în 1955 
de 2,9 ori mai mare decît în 1938 și de 3,4 ori mai mare decît in 1948 
Poziții puternice a cucerit socialismul la sate. Pornind pe drumul ară
tat de partid, masele largi ale țărănimii au înființat peste 6300 de gos
podării colective și întovărășiri agricole. Succesele dobîndite atît în 
industrie cît și în agricultură au asigurat baza trainică pe care s-a 
ridicat neîncetat nivelul de trai material și cultural al maselor popu
lare. Anii care au trecut de la 6 Martie 1945 au fost ani de victorii 
însemnate pe frontul revoluției culturale. In perioada 1948-1955 s-au 
cheltuit 32,6 miliarde de lej pentru învățămînt și burse, asistență me
dicală, pentru odihna oamenilor muncii și a copiilor lor, pentru înflo
rirea artei și culturii. In afară de această sumă, pentru asigurarea dez
voltării bazei materiale a culturii, învățămîntului, sănătății și sportu
lui, în cursul primului plan cincinal s-au investit peste 3,5 miliarde lei. 
Dezvoltarea mișcării noastre sportive în ultimul deceniu este o ex
presie directă a grijii partidului și guvernului pentru întărirea sănă
tății celor ce muncesc, pentru ridicarea nivelului lor, de trai. Primii 
ani de construcție socialistă au pus cu ascuțime problema formării și 
educării unor oameni puternici, sănătoși, capabili să înfrîngă orice greu
tăți. De un mare ajutor în această privință este răspîndirea largă în 
mase a culturii fizice și sportului. Practicarea sportului trebuie să de
vină o necesitate a fiecărui tînăr, a fiecărui om al muncii. Pînă în 
prezent, s-au făcut pași importanți în această privință, dar, ou toate 
acestea, realizările nu sînt pe măsura condițiilor create prin grija 
partidului și guvernului. Suflul înnoitor care a străbătut de sus pînă 
în jos în viața sportivă a țării, a făcut să crească simțitor numărul 
sportivilor de valoare. Spre deosebire de situația existentă acum 11 
ani, astăzi putem vorbi despre un loc meritoriu pe care sportul nos
tru și l-a cîștigat în arena sportivă internațională, loc la care îl în
dreptățesc performanțele jucătoarelor de tenis de masă, ale atleților, 
voleibaliștilor, rugbiștitor, canotorilor, trăgătorilor de tir, etc. Lărgi
rea continuă a bazei de masă a sportului, prin folosiirea deplină a 
condițiilor existente, ridicarea nivelului calitativ ța toate disciplinele 
sportive în vederea unei cît mai bune comportări a sportivilor romîni 
la competițiile internaționale, iată obiectivele mari care stau în fața 
tuturor celor interesați de mersul înainte al mișcării noastre sportive.

Apreciînd drumul străbătut de la 6 Martie 1945 și pînă azi, 
poporul nostru își dă seama ce uriașă deosebire este între democrația 
reală, instaurată în anii puterii populare, și „democrația" burgheză, 
vast sistem de înșelare și asuprire a maselor muncitoare. In ultimii 
ani, s-a vădit tot mai mult superioritatea orinduiril de stat socialiste 
asupra orînduirii de stat capitalisto-moșierești. Numărul partîcipan- 
ților la vot în țara noastră a crescut, față de perioada regimului 
burghezo-moșieresc, de aproximativ 3 ori. Statal democrat-popular 
brgamizeazâ participarea maselor celor mai largi Ia viața politică a 
țării, deschide cîmp larg de acțiune energiei clocotitoare a poporului. 
Aniversarea luî 6 Martie are foc în acest an cu puține zile înaintea 
unui eveniment deosebit de important în viața politică a țării : alege
rile de deputați în sfaturile populare. In staturile populare vor fi tri
miși fiii cei mai harnici ai poporului. întreaga desfășurare a cam
paniei electorale a afirmat democratismul înalt al regimului nostru, 
atașamentul profund al mas*» Ia cauza construirii socialismului.

Sărbătorind aniversarea istoricului act de la 6 Martie 1945, 
poporul romîn își încordează forțele pentru a traduce în viață sar
cinile de cinste pe care i le-a pus în față cel de al Il-lea Congres 
aj partidului.g

că și mititei dați pe gratis de omul 
șefului, starostele crtșmarilor din 
cartier, Niță Cîrpă-n nas, vajnic 
agent liberal, care se ghiftuia 
din „metilicul" vîndut pe... cretă 
acestei puzderii de amărlfi: mici 
slujbași, pensionari sau gospodari, 

-.proprietari de căscioare pricăjite, 
ipotecate și răsipotecate la institu- 

.țiile de credit ale liberalilor.
Oamenii așteptau cu resemnare 

începerea întrunirii, cu privirile a- 
țintite în gol, indiferenți la forfota 
electorilor de profesie, care se agi
tau, organizînd grupele de marde
iași sau pe cele mai inofensive, 
care la un anumit semnal trebuiau 
să strige: Ural Trăiască! Sau, 
după cum se cerea a fi subliniat 
textul cuvîntării: Huideo! La oase! 
Ia, ocnă cu bandiții țărăniști l.^ 
Se gîndeau cu amărăciune la ne
cazurile lor. Cîte nu li se promU 
seseră la alegerile trecute! Ba că 
V se vor pava străzite, ba că li 
'se va trage lumină electrică, ba 

se vor construi școli, dispen
sare, case de nașteri, ba că li se 
vor reduce impozitele. Au votat cu 
'liberalii! Ei și? Cu ce s-au ales? 
Cu vorbe goale! Și acum, flașneta 
promisiunilor urma să-și depene 
iar melodia hodorogită și amăgi
toare.

Pavel, însoțit de clțiva dintre 
băieții săi, îi luase doar pe cei 
mai răsăriți de la „mijlocie" in 
sus, intră în sala în care stăruia 

. o duhoare amețitoare. Fu luat în 
primire chiar de la intrare: — Să 
ne trăiești, nea Pavele! Ești de-ai 

j* 1 noștri. Bravo! La mai mare! O 
silă cumplită îl cuprinsese. Ce cău
ta el cu băieții lui pe care-i învăța 
să fie sportivi leali, cinstiți, pe 
ring și în viață, tn mocirla asta 

ECHIPE: I. Progresul 370,65 p. J
2. Flamura roșie 220,55 p.; 3. Con
structorul 186,60 p. BĂIEȚI: cat.
I-a: 1. Nicolae Pietroiu (FI. roșie}
96,5 p.; 2. Iulian Petrescu (FI. ro
șie) 92,05 p. Cat. Il-a: 1. Valerin 
Munteanu (FI. roșie) 49,25 p.; 2- 
Alex. Cerbureanu (Progresul) 47.05 
p. Cat. a IlI-a: 1 Mihai Chirulescu 
(Progresul) 50,90 p.; 2. Nicolae 
Mîrza (FI. roșie) 50,80 p. ECHIPE:
1. FI. roșie 388,25 p.; 2. Locomotiva 
236,20 p.; 3. Progresul 228,82 p. 
Pe asociații clasamentul este urmă
torul: 1. FI. roșie 608,80 p.; 2. Pro
gresul 599,47 p; 3. Locomotiva 
236,20 p.

I. Kauffman, corespondent -

dezgustătoare? Luară cu toții loc 
în fundul sălii, pe o bancă șchioapă. 
Curlnd după aceea, întrunirea în
cepu. La tribuna improvizată, pe 
estrada unde se țineau de obicei 
serbările de sfîrșit de an, cînd 
copiii silitori își primeau premiile 
și cununele, se perindau tot soiul 
de panglicari politici. Care mai de 
care mare „patriot”. Pavel îi știa 
mai din văzute, mai din auzite și 
pe Ioanovici — avocatul, un coate 
goale care-și durase vreo șase rin- 
duri de case din fraudele de la 
antrepozite, și pe bățosul ăla de Ni- 
culescu-Greieraș, consilierul comu
nal care-și ridicase niște blocuri 
în centru cu banii destinați pa- 
vării străzilor mărginașe, și pe 
mulți alții, plămădiți din același 
aluat.

Pasă-mi-te, agenții lui Mălurea- 
nu-Vasilați lucraseră bine. Nici ur
mă de opoziție în sală. Nici tu ță
răniști, nici tu georgiști, nici tu 
vaidiști. Caraulele liberale, postate 
pe la colțuri de stradă, li filaseră 
pe... inamici și acum aceștia ză
ceau cine știe unde cu ciolanele 
sfărîmate de reteveiele guvernamen
tale. Cel puțin așa se părea. Dar 
iată că în momentul culminant al 
întrunirii, tocmai cînd candidatul 
nr. 1 al listei liberale, Mălureanu- 
Vasilați, adresa alegătorilor un par 
tetic îndemn, cerîdu-le votul spre... 
„binele și propășirea țărișoarei 
noastre", deodată întreaga sală fu 
cufundată în beznă. Ce s-a întîm- 
plat, n-a putut stabili nici ancheta 
care a urmat. Fapt este că un ad
versar politic (sau poate chiar o 
bandă întreagă) umblase la sigu
ranțele de la tabloul instalației 
electrice, provocînd un scurt cir
cuit. Se iscă o panică de nedescris.

2
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îmi dau cu 
candidaților F. D. P.

In cartierul Militari, din marginea Bucureștiului, 
unde m-am născut și am crescut, oamenii sînt har
nici și săritori. Din inițiativa celor mai răsăriți 
dintre ei, a deputaților, s-a schimbat complet în anii 
din urmă înfățișarea străzilor și a întregului car
tier. In locul maidanelor ,au apărut locuințe noi, 
parcuri, scuaruri. A fost construită o școală medie; 
în fostul conac al lui Dumitrescu Militari, oamenii 
au ridicat un cămin cultural, unde cresc noi talente 
artistice...

Pe mine, care am crescut în mijlocul acestor oa
meni, m-au bucurat transformările cartierului copi
lăriei. N-atm putut sta însă deoparte și am pus și 
eu uneori umărul alături de ei. Munca a avut mal 
mult spor, iar bucuria mi-a fost deplină. Zilele tre
cute mi-am amintit de anii copilăriei. Mi-au reve
nit în minte maidanele — unde noi, puștanii, rupeam 
mingea de cîrpă — condițiile neomenești de trai. 
Toate, amintiri neplăcute. O comparație cu zilele 
noastre îmi înviorează sufletul. Intr-adevăr, s-au 
schimbat multe: viața fiecăruia dintre noi, orașele, 
satele și chiar oamenii.

Voi vota la 11 martie pentru tot oe s-a înfăptuit 
în regimul nostru în țara mea și pentru ce are să 
se înfăptuiască de acum înainte, pentru democrație, 
pentru viața fericită a tineretului.

TRAIAN IVANESCU 
din echipa die fotbal a C.C-A.

O zi deosebită
Oricare dintre noi, indiferent de vîrstâ, fără deo

sebire de naționalitate, .așteaptă cu îndreptățită ne
răbdare sfirșitul acestei săptămâni. In ziua de 11 
martie, cînd vom da voturile noastre candidaților 
F.D.P., în fiecare cătun sau oraș, la noi la Timi
șoara, la prietenii din Cluj sa<u Arad, la București, 
în întreaga țară, va fi sărbătoare...

Tovarășele mele de muncă de la întreprinderea 
poligrafică din Timișoara, vorbesc deseori despre 
sport Discuțiile lor trec repedie de la concursurile 
de canotaj pentru care se pregătesc, la realizările 
sportive din oraș. Mărturisesc că simt o bucurie 
sinceră față de tot ce s-a înfăptuit pentru sport, 
pentru tineret. Mă impresionează realizările deose
bite din ultimii ani obținute de sfaturile populare. 
Mîn.a harnică a deputaților noștri s-a simțit pre
tutindeni...

Desigur, în orașul nostru sînt încă multe de fă
cut. Incredințînidl însă votul nostru celor mai har
nici, celor mai destoinici dintre noi, nu vom face 
altceva dedt să ajutăm ia înfrumusețarea orașu
lui. Eu, personal sînt convinsă că prin colaborarea 
dintre deputați și cetățeni, acest lucru este posibil I 

ELISABETA GYORGY 
din lotul de canotaj al R.P.R.

CU SPRIJINUL SFATURILOR POPULARE
REALIZĂRI IN SATELE RAIONULUI SIBIU

De la subredacția noastră din 
Sibiu am primit de curînd o co
respondență telefonică asemănă
toare multor scrisori ce ne so
sesc, în aceste zile, la redacție: 
„La sfatul popular al raionului 
Sibiu a fost analizată munca co
mitetului pentru cultură fizică și 
sport" ne relatează coresponden
tul nostru Mircea Vlădoianu. 
Din discuții au reieșit limpede 
succesele și realizările deosebite 
pe linie sportivă mai ales în sa
tele și comunele din raion. Ac
tivitatea competițională s-a învio
rat mult în ultimul an iar baza 
materială s-a dezvoltat și s-a în
tărit continuu. In comuna Orlat, 
de exemplu, a fost organizat, pe 
Ungă căminul cultural, colectivul 
sportiv „Recolta". Cu sprijinul 
sfatului popular comunali. a fost 
construit un frumos stadion ga- 
zonat.

O intensă activitate sportivă s-a 
desfășurat și în comuna Roșia. 
La jocurile de volei, fotbal, la 
concursurile de șah și schi au 
participat sute de tineri, Președin
tele sfatului popular, tovarășul 
Aron Frățilă, a dat tinerilor un 
frumos exemplu, particiipînd prin
tre primii la toate acțiunile între
prinse. De asemenea, în comuna 
Avrig a fost construit un teren de 
sport împrejmuit, iar în comunele 
Alămor, Turnișor, Dealul Ocnei 
și Săliște sfaturile populare au 
acordat sprijin material și îndru
mare colectivelor sportive sătești.

Luînd cuvîntul, președintele co
mitetului executiv al sfatului popu-

Oamenii începură să strige ca scoși 
din minți. Bîtele noduroase intra
ră în funcțiune și șuieratul lor se 
amesteca cu vaietele înfiorătoare 
ale victimelor.

In orbecăiala asta generală, Pa
vel își adună băieții intr-un colț 
și, după ce le spuse să nu intre 
la bătaie, se îndreptă spre tribună. 
Ajuns pe estradă, îl dibui de în
dată pe Mălureanu-Vasitați care se 
refugiase sub masa de la care cu 
cîteva clipe înainte se grozăvea 
în fața alegătorilor. Cu o mini, 
Pavel îl ridică ca pe un pui de 
vrabie și cu cealaltă îi trase una 
zdravănă. Apoi îl zvirli ca pe e 
otreapă și răsufllnd ușurat, se pier
du nevăzut în întunericul sălU. 
Totul se petrecu cu iuțeala fulge
rului.

Cînd, după cîteva minute, lumina 
se aprinse din nou, sala avea as
pectul unui cîmp de bătălie. Prin
tre băncile și scaunele făcute țăn
dări, zăceau cu capetele sparte sau 
cu mădularele strivite și Niță Cîr- 
pă-n nas și State Panduru și Goe 
Basamac, toată „crema" bătăuși-1 
lor electorali. Căzuseră înfr-o cap
cană strașnică. Se bătuseră ca 
chiorii între ei de teama unui ad
versar imaginar, scornit de creie- 
rele lor, înțierbîntate de alcool.

Au venit alegerile, au „ieșit" li
beralii.

In sala de box nu se petrecu ni
mic neobișnuit. Doar că pe peretele 
din fund, ta loc vizibil, apăru ta
bloul tul Mălureanu-Vasitați. Sub 
tablou, pe o tăbliță, scria cu litere 
citețe: „Dl. Mălureanu-V asilați, 
părintele sportului și al sportivilor 
din sectorul III Albastru".

S€ MASSLER 

Iar raional Sibiu a arătat că sar
cinile ce stau în fața sfatului 
popular și, mai ales, a activiști
lor comitetului pentru cultură fi
zică și sport sînt sporite. Este ne
cesar efortul tuturor pentru ca 
planurile și măsurile să devină 
realitate. In continuare, el a fă. 
cut următoarele propuneri: pen
tru ca sportul popicelor să pătrun
dă și mai mult în rîndurile tine
rilor sportivi, în fiecare gospodă
rie agricolă colectivă sau de stat 
să fie amenajată cîte o afenă de 
popice; de asemenea, să fie înfiin
țate pe lîngă colectivele sportive și 
în special în gospodării, secții de 
călărie. Iar în încheiere, el a ară
tat că în centrul atenției generale 
trebuie să stea construirea de noi 
și noi baze și terenuri sportive, 
pentru ca în fiecare sat, în fiecare 
comună să existe terenuri și baze 
sportive.

NOI AMENAJĂRI DE BAZE ‘ 
SPORTIVE

Cu sprijinul sfatului popular 
raional — ne scrie corespondentul 
nostru voluntar Gabriel Dumi
trescu din Cîmpulung Muscel — 
comitetul C.F.S. al luat inițiativa 
amenajării unor noi baze sportive 
care să satisfacă cerințele mereu 
mai mari ale tineretului din ra
ion. Astfel, încă de acum 3 săp
tămâni, au început lucrările de a- 
menajare a unei săli de sport. 
Localul, care avea altă întrebuin
țare, a fost redat activității spor
tive iar acum se antrenează aici 
peste 100 de sportivi. Sala va fi 
utilată cu aparate de gimnastică, 
panouri de baschet, instalații de- 
montabilte jpentru volei și toate 
cele necesare antrenamentelor de 
box, (saci, ring demontabil, etc.). 
Lucrările vor fi terminate în ju
rul datei de 15 martie.

O altă bază sportivă care va fi 
rea menajată la Cîmpulung Mus
cel, cu sprijinul sfatului popular 
raional, este stadionul „23 Au
gust". De îndată ce timpul va 
permite, se va trece la împrejmu
irea lui cu gard de sîrmă și se 
va construi o peluză din beton 
cu o capacitate de 800 de locuri. 
Pînă în prezent au fost luate mă
suri care vor permite executarea 
lucrărilor propriu-zise.

„Cupa 8 Martie” la gimnastică
Peste 100 de gimnaste și gim- 

naști, reprezentînd asociațiile Pro. 
greșul, Avîntul, Locomotiva, Con
structorul și Flamura roșie s-au în
trecut sîmbătă și duminică într-un 
concurs organizat de colectivul 
Flamura roșie Comerț în cinstea 
zilei de 8 martie, „Ziua Interna
țională a femeii”.

Iată rezultatele înregistrate: FE
TE: cat. I: 1. Maria Catrina (Progre 
sul) 88,30 p.; 2. Ana Calciu (Pro
gresul) 80,25 p. Cat. a II-a: 1. Hanv 
Haltrich (Progresul) 49,20 p.; 2. E. 
Mihăiiescu (Constructorul) 48,50 p. 
Cat. a IlI-a: 1. Elena Georgescu 
(Flamura roșie) 49,50 p.; 2. Elena 
Baniță (Flamura roșie) 49,00 g.

In cinstea alegerilor de de
putat! în sfaturile populare 

0 reușită demonstrație de schi 
la Piatra Neamț

Duminică, orașul Piatra-Neamț 
a avut înfățișarea unui stadion au 
saltat de numeroși spectatori. 
Dis-de-dimineață, din toate colțiu 
rile orașului au urcat pe Coz'* suta 
de cetățeni, care au petrecut cea
suri de neuitat, în compania cîtor- 
va dintre cei mai buni schiori ai 
țării, compor.enți ai echipei Dina
mo. Este vorba de maeștrii spor
tului Dumitru Sulică și Nicolae 
Lupan, de cîștigătoruâ din acest an 
al probei de slalom special din 
cadrul campionatului R.P.R. Ion 
Bîrsan și de Ion Letcă, cîștigător.4 
Cupei Progresul la aceeași probă. 
In cinstea alegerilor de deputați 
pentru sfaturile populare, acești 
sportivi au făcut o reușită de
monstrație.

Cei care s-au obosit să urce la to
cul de desfășurare a demonstrației 
n-au avut ce regreta. Vremea a 
fost excelentă, iar schiorii prezer.ți la 
start s-au dovedit în formă.

Demonstrația a constat dintr-o 
probă de slalom special, desfășu
rată pe o pîrtie în lungime de 450 
metri, în două manșe, fiecare avînd 
56 de porți. Pîrtia, dificilă prin 
numeroasele diferențe de nivel pe 
care le are, cît și prin variația 
traseului — uri triplu S — a fost 
coborîtă cu multă siguranță și 
spectaculos de toți concurenții, în- 
registrîndu-se următoarele rezul
tate :

1. Ion Bîrsan 118 sec. (60 + 58);
2. Ion Letcă 122 sec. (60,2+61,8)
3. Dumitru Sulică 126,4 sec. 
(63,4 + 63) ; 4. Nicolae Lupan 126,8 
sec. (63,8 + 63)

După aceea, schiorii de la Di
namo s-au întreținut cu numeroși 
amatori de schi prezenți p<- pîrtie, 
cărora le-au dezvăluit aspecte din 
concursurile interne și internațio
nale la care au participat, din- 
du-Ie, totodată, numeroase și pre
țioase îndrumări tehnice.

Demonstrația, organizată de co
mitetul orășenesc G.F.S. Piatra- 
Neamț s-a bucurat de aportul unor 
activiști sportivi inimoși, care ur
măresc popularizarea schiului în 
acest raion, profesorii Vladimir 
Lașeu, Ștefan Iacobai, ing. Lăză- 
rescu, etc.

Prezența acestui grup de schiori 
fruntași la P. Neamț a contribuit 
la popularizarea schiului și în a- 
ceastă parte a țării, unde, este de 
reținut, există condiții optime pen
tru dezvoltarea acestei discipline 
sportive pe bază de mase.

T. STAMA



La capătul unui
A
Hl

Vizita pe care ne-au făcut-o echipele 
reprezentative de volei ale U.R.S.S. 
a luat sfîrșit. Siinbătă dimineața, 
voleibalistele și voleibaliștii sovie
tici au pornit înapoi spre patrie, du
când cu ei amintirea unei primiri 
călduroase ca de fiecare dată cînd 
ne sînt oaspeți și, în același timp, 
desigur și o serie de utile concluzii 
în urma jocurilor susținute.

Turneul echipelor sovietice a fost 
extrem de reușit, el încadrîn- 
du-se intru totul în catego
ria schimburilor de experien
ță fără de cusur și, deci, pline de 
rodnice urmări. La acestea ne dau 
dreptul să sperăm atît meciurile 
la care am asistat, cît și, mai ales, 
discuți le purtate de antrenorii echi
pelor

Înainte de-a enunța principalele 
învățăminte — valabile după pă
rerea noastră pentru echipele am
belor țări — în vederea hotărîtoa- 
rei confruntări ce va avea loc în ca
pitala Franței, să vorbim puțin des
pre echipele, jucătoarele și jucă
torii ce s-au întîlnit în turneul de 
săptămîna trecută.

Să începem cu oaspeții. Și bine
înțeles cu echipa feminină. Nu nu
mai pentru că., așa se cuvine, ci 
mai cu seamă din cauză că jucă
toarele sovietice au produs o ex
celentă impresie prin colectivul o- 
mogen deosebit de valoros și prin jo
cul aproape ireproșabil practicat în 
ansamblu, cu toate că erau lipsite 
de contribuția rutinatei Ciudina, 
care n-a putut face deplasarea. Și, 
deși atacul nu mai este atît de de
cisiv ca înainte, considerăm to
tuși preferabilă formația a- 
ceasta a reprezentativei U.R.S.S., 
deoarece scăderea din vigoarea ofen
sivei este infimă pe lîngă conside
rabilul salt calitativ al jocului de 
echipă, realizat de individualități 
între care nu mai există decît o 
minimă diferență de valoare Că e 
așa o dovedește suficient de bine 
întîlnirea de la Orașul Stalin, unde 
echipa secundă a întrecut cu 2-0 
prima echipă.

Și se poate spune că jucătoarelor 
mai tinere nu Ie lipsește decît ro
dajul în întîlniri internaționale pen
tru a putea alcătui în scurt timp, 
împreună cu celelalte, o formație 
imbatabilă. De remarcat în special 
din jocul reprezentativei feminine a 
U.R.S.S. viteza în execuția combi
națiilor tactice la fileu, mulțumită 
căreia, precum și a paselor efec
tuate la o înălțime mică, blocajul 
advers este derutat, anihilîndu-i-se 
deseori capacitatea de intervenție.

De un lot cu individualități la 
fel de proeminente ca valoare dis
pune și reprezentativa masculină a 
U.R.S.S., căreia însă și mai mult 
decît celei feminine s-au dovedit a-i 
fi necesare în număr mai mare me
ciurile internaționale, cu echipe pu
ternice, dar mai cu seamă avînd 
concepții diferite de joc și deci ca-

îiclocros sau întrecere de... 
căzături ?

Concursurile de ciclocros desfășu
rate duminică dimineața în cadrul 
fazei raionale a campionatului de 
ciciocros al R.P.R. au scos în evi
dență o serie die lipsuri privind or
ganizarea. Astfel, traseul ales de 
organizatori a fost în cea mai 
mare parte imposibil de parcurs 
pe bicicletă. Concurenții au fost 
obligați să poarte bicicletele In 
spate pe cea mai mare parte a 
traseului, iar atunci cînd totuși se 
putea rula, .alunecușul de pe pante
l-a  expus la accidente. Din aceste 
cauze, competiția a însemnat nu un I 
prilej de verificare a posibilităților 
alergătorilor, ci o adevărată între
cere de căzături, în care au avut 
de suferit atît oamenii cît și ma
terialele.
, Acum, cînd mai sînt câteva zile 
pînă la faza regională, premergă
toare finalei de la Cluj, este necesar 
ca membrii comisiei orășenești de 
ciclism să privească cu seriozita
te alegerea traseelor și să țină sea
mă de faptul că porțiunile de 
parcurs pe jos trebuie slă însumeze 
cel mult 30-40 la sută din traseu, 
Iar ipentru sosiri să se aleagă locuri 
ferite de aglomerație și in nici un 
Caz acolo unde sînt stații de 
tramvai.

turneu internațional 3e volei Bogat
succese și învățăminte

pabile să-i creeze toate problemele 
pe care cu siguranță va trebui să le 
rezolve în întrecerile de la Paris, 
apărîndu-și titlul de campioană a 
lumii. In orice caz însă, fie că e 
vorba de cei care alcătuiesc for
mația de bază, fie că e vorba de 
echipa a doua, a reieșit clar că un 
accent deosebit vor trebui să pună 
pentru îmbunătățirea tehnicii ta pre- 
luarea balonului, a jocului de apă
rare din linia a doua, iar în atac 
pentru utilizarea unui joc mai va
riat, în care forța să primeze 
eventual, dar nicidecum să fie ex
clusivă.

Vorbind despre echipele noastre 
reprezentative și în special de cea 
masculină, trebuie desigur să în
cepem prin a face observația pe 
care ele ne-au prilejuit-o, că „ele
vii” sînt acum în stare să-și întrea
că uneori „profesorii”, dîndu-Ie a- 
cestora satisfacția că exemplul 
avansatelor lor cunoștințe a rodit.

Echipa masculină și-a îmbogățit 
palmaresul cu două însemnate vic
torii, iar cea feminină a reușit să 
cîștige pentru întîia oară un set în 
fața puternicei reprezentatative so
vietice, performanță obținută împo
triva formației secunde, e drept, dar 
cu atît mai valoroasă cu cît a fost 
întărită de o frumoasă comportare. 
Intr-adevăr, mai important chiar de
cît victoriile exprimate prin cifrele 
rezultatelor este faptul că echipele 
noastre „au mers” aproape fără 
greș, deși s-au prezentat lipsite de 
serviciile a șase valoroși titulari: 
Roman, Nicolau, Mihăilescu și Ră- 
ducanu, Doina Corbeanu și Tatiana 
Avacum. Absența acestora a fost 
cauzată, cum se știe, de accidentele 
suferite, parte în sezonul trecut, 
parte în perioada de tranziție, în 
cursul grelelor turnee efectuate de 
echipa masculină. Cum e și nor
mal, accidentele numai de dorit nu 
sînt. Dar... tot răul spre bine, căci, 
iată, de data aceasta se poate spune 
că ele au fost bine venite, pentru 
că, obligîndu-ne să aruncăm în 
luptă echipe descompletate, ne-au 
procurat surpriza că aceste forma
ții pot fi la fel de... complete ca 
și cele prime și ne-au arătat că pu
tem face pe viitor cu mai mult cu
raj ceea ce acum am făcut de ne
voie: că-i putem folosi cu mai 
multă încredere pe cei tineri, cărora 
numai astfel, întrebuințîndu-i în 
meciuri grele, le vom asigura ruti
na care încă le lipsește. In conclu
zie la acest capitol, o observație 
pe cit de valabilă pe atît de îmbu
curătoare: „senatorii de drept” nu 
mai pot rezista în echipele repre-

Dinamo București, C. C. A. și Progresul Lugoj 
în fruntea clasamentului la lupte

16 echipe s-au aliniat duminică 
în jurul saltelelor de concurs insta
late în sala Dinamo din Capitală 
pentru deschiderea oficială a cam
pionatului republican de lupte pe 
echipe. Concursul a început însă 
de sîmbătă, cînd s-iau întîlnit opt 
dintre formațiile participante la în
treceri. ,

Prima etapă s-a soldat cu urmă
toarele rezultate: GRUPA I: Dina
mo București cu Voința Tg. Mureș, 
FI. roșie Cluj și FI. roșie Arad— 
8-0; Voința Tg. Mureș cu FI. ro
șie Cluj și FI. roșie Arad — 6-2; 
FI. roșie Cluj cu FI. roșie Arad — 
5-3..

GRUPA II: Dinamo Orașul Sta
lin cu Metalul Baia Mare 4-4, cu 
Metalul Reșița 5-2, cu Dinamo 
Satu Mare 6-1; Metalul Baia 
Mare cu Dinamo Satu Mare 6-2, cu 
Metalul Reșița 5-3; Dinamo Satu 
Mare — Metalul Reșița 4-3.

GRUPA III: Progresul Lugoj eu 
Constructorul Cluj 6-2, cu Cons
tructorul Ploești și Progresul Bucu
rești 5-3; Constructorul Ploești cu 
Constructorul Cluj 7-T, cu Progre
sul București 4-4; Progresul Bucu
rești cu Constructorul Cluj 6-2.

GRUPA IV; C.C.A. cu FI. roșie 
Galați 8-0, cu Metalul Hunedoara 
7-1, cu Locomotiva Timișoara 6-2: 
Locomotiva Timișoara cu Fi. roșie. 
Galați 8-0, cu Metalul Hunedoara 
4-3; Metalul Hunedoara cu FI. rc 
șie Galați 6-2.

In prima etapă echipele au ali
niat formații complete cu unele ex
cepții și — în afară de Dinamo 
București — toate au utilizat, In

zentative, impunindu-se pentru toți 
componenții loturilor o pregătire 
egală în sîrguință și seriozitate, 
fără de care ușor se vor putea 
vedea trecuți la rezervă, deoarece 
sînt destui acum cei care să le țină 
cu cinste locul.

Cît privește învățămintele de care 
vorbeam la începutul articolului, 
iată-le pe cele mai importante.

In primul rînd, o nouă confirmare 
a adevărului că jocul nu poate 
avea consistență și rezultate pozi
tive decît dacă se bizuie pe o cît 
mai mare varietate, acțiunile în 
forță îmbinîndu-se în mod judicios 
cu cele în care să joace rol de pri
mă importanță îndemînarea și sub
tilitățile tehnice: alternarea mingi
lor „bombă” și „îngropate” cu cele 
liftate sau „puse”, folosirea, după 
situație, fie a serviciilor „roată”, 
puternice și „razante” fie a celor 
moi, plasate sau înalte. ,

In al doilea rînd, sublinierea fac
torului „combativitate”, care are 
menirea și darul de a pune în va
loare orice cunoștințe tehnice. Și 
mai cu seamă ultimele două întîl
niri susținute de reprezentativa 
noastră masculină au arătat, o dată 
în plus, că atunci cînd lupți cu 
hotărîre și curaj pentru fiecare 
minge, echipei îi reușește totul: și 
pasele vin perfect, și atacul e de
cisiv, și blocajul impenetrabil.

Nu e mai puțin adevărat însă că 
hotărîrea și curajul nu ți le dau 
decît o bună pregătire. Iată ceea 
ce trebuie să constituie principala 
concluzie și învățătură pentru jucă
toarele și jucătorii noștri fruntași, 
astfel îneît performanțele de acum 
să nu rămînă izolate, ci lor să le 
urmeze alte și alte succese, din ce 
în ce mai de seamă.

CONSTANTIN FAUR

Fază din meciul susținut duminica trecută de echipele masculine ale 
U.R.S.S. și R.P.R. Luptă la fileu Makogonov, urmărit cu atenfie de 

Gaikovoi, Smolianinov și Fasahov, cu blocajul echipei noastre, 
alcătuit de Miculescu și Derzsi

(Foto I. M1HAICA)

tr-un număr mai mare sau mai mic, 
noi elemente. Dar iată formațiile 
utilizate (în ordinea categoriilor) 
de cele 16 echipe în meciurile de 
sîmbătă și duminică:

Dinamo București: A. Ruzsl, Fr. 
Horvath, M. SoJ.cz, V. Popescu, D. 
Cuc, mC Belușica, C. Popescu, A. 
Șuii.

C.C.A.: Gh. Szabad, D. Pîrvulescu, 
P. Sanda, C. Ardelean, p. Aberman, 
Vascu Popovici, T. Tarbă, R. Făgă- 
rășanu.

Dițiamo Orașul Stalin: I. Nemeș, I. 
Ghincea, G. Voicu, I. Zentai, Fr. 
Harri, I. Mureșan, V. Onoiu. M. Croi- 
toru.

Metalul Baia M.are: A. Zseder I. 
Mociorneac, V. Sincular, Gh. Dumi
tru, V. Bularca, L. Lapsanschi, M. 
Cseke, Z. Hortsin.

Voința Tg. Mureș: I. Budai, D. Ti- 
han, A. Rozsonczi, I. Pintea, S. Ki- 
raly, I. Retty, Fr. Bolla, P. Boczoni.

Locomotiva Timișoara: C. Ofițeres
cul. I. bonose, C. Ujbar, I. Crîsnic, 
Gh. Toth, A. Varga, Gh. Pppovici, O. 
Forai.

Constructorul Ploești: St. Ciuoiu- 
leao, A. Schuster, D. Pană, I. Ludu, 
A. Tampa, H. Schnabel, D. Hîtru, S. 
Szasz.

Progresul București: V. Toth, P. 
Vatrici, M. Dima, c. Breazna, Tr. 
Tomovici, T. Elefterie, I. Tăranu, M. 
Constantin eseu.

Progresul Lugoj: A. Strubert, V. 
Miicula, S. Kovacs, A. Glosa, I. Fi
scher, L. Bujor, Gh. Boitoș.

Dinamo Satu Mare: I. Georgescu, V. 
Cuc, I. Tukacs, I. Bîrz, L. Maior, A. 
Maior, I. Kotlar, M. Peter.

Metalul Hunedoara: Mihai Nicolaie, 
M. Cristea, A. Fiillop, Gr. Grăjdan, L 
Ifrim, T. Doboly.

FI. roșie Cluj: i. Tobă, Z. Ferenczi,
I. Gavrdș, A. Binder, E. Crlșan, St. 
Gall, Z. Kovacs, Gh. Marton.

Metalul Reșița: I. Radu, N. Popes
cu, P. Popescu, D. Grozavu, V. Cen- 
da, I. Ionescu, I. Gherban, c. O^an.

FI. roșie Arad: Tr. Crișan, M*. Șan. 
dor, p. Kbvago, I. Kefer, J. Wunder
lich?. A. Coro dan, p. Daseău.

CARNET
ACTIVITATEA LA TIMIȘOARA

Comisia orășenească de atletism 
a organizat duminica trecută pri
ma întrecere de cros din acest an, 
deschisă atleților clasificați. Tra
seul (3.300 m) a fost greu, cu mul
tă zăpadă și gheață. Cu toiate a- 
cestea, concurențli au arătat o bună 
pregătire, parcurgînd traseul în 
timpuri destul de bune, care au 
putut oglindi stadiul antrenamente
lor efectuate pînă acum. Iată rezul
tatele : SENIORI: 1 I Veliciu
10:54,0; 2. Gh. Boghian 10:58,0; 3.
I. Deheleanu 11:27,0; JUNIORI: 1. 
M. Popescu 13:10,0; 2 D. Blayer.

Cel de al Vll-lea concurs de sală 
organizat în acest an nu s-a bu
curat de o largă participare (elevii 
au fost în vacanță, iar o parte din 
atleții fruntași lipseau din localita
te). Iată rezultatele înregistrate: 
BARBAȚI : 30 m.: Kecskemeti 4,2; 
Băruță și Cardașev 4,3; lungime: 
Kecskemeti 5,98; lung. f. elan: 
E. Lupșa 2,83; prăjină: Lupșa 3,60; 
FEMEI: 30 m.: Aurelia Lipoczi 4,7; 
200 m.: A Lipoczi 33,6; lungime: 
Luiza Pascu 4,86; lung. f. elan: L. 
Pascu 2,22. (Al. Pândele, corespon
dent).

CONCURSUL DE SALA DIN 
CAPITALA

Comisia orășenească de atletism 
București a organizat sîmbătă și 
duminică în sala Floreasca II un 
concurs al cărui program a fost 
alcătuit îndeosebi din probele care 
au fost mai puțin programate pînă 
acum. La întreceri au participat 
numeroși atleți, în special juniori 
(de exemplu : la 30 m plat juniori 
au luat parte 25 de tineri).

Iată rezultatele înregistrate în 
cadrul acestui concurs: SENIORI: 
30 m. (finală) 1. Th. Ficleanu (C)

ATLETIC
4.0; 2. Gh. Rădulescu (V) 4,0; 3. St 
Stoian (S) 4,3; 4. A. Cambanis (S) 
4,3; 35 m. g. (finală): 1. M. Ursac 
(L) 5,3; 2. Gh. Cruțescu (M) 5,5; 3. 
A. Gociș (C.G.A.) 5,6; 55 m. g. 1. M 
Ursac 7,9; 2. Gh. Cruțescu 8,4; 3. St, 
Stoicescu (Giurgiu) 9,2; lung. f. e- 
lan: 1. A. Raica (C.C.A.) 3,07; 2. St. 
Stoian (S) 2,87; 3. A. Lupaș (S) 
2,87; 4. Th. Ficleanu (C) 2,87;
tripla salt f. elan: 1. A. Raica (CCA)’ 
9,49; 2. V. Iacoveanu (L) 8,46; 3.
D. Gheorghiu (R) 8,31; înălțime f. 
elan: 1. A. Raica (C.C.A.) 1.30;
prăjină : 1. Z. Dragomir (S) 3,80;
2. D. Gîrleainu (S) 3,60; 3. Z. Szabd 
(C. C. A.) 3,60; greutate: 1. A.
Raica (C. C. A.) 14,80; 2. U.
Heller (C) 13,50; 3. I. Gristea
(L) 12,73; SENIOARE: 30 m. (fi
nală): 1. Ioana Luță (L) 4,5;2. Le-’ 
tiția Bardaș (L) 4,5;3. Elena Vra- 
bete-Naum (CCA) 4,6;4. Silvia Băl-; 
tăgescu (M) 4,6; 35 m. g.: Elena 
Streza (L) 5,8; lung. f. elan: 1. 
Liana Jung (CCA) 2,42; 2. El. Stre
za (L) 2,28; 3. Maria Vintilă (S)’ 
2,26; înălțime: 1. El. Căpriță (Giur
giu) 1,35; 2. El. Streza (L) 1,30; 
greutate: Eliza Sîrbu (V) 9,54;
JUNIORI: 30 m. (finala): 1. R. 
Mănescu (C) 4.1; 2. V. Duțu (L) 
4,1; 3. M. Ursac (L) 4,2; 35 m. g.: 
St. Stoicescu (Giurgiu) 6,0; lung. f. 
elan: 1. R. Licker (R) 2,86; 2. N. 
Mărășescu (CCA) 2,76; 3. L. Ro- 
gulschi (FI. r.) 2,73; înălțime f. 
elan: Rogulschi (FI. r.) 1.35; pră
jină: Gh. Constantin (CCA) 3.20; 
triplu f. elan: 1. M. Stein (D) 
8,93 (nou record republican de ju
niori); 2. R. Licker (R) 8,62; 3. N. 
Mărășescu (CCA) 8,52; greutate: 1. 
D. Stoian (P) 13,21; 2. R. Licker 
(R) 11,56; JUNIOARE: 30 m. fina
lă: 1. Stefania Chioseaua (S) 4,8;
2. Carin Artz (P) 4.8; 3. Anca Ro
șu (S) 4,9; 35 m. g.: Paula Cons- 
tantinescu (C) 6,5; înălțime: P. 
Conșțantinescu 1,35; lung. f. elan:
1. Victoria Seitan (D) 2,19; 2. An
ca Roșu (S) 2,13; 3. Țuica Buza- 
tu (S) 2.11; greutate: I. Niculina 
Barbu (Fi. r.) 9,88; 2. V. Seitan 
9,64.

In clasamentul pe echipe primele 
locuri au fost ocupate de: 1. Con
structorul 76 p; 2. C.C.A. 66 p.; 3-4 
Știința și Locomotiva 58 p. (Nico 
lae D. Nicolae, corespondent).

Activitatea la handbal
■ Sîmbătă după-amiază au con

tinuat în sala Floreasca din Bucu
rești întrecerile din cadrul catego
riei a Il-a a „Cuipej de iarnă la 
handbal VII“. S-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Progresul F. B. 
— Voința P. I. (m.) 16-14 (9-7); 
Flamura roșie F. C. — Metalul 23 
August (f) 8-2 (2-2); Știința Con
strucții — FI. roșie 7 Noiembrie 
(m.) 16-13 (8-7); Progresul F. B. 
— Locomotiva G. N. (f.) 4-2 (1-2); 
Progresul I.T.B. — Voința M. C. 
(m.) 14-16 (8-11) : Flacăra Bază 

1 — Voința P. I. (f.) 4-2 (0-0).
■ La Timișoara s-a încheiat com

petiția organizată în cinstea ale
gerilor de deputați în sfaturile 
populare și dotată cu „Cupa De
putatului”. După cum se știe, Ia 
această competiție de „handbal VII” 
au participat numai echipe masculi
ne. In ultimul joc, Știința Timișoa
ra, întrecînd cu scorul de 13-9 (7-4) 
formația Metalul Tehnometal a ocu
pat locul întîi, cîștigînd frumosul 
trofeu pits în joc.

b In competiția de „handbal VII” r 
organizată la Ploești și la 
care participă numcroa.se echipe 
din orașul și regiunea Ploești, i' 
s-am înregistrat următoarele rezul
tate: Flacăra 1 Mai— Flacăra Te-ț 
leajen (tineret) 29-23 (16-10); Fia-1 
căra Poiana — Flacăra Sc. Prof. 
Ploești 46-16 (25-7); Constructorul i 
Ploești — Flacăra Teleajen (tine
ret) 23-20 (10-10); Flacăra Raf.

FI. roșie Galați: A. Litvinenco, S. 
Zinopol, C. Hagiu, Gr., Caluianu, Gh. 
Hagiu, I. Călin, T. Boseenco. St 
Babin.

Constructorul Cluj: G. Ferdinand, 
St. Szekely, E. Rosenberg. A. Zsig- 
mond, A. Minder, G. Gaidos. A. 
Toczauer.

Cîteva scurte aprecieri:
— Ca și anul trecut, Dinamo Bu

curești și C.C.A. s--au instalat în 
fruntea clasamentului, fără a fi in
comodate de vreun adversar. Bine 
s-au mai comportat Progresul Lu
goj (deși fără I. Popescu Și L 
Hanțu) și Progresul București. In 
restul clasamentului „apele sînt fră
mântate”.

— O plăcută surpriză o consti
tuie comportarea noii promovate, 
Voința Tg. Mureș. In schimb foar
te slab s-au comportat FI. roșie 
Galați, Metalul Reșița, FI. roșie 
Arad, Constructorul și FI. roșie 
Cluj. Gălățenii au o oarecare scu
ză în ce privește lipsa a trei lup
tători de bază, dar nu și în ce pri
vește lipsa de pregătire, a celor
lalți. De asemenea, lor ca și FJ. 
roșii Arad și Constructorului Cluj 
Ie lipsesc și condițiile de pregă
tire. ,

— O mare surpriză: L. Bujor a 
fost învins prin tuș de D. Hîtru, Ini 
general L. Bujor s-a comportat sub 
așteptări șî tot astfel o parte a spor
tivilor fruntași ca Gh. Popovicî, 
Fr. Harri, etc. Alții ca Fr. Horvath,1 
au trecut prin momente „neplăcu
te”. Evidențiem ca bună comporta
rea luptătorilor: A. Zseder, D. Pană, 
S. Kovacs, V. Bularca, I. Ghin
cea, I. Pintea, Gr, .Grăjdan. I. Tă
ranu etq.

1—Flacăra Șc. Prof. Ploești 55-14 
(23-5). [

■ Astăzi se vor desfășura primele 
întîlniri din cadrul competiției „Cu-. 
pa Djnamo 6“ la „handbal XI". în
trecerea se dispută numai tur, avînd 
asigurată participarea celor mai bu
ne echipe din București și chiar dini 
provincie. Demn de remarcat este 
faptul că în timpul meciurilor echi
pele au permisiunea să schimbe ori» 
când portarul șî patru jucători de 
câmp, în așa fel încât partidele să 
poată constitui un bun mijloc de 
verificare. Primele partide sînt: 
teren Dinamo 3 ora 15.45: Locomo-', 
tiva G. N. — Știința I. G. F.; ora. 
17: Flacăra Ploești — Dinamo 6; 
teren Progresul I.T.B. ora 16,30:

i Pj-.ogrcsul I.T.B. ■— C.C.A.

numcroa.se


„Repetiții generale” la categoriile A, B și C, la fotbal
Jocurile de verificare, în vederea inaugurării sezonului oficial 

de fotbal, au fost mai numeroase duminică. Corespondenții noștri 
însă, ne-au semnalat aproape din toate orașele și mai ales din Bucu
rești, Petroșani, Cluj, Mediaș, că terenurile s-au prezentat într-o 
stare improprie, acoperite cu zăpadă și apă. Colectivele nu au luat 
măsuri din timp pentru curățirea zăpezii, deși li s-a atras atenția 
în această privință. Este o atitudine condamnabilă, care are reper
cusiuni. în primul rind, asupra pregătirilor echipelor lor. Colectivele 
mari au timp ca pînă la începerea campionatului categoriilor A, B 
și C să ia măsuri pentru îmbunătățirea stării terenurilor, mai ales 
că zilele următoare (ca și în celelalte duminici libere dinaintea jocu
rilor oficiale) sînt programate noi întllniri amicale: Dinamo Bucu- 
rești-Locomotiva București, Flamura Roșie Arad-Știinfa Timișoara, 
Locomotiva Timișoara-Locomotiva Arad, Dinamo Orașul Stali'n-Fla- 
căra Cîmpina, Progresul CPCS-Dinamo 6 București, Știința Cluj-Mi- 
nerul Petroșani, Locomotiva Constanța-Flacăra Ploești. Miercuri, 
Flacăra Ploești joacă la Tîrnăveni, iar joi Flacăra Cîmpina joacă 
acasă cu Flacăra Moreni.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
DINAMO ORAȘUL STALIN

2—0 (2—0)

Dacă pe terenul Progresul ar fi 
intrat ieri Deutsch, Hospodar, Za- 
han, Simon, Novac și ceilalți ju
cători din echipa națională de polo, 
spectatorii n-ar fi fost de loc sur
prinși. Terenul prezenta mult mai 
multe contingente cu un bazin de 
înot decît cu un stadion de fotbal. 
In asemenea condiții nu miai putea 
fi vorba de realizarea unui joc 1 
A fost aproape o performantă că s-a 
reușit să se marcheze două goluri. 
Ele stat opera lui Ozon și au fost 
realizate în primele 10 minute (5 
și 8) cîtnd oricum, — terenul ne- 
fiind complet o băltoacă — te mai 
puteai apropia de poartă.

Meciul amical de duminică a co
respuns numai din punct de vedere 
al pregătirii fizice a celor două 
echipe care au început jocul în ur
mătoarele formații:

PROGRESUL: Cosma — Gref, 
Bratu, Soare — Ciocea, Știrbei — 
Cruțiu. Țîrcovnicu, Ozon. Smărăn- 
descu, Blujdea.

DINAMO; Stamate — Moarcăș, 
Lazăr, Cincu — Hidișan, Nemeș 
— Ristin, Rădulescu, Szakacs I, 
Florescu, Mihai.

Au mai fost întrebuințați Mîndru, 
Maior, Pețenghi, Coloși, Dragomir, 
Banciu (Progresul) și Bucur, Sza
kacs II, Vătafu (Dinamo).

Condamnăm gestul nesportiv al 
lui Szakacs I (Dinamo) care l-a 
lovit pie Soare, fapt pentru care a 
fost eliminat de pe teren.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
DINAMO 6 BUCUREȘTI

2-0  (1-0)
LOTUL R P R. (Juniori) — 

FLACĂRA CÎMPINA
2—0 (0—0)

Două jocuri, de antrenament, 
disputate pe un teren plin de gheață 
și zăpadă, care pe măsură ce s-a

Iată cum arată un buletin cu 12 
rezultate exacte la concursul nr. 9 
(etapa din 4 martie 1956)

I Internaziortale — Fiorentina 
(camp, italian) 2

H. Triestina—Spăl (camp, italian) 1
III Padova — Lanerossi (câmp-

Italian) 1
IV Napoli — Milan (camp, ita

lian) 1
V. Atalanta — Genoa (camp. Ita

lian) X
VI. Juventus — Torina (camp. Ita

lian) 2
VII. Sampdoria — Lazio (camp,

italian) X
VIII. Roma — Novara (camp, ita

lian) 1
IX. Taranto — Como (camp, ita

lian) X
X. Palermo — Udinese (camp, ita

lian) X
XI. Parma — Messina (camp. Ita

lian) 2
XII. Locomotiva București — Cons

tructorii. București (baschet fem.) 1

La concursul Pronosport nr. 4 eta
pa din r martie a.c. au fost depuse 
822.945 variante.

La trierea buletinelor au fost găsite 
47 variante cu 10 rezultate. 532 va
riante cu 9 rezultate și 3.441 vari
ante cu 8 rezultate.

Fondul de premii care include 
concursurile Pronosport nr. 7 și 9 
este de lei 1.252.753.

Omologarea concursului are loc 
azi dUpă-amiază.

Premiile speciale 'atribuite buleti
nelor cu 0 rezultate de la concursul 
nr. 6 etapa din 12 februarie au fost 
atribuite următorilor participant! :

Motocicleta ,,Moscva“ acordata 
participantului cu cele mal multe 
buletine cu 0 rezultate a revenit lui: 
ZARMEC ION din Timișoara STR. 
BALAȘ 26 care a avut 176 variante 
cu o rezultate.

Motocicleta „Moscva“ acordată 
prin tragere din urnă a revenit lui 
SARKANY BLEMER DIN SATU 
MARE STR. ANA IPĂTESCU 36.

Cele trei aparate de radio „Super- 
electromagnetica“ PAPP ȘTEFAN 
DIN ARAD, FODOR IULIU DIN 
GHEORGHENI, GORNISTU STELA 
DIN TlRGOVIȘSE.

Cele trei biciclete „Diamant*1 : VA- 
SILE CONSTANTIN DIN BUCU
REȘTI STR. ANA IPĂTESCU 27, 
SCHIOPU MARIA DIN ORAȘUL 
VICTORIA RAION FĂGĂRAȘ, CAR- 
CEA ION DIN DEVA HUNEDOARA.

In urnă au fost introduse 1.212 va
riante valabile cu 0 rezultate. 

jucat și s-a topit zăpada, s-a trans
format într-o mlaștină. S'e poate 
spune că toate echipele care au jtF 
cat pe terenul II dta Giuleștî au 
dovedit o bună condiție fizică. In 
rest, nefiind condiții normale de 
joc, deci controlul balonului făcîn- 
du-se cu foarte mare dificultate, 
meciurile nu au permis aprecieri de
finitive.

Punctele Locomotivei au fost în
sorise de Copil III și Langa, iar ale 
lotului de juniori (în 75 mi
nute) de Mateianu și Dridea.

Formațiile :
LOCOMOTIVA: Dungu (Coman) 

— Dodeanu (Fodor), Vărzan (Do- 
deanu), Macri — Bodo, Neamțu — 
Copil III, Langa, Olaru, Ferenczi, 
Filete.

DINAMO 6 : Sugar — Izghirean, 
Moțoc, Fl. Marinescu — Nun- 
weiller, Șzekely — Balint, Nagy 
(Tătărucă), Dumitru, Niculae (Va- 
silescu). Marin, Babone.

LOTUL R.P.R. (jun.) : Sfetcu - 
Motroc, Stancu, Mureșan — Jenei, 
Mihăilescu (Tabarcea) — Bîscă 
(Văcaru), Mateianu, Dridea, Dumi
trescu (Tabarcea. Raab), Publik.

FLACĂRA CÎMPINA ; Sălcudea- 
nu (Marcu) — Dușescu, Nițulescu 
(Sarvaș), Banu — lonescu III, Rîn- 
ceanu — Pilică (Tapaiogea), Gheor
ghiu (Lungu), Dumitru, lonescu Ii, 
Minculescu.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — 
FLAMURA ROȘIE ARAD 

2-1 (0-0)

TIMIȘOARA 4 (prin telefon). — 
Peste 5000 de spectatori au asistat 
la o întrecere interesantă. Echipele 
au luptat cu multă voință, dar te
renul noroios nu îe-a permis să 
desfășoare un joc de o calitate mai 
bună. Punctele au fost înscrise în 
ordine de Ciosescu (min. 67), Mar
eea (min. 77) și Dinulescu (min. 
89). Arbitrului N. Daia i s-au alini
at formațiile: ȘTIINȚA: Curcan —

informații f^onosport
AMĂNUNTE DESPRE CON

CURSUL Nr. 10 DIN 11 MARTIE
I. Pro Patria — Napoli (în tur;

1— 8). Pro Patria, deținătoare a ul
timului loc, va încerca desigur să-și 
mărească bagajul de puncte (7 în 
20 meciuri!). Napolitanii recoman
dați de victoria obținută duminică 
în fața celei de a doua clasată 
(Milan) păstrează totuși prima 
șansă.

II. Lanerossi — Torino (In tur: 
0—0). Proaspăta promovată în 
prima categorie, Lanerossi s-a ară
tat o specialistă a meciurilor nule. 
Torino, în deplasare, a cedat în 4 
din cele 10 meciuri disputate. Un 
meci dteschis în care orice rezultat 
poate fi considerat normal.

IU. Triestina — Atalanta (In tur: 
0—2). Triestina știe să folosească 
avantajul terenului propriu, (a pier
dut un singur meci din 10). Ata
lanta deși mai bine situată în cla
sament (cu un avantaj de numai 2 
puncte însă) nu se acomodează cu 
jocurile pe teren străin.

IV. Lazio — Roma (In tur 0—0). 
Fiind vorba de un derbiu loaal nu 
se m<ai pune problema unui avan
taj al terenului. Totuși ne putem 
ghida după faptul că în cele 10 
meciuri „acasă”, Roma a obținut 
16 puncte (nu a pierdut nici un 
meci), în timp ce Lazio to 11 me
ciuri „acasă” nu a acumulat dec®t 
10 puncte.

V. Genoa-Padova (In tur: 1—2), 
Genoa se pare că excelează pe te
ren propriu (din 10 meciuri 8 clș- 
tigate și 2 egale). In plus, dumi
nică în deplasare, a furnizat o ade
vărată surpriză termintad la egali
tate (2—2) cu Atalanta. Padova a 
depășit în ultima etapă pe Lane
rossi, dar, în deplasare joacă diestul 
de slab. Șansele 'înclină deci spre 
Genoa.

VI. Anulat.
VII. Nancy — Marseille (In tur

2— 1). Nancy oare beneficiază în 
acest meci de avantajul terenului 

Zbircea, Don, Florescu—Cojereanu, 
Nicolin — Girleanu, Tănase (La
zăr), Ciosescu, Dinulescu, Boroș. 
FL. ROȘIE.- Faur — Sziics, Dușan, 
Farmati — Capaș, Serfozo (Mihuț) 
— Jurcă (Dudaș), Mercea, Boitoș, 
Petschowski (Mateon), Birău.

Alte rezultate: Progresul Ti
mișoara — Metalul Tehnometal 
1—0 (0—0) ; FI. roșie N. B. — 
Flacăra 4—0 (1—0). — (P. Velțan, 
corespondent).

LOCOMOTIVA ARAD — 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA 

2—1 (0—1)

ARAD 4 (prin telefon). — Tere
nul acoperit cu aăpadă, a stînjenit 
desfășurarea jocului. Scorul a fost 
deschis de Derrșoreanu (proprie 
poartă) mto. 32 pentru timișoreni, 
apoi Dilă a egalat în min. 63, iar 
Pertz în min. 79 a înscris golul vic
toriei. Formațiile : ARAD ; Demșo- 
reanu (Bătrîn) — Tudoroiu, Po
pescu, Meszaros (Negru) — Duma,

,,Fază“ din „jocul", Locomotiva București—Dinamo 6. Un apărător 
dinamovist a tras cu toată puterea și mingea s-a deplasat... un metru...

(Foto I. M1HAICA)
Tomescu (Blaje) — Petz, Ioanovici, 
Dilă, Stan, Ciurdărescu (Buciu- 
feanu). TIMIȘOARA ; Franciscovici 
(Sziklaj) — Corbuș (Bodo), Andro- 
vici, Rodeanu — Ferenczi (Gali), 
Ivanenco — Ti găini tic (Scorțan), 
Glămeanu (Lenghel), I. Covaci 
(Glămeanu), Avasilichioaie, Bă- 
deanțu. (St. Weinberger, corespon
dent).

FLACĂRA MEDIAȘ — 
FLACĂRA PLOEȘTI 

1-2 (0-1)
MEDIAȘ 4 (prin telefon). — Te

renul complet impracticabil a in- 

a avut o camportaire bună în retur 
(din 6 meciuri: 4 victorii, 1 egal ți 
1 pierdut). Marseille în schimb a 
pierdut în retur 4 meciuri și a ob-- 
ținut numai 2 egale din cele 6 dis
putate.

VIII. Racing Crub Paris — St. 
Etienne (In tur: 2—3). Echipa pa
riziană este inconstantă. In retur a 
obținut o singură victorie în fața 
ultimei clasate, Troyes. St. Etienne 
se comportă mai bine în retur și 
mulțumitor în deplasare (din 12 
meciuri: 2 victorii și 5 egale). Un 
meci deschis deck Racing păstrind 
totuși prima șansă.

IX. Lyon — Metz. (In tur : 1—1). 
Lyon, după cum arată și situația 
în clasament, beneficiind și de a- 
vantajul terenului, pornește favo
rită. Mtetz, deși nu excelează în de
plasare (5 puncte în 11 meciuri)' 
poate produce eventual o surpriză.

X. Strasbourg — Troyes (In tur: 
0—3). In timp ce Strasbourg a 
cîștigat 8 din cele 12 meciuri dis
putate pe teren propriu, Troyes nu 
a cîștigat încă nici un meci în de
plasare, obțmînd numai două re
zultate egale (cu Racing 1—1- în 
tur) și cu Bordeaux (2—2 în retur)

XI. Sochaux — Nîmes (In tur
1— 0). Gazdele știu să joace destul 
de bine acasă, în timp ce Nîmes a 
obținut ta deplasare numai 3 me
ciuri egale din cele 12 disputate.

XII. Locomotiva P.T.T. Buc — 
Progresul Cluj (baschet masculin).

Proaspăta promovată ta prima 
categorie, echipa clujeană nu poate 
emite prea multe pretenții în fața 
Locomotivei P.T.T., deși ia 26 fe
bruarie a dispus de Știința I.C.F,

A. Lens — Monaco (In tur:
2— 5). Lens joacă excelent acasă 
(dlin 11 meciuri : 10 victorii și 1 
meci nul). Angajată din plin în 
lupta pentru titlu, echipa gazdă va 
depune toate eforturile să dispună 
de formația din Monaco, capabilă 
oricînd de surprize. 

fluența! desfășurarea meciului. 
Punctele au fost marcate de A. 
Munteanu (min. 6) și Ghiță (min. 
53), respectiv Drăgoi (min. 56). 
Arbitrului Gr. Ștefanescu i s-au 
aliniat formațiile- MEDIAȘ: Du- 
mitrean (Biikossy II) — Diaconu, 
Molnar I, Șarlea — Molnar II, V. 
Langa — Drăgoi, Truică (Papay), 
Filip, Vatany (Noian), Binder. 
PLOEȘTI : Marosi (Roman) — 
Topșa (Pahonțu), Marinescu, 
Neacșu — Cosmoc (D. Munteanu), 
Peretz — Zaharia (Ghiță), Teodo- 
rescu (Ene), Drăgan, A. Munteanu, 
Leucă (Bădulescu). (P. Tomescu, 
corespondent).

MINERUL PETROȘANI - 
MINERUL LUPENI 

l-l (1-0)

PETROȘANI 4 (prin telefon). —
Colectivul neluînd din timp mă

suri pentru curățirea zăpezii de pe 
teren, acesta a fost absolut imprac
ticabil, fiind acoperit cu zăpadă cu 

o grosime de 15 cm. care s-a topjt 
transformîndu-se în băltoace. Nu 
s-au jucat decît două reprize a 35 
minute și nu s-a putut trage nici o 
concluzie valabilă asupra pregătirii 
echipelor, decît din punct de vedere 
fizic. Au jucat formațiile: PETRO
ȘANI: Gram (Crîsnic) — Romo- 
șan, Vasiu, Panait (Coidum) — 
Deleanu, Farcaș — Paraschiva, De- 
mien, Munteanu. Gabor, Moldovan 
(Sima). LUPENI : Mi hal ache (Kiss)
— lacob, Brătilă, Tindela — Dogan 
(lancu), Mihai — Morar, Szoke, 
Filimon, Iancu (Furnea). In deschi
dere: Minerul II Lupeni — Mine
rul Petroșani (jun.) 2—0 (1-0). (I. 
Zamora, corespondent).

DINAMO BACĂU — 
LOCOMOTIVA IAȘI

3-0  (2-0)

BACĂU 4 (prin telefon). — O 
întîlnire însuflețită, dîrză, care a 
cerut jucătorilor eforturi deosebite 
din cauza terenului’ desfundat, plin 
de băltoace. Punctele a-u fost înscri
se de Dărăban (min. 24 și 26) șl 
Crețea (min. 72). Formațiile: DI
NAMO : Munteanu — Giosanu 
(Popa), Weber, Chiriță (Lupeș) — 
Vasile (Cîrnaru), Cicerone — Dără
ban, Corneanu, Gram (Crețea). 
Firică (Oaidă), Hulea. LOCOMO
TIVA: Streașină (Popovici) — Gri- 
gorescu, Buimistriuc, Băncilă — 
Vlădoiu, Stanciu — Mănescu, Ni- 
colau, Creangă, Manea, Dram (Nis- 
toroe). (V. Mihăilă, corespondent).

ȘTIINȚA CLUJ 
S-A ANTRENAT „IN FAMILIE"

CLUJ 4 (prin telefon de la sub- 
redacția noastră).—Intrucît terenul, 
central al stadionului „Gheorghiu- 
Dej“ a fost impracticabil, meciul 
Știința Cluj — Metalul Cîmpîa Tur-’ 
zii a fost amînat. In locul jocului 
proiectat, studenții au făcut un meci 
la două porți cu echipa a doua. Pri
ma echipă a învins cu 9—1. Punc
tele au fost marcate de Lutz (4), 
Avram (2), Dragoman (2), Zeană. 
Pentru echipa secundă a înscris 
Sziics. Știința a utilizat formația: 
Cătină — Szekely, Luca, Dascălii
— Moldoveanu, Georgescu — A-: 
warn, Lutz, Dragoman, Zeană, Su
ci u.

LOCOMOTIVA CLUJ — 
VOINȚA CLUJ

4—0 (0—0; 2—0; 2—0)

Jucînd 3 reprize a cîte 30 de mi
nute cu echipa Voința, Locomotiva 
a învins cu 4—0. Au marcat Tocheș, 
Crăean, Oprea, Jurcă. Feroviarii au 
utilizat formația: Gorog — Vigu 
II, Pipaș, DăniJă (Raduch) — Cră- 

can, Călbăjosu — Jurcă (Tocheș), 
Frentz, Mureșan (Dobai), Rădu
lescu, Oprea.

ANTRENAMENT „1N FAMILIE" 
ȘI LA C.C.A.

I
Două echipe ale C.C.A. au făcut 

antrenament la două porți pe terți-' 
nul C.C.A. „Albaștrii" au cîștigat 
cu 11—2 (3—0) asupra „Albilor",■ 
Formațiile : ALBAȘTRI : Toma —: 
Stăiculescu, Rădulescu, Dumitrescu,
— Staicu, Onisie — Cacoveanu, 
Constantin, Alexandrescu, Zavoda, 
I, Tătaru. ALBI: Voinescu — Za-' 
vodă II, Apolzan, Ivănescu — V,: 
Moldovan, Bone — Enache, lonescu, 
Biikossy, Marin Marcel, Nertea.

AVINTUL TG. MUREȘ — 
DINAMO TG. MUREȘ 

2-1 (1-0)

TG. MUREȘ 4 (prin telefon). —4 
Echipa Avîntul a cîștigat prin punc
tele înscrise de Bociardi și Jozsî 
(din 11 m.). Pentru dinamoviști a 
marcat Campo. Avîntul a aliniat 
formația ; Lucaci, Vakarcs I, Nagy, 
Crișan — Fullop, Kajlik — A'.*
Szasz, Katona, Jozsî, Bociardi, C. 
Szasz.

AVINTUL FĂLTICENI — 
FL. ROȘIE BURDUJENI 

4—1 (2—0)

FĂLTICENI 4 (prin telefon), — 
Terenul desfundat, a îngreunat foar
te mult controlul balonului. Avîntul
— avînd o condiție fizică mai bună
— a jucat în același ritm* tot 
timpul și a cîștigat prin golurile 
marcate de Moldoveanu (2), Gri- 
șaru și Sandu Marin. Oaspeții au 
rezistat doar 30 de minute, neavînd 
pregătire fizică. Unicul lor punct â 
fost înscris de Solyom.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI (Jun.)' 

2—0 (0—0)

In deschidere la jocul Progresul
— Dinamo, echipa de categorie, B 
Știința București a întrecut echipa 
de juniori Progresul cu 2—0. Au 
înscris Tăuceanu și Vlad. Știința a 
întrebuințat formația : Vaida — Le
pădata, Diaconu (Constantinescu), 
Ardeleanu — Maksay, Bologea — 
Tăuceanu, Popa, Vlad, Bîrsan 
(Stăncan), Stăncan (DănJuIescu).

AVINTUL REGHIN —
AVINTUL TOPLIȚA 6—1

REGHIN (prin telefon). — 1000 
spectatori. Terenul acoperit cu ză
padă și apă, a influențat jocul. Am
bele echipe au arătat o bună pre
gătire fizică. S-au remarcat îndeo
sebi tinerii jucători introduși în e- 
chipa locală. Punctele au fost în
scrise de Nistor (5) și Cioloca — 
respectiv — Lupașcu. Formațiile: 
REGHIN; Secheș (Vaczi, Sicoșa) 
— Someșan, Bartha (Katona), 
Csato (Tonița) — Veszi (Feher), 
Farago (Stoica) — Moldovan 
(Papp), Catană (Munteanu), Nistor, 
Asztalos (Constantinescu) Fiillop 
(Cioloca). TOPLIȚA : Tican — Or
ban (Aman), Zomay, Urse — Chi- 
rilă, Dumitru Niculae — Balaban, 
Lupașcu, Ujlaki, Hulea, Se'eș.

(P. Truția, corespondent),

MINERUL BAIA MARE — 
LOCOMOTIVA DEJ 

5_0 (3-0)

Băimărenii au arătat o foarte 
bună pregătire fizică și au cîșligțjți 
prin punctele marcate de Harzâj 
(2), Sulyok, Adametz din 11 m., șl 
Rusu. (V. Săsăran, corespondent)]

RECOLTA CĂREI -
METALUL ORADEA 

1-1 (1-0)
' !l

FL. ROȘIE SF. GHEORGHE 
METALUL SINAIA 

0-0

DINAMO PITEȘTI — 
LOCOMOTIVA CRAIOVA 

1-1 (1-1)

PITEȘTI (prin telefon). — InM 
tf-ttn joc amical, disputat pe un 
ren impracticabil, cele două echipa 
șî-au verificat gradul de pregătirii 
Au marcat: Niicolaescu (DinamoȚ 
șî Moțica (Locomotiva). Dinarro- 
viștii vor juca în duminica urmăți 
toare cu Știința Craiova și Dinanța 
6 București. (G. Varabiescu, crfi 
respondent).



Tot despre „pWrâreți”, dar șî despre concurenții îa campionatul de schi
Același final de întreceri: tri

couri, plachete, diplome înmînate 
învingătorilor dar și aceleași con
statări de care ați putea lua cu
noștință răsfoind ziarele de acum 
un an sau doi...

De aceea a venit momentul ca 
în schi să se caute calea adevă
rată, fiindcă cele petrecute cu pri
lejul campionatelor din acest an 
— lucruri semnalate în bună parte 
în coloanele noastre — se datoresc 
unor deficiente mai grave decît 
cele pe care le-am arătat.

Vă veți întreba, pe bună drep
tate, cum de s-a ajuns Ia forma
rea unui astfel de corp de arbitri, 
cum de nu se poate asigura cam
pionatelor naționale o organizare 
potrivită? Cea mai mare vină o 
poartă în această privință inspec
ția de schi și biroul comisiei cen
trale în fața cărora au fost create 
familii și familiufe, grupuri și 
grupulețe de cetățeni care, în ma
rea lor majoritate, nu au nici o 
tangență cu acest sport. Că le 
place o excursie la munte, că e 
frumos să-ți petreci mai multe zile 
în cadrul feeric al pădurii înzăpe
zite, asta este altceva! Dar, așa 
cum ceri unui arbitru de atletism 
să fie îndrăgostit de -acest sport, 
capabil de orice sacrificii, stînd în 
ploaie și vînt chiar dacă ar putea 
să se refugieze sub acoperămîntul 
tribunei, tot așa la schi poți să-i 
pretinzi arbitrului sau mai bine 
zis s-o facă el, din proprie iniția
tivă, să se prezinte la timn . pe 
pîrtie. Dar pentru a vă putea da 
seama mai bine cine sînt cei des
pre care vă vorbim, iată-lpeunul 
dintre ei. Nu este altul decît Vir
gil Angelescu, membru în biroul 
comisiei centrale de schi. Deținînd 
un post de răspundere în organi
zarea întrecerilor, Virgil Angelescu 
și-a permis să pună la cale, la 
Poiana Stalin, o excursie colectivă 
a familiei sale: sora sa — de pil
dă — și-a petrecut o săptămînă 
plăcută la munte, primind bonuri 
de masă de la organizatori, ocu- 
pînd un loc în cabană.

Am ales un exemplu pentru a 
arăta că această stare intolerabilă 
pornește de sus, chiar de la co
misia centrală.

Tocmai de aceea rumeni nu tre
buie să se mire că la Orașul Sta
lin comisia de schi nu reușește 
niciodată să prezinte arbitrii de 
care este nevoie; în schimb, de la 
București se deplasează la Poiana 
Stalin și cei chemați dar și mulți 
dintre cei care n-au ce căuta a- 
colo.

Această situație era în fond cu
noscută și de inspecția de schi 
și de comisia centrală dar s-a ac
ceptat totuși organizarea campio
natelor cu un corp de arbitri ne
corespunzător, înfr-un răstimp de 
șapte zile, cu un buget redus, la 
toate probele de fond și alpine, 
atît pentru juniori și junioare.

Lucrul acesta este greu de reali
zat, chiar cînd ai la dispoziție un 
corp numeros de arbitri, format 
din oameni serioși și mai ales 
o bază sportivă pusă la punct.

Prima fază a campionatului individual de
Duminică dimineața s-a desfă

șurat în sala Floreasca prima fază 
a campionatului individual de hal
tere al R.P.R. La aceste întreceri 
din faza regională au participat a- 
proape 50 concurenți din Bucu
rești, aparținînd colectivelor Fla
mura roșie, Dinamo, Știința, C.C.A.j 
Voința, Locomotiva și Progresul. O 
mențiune specială pentru Flamura 
roșie care s-a impus atît prin nu
mărul mare de participanți (14) 
cît și prin buna pregătire a tineri
lor pe care i-a prezentat în con
curs. Iată primii clasați la fiecare 
categorie: Cea mai ușoară: Gavrilâ 
Nicuia (CCA) 200 kg., Florîri 
Ungureanu (Fl. r.), Tudor Șerban 
(Loc.), Cat. semi ușoară: V. An- 
dronovici (CCA) 252,5 kg, Ion Pa. 
nait (Progr.), Eugen Datcu; Cat. 
ușoară: Lisias Ionetscu (Progr.)
277.5 kg., Hie Florian (FI. r.) Râul
Pungă (Voința). Cat. semi mijlocie: 
Nelu Segal (Dinamo) 300 kg. 
(80,95,125) în afară de concurs; Citi. 
Nicolae (CCA) 262,5 kgr., Al Si- 
rnionescu (Voința) 240 kg. Cat. 
mijlocie: Steriian Isac (Progr.)
297.5 kg, Al. Engelmayer (FI. r.) 
285 kg. Ion Dumitrescu (Din.) 280 
kg. Cat. semi grea: Oct. Gheorghiu 
(Din.) 352,5 kg. și A. Nestorov 

Dar în situația pe care am pre
zentat-o mai înainte, cu un centru 
de schi în care nu există măcar 
suficiente bețe de slalom, unde nu 
funcționează telefoanele, iar ar
bitrii dau dovadă de dezinteres șl 
comoditate, acest lucru este aproa
pe imposibil de înfăptuit.

Trebuie să recunoaștem că „du
șul" primei zile a folosit și că, în 
continuare, s-a muncit mai bine. 
Dar, în orice caz, vor trebui făcute 
cercetări serioase, neacceptîndu-se 
prezentarea a trei țapi ispășitori 
(e vorba de responsabilul arbitri
lor probei și alți doi oficiali) cînd 
în fond mai există alți vinovați, 
ca responsabilul probei, Constantin 
Arghiropol, care a „manevrat" cu 
o uimitoare dexteritate, salvîndu-se 
de Ia orice acuzație.-

Mai mult, Constantin Arghiro
pol, căruia i s-au adus la cunoș
tință anumite hotărîri ale comite
tului de organizare, hotărîri pe ca
re trebuia să le puna de îndată 
în aplicare, n-a luat nici o măsură. 
EI n-a anunțat pe Virgil Angele
scu că sora acestuia trebuie să 
părăsească Poiana Stalin, lucrurile 
continuind să se mențină ca la 
început. Aproape că nici nu-ți vi
ne să pomenești în coloaneleSunui 
ziar această situație intolerabilă 
dar este momentul să arătăm că 
înșiși membrii comisiei centrale 
de schi au săvîrșit numeroase a- 
bateri, situîndu-se pe o linie com
plet neprincipială.

încă o problemă: trebuie să se 
înțeleagă, odată pentru totdeauna, 
că o competiție de schi cere o 
pregătire îndelungată și nu o în
grămădire de probe de-a lungul 
cîtorva zile.

Avem, de asemenea, convingerea 
că numai o reorganizare totală 
a combinatului sportiv de la Po
iana Stalin poate contribui la dez
voltarea schiului. Altfel, trebuie să 
arătăm încăodată că acum este 
vorba, în fond, de o întreprindere 
care se ocupă de problemele de ca
zare și alimentație, cele sportive 
interesînd foarte puțin. Este nece
sar să se facă la Poiana Stalin o 
anchetă serioasă și sîntem convinși 
că se va constata că un număr 
mare de angajați ai combinatului 
sînt folosiți în munci necorespun
zătoare șî că problema pirtiilor, a 
schiliftulul, a legăturilor telefonice 
și a materialelor necesare pentru 
organizarea în condiții bune a con
cursurilor este lăsată Ia voia în- 
tîmplării. La conducerea combina
tului sportiv din Poiana Stalin 
trebuie să fie aduși oameni cu 
dragoste pentru acest sport și nu 
birocrati care să se înfunde în 
birouri bine încălzite, așteptînd 
ca lucrurile să se rezolve de la 
sine. De ce, în fond, plătesc aso
ciațiile sportive în fiecare iarnă 
cîte 2 lei pe zi pentru fiecare spor
tiv — reprezentînd așa-zisul fond 
de întreținere a pîrtiilor — și to
tuși aproape niciodată nu se pot 
face antrenamente și nu se poate 
concura în condiții satisfăcătoare? 
La ce sînt întrebuințați acești 
bani, care, după calculele noastre,

(Loc.) 305 kg. în afară de concurs, 
C. Tăbîrcea (FI. r.) 287,5 kg. Ber
ger (Voința). Cat grea: N. Bălcă-' 
ceanu (Știința) 330 kg. (100, 100, 
130) în afară de concurs. Liviu 
Hnidei (Voința) 300 kg.

Activitatea
In ultimul timp, activitatea al-' 

piniștilor din țara noastră a fost 
deosebit de intensă. Etapa I a 
„Cupei de iarnă" a fost precedată 
de numeroase ture de pregătire, la 
care au participat toate echipele 
care au luat startul în această 
competiție, cea mai importantă de 
acest gen a sezonului. Avîndu-se 
însă în vedere actualele condiții 
atmosferice și necesitatea unei mai 
bune desfășurări a „Cupei de iar
nă", etapa a doua a acestei între
ceri se amînă pentru 14 martie a.c.

In acest timp, este recomanda
bil ca pregătirile participanților și 
participantelor să nu stagneze ci, 
dimpotrivă, să continuie într-un 
ritm sporit. Antrenamentele se pot 
desfășura atît în regiunea de 
concurs, cît șî în ‘alte regiuni. In 
special, trebuie să se pună accen
tul pe pregătirea fizică. Aceasta 
pentru că etapa I a „Cupei de 
iarnă" a arătat că mulți concu
renți nu au stat prea bine în a- 
ceastă privință. Ținînd seama și 
de faptul că în etapa a doua tra- 

depășesc de-a lungul unui sezon 
de iarnă suma de 80.000 lei? Și ce 
fac bătătorii de pîrtie care — noi 
am constatat-o personal — sînt 
folosiți de conducerea combinatu
lui la tăiatul lemnelor, îngrijirea 
vacilor și alte munci care, în orice 
caz, nu contribuie la îmbunătăți
rea pîrtiilor și, în general, a con
dițiilor de concurs? Este clar că 
trebuiesc luate măsuri foarte se
rioase.

★
Cea de a doua problemă se re

feră la concurenți.
Cu toate că, la prima vedere, 

desigur din cauza organizării, 
campionatele n-au adus decît lu
cruri rele răscolind răul, trebuie 
să recunoaștem că cu acest prilej 
s-au afirmat numeroase elemente 
tinere. Este vorba de juniorii de 
la probele alpine, junioarele și ju
niorii de la probele de fond. Pri
mii 20 de juniori care au luat 
parte Ia probele alpine sînt de 
valoare neașteptat de ridicată. Ei 
au mari perspective de progres 
dar trebuie dusă și mai departe 
o muncă atentă cu ei, așa cum 
au făcut multe din asociații și an
trenorii lor în ultimul timp. Mai 
mult decît atît, Nicolae Iovici, Ion 
Leampă, Tibor Peterfi (acestuia 
din urmă îi cerem însă mai multă 
seriozitate și de loc îngîmfare) și 
mulți alții trebuie socotiți cadre de 
viitor ale schiului, oferindu-li-se 
însă posibilitatea de a se pregăti 
după cele mai moderne metode. 
Altfel, zadarnică e munca de pînă 
acum, zadarnice sînt sacrificiile 
materiale și munca antrenorilor. 
Trebuie să dăm acestor tineri de 
la Sinaia și Fundata, Bușteni și 
Orașul Stalin și din alte centre 
posibilitatea să cucerească ga
loanele consacrării. In calitățile 
lor, în munca pe care o vor de
pune stă viitorul schiului nostru, 
posibilitatea acestuia de a se a- 
firma pe plan international.

★
In sfîrșit, trebuie să discutăm fe

lul în care au înțeles diferite re
giuni să-și trimită la Poiana Sta
lin reprezentanții Ia campionatele 
republicane de schi. De la Petro
șani și Reșița, de Ia Suceava șl 
Baia Mare s-au prezentat concu- 
renți și concurente cu actele cerute 
de regulament incomplete, pentru 
ca, acceptați în concurs, să nu îa 
totuși startul. Comitetele de Cul
tură Fizică care i-au trimis fără 
actele necesare la aceste întreceri 
vor trebui să răspundă de această 
neglijență; în același timp, concu
renții care s-au mulțumit să facă 
și ei o plăcută excursie la local 
campionatelor să fie sancționați. 
Sigur, ei nu sînt singură vinovați, 
deoarece nu poți să ceri unor 
schiori cu o pregătire rudimentară 
să coboare Pîrtia Lupului. Regu
lamentul competiției va trebui să 
fie serios revăzut. Ca, de altfel, 
și cel al campionatului de schi pe 
echipe, în care există numeroase 
paragrafe ce nu mai corespund.

TUDOR VORNICU

haltere al R. P. R.
Sîmbătă a avut loc în sala Di

namo un concurs de control în ca
drul căruia Atilta Vasarhely (CCA) 
a obținut 322,5 kg. la cat. semi 
mijlocie, iar Mihai Gusbeth' 327,5 
kg.Ta cat. mijlocie. ;

la alpinism
seul este mult mai mare și mai di" 
ticil, este necesar ca pregătirea fi" 
zică a participanților să constituie 
principala preocupare a antrenori
lor echipelor participante. Echipa
mentul, instrumentele și materia
lul sportiv necesar în concurs tre
buie revizuite și reparate, pentru 
Ca etapa a doua să găsească echi
pele concurente cît mai bine pre
gătite și din acest punct de ve
dere.

Pe de altă parte, sezonul de iar
nă pentru turele de la gradul IH 
A în sus, se prelungește pînă la 
31 martie. In tot acest timp, aso
ciațiile sportive trebuie să progra
meze ture speciale pentru trece
rea standardelor de iarnă nece
sare participării la campionatul 
republican de cățărătură pe anul 
1956 și pentru clasificarea alpi- 
niștilor’. Este de dorit să se dea o 
mai mare atenție și turelor pentru 
echipele feminine, cnnoscîndu-se 
faptul că fără aceste ture — stan
dard, numărul participantelor la 
campionatul feminin de cățărătură 
de anul acesta va rămîne la fel 
de scăzut ca și în anii trecuți.

Mioara Loca și Xerua Nistor se pregătesc să intre In posesia 
mingii, urmărite cu atenție de Doina Vasilescu (meciul Locomotiva 
București-Constructorul București). (Foto : MAX BANUȘ)

Campionatele republicane la baschet
In etapa de duminică a cam

pionatelor categoriei A la baschet 
au fost înregistrate, pe lîngă vic
torii la scoruri concludente, meciuri 
foarte echilibrate. In fruntea ce-' 
lor mai disputate și mai interesante 
meciuri trebuie amintită perfor-’ 
man ța echipei feminine Locomotiva 
București, care ,a întrecut una din
tre cele mai puternice formații ale 
campionatului, Constructorul Bucu
rești. Feroviarele an practicat un 
joc avîntat, sigur și calm, reușind 
să refacă o diferență destul de 
mare (12 puncte) avută de jucă
toarele de la Constructorul la în
ceputul meciului și să câștige în 
final un meci în oare se prezentau 
cu mai puține șanse. Merite în 
realizarea acestei frumoase perfor
manțe are întreaga echipă și în 
special Eva Ferencz, Simona Poe- 
maru, Mioara Luca și Magda Nicu- 
lescu. Dar fără să scădem cu nimic 
din valoarea victoriei Locomotivei, 
trebuie arătat că echipa Construc
torul a practicat în ofensivă un joc 
dezorganizat, lipsit de orizont.

Tînăra promovată în campionatul 
categoriei A, Voința Orașul Stalin 
a confirmat speranțele care se pun 
în ea>, învingînd una dintre echi
pele redutabile ale competiției, Ști
ința Cluj, după un joc care — dacă 
din punct de vedere tehnic n-a în
semnat prea mult — a oferit in 
schimb o luptă echilibrată și pasio
nantă din primul minut și ipînă Ia 
fluierul final al arbitrilor. Lipsite 
idle aportul a două jucătoare de 
bază. Ana Cociuibei-Penez și Eva 
Moldovan-Hottya. baschetbalistele 
de la Progresul Oradea ,au cedat la 
o diferență de 10 puncte în fața 
Progresului Tg. Mureș, la Tg. Mu
reș.

Dintre jocurile maisciufine. evi
dențiem întâlnirile de la Tg. Mureș 
și Oradea, în care echipele Dina
mo au obținut victorii dificile în 
dauna Progresului Cluj și, respec
tiv, Progresului Tg. Mureș. O men
țiune pentru jocul curajos al Pro
gresului Arta care a dat mult de 
furcă echipei Locomotiva PTT.

_în cuplurile de arbitraj găsim 
din nou, alături de arbitri cu ex
periență, eilemente tinere — multe 
din provincie. In etapa de alaltă
ieri unii arbitri, ca Or. Bârsan, O. 
Straciuc, O. Anaistasdu, C. Negiu- 
lescu, I. Petruț, au demonstrat că

Probă de control pentru loturile de călărie
Vineri și sîmbătă, călăreții noș

tri fruntași au dat un nou examen. 
In diferite probe de dresaj și ob
stacole s-a putut urmări îmbună
tățirea pregătirii lor tehnice și fi" 
zice, rezultat al unei munci intense 
desfășurate în perioada lupilor de 

’iarnă.
Vineri, călăreții pentru proba 

completă au executat o progresie 
de dresaj corespunzătoare catego
riei ,A“ (fără „primiri" și „pla- 
sare“). In manejul închis din caleia 
Plevnei au evoluat, pe rind, Gh. 
Soare (cu Ropot) V. Bărbuceianu 
(cu Brebenel) N. Marcoci (ou Bo
lero) Șt. Molnar (cu Ghidran) V. 
■Bărbuceanu (cu Robot) Gh. Soare 
(cu Amalia) etc. In general, călă-' 
reții de la proba completă s-au pre" 
zentat în real progres în ceea ce 
privește dresajul cailor și acest kt-' 
cru constituie un fapt deosebit de 
îmbucurător, cu’ atât mai mult cu 
cît întreaga pregătire a călăreți
lor și a cailor pentru această probă 
s-ia ridicat, în ultima vreme, ia un 
nivel superior. O frumoasă... sur" 
priză a constituit-o și evoluția că" 
îăreților dte obstacole care au exe
cutat o progresie de staid iu d© dreu 
saj compusă din 10 mișcări, la pas, 
trap și galop. Dintre participanți, 
amintim pe M. Timu (cu Troica), 
Gh. Ghițuran (cu Galon) Gh. An- 

trebuie să li se acorde pe mai de
parte încredere. împreună cu arbi
tri consacrați ca C. Armășeșcu, Gr, 
Avaichian, A. Barabaș, P. Spini etc., 
ei iau realizat artnitnafe mulțumi
toare. In schimb I. Dumitru a pres
tat un arbitraj incompetent la me
ciul Progresul Orașul Stalin-CCA, 
Un arbitraj slab a prestat și cuplul 
M. Bogdain (București) — Gh. R«- 
su (Cluj).

lată și rezultatele și clasamente!*:

FEMININ

Locomotiva București-Constructo- 
ruil București 51-48 (33-31) ;

Progresul Tg. Mureș-Progrestd 
Oradea 54-44 (19-13) ;

Voința Orașul Stalin-Ștîința 
Cluj 43-42 (20-21) ;

Flamura roșie Oradea-Ștlința 
învățământ București 51-71 (25-32);

Metalul Cluj-Știința ICF Bucu
rești 19-62 (9-30) ;

CLASAMENT !

1. Știința ICF Buc.
2. Știința înv. Buc.
3. Locomotiva Buc.
4. Constructorul Buc.
5. Progresul Oradea
6. Știința Clu;
7. Progresul Tg. M.
3. Voința Or. Stalin

9. FL roșie oradea
10 Metauul Cluj

3 3 0 197— >1 (
3 3 0 226—ilî# •
3 3 0 153— 93 (
3 2 1 182—MO (
3 1 2 147—100 4
3 12 115—145 4 
3 1 2 125—159 4
3 12 112—160 4
3 0 3 139—207 3
3 0 3 36—183 1

MASCULIN

Locomotiva. PTT București-Pro- 
greșul ARTA București 69-58 (28- 
21) ;

Diraatno București-Știiința ICF 
București 74-51 (34-23) ;

Dinamo O rad ea-Progresul Tg. 
Mureș 65-59 (26-31) ;

Constructorul Cluj-Știința Timi
șoara 49-37 (26-21) ;

Dinamo Tg. Mureș-Progresii 
Cluj 45-43 (20-21) ;

Progresul O sa șui Stalin-C.CA.
43-67 (27-32) ;

CLASAMENT :
2 2 0 171—114 41.-2. Dinamo Buc.

1.-2. Loc. P.T.T. Buc. 2 2 0 152— M 4
3. C.C.A. 2 2 0 129— 62 4
4. Constructorul Cluj

5. Dinamo Tg. Mureș
6. Progresul Cluj
7. Dinamo Oradea
8. Progresul Tg. Mureș
9. Știința ICF Buc.
10. Știința Timișoara
11. Progr. Arta Buc.
12. Progr. Or. Stalin

2 2 0 118—100 4
2 2 0 127—119 4
2 11 91— 89 3
2 11 128—128 3
2 0 2 135—147 2
2 0 2 95—122 2
2 O 2 76 —-HUI 3
2 0 2 117—166 1
2 0 2 76—150 3

tohi (cu Odobești) D. Velicu (cu 
Fildeș) etc.

Pentru scopurile urmărite, com
portarea călăreiților pentru prob* 
completă ca și a celor din lotul de 
obstacole în proba de control pen
tru dresiaij, poaite fi considerată 
mulțumitoare. Este locul să arătăm 
că în realizarea acestui vădit salt 
calitativ în pregătirea loturilor 
noastre de călărie, un merit deo
sebit revine antrenorului principal 
N. Kirculescu, care îndrumă cu 
grijă și competență munca die pre" 
gătire a călăreților noștri fruntași.

★
Sîmbătă dimineața, proba de con

trol ,a continuat cu întreceri pe un 
parcurs de obstacole. In această 
probă s-a urmărit pentru călăreți: 
poziția corectă în șa, uniformita" 
tea stilului, tehnica săriturii și eli
minarea deficiențelor constatate la 
proba de control anterioară. Cătă" 
reții participanți au executat mal 
întîi lucrul la cavalete, sărituri 
din pas pe porți de 1,10 m. etc., 
după care a urmat un parcurs cu 
12 obstacole cu o înălțime pînă 1* 
1.35 m. și — respectiv — 2 m. 
lățime. O formă bună la trecerea 
probei de Obstacole au arătat-o că
lăreții Gh. Ghițuran Prcuș) V. 
Bărbuceanu (Robot) și Gh, Langa 
(Cabala).



înotătoarele de la Știința 
„Cupa 8 Martie** la 

Ingrid Rothe: 1:15,8 la
Și partea a doua a concursului 

de natație organizat de comisia o- 
rășenească de natajie în cinstea 
zilei de 8 Martie a fost dominată 
de reprezentantele colectivului 
Știința Ministerul Invățămîntului.

Astfel, în prima probă a zilei, 
100 m. liber fete, Ingrid Rothe 
(Știința Min. învăț.) a corectat cu 
1,6 sec. vechiul record de junioare 
cat. I-a și a Il-a deținut de Marta 
Kiss (Prog. Tg. Mureș). Ea a par
curs distanța în 1 mim. 15 sec. 
8/10... la numai 8/10 de secundă de 
cea mai bună performanță a seni
oarelor în anul 1954. Timpuri in
termediare: 22,4—50—1:15,8. Tinăra 
Înotătoare, în vîrstă de numai 15 
ani, a avut o însemnată parte de 
contribuție și la realizarea celui de 
al doilea record, reușit de compo
nentele ștafetei 4 x 100 m. mixt. 
După cele patru schimburi, crono- 
metrele arătau 5’57”6, nou record 
de senioare și junioare cat. I.

Performanța celor patru înotă
toare, Mihaela Popescu (l’30”8), 
Astnid Gobel (1'32”7), Margareta 
Wittgenstein (1’36”4), Ingrid Rothe 
(1’17”7) a fost obținută la capătul 
unei lupte dîrze, la care reprezen
tantele ștafetei Progresul (5.57.7) 
au merite egale cu ale învingăloa. 
relor. Numai o singură zecime de 
secundă a făcut ca recordul să ră- 
mîriă mai departe în posesia foste
lor recordmane, componentele șta
fetei Știința (6’00”T>). Vechiul re
cord la senioare, Progresul: 5.59.7.

Iată rezultatele tehnice: 100 m. 
liber fete (4 serii) 1. Ingrid Rothe 
(Știința) 1T5”8 nou record de ju
nioare cat. I-a și a Il-a, 2 Marga
reta Wittgenstein (Șt,) ri8’*3; 3. 
Mihaela Popescu (Șt.) 1’18”3; 4. 
Nicoleta Ștefănescu (Șc. Sp. T.) 
1’19”3. 100 m. bras fete: 1.
Asțțrid Gobel (Știința) 1’32”5; 2. 
Elena Movilă (Met.) 1’37”6; 3. 
Gabriela Vasiliu (Sc. Sp. T.) 
l’40”4. 50 m. spate fete: (2 serii)
1. Vasilica Iurciuc (Din.) 0’47”8, 2. 
Sanda Iordan (Din.) 0’48”9, 3. Ana 
Toma (C.C.A.) 0’51”4. 33 m. liber 
fetițe: (2 serii) 1. Ingrid Wâchter 
(Șt) 0’23”2; 2. Florentina Rambo- 
sec (Șt.) 0’25”5; 3. Niculina Năs- 
tase (Centrul de Copii) 0’36”6, 4. 
Lucia Clinceanu (Centrul de copii) 
0'36”7; 100 m. delfin băieți (2 se
rii): 1. C. Țintea (C.C.A.) l’18”0;
2. Sț. Kroner (Șt.) ri8"4; 3. I.
Nagy (Voința) 1’26’0. 33 m. delfin 
fete: 1. Astrid Wâchter (Șt.) 28’7,
2. Ingrid Wâchter (St.) ’29“3, 3.
Vasilica Iurciuc (Dinamo) 31“0; 4.

Constructorul București conduce 
in clasamentul categoriei A (masculin) la tenis de masă

In etapa a IlI-a a campionatului 
categoriei A la tenis de masă s-au 
înregistrat o serie de rezultate sur
priză. Astfel Progresul Cluj a în
trecut Flamura roșie București 
(scor: 5—3) reușind datorită aces
tui rezultat să se mențină pe locul 
doi în clasament, la egalitate de 
puncte (6) cu Constructorul Bucu
rești. înfrângerea formației Flamu
ra roșie se explică prin lipsa unui 
jucător de bază: Toma Reiter, care 
nu a ajuns în timp util la Cluj. In 
acest meci Gantner a a avut o com
portare bună real (zî nd 3 victorii. 
Tot o surpriză este și rezul’atul re
alizat de echipa feminină Dinamo 
Constanța care a învins la Timi
șoara echipa locală Progresul cu
3—2. In rest, rezultatele au fost ce
le așteptate.

La Oradea, în meciul dintre Fla
mura roșie și Progresul București, 
echipa locală a realizat un singur 
purict, prin Hegyessi care l-a între
cut cu 2—1 pe Botner. Jucătorul 
orădean a realizat o partidă bună 
evidențiindu-se în special prin con
traatacurile puternice cu care a 
obținut puncte prețioase Angelica 
Rozeanu a prestat un joc bun, obți- 
nînd două victorii. Demnă de evi
dențiat este și comportarea jucăto
rilor echipei Constructorul București 
care în afară de faptul că nu aii 
pierdut nici un meci în partida cu 
Progresul Satu Mare, au realizat 
toate victoriile la același scor: 2—0.

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate în etapa a IlI-a: Fete: 
Progresul Cluj — Flamura roșie 
București 3—0 (Tompa — Slăvescu 
2—0); Gavrilescu — Vasilescu 
2—0: Tompa, Gavrilescu — Slăves
cu, Vasilescu 2—0); Flamura roșie 
Oradea — Progresul București 0—3 
(Takacs — Golopența 0—2: He- 
gvessi — Babichian 0—2; Takacs, 
Hegyessi — Golopența Babichian 
0—2); Propre'ul Timi oa-a — Di
namo Constanța 2—3 (Munteanu —

au cîștigat 
natație 
100 m. liber

Ingrid Red he

Sanda Iordan (Din.) 32”9. 200 m. 
spate băieți (7 serii): 1. O. Iones- 
cu (C.C.A.) 2’46“0, 2. C. Lichiar. 
dopol (C.C.A.) 2'51“3, 3. P. Rădu- 
canu (Progr.) 2’51 “8, 4x100 m. 
mixt fete (2 serii): 1. (Știința) 
5’57”6 (nou record R.P.R. cat. 
sen., jun. cat. I), 2. Progresul 
5’57“7, 3. Știința II 6’28“7.

Au urmat probele de sărituri la 
trambulină cu coeficient liber pen
tru fete, iar pentru băieți în afară 
de concurs, sărituri cu coeficient 
impus. După executarea săriturilor, 
clasamentul întocmit, arată astfel: 
fete: 1. Emilia Lupu (Știința I.C.F.) 
28,30 p. 2. Sofia Orban (Știința 
I.C.F.) 26,16, 3. Viorica Kellemen 
(Știința I.C.F.) 25,59; 4. lise Gv 
gesch (Avtntul) 17,18 (trambulina 
lm). Din cei 9 concurenți, pantici- 
panți în concursul băieților aflați 
în centrul de antrenament, pe pri
mul loc s-a clasat campionul junio
rilor de anul trecut Gh. Banu 33,22 
p. urmat de A. Rotman 30,02 și 
Radu Popescu 28,02.

Ca și duminica trecută, în înche
ierea concL-rsului de natație au evo
luat două echipe feminine de polo 
pe apă. Intr-o partidă care a de
pășit de multe ori lintițele sporti
vității, jucătoarele de la Știința au 
întrecut Voința cu scorul de 3-2 
(1-1).

Cupa 8 Martie, primul concurs 
al anului, competiție rezervată ele
mentelor feminine, a revenit colec
tivului Știința Min. învăț, care a 
totalizat la sfîrșitul celor două eta
pe de desfășurare, 88,5 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat în or
dine: Centrul de Copii 25,5, Școala 
sportivă de tineret 24. Dinamo 19, 
etc.

G. NICOLAESCU 
EVA LUPU

Metopadov 0—2; Merkler —- Schrei
ber 2—0; Munteanu, Merkler — 
Metopadov, Schreiber 1—2; Mer
kler — Metopadov 2—1; Muntea- 
nu — Schreiber 0—2); Băieți; Di
namo Tg. Mureș — Voința Lemn- 
Mobilă București 3—5 (Bernștein— 
Magyar 1—2;. Verzar — Martinac 
2—0; Iacobovici — Stan Ilie 0—2; 
Verzar •— Magyar 2—1; Bernstein
— Stan Ilie 2—1; Iacobovici — 
Martinac 0—2; Verzar — Stan Ilie
1— 2; Iacobovici — Magyar 0—2); 
Flamura roșie Oradea — Progresul 
București 1—5 (Schwartz — Ha- 
rastozsi 1—2; Hegyessi — Botner
2— 1; Pavlov — Rozeanu 0—2; He
gyessi—Harastozsi 0—2; Schwartz
— Rozoanu 0—2; Pavlov — Botner 
0—2); Voința Arad — Dinamo Con
stanța 5—1 (Prokopetz — Zlate 
2—0 Papp — Bojoceanu 2—0; Ko
vacs — Barugian 2—0; Prokopetz
— Bojoceanu 1—2; Kovacs — Zlate 
2—0; Papp — Barugian 2—0); 
Progresul Cluj — Flamura roșie 
București 5—3 (Paneth — Plosca- 
ru 2—0; Demete; — Ganter 0—2; 
Gavrilescu — Santalena 2—0; Pa
neth — Gantner 0—2; Gavrilescu— 
Ploscaru 2—0; Demeter — Santa- 
Isna 2—0; Gavrilescu — Gantner 
0—2; Paneth — Santalena 2—0); 
Progresul Satu Mare — Construc
torul București 0—5 (Bodi — Nau- 
mescu 0—2; Leker — Mircea Po
pescu 0—2; Grunfeld — Pesch 
0—2; Leker — Naumescu 0—2; 
Bodi — Mircea Popescu 0—2). Du
pă rezultatele etapei a III-a clasa
mentul camiponatului categoriei A
la tenis de masă, băieți, este urmă
torul:
1. Construe. București 3 3 0 15: 1 6
2. Frogresul Cluj 3 3 0 15: 4 6
3. Progresul Satu Mare 3 2 1 15:10 5
4. Progresul București 3 2 1 14:10 5
5. Voința Arad 3 2 1 10: 8 5
6. FI. roșie București 3 1 2 12:10 4
7. Voința> L. Mob. Buc. 3 1 2 8:13 4
8. Fl. roșie Oradea 3 1 2 6:12 4
9. Dinamo Tg. Mureș 3 0 3 5:15 3

10. Dinamo Constanța 3 0 3 3:15 3

Rezultatele întîlniritor interregionale la box
• CLUJ, (prin telefon). SENI

ORI. Cat. muscă: O. Rețeanu 
(Tim.) b. p. I. Gali (Cluj). Cocoș:
I. Albîș (C) b. ab. 2 Art. Popa 
(T). Pană: Fr. Szatman (T) b. p. 
Fr. Mihalik (C). S-uș: E. Bălan 
(T) b. p. C. Costea (C). Uș: P. 
Cîrlogea (T) b. p. L Sipoș (C).
S-mij: A. Balaș (C) b. dese. P. 
Ivzadic (T). Miji, mică: St. Kun 
(C). Mijlocie: C. Peterman (T) 
b. p. St. Chidean (C). Semi grea: 
D. Stuparu (C) b. p. Al. lana (T). 
Grea: St. Marcoviceanu (T) b. ab.
II, Covaci Z. (C). (V. Cacoveanu, 
corespondent).
• PLOEȘTI. SENIORI. Muscă : 

N. Dică (Pl) b. p. D. Firincă 
(Pit). Cocoș: D. Pândele (Pit.) 
b. p. R. Gheorghe (Ph). Pană: 
N. Ghinea (Pl.) b p. V. Bocioc 
(Pit.). S-uș: P. Frățilă (PI.) b. p. 
Alex. C-t'in (Pit). Ușoară : Gh. 
Eremia (PI.) b. p. Gh. Fineru 
(Pit.). Miji, mică: Vidu Florea 
(Pit.) b. p. C. Morțui (PI.). Mij
locie: C. Bugheanu (PI.). S-grea: 
Paul Homer (Pit.). Grea: Gh. 
Gîlcă (PI). (Petre Mihai)
• GIURGIU. SENIORI. Muscă: 

Aneț Marin (București) b. p. V. 
Firan (Iași). Cocoș: P. Botez (I) 
b. p. Niculae Niculae (B). Pană: 
Florea Firu (B). S-uș: I. Bulga- 
ru (I) b. k.o. C. Milea (B). Ușoa
ră : Gh. Burdujan (I) b. p. M. 
Cîmpeanu (B). S-mijlocie: I. Glo- 
daru (1) b. ab. 3 Tr. Androne (B). 
Miji, mică: I. Mîloneanu (I) b. 
k.o. teh. (I) I. Mțrzea (B). Mijlo
cie: P. Marincea (B). S-gea: V. 
Cristea (I). Grea: D. Țăranu (B). 
(Bucur Gheorghe, corespondent).
• BAIA MARE. SENIORI. Mu

SURPRIZE IN PRIMA ETAPA A 
CAMPIONATULUI MAGHIAR

BUDAPESTA 4 (prin telefon). — 
In prima etapă a campionatului ma
ghiar, care s-a desfășurat duminică, 
s-au înregistrat rezultate strînse și 
cîteva surprize. Astfel, Honved a în. 
vins extrem de greu în deplasare 
pe Csepeli Vasas cu 2—1 (1—1) p.Jn 
golurile înscrise de Puskas din 11 
m. și Kocsis. Pentru învinși a mar
cat Povaszai, de asemenea din pe- 
nalti. O surpriză s-a înregistrat la 
Budapesta, unde proaspăta promo
vată Tatabanyai Banyasz a învins cu 
2—0 (2—0) puternica echipă Dozsa. De 
menționat că în poarta echipei oas- 
pe a jucat cunoscutul internațional 
Grosits. Voros Lobogo a învins greu 
cu 1—0 (1—0) pe Dorogi Banyasz, prin 
golul înscris de Sandor. La Salgo- 
tarjan, Vasas Budapesta a fost în
vinsă de echipa locală cu 3—1, iar 
Kinizsi a obținut în deplasare o pre
țioasă victorie asupra echipei Pecsi 
Dozsa cu 3—1. In sfîrșit, Szegedi Ha- 
ladas — care a revenit în prima 
categorie, a întrecut pe teren pro
priu pe Szombatheiy Torekves cu 
2-1 (1-1).

★

Miercuri se dispută la Belgrad, me
ciul revanșă dintre echipele Sport 
Klub Beogradski și Kinizsi Buda
pesta. în ultima vreme, cele două 
echipe s-au întîlnit de trei ori — la 
Budapesta Kinizsi a cîștigat cu 5—2, 
iar în cadrul um’ turneu care a avut 
loc la Malta budapestanii au în
vins de două ori cu același scor: 2-1.

U.D.A. PRAGA ÎNVINGĂTOARE 
LA BERLIN

BERLIN 4 (prin telefon). — Dumi
nică, pe stadionul Walter Ulbricht 
s-au întîlnit într-un meci amical 
UDA Praga și Vorwărts Berlin. Vic
toria a revenit echipei pragheze cu 
5—0 (2—0), prin golurile marcate de 
Prada (2) și Dvorak (3). Arbitrul 
Green a condus următoarele forma
ții: UDA’ Pavlis-Iecni, Pluskal, Hertl- 
Urban I, Masopust-Urban II, Dvorak, 
Borovicka, Frada, Dobai. VOR- 
WĂRTS: Spieckenagel-Eilitz, Unger, 
Marotzke-Girsch, Kreifeld - Assrny, 
K6hl, Ktihler, Mayer, Wirth.

★
Duminică începe campionatul de 

fotbal al R. D. Germane. In prima 
ligă participă 14 echipe: Turbine Er
furt (campioana din ultimii doi ani), 
Wlsmut Karl Marx-Stadt, Rotation 
Leipzig, Einheit Dresden, Aktivist 
Brieske Senftenberg, Motor Zwi
ckau, Vorwărts Berlin, Dynamo 
Berlin, Empor Rostock, Motor Karl 
Marx Stadt (fost Chemie), Lokomo
tive Leipzig, Rotation Babelsberg, 
Fortschritt Weisenfels, Lokomotive 
Stendahl.

Turneul luptătorilor
SOFIA 5 (prin telefon). — Re- 

prezen ta tiva idle lupte a asociației 
Urojai (Recolta) din R. P. Bulga
ria, care se află în turneu în Egipt 
a mai susținut două întîlniri. In 
localitatea Beni-Suef luptătorii bul
gari au întrecut cu scorul de 5—3 
selecționata armatei egiptene. Cu 

scă: St. Dande (Oradea) b. p. I. 
Biro (B.M.) Cocoș: P. Varady 
(O) b. p. Gh. Lucaci (BM). Pană: 
V. Dărăban (O) b. p. Gh. Moțoc 
(BM). S-uș: I. Ghinea (O) b. p. 
St. Tupa (BM). Ușoară: St. 
Csoma (BM) b. p. V. Boroș (O). 
S-mîjlocie: C. Caranfil (O) b. p. 
I. Katoka (BM). Miji, mică: St. 
Duna (BM) b. p. Fr. Mikloș (O). 
S-grea: I. Sarkady (O). Grea: 
I. Lucaci (O).

•IAȘI. JUNIORI. Pugiliștiî ie
șeni s-au dovedit categoric supe
riori juniorilor bucureșteni cîști- 
gînd toate meciurile. Iată numele 
boxerilor învingători (în ordinea 
categoriilor). V. Matei, Saul 
Avram, Leiba Marcel, V. Sesea- 
nu, C. Paznicu, Gh. Bunescu, Ion

Pregătirile
Scurta perioadă de timp (12 zile) 

care ne mai separă de deschiderea 
oficială a sezonului de rugbi, de
termină echipele să acorde o aten
ție deosebită pregătirii lor. Astfel, 
duminică dimineața o parte dintre 
ele au susținut meciuri de antrena
ment în scopul verificării stadiului 
actual de pregătire. Pe terenul Di
namo s-au întîlnit echipele Progre
sul Sănătatea și Dinamo IX. După 
un meci echilibrat, prima formație 
a cîștigat întîlnirea cu scorul de
6-3.  Apoi, Dinamo București și 
Constructorul T.S.P. București și-au 
disputat întîietatea pe același teren. 
După o încercare reușită de Ghiu- 
zelea, Constructorul obține egala-

FIORENTINA ARE OPT PUNCTE 
AVANS IN CAMPIONATUL 

ITALIAN

ROMA, 4 (prin radio). — Comenta
torul sportiv al postului de radio 
Roma, sublinia faptul că Fiorentina 
deține un record neegalat în campio
natul italian: ea este neînvinsă în 
campionatul primei divizii de nu mai 
puțin de 28 etape! Duminică Fioren
tina a cîștigat în deplasare, la M,i- 
lano, întrecînd cu 3—1 pe intema- 
zionale și și-a mărit avantajul la 8 
puncte, față de cea de a doua cla
sată, Milano, care a fost întrecută 
de Napoli, cu 2—0.

Milano a jucat slab la Napoli și 
putea pierde la un scor mai mare 
dacă Buffon, portarul echipei nu ar 
fi fost într-o dispoziție bună de joc. 
(El a apărat și un penalti). Iată ce
lelalte rezultate: La Bergamo: Ata- 
lanta-Genova 2-2 (1-0), Bologna-Pro 
Patria 6-1 (5-0), La Torino: Juventus- 
Torino 0—î (0—1), La Padova: Padova- 
Lauc ros sr 3—1 (1—1), La Roma: Roma- 
Novara 2-1 (1-0), I/a Genova: Samp- 
doria-Lazio 1-1 (1-1), La Triest: Tries- 
tina-Spal 3-1 (2-0).

Iată clasamentul;

1. Fiorentina 21 14 7 0 41:12 35
2. Milano 21 11 5 5 50:29 27
3. Intemazi ouăle 21 10 3 8 35:24 23
4. Torina 20 9 5 6 29:22 23
5. Sampdoria 21 8 7 6 31:29 23
6. Roma 21 7 8 6 32:30 22
7. Spăl 21 8 6 7 27:26 22
8. Napoli 21 7 7 7 33:29 21
9. Atalanta 21 9 3 9 42:41 21

10. Lanerossi 21 6 9 6 19:21 21
11. Juventus 21 6 9 6 19:24 21
12. Lazio 21 6 8 7 29:27 20
13. Padova 21 9i 2• 10 28:31 20
14. Genova 21 8 3 10 34:3*7 19
15. Triestina 21 6 7 8 15:28 19
16. Novara 21 5 8 8 26:28 18
17. Bologna 20 6 2 12 34:38 14
18. Pro Patria 21 1 5 15 18:67 7

OPTIMILE DE FINALA IN
CUPA FRANȚEI

FARIS, 4 (prin radio). — Odată cu 
îmbunătățirea condițiilor atmosferice, 
în Franța au fost reluate jocurile 
oficiale de fotbal. Duminică s-a des
fășurat o nouă etapă de cupă. Re
zultatele partidelor din cadrul opti
milor sînt în general normale, ex
cepție face jocul desfășurat la Tou
louse între campioana Franței Stade 
de Reims și echipa din divizia se
cundă Eeziers. Deși Reims a desfășu
rat un joc foarte tehnic, apreciat de 
numeroșii spectatori, ea nu a putut 
întrece, nici după prelungirile regle
mentare, pe adversara ei, partida sol- 
dîndu-se cu un rezultat egal: 1—1. 
Ambele echipe amatoare — Caen și 
Brest rămase în competiție au fost 
eliminate în etapa de ieri. Iată acum 
rezultatele complete: la Paris, Nan-

bulgari in Egipt
același scor ei au obținut victoria 
asupra selecționatei orașului A- 
lexandria. Lotul luptătorilor Vulgari 
în ordinea categoriilor este alcă
tuit din : I. Peicev, D. Petrov, I. 
Enev, D. lancev, D. Petkov-Cifudov, 
D. Dobrev, P. Sirakov, I. Meh- 
medovj

Rlic, Aniței Mircea (f. adv.), N. Io- 
nescu (f. adv.), I. Iosana (f. adv.). 
(Eugen Ursu, corespondent).
• PITEȘTI. JUNIORI. Iată nu

mele învingătorilor d'n echilibra
ta întîlnire Ploești-Pitețti. Gh. 
Ivașcu (Pit.), Gh. Zăir.escu (PI.)» 
Paul Pavel (Pl.), C. Vlad (Pit), 
C. Avram (Pl.), A. Dumitrescu 
(Pl.), M. Iordache (Pit.), P. Mir-; 
cescu (PL), I. Vișan (Pit.), N. 
Spirea (Pl.), D. Loghin (Pit.), 
(C. Pîslaru, corespondent)
• BACĂU. JUNIORI. Învingăto

rii în întîlnirea Bacău-Suceava: 
I. Korfaș (B), Gh. Gall (B), M. 
Sora (B), M. Russu (B), P. Pipa 
(B), Gh. Ciobotaru (S), Leib Moi
se (B), M. Andreescu (S), V. Ghe- 
șa (S). î

rugbiștilor
rea prin Luscal și astfel meciul se 
termină cu scorul de 3-3. Tot du
minică, pe terenul C.C.A. din șo
seaua Ștefan cei Mare, s-au întîlnit 
echipele C.C.A. și Constructorul O- 
rașul Stalin. Mai bine pregătiți, mi
litarii au cîștigat întîlnirea cu sco
rul de 9-0.

Sub aspectul pregătirii fizice, 
majoritatea formațiilor s-au prezen
tat bine. Execuțiile tehnice și orien
tarea tactică au fost însă, în mare 
măsură, împiedicate de starea tere
nurilor. Cu toate acestea, jucătorii 
celor șase echipe au căutat să des
fășoare un joc deschis, care a sa
tisfăcut în parte așteptările publi
cului spectator.

HOTARE
cy a învins pe Olympique Marseille 
cu 6—1; la Marseille, Troyes a între
cut pe Nimes cu 1—«; la Oran frun
tașa clasamentului O*.G.C. Nice a în
trecut echipa Le Havre (din divizia 
secundă) cu 4—1; la Dijon, St. Etien
ne a învins pe Angers (din divizia 
secundă) cu 3—1; la Strasbourg, Se
dan a întrecut echipa Grenoble, tot 
din divizia a doua, cu scorul de 7—3, 
la Angers, Lyon i-a întrecut pe ama
torii din Brest cu 5—6, iar Lena pe 
cei de la Stade Malherbe Caermais 
cu 4—1.

REZULTATE NORMALE IN CAM
PIONATUL IUGOSLAV

BELGRAD 5 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Duminică,® 
început în toată țara returul cam
pionatului de fotbal pe anul 1955/ 
1956. Prima etapă a returului nu a 
adus nici o surpriză, toate întîlnirile 
terminîndu-se cu victoria echipelor 
gazdă.

In general, echipele sînt bine pre
gătite, dovadă scorurile strînse cu 
care s-au terminat partidele. Iată re
zultatele tehnice: Dinamo Zagreb-Beo. 
graclski Sport Klub 2—1 (2—1); 
Steaua roșie Belgrad-Buducnost Ti
tograd 2—0 (2—0); Vojvodina Novi 
Sad-Zelezniciar Sarajevo 3—o (2—0); 
Partizan Belgrad-Zagreb 2—1 (0—1); 
Velej Mostar-Radniciki Belgrad 3—1 
(3—0); Sarajevo-Hijduk Split 1—0 
(1—0).

In urma acestor rezultate clasa
mentul primelor 5 echipe se pre
zintă astfel:

St. roșie Belgrad 14 8 6 0 26: 9 22
Partizan Belgrad 14 10 2 2 36:17 22
Radnioiki Belgrad 14 8 3 3 3G:22 19
Velej Mostar 14 6 4 4 27:22 16
Sarajevo 14 7 2 5 23:24 16

M.ILOȘ VELICKOVIC

CAMPIONATUL U.R.S.S. VA 
ÎNCEPE LA 1 APRILIE

La 1 aprilie va începe campionatul 
de fotbal al U.R.S.S. pe anul 1956, 
pentru echipele de categoria A. Anul 
acesta la cea mai populară' competi
ție sportivă din U.R.S.S. participă 
12 echipe și anume : Dinamo Mosco
va, Spartak Moscova, Ț.D.S.A., Tor
pedo Moscova, Locomotiv Mosco
va, Dinamo Kiev, Șahtior Sta- 
lino, Zenit Leningrad, Dinamo Tbi
lisi, Rezervele de Muncă Lenin
grad, Burevestnik Chișinău și Casa 
ofițerilor din Sverdlovsk. Echipele 
Burevestnik și Casa Ofițerilor au pro
movat pentru prima oară în categoria 
A.

La Moscova sezonul de fotbal va 
fi deschis oficial în ziua de 1 mâi 
cu tradiționalul meci dintre campi
oana țării, Dinamo Moscova și cîști-. 
gătoarea cupei U.R.S.S., Ț.D.S.A.

A FOST INAUGUURAT CAMPIONA
TUL DE FOTBAL AL

R. P. GULGARIA

SOFIA 5 (prin telefon <Te la cores
pondentul nostru). — Cu întîlnirea de 
fotbal Lokomotiv Sofia-Spărtak Ple
ven, desfășurată sîmbătă, a fost 
inaugurat campionatul de fotbal al 
R. P. Bulgaria pe anul 1956. Victoria 
a revenit echipei Spartak cu scorul 
de 1—0. Duminică, peste 30.000 de 
spectatori au urmărit meciul Ț.D.N.A.- 
Udarnik terminat cu victoria mili
tarilor la scorul de 3—2 (0—2). Cele
lalte rezultate sînt: Spartak Orașul 
Stalin-Dinamo Sofia 1—0; Narodna 
Armia Plovdiv-Spartak Plovdiv 1—0; 
Luni s-a desfășurat meciul Minior 
Dimitrovo-Uzina 12 Sofia, terminat 
cu scorul de 3—1 în favoarea mine
rilor.

TOMA HRISTOV
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Pregătirile lotului de juniori
Lotul reprezentativ de juniori, 

care între 28 martie și 2 aprilie 
va participa la Turneul! FIFA în 
R. P. Ungară, și-a continuat ieri 
pregătirile, jucând cu Flacăra Cîm- 
pina. Incepînd de azi, lotul va fi 
supus unei pregătiri cit mai apro
piate condifiilor în care se va des
fășura competiția internațională din 
R. P. Ungară, adică va juca din 
două în două zile. Astfel, astăzi ju-

Mîine se deschide a Xl-a ediție 
â Jocurilor Mondiale Universitare de iarnă

pentru turneul F. I. F, A.
niorii vor întîlni echipa de categorie 
C Locomotiva MCF, joi pe Știința 
București, iar sîmbătă pe Dinamo 6, 
ambele din categoria B. In felul 
acesta se va putea vedea cum va 
răspunde Iotul la efort maxim, de 
competiție. Dppă această pregătire 
și pînă la plecarea (26 martie) la 
Budapesta, lotul va urma un pro
gram obișnuit de antrenament.

Așa arată bazinul acoperit de la Melbourne — in construcție. In acest bazin se vor desfășura între 
cerile de notație din cadrul Jocurilor Olimpice de vară.

VARȘOVIA. (Agerpres). — La 
7 manție se va deschide la Zako
pane șî Varșovia cea de a 11.-a 
ediție a Jocurilor mondiale univer« 
sitare de iarnă. La această tradițio
nală competiție sportivă vor parti- 
tipa peste 400 de studenți și tineri 
din 20 de țări ale lumii printre care; 
U.R.S.S., Anglia, Australia, Bolivia, 
Islanda, R.P. Chineză, Norvegia, 
Finlanda, R.P.R., Franța, Belgia, 
R.P. Ungară șl altele.

La Zakopane se vor desfășura 
Concursurile de schi, iar la Varșo
via întrecerile de patinaj artistic și

Sportivi romîni în R. D. Germană

Concursul internațional de șah 
de la Dresda

DRESDA 5 (prin telefon). — In 
rundele V și VI s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Runda V-a : 
Pidevschi-Fuchs 1-0, Sîerner-Uhl- 
mann, Sefc-Pachmann, și Holmov- 
Averbach toate remisă, Goltz-Sliwa 
1-0, Traikovici-Mohlberg 0-1, Bilek- 
Andersen 1-0. Partida dintre Ditt- 
rnann și Ciocîltea s-a întrerupt în 
favoarea ultimului. Runda Vl-a dis
putată luni: Fuchs-Sefc 1-0, Ster- 
ner-Goitz remisă, Pachmann-Ditt- 
mann 1-0, Averbach-Traikovici în
treruptă într-o poziție egală. Mohl- 
berg-Bilek 0-1, Uhlmann-Andersen 
1-0, Sliwa-Pîdevschi întreruptă în
tr-o poziție confuză. Partida 
dintre Ciocîltea și Holmov s-a 
întrerupt într-o poziție avantajoasă 
pentru concurentul romîn.

Azi se dispută runda VII-a. Cio
cîltea joacă cu negrele împotriva 
Iui Traikovici. Joi vor continua 
partidele întrerupte.

laBERLIN 5 (prin telefon de 
corespondentul nostru).

— Duminică a luat sfîrșit la Ober
hof concursul internațional de schi 
la care au participat peste 100 de 
concurenți din R. D. Germană și 

cîțiva schiori invitați din R. P. Un
gară și R. P Romînă. Proba de 10 
km. fond femei a fost cîștigată de 
Elfriede Ulrich (R.D.G.) care a ob
ținut rezultatul de 47:13.0. Pe lo- 
oul II s-a clasat Brunhilde Huhn- 
schild (R.G.D.) iar pe locul al III- 
lea a sosit concurenta maghiară 
Magdolna Gerda. întreceri deosebit 
de spectaculoase au avut loc în pro
ba de 15 km. fond bărbați. La start 
s-au prezentat 55 de schiori, printre 
care și concurenții romîni Aldescu, 
Ducaru, Olteanu, cîțiva schiori din 
R. P. Ungară, precum și numeroși 
concurenți din R. D. Germană. O 
frumoasă performanță a obținut 
Manole Aldescu care a ocupat locul 
III, fiind întrecut de Cono Werner 
și _Erich Lindenlaub, ambii din

_ Iată rezultatele: Cono 
1:01,45,4 Erich Lindenlaub 
Manole Aldescu 1:03.34, 
Moring 1:03,34 Pe locul 

locul 

R.D.G.
Werner 
1:02,44, 
Werner 
,V1I: Pal Zacsko (R.P.U.)., 
XII M. Ducaru >1:04,41... locul XV. 
Gh. Olteanu 1:05,06 etc.

Săriturile speciale au fost cîști- 
gate de excelentul schior german 
Harry Glass, care a realizat sărituri 
de 78 și 81 m. Pe locul II: Wer
ner Lesser (79,5 și 80,5), III : Hel
muth Wegnagel (80,5 și 79,5 m.) 
4. Kurt Meinel (68,5 și 70 m. ): 5. 
Hugo Fuchs (68 și 68 m.) toți din 
R.D.G. iar pe locul VI. Nicolae 
Munteanu (R.P.R.) (68 și 69 m.). 
La aceste întreceri au participat 65 
de concurenți.

*
întrecerile de patinaj viteză care 

urmau să se desfășoare la Gelsing

hochei pe gheață. La turneul de ho
chei pe gheață s-au înscris echipele 
U.R.S.S., R.P. Chineze, R.P.R., 
R. Cehoslovace și R. P. Polone.

In frumoasa stațiune de sporturi 
de iarnă Zakopane au sosit zilele 
trecute schiorii sovietici, romîni și 
bulgari. Din echipa sovietică fac 
parte numeroși sportivi cunoscuți 
ca Anikin, Moșkin, Șamov, Fedo
rov și Seliuhin Străzile orașului 
sînt frumos împodobite în vederea 
acestui eveniment sportiv. In tim
pul jocurilor vor sosi aici numeroși 
turiști din diferite țări ale Euro
pei.

au fost amînate din cama timpului 
nefavorabil (ploaie și gheață ne
prielnică).

Frumoasa comportare 
a scrimerilor romîni

la turneul internațional 
de la Leipzig

— MARIA TAITIȘ LA FLORETA 
FETE Șl TIBERIU BARTOS 

LA SABIE AU OCUPAT PRIMELE 
LOCURI —

LEIPZIG 5 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Cu oca
zia Tîrgului internațional de mos
tre de la Leipzig, în marea sală 
„Messe Halle” din localitate, în fa
ța unui număr mare de spectatori 
s-a desfășurat un turneu interna
țional de scrimă la care au parti
cipat concurenți din R. D. Germa
nă, R. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria 
și R. P. Romînă.

Reprezentanții R. P. Romine au 
avut o strălucită comportare, cu
cerind primele locuri atît în proba 
de floretă femei, prin Maria Taitiș 
cît și în cealaltă probă rezervată 
bărbaților, la sabie, prin Tiberiu 
Bartos. De remarcat, că în turneul 
final, atît Taitiș, cît și Bartos nu 
au suferit nici o înfrîngere, reali- 
zînd 7 victorii în tot atîtea dispute.

Trebuie menționat că toți concu- 
renții romîni s-au calificat în finale 
și au obținut locuri fruntașe.

Iată clasamentele la cele două 
probe: FLORETA FETE: 1. Maria 
Taitiș 7 victorii, 2. Olga Orban 
(R.P.R.) 6 v., 3. Rorokova (R. Ceh.) 
4 v., 4. Elena Samsudeanu (R.P.R.) 
4 v.

SABIE BARBA} I: Tiberiu Bar- 
toș 7 v., 2. Chmola (R. Ceh.) 5 v.,
3. C. Pelmus (R.P.R.) 5 v., 4. D. 
Mustață (R.P.R.) 4 v.

Concurenții romîni au fost mult 
aplaudați de spectatorii prezenți în 
sală, printre care se aflau și nu
meroși străini.

GERHARD LERCH

kov 11'/, p.; Milici 11 p.; Udovclci 
10'/, p.; Pirc 9'/, p. etc.

• In stațiunea de sporturi de lamă 
Tatranska Lomnice au început între
cerile Internaționale de schi pentru 
marele premiu al Slovaciei. La com
petiție participă numeroși schiori 
<fe valoare din Austria, Franța, El
veția, B.P. Polonă, R. Cehoslovacă și 
alte țări.

• MOSCOVA (Agerpres).
In sala de sport a Universității din 

Moscova s-a disputat la 4 martie în
tîlnirea internațională de baschet 
dintre echipele reprezentative mas
culine ale U.RS.S. și R. P. Bulgaria.

Baschetbaliștii sovietici au învins 
cu scorul de 66—40 (13—18). ianis
K rum ins, cel mai înalt jucător so
vietic (2,18 m.) a făcut o partidă
foarte bună, înscriind cele mai multe 
puncte pentru echipa sa.

• BAKU 5 (Agerpres).
Echipa de lupte libere a Iranului, 

care întreprinde un turneu în 
U.R.S.S., a susținut la Baku un meci 
prietenesc cu echipa Azerbaidja
nului. Intîlnirea s-a terminat la e- 
galitate : 4—4. Luptătorul sovietic I- 
brahim Dadașev l-a învins la puncte 
pe campionul mondial Tofig.

• AMSTERDAM, (Agerpres).
Inotătoarea olandeză Cookie Gas- 

telaars, în vîrstă de 18 ani, a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
100 m. liber cu timpul de l’04”2/10. 
Vechiul record era de l*04”6/10 și 
data din 1936.

• In campionatul de șah al R.P.F. 
Iugoslavia, după 16 runde pe primele 
locuri ale clasamentului se află! Gli- 
goricl și Matanovlci cu li */i p.; Iv-

/

Participant» la J. 0. vor trebui să sosească Ia Melbourne cu 20 zile 
înaintea începerii întrecerilor

După cum vă veți da seama 
din rîndurile care urmează, acci
dentul lui Sandor Iharos nu a 
fost atît de grav pe cît s-au 
grăbit să anunțe diferitele agen
ții de presă și ziare din occident. 
Recordmanul mondial și-a reluat 
de curînd antrenamentul la Bu
dapesta. Pe stadionul Honved, 

unde pista este înghețată tun și 
terenul de asemenea, puteau fi 
văzuți alergînd Iharos, Tabori, 
Rozsavolgyi și alți ajleți mai ti
neri, în timp ce Igloi, antrenorul 
lor, îi urmărea atent.

Dar în mdț-ginea pistei s-au ivit 
de îndată cîțiva curioși care s-au 
grăbit să-i pună întrebări lui Ig- 
loi. Bineînțeles că se discută

17 țări participă 
la cea de a 23-a ediție 
a campionatelor mondiale 

de tenis de masă
TOKIO 5 (Agerpres). —
La cea de a 23-a ediție a cam

pionatelor mondiale de tenis de 
masă vor participa 17 țâri: Aden 
(Arabia), Australia, R. P. Chine
ză, R. Cehoslovacă, Anglia, Fran
ța, Germania (R. D. Germană Șl 
R. F. Germană), Hong Kong, In
dia, Japonia, Coreea de sud, Fi- 
lipine, Portugalia, R.P.R., Singa
pore, Suedia și S.U.A.

15 echipe reprezentative de țari 
s-au înscris în competiția pentru 
cupa „Swaythling" pe care a cu- 
ceriit-o la ultima ediție de la 
Utrecht, echipa masculină a Ja
poniei, iar 8 echipe (R,P R, R. P. 
Chineză, Anglia, Hong Kong, In
dia, Japonia, Coreea și S.U.A.) 
și-au trimis adeziunile de înscrie
re la „Cupa Corbillon" pe care a 
cîștigat-o echipa feminină a R.P.R. 
pentru a patra oară.

Programul definitiv al campiona
telor mondiale este următorul : 2 
aprilie : Festivitatea de deschidere 
și jocuri pe echipe pentru cupele 
„Swaythling" și „Corbillon". 3 
aprilie: jocuri pe echipe. 4 aprilie: 
semifinalele cupelor „Swaythling" 
și „Corbillon". 5 aprilie: finalele 
campionatelor pe echipe (bărbați.și 
femei). 6 aprilie: excursie prin 
Tokio (dimineața), deschiderea con
gresului federației internaționale de 
tenis de masă (după-amlază). 7 
aprilie: încep meciurile din cadrul 
probelor de simplu, dublu și dublu 
mixt. 8 aprilie: meciuri pentru pro
bele de simplu masculin și femi
nin. 9 aprilie: jocuri în cadrul pro
belor de simplu masculin și femi
nin. 10 aprilie : semifinalele probe
lor de simplu, dublu și dublu mixt. 
11 aprilie : finale la toate probele.

In prima zl s-a disputat proba de 
GUalom special bărbați. Pe locul întîl 
B-a clasat austriacul Oberelgner cu 
timpul de 2’0a"3/10. Locul doi a fost 
ocupat de Kra.'nak (B. Cehoslovacă).

(pentru a câta oară ?) despre de
plasarea din Australia. Igloi le 
spune:

„Dacă regret că atleții noștri 
nu au fost în cea mai bună for
mă la concursurile din Australia, 
în schimb pot să afirm că depla
sarea noastră nu a fost zadarni
că. Condițiile neobișnuite pentru 
noi în care s-au desfășurat aceste 
întreceri ne-au îmbogățit cu pre
țioase și interesante învățăminte. 
Nestabilitatea climatului austra
lian îngreunează pregătirile, lucru 
care ne-a dat de gîndit și ne-a 
determinat să ne schimbăm me
todele deoarece cele cu care sîn
tem obișnuiți nu ne ajută".

In acest timp, Iharos îi pără
sește pe coechipierii săi deoarece 
nu vrea să forjeze și pătrunde în 
sală pentru a-și continua pregă
tirea făcînd gimnastică. El decla
ră că nu mai simte nici o durere 
la călcîi, dar nici nu vrea să for
țeze începutul pregătirii.

Cu acest prilej, Iharos ne-a 
vorbit și despre proiectele pe care 
le are pentru noul sezon :

„Mă pregătesc în acest an cu 
mai mare intensitate decit în 
1955. O sarcină foarte grea mă 
așteaptă la Jocurile Olimpice. Aș 
vrea să particip în opt zile la trei 
finale, cursele fiind într-o ordine 
care nu mă avantajează de loc. 
La 23 noiembrie, în prima zi, voi 
alerga la 10.000 metri, la 26 no
iembrie seriile probei de 5.000 me
tri, la 28 noiembrie finala probei 
de 5.000 metri, la 29 noiembrie 
seriile probei de 1.500 metri și la 
30 noiembrie finala probei de 1.500 
metri. Este exact ce a făcut Za
topek în 1952 la Helsinki, înlo
cuind însă, bineînțeles, 1.500 me
tri cu maratonul. Trebuie să a-

Declarații ale sportivilor iugoslavi 
țaracare ne-au vizitat

Jucătorii de tenis de masă iugo
slavi, care au susținut mai multe 
întîlniri prietenești cu membrii lo
tului R.P.R., au părăsit Capitala 
plecînd spre patrie.

Intr-o convorbire cu un corespon
dent al Agenției „Agerpres" con
ducătorul delegației sportive iugo
slave, Stoian Protic, și-a împărtă
șit impresiile în legătură cu vizita 
în țara noastră.

„Intîlnirea de tenis de masă din
tre echipele masculine ale țărilor 
noastre, a spus Stoian Protic, a în
dreptățit așteptările în ceea ce pri
vește valoarea tehnică a partidelor,

La aceasta a contribuit îndeo-

§• Sîmbătă s-a desfășurat la Ber
lin dubla întîlnire internațională de 
handbal în sală dintys reprezentati
vele R. D. Germane și R. P. Ungare. 
In ambele partide s-au înregistrat 
rezultate surprinzătoare. Echipele 
masculine ale celor două țări au ter
minat 
tativa 
trecut 
mane.

• Echipa de lupte clasice a R. F. 
Germane a întrecut sîmbătă repre
zentativa Franței cu 6—2.

• La Lausanne reprezentativa de 
handbal de sală a Franței a termi
nat la egalitate, 19—19 cu selecțio
nata Elveției, iar Ia St. Gallen, vic
toria a revenit elvețienilor cu scorul 
de 15—12.

la egalitate 9—9, iar reprezen- 
feminină a R. P. Ungare a în- 
cu 9—C pe cea a R. D. Ger-

a Sîmbătă s-a desfășurat la paris 
întîlnirea internațională de volei 
dintre reprezentativele masculine ale 
Franței și R. p. Ungare. Victoria 
le-a revenit francezilor cu scorul de 
3—2, (19—14, 15—11, 12—15, 12—15,
15—13). 

răt însă că nu am afirmat că voi 
fi și învingător ca Zatopek... De 
altfel, finind seama de valoarea 
finaliștilor consider că nu este în 
puterile unui om să cîștige toate 
cele trei probe’.

întrebat asupra valorii rezulta
telor care ar putea fi obținute la 
Melbourne Iharos a răspuns:

„Nu cred că vor putea fi sta
bilite noi recorduri mondiale, cel 
puțin în ceea ce privește cursele 
pe distanțe lungi. Aceasta, din 
cauza călătoriei lungi care tre
buie făcută pînă acolo, a timpului 
nesigur, a viaturilor care bat con
tinuu. Vîntul în special, va favo
riza tacticile studiate dinainte. Fă
ră îndoială că la 5.000 metri nu 
se va putea cîștiga fără o per
formanță sub 14 min., dar nu va 
fi stabilit un nou record mondial.

După părerea mea, se exage
rează în același timp în legătură 
cu variația de temperatură între 
Europa și Australia. Este adevă
rat că fiecare reacționează in mod 
diferit; în mica noastră echipă 
de exemplu, Rozsavolgyi s-a 
simțit ca la el acasă. Pentru mi
ne, cea mai mare nenorocire o 
constituie lungimea călătoriei: 
mă obosește în mod deosebit fap
tul că timp de 63 de ore trebuie 
să ascult zgomotul motoarelor a- 
vionului. Cînd va trebui să ajun
gem la Melbourne? După părerea 
mea, cel puțin cu 20 zile înainte 
de începerea Jocurilor".

Reiese din aceste declarații nu 
numai că accidentul lui Iharos • 
fost destul de puțin grav, d»r șf 
faptul că cei trei renumiți record
mani maghiari, elevii lui Igloi, au 
luat „startul" în pregătirea 
pică. Rezultatele le vom 
peste zece luni.

olim- 
afla

și Vogrinc, 
o partidă de

care 
rară

sebi Gantner 
au furnizat 
spectaculozitate. Cîștigătorul turne
ului individual, Toma Reiter, are 
un joc complet și merită să fie cla
sat printre cei mai buni jucători 
din lume. Tînărul O. Bottner, des
pre care am auzit acum pentru pri
ma oară, are mari perspective de 
dezvoltare.

In timpul șederii la București, 
ne-am petrecut timpul in mod foar
te plăcut. Am vizitat marele com
binat poligrafic Casa Scînteii 
„I. V. Stalin", fabrica de confec
ții „Gh. Gheorghiu-Dej", am asistat 
la spectacole de teatru și operă, 
am vizitat frumoasele baze sportive 
din capitala dv. Peste tot am fost 
primiți cu multă prietenie. Ne-a 
impresionat marele număr de mun
citori care au asistat la demons
trația făcută cu jucătorii noștri la 
fabrica „Gh. Gheorghiu-Dej".

Sînt convins că întîlnirile tot 
mai dese dintre sportivii romîni 
și iugoslavi vor contribui la strîn- 
gerea relațiilor de prietenie dorite 
de ambele părți".

Iosip Vogrinc, unul dintre cei 
mai buni jucători iugoslavi, a de
clarat printre altele :

„Echipa romînă a făcut mari pro
grese în ultimul timp și, după 
mine, are șanse să ocupe un loc 
de onoare la campionatele mon
diale de la Tokio. Reiter, Gantner 
și Harasztosi au confirmat din 
nou reputația de care se bucură in 
tenisul de masă mondial și întllni- 
rile susținute cu ei au constituit un 
folositor schimb de experiență pen
tru echipa iugoslavă. Așteptăm ca 
nerăbdare noi întîlniri între jucăto
rii de tenis de masă romîni și iugo
slavi".
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