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Cetățeni,
Votind la 11 martie pe candidații 

I Frontului Democrației Populare, veți alege 
ca deputati in sfaturile populare gospodari 

< harnici și priceput!, hotăriti să-și consacre 
I eforturile obținerii de noi realizări' in 

dezvoltarea orașelor și satelor patriei, in 
îmbunătățirea vieții poporului!
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A stăzj este 3 Martie. In această z:, ziua lor, temeile 
din întreaga lume își reafirmă cu mai multă tă
rie hotărîrea de a lupta pentru liniștea cămi
nelor lor, pentru fericirea copiilor lor, pentru pa
cea lumii întregi.
Sărbătorirea lui 8 Martie are o veche tradiție, 
încă de acum 46 de ani, Conferința internaționa’ă a 

Copenrtaga, a pro clamat 8 Martie ca zi internațio- 
De atunci, această sărbătoare a strins mase tot mai 
în jurul stindardului luptei pentru egalitate, pentru 

a femeilor a găsit un pu- 
Stat social'st din lume, stat în

feme.lor de la 
nală a femeilor, 
largi de femei 
un trai mai bun, Mișcarea mondi ală 
tenr.'K reazim în crearea primului 
care pentru pr?na oară în istccie femeia a obținut deplina egal tate 
în drepturi cu bărbatul. Victoria istorică a poporului chinez ca și 
desprinderea din lanțul imperialist a altor țări din Europa și Asia 
a făcut ca rândurile femeilor care și-au cucerit dreptul la o viață 
fericită să crească și mai mult. Marile drepturi de care se bucură 
femeile în țările lagărului socialist, rolul important pe care ele î 
joacă în viața țărilor respective, constituie 
și lipsite de drepturi din țările capita iste 
lupta lor dîrză

pentru femeile asuprite 
un puternic imbold in

Orice femeie, orice mamă, nu poate fi pe deplin liniștită în ceea 
ce privește soarta familiei și a copiilor săi atît timp cât norii negri 
ai războiului n-au fost îndepărtați. Acest adevăr este atît de simplu, 
șî totuși, pentru ca el să ajungă în inimile a mi ioane și milioane 
de femei au trebuit să fie depuse eforturi serioase. Din fericire, există 
o mare organizație internațională al cărei scop de onoare este acela 
de a mobiliza femeile de pretutindeni în nobila luptă pentru apă
rarea păcii, de a le arăta uriașul pericol ce se ascunde în planurile 
ațîțătorilor la un nou război. Această organizație este F.D.I F. Sărbă
torirea în acest an a zilei de 8 Martie coincide cu aniversarea a 
10 ani de la constituirea acestei largi organizații, care cuprinde în 
rândurile sale peste 200 de milioane de femei, din 80 de țări. 
F.D.I.F a chemat și cheamă neîncetat masele de femei să-și con- j 
tinuie neobosite upta pentru triumful păcii în lume. In țările capi- • 
taliste, femeile muncitoare desfășoară sub steagul F.D.I.F. lupta 
pentru drepturi, împotriva exploatării, împotriva șomajului, mizeriei 
și foamei, pentru școli și spitale în loc de aerodromuri militare, 
pentru lapte și unt în Ioc de arme de distrugere în masă.

Un detașament însemnat în marea mișcare a femei or de pretu
tindeni pen'ru Pace și progres il alcătuiesc femeile muncitoare din 
țara noastră. Ziua Internațională a Femeii este pentru ele un prilej 
fericit de a trece în revistă marile drepturi pe care le au în con- ' 
dițiile puterii populare. „Una din cele mai importante realizări a'e 
regimului democra'-oopu'ar — a arătat în raportul C.C. al P.M R. 
la cel de al II-lea Ccngres al par udului tovarășul Gh. Ghsorghiu- 
Dej — este participarea femeii cu drepturi ega’e cu ale bărbaților la 
activitatea de sta.t, economică și culturală" Ce înseamnă această 
realizare pentru opera de construire a socialismu'ui, o spun în mod 
convingător cifrele de mai jos. Astfel, în cursul primului plan cin
cinal peste 300 000 de femei au intrat în producție. In comerțul de 
stat, numărul femeilor reprezintă 46 la sută din tota'ul salariaților. 
Numărul femeilor profesori universitari, conferențiari, lectori și asis
tenți a atins cifra de 2.000. Femeile au renrezentante în cel mai 
înalt for de cultură al țării, Academia R.P.R.

Și în mișcarea sportivă, elementu' feminin ocupă un loc însemnat. 
De unde în trecut numărul femeilor angrenate în activitatea sportivă 
era extrem de redus — din cauza mentalității burgheze și lipsei 
unor conditiuni corespunzătoare —, în prezent peste 300 000 de femei 
fac parte din colectivele sportive. Dintre acestea s-au ridicat zeci de 
maestre ale sportului. Merite deosebite și-au cucerit sportivele țării 
noastre în întrecerile cu cele'alte sportive ale lumii. Cele mai im
portante succese ale sportului rominesc in ultimii ani sînt cele aduse 
de maestra emerită a sportului, Angelica Rozeanu. In ierarhia valo
rilor mondiale, locu' cel mai bun dintre atleții și atlete'e noastre îl 
ocupă (olanda Ba’aș Trăgătoarele ludlth Moscu. Marieta Juver- 
deanu, Felicia lovănescu, Paras-hiva Elekes și Jaqueline Zvonevschi 
au cuce-it titluri de cainnioane ale Euronai. Canotoarele noastre frun
tașe și-au cucerit o faimă interna ționslă ocupînd de patru ori locul 
II în întrecerile camoionatelor europene de anul trecut Handbal'- 
stele au ocunat primul loc în corn petiția de la Festivalul din Var
șovia. Sportivele noastre rartic'f-ă cu drag la viața obspa'că. In ron
durile candidaților F.D.P. în apropiatele alegeri de deputați în sfa
turile populare se numără Angelica Roz»a"U, Lia Manoliu. ludith ț 
Moscu. <

Cu prilejul zilei de 8 Martie vă felicităm, dragi sportive, și vă j 
urăm succese noi in activitatea de zi cu zi, victorii și performanțe « 
care să ridice șl mal sus gloria sportivă a patriei. |

V. Ciociltea, Holmov și Pachman în fruntea clasamentului 
turneului internațional de șah de la Dresda

DRESDA 7. (Prin telefon). — 
Reluarea partidelor întrerupte în 
rundele a 5-a și a 6-a a adus uri 
frumos succes tînărului reprezen
tant al țării noastre, maestrul V. 
Ciocîltea. Conducînd cu precizie 
piesele sale el a învins consecutiv 
pe Dittman și pe maestrul inter
național R Holmov, care cu acest 
prilej a suferit prima înlrîngere în 
turneu. Alte rezultate: Sfiwa — 
Pîdevschi 1—0, Anderssen—Trai- 
kovici 0—1.

In runda a 7-a Ciociltea a întil- 
nit cu negrele pe șahislul iugoslav 
Traikovki. Partida s-a terminat 
remiză. Ia’ă rezultatele rundei: 
Dittman-Fuchs 1—0, G°ltz—Uhl-

man 1—0. Anderssen—M°hlberg 
0—1. Partidele Pîdevski—Sterner, 
Holmov—Pachman și Bilek-Aver- 
bach s-au terminat remiză, iar cea 
dintre Selc și Sliwa s-a întrerupt.

După șapte runde clasamentul 
se prezintă astfel: 1.—3. Ciociltea, 
Holmov și Pachman cite 5 p. 4. 
Averbach 4 p. (2) 5. Uhlman 4 p. 
6 Sl-tva 3>/2 (1), 7—8. Fuchs,
Mohlberg 3'h. 9—12. Pîdevski, 
Bilek, Diltman, G6ltz 3 p. 13. Selc 
2'/» (2). 14. Sterner 2'it, 15. Trai- 

kovici 2 (1), 16. Anderssen l/2.
In rundele următoare- Ciocîltea 

joacă cu albele împotriva-dui Bilek 
=î cu negrele înlilnaște pe Anders

sen.
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întâlnirea tov. dr. PETRU GROZA
cu alegătorii din circumscripția electorală orășenească nr. 3 Cluj

CLUJ 7. (Agerpres). —
Alegătorii din circumscripția e- 

lectorală orășenească nr. 3 Cluj 
s-au întîlnit marți după-amiază în 
sala clubului „Filimon Sirbu" al 
atelierelor C.F.R. ,.16 Februarie" cu 

candidatul lor, tovarășul dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Intilnirea a fost deschisă de to
varășul Gă.l Erno, prorectorul 
Universității „Bolyai" care a înfă
țișat larga dezvoltare pe care au 
luat-o în anii regimului de demo
crație populară economia ș: cultura 
regiunii Cluj.

Vorbind cu mîndrie despre rea
lizările de pînă acum, alegătorii 
au făcut totodată propuneri în ve
derea înlăturării unor lipsuri care 
mai dăinuie în munca sfaturilor 
populare.

Gavrilă Vădeanu, maistru la re
sortul vagoane și lucrări diverse 
al Atelierelor C.F.R. „16 Februa
rie", a arătat că sfatul popular al 
orașului Cluj trebuie să acor

de mai multă atenție alimentării cu 
apă potabilă a cartierului Dîmbu 
Rotund, precum și grăbirii ritmului 
construcțiilor de locu’nțe.

Tînărtil alegător Valentin Chio- 
ran a arătat că trebuie acordat un 
sprijin mai eficace culturii fizice 
și sportului, precum și activității 
cultural-educative în rîndurile ti
neretului.

Mai mulți alegători de naționa
litate maghiară au vorbit despre 
drepturile de care se bucură mi
noritățile naționale din țara 

noastră.
Răspunzînd alegătorilor, a luat 

cuvîntul tovarășul dr. Petru Groza. 
Cuvintele rostite *n cadrul întâl

nirii — a spus vorbitorul — au 
înfățișat preocupările de zi cu zi 
ale oamenilor muncii, hotărîrea 
lor de a participa activ Ia întărirea 
continuă a statului democrat-popu
lar

Tovarășul dr. Petru Ciroza a 
subliniat datoria de onoare care 

revine fiecărui om al muncii de a 
contribui la îndeplinirea sarcinilor 
istorice puse în fața întregului 
popor de cel de al doilea Congres 
al P.M.R. pentru dezvoltarea con- 
tinuă a economiei naționale în ve
derea creșterii neîncetate a nivelu
lui de trai material șl cultural al 
celor ce muncesc.

_In încheiere, vorbitorul a arătat 
că apărarea păcii este sarcina 
principală a tuturor celor a căror 
dorință fierbinte este de a păstra 
și dezvolta cuceririle dobîndite în 
anii puterii populare

Intilnirea tov. CONSTANTIN PIRVULESCU
cu alegătorii din circumscripția electorală orășenească nr. 126 Craiova

CRA’OVA 7 (Agerpres). -
Numeroși cetățeni din orașul 

Craiova au venit marți după- 
amiază în sala da festivități a 
școlii pedagogice mixle pentru a se 
întîlni cu tovarășul Constantin 
Pîrvulescu, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R., președin
tele Marii Adunări Naționale, can
didat al F.D.P. în circumscripția 
electorală orășenească nr. 126 Cra

iova.
Numeroși participant! la în'.îlni- 

re, printre care gospodina Ioana 
Cojooaru, maistrul de fabricație Ion 
Dodocea, tehnicianul Petre Săftoiu, 
laureat al Premiului de Stat, au 
vorbit despre grija părintească a 
partidu'ui față de nevoile mereu 
crescînd; ale oamenilor muncii.

In cuvîntul său, tovarășul Con
stantin Pîrvul-'scu a subliniat adîn-

cul democratism al rînduirii noas
tre de stat.

Regiunea și orașul Craiova — a 
spus vorbitorul — sînt acum de ne
recunoscut. La Craiova s-au con
struit: fabrica „Electroputere", una 
f’in're cele mai mari fabrici de ma
șini electrice din țară, marea uzină 
de mașini agricole „7 Noiembrie", 
la Podari fabrica de uleiuri vegeta
le „Hărnicia", la T. Severin un ma
re abator frigorifer și multe alte u- 
nități ale industriei noastre socia
liste, i.ar în momentul de față în 
regiune se ridică una d'n cele mai 
mari fabrici de zahăr din țară. In 
cele 20 de raioane ale regiunii Cra
iova au fost înființate 24 noi între
prinderi economice locale. Regiunea 
Craiova devine și o importantă re
giune petroliferă. De asemenea, în 
această parte a țării a început să

se extragă cărbune din cariere „la 
zi". Foștii clăcași de pe cele 754 de 
moșii care existau odinioară în re
giune sînt astăzi stăpâni pe pămîn-> 
tul pe care au trudit veacuri de-a 
rîndul. 92 300 familii de țărani mun
citori fără pămînt sau cu pămînt 
puțin au fost împroprietăriți de pu
terea populară cu 123.500 ha. de te
ren.. Convingîndu-se de roadele 
muncii în comun, peste 40.000 fa
milii de țărani muncitori au înfiin
țat peste 1.200 de gospodării colec
tive și întovărășiri agricole. La 
Craiova s-au construit două teatre 
de vară, un teatru de păpuși, iar 
noul looal al Filarmonicii de Stat 
„Oltenia" este în curs de construi
re. Rețeaua electrică s-a extins, iar 
volumul alimentării cu apă a ora-* 
Silim a snorit în ultim-’î ani.

Intilnirea tov. general - coloneii ALEXANDRU DRĂGHICI
cu alegătorii din circumscripția electorală regională nr. 59 Bacău

BACĂU 7 (Agerpres). —
In sala de festivități a noului și 

spațiosului club din Zemeș s-au 
adunat marți după-am'ază aproa
pe 1.000 de alegători din circum
scripția electorală regională nr. 
59 Bacău. Sondori, brigadieri, in
gineri, tineri, gospodine, s-au în
tîlnit cu candidatul lor în alege
rile de la II martie, tovarășul ge
neral colonel Alexandru Drăghici, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., ministrul Afacerilor In
terne.

La adunare au luat cuvîntul nu
meroși cetățeni. Ing. Teodor Cucu 
de la schela l producție Zemeș. 
Teodor Negoiță, șeful secției ca
zane aburi a oficiului I Zemeș, 
sondorita Anica Drăgan, Mihai To- 
deraș, Gh. Munteanu și alfî alegă

tori au subliniat succesele în pro
ducție cu care oamenii muncii din 
valea Zemeșului întimpină alege
rile.

A luat apoi cuvîntul tov. A- 
lexandru Drăghici. Vorbitorul a 
înfățișat alegătorilor marile trans
formări petrecute în ultimii ani 
în regiunea Bacău. Industria re
giunii, bazată pe mari bogății na
turale, s-a dezvoltat mult. Au 
fost create noi întreprinderi • ter
mocentralele de la Comănești și 
Borzești, fabrica de ciment de ta 
Bicaz, fabricile „Muncitorul liber", 
„Bacăul", uzina de uFlaj petroli
fer, s-au dezvoltat întreprinderile 
„Buhuși", „Proletarul", „Partiza
nul", „Steaua Roșie". înaintează 
într-un ritm viu lucrările pe șan
tierul mărfi hî'i'-A'*“'’tra'e „V I.

Lenin". Industria locală, cuprin- 
zînd 350 de unități, produce azi 
250 de sortimente.

S-a dezvoltat simțitor agr cul
tura. Peste 10.000 de hectare sînt 
lucrate în comun de membrii celor 
aproape 150 de gospodării agricole 
Colective și întovărășiri agricole.

Vorbind despre rolul sfaturilor 
populare în statul democrat-popu
lar, candidatul a arătat că partici
parea maselor la treburile obștești, 
la sprijinirea acțiunilor întreprinse 
de deputății sfaturilor populare, 
constituie o expresie a profundului 
democratism al legilor țării noas
tre care as'gură tuturor oamenilor 
muncii cele mai depline libertăți ce- 
tățenești. ,

Intilnirea tov. NICOLAE CEAUȘESCU
alegătorii din circumscripția electorală regională nr. 1 Piteșticu

PITEȘTI 7 (Agerpres)
In sala de festivități a Depou

lui C.F.R. din Pitești a avut loc 
marți după-amiază intilnirea ale
gătorilor din circumscripția electo
rală regională nr. I Pitești cu 
candidatul lor, tov, Nicolae Ceau- 
șescu, secretar al C.C. al P.M.R., 
membru în Biroul Polit’c al C.C. 
al P.M.R. Alegătorii și-au manifes. 
tat dragostea față de Partidul Mun
citoresc Romîn și Comiteul său 
Central care conduce cu pricepere 
poporul nostru pe drumul făuririi 
vieții noi.

Numeroși alegători au arătat Cu

îndreptățită mîndrie marile reali
zări ale puterii populare, realizări 
care se vădesc la tot pasul în ora
șul Pitești ca și în celelalte loca
lități din regiune.

A luat apoi cuvîntul tov. Nicolae 
Ceaușescu. Vorbitorul a arătat că 
statul nostru democrat-popular este 
puternic prin conștiința și încrede
rea maselor în politica partidului 
și guvernului, prin activitatea rod
nică și inițiativa lor creatoare.

Atragerea maselor Ia diverse ac
țiuni obștești, a arătat tov. Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să constituie

pentru sfaturile populare una din 
preocupările lor permanente.

Directivele celui de al 2-lea Con
gres al P.M.R., a spus in închei 
iere tov. Ceaușescu, deschid și »J 
cestei regiuni largi perspective în 
dezvoltarea ei multilaterală. Depu
tății ce vor fi aleși la 11 martie au 
sarcina de onoare de a mobiliza 
masele largi pentru ca, sub con
ducerea partidului, obiectivele pre.- 
văzute să fie îndeplinite înainte de 
termen. Aceasta va fi în folosul 
întăririi economice a țârii noastre, 
în folosul ridicării nivelului de 
viață al maselor largi,



SFATURILE POPULARE, FACTOR ACTIV ÎN DEZVOLTAREA MIȘCĂRII 
DE CULTURA FIZICĂ ȘI SPORT

Antrenorul de fotbal 
pentru a doua

N. Munteanu 
oară candidat

(Cluj)

f Mai sînt trei zile pînă cînd oa
menii muncii din toate orașele și 
satele patriei se vor prezenta în fața 
urnelor, pentru a-și da cu încredere 
votul celor mai vrednici fii ai poporu
lui muncitor, candidaților Fron
tului Democrației Populare în ale
gerile de deputați în sfaturile popu
lare.

Au apus odată pentru totdeauna 
vremurile cînd, în cadrul unor jal
nice farse electorale, ajungeau de
putați oameni care nu aveau n'mlc 
comun cu cei pe care-i ..reprezen
tau" și, indiferent de partidul din 
care făceau parte, aveau ca singur 
scop o îmbogățire rapidă, pe spi
narea celor mulți și necăjiți. Astăzi 
sfaturile populare îmbină în modul 
cel mai armonios funcția de organe 
locale ale puterii de stat cu cea de 
organizație de masă atotcuprinză
toare, care asigură participarea ma
selor la gospodărirea statului, unesc 
masele sub conducerea clasei mun
citoare. Sub conducerea sfa
turilor populare, oamenii mun
cii din fiecare regiune, raion, 
oraș sau comună luptă strîns uniți 
în jurul partidului iubit, pentru în
florirea economică a regiunilor res
pective, pentru îndeplinirea înainte 
de termen a Directivelor Congresu
lui al II-lea al P.M.R. cu privire ia 
cel de-al doilea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai.

Alături de întreg poporul munci
tor, se prezintă cu entuziasm în fa
ța urnelor tineretul sport’v al pa
triei noastre. Tinerii iubitori ai spor
tului cunosc rolul deosebit de im
portant ce revine sfaturilor popu
lare în dezvoltarea bazei materiale 
a mișcării sportive, în sprijinirea și 
conducerea treburilor sportive, pre
cum și frumoasele realizări obțin, te 
în acest domeniu, în toate regiunile, 
raioanele, orașele și comunele din 
tară. In regiunea Autonomă Ma
ghiară, Craiova, Pitești, Stalin. 
Cluj etc., în ra:oane ca Brăila, Tg- 
Mureș, Rm. Vîlcea, în orașe Ca Su
ceava, Constanța, sau în comune ca 
Ciba-Nicolești, (r. Tg. Mureș), Bo
lești^ (r. Topoloveni), Răcăciuni (r. 
Bacău) etc., sfaturile populare au 
adus o contribuție de preț Ia în
tărirea mișcării sportive, la cons
truirea și amenajarea de noi baze 
sportive fa controlul și îndrumarea 
comitetelor regionale, raionale sau

SA FACEM 0 VIZITA PRIETENILOR
Ștefania Botcariu, Ladislau Si

mon, Emilia Borzea, maestrul 
sportului Ion Sumedrea, Vasile 
Bunea, Dumitru Enache, Aron 01- 
teanu și alți schiori din lotul aso
ciației Dinamo, cărora li se ală
tură un grup de sportivi de la 
Casa Centrală a Armatei, au ho- 
tărît să viziteze săptămîna aceas
ta satul Fundata, din apropiere 
de Bran, locul de naștere al lui Ion 
Sumedrea, Aron Olteanu și al al
tor schiori de frunte.

Pe pîrtiile din apropiere ei vor 
participa la un concurs organizat 
în cinstea alegerilor de deputați 
în sfaturile populare. De aseme

SPART ACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI
In întreaga țară s-aa desfășurat întrecerile raionale...

Recent, au luat sfârșii întrecerile 
<fin prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Acolo unde a 
existat un permanent interes din 
partea activiștilor sportivi față de 
organizarea și desfășurarea întrece, 
rîlor Spartachiadei, rezultate'e au 
lost d'in cele mai bune Sutele de 
mii de tineri și tinere de la sate 
și orașe, practicînd pentru prima 
oară schiul sau trînta, gimnastica 
sau șahul, au îndrăgit acesle spor
turi și, sub îndrumarea antrenori
lor, au început, să se pregătesc!! cu 
perseverență.

In prezent, se desfășeară pe în
treg cuprinsul patriei noastre în
trecerile din etapa a doua a Spar, 
tachiadei de iarnă a tineretului. 
Zilele acestea ne-au sosit la re
dacție numeroase scrisori, prm 
care corespondenții noștri ne aduc 
vești despre aceste întreceri. Mai 
peste fot, aceste întreceri au con
stituit adevărate sărbători sportive. 
.Corespondenții noștri Enache și 
Bucur din Giurgiu ne-au înștiințat 
că întrecerile din faza pe raion au 
fost deosebit de spectaculoase. Iată 
eîștigătorii la cinci discipline spor
tive : tenis de masă: Al Don- 
cea (Flamura roșie) și Come*

Sfatul popular raional le-a acordat terenul, o parte din materiale 
și mijloace de transport. Tinerii bucureșteni au putut astfel să-și 
amenajeze, prin muncă voluntară, o nouă bază sportivă.

orășenești pentru cultură fizică și 
sport. Comitetele regionale C.F.S. 
Craiova, Suceava, Bacău, Cluj, co
mitetele raionale C.F.S. 1 Mai din 
București, Ineu, Reșița, Petroșani, 
comitetele orășenești C.F.S. Bucu
rești, Sibiu, Oradea, Tg. Mureș etc., 
datoresc multe din suceese'e lor fe
lului în care sînt sprijinite de sfa
turile populare respective. Repre
zentanții celorlalte secțiuni ale sfa
tului în comitetul C.F.S. își fac da
toria, comitetele executive anali
zează periodic munca comitetelor, 
activiștii sportivi au posibilitatea 
să-și desfășoare munca în mod rod
nic, fiindiu-le asigurate posibilită
țile de deplasare, de stimulare a 
activului obștesc, de organizare a 
demonstrațiilor echipelor sindicale 
la sate etc. Prin ajutor concret, co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și raionale au 
stimulat construirea și amenaja
rea de baze sportive săteșii, din 
resurse locale.

O oglindă vie a felului în care 
sfaturile populare sprijină mișcarea 
sportivă, o constituie larga dezvol
tare pe care a luat-o sportul în 
regiuni care în trecut aproape că nu 
cunoșteau acest gen de activitate, 
fn regiunea Suceava, de exemplu, 
totul a trebuit luat aproape de la 
început. Lipseau nu numai o tra

nea, schiorii de la Dinamo și cei 
de la C.C.A. și-au propus să or
ganizeze un concurs pentru copiii 
țăranilor muncitori din comună, 

în scopul ridicării de noi elemente.
Duminică, un grup de schiori ai 

asociației Voința, printre care Du
mitru Brenci, Nicolae Bîrsan, 
Klaus Seminger, campion de ju
niori la combinata alpină, Zoltan 
Barabas și alții, s-au deplasat la 
Odorhei. Pe trambulina de aici, 
care permite sărituri între 38-40 
de metri, schiorii asociației Voin
ța au luat parte, alături de spor
tivii locali, la un concurs de să
rituri speciale.

lia Andrițoiu (Voința) ; șah: 
Dr. Emil Păltineanu (Progre
sul) și Fiorica Milcu (Șc. medie de 
fete); trântă : N. Dobrescu (șc. me
die mecanică); gimnastică: școala 
medie de fete nr 2 și școala teh- 
mcă profes:ona1ă de construcții la 
befețf: schi: llie Oprea (Recolta 
Sf. Gueorghe) și Marcel S‘ein 
(Voința Giurgiu),

De un deosebit succes s-au bu
curat întrecerile acestei etape 
în orașul Mediaș. Corespondeniul 
nostru Petre Tomescu ne anunță că 
întrecerile au fost bine organizate, 
iar concurenții s-au prezentat la 
startul întrecerilor, în general, bi
ne pregătiți. Iată rezultatele teh
nice: schi băieți: Nicolae Săvrșca 
(Flacăra) ; fete: Maria Corman 
(Metalul); tenis de masă băieți: 
Constantin Eleas (Progresul); fete: 
Kunigunde Juga (FI. roșie); șah: 
băieți: Mibai Pauker (Șc. prof, 
sffclărie); fete: Maria Tido (Șc 
prof, textilă).

Din păcate în Capitală mai sînt 
o serie de comisă raionale de or 
ganizare a Spartachiadei care nu 
dau suficientă importanță întreceri
lor din faza raională. De pildă, du
minică dimineață, în raionul Gh. 

diție sportivă, dar și cele mai ele
mentare mijloace pentru a se putea 
crea această tradiție : bazele spor
tive, materialele și echipamentul, 
cadrele tehnice și organizatorice. 
In numai cîțiva ani, cu sprijinul 

sfatului popular regional și al sfa
turilor populare raionale, orășe
nești și comunale, s-au făcut în a- 
ceastă regiune pași uriași înainte 
pe drumul unei largi dezvoltări 

a mișcării sportive. Astăzi, aproa
pe că nu există comună fără te
ren de sport, în fiecare sat func
ționează colective Recolta care 
mobilizează masele largi ale țără
nimii muncitoare în competițiile 
de masă, colectivele sportive de la 
sate și orașe au fost ajutate să-și 
rezolve principalele probleme ma
teriale.

O situație asemănătoare putea 
fi întîlnită la fiecare pas, în în
treaga Moldovă. Astăzi, în colec
tivele sportive din Moldova peste 
170.000 de oameni ai muncii prac
tică cele mai diferite discipline 
sportive : atletism și fotbal, ciclism 
și tenis de masă, natație și gim
nastică...

Și mai multe sînt sarcinile ce re
vin sfaturilor populare în perioada 
celui de-al doilea Cincinal, în lu
mina Directivelor Congresului al 
11-lea, al P.M.R., care prevăd o și 
mai largă dezvoltare a bazei mate
riale a mișcării de cultură fizică 
și sport, cu sprijinul organelor lo
cale ale puterii de stat.

Tineretul sporliv al patriei noa
stre cunoaște toate aceste fapte, 
care reflectă rotai și realizările 
sfaturilor populare în domeniul 
dezvoltării mișcării sportive. El 
știe că prin votul pe care-1 va a- 
corda duminică 11 martie candida
ților F.D.P. — printre care se gă
sesc și numeroși sportivi fruntași 
și activiști sportivi — va contri
bui la întărirea organelor locale 
ale puterii de stat, la realizarea de 
noi victorii în lupta pentru înflori
rea economiei, culturii și sportului 
în scumpa noastră patrie. De aceea, 
tineretul întîmp’nă cu entuziasm 
ziua de 11 martie, ziua alegerilor 
de deputați în sfaturile populare

Gheorghiu.Dej trebuia să se des
fășoare faza pe raion la schi, să- 
n;uțe și patinaj. Dar din neglijen 
ța membrilor comisiei raionale, or
ganizarea acestor întreceri a avut 
mult de suferit. In primul rînd, 
oficialii și membrii comisiei raio
nale de organizare nu s-au pre
zentat din vreme la locul întrece
rii. Pe bună dreptate, văzînd aceas
tă stare de lucruri, mulți dintre 
concurenți s-au întors acasă. Mai 
grav este faptul că membrii comi
siei raionale de organizare n-au 
cunoscut în mod precis locul și 
data unde urmau să aibă loc în
trecerile raionale. De exemplu sîm- 
bătă și duminică trebuia să se des
fășoare în sala Progresul Arta 
faza raională a Spartachiadei la 
tenis de masă. In realitate, aici se 
desfășura cu totul alt concurs. Este 
timpul ca asemenea neglijențe con
damnabile să dispară odată pen
tru totdeauna din munca activiști, 
lor noștri sportivi.

Duminică 18 martie se vor des
fășura, în întreaga țară, întrecerile 
etapei regionale, pentru organiza
rea cărora aciiviștiî sportivi tre
buie să asigure cele mai bune 
condiții.

Multor cetățeni din orașul Cll’Jj 
și îndeosebi celor care locuiesc pe 
străzile Xe-nopol, Drapelului, Anton 
Cehov, le este cunoscut numele lui 
Nicolae Muntean», antrenorul echi
pei de fotbal Știința Clui, campioa
nă de juniori pe anul 1955.

Asta fiindcă prin grija lui, în 
circumscripția electorală orășeneas
că nr. 191, ai cărei deputat este, 
s-jau înfăptuit multe lucruri îmbucu
rătoare. Tocmai de aceea se mîn- 
dresc și gospodarii din cartier :

— Vrednic deputatul nostru I
Și iată că într-o adunare care a 

avut loc mai de mult, alegătorii 
l-au propus din nou pe Nicolae 
Munteanu dirept candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală orășe
nească nr. 37 Cluj. Propunerea ce
tățenilor l-a bucurat tare mult, iar 
zilele trecute el s-a sfătuit cu ce
tățenii ca să le cunoască nevoite și 
de aci înainte.

Cînd se pun la cale atîtea acțiuni 
frumoase, strîns legate de înfățișa
rea cartierului, omul vrednic, cetă
țeanul conștient, nu poate sta lo
cului. Oamenii din circumscripția 
37 au fost prezenți în număr mare 
în sala școlii elementare din str. 
Mureșului.

Elevilor, tinerilor fotbaliști pe care 
îi pregătește, antrenorul Nicolae 
Munteanu le vorbește domol și cu 
răbdare ; este în stare uneori să le 
explice un lucru ore în șir, numai 
ca învățămintele să-și atingă sco
pul. Alegătorilor. Nicolae Munteanu 
le-a vorbit la fel, domol, dar sigur. 
Le-a arătat neajunsurile despre care 
fusese încunoștjințat și — ceea ce 
e te mai important — cum vor pu
tea fi ele îndepărtate.

......... .......... --------- —-------- -

Mîine încep finalele campionatului individual
de tenis de masă al R.P.R.

Vineri și sîmbătă după amiază 
sala sporturilor de la Floreasca va 
găzdrâ întrecerile finale ale cam
pionatului individual republican de 
tenis de masă pe anul 1956. Cei 
mai buni jucători și cele mai bune 
jucătoare din Capitală și din țară 
își vor măsura forțele în lupta 
sportivă pentru cucerirea titlurilor 
de campioni ai țării la cele cinci 
probe: simplu bărbați, simplu fe
mei, dnb'u bărbați, dublu femei și 
dublu mixt.

Intîlnirile se anunță deosebit de 
interesante și de un nivel tehnic 
ridicat, dacă ținem seama de faptul 
că se vor înfrunta cele mai bune 
„palete" din R.P.R. Astfel, vor lua 
parte maestrele emerite ale sportu
lui Angelica Rozeanu și Ella Zeller, 
maestra sportului Sari Szasz, ma
eștrii sportului Toma Reiter, Matei 
Gantner, Tiberiu Harasztosi, Mirceia 
Popesc?,. Paul Pesch, Nicu Nau- 
mescu, jucători fruntași ca Otto 
Bottner, Paneth, Bodi, I eter, Geta 
Strugaru, Anita Babichian. Maria 
Golopența, Irma Magyari, Mariana 
Barasch, Marta Tompa, Dita Mer
kler etc.

Subliniem faptul că pentru prima 
oară după mulți ani, meciurile din 
cadrul probelor de simplu bărbați 
și simplu femei, se vor d:spu a sis
tem eliminatoriu pînă la sfârșit, 
fără a mai avea loc vre n turneu 
pentru desemnarea cIștiTătorilor 
titlurilor de campioni ai R.P.R.
Concursul se va -li'pufa mîine între 

orei’ 16 și 21,33, jar sîmbătă în
tâlnirile ar. loc de la ora 16 pînă 
la terminare cînd vor fi cunoscut! 
noii campioni.

★
tari după-amiază au început în 

sala Floreasca finalele campiona
telor republicane individuale pen
tru jucătorii de categoria Il-a la

Campionatele categonei B la scrimă, 
echipe și indivtal

In ultimele meciuri de scrimă 
pe echipe, categoria B, au fost în
registrate următoarele rezultate: 
Constructorul Tg. Mureș-Flacăra 
Ploești: 5-11 la sabie, 5-11 la flo
retă băieți și 4-12 la floretă fețe; 
Flamura roș<e Sibiu-Voința Bucu
rești; 13-3 floretă băieți. 8-8 flo
retă fete și 7-9 sab e; Progresul 
ii Oradea-Flacăra Ploești: 6-10 
floretă băieți. 2-14 f’oretă fete, 
5-11 la sabie; Voința Carei- 
Voința Orașul StaUn: 10-6 flo
retă băieți, 13-3 floretă fete, 
13-3 sabie; Constructorul Tg. Mu
reș-Voința București: 10-6 floretă 
băieți, 8-8 sabie, 5-11 floretă fețe; 
Progresul Ploești-Flam-ira roșie 
Sibiu: 5-11 floretă băieți, 8-8 flo
retă fete, 4-12 sabie.

S-au ridicat apoi, rînd pe rînd, 
cetățenii cartierului. Francisc Balaș, 
un bătrîn gospodar (are 86 de ani) 
a arătat că în circumscripția în care 
a fost deputat, Nicolae Munteanu a 
realizat multe. Aici însă, în circum
scripția electorală — 37, greutățile 
sînt mai mari. Situate la periferie, 
străzile : Meșterul Manole, Harghi
ta, Jiului, Aurel Vlaicu, n-au gaz 
metan, drumurile sînt proaste. 
„Este necesară o ,,mînă de fier" — 
a spus el, pentru ca lucrurile să se 
îndrepte. Noi gospodarii, te asigu
răm de tot sprijinul nostru. Vom 
munci voluntar, că doar pentru noi 
muncim, spre binele tuturor"

In continuare au vorbit alți ale
gători, muncitori de la fabricile din 
Gluj, funcționari, gospodine. Marfa 
Nagy, de exemplu, a ridicat în dis
cuția adunării problema școlii ele
mentare mixte din cartier: „Copiii 
noștri au nevoie de cit mai mult aer 
și lumină pentru a putea studia. Or, 
localul școlii elementare mixte nu le 
asigură în prezent aceste condiții. 
Este necesar să se rezolve cît mai 
urgent problema localului școlii. 
Candidatul nostru să propună, în 
prima sesiune a comitetului execu
tiv al sfatului popular, amenajarea 
școlii din cartier, ori chiar constru
irea uneia noi. Din partea noastră, 
a părinților, veți avea tot sprijinul 
necesar. Vi-I vom da din toată 
inima 1“

După terminarea discuțiilor, can
didatul Nicolae Munteanu a mulțu
mit alegătorilor pentru propunerile 
făcute. „Sper ca nevoile gospodă
rești ale cartierului să fie soluționa
te. M-ați asigurat de sprijinul și 
sfatul dvs., și mă voi folosi de- el"’- 

probele de simplu băieți, simplu 
fete, dublu băieți, dublu fete și 
dublu mixt. In cadrul partidelor 
desfășurate ieri s-a remarcat tî- 
nărul Cobîrzan (Cluj), care l-a în
vins pe rut’natul Griinwald după 
un meci în care jucătorul clujean 
a avut tot timpul inițiativa și a 
atacat curajos. Demnă de remarcat 
este și comportarea jucătorului Is- 
covici (București) care a obținut 
o bine meritată victore în par
tida cu Covaci (Arad). In cadrul 
probei de simplu fete s-au re
marcat jucătoarele Tompa și Ga- 
vrilescu, ambele din Cluj, Merkler 
și Vucu (Timișoara). Astăzi in 
sala Floreasca, începînu de la ora 
16, vor avea loc în continuare se
mifinalele și finalele celor 5 
probe.

Iată acum rezultatele înregistra
te ieri : simplu băieți turul I: 
Creangă — Abramovicî 3—2; 
Schwartz —- Mayer 3—0 ; Cobîrzan 
— Pctrifăleanu 3—2 ; Demeter — 
Iacobovici 3—0 ; Constantinescu — 
Georgescu 3—0; Saiabalian — 
Salt’nger 3—0; Zamfir — Bojo- 
gian 3—0 ; Martiniac — Tavitian 
3—2 ; Iscovici — Heusler 3—0; 
Covaci — Ludu 3—0 ; Zador — 
Oprea 3—1 ; Ferber — Boldizar 
3—0 ; Șirlincan — Boiangiu 3—0 ; 
turul II: Griinwald — Creangă 
3—1 : Cobîrzan ■— Schwartz 3—1; 
Demeter — Constanfnescu 3—0 ; 
Saiabalian — Barasch 3—0 ; Zam
fir — Martiniac 3—0; fscovici — 
Covaci 3—2; Șirlincan — Mari
nescu 3—0; Zador — Ferber 3—1, 
sferturi de finală: Cobîrzan — 
Griinwald 3—1 ; simplu fete turul 
II : Tompa — Juga 3—0; Dima — 
Penescu 3—2; Merkler — Gold
stein 3—0 ; Ziiberman — Rusnac 
3—1 ; Gavrilescu — Merszei 3—0; 
Vucu — Arde'ea 3—2; Takacs — 
Cristodor 3—2.

La 1 martie a început desfășu
rarea fazei orășenești a concursu
lui individual de scrimă pentru 
trăgătorii de categoria a Il-a, a 
IlI-a și neclasificați, indiferent de 
vîrstă. Faza finală a acestui con
curs va avea loc la Sibiu, între 
22 și 25 martie, trăgătorii clasați 
în turneul final obținind califica
rea pentru finala campionatului 
republican.

La București, faza orășenească 
începe astăzi. In sala Progresul 
F. B., prin concursul de floretă 
fete și continuă joi 15 martie (flo
retă băieți), sîmbătă 17 martie 
(sabie) și duminică 18 martie 
(spadă electrică).



lucrMrile CONFERINȚEI PE țară 
A COMISIEI CENTRALE DE LUPTE

Săptămîna trecută — timp de 
două zile — și-a ținut conferința 
pe țară comisia centrală de lupte. 
La ordinea de zi au figurat: darea 
de seamă a Biroului comisiei cen
trale, rapoartele asociațiilor Dina
mo și Progresul, raportul comisiei 
regionale Timișoara, un referat a- 
supra trîntei, prezentat de asociația 
Recolta, un referat metodic asupra 
aplicării efortului maxim de antre
nament și asupra respirației ca fac
tor important în obținerea unor re
zultate înalte, susținut de colegiul 
central de antrenori.

Darea de seamă a scos în eviden
ță unele aspecte pozitive din activi
tatea comisiei centrale și lipsurile 
care au frînat progresul sportului 
luptelor. S-a pus accentul pe felul 
cum s-a desfășurat activitatea com- 
petițională ca mijloc important în 
angrenarea unor mase din ce în ce 
mai marj în practicarea acestui 
sport și pentru ridicarea continuă 
a nivelului tehnic general. Pe mar
ginea dării de seamă ca și a ra
poartelor, și cu această ocazie scoa
tem în evidență raportul întocmit 
în spirit critic și autocritic de aso
ciația Dinamo, a luat cuvîntul un 
număr însemnat de particioanți la 
conferință (23) 1 puțini au fost însă 
cei care au atacat problemele de 
bază ale acestui sport Totuși, din 
discuții, din propunerile făcute ca 
și din concluzii, s-au desprins cî- 
teva probleme de mare importantă, 
soluții pentru eliminarea punctelor 
nevralgice.

In primul rînd este vorba de pro
blema activității de masă. Deși da
rea de seamă scoate în evidență 
creșterea numărului practicanților 
acestui sport, totuși, această creș
tere este neînsemnată față de po
sibilitățile existente. Baza de masă 
este mică, iar numărul sportivilor 
legitimați este îngrijorător de scă
zut. Așa cum a spus tov. M. Vlai- 
cu, vicepreședinte al Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport, nive
lul calitativ al luptătorilor fruntași

Primele jocuri amicale 
de handbal

După o lungă perioadă de pre
gătire, echipele masculine și femi
nine care participă la campionatele 
republicane de handbal XI au în
ceput jocurile de verificare. In Bucu- ' 
rești, din inițiativa colectivului 
sportiv Dinamo 6, se desfășoară o 
competiție la care iau parte o se
rie de formații masculine fruntașe.

Prima etapă a acertej competiții, 
dotată eu cupa „Dinamo 6", ș-a 
disputat marți după-amiază. Jocurile 
au fost echilibrate, iar ca nivel teh
nic echipele au arătat încă multe 
lipsuri, fapt oarecum scuzabil dat 
fiind că ne aflăm încă în plină pe
rioadă dc pregătire. Rezultatele att 
fost următoarele : Locomotiva Gara 
de Nord-Ști'nța I.C.F. 7-5 (6-4) : 
Dinamo 6-Flacăra Ploești 9-5 (3-4).

Pentru astăzi după-amiazâ sînt 
programate următoarele jocuri : te
ren Dinamo 3, ora 15,45 Dinamo 
6-Locomotiva G.N. ; ora 17 Flacăra 
Ploești-C.C.A. ; teren Progresul 
I.T.B. ora 16,30: Dinamo Orașul 
Stalin-Progresul I.T.B.

De la Sibiu, core pondenții noș
tri M. Luptițiu și I Dostan ne in
formează că formația feminină Fla
mura roș'e Sibiu a jucat cu o echi
pa masculină. Recolta Turnișor, de 

.care a fost întrecută cu scorul de 
p-1 (1-0), iar Voința Sibiu a jucat 
cu echloa de categorie B Construc
torul Sib'n 3 renrize a 20 minute, 
rezultatul fiind 8-2 (3-1, 3-0, 2-1) 
pentru Voința Sibiu.

La Cisnădie, după cum ne infor
mează corcmondentul no tril I. Cre
ții, echipa Flamura roșie din loca
litate a întrecut reprezentativa ora- 

irnlui Făgăr-ș cu 8-6 (5-2). Pmr.te'e 
tcvfil'stilor au fost înscrise de Bota 

5(3), Zank (3) și Kapp (2).

în urma omologării buletinelor 
Repuse la concursul Pronosport nr. 
9 din 4 martie a c. fondul de 
premii în valoare de 1.252.913 Ier 
a fost repartizat la următoarele 
bremii stabilite:

■ Premiul I: 46 variante cu 10 re
zultate exacte revenind f'ecărei 
/ariante cite 6.809 lei.

Premiul II ; 535 variante cu 9 
eznltate exacte revenind fiecărei 
•ariante cite 702 lei.

Premiul III : 3.464 variante cu 
3 rezultate exacte revenind fie- 
ărei variante cîte 162 lei.

T . ★
Iert a avut loc tragerea din urnă

am țara noastră nu exprimă rapor
tul firesc între cantitate și calita
te, ci este un nivel forțat. Desigur, 
există soluții pentru remedierea a- 
cestei lipse. La conferință au fost 
făcute multe propuneri bune, ca, de 
pildă, Înființarea unor secții de lup
te fără caracter de performanță și 
cu un număr mare de membri ac
tivi, ca antrenorii să crească in
structori voluntari dintre sportivii 
fruntași care să se ocupe de înce
pători, ca maeștrii sportului și toți 
ceilalți fruntași să meargă în co
lective pentru a împărtăși din ex
periența lor și să ia chiar în „cus
todie" colective cu sportivi începă
tori etc. In discuții au revenit de 
multe ori problema trîntei, nu nu
mai sub aspectul încurajării acestui 
sport național, ci mai ales sub a- 
cela foarte important pe care-1 pre
zintă trînta ca „anticameră" a lup
telor clasice și libere. Concluzia Ia 
această problemă a fost că pro
centul de creștere a numărului lup
tătorilor propus de comisia centra
lă pentru anul în curs, este mic. 
propunîndu-se ca în cel mai scurt 
timp numărul luptătorilor să se ridi
ce la 10.000.

Au mai fost scoase în evidență și 
alte aspecte negative, ca, de pildă, 
slabul interes pe care-1 manifestă 
încă majoritatea asociațiilor sporti
ve față de lupte în general, și de 
secțiile lor în special, slaba legătură 
între Biroul comisiei centrale și co
misiile regionale din țară, insufi
ciența și calitatea slabă a materia
lelor specifice, faptul că nu sînt fo
losite toate posibilitățile pe plan lo
cal și că mulți antrenori așteaptă 
totul de la comisia centrală etc. In 
ce privește munca antrenorilor s-au 
scos în evidență multe aspecte ne
gative. Printre cele mai importante 
sînt insuficienta preocupare a mul
tora dintre ei, în ce privește ridica
rea nivelului proîesional, formalis
mul în munca de planificare și ne- 
respectarea documentelor de planifi
care pe care unii dinfre antrenori 
le afișează numai pentru „ochii lu
mii" etc.

Problema competițională a fost 
ridicată în special sub aspectul 
utilității campionatului republican 
pe echipe : mai precis, al măsurii 
în care acesta contribuie la ridica
rea nivelului general al sportului 
luptelor. Așa cum s-a acenfuat, 
existenta acestei competiții este 
string legată. în primul rînd, de ri
dicarea continuă a nivelului teh
nic.

In sfîrșit, ca o sarcină a viitoa
rei comisii centrale este ajutorarea 
acelor regiuni și centre în care 
sportul luptelor a rămas în urină 
sau este aproape inexistent.

La sfîrșitul lucrărilor conferinței, 
a fost aleasă noua comisie centrală 
care are următoarea componență : 
președinte : tov. M. Mujic, vicepre
ședinți : tov. N. Deac, Pius Covaci 
și C-h Uță, membri : N. Puseașu, 
I. Corneanu, I. Șeinescu, D. Petri- 
că, V. Gavriknco. Dr. A. Brana, 
D. Mihăeseu, M. Ciucă, I. Chiriac. 
A. lonescu, I Cîute.anu. M. Tumci- 
că. Dr. M. Albuț, D. Hîtru, V Po- 
pov.ci, D. Cuc, M. Belușica, C. 
Stoicu (București), Z. Abrudan (B. 
Mare), H. Grossman (Arad), M. 
Demetrovici, I, Schimerling (Timi
șoara), I Lovasz, V. Orz (Reșița), 
L. Bărcănescu. I. Horvath (Lugoj), 
L. Kovacs (Hunedoara), V. Borșan, 
C. Foldes (Cluj). 1. Pantici (Ora
dea), Omer Faic (Medgidia), E. !s- 
trate (Galați). N. En-che (Iași), 
I. Staicu (Sinaia), I. Vîrdău 
(Orașul Stalin), Gh. Boer (Ig. Mu
reș), C. Weber (Salu Mare), P. 
Boczonl (Sf. Gheorghe), St. Vilcea- 
nu (Pitești), I. Mzrinescti (Craio
va), P. Gonczy (Va’ca lui Mihai).

a premiilor speciale atribuite con
cursului anexă din luna februarie 
d. c.

Premiile au revenit următorilor 
participanți :

Automobilul I.F.A. • Vasilîu Con
stantin din București, str. Doro
banți 216

Cîte un ceas „Schaffhausen" de 
aur : Dumitrescu Dumitru din Bu
curești.

Cîte un ceas „Doxa" de nichel . 
Strîmbu Vaslle din Sibiu, Băișan 
N'culae din Iași, Dumitrache Ion 
din București Klein Ileana din 
Tg. Mureș și Ghindă Aurel din 
București.

Aparatul de fotografiat tip Kon- 
tax: Kutingher Ion din Ploești.

★
Deoarece se joacă sîmbătă 10 

martie a. c., meciul de fofbal Ju- 
ventus-Sampdoria (camp, italian) 
prevăzut în programul concursului 
Pronosport nr. 10 de duminică 11 
martie a. c. a fost anulat. In con
curs va conta rezerva A, meciul 
Lens-Monaco (camp, francez).

Starea terenurilor de fotbal

Iată un aspect al Stadionului 
groase, acoperă tribunele. Se

La timpul potrivit, Direcția de 
Fotbal din CCFS și Comisia Cen. 
trală de fotbal au dat îndrumări 
precise colectivelor sportive cu 
echipe în campionatul categoriei 

A, B și C, privind curățarea tere
nurilor de zăpadă. Multe colective 
au înțeles să răspundă acestor în
drumări prin măsurile luate, astfel 
că în momentul de față terenurile 
lor se prezintă în stare satisfăcă
toare. De altfel, au și fost omolo
gate terenurile tuturor echipelor de 
categorie A din țară, cu excepția 
celor de ia Oradea și Cluj, care nu 
sînt .împrejmuite cu gard de sîrmă.

Cum se prezintă însă, terenurile 
din Capitală?

IJn scurt raid-anchetă întreprins 
ieri dimineață pe principalele tere
nuri din București a dus la urmă
toarele constatări.

La stadionul „23 August" tere
nul nu e^a încă degajat de zăpa
dă. Două fîșii laterale (în lungul 
terenului) de circa 5 m. lățime, 
erau acoperite cu gheață. La ora 
10.30 nu se efectua nici o opera
țiune de curățire, iar porțiunea de 
teren dinainte curățată era îmbi

bată cu apă. Pista și aleea din jurul 
grilajului împrejmuitor al terenului 
de joc, erau acoperite cu zăpadă 
ca și unele porțiuni din tribune și 
peluze. Din cauza temperaturii în 
creștere, zăpada începuse să se to. 
pească și apa curgea în mici șu
voaie din tribune și peluze. Intră
rile de la poalele coronamentului 
sînt încă blocate de zăpadă.

Pe porțiunea de pidîă și de teren 
situată în fața tribunei a doua, a 
fost amenajat luna trecută un pa
tinoar care a găzduit concursurile 
de patinaj viteză organizate de 
CCFS oraș București. Gheața pistei 
de patinaj nu era încă degajată

Flacăra Ploești—-
Metalul Independența Sibiu 

1-0 (0-0)
SIBIU 7 (prin telefon). Azi după, 

amiază a avut loc pe stadionul 
Locomotiva meciul de antrenament 
dintre echipele Metalul Indepen
dența Sibiu și Flacăra Ploești. 
Scorul a fost de 1—0 (0—0) în 
favoarea ploeșfenilor prin punctul 
marcat de Leucă în min. 65.

Formația utilizată de Flacăra 
Ploeșli în. această partidă : Marosi 
(Roman) — Pahonțu (Topșa), Ma
rinescu, Neacșu — Cusmoc, Pe- 
rctz (D. Munteanu) — Ghjă (Ene), 
Teodorescu, Zaharia, A Munteanu, 
Leucă.

C. Pitaru, corespondent

Republicii: zăpada, în straturi 
ocupă de ea... razele soarelui...

ieri dimineață. Tentativele de de
gajare a gheții au fost abandonate, 
deoarece odată cu bucățile de ghea
ță se smulgea și iarba. Amenaja
rea pistei de patinaj în acest loc 
a fost o greșeală, pentru că tere
nul a fost serios degradat pe acea 
porțiune. In momentul de față ad
ministrația stadionului nu este în 
măsură să întreprindă operațiile 
necesare curățirii zăpezii și gheții, 
de pe terenul de fotbal, deoarece 
nu are la dispoziție decît foarte 
Duțini oameni (6—10).

★
La Dinamo, la ora 12, situația 

era bună. Terenul era complet cu
rățat de zăpadă, ca și tribunele 
și peluzele, datorită muncii susți
nute la care au luat parte 160 de 
oameni. In prezent se lucrează la 
strîngerea pămîntului gras cu care 
a fost acoperit iarna terenul de 
joc, precum și la degajarea pistei 
de zăpadă. Terenul de joc va ti 
gata astăzi la prînz, însă pe el nu 
se va putea juca vreo cîteva zile; 
mai este necesar să se svînte.

ir
I.a stadionul Giulești se muncea 

eu intensitate pentru îndepărtarea 
ultimelor „rămășițe" ale iernii. La 
ora 10, cînd am vizitat stadionul, 
terenul de joc era complet curățat 
de zăpadă și în cea mai mare parte 
uscat. Doar în cîteva locuri, pe 
unde trecuseră tractoarele și ma
șinile care au transportat zăpada, 
erau porțiuni cu noroi și gropi.

Tribunele sînt și ele complet cu
rățate de zăpadă. Singurul lucru 
care ne mai amintește de iarnă, 
este inelul pistei de atletism Încă 
acoperit de troiene. Administrația 

stadionului a programat mașinile și 
oamenii necesari transportului ză- 
Dezii care acoperă pista.

Sîmbătă — numeroase meciuri amicale
La sfîrșitul acestei săptămîni 

vor avea loc ultimele jocuri ami
cale înainte de începerea campio
natului categoriei A. Aceste jocuri 
însă, vor avea loc sîmbătă, și în- 
tr-un singur oraș luni, pentru ca 
sportivii și amatorii de fotbal să-și 
poată îndeplini duminică datoria 
de cinste de a se prezenta în fața 
urnelor pentru a alege pe depu
tății în sfaturile populare.

In București se vor disputa trei 
jocuri. Intr-unui se vor întî’ni 
C. C. A. și Progresul București. 
Terenul însă, nu a fost ’ncă fixat. 
Probabil că jocul va avea loc pe 
terenul Progresul ITB.

In cel de al doilea la fel de in
teresant. se vor întîlni echipele Lo
comotiva București si Dinamo Bu
curești .care este aștentată să so
sească astăzi din R. P. Bulgaria 
Infîlnirea va avea loc pe stadionul 
d!n Giu’ești Biletele pentru acesl 
meci s-au pus *n vînzare la casele 
de bi’ete din Giul=ști (oină vineri 
seară) și de la Dinamo, la agen
ția Pronosport d:n Bd. Dirucu Go- 
lescu și Cal. Vic'oriei 9, precum 
și la casa de bilete din Bd. N. 
Bă'cescu (vizavi de ..Dalles"). 

Locurile vor fi numerotate. Pe bi
lete vor fi indicate numărul locu
lui și sectorul. Spectatorii sînt ru
gați să respecte întocmai indica
țiile de pe bilete și intrările ur
mătoare: tribuna I sectorul A și 
B prin calea Giulești. tribuna II 
sectorul F prin cal. Giulești, sec
torul E prin curtea stadionului, 
peluza sectoarele C și D prin 
curtea stadionului. Sînt valabile 
biletele eu seria 5.

Lotul de juniori al R.P.R. joacă

din Capitală
Terenul de joc de la stadionul 

Republicii a fost reînsă.mînțat cu 
gazon la sfîrșitul anului trecut, 
așa că obiectul principal al vizi
tei noastre nu a fost cercetarea spa
țiului de joc. Dar faptul că stadio
nul trebuie să fie în bună stare 
pînă la 15 aprilie și că va găzdui 
primele întîlniri de fotbal la sfîr
șitul lunii aprilie nu scutește 
I.E.B.S.-ul de orișice griji. In tri
bune zăpada nu a fost peste tot cu
rățată... de primele raze ale soa
relui, iar apa rezultată din topirea 
zăpezii se scurge pe unde poate...

In imediata apropiere a stadio
nului Republicii se află o altă bază 
sportivă: Progresul F.B. Aici sta
rea terenului de joc prezintă as
pecte „variate". Astfel un strat sub. 
țire de zăpadă alternează cu por
țiuni acoperite de gheață, cu por
țiuni noroioase și, însfîrșit, și cu 
fîșii de gazon curat. Pista care în

conjoară terenul de fotbal este de- 
asemenea acoperită de zăpadă con. 
stituind în felul acesta un „rezer
vor" de umiditate care va „ali
menta" spațiile laterale ale cîmnu- 
lui de joc. La ora cînd am vizitat 
terenul nu se efectua nici o lucrare 

pentru ridicarea zăpezii.
★

Un teren în stare foarte bună 
chiar, este Locomotiva P.T.T. (pc 
care se vor juca meciuri de cate
goria C). Terenul nu are decît 
foarte-foarte puțină zăpadă pe 
unele mici porțiuni. In rest, este 
uscat sau aproape uscat. La cură
țarea lui au contribuit și jucătorii 
echipei Locomotiva P.T.T. Ceea 
ce lasă de dorit la acest teren este 
gazonul, care fiind neîngrijit s-a 
degradat rămînînd astfel smocuri 
mari, care influiențează jocul pe 
jos.

*
Din observațiile făcute ieri dimi

neață, rezultă că o atenție deose
bită trebuie acordată terenurilor 

„23 August" și Progresul FB. pre
cum și tribunelor stadionului Repu
blicii. Aid mai este de lucrat se
rios pentru degajarea de zăpada șl 

gheață. Și lucrul acesta trebuie fă
cut cît mai repede, pentru ca — 
profitînd și de timpul favorabil — 
să ajungă în stare cît mai bună de 
folosire. De altfei, este o datorie 
a colectivelor și administrațiilor a- 
cestor terenuri. In scurt timp va 
începe reomologarea terenurilor din 
Capitală: la 15 martie — Giulești, 
Dinamo și Progresul FB; la 18 
martie-Dinamo Obor; la 20 martie 
— „23 August"; la 2 martie — Lo

comotiva PTT și la 1 aprilie-sta- 
dionul Republicii. Și fără întrunirea 
tuturor condițiunilor regulamenta
re — printre care și o foarte bună 
stare a terenului de joc — aceste 
terenuri nu vor fi omologate. j 

azi cu Știința București, la ora 16 
pe terenul Viscofil, iar s'mbătă — 
pe un teren care urmează să fie 
stabilit — cu Dinamo 6 București.

IN ȚARA
Azi: Flacăra Cîmpina-Flacăra

Moreni la Cîmpina; Locomotiva 
Timișoara-Progresul Timișoara.

Sîmbătă • Flamura roșie Arad- 
Știința Timișoara la Arad; Loco
motiva Timișoara-Locomotiva Arad 
la Timișoara; Progresul Oradea- 
Progresul Satu Mare la Oradea; 
Dinamo Orașul Stalin-Flacăra Cim- 
nina la Orașul Stalin; Știința Cluj- 
Locomotiva Cluj: Lccnirotiva Con- 
stanța-Flacăra Ploești.

Luni: Dinamo Bacău-Flamura 
roșie Bacău.

La toate jocurile echioelor de 
categorie A vor asista observatori 
spec:ali care vor urmări atît forma 
ecHnelor. cît și pe jucătorii se- 
If-ctionabili. (£u acest prilej va fi 
alcătuit un prim lot de iucători 
în vederea meciului cu P P F. Iu
goslavia de la 22 anriîie

CÎTEVA REZULTATE
Marți s-au disputa* două întîl

niri de antrenament :
La Dorohoi : Dinamo-Fl roși* 

Burdujeni 3-4 (2-1).
La Orașul Stalin: Metalul St 

Roșu-Metalul Sinaia 2-1 (0-1, 1-0).
REUNIUNEA JUCĂTORILOR 
DE FOTBAL DIN CAPITALA
Redacția revistei „FOTBAL* șl 

asociația sportivă Dinamo organi
zează astăzi, joi, de la ora 18 în 
sala de festivități a asociației Di
namo din șos. Ștefan cel Mare nr. 
43, o reuniune a jucătorilor dai 

fotbal din București.



UN MARE TURNEU DE RUGBI IN LUNA mai la bucurești
In acest sezon amatorii de rugbi 

din țara noastră vor avea prile
jul să admire pe terenurile din 
București cîteva dintre cele mai 
valoroase echipe din lume.

In primul rînd va evolua, în ca
drul unui turneu, renumita echipă 
londoneză „Harlequins’ care va 
susține două partide la 9 și 12 mai 
în compania fruntașelor mgbîului 
bucureștean. Englezii vor întoarce 
cu acest prilej vizita echipei ora
șului nostru, care a jucat anul tre
cut la Londra unde a lăsat o deo
sebită impresie, terminînd la ega
litate: 9-9, cu aceeași formație.

Dar cea mai îmbucurătoare veste

o constituie perfectarea unui im
portant turneu de rugbi care se 
va desfășura între 19 și 27 mai 
la București. Este vorba de „Cupa 
Orașelor" la care vor lua parte 
reprezentativele orașelor Paris, 
Roma, Praga și București. Prin 
frumoasele performanțe obținute în 
ultimii ani, rugbiștii romîni și-au 
cîștigat un binemeritat renume în 
arena internațională. După apre
cierile presei străine, ei au atins 
un înalt „standard" valoric, care 
le dă dreptul să se măsoare cu 
cele mai bune echipe din lume. 
Un turneu la București nu mai 
poate fi privit azi ca o simplă

„plimbare de plăcere" și, de aceea, 
echipele participante au cerut să 
se poată prezenta întărite, astfel 
că formațiile care vor evolua pot 
fi considerate ca adevărate echipe 
naționale ale țărilor respective.

Fiecare echipă străină va fi în
soțită și de un număr de arbitri. 
Protocolul tehnic cere ca jucătorii 
să nu poată fi schimbați în timpul 
meciului, în pauză formațiile ră- 
mînînd pe teren.

Vom ține la curent pe cititori cu 
pregătirile pe care le fac echipele 
participante la 

turneu.
acest important

Cupa „8 Martie" îa tir (.

A 11 -A EDIȚIE A JOCURILOR MONDIALE 
DE IARNĂUNIVERSITARE

Duminică, la poligoanele „Vasi- 
lichi“, Dinamo și Progresul din 
Capitală, a avut loc un concurs de 
tir organizat de asociația Flamura 
roșie prin colectivul său Flamura 
roșie Comerț, în cinstea zilei de 8 
martie. Concursul a avut loc la 
proba 3x20 armă sport cu partici
parea a 8 echipe masculine și 3 
feminine.

lată rezultatele tehnice înregis
trate: Echipe bărbați; 1. Tînărui 
Dinamovist (Ion Crișan, Mircea 
Răzuș, Mircea Troană, Aurel Măi 
nășan, C. Visamian) — 2470 punc
te, 2. Voința (Gheorghiu, Popes
cu, Dumitru, Ionescu, Flihner) — 
2434 puncte, 3. Progresul (Cons- 
tantinescu, Ekert, Dumitru, Ma- 
teianu, Diaconescu) — 2433 p., 4.

Constructorul — 2366 p., 5. Fla
mura roșie — 2354 p., 6. Locomo
tiva — 2280 p„ 7. Avîntul — 2196 
p., 8. Minerul — 2121 p. Echipe 
fete: 1. Flamura roșie (Maria Otz, 
S. Gămănescu, Margareta Dithers, 
G. Copăceanu, Maria Georgescu) 
—2387 p., 2. Tînărui Dinamovist 
(E. Oardă, A. Manolescu, G. Bă
nică, FI. Portocală, F. Vasilescu) 
— 2333 p., 3. Locomotiva (D. Ur- 
ziceanu, E. Popescu, M. Feher, M. 
Olteanu, M. Petrescu) — 2064 p.. 
Clasament individual: bărbați: I. 
Iulian Constantinescu (Progresul) 
511 p., 2. VI. Ekert (Progresul) 
510 p., 3. A. Ionescu (Voința) 506 
p. Femei: 1. Maria Otz (FI. roșie) 
525 p., 2. S. Gămănescu (FI. roșie) 
504 p„ 3. E. Oardă (T. Din.) 495 p.

I. Bahmufeanu. coresoondent

interregionale 
box

din etapa interre-

r

ACTIVITATEA LA NATAȚIE
■ Peste tot unde există bazine 

acoperite, activitatea la natație se 
desfășoară cu o intensitate sporită. 
Recent, la București și Turda (aici 
îndeosebi prin participarea înotă
torilor clujeni) s-au putut urmă
ri, cu ocazia unor concursuri des
fășurate în cinstea zilei de 8 Mar
tie, forma și stadiul actual de pre
gătire al sportivilor din localitățile 
mai sus menționate. Iată rezulta
tele înregistrate :

100 m. bras seniori: Al. Csiki 
(Loc. Cluj) 1:14,9; 100 m. bras se
nioare: Ecaterina 
Cluj) 1:28,6, 100 m. 
oare: Lia Lulasz (Prog. Cluj) 
1:28,6; 100 m. liber junioare: Vio
rica Mathe (Prog. Cluj) 1:24,9; 
100 m. liber junioare cat. II: Eca
terina Balo (Prog. Cluj) 1:27,4 
(rec. regional); 200 m. 
niori: Al. Csiki 2.47,6 (rec. 
nai); 50 m. bras fete: A. 
(Voința Cluj) 44,8 (rec. 

nai); 50 m. liber juniori: 
loan (Prog. Turda) 36,0; 
spate fetițe: Eva Palfi (Loc. Cluj) 
44,9 (rec. regional); 50 m. fluture 
fete: IucHth Gergely 47,9 (rec. re
gional).

■ Pentru a stimula progresul 
echipelor masculine de polo pe apă 
din București, comisia orășenească 
a trecut de curînd la organizarea 
unei competiții regulate, pe care 
a dotat-o cu „Cupa de iarnă". For-

Orosz (Prog. 
spate juni-

bras se- 
regio- 
Szebo 
regio- 
Mihai 
50 m

De pe terenurile
Deschiderea oficială a sezonului 

competițional de rugbi va avea loc 
la 18 martie, in vederea acestui 
eveniment antrenorii și jucătorii 
acordă o atenție tot mai mare 
pregătirii echipelor lor.

După cum ne informează sub- 
redacția noastră din Cluj, echipele 
din localitate se pregătesc cu 
multă intensitate pentru a se pre
zenta cit mai bine în întrecerile 
viitoare.

Astfel, echipa Știința Cluj, 
proaspăt promovată în campiona
tul categoriei A, și-a început an
trenamentele în aer liber de la 
data de 15 februarie, după ce a 
făcut 16 antrenamente la sală. In 
pregătirea studenților clujeni exis
tă și unele deficiențe, mai ales in 
domeniul pregătirii fizice, deter
minate în mare măsură de parti
ciparea neregulată la ședințele de 
antrenament a -unora dintre jucă
tori.

Voința Cluj va activa anul a- 
cesta în campionatul categoriei B. 
Majoritatea jucătorilor care for
mează această echipă (20) sînt

mațiile de juniori au fost împăr
țite pe două grupe, luîndu-se drepț 
criteriu valoarea lor, după cum 
urmează: Grupa A: participă co
lectivele cu echipe în categoriile 
A și B pe anul în curs. Grupa B: 
participă colectivele care nu pose
dă formații în categoriile A și B 
precum și echipele secunde ale 
colectivelor care participă și în 
grupa A. Duminica trecută, la ba
zinul acoperit Floreasca s-a des
fășurat prima etapă, care s-a sol- 
aat zu următoarele rezultate: /u-
nu.-i; Grupa B: Progresul II-Me- 
talul 5-0 (3-0) au marcat Suzer 
(2), Lichiardonol, Barbu și Ton- 
ciu;
punctele au fost înscrise de Ceau- 
șu (2) și Mitrache pentru Voința 
și C. Dumitrescu pentru Dinamo. 
Grupa A: Știința-C.C.A 11-1 (3-0) 
au marcat Chirvăsuță (4), Blajek 

V 
C.

Voința-Dinamo 3-1 (1-0)

Intilnirile 
de

Alte rezultate 
gionalâ, seniori

• ORAȘUL STALIN Muscă: 
I. Avram (Regiunea Stalin) b p 
V. Molfănean (RAM). Cocoș: A 
Ciucă (Regi?lr.ea Stalin) b.k.o. 
1. V. Makay (RAM). Pană: D. Băz- 
drăgan (RAM) b.p. I. Suciu (Re
giunea Stalin). Seiniusoară: V 
Negrea (Regiunea Stalin)'. Ușoară: 
I. Mariiu (Regiunea Stalin). S-mij
locie : Mircea Gheorghe (Regiunea 
Stalin) b.p. Fr. Dobeș (RAM). 
Mijlocie: Gh. Ghiriță (Regiunea 
Stalin) b.k.o. teii. 2 Durzoi Da
mian (RAM). S-grea: Păun Marin 
(Regiunea Stalin) Grea: I. Czekely 
(Regiunea Stalin) b. ab- 1, L. 
Zombory (RAM). (Al. Dincă).
• GALAȚI. Muscă: Gelegram 

(Galați) b.p. P. Panait (Constan
ța). Cocoș: D. Puișor (G) b.p. D. 
Delianu (C). Pană : N. Stoian (G) 
b. ab. I L. Teodorii (C). Semi- 
ușoară: N. Lupu (G) b.p. C. Preda 
(C). Ușoară: V. Dumitru (C) b.p. 
I. Mușat (G). Semi-mijlocie: I. 
Rodicenco (G) b.p. N. Grigore (C). 
Mijlocie mică: A. Prunescu (G) 
b. ab. 1 I. Gîlea (C). Semigrea’: 
N. Bîrzoianu (C) b.p. N. Dumitru
(G) . Grea: A. Budei (C). (V.
Gurău, C. Dudnic, corespondenți).
• CRAIOVA. Cocoș: N. Stanca 

(Craiova) b.p. I. Săvescu (Hune
doara). Pană: V. Surugiu (C) 
b.p. V. Georgescu (H). Semi-ușoa- 
ră : I. Olaru (C) b.p. Gh. Godeanu
(H) . Ușoară: P. Bîrlea (C) b.p.
1. Serban (H). Semi-mijlocie: G. 
Bilă (C) b.p. Gh. Gavrilă (H). 
Mijlocie mică: I. Iar.cu (C) b.p. 
T. Scherman (H). Mij'ocie: I. Ser
ban (C) b.p. A. Damian (H). 
Semigrea: I. Pintilie (C) b.k.o.
2, A. Pietroiu (H).

VARȘOVIA 6. (Agerpres). —
In frumoasa stațiune de spor

turi Zakopane și pe patinoarul ar
tificial ai stadionului „Torwar" 
din Varșovia, a început cea de a 
ll-a ediție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de iarnă. Aproape 500 
de studenți și tineri din 20 de țări 
ale lumii, printre care U.R.S.S., 
Anglia, Australia, R. Cehoslovacă, 
R.P. Chineză, Bolivia, Islanda. 
Norvegia, Finlanda, R.P.R., Fran
ța, Belgia, R.P Ungară, R.P. Po
lonă și altele, se vor întrece timp 
de șapte zile pentru desemnarea 
celor mai buni schiori, patinatori 
și hocheiști. Pe lista participanți- 
lor figurează sportivi renumiți ca 
Anik n, membru al echipei U R.S.S., 
campioană olimpică de schi în pro
ba de ștafetă 4x10 km., Moșkin 
(U.R.S.S.), Fedorov (U.R.S.S.), 
Barbara Groholska (R. P. Polonă), 
patinatorii artistici Schwartz și 
Oppwel (Austria), campioni olim
pici, Carol Divine (R. Cehoslova
că), L. Dagmar (R. Cehoslovacă), 
campion mondial universitar, Va
lentin Zaharev (U.R.S.S.), Linort- 
Elond (Australia) și cuplul ma
ghiar al fraților Nagy, clasat pe 
locul trei la Jocurile OVmpice 
de la Cortina D’Ampezzo.

Cu mare intres este așteptată 
competiția de hochei pe gheață. La 
acest turneu, care va avea loc pe 
patinoarul stadionului „Torwar", 
participă valoroasele echipe ale 
U.R.S.S. și R. Cehoslovace, precum 
și echipele R.P.R., R.P. Polone și 
R.P. Chineze.

Delegația sportivilor romîni la 
această ediție a Jocurilor cuprin
de 35 de studenți. Sportivii țării 
noastre vor participa la toate pro
bele cu excepția competițiilor de 
patinaj artistic. Din lotul R.P.R. 
fac parte schiorii M. Aldescu, N. 
Pandrea, G. Cristoloveanu, tripla 
campioană a țării Magdalena Ma- 
rotineanu, hocheiștii Z. Tomor, S. 
Peter, I. Lorincz și alții. Reprezen
tanții sportului 
R.P.R. 
cursul 
întîmpinați călduros de membri ai 
Comisiei de organizare a Jocurilor 
și de numeroși sportivi varșovieni 
Schiorii romîni au plecat la Zako

pane. iar restul delegaț'ei a rămas 
la Varșovia. Hocheiștii romîni au 
făcut sîmbătă 
de acomodare 
lui „Torwar".

studențesc din 
au sosit la Varșovia în 

zilei de Vineri. Eî au fost

primul antrenament 
pe gheața stadionu-

VARȘOVIA 7. (Prin telefon). —
In cadrul turneului de hochei pe 

gheață la care participă echipele 
studențești din R. Cehoslovacă, R P. 
Chineză, R.P. Romînă, U.R.S S. și 
R.P. Polonă, s-a desfășurat miercuri 
un singur meci sare a opus repre
zentativele studențești ale R.P. Po. 
lone și R.P. Romîne. Echipa gaz
dă a obținut victoria cu scorul de 

6—3 (2—0; 2—1; 2—2).
Astăzi au loc următoarele jocuri 

ora 17. R.P. Chineză—R. Cehoslo
vacă și R.P. Polonă—U.R.S.>. La 
ora 8 dimineața încep întrecerile 
de patinaj artistic femei cu probele 
impuse.

La Zakopane, se vor desfășura 
astăzi, următoarele probe: 30 km. 
fond bărbați, slalom special băr

bați și slalom special femei.

Echipa asociației Progresul
feminin de

cursul zilei de marți a pă- 
Capitala echipa feminină de 
i asociației Progresul, ple- 
ta Sofia, unde va participa

In 
răsit 
volei 
cînd . . .
la un turneu organizat in cinstea 
zilei 8 Martie de către asocia
ția sportivă Cerveno Zname. La 
acest turneu, care începe vineri, 
participă echipele Cerveno Zname, 
Udarnik, Akademik, Minior din

participă la turneul internațional 
volei de la Sofia

Bulgaria, Partizan din Bel- 
și Progresul din București, 
făcut deplasarea următoarele

R.P. 
grad

Au 
jucătoare : Natalia Cernat, Tatiana, 
Avacum, Felicia Mușat, Victoria 
Grunberg, Viorica Ardeleanu, Ti
nda Pleșoianu, Maria Pred eseu, 
Ștefania Crișan, Sonia Colceriu, 

Veronica Zama, Florina Teodores- 
cu.

de

(3), Kroner (2), M. Vasifiu și 
Ștefănescu de la învingători și 
Ciorbă de la învinși.

■ Tot comisia orășenească
natație a orașului București orga
nizează pentru echipele feminine 
din Capitală o competiție de polo, 
dotată cu „Cupa femeilor". Aceas
tă competiție are menirea de a an
grena femeile în practicarea aces
tui joc, în scopul îmbunătățirii vi
tezei de bază, dezvoltării comba
tivității și măririi rezistenței pen
tru probele de înot.

tineri și practică de puțin timp a- 
cest sport Sub conducerea antre
norului Grigore Aman, jucătorii 
echipei Voința Cluj se pregătesc 
cu o deosebită sîrguință pentru 
a-și însuși cîț mai mult din tai
nele acestei discipline. De altfel, 
despre seriozitatea cu care se an
trenează jucătorii Voinței Cluj ca 
și despre posibilitățile lor de pro
gres vorbește rezultatul pe care 
l-au înregistrat -duminica trecută 
intr-un meci de antrenament în 
compania Științei Cluj, meci al 
cărui scor final a fost 9-9. Ținem 
să remarcăm ca un aspect oozitiv 
și faptul că această formație și-a 
alcătuit ȘÎ un lot de 30 de juniori

Cu aceeași intensitate se pregă
tesc și jucătorii echioei Locomo

tiva Cluj (antr. Iosif Hubert) care 
a terminat anul (rebut pe locul II 
în clasamentul seriei respective. 
Din lotul acestei formați1 fac parte 
25 de jucători. Ca și Voința' Cluj, 
Locomotiva acordă o atenție deose
bită creșterii cadre’or tinere, avînd 
un lot de 30 de jutrori.

După frumoasa comportare a sportivilor romîni 
in R. D. Germană

BERLIN 7 (prin telefon). La 
competițiile internaționale care au 
avut loc recent în R.D. Germană 
scrimerii și schiorii au avut o 
frumoasă comportare. La scrimă e- 
chipa R.P.R. s-a dovedit a fi cea 
mai omogenă. La floretă femei 
Maria Taitiș și Olga Orban au o- 
cupat locul I ș{ II, iar Elena Sam- 
șudeanu locul IV. La sabie Tiberiu 
Bartos a ocupat primul loc, iar 
C. Pelmus și D. Mustată locul III 
și respectiv — IV. Trebuie mențio
nat făptui că sportivii romîni, deși 
s-au resimțit în urmă călătoriei, 
ajuțjgînd la Leipzig ou cîteva ore 
îtiainte de concurs, aiu avut totuși 
o comportare demnă de admirat- 
La Oberhof, schiorii romîni printre 
care Mi anole Aldescu a ocupat lo
cul III și Constantin Enache loo.I

V în proba de 15 km. fond. Timpul 
a fost însă complet nefavorabil și 
a influențat mult desfășurarea pro
belor. Astfel, proba de 15 km fond 
s-a disputat pe o ploaie torențială, 
iar ștafeta de 4x10 km. nu s-a mai 
ținut. Tot din această cauză proba 
de sărituri speciale nu a mai avut 
loc la Oberhof ci s-a desfășurat la 
Grothenvode.

Concurs.,I internațional de pati
naj de la Geising nu s-a mai des
fășurat fot 
favorabil.

Sportivii 
sească la 
cursul zilei

din cauza timpului

romîni urmează 6ă 
București, probabil 
de vineri.

i
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ECHIPA BELGIANĂ 

LA CLUJ $1

CHARLEROI'
ORADEA

ne-

so-
îtl

lunii viitoa- 
turneul unei 

belgiene de fotbal din 
Charleroi. Fot- 
vor

două
Cluj 
la

Pentru începutul 
re a fost perfectat 
echipe 
prima divizie : 
băii știi belgieni 
țara noastră 

la 1 aprilie la 
și la 3 aprilie 
Progresul Oradea.

susține în 
înt’lniri : 

cu Știința 
Oradea cu

V,

Jucătorii de tenis de msă maghiari 
au susținut două meciuri 

in Anglia
5 martie s-a disputat în 
Leeds meciul internațional

BOXERII POLONEZI
VOR EVOLUA LA BUCUREȘTI
Federația de box a R.P. Polone 

a stabilit calendarul internațional 
pe anul 1956. La 4 aprilie echipa 
poloneză de tineret va pleca Ia 
București pentru a susține o întîl- 

nire cu selecționata tinerilor boxeri 
romîni.

In luna mai va avea loc meciul 
dintre echipele R-P. Polone și An
gliei. Boxerii polonezi vor mai sus
ține întîiniri cu echipe din R.F. 
Germană, R. Cehoslovacă și Franța.

Luptătorii iranieni 
au evoluat la Moscova ‘ 1 '
In arena circului de stat din 

Moscova ș-a desfășurat la 6 mar
tie întîlnirea internațională de 
lupte libere dintre echipele repre
zentative ale Uniunii Sovietice și 
Irahului. întîlnirea a luat sfîrșit 
cu ■ un rezultat de egalitate 4-4.

I

Caunțpionatul de șah 
al R. P- F. Iugoslavia
După 18 runde în campionatul 

jle; șah al R.P.F. Iugoslavia con
duce marele maestru Gligoric 

cu 137* puncte. Pe locul doi se 
află Matanovici cu 127* puncte și 
o partidă întreruptă iar pe locul 
trei Ivkov cu 12 puncte.

La 
orașul 
de tenis de masă dintre echipele 
reprezentative ale R.P. Ungare și 
Angliei. Jucătorii maghiari au în
vins cu 6-2.

A doua zi a avut loc în orașul 
Tuttenham North al doilea joc 
dintre echipele selecționate de te
nis de masă ale R.P. Ungare și 
Angliei. De data aceasta victoria 
a revenit jucătorilor englezi ci 
scorul de 5-4. Un rezultat surprin 
zător a înregistrat vechiul jucător 
Simons care l-a învins pe Gyetvaj 

(R.P. Ungară) recentul cîștigăto 
al probei de simplu din cadru 
campionatelor internaționale al 
Angliei. In proba de dubiu mix 
perechea A. Simons, A. Haydon 
obținut victoria în fața cuplului F 
Sido, G. Farkaș cu scorul de 2-* 
(21-18; 21-12)
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