
VOTAT! PENTRU ÎNFLORIREA
REPUBLICII POPULARE ROMlNE

SĂ DĂM CU ÎNCREDERE VOTUL NOSTRU 
CANDIDAȚILOR F. D. P.

entru a treia oară de 
iare, cetătenii patriei , .
urnelor pentru a alege pe cei care vor gospodări 
orașele și satele, regiunile și raioanele țării. Ziua 
alegerilor este o mare sărbătrare pentru ț^c^jjor^ul 
nostru- PrHej de sărbătoare a fost și întreaga pe- 
noadă de pregătire a alegerilor desfășurată sub 

semnul interesului deosebit manifestat de masele largi de alegători. 
Participarea însuflețită a maselor la acțiunile din cadrul campaniei 
e.ectorale a - dovedit încrederea lor nețărmurită în cauza construirii 
socialismului, hotărirea de a-și apăra cuceririle revoluționare și pe 
cea mai importantă dintre ele: statu| democrat-popular.

alegerile de mîine, partidul se prezintă împreună cu toate 
organizațiile de masă în cadrul Frontului Democrației Populare, 
front - care întruchipează unitatea poporului în jurul partidului clasei 
muncitoare. Pășind în fața urnei, conștient de greutatea votului său, 
fiecare cm al muncii se gîndește la tot ceea ce s-a înfăptuit și se 
înfăptuiește în țara noastră sub conducerea înțeleaptă a partidului, 
la marile cuceriri pe care mințile luminate ale poporului le-au visat 
secole de-a rindul și care în zilele noastre au devenit realitate. In 
anii regimului democrat-popular, prin munca însuflețită a întregului 
popor, țara noastră s-a transformat dintr-o țară agrară înapoiată 
într-o țară cu o industrie și agricultură înaintate.

Tineretului, nădejdea patriei, îi sînt larg deschise căile spre 
un viitor fericit. Să frecventeze cele mai înalte școli, să-și aleagă în 
viață calea spre dezvoltarea tuturor aptitudinilor, să fie răsplătit și 
prețuit laolaltă cu cei vîrstnici, iată drepturi pe care le are tînărul 
cetățean aj patriei noastre. La acestea trebuie adăugat și acel drept, 
care astăzi pare - atît de firesc, dar care odinioară era rezervat — în 
fapt — unei infime minorități : practicarea sportului. Condițiuni ma
teriale corespunzătoare fac posibilă transpunerea necontenită în viață 

J a acestui minunat drept al tineretului patriei noastre.

I
Ziua alegerilor marchează sfîrșitul unei activități electorale vii 
și entu zinstei al căre i sui iu s-a res imțit pmă î- ceie mei îndepăr
tate colțuri aue carii. In e Itîma paa-ea eeae-ai seti ehățv ăn eun -no 
portant l-au avut de îndeplinit candidații F-D.P. Acest rol, și anume 
acela de a se rntîlăr cu alegătorii lor, de a sta tovărășește la sfat 
despre nevoile lor, despre tezburilz cartreeulur, de a căuta in comun 
.. măsurile cuvenite, caracterizează pe deplin relațiiie noi rtabilitz în 
| condițiile - regimului democrat-popular între alegători și candidați. 

| Candidații «nt trup din trupul poporului. Atunci cînd i-au propus, 
I oamenii muncii au chibzuit temeinic, știind că munca de gospodar 
' al treburilor obștești nu e ușoară, că ea cere hărnicie, pricepere, dra- 
i goste de oameni, apropiere față de gîădurile și nevoile lor. Acestea 

nu sînt însă calități rare la oamenii noi ai pateier noastre- Strungari 
și oțelari, colectiviști și profesori, savanți și gospodine, aceștia sînt 
candidații F.D.P. în alegerile de mune. Trzbure consemnat cu satis
facție faptul că printre candidați se află un număr însemnat de 
sportivi și activiști sportivi, considerabil sporit față de alegerile 
pezredzăte. Aceasta arată că mișcarea noastră sportivă contribuie 
efectiv la formarea unor oameni noi, care să merite încrederea ma
selor. De aszmzăza și participarea sportivilor la activitatea electo
rală a fost mai vie ca oriand. Un lung șir de competiții sportive 
au cinstit evenimentul alegerilor. Pe parcursul acestor competiții 
s-au înregistrat și noi recorduri republicane, ca de pildă ' '
atleților, în sală, ale înotătorilor și altzlz.

Prin votul de mHne, alegătorii vor trimite zeci de mii ,
tați în sfaturile populare. Se va întări astfel și mai mult cea mai 
largă organizație de masă a oamenilor muncii. Sfaturile populare se 
deosebesc fundamental de vechile primării, preturi și prefecturi, care 
nu erau preocupate cîtuși de puțin de nevoile celor ce maărerr. Pro- 
veniți din eîăruerlz capitaliștilor, moșierilor și slugilor lor, cei în
sărcinați pe atunci să conducă treburile comunelor și ale judzțzloe 
nu urmăreau binele poporului ci apărarea și satisfacerea inteeerzloe 
claselor de exploatatori. Cît despre „alegerile" in urma cărora erau 
înscăunați acești vătafi, este limpede cî ele nu exprimau nici pe 
departe adevărata voință a alegatorilor. Pe atunci, măsluitul votu
rilor, ciomagul și bătaia erau ridicate la rangul de metode electo
rale. Timpurile acelea au apus pentru totdeauna. Altele sînt astăzi 
instituțiile prin care se exercită puterea de stat. Alții sînt oamenii 
care, prin voința rmzăser majorități a poporului, sînt trimiși să apere 
rntzezrele celor ce muncesc, să răspundă năzuințelor firești ale aces
tora spre mai bine.

Pășind miine în fața urnelor și acordîăd cu încredere voturile 
candidaților F.D.P., alegătorii vor vota pentru politica înțeleaptă a 
partidului, pentru regimul democrat-popular, pentru triumful roris- 
lrsmalar în patria noastră scumpă.

Ia instaurarea puterii popu- 
noastre vor păși în fața

cele ale

de depu-
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Candidații F.D.P. în mijlocul alegătorilor
Intîlnirea tov. Gh. Gheorghiu-Dej cu alegătorii 

din circumscripția electorală orășenească nr. 373 București
Eri a avut loc în sala Giuleștl 

^ntîlăirza alegătorilor din circum
scripția electorală orășenească nr. 
373 cu candidatul lor în alegerile 
de deputați în sfaturile populare, 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej, msmbru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al C.C. al 
P.M.R.

Ca adevărați stapînr al țării, 
care știu că de activitatea lor, do 
participarea lor la conducerea tre
burilor obștești, depinde în cea 
mai mare măsură buna gospodă
rire a raionului, alegătorii au luat 
cuvîătui în număr mare, făcînd 
numeroase propuneri și critici con
structive pentru îmbuăătațieza ac
tivității sfatului popular pe toate 
tărîmurile-

Cartrzeul Grivița a cunoscut din 
plin pe vremea regimului burghe- 
zo-moșrerzsc viața grea și lipsită 
de bucurii a msrzloe muncitoare 
exploatate. Greu lovit de urgia 
lăzboiului, csetizeul a renăscut la 
o viață nouă în anii regimului de 
mocrat-populse.

In adunare s-a arătat că în a
nii cincinalului au fost pavate și 
electeifrcate în raionul Grivița Ro
șie zeci de străzi, s-au amenajat 
mai multe parcuri șl zone verzi. Pe 
lîngă numeeos.rzle locuințe indivi
duale construite cu rezrite de la 
stat, s-au ridicat în 1955 7 blocuri 
muncitorești în care s-au mutat 
245 familii. S-au clădit 2 școli noi, 
tzstrul în aer liber „N. Balrercu" 
cu o capacitate de 2000 de locuri, 
cinematograful „înfrățirea între 
popoare" etc. S-a dezvoltat mult 
ezțzsus sanitară, numărul paturi
lor de spital fiind aproape dublu 
față de 1950. In cuprinsul raio
nului au fost îăfiiățstz 476 unități 
ale comerțului de stat și coope
ratist, rețeaua comercială cezscînd 
față de anul 1950 cu 206%.

Numeroși alegători s-au oprit a
supra problemelor gospodărești e- 
diEtare. Tov. Maria Nrculercu, 
gospodină, a arătat că atît din 
cauza neglijenței unor locatari cit 
și din cauza lipsei de grijă a sfa
tului popular, multe imobile sînt 
prost entezțiăutz, unele ajuăgiăd 
chiar în paragină. S-a cerut ca 
sfatul popular să asigure un con
trol mult mai rzrior asupra ca
lității reparațiilor la imobilele na
ționalizate. O serie de cetățeni au 
eerut sfatului popular să se în- 
grijzssra de pavarea și electrifi- 
carza unor străzi, de introducerea 
gazului metan în locuințe, con
struirea unei băi populare, pre
lungirea liniei tramvaiului 6 și 
sporirea numărului de vagoane.

Mai mulți vorbitori au făcut pro
puneri privitoare la asigurarea u
nui mai mare rortimzăt de mărfuri 
în magazine. Tov. Ion Iliescu, 
strungar la Complexul Grivița Ro
șie a arătat că mai ales acum, 
cînd vor apare pe piață lzgumelz 
proaspete, sfatul popular va tre
bui să controleze reeros cum siăt 
aprovizionate unitățile Aprozar și 
cum aczstza rzrzrvesr pe cumpă
rători.

Cu multă tărie au certrcst tov. 
Elena Rotaru, lucrătoare la O.C.L. 
Pune. Ion Georgescu, montator la 
Complexul „Grivița Roșie" și alții, 
faptul că sfatul popular și unită
țile romzrciale nu se ocupă cu se
riozitatea cuvenită de educarea lu
crătorilor din comerțul de stat, de 
eliminarea din rîărurilz lor a ace
lor elzmznte necinstite, care se 
dedau la hoții și tot felul de afa
ceri. Vorbitorii au propus să se 
organizeze un mult mai intznr 
control obștesc al cetățenilor asu
pra felului cum se desfășoară de- 
szevieea cumpărătorilor în maga
zine.

Alegătorii au dat o mare atenție 
problemelor vieții culturale din 
cartier, făcînd propuneri pentru 
satisfacerea în mai bune condițiuni 

a nevoitor culturale crzrcîndz ale 
populației. Tov. Georgeta Ungu- 
ezsnu a arătat că în cartier se 
simte nevoia înființării unei noi 
biblioteci. Ea a propus ca chiar Engă 
podul Grand, pe un teren actual
mente viran, să se construiască un 
club cu bibliotecă și sală de cine
matograf.

Tov. Hardt Mihai, inginer, a pro. 
pus ca clubul Grivița Roșie să des
fășoare activitate și în riărueile 
populației din cartier, nu numai în 
nudurile cef-eiștrlor și familiilor 
acestora.

Din cele spuse de alegatori -a re
ieșit cu putere rolul deosebit de 
însemnat pe care l-a -jucat în obți
nerea tuturor realizărilor din raion 
munca eăsuflzțita a msrzlor _ de 
rztațzăi. Alegătorii circumscripției 
orășenești 373 și-au exprimat hotă, 
eîrzs de a sprijini și - de - aci - Jna- 
inte din tot sufletul acțiunile viitoa
re ale Sfatului Popular.

Primit cu aplauze prelungite 
a luat cuvîntui tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej care a arătat că 
desfășurarea campaniei de ale
geri oglindește cezșterzs conștiinței 
maselor, a interesului lor pentru 
conducerea treburilor de stat. Par
ticiparea activă a maselor, faptul 
că peste 1.700.000 cztațzni au luat 
parte la adunările pentiu -propune
rile de candidați, că la îătelnierle 
candidaților cu alegătorii au - par
ticipat peste 6.000.000 ce ățeni și 
peste 510.000 au făcut - diferite pro
puneri, ^zisări, critici, și-au luat 
angajamentul de a sprijini munca 
viitorilor deputați — toate acestea 
sînt o vie expresie a democratis
mului oeînruirlr noastre de stat, a 
unității indestructibile dintre par
tid , guvern și popor, a legăturilor 
tot mai strîă.se dintre sfaturile 
populare și osmzăii muncii.

Referiăru-sz în continuare la 
bilanțul înfăptuirilor msszloe popu
lare din țara noastră, prilejuit de 
Congresul al 1I-lea al partidului, 
vorbitorul a sublimat succesele ob
ținute în realizarea primului plan 
cincinal și a planului de electrifi
care, marea dezv^tare a industriei 
grele și în primul rind a industriei 
constructoare de mașini, rezultatele 
bune obținute în rezștzees produc
ției agricole, dezvoltarea sectorului 
socialist al agriculturii.

A crescut simțitor nivelul de 
trai al populației munciioase; da
torită măsurilor partidului și gu
vernului, cu toate greutățile întîm- 
pinate, s-a îmbunătățit aprovizio
narea orașelor șî sstzloe, au fost 
asigurate rzzzrvzle pentru o cii- 
culație tot mai rntznra a mărfuri
lor ăzczrsrz populației. S-a conso
lidat moneda națională, sporește 
puterea de cumpărare a leului pe 
măsura ceeșteeri productivității 
muncii și reduczrir prețului de 
cost, condiție a scăderii treptate a 
prețurilor. A crescut salariul real 
al muncitorilor, se va mări de la 
1 aprilie, cu sume de la 160 la 
350 lei lunar, salariul cadrelor 
didactice din îăvațamîătul elemen
tar și mediu, se va îmbunătăți sa
larizarea militarilor.

La ezslizăeilz obținute de po
porul muncitor o mare contribuție 
au adus în toate regiunile sfaturile 
populare. De pildă, în București, în 
ultimii trei ani, sfatul popular a 
creat noi unități ale industriei lo
cale, a extins conducta de apă po
tabilă și rețeaua electrică, a co^^ri- 
buit la construirea de spitale și 
policlinici, a mărit rețeaua comerci
ală etc.

Arătînd că oamenii muncii au 
pornit cu eăruflețiez la realizarea 
Drezctivzloe noului cincinal, tovară
șul Gh. Gheorghfu-Dej a spus :

Să avem în vedzee, tovarăși, că
Congresul al 11-lea al partidului a. 

arătat deschis în fața poporului în
treg că în activitatea noastră eco
nomică ^nt nu numai mari victorii 
și realizări, ci și lipsuri rzrioarz. In 
special, Congresul a arătat că 
multe greutăți economice pe ca.ra 
le simțim încă în gospodăria sta-, 
tului și în gospodăria noastră per-, 
sonală ar fi fost înlăturate iar ni
velul de viață al oamenilor muncii 
ar fi fost mult mai ridicat, dacă 
muncitorii, inginerii, ministerele șî 
organele de partid ar li dat o 
mult mai mare atenție cezștzeii pro
ductivității muncii și scăderii pre-i 
țuluj de cost. Ceea ce a Mnal ai 
provizionarea și mai bună a popu
lației muncitoare cu obiecte de îm
brăcăminte, încălțăminte, obiecte 
gospodărești, mobile și articole ali- 
mzătsee, ceea ce a determinat ca 
rzruczrilz de prețuri să nu fie mai 
mari și mai rzrz, z faptul că pro
ductivitatea muncii nu a crescut în 
măsură corespunzătoare, că prețul 
de cost a scăzut insuficient, iar ca
litatea multor produse z încă nesa- 
tistăcătoare

Concentrarea eforturilor spre ri
dicarea rapidă a pro^m^^t-vi^tății 
muncii și spre scarerzs continuă a 
prețului de cost este lucrul cel mai 
important în momentul de față. 
După unele calcule, fiecare procent 
de creștere a productivității muncii 
In industrie dă o producție supli
mentară în valoare de circa 450 
milioane lei anual. Cîte haine și ghe
te, cîtă carne și zahăr, cîte case 
de locuit nu s-ar putea pune în plus 
la dispoziția populației, din fiecare 
aremznza procent I

Constatînd o oarecare încetineală 
fn ceeștzeea sectorului socialist din 
agricultură, Congresul partidului a 
trasat sarcina desfășurării unei mai 
largi munci polrtico-orgaărzsto<ricz 
în reădur maselor de țărani muncii 
tori pentru cooperativizarea agri
culturii, eăeît sectorul socialist să 
ajungă precumpănitor ca suprafață 
și peorucțîe-maefa. Realizarea pînă 
în 1960 a unei producții agricole a
nuale de cel puțin 15 milioane tone 
cereale Va da posibilitate aprovi
zionării tot mai bune a populației, 
erzarii stocurilor necesare pentru 
export, asigurării suSic■izntz cu ma
terii prime a industriei alimentare.

Subliniind în continuare rolul 
deosebit de înrzmnat al sfaturilor 
populare în realizarea sarcinilor 
trasate de Congresul partidului,; 
vorbitorul a arătat că din partea’ 
sfaturilor populare se cere mai 
multă inițiativă și spirit de răs
pundere în gospodărirea regiunilor 
și în dezvoltarea economiei locale 
— mai ales pe calea valorificării 
resurselor locale — în rezolvarea 
problemelor sanitare și culturala 
locale.

Atenția comitetelor executive să 
fie îndreptată nu spre întocmirea 
de directive, note, adrese și rai-: 
poarte, ci spre organizarea activ-s 
tații practice a maselor nu amî- 
narea de pe o zi pe alta a czrzrd- 
lor justificate ale cetățenilor, nu
uși închise sau ăzjurtificate ame• 
nări a audiențelor solicitate, ci un 
contact stuns cu cetățenii, urechea; 
plecată Ia glasul cetățenilor și re-, 
zolv-area operativă și competentă a 
problemelor cu ajutorul direct al 
acestora. Nimic nu eesteeăge și nu 
denaturează mal mult activitatea 
sfatului popular ca birocratismul —» 
iar rteengerea legăturilor cu masele 
este calea sigură de sErpin a aces
tei neghine '

Trebuie să ne descotorosim — a 
subliniat tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej — de numeroase „dispuilii* **,

(continuare în pag. a S'tfjț
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Candidafii F. D. P. în mijlocul alegătorilor
Intîlnirea tov. Gh. Gheorghiu-Dej cu alegătorii 

Hin circumscripția electorală orășenească nr. 373 București
(Urmare din pag. 1)

și „măsuri" care au creat o cen
tralizare excesivă și care coatri- 
buie ca sfaturile populare să fie 
nevoite să aștepte „de la centru" 
fonduri și materiale necesare chiar 
pentru unele lucrări mai mici de 
gospodărie comunală, privind apa, 
canalizarea, pavajele, salubritatea 
și altele. Trebuie lărgită compe
tenta comitetelor executive ale sfa
turilor populare și dezvoltată la 
maximum inițiativa lor, astfel ca 
ele, pe baza cunoașterii situației 
locale, să poată acționa cu eficaci
tate, lu'ndu-și răspunderea în fața 
cetățenilor și a statului pentru a
probarea proiectelor și devizelor, 
utilizarea fondurilor și realizarea 

- In bune condiții a lucrărilor.
Sfaturile populare trebuie să se 

ocupe mai mult de îmbunătățirea 
aprovizionării, mai ales prin folo
sirea deplină a posibiiităților lo
cale, creînd zone de aprovizionare 
cu legume și zarzavaturi în jurul 
orașelor, stimulînd gospodăriile 
colective din apropiere în producția 
de legume, lapte, ouă. Cu spirit gos
podăresc, inițiativă și perseveren
ță sfatul popular al Capitalei să 
sprijine cultivarea de legume și 
zarzavaturi pe terenurile reparti
zate muncitorilor, să dezvolte in
dustria locală.

Ocupîndu-se apoi de problema 
spațiului locativ, ridicată de cetă
țeni în convorbirile cu candidații, 
vorbitorul a arătat sarcinile în
semnate trasate de Congresul par
tidului în domeniul construcției de 
locuințe, sub iniind necesitatea fo

Intîlnirea tov. Chivu Stoica cu alegătorii 
din circumscripția electorală orășenească nr. 133 București

losirii complete și raționale a mij
loacelor repartizate, a sporirii nu
mărului de construcții prin posi
bilitățile locale, în afara fondului 
centralizat, a bunei întrețineri a 
fondului existent de imobile — 
bun al poporului, al fiecăruia din
tre cetățeni.

Reiferindu-se la problemele ri
dicate de cetățeni, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a propus ca suges
tiile, observațiile și criticile făcute 
de cetățeni să fie studiate de vi
itorul sfat popular, care să întoc
mească pe baza lor un plan de 
măsuri practice.

Arătînd că la alegerile de la 11 
martie cetățenii trebuie să aleagă 
ca deputați oameni competenți, 
gospodari harnici și devotați po
porului muncitor, vorbitorul a su
bliniat că deputatul trebuie să pro
moveze tot ceea ce este nou și 
progresist în activitatea sfatului 
popular și la locul lui de muncă 
în producție, să dea socoteală ma
selor de activitatea sa și să caute 
să descopere și să aplice mereu 
noi forme de atragere a maselor 
la conducerea treburilor obștești. 
El trebuie să fie în mijlocul oame
nilor muncii, să le cunoască ne
voile, să rezolve problemele îm
preună cu ei, să simtă răspunde
rea pentru mandatul încredințat, 
să fie un slujitor credincios al po
porului muncitor, să-și desfășoare 
activitatea pe linia trasată de ale
gătorii care i-au încredințat man
datul.

In încheiere, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a vorbit despre u
riașa însemnătate a dezbaterilor 
și hotărîrilor pline de înțelepciu
ne ale Congresului al XX-lea al 

P.C.U.S. Nu încape îndoială că 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, călăuzit de nemuritoarele 
învățături ale marelui Lenin și 
strîns unit în jurul Comitetului 
său Central leninist, va conduce 
poporul sovietic la îndeplinirea cu 
succes a hotărîrilor Congresului, 
în interesul obținerii unor noi și 
mărețe victorii în opera de con
struire a comunismului în Uni
unea Sovietică, al dezvoftării cola
borării frățești între țările so
cialiste și al prosperității popoare
lor lor, al apărării și întăririi păcii 
în lumea întreagă.

Poporul romîn, conștient de fap
tul că sub conducerea P.M.R. și a 
guvernului țara noastră a devenit 
o forță activă in lupta pentru pa
ce, este hotărît să pășească îna
inte, neabătut, pe această calc. 
Dîndu-și votul candidaților F.D.P., 
milioanele de oameni ai muncii își 
vor rosti încă odată aprobarea fa
ță de această politică de pace.

Campania pentru alegerile de 
deputați în sfaturile populare a unit 
și mai strîns întregul popor ro
mîn în jurul forței sale conducă
toare — Partidul Muncitoresc Ro
mîn. Alegerile și activitatea noi
lor sfaturi vor trebui să ducă la 
o nouă consolidare a puterii popu
lar, la întărirea și înflorirea mai 
departe a patriei!

Intîlnirea s-a încheiat în acla
mațiile entuziaste ale participan- 
ților pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central, 
pentru victoria în alegeri a Fron
tului Democrației Populare.

Intîlnirea tov. Iosif Chișinevschi 
cu alegatorii din circumscripția 
electorală regională nr. 7 Iași

Joi după amiază la Teatrul Na
țional din Iași a avut loc întîlni- 
rea alegătorilor din circumscrip
ția electorală regională nr. 7 cti 
candidatul lor în alegerile de la 
11 martie, tov. Iosif Chișinevschi, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R. secretar al C.C. al 
P.M.R.

La întîlnirea cu candidatul 
F.D.P. au venit peste 1.200 de ce
tățeni ai lașului — ceferiști de la 
Atelierele „Ilie Pintilie", textiliste, 
oameni de știință, artă și cultură, 
funcționari, gospodine, studenți.

Intîlnirea a fost deschisă de 
tov. Dumitru Gheorghiu, prim se
cretar al Comitetului regional Iași 
al P.M.R., care a vorbit despre 
dezvoltarea multilaterală pe care 
a luat-o în anii puterii populare 
regiunea Iași.

Alegătorii Constantin Pîntea, 
rectorul Institutului Agronomic, dr. 
Oscar Franke, rectorul Institutului 
de Medicină, Tiberiu Golgoțiu pro
rectorul Institutului Politehnic și 
Leo BaftfeJd prorectorul universi
tății „Al. 1. Cuza", au înfățișat 
dezvoltarea pe care a luat-o învă- 
țămîntul superior in anii democra
ției populare, în acest vechi cen
tru cultural.

Emil Bordeianu, cazangiu la a- 
telicrele C.F.R. „Iile Pintilie", a 
arătat elanul cu care ceferiștii au 
întimpinat alegerile de . deputati în 
sfaturile populare.

Primit cu vii aplauze, a luat 
apoi cuvîntul tov. Iosif Chiși- 
nevschi. După ce a arătat spriji
nul multilateral acordat de partid 
și guvern regiunii lași, ca și ce
lorlalte regiuni ale țării, și succe
sele obținute sub conducerea par
tidului de oamenii muncii în dez
voltarea economică și culturală a 

regiuniî, în continuare, tov. Iosîf 
Chișinevschi' a vorbit despre uriașa 
importanță a creșterii productivită
ții muncii și reducerii prețului de 
cost, chezășia ridicării nivelului de 
trai, material și cultural al celor 
ce muncesc, a întăririi continue a 
statului democrat-popular.

Vorbitorul a arătat însemnătatea 
istorico-mondială a celui de ai 20- 
lea Congres al P.C-U.S. în lupta 
popoarelor pentru pace, democra
ție și socialism, subliniind că ho- 
iărîrile Congresului constituie un 
tezaur nesecat de învățăminte pen
tru poporul nostru în opera de 
construire a socialismului.

In încheiere, Tov. Iosif Chiși- 
nevschi a arătat că partidul și gu
vernul a acordat și acordă și pe 
mai departe o grijă deosebită pen
tru repartizarea rațională a forțe
lor de producție pe întregul cu
prins al țării. Pe această linie 
partidul sî guvernul au sprijinit 
și spr'jină ridicarea economică a 
regiunilor rămase în urmă. Proble
ma aprovizionării cu apă potabilă 
a orașului Iași va fi rezolvată. 
Pentru aceasta s-au alocat fondu
rile necesare. Masele largi de ce
tățeni sînt gata să participe cu 
entuziasm la această importantă 
lucrare. Vorbitorul a criticat în
treprinderile de construcții locale 
și unele sfaturi populare pentru 
insuficienta preocupare față de e
fectuarea la timp și în bune con
diții a lucrărilor de construcții.

Cei prezenți și-au exprimat con
vingerea că noile organe alese 
pentru care își vor da votul cu 
deplină încredere la 11 martie își 
vor îndeplini cu cinste sarcinile 
de conducători ai treburilor ob
ștești și s-au angajat să participe 
activ la acțiunile întreprinse de 
sfaturile populare.

Al^jgătorii din circumscripția e
lectorală orășenească nr. 133 
București s-au întîlnit cu tovară
șul Chivu S‘oica, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
candidat al acestei circumscripții.

In marea sa'ă de sporturi a A
sociației „Recolta" se aflau nu
meroși muncitori de la marile uzine 
„23 August" și „Republica", puter
nice unități ale industriei grele, de 
la Filatura Romanească de Bumbac, 
intelectuali, funcționari, meseriași, 
gospodine, oameni vîrstnici și ti
neri.

Cetățenii veniți la adunare, în- 
fățișînd aspectul nou — astăzi de 
nerecunoscut — al raionului lor, 
au dezbătut numeroase probleme 
gospodărești care își cer rezolva
rea, au exprimat în spusele lor 
bucuria de a trăi în regimul de de
mocrație populară, chezășie a 
drepturilor și libertăților lor cetă
țenești

Gospodina Elena Țurea a amin
tit realizări ca parcul de cultură și

Intîlnirea tov. dr. Petru Groza cu alegătorii 
din circumscripția electorală regională nr. 73 Hunedoara

Alegătorii din c'rcumscripția e
lectorală regională nr. 73 Hunedoa
ra s-au întîlnit vineri după-amiază, 
în sala „Filimon Sîrbu" din Deva, 
cu candidatul lor în alegeri, tova
rășul dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

In sală se aflau sute de mun
citori, țărani muncitori, funcțio
nari. intelectuali din orașul Deva 
și din împrejurimi.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Dumitru Dejeu, președintele 
Comitetului Executiv al sfatului 
popular regional.

Tov. Ion Hențiu, vicepreședinte 
al sfatului popular orășenesc, a 
vorbit despre o seamă de realizări 
din orașul Deva, obținute de sfatul 
popular cu s ijinul cetățen'lor.

In cadrul întîlnirii cu candidatul 
lor, mulți alegători au înfățișat 
rodnica activitate a sfaturilor 
populare din reg’unea Hunedoara 
In domeniul dezvoltării economiei 
locale și culturii.
u Mafia Joan, muncitoare la în

odihnă „23 August", stadionul și 
teatrul în aer liber, blocurile mun
citorești din cartierul 23 August 
și de pe străzile Maior Ion Cora- 
vu și Victor Mânu, care umplu de 
mîndrie inimile cetățenilor acestui 
raion al Capitalei.

Muncitorul turnător Ștefan Zip- 
țer, de la uzinele ,.23 August", a 
vorbit despre succesele pe care 
muncitorii din' atelierul de turnă
torie le-au obținut în cinstea ale
gerilor.

Primit cu vii aplauze a luat apoi 
cuvîntul tovarășul Chivu Stoica. 
Vorbitorul a subliniat misiunea de 
onoare și de înaltă răspundere a 
deputatului de tip nou — slujitor 
al poporului.

Vorbitorul a arătat că proble. 
mele ridicate de cetățenii circum
scripției electorale sînt o expresie 
a năzuințelor justificate a oame
nilor muncii de a dezvolta reali
zările obținute sub conducerea par
tidului în ridicarea nivelului de 
trai, de a trăi din ce în ce mai 
bine. Țara noastră dispune de toa

treprinderea regională edilitară, a 
propus să se amenajeze în Dev.a 
un parc pentru copii mici.

loan Munteanu, de la cooperativa 
meșteșugărească „Progresul", a 
propus să se amenajeze in orașul 
Deva o casă a pionierilor și un 
complex sportiv.

Primit cu vîi aplauze a luat apoi 
cuvîntul tovarășul dr. Petru Groza.

Vorbitorul a arătat că pe melea
gurile hunedorene s-au obținut nu
meroase realizări care vorbesc des. 
pre ritmul viu al dezvoltării aces
tei regiuni în anii puterii populare.

Toate realizările care se văd 
azi nu numai în regiunea Hunedoa
ra — a spus vorbitorul — ci pre
tutindeni, în fiecare colț al minu
natei noastre patrii, se datoresc 
înțelepciunii cu care partidul șî 
guvernul conduc oamenii muncii 
pe calea unei vieți din ce în ce 
mai bune.

Vorbind despre legătura cu ma
sele a sfaturilor populare, tovară
șul dr. Petru Groza a arătat că în 

te condițiile pentru a asigura po
porului un înalt nivel de trai. In 
primul plan cincinal a fost creată 
o industrie puternică, o bază teh- 
nico-economică solidă care ne dă 
putința să luptăm cu și mai mult 
succes pentru o viață îndestulată 
și cultă. Partidul, care nu cunoaș
te un țel mai înalt decît făurirea 
fericirii ponorului, ne învață că 
ridicarea continuă a nivelu'ui de 
viață stă în pr:mul rînd în mîinile 
celor ce muncesc, în munca crea
toare a poporului.

In încheiere, vorbitorul a subli
niat că este în propriul interes _ al 
oamenilor muncii din acest raion 
ca în uzinele raionu'ui, ca și în în. 
treprinderile din întreaga tară, să 
se militeze neobosit pentru utiliza
rea deplină a tehnicii și introduce
rea tehnic'i noi, pentru extinderea 
metodelor fruntașilor, pentru o or
dine și o disciplină exemplară în 
producție în vederea îndeplinirii 
mărețelor sarcini ale celui de al 
2-lea p'an cincinal.

această legătură stă izvorul succe
selor, că aceasta este miezul re
zolvării problemelor. Mentalitatea 
veche care arăta că totul trebuie 
înfăptuit de sus trebuie îngropată. 
Ceea ce am făcut pînă acum se 
datorește faptului că ne-am dat 
osteneala să lichidăm vechile obi
ceiuri, să întărim colaborarea, să 
apropiem cetățenii de sfaturile 
populare.

Tovarășul dr. Petru Groza a 
vorbit apoi despre necesitatea în
ființării unei creșe în orașul Deva 
și a unui complex sportiv și a rea
lizării diferitelor lucrări de interes 
cetățenesc.

La sfîrșituf întîlnirii, tovarășul 
dr. Petru Groza s-a întreținut în
delung cu alegătorii săi. Cei pre- 
zenți au făcut o caldă manifesta
ție pentru victoria în alegeri a 
candidaților Frontului Democrației 
Populare, pentru noi realizări pe 
drumul ridicării continue a nive
lului de trai material și cultural 
al celor ce muncesc.

Intîlnirea tov. Alexandru Moghioroș 
cu alegătorii din circumscripția 

electorală nr.* 1
a Regiunii Autonome Maghiare

In sala mare a Palatului Cul
tural din Tg. Mureș, numeroși 
alegători s-au întîlnit miercuri cu 
tovarășul A'exandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al C.C 
al P.M.R., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, candidat 
al F.D.P. în circumscripția elec
torală nr. 1 a Regiunii Autonome 
Maghiare.

Deschizînd adunarea, tov. Bu- 
gyi Pal, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular al 
Regiunii Autonome Maghiare, a 
amintit cîteva din cele mai de 
seamă construcții industriale ri
dicate în ultimii 2—3 ani în re
giune: filatura de in din Gheor- 
ghieni, cariera de exploatare a 
lignițiior de la Vîrghiș, fabrica de 
biscuiți. Industria locală, care 
cunoaște o deosebită înflorire în 
această regiune, s-a lărgit în ul
timii ani cu încă 53 de unități.

Numeroși alegători care au luat 
cuvîntul au subliniat că întărirea 
prieteniei frățești dintre oamenii 
muncii romîni și maghiari din re
giune, însuflețiți de țelul comun 
al construirii socialismului în Re
publica Populară Romînă, este 
rodul politicii naționale marxist- 
leniniste, promovată cu consec
vență de partidul nostru, de re
gimul democrat-popular.

Primit cu vii aplauze a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Alexandru 
Moghioroș.

Regimul democrat-popular, la 
făurirea căruia au participat ac
tiv, a'ături de poporul romîn, mi
noritățile naționale — a arătat 
vorbitorul — a pus capăt ruși
noasei politici de asuprire națio
nală. In anii puterii populare, în 
lupta și muica comună pentru 
construirea socialismului, s-a ci
mentat prietenia frățească de ne
zdruncinat dintre oamenii mun
cii romîni și cei ce aparțin mino
rităților naționale. Rod al politicii 
naționale leniniste a partidului 
este și crearea Regiunii Autonome 
Maghiare.

Tov. Al. Moghioroș a subliniat 
mai departe că partidul și guver
nul se preocupă în mod deosebit 
de dezvoltarea economică și cul

turală a regiunilor ' pe care bur
ghezia le-a ținut în stare de îna
poiere, printre care se numără și 
Regiunea Autonomă Maghiară.

Tov. Al. Moghioroș a subliniat 
de asemenea realizările din Re
giunea Autonomă Maghiară în 
domeniul agriculturii, industriei 
locale și în sectorul social-cultu
ral.

Pentru înflorirea economico-cul- 
turală a acestei regiuni — a ară
tat în continuare vorbitorul — 
statul democrat-popular a prevă
zut pentru cel de-al doi'ea plan cin
cinal investiții de peste 1.609.000.000 
lei. Va fi instalară iinia electrică 
de înalta tensiune ce va lega ter
mocentrala de Ia Sîngcorgiu de 
Pădure cu raioanele Odorhei și 
Miercurea Ciuc; va lua ființă o 
fabrică de instrumente de precizie 
și aparate optice; va fi dat în fo
losință studioul regional de radio 
și un nou cinematograf, se va 
construi un nou cămin studențesc 
etc. Va fi de asemenea intensifi
cată exploatarea lignitului, va 
crește volumul producției de că
rămizi presate, țigle, olane, var 
gras, preparate de carne și altele. 
Prin noi construcții suprafața de 
locuit se va mări cu încă 30.000 
m. p.

Sîntem datori — a spus în con
tinuare vorbitorul — să luptăm 
fără cruțare împotriva purtătorilor 
naționalismului și șovinismului — 
manifestări ale ideologiei claselor 
exploatatoare — caie încearcă sa 
folosească aceste arme otrăvite 
pentru a izola pe conaționalii lor 
de lupta unită a poporului mun
citor. Să întărim prietenia de ne
zdruncinat între omii mr-ci 
romîni și cei aparținînd minori
tăților naționale.

Prezentîndu-ne în fața urnelor 
— a spus in încheiere tov. Ale
xandru Moghioroș — să votăm 
pentru sporirea și consolidarea 
marilor cuceriri ale poporului 
nostru, pentru realizarea sarcini
lor ceiui de al doilea plan cinci
nal, pentru politica partidului de 
construire a unei vieți fericite po
porului muncitor, pentru pace și 
socialism.
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Dorin fele lui
Dacă cineva crede că 

geroasă i-a înfricoșat pe 
din Roman, se înșeală! Noi ne-am 
convins de aceasta, atunci cînd am 
trecut pe lingă stadionul orașului, 
unde numeroși 
de zor. P. intre aceștia, 
noscut și pe tînărul 
controlor la secția 
I.M.S. Roman,

...L-am regăsit pe 
a doua zi, la locul său de muncă. 
Ne-a uimit prin îndemînarea cu 
care 
K.D. 
spus 

atleți se antrenau 
am recu- 

Mihai Pancu, 
mecanică a

Mihai Pancu,

în muncă, și, In 
fruntaș și în acti- 
Anul trecut, el a 
campion repubti-

controla piesele unui tractor 
35. Sezisînd acest lucru, ne-a 
zîmbind :
Mulți au impresia că e o mare

„grozăvie", ceea ce fac eu acum. 
In fond, nu e dec:t o oarecare pri
cepere. Oricare altul ar putea lu
cra la fel, sau chiar mai repede 
și mai bine!

Deși a împlinit abia 18 ani Mi
hai Pancu, este un tînăr modest, 
perseverent și conștiincios, un mi
nunat exemplu 
același timp, un 
vitatea sportivă 
cucerit titlul de 
can Ia juniori 1500 m. obstacole, iar 
în întîinirile cu echipele de juniori 
ale R. Cehoslovace și R. P. Polo
ne, a reprezentat cu demnitate cu
lorile patriei. Modestia pe care o 
manifestă în muncă o dovedește 
și în sport. Intr-adevăr, deși a 
ajuns pe această culme sportivă 
între cei de o vîrstă cu el, Pancu 
nu s-a înfumurat, ci, dimpotrivă, 
împărtășește cu răbdare, din cuno
ștințele sale tovarășilor de muncă, 
îndemnîndu-i să practice deferite 
discipline sportive și, bineînțeles, 
atletismul.

Vorbindu-ne 
sale, în muncă 
Pancu nu uită 
de ziua de 11

— Anul acesta votez pentru pri- 
«M oară și trebuie să sgua căt in

despre năzuințele 
și în sport, Mihai 
să ne amintească 

martie.

Mihai Pancu!...
m-atn văzut și 
am simțit o ne

și-a manifestat

ziua în care mergînd să verific lis
tele de alegători 
eu înscris în liste, 
mărginită emoție.

Și Mihai Pancu
speranța că printre problemele ob
ștești de care se vor ocupa viitorii 
deputați, va fi, fără îndoială, și 
aceea a sportului.

— Iată de ce, voi vota cu toată 
convingerea pe candidații Frontu
lui Democrației Populare.

...Cînd am plecat, ne-am reamin. 
tit cîteva aspecte din viața acestui 
tînăr tehnician: l-am revăzut la 
întreprindere pe locul său de mun
că, pe stadion — ia antrenamente, 
ne-am amintit discuția în legătură 
cu alegerile. Mihai Pancu își expri
mase cîteva dorințe; în muncă — 
să verifice în cele 8 ore de mun
că un număr sporit de mașini: în 
sport — să capete anul acesta ca
tegoria I la 3000 m. obstacole; la 
11 martie — să voteze, împreună 
cu toți oamenii muncii din patria 
noastră pe candidații poporului I

Arley Moscovici 
corespondent

Sînt fericit că voi vota din nou 
pentru candidații Frontului Demo
crației Populare. Iată de ce aștept 
cu nerăbdare ziua de mîine, în care 
votul meu, împreună cu acelea ale 
milioanelor de oameni ai muncii din 
întreaga țară vor aduce pe cei maî 
buni fii ai poporului la cîrmuirea 
treburilor obștești

Voi 
goste, 
let inul 
multă
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vota cu 
iar după 
în urnă, 
dîrzenie.

Încredere și dra
ce voi depune bu- 
voi munci cu mai 
pentru a sprijini,

Alegătorul se legitimează în fața comisiei 
secției de votare cu buletinul de identitate sau 

cu altă dovadă prin care I se poate stabili iden
titatea. După ce se constată că este trecut pe 
lista de alegători, ei primește buletinele de vot. 2 Alegătorul intră cu buletinele de vot în- 

tr-una din cabinele libere. Pentru a vota pe 
candidatul F.D.P. alegătorul Iasă neatins nu
mele acestuia care se găsește înscris pe fiecare 
buletin de vot. El împăturește în patru bu'e- 
tinele, unul cîte unul, cu ștampila de control 
în afară.

3 Alegătorul introduce în urnă buletinele de 
vot împăturite.

Alegătorii din București votează pentru a’e- 
gerea de deputați în sfatul popular al raionului 
de oraș și in sfatul popular al orașului, in a- 
cest scop, fiecare alegător primește două bule
tine de vot: umil cu dunga 
ionul de oraș) și unul cu 
tru oraș)

Alegătorii din comunele 
rilor populare ale raioanelor orașului 
rești votează și pentru alegerea de deputați in

■ sfatul popular comunal, primind 
pentru aceasta și un buletin de 
vot cu dunga albastră.

Alegătorii din orașele de subor
donare regională (reședințele de 
regiuni și orașele Arad, Bîrlad, 
Piatra Neamț, Satu Mare, Turda, 
Turno Severin, Brăila, Hunedoara, 
Mediaș, Sibiu, Reșița, Lugoj, Bo
toșani, Buzău, Focșani, Giurgiu, 
Roman, Techirghiol, Tîrgoviște, 
Vasile Roaită) votează pentru ale
gerea de deputați în sfatul popu
lar al regiunii și în sfatul popular 
al orașului. In acest scop, alegă
torul primește două buletine de 
vot și anume: un buletin de vot 
cu dunga roșie (pentru regiune) 
și un buletin de vot cu dunga 
galbenă (pentru oraș).

Alegătorii din orașele de sub
ordonare raională și din comune 
votează pentru alegerea de depu
tați în sfatul popular al regiunii, 
în sfatul popular al raionului și 
în sfatul popular al comunei (sau 
al orașului de subordonare raio
nală). In acest scop alegătorul 
primește trei buletine de vot și 
anume: un buletin de vot cu dun
ga roșie (pentru regiune), un bu
letin de vot cu dunga galbenă 
(pentru raion) și un buletin de 
vot cu dunga albastră (pentru 
comună sau pentru orașul de sub
ordonare raională).

Voi vota eu încredere
Voi munci fără încetare, pentru 

ea în regiunea Bacău să fie an
grenați în activitatea sportivă cît 
mai mulți oameni ai muncii, să a- 
vem tot mai multe săli de sport șl 
stadioane.

In cinstea alegerilor de deputați 
fn sfaturile populare, am muncit cu 
mai mult avînt, pentru a grăbi con
struirea noului stadion al orașului, 
cu o capacitate de 15.000 locuri, 
precum și a stadioanelor din Piatra 
Neamț și Roman, a celor de tip 
cglboztyc de Ja Răcăduai, giețum

Marilis Cuțui, 
Dora Copîndeanu...
— Numele dumneavoastră și a*  

dresa...
— Marilis Cuțui, strada...
Ați ghicit, desigur, despre crne 

este vorba. Tînăra care a venit să 
verifice dacă a fost trecută pe lista 
alegătorilor din circumscripția elec
torală 120-Cluj, este chiar tripla 
noastră campioană de junioare, at
leta Marilis Cuțui. împlinind 18 
ani, cunoscuta atletă clujeanca va 
vota pentru prima oară la li mar
tie. Dar nu mică i-a fost mirarea 
cînd, cercetînd listele, numele ei 
lipsea.

— Nu-i nici un bai ! i-a răspuns 
calm tovarășul de la ssdiul circum
scripției: Ați fost omisă de pe liste, 
dar greșeala va fi reparată îndată.

Emoția a trecut. Marflis Cuțui, 
studentă in primul an la facultatea 
de științe naturale din Cluj, își va 
da cu încredere votul, candidaților 
F.D.P., mulțumită că cei pe care îi 
alege In conducerea treburilor ob
ștești sînt gospodari harnici.

Marilis Cuțui are o bună priete
na, pe Dora Copîndeanu, campioana 
de junioare pe cea mai scurtă dis
tanță: clasîta probă de 100 m. plat. 
Și deși Marilis Cuțui este studentă 
în științele naturii, iar Dora Co*  
pîndeanu a îndrăgit arta 
năzuințele și preocupările 
comune. Le apropie vîrsta 
tul preferat: atletismul.

Mîine, cele două prietene se vor 
îndrepta spre centrul de votare al 
circumscripiției electorale 120 a o- 
rașului Cluj. Votînd pentru prima 
oară, Marilis Cuțui și Dora Copîn-

plastică, 
lor sînt 
și spor-

...și Iolanda Balaș
August 1954...
La Budapesta, pe Impunătorul 

„Nepctadion", atleta Iolanda Balaș 
a cîșiigat cu 1,61 m., titlul de cara- 
pioani mondială universitară, un 
succes interna} onal de mari propora 
ții. Și totuși puțini bănuiau pe a- 
tunci că eleva de la școala cu lim
ba de predare maghiară din Timi

șoara, va deveni în mai puțin de 
doi ani, a doua săritoare in înălți
me din lume ...

Campionatele europene de atle
tism de ia Berna au fost o nouă 
etapă pe drumul succeselor sale.

...A sosit și ziua în care avea să 
concureze Iolanda Ba'.aș. Pe pista 
de sărituri s-au adunat sportive cu 
renume în atletismul european, re*  
cordmana lumii, Alexandra Ciudi-

și pentru dezvoltarea în regiunea 
Bacău a unor discipline ca natația, 
tenisul, halterele, luptele și alpinis
mul.

Sînt convins că prin votul ce-l 
voi da, voi contribui ia viitorul co
pilului meu, la apărarea păcii, la 
bunăstarea poporului și la înflori
rea patriei noastre scumpe, Repu
blica Populară Romînă.

ION CRIȘAN
președintele comitetului 

regional C.F.5. Bacău

Marilis Cu tui

Dora Copiruieanu
4' 

deanu, două atlete de frunte ale ță
rii, vor avea prilejul să-și dovedeas*  
că dragostea și atașamentul față da 
regimul nostru demo- at-popu'.ar. t 

na, atletele engleze Th Ima Hopkins
Olga Mor
se aștepta 
să cîștige 
fie atît de 

și Lecwice, cehoslovaca 
dsaabcrva... Nimeni nu 
fnaâ ca 
medalia
aproape
1,67 m.

1955... Pe stadionul „Vasii 
din Sofia, se desfășura 

dintre reprezentativele de 
ale țării noastre și R.P.

Iolanda Ba aș 
de argmt și să 
de o mare v ctorie... Ctf 

Thelma Hopkins a ocupat
primul loc, după multe emoții. Pe 
locul următor s-a clasat Iolanda 
Balaș, cu 1,65, egal nd recordul 
R.P.R. Dar întrecerea dintre cam*  
pioana europeană și tînăra noastră 
atletă avea să continue de la de
părtare, prin intermediul cifrelor.- 

Iulie 
Levski*  
meciul 
juniori
Bulgaria. In aplauzele spectatori-' 
lor, Iolanda Balaș a modificat din 
nou recordul țării: 1,66 m. I încă o 
etapă în drumul către acel 1,70 m., 
care avea s-o sltuaze pe tînăra 
noastră săritoare printre cele mai 
valoroase atlete ale lumii... Intr-a
devăr, pe stadionul „Bislet" din 
Oslo, Iolanda Balaș a cules ropoto 
de aplauze, urcînd recordul său cit 
încă 4 cm., pe drumul consacrării*  
1,70 metri a reprezentat o perfor» 
manță de răsunet mondial.

După cîteva zile, ia Varșovia, 
eoncurînd accidentată, ea a cucerit 
medalia de aur, în cadrul celei da 
a doua ediții a Jocurilor Mondiala 
Prietenești, cu un rezultat remar
cabil: 1,66 m. Cea de a VllI-a edw 
țle a campionatelor internațional*  
de atletism ale R.P.R. din luna oc
tombrie a anului trecut a opus po 
Iolanda campioanei europene, Thel
ma Hopkins. De data aceasta, la 
a doua lor întîlnire, victoria a re-*  
venit reprezentantei noastre cu 
1,67 m.

Mîine dimineață, printre tinerii 
care se vor prezenta în fața urne
lor va fi și maestra sportu
lui Iolanda Balaș. Ea va a*  
corda votul desigur acelora care 
s-au dovedit a fi de.ani de încre-*  
deirea gospodarilor, candidați
lor aleși de popor, acelora care 
vor munci fără preget pentru în-*  
frumusețarea orașelor și satekMl 
pentru înflorirea patriei noastre.
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CONFERINȚA DE PRESĂ ORGANIZATĂ DE COMITETUL
Joi a avut loc la redacția ziarului „Sportul popular" o conferință 

de presă organizată de Comitetul Olimpic Romîn. In cadrul confe- 
rinfei Samuel Baranyi, directo rul instruirii spoțtive In Co
mitetul pentru Cultură Fizică și Sport, a făcut o comunicare asupra 
deplasării pe care a efectuat-o la Melbourne împreună cu dr. Traian 
Dumitrescu, lector la catedra de fiziologie a Institutului de Cultură 
Fizică, pentru a studia la fața locului condițiile de desfășurare a 
celei de a XVI-ea ediții a Jocurilor Olimpice de Vară- Apoi, preșe
dintele Comitetului Olimpic Romîn, Alexandru Șiperco a fă
cut o expunere asupra participării și măsurilor care se vor lua in 
legătură cu prezenta la Melbourne a delegației sportivilor din R.P.R.

La această ședință au luat parte delegați ai presei străine și 
reprezentanți ai presei din țara noastră.

Iată textul expunerii făcute de Alexandru Șiperco, preșe
dintele Comitetului Olimpic Romîn:

Expunerea făcută de președintele Comitetului Olimpic Romîn 
Alexandro Șiperco

’ Zilele trecute a avut ioc ședința 
Comjtetukd Olimpic Romîn în ca
drul căreia a fost ascultat mate
rialul informativ prezentat de de
legația noastră, care din însărcina
rea Comitetului Olimpic Romîn s-« 
deplasat la Melbourne pentru a stu
dia condițiile deplasării și parti
cipării sportivilor romîni la a XVI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. 
In baza noilor date, au fost ota- 
tdlite o serie de măsuri imediate 
privind pregătirea, deplasarea și 
participarea delegației R.P. Romîne 
Ia Jocurile Olimpice din acest an.

In primul rînd, Comitetul Olimpic 
Romîn a constatat că în Australia 
există o preocupare generală pen
tru organizarea și desfășurarea tra
diționalelor Jocuri Olimpice. Spor
tivii noștri, ca și delegațiile dîn 
toate celelalte țări, sînt aștepta.ți 
cu deosebit interes. Comitetul Olim
pic Australian și Comitetul de or
ganizare Australian depun eforturi 
remarcabile pentru ca participanții 
să albă la dispoziție condiții op
time de concurs.

Atît la Melbourne, cît și la Sid
ney și Ballarat, unde delegația Co- 
mftetuluî Olimpic Romîn a avut 
întrevederi cu persoanele oficiale 
din Comitetul Olimpic Australian 
și Comisia de organizare Austra
liană, au fost stabilite relații ami
cale. Aceste relații, au dus la ob
ținerea unor informații exacte și 
prețioase pentru noi; ele vor fi 

Vorbește tovarășul Alexandru Șiperco, președintele Comitetului 
Olimpic Romîn

menținute și dezvoltate printr-un 
contact permanent cu forurile spor
tive australiene.

Deși organizatorii mai au multe 
dificultăți de rezolvat, avem totuși 
convingerea că problemele legate 
de participarea loturilor de spor 
tivi la Jocurile Olimpice de Vară 
'(baze sportive, transportul la an
trenamente, la concursuri, program 
cultural, asigurarea asistenței me
dicale și de Igienă, etc.), vor fi re
zolvate cu succes, prin grija și stră
duința Comitetului Olimpic Austra
lian. Deși la prima impresie lu
crările de construire și amenajare 
a bazelor sportive par întirziate. 
Comisia de Organizare garantează 
terminarea lor la timp.

Comitetul Olimpic Romîn a con
statat că o serie de probleme vor 
îngreuna simțitor condițiile de par
ticipare a loturilor noastre, ca și 
M majorității sportivilor din întrea
ga lume și cu precădere a acelora 
din Europa. Aceste greutăți constă, 
așa după cum a arătat și informa
rea făcută de delegația noastră, în 
dificultatea transportului pe o dis
tanță ce se apropie de 20.000 km., 
în asigurarea unei alimentații ase. 
mănătoare celei cu care noi sîntem 
obîșnuiți, în perturbările fiziologice 
și funcționale ce le vor resimți 
Sportivii față de modificările de 
tlfmă. orar, etc.

Comitetul Olimpic Romîn, în co
laborare cu Comitetul pentru Cul- 
tfură Fizică și Sport de pe lîngă 
(Consiliul de Miniștri analizînd di
versele probleme legate de parti
ciparea noastră la Jocurile Olim-
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pice, consideră că țara noastră 
poate fi reprezentată corespunză
tor la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne, printr-o dele
gație alcătuită din 80 de persoa
ne. Dificultățile legate de transport 
ne împiedică să participăm cu o 
delegație tot atît de numeroasă ca 
aceea de la precedenta ediție a 
Jocurilor Olimpice din 1952 dela 
Helsinki. Totuși, considerăm că, 
sprijinul de care se bucură Comi
tetul Olimpic Romîn și fondul tim
brului Olimpic realizat în ultimul 
timp prin contribuția iubitorilor de 
sport din țara noastră, vor da 
posibilitate delegației R.P. Romîne 
sâ se prezinte la Melbourne cu 
un lot de sportivi care va reprezen
ta cu cinste țara noastră.'

Insușindu-și punctul de vedere 
al diverselor comisii centrale pe 
ramură de sport, Comitetul Olim
pic Romîn și-a propus participarea 
la a XVI-a ediție a Jocurilor Olim
pice care se va desfășura între 22 
noiembrie și 8 decembrie a.c., cu 
loturi de sportivi la următoarele 
discipline sportive: gimnastică, 
atletism, notație, polo, pentatlon 
modern, canotaj academic, caiac- 
canoe, tir, scrimă, box, lupte, hal
tere. De asemenea, țara noastră 
va participa și la întrecerile olim
pice de călărie, a căror desfășu
rare este prevăzută pentru luna iu
nie la Stockolm. Aceste loturi vor 

fi alcătuite în funcție die realizarea 
normelor olimpice stabilite.

Comitetul Olimpic Romîn a con
statat cu satisfacție că sportivii 
noștri, îndrumați de comisiile cen
trale pe ramură de sport, de aso
ciațiile sportive și de colectivele lor 
sportive și-au început pregătirea 
într-un ritm susținut. Ei urmează 
programul calendaristic sportiv o- 
bișnuit, fiind urmăriți, sprijiniți și 
îndrumați la locul lor de antrena
ment de cei mal pricepuți tehni
cieni. Periodic, prin intermediul 
colegiilor centrale de antrenori. 
Comitetul Olimpic Romîn primește 
dări de seamă privind stadiul pre
gătirilor și realizărilor pe fiecare 
disciplină sportivă în parte și pe 
fiecare sportiv. Această informare 
are drept scop urmărirea progre
sului calitativ al sportivilor suscep
tibili selecționării pentru Jocurile 
Olimpice, precum și urmărirea în
deplinirii normelor olimpice, care 
stau la baza selecționării sporti
vilor romîni pentru întrecerile de la 
Melbourne. Normele Olimpice au 
fost stabilite în funcție de cerin
țele calitative ale întrecerilor olim
pice și pe linia ridicării perma
nente a nivelului calitativ al spor
tivilor fruntași. Sportivii care vor 
îndeplini aceste norme în timpul 
activității de peste an, vor fi se
lecționați în lotul olimpic.

Considerăm că acțiunea aceasta 
va trebui să constituie pentru co
lectivele sportive un prilej pentru 
ridicarea nivelului mediu calitativ 
al sportivilor din cadrul lor și pen
tru angrenarea de noi tineri în 
viata sportivă zilnică.

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lîngă Consiliul de 

Miniștri a creat toate condițiile 
pentru pregătirea cît mai temeinică 
a sportivilor noștri. Calendarul 
intern și internațional pe ramuri 
de sport, alcătuit de comisiile cen
trale și susținut de Comitetul pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri, cores
punde necesităților pregătirii noa
stre olimpice. Astfel, campionatele 
republicane, concursurile interne de 
mare importanță și întîlnirile in
ternaționale, sînt fixate ca date 
și ca sistem de desfășurare con
form planurilor de pregătire olim
pică ale diverselor ramuri de sport. 
Dintre concursurile internaționale 
cuprinse în calendarul CCFS/CM, 
pe anul în curs, subliniem ca mai 
importante, următoarele:

ATLETISM; RP.R. — Italia în 
iunie (Italia), R.P.R. — Franța în 
septembrie la Paris, Campionatele 
internaționale ale R.PJR. în sep
tembrie, R.P.R. — Norvegia ta 
București în octombrie.

BOX: R.P.R. — R. Cdiosiooacă 
în iunie, în R. Cehoslovaci.

CAIAC-CANOE: R. P. R. — 
R. D .G. în iunie, în R. D. G. Con
curs în U.R.S.S. în septembrie.

CANOTAJ ACADEMIC: R.P.R.
— R.P. Polonă în iunie în R.P. 
Polonă, Campionatele Europene în 
august în R.P.F. Jugoslavia.

CĂLĂRIE: Concurs în Elveția.

GIMNASTICA: R. P. R. — 
U.R.S-S. în martie la Kiev, R.P.R.
— R. P. Ungară în aprilie în R.P. 
Ungară, R.P.R. — R.P.F. Jugosla
via în aprilie la București.

HALTERE: Campionatele Euro
pene în iunie in Finlanda,

LUPTE: R.P.R. — Egipt în a- 
prilie la București, R.P.R. — R.F. 
Germană în octombrie în Germa
nia.

PENTATLON MODERN: Con
curs internațional în R. Cehoslova
că în septembrie.

POLO: R.P.R. — Italia in mai 
în Italia, Concurs în R P Ungară 
în august, R.P.R. — U.R-S.S. în 
septembrie în U.R.S.S.

NATAȚIE: Concursuri in R.P.F. 
Iugoslavia, R.P. Ungară și R.D. 
Germană.

SCRIMĂ : Concurs internațional 
în R.P. Ungară în aprilie.

TIR: Concurs în U.R.S.S. în 
septembrie, campionatele interna

ționale ale R.P.R. in octombrie.

(N-am cutat decît o parte din 
întîlnirile prevăzute, restul fiind 
încă în stadiu de tratative și de 
perfectare).

In planul de măsuri pentru pre
gătirea sportivilor noștri figurează 
organizarea unui colectiv metodic 
care se va preocupa de îndrumarea 
și controlul metodic-științific al 
întregii activități de instruire, 
primind în acest sens un sprijin 
important din partea organelor 
tehnice ale institutului de Cultură 
Fizică. De asemenea, se organizea
ză un colectiv medical care urmă
rește starea sănătății sportivilor In 
tot timpul procesului de instruire. 
Constatările colectivului medical 
votr iffl folosite de antrenori și 

sportivi în dozarea eforturilor și în 
alegerea metodelor de instruire ce
lor mai indicate în atingerea nor
melor propuse. Colectivul medical 
va studia și va stabili care sînt 
mijloacele cele mai indicate pentru 
a micșora influența factorilor ex
terni (climă, temperatură, regim 
zilnic, etc.) în timpul călătoriei 
și șederii la Melbourne. Printre 
preocupările colectivului medical se 
află și studierea unei alimentații 
cît mai asemănătoare celei din 
Australia, urmărindu-se determina
rea sportivilor de a întrebuința 
încă de pe acum un regim alimen
tar cît mai corespunzător din acest 
punct de vedere. Printre altele 
sportivii trebuesc obișnuiți să în
locuiască apa de băut cu alte li
chide cum ar II sucurile (cu pre
cădere cel de roșii).pentru a evita 
folosirea apei de băut din Mel
bourne, care este necorespunză
toare.

O atenție deosebită este acordată 
înzestrării sportivilor la locul lor 
de antrenament cu cele mai bune 
materiale și echipamente sportive 
necesare pentru pregătirea lor în 
condiții cît mai bune. In acest 
sens. Comitetul Olimpic Romîn pri
mește un larg sprijin din partea 
tuturor instituțiilor de care depinde 
procurarea acestui material si »- 
chiipament.

OLIMPIC ROMIN
Comitetul Olimpic Român stu

diază posibilitatea deplasării la' 
Melbourne a delegației noastre cu 
circa 18 zile înaintea începerii 
Jocurilor Olimpice pentru a asigu
ra astfel odihna sportivilor după 
anevoioasa călătorie, aclimatizarea 
lor la climă și la mediul orar zil
nic și adaptarea lor la efort în 
noile condiții existente în Austra
lia. O sarcină deosebită o consti
tuie organizarea propriu zisă a 
transportului pînă la Melbourne. 
Este studiată posibilitatea depla
sării mai rapide cu avionul, pre
cum și transportul tot cu avionul 
a ambarcațiunilor și a unor mate
riale sportive ce vor fi folosite de 
reprezentanții noștri. In acest 
sens, sîntem îh tratative cu dife
rite societăți de transport aerian 
Internațional, urmărind închirie
rea unui avion de mare capacitate 
cu care întreaga noastră delegație 
să efectueze deplasarea direct te 
Melbourne, pe ruta cea mal scurtă. 
Pentru asigurarea acestui transport 
avem ajutorul societății TAROM. 
Sîntem in legături permanente cu 
Comitetele Olimpice din țările ve
cine pentru a folosi și experiența 
prietenilor noștri.

Pentru rezolvarea tuturor proble
melor legate de deplasare, cazare, 
alimentație, înscriere, etc. la Stock
holm și Melbourne, sîntem în le
gătură permanentă cu Comitetul O- 
limpic Suedez și cu Comitetul O- 
limpic Australian. Am făcut dea- 
cum comunicările privitoare la par
ticiparea în principiu a sportivi
lor noștri atît la Stockholm, cît 
și la Melbourne, anunțînd organi
zatorii de compunerea aproximați 
vă a delegațiilor noastre. Au fost 
luate toate măsurile necesare pen 
tru ca înscrierea sportivilor noș
tri te diferite probe din cadrul 
Jocurilor Olimpice să se efectueze 
în condiții cît mai bune și 1a ter
menele fixate.

In vederea deplasării la Mel
bourne mai este de rezolvat și pro
blema obținerii pentru statele prin 
care se va trece cu escală a vizei 
respective. In timp ce în Austra
lia intrarea concurenților se efec 
tuează pe baza Carnetului Olimpic 
de participant, pe timpul călătoriei 
și la escale vom folosi pașapoarte 
cu toate vizele necesare. Atît la 
escalele făcute pe parcurs, cît și 
pentru intrarea în Australia, spor
tivii vor trebui să prezinte pe lingă 
certificatul medical individual de 
sănătate și un certifioat de vacci
nare contra holerei, febrei galbene, 
variolei și a tifosului. încă de a- 
cum s-au luat măsuri pentru ca 
sportivii noștri să fie inoculați cu 
tetravaccin.

Intrucît Jocurile Olimpice au 
drept scop cunoașterea și apropie
rea între sportivii partfeipanți din 
diferite țări, Comitetul Olimpic 
Romîn consideră de datoria sa să 
prezinte la Jocurile Olimpice ma
terial documentar (albume, fotogra
fii, etc.), privind dezvoltarea miș
cării sportive din țara noastră.

Paralel cu această acțiune, vom 
organiza și o informare generală a 
sportivilor noștri asupra Australi
ei. asupra Jocurilor Olimpice și a 
mișcării Olimpice.

Pentru a ne informa exact asu
pra condițiilor de participare 1a 
Jocurile Olimpice de Călărie, Co
mitetul Olimpic Romîn intenționea
ză să deplaseze în cursul lunii a- 
prilie o delegație la Stockholm. 
Comitetul Olimpic Romîn își pro
pune să trimită la Melbourne cu 
cîteva zile înainte de plecarea gro
sului delegației un grup restrins 
de tehnicieni care să contribuie 1a 
rezolvarea problemelor de cazare 
și alimentație la escalele de pe 
drum și la Melbourne.

Comitetul Olimpic Romîn consi
deră că participarea țării noastre la 
Jocurile Olimpice de la Stockholm 
și Melbourne în afară de aspectul 
competițional, va contribui la în
tărirea relațiilor de prietenie între 
sportivii diferitelor țări, la o mai 
bună înțelegere între tineretul po
poarelor din toată lumea, întări
rea păcii în lumea întreagă.

In încheierea expunerilor din pri
ma noastră conferință de presă din 
acest an. Comitetul Olimpic Romîn 
solicită presei ajutor în vederea 
popularizării Jocurilor Olimpice, a 
răspîndirii îidieii olimpice de pace și 
prietenie printre popoarele lumii, 
a informării publicului iubitor de 
sport asupra pregătirilor In vederea 
ediției a XVI-a a Jocurilor Olim
pice de Vară.

Etapa a doua a 
în on

In urmă cu cîțiva ani, o întrecere sportivă 
mase în care accentul se punea pe sporturi 
iarnă, nu avea prea mari șanse de succes în 
șui București, deoarece în perioada aceea iam 
foarte... îngăduitoare. In ultima vreme însă, 
tioa-rea sporturilor de iarnă în Capitală a de 
un lucru obișnuit, iar tineretul bucureștean 
ceput să se bucure din ce în ce m.ai mult de . 
facțiile pe oare ți le poate oferi alunecarea 
schiuri sau pe patine.

Țînînd cont de acest lucru, participarea n 
roasă înregistrată în prima etapă a Spartacl*  
de iarnă a tineretului la întrecerile organizat 
București, nu mai poate fi considerată ca un 
neobișnuit. Interesul stîmft de această frur. 
competiție sportivă, precum și dorința vl 
retului bucureștean de a practica diferite 
de iarnă sint pe deplin Ilustrate în cifrele 
oglindesc participarea în prima etapă. Spre ■ 
în raionul Gheorghiu-Dej, peste 21.030 de tin 
tinere au concurat în cadrul Spartachtedei. i 
raionul Lenin aproape 15.000 de concurenți 
disputat Intîietatea în diferite întreceri sport

Odată cu încheierea concursurilor primei i 
i mobiliz
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în care s-au evidențiat prin buna
>2 serie de colective sportive bucureștene, a în 
« desfășurarea etapei a doua pe raion. Scopul 
>> nizării întrecerilor raionale este de a asîgui 
22 caracter competițional mal accentuat, ținlnd s 
« de faptul că la aceste concursuri participă ce 
ȘS buni sportivi din raion. In plus, etapa rai

Azi in-

întîlnirile finale ale campionateh
— A luat sfirșit campi onati
Ieri în sala Floreasca, la cele 

șase mese de joc din sală, în cele 
cinci probe ale campionatelor 
(simplu feminin, simplu masculin, 
dublu feminin, dublu masculin și 
dublu mixt) s-au întîlnit cei mai 
buni jucători și cele mai bune ju
cătoare de tenis de masă din țară. 
Au putut fi văzuți jucînd atît ma
eștri ai sportului, cît și tineri bine 
pregătiți și dornici de o compor
tare cît mai frumoasă, pe care mulți 
dintre ei au și reușit-o cu acest pri
lej.

Dintre rezultatele înregistrate, 
trebuie evidențiată în special vic
toria obținută de Stan Ilie asupra 
lui Paul Pesch, după un meci în 
care Stan Ilie a jucat degajat și 
și-a stingherit încontinuu adver
sarul printr-un joc de „contre", 
bine gîndit. Despre Paul Pesch se 
poate spune că nu a fost în cea 
mai bună formă a sa.Remarcăm de 
asemenea victoria Irmei Magyari, 
care a eliminat în sferturi de finală 
pe Maria Golopența, după un joc 
foarte disputat. Tînărul Alexandru 
Șirlincan a făcut dovada frumoa
selor sale calități, învingînd pe 
Angelica Rozeanu în urma unei 
dispute de bună calitate.

Un meci interesant a fost cel 
dintre Botner și Andronache. Au 
fost schimbate lovituri rapide și de 
o parte și de cealaltă. Cu toate a- 
cesțea, victoria lui Botner nu a 
fost nici un moment pusă la îndo
ială.

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate: simplu băieți: turul I. 
Paneth-Grunwald 3—1; Șirlincan- 
Angelica Rozeanu 3—0, Naumescu- 
Gavrilescu 3—0, Hegyesi-Wein- 
berg 3—1, Verzar-Demeter 3—0, 
Magyar-Negreanu 3—2, Stan Ilie- 
I.eker 3—2, Pesch-Zador 3—0, Bot- 
ner-Andronache 3—0. Cobîrzan- 
Ghețu 3—0. Turul 11: Reiter-Is- 
covici 3—0, Naumescu-Hegyesi 
3—0, Popescu-Verzar 3—0. Ha- 
rasztosi-Magyar 3—0, Gantner- 
Zamfir 3—0, Stan Ilie-Pesch 3—0, 
Botner-Cobîrzan 3—0, Paneth-Șir- 
lincan 3—0.

Simplu fete: turul 1: Teii Gro- 
pescu-Aida Silberman 3—1, Ca- 
trinel Folea-Marta Tompa 3—2, 
Rodica Dima-Irina Schreiber 3—1, 
Maria Gavrilescu-Virginia Vucu 
3—0, Ida Takacs-Dita Merkler 
3—1. Turul II: Mariana Barasch- 
Teli Gropescu 3—2, Geta Stru- 
garu-Rodica Dima 3—0. Maria 
Golopența-Maria Gavrilescu 3—O, 
Irma Magyari-Ștefania Demian 
3—0, Luci Slăvescu-Ida Takacs 
3—1, An:ta Babichian-Catrinel 
Folea 3—2.

Sferturi de finală; lrma Ma-

qyari-M 
Zeller-M 
ta Babich 
Sari Szas;

Dublu f 
lă: Angeli 
Catrinel T 
3-B.

Dublu 
greanu, I 
3—1; Hep 
Zador 3—( 
Bujor, Ar 
Covaci-Ve 
neth, Cob 
3—0; Nai 
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finală: Pe 
ker 3—0.
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zachiadei de iarnă 
ucurești

Iii transformată într-o frumoasă ș; tinerească 
-nare sportivă a raionului respectiv.

egând aceste lucruri, unele comisii raionale 
anizare a Spartachiadei au făcut serioase e- 
pentru a fi mobilizați la concursurile raio- 

bți cîștigătorii din etapa pe colective, stră- 
1-se în același timp, să asigure acestor în- 
I o normală desfășurare tehnică. Și 

. ;îteva exemple. Comisiile din raioanele 
Tudor Vladimireseu și Stalin au org>a- 

rumoase întreceri sportive la șah, tenis de 
• gimnastică etc. iar la concursul raional de 

jganizat în raionul 23 August au participat 
concurenți și concurente, reprezentînd ma- 

. • colectivelor din aoest raion.
te tot, însă, lucrurile s-au petrecut la teL 
ă asemenea întreceri pot fi organizate 

j>u sau de la telefon, alte comisii raionale, 
nite și necontrolate de comitetele raionale 
-espective, au „dat peste cap" competițiile 
>a a doua a Spartachj.ndei. Cel mai con- 
exemplu în această privință este acela al 
raionului Gh. Gheorghiu-Dăj. care a orga- 
un nivel necorespunzător întrecerile de&' 

țina.j și săniuțe. In schimb, în acest raion, ’ 
>rganizată o deschidere festivă cu prilejul ( 

' -a disputat un... meci de fotbal.
4a începerea etapei a treia, etapa pe oraș,) 
; suficient timp, în așa fel îneît comisiile < 

- care au rămas în urmă, să-și revizuiască < 
de muncă și să treacă Ia organizarea în J 

ii optime a concursurilor etapei a doua. <

asca

e individuale de tenis de masă
a la categoria a II-a
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Ella
Ani-

3—1, 
-2.

fina- 
.Zeller- 
erman

ji Ne-
Ghețu 
lescu, 
atner- 

■Rotea, 
; Pa- 
covici 
■Stan

de
, Le

eanu,
3-2;

He-
escu-

I.
Bot- 
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M.
eseu,

An-
1-0;

■ ?scu, 
lală:
An-

lscovici (antrenor V. Marcu), De
meter și Zamfir.

Câștigătoarea probei feminine de 
simplu Marta Tompa a jucat so
bru, sigură în apărare dar prea 
defensivă. S-au mai remarcat 
Takacs, Silberman și Gavrilescu.

In probele de dublu, în afara 
câștigătorilor, mai este de subliniat 
jocul prestat de perechile Dila 
Merkler-Aida Silberman și Ida Ta
kacs-Schwartz.

Iată ultimele rezultate tehnice 
înregistrate joi: simplu bărbați: 
sferturi de finală: Demeter-Saia- 
balian 3—2, Zamfir-Iscovici 3—0, 
Șirlincan-Zador 3—0; semifinale: 
Cobîrzan-Demeter 3—1, Șirlincan- 
Zamfir 3—1; finala: Șir)incan-Co- 
bîrzan 3—0 (19, 14, 16); simplu 
femei: sferturi de finală: Marfa 
Tompa-Rodica Dima 3—0, Aida Sil- 
berman-Dita Merkler 3—2, Maria 
Gavrilescu-Irina Schreiber 3—0,
Ida Takacs-Virginia Vucu 3—0; 

semifinale; Marta Tompa-Aida Sil
berman 3—0, Ida 
Gavrilescu
Tompa-Ida Takacs 3—0 (18, 16, 
16); dublu bărbați: sferturi de fi
nală: Rotea, Saiabalian-Grunwald, 
Covaci 3—-2, Zador, Demeter-Isco- 
vici, Șirlincan 3—1; finala: Zador, 
Demeter-Rotea, Saiabalian 3—0 
(12, 11, 10); dublu femei: semifi
nale: Tompa, Gavrilescu-Liebman, 
Rusneac 3—0, Merkler, Silberman- 
Takacs, Aderszei 3—1 ;
Marta Tompa, Maria 
lescu-Dita Merkler, Aida 
man 3—1 (21—15, 9—21.
21—18); dublu mixt: sferturi de fi
nală: Merkler, Grunwald-Schreiber, 
Bojogian 3—1, Silberman, Isco- 
vici-Gavrilescu, Cobîrzan 3—2,
Takacs, Schwartz-Ardelea, Covaci 
3—2, Tompa, Zador-Brădățeanu, 
Șirlincan 3—0; semifinale: 
kler, Griinwald-Siiberman,
viei 3—2, Takacs, Schwartz-Tom- 
pa, Zador 3—1; finala: Merkler, 
Grunwald-Takacs, Schwartz 3—1
(21—15, 21—16, 19—21, 21—10).
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— Progr. Oradea 

Loc. Tim.

PROGRAMUL. CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 11 

Etapa din 16 martie 1356

I. Progresul Buc. — Știința 
(camp. cat. A).

II. Loc. Buc. — 
(camp. cat. A)

III. Știința Tim.
(camp. cat. A).

IV. Flacăra Ploești 
(camp. cat. A).

V. Dinamo Bacău — Dinamo Buc. 
(camp. cat. A).

VI. Dinamo Orașul Stalin — C.C.A. 
Buc. (camp. cat. A).

VII Anulat.
VIII Bdogna — Spăl (camp, ita

lian).
IX. Monaco — Reims (camp, fran

cez).
X. Lille — Nice (camp, francez).
XI St. Etienne — Lens (camp, 

francez) t

Concursurile de schi din cadrul fazei raionale a Spartachiadei s-au J? 
bucurat de o largă participare. (In fotografie un aspect de la între- $$ 
cerile desfășurate duminica trecută pe stadionul C.A.M. din Capitală)

PE TERENURILE DE FOTBAL. IN CURSUL SAPTAMINII...
Pregătirile echipelor de fotbal de 

categorie A au continuat săptămî- 
na aceasta — după cum ne-au in
format corespondenții — prin 
jocuri de antrenament disputate 
oe terenuri mai mult sau mai pu
țin bune.

Formațiile timișorene, de pildă, 
«u susținut miercuri și joi aseme
nea întîlniri. Știința a jucat 
miercuri cu Progresul Timișoara, 
pe un teren de antrenament (al 
Progresului) complet desfundat. In 
asemenea condițiuni, antrenamen
tul nu și-a atins scopul. Știința a 
cîștigat cu 4—1 (1—0) prin punc
tele înscrise de Dinulescu (2), Gîr- 
leanu și Szilagy (autogol). Coman 
a marcat pentru Progresul. Știința 
« aliniat echipa: Curcan — Sbîrcea 
fApter). Don, Florescu — Coje- 
reanu. Mazăre (Nicolin) — Lazăr 
'Gîrleanu), Tănase, Filip (Cio- 
sescu), Dinulescu, Boroș. Brînzei 
nu a jucat fiind accidentat. Cea
laltă formajie timișoreană Loco
motiva, s-a antrenat joi cu Avîntul 
Deta și a învins cu 7—1 (3—1), 
punctele fiind înscrise de Călin 
13). I Covaci f2). Avasilichioaie 
și Bădeantu, respectiv Cristea. Fe
roviarii au ..mers" mai bine ca în 
jocurile precedente, mai ales în 
atac, care a combinat și tras bine. 
Formația: F'anciscovici — Corbuș, 
Androvici, Rodeanu — Ferenczi. 
Ivanenco — Țigăniuc (Călin), Glă- 
meanu (Țigăniuc), /. Covaci, Ava
silichioaie, Bădeanțu. O 
tură" secundă 
cat în aceeași 
Locomotiva și

La Arad au 
tiții generale, 
roșie U.T.A. a jucat 
roșie „7 Noiembrie". Terenul 
antrenament a fost foarte bun. Jo
cul s-a disputat în trei reprize a 30 
minute și rezultatul a fost 6—1 
(3— 0, 3—0, 0—1) pentru Flamura 
roșie UTA. Au marcat: Dudaș (2), 
Smărăndescu (2), Boitoș și Ma- 
teon, respectiv Covaci. Textiliștii, 
care s-au comportat foarte bine în 
primele două reprize, au folosit ur
mătorii jucători: Horvat (Faur) — 
Szucs (Fazekas, Mihuț). Dușan 
(Fazekas), Farmati — Capaș (Mi
huț), Serfozd (Mercea) — Dudaș 
(Jurcă), Mateon (Mercea, Dudaș), 
Boitoș (Smărăndescu), Petschow- 
skt (Boitoș, Mateon), Birău.

A doua zi, adică joi, s-au an
trenat echipele Locomotiva, Con
structorul și Metalul, jucînd fie
care cu fiecare, câte 45 de minute 
Rezultatele: Constructorul — Lo

..garni- 
a Locomotivei a ju- 
zi la T. Severin cu 
a pierdut cu 3—2. 
fost adevărate repe- 
Miercuri, Flamura 

cu Flamura 
de

INFORMAȚII Qtanosport

A.
B.
C.

XII Bordeaux — Soehaux (câmp, 
francez).

MECIURI DE REZERVA

Metz—Toulouse (camp, francez) 
Nimes — Nancy (camp, francez) 
Atalanta — Fiorentina 

italian).
D. Roma — Napoli (camp.

★
Concursul Pronosport

(camp.

Italian)

Nr. 10 
de mîine duminică 11 martie a.c. 
cuprinde 5 meciuri de fotbal din 
campionatul italian și 6 întîlniri de 
fotbal din campionatul francez.

In cursul zilei de ieri s-a vorbit 
telefonic cu Roma și Parisul. Din 
informajiile culese timpul se pre
zintă foarte frumos, toate întîlni-

comotiva 1—0, Locomotiva — Me
talul 0—0 și Metalul — Construc
torul 0—0. De remarcat că cele 
trei înaintări au fost foarte.... „e- 
ficace": au marcat un singur gol 
In 135 minute... .

Dinamo Bacău a întors joi vizi
ta Locomotivei Iași, cîștigînd și 
acest al doilea meci, cu 4—2 (3—1) 

de 
și.

Punctele au fost înscrise 
Gram (2), Creț ea, Corneanu 
respectiv. Stan și Mănescu.

O bună pregătire au dovedit 
echipele Metalul Oțelul Roșu și 
Metalul Reșița, care s-au întîlnit 
joi la Oțelul Roșu. Echipa locală 
a cîștigat cu 2—1 (1—1), punctele 
fiind opera lui Titel, Birău 11 și, 
respectiv. Urcan. In schimb, ju
niorii reșițeni au învins în deschi
dere cu 6—1 (4—0) Un reușit an
trenament au făcut și Flacăra 
Cîmpina, și Flacăra Raf. 4 la 
Cîmpina, deși terenul acoperit cu 
zăpadă a cerut eîorturi speciale 
jucătorilor. Cîmpinenii au c'știgat 
cu 4—1 (2—0, 2—1 0—0).
marcat: Dumitru (2), Lungu, Pi- 
lică, respectiv Bratoloveanu

In sfîrșit, în București. C.C.A 
s-a antrenat miercuri cu Dinamo.6 
și a învins cu 1—0, iar lotul de 
juniori a întrecut pe Știința Bucu
rești cu 4—0 (2—0), prin punctele 
marcate de Mateianu (3) și Raab.

La Bistrița, joi: Progresul Bis- 
trița-Avîntul Reghin 3—0 (2--0).

Au

Azi —jocuri amicale

Astăzi, echipele de categoria A 
fac ultima verificare în vederea 
campionatului care va începe dumi
nica viitoare (18 martie). In Bucu- 

/

rile prevăzute urmează a se 
fășura conform programului 
bilit.

des- 
sta-

★’
Pentru concursul Pronosport nr. 

10, etapa din 11 martie a.c. se a- 
tribuie în continuare premii spe
ciale săptămînale buletinelor cu 0 
rezultate. Premiile speciale constă 
din : 2 motociclete „Moscva", 3 a- 
parate de radio „Superelectromag- 
netica" și 3 biciclete ,,Diamant". O 
motocicletă „Moscva" va fi acor
dată participantului cu cele mai 
multe buletine cu 0 rezultate, iar 
celelalte premii vor fi atribuite prin 
tragere din urnă.

NOT
INTR-UN JOC DE VERIFICARE!...

Sînt echipe și jucători — e drept 
puțini, dar sînt — care înțeleg cu 
totul altfel scopul unui meci de ve
rificare. Progresul Oradea și unii 
dintre jucătorii săi s-au făcut vi- 
novați recent, de o astfel de atitu- 
dine. Duminica trecută, conform 
programului de antrenament, e- 
chipa orădeană a perfectat și dis
putat un meci la Satu Mare cu 
formația locală Progresul, de care 
a fost întrecută cu 2—1. Terenul cu 
gheață și apă a îngreunat mișcă
rile jucătorilor și jocul. In orice 
caz, dificultățile au fost la fel de 
mari pentru ambe’e echipe. Unii ju
cători orădeni au recurs însă la o 
serie de abateri cu totul nejustifi
cate, nici măcar de faptul că sco
rul le era defavorabil lor, cu 10 
minute înainte de sfîrșit (partida 
s-a întrerupt în min. 80). Cores
pondenții noștri Dumitra-șou și Bara 
ne-au semnalat comportarea ne
sportivă a jucătorilor Caricaș, Mes- 
zaros și Toth. De altfel ultimii doi 
au și fost eliminați de pe teren. 
Și în echipa locală s-au produs la 
un moment dat abateri de la dis
ciplină. Astfel, la o ieșire cu totul 
nesportivă a lui Caricaș (care l-a 
pălmuit), jucătorul Costea (S. Ma
re) a ripostat. Pentru această vină 
antrenorul său 1-a scos de pe te
ren. Atitudini asemănătoare au a- 
vut cîțiva jucători orădeni și cu 
trei zile înainte, într-un joc de an; 
trenament cu Locomotiva Oradea. 
Corespondentul nostru Mircea Pop 
ne arată că jocul a fost întrerupt 
în min. 80, când publicul a intrat 
pe teren (care nici pînă astăzi nu 
este înconjurat cu gard de sîrmă). 
Dintre jucători, Florea (Progr.) și 
Billa (Loc.) au avut o conduită 
total nesportivă. Sînt fapte car» 
contravin în mod flagrant spiritu
lui nou ce trebuie să domnească p» 
terenurile noastre de sport. Vino- 
vați sînt jucătorii care au comis 
aceste gesturi reprobabile, dar 
și coniducerile colectivelor res
pective. Faptele petrecute lasă să 
se întrevadă o insuficientă muncă 
educativă. Asemenea atitudini tre
buie curmate din rădăcini si dacă 
munca de lămurire nu va fi sufi
cientă, atunci să se treacă la sanc
țiuni exemplare

PRIMELE FORMAȚII...

...Azi au loc ultimele jocuri 
amicale înaintea începerii campio- 
natuhri categoriei A. Iată . câteva 
formații care vor fi folosite: 

rești .ca și în țară, au loc meciuri 
amicale care stîrnesc interesul ze
cilor de mii de iubitori ai fotbalu
lui. In București au loc partidele:

Locomotiva—Dinamo București, 
stadionul Giulești, ora 16.

C.C.A.—Progresul București, te
ren Locomotiva P.T.T., ora 16.

Reamintim că în țară se dispută 
următoarele meciuri: FI. roșie A- 
rad—Știința Timișoara, Locomoti
va Timișoara—Locomotiva Arad. 
Progresul Oradea—Știința Cluj, 
Dinamo Orașul Stalin—Flacăra 
Cîmpina, Minerul Petroșani—Me
talul Hunedoara (la Simeria), Di
namo Bacău va juca luni cu FI. 
roșie Bacău.

*
In fotografie: fază din meciul 

amical Știința Timișoara-Flamura 
roșie Arad, disputat duminica trecu
tă. Curcan respinge un atac al ară
denilor. (Foto E. Bertalanffy- 
Timișoara).

ȘTIRI...
C.G.A.: Voinescu (Toma) — Za; 

vodă II, Apolzan, Ivănescu (Dumi. 
trescu) — On isle. Bone — Gacoveanu 
(V. Moldovan), Constantin, Ale- 
xandrescu (Bukossy), Zavoda I, 
Tătaru.

PROGRESUL: Cosma (Mîndru)
— Banciu, BratU, Soare — Ciocea, 
Știrbei — Cruțiu. Țîrcovnicu, Ozon, 
Smărăndescu. Blujdea.

LOCOMOTIVA: Dungn (Coman)
— Dodeanu, Vărzan, Macri — 
Bodo, Neamțu — Copil, Langa, 
Olaru, Ferenczi, Fitote.

AZI, LOCURI NUMEROTATE.-

...dar numai pe stadionul din Giu
lești. Spectatorii jocului Locomo
tiva — Dinamo București au daJ 
tăria să respecte numărul locului 
și sectorul indicate pe bilete, după 
cum urmează: tribuna I, sectorul 
A: nr. 1—1242, sectorul B: nr. 
1—2511; tribuna II, sectorul E: 
nr. 1—3576, sectorul F: nr. 1—3200; 
peluza, sectorul G: nr. 1—2918, 
sectorul D : nr. 1—2833

DINAMO BUCUREȘTI A REVENIT 
DIN R.P. BULGARIA

Ieri dimineață s-a înapoiat în 
Capitală lotul de jucători ai echi-> 
pei Dinamo București, care — cum 
se știe — s-au antrenat în comun, 
în R.P. Bulgaria, cu jucătorii aso
ciației Spartak.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR 
ROMI NI

Antrenamentele lotului de juniori 
în vederea turneului FIFA au corn 
tinuat în tot cursul acestei săptă- 
mîni. Astăzi, juniorii susțin un nou 
meci de pregătire, de data aceasta 
îr. compania formației Dinamo 6 
Jocul va avea loc pe terenul Vis- 
cofil, începînd de la ora 16. La 
ora 14 lotul secund va întîlni echipa 
regională CSA. Săptămîna viitoare, 
juniorii vor disputa noi întîlniri, 
care —. împreună cu ultimul meci 
de verificare de la 22 martie —vor • 
da forma definitivă lotului care 
va pleca la Budapesta.

• Flacăra nu mai joacă azi la 
Constanța deoarece terenul din a-' 
cest oraș este impracticabil. In 
schimb, ploeștenii vor susține luni 
un meci cu Dinamo 6 București, 
pe un teren care n-a fost fixat 
(la Ploești sau la București).

• Locomotiva Timișoara va în; 
tîlni la 14 marție pe Metalul Re
șița.

• Marți va începe în Capitală, 
cursul de pregătire pentru 100 de 
arbitri de categorie A, B, în ve
derea reexaminării lor. Lecțiile 
teoretice vor avea loc în sala aso-’ 
ciației Dinamo, iar cele practice pe 
terenul Dinamo. Acest curs va 
servi arbitrilor și ca pregătire în 
vederea campionatului.

REUNIUNEA 
FOTBALIȘTILOR BUCUREȘTENI

Joi seară, în sala de festivități 
a asociației sportive Dinamo, a 
avut loc o reușită reuniune a ju
cătorilor de fotbal din Capitală, 
organizată de revista „FOTBAL" 
șl asociația sportivă Dinamo, Au 
participat numeroși fotbaliști în 
frunte cu Ozon, Apolzan, Dungu. 
Smărăndescu, Zavoda II, Copil, 
Tătaru, Georgescu, etc., membri 
ai comisiei centrale de fotbal, an
trenori, arbitri, activiști în dome-- 
niul fotbalului. După cuvîntul de 
deschidere rostit de tov. L. Ropot — 
redactorul șef aî revistei „FOT
BAL" —, a urmat un bogat ți 
foarte mult apreciat program ar
tistic la care și-au dat concursul 
Brigada tir. 4 a Ansamblului de 
cîntece și dansuri al M.A.I. sub 
conducerea lui V. Predescu, trio Gri- 
goriu acompaniat de H. Mălinea-' 
nu, Gioni Dimitriu, Zizi Șerban, 
Ovid Teodorescu, Coca Enescu a- 
companiată de Emanoil Ionesctl, 
Al. Nițescu etc. Reuniunea, înche
iată cu „o seară de dans", s-a desJ 
fășurat într-o atmosferă de bună 
dispoziție și prieten-e.
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ASTĂZI, JOCURI INTERESANTE IN CAMPIONATELE DE BASCHET
Astăzi se dispută în întreaga 

țară etapa a patra a campionatu
lui feminin și a treia a campiona
tului masculin de baschet. Jocurile 
desfășurate pînă acum ne-au dove
dit că în majoritatea echipelor noa
stre continuă să fie neglijată o 
problemă de vitală importanță în 
baschet: apărarea.

Nu numai în baschet dar în toa
te jocurile sportive apărarea este 
legată direct de atac, ea creează 
baza realizării acțiunilor ofensive 
Discutam zilele trecute această 
problemă cu unul din „specialiștii" 
în materie, maestrul sportului Mi
hai Nedef. Ni se pare foarte util 
să reproducem caracterizarea pe 
care acest jucător fruntaș o făcea 
apărării:

„In baschet, apărarea are, înain
te de toate, o importanță morală. 
Mă refer la faptul că înseși acțiu; 
nite de atac sînt concepute cu mai 
mult curaj și inventivitate dacă știi 
că echipa are o apărare bună, care 
poate face față situațiilor nepre
văzute. Ceva mai mult, o bună pre
gătire individuală pentru apărare 
te ajută să cîștigi mingi nesperate, 
prin intercepții — și cît de demo
ralizante sînt aceste baloane pen
tru adversar — ca și prin lupta de 
sub ambele panouri".

Din păcate însă, în marea majo
ritate a echipelor noastre problema 
apărării este lăsată pe planul al 
doilea. Cei mai mulți dintre an
trenori fac greșeala să se lase -in
fluențați de „rugămințile" jucăto
rilor, abandonînd prea ușor exerci
țiile de îmbunătățire a apărării în 
favoarea celor pentru atac, pe care 
mulți dintre baschetbaliștii noștri 
iruntași le consideră „mai distrac
tive".

Astfel se ajunge la situația că o 
serie de echipe bune practică în a- 
nărare un joc cu mult inferior ce
lui realizat în atac. Dar randamen
tul lor general este considerabil 
diminuat, fiindcă, așa cum arătam 
mai sus, în baschet apărarea face 
corp comun cu atacul. In campio
natul masculin, echipe cum sînt

Cîteva rezultate din etapa regională 
I campionatului repubfican școlar 

de gimnastică
în

școlar 
scurt, 

care

De curind ș-a destășurat 
întreaga țară etapa regională a 
campionatului republican 
de gimnastică. Iată, pe 
cîteva din rezultatele pe 
le-a.m primit de la corespondenții 
noștri voluntari.

TIRGU MUREȘ. Concursul a a- 
vut loc în sala I.M.F., în prezența 
unui numeros public. Primii clasați 
sînt: echipe fete: 1. Tg. Mureș 
2811,19 p.; 2. Gheorghieni 220,04 
p.; 3. Odorhei 212,07 p. Băieți: 1. 
Tg. Mureș 234,94 p.; 2. Oidlorhei
227,37 p.; 3. Gheorghieni 120,08 p,

CLUJ. In sala de gimnastică din 
Masând s-au întrecut 140 de concu- 
renți și concurente reprezentînd 7 
raioane ale regiunii Cluj. Rezulta
tele tehnice: echipe fete: 1. Cluj 
(oraș) 262,43 p.; 2. Năsăud 177,25 
p_; 3. Dej 173,60 p. Băieți: 1. Cluj 
(oraș) 258,44 p.; 2. Turda 185,82 
p.; 3. Năsăud 158,37 p.

RĂDĂUȚI. La întreceri au parti
cipat 100 de elevi și eleve din 5 
raioane ale regiunii Suceava. Pri- 
rr‘i clasați: echipe fete: 1. Rădăuți 
246,51 p.; 2. Botoșani 210,25 p.; 3. 
Suceava 210,23 p. Băieți: 1. Doro- 
hoi 211,39 p.; 2. Botoșani 152.75 
[>; 3. Rădăuți 122,91 p.

R. VÎLCEA. Gimnastele și gim- 
naștii din școlile raioanelor Pitești, 
Cîmpuîung, GăeștT, Curtea de Ar
geș și Rîmnicu Vîlcea și-au dis
putat Intîietatea în sala școlii me
dii nr. 2 din R. Vîlcea. Cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit concurențil 
din R. Vîlcea care au ocupat primul 
loc în clasamentul echipelor mascu
line și gimnastele din Cîmpuîung, 
primele clasate în întrecerea echi
pelor feminne.

TIMIȘOARA. Concursul a fost 
bine organizat. Au luat parte con- 
curenți din 
Arad, Lugoj, 
fa. Rezultate
1. Timișoara 
252,94 p.: 3. 
(/fi: 1. Timișoara 250,11 
Arad 178,56 p„ 3 Lugoj 172,48 p.

ORADEA: Comisia locală de 
gimnastică și comitetul orășenesc 
CF.S. au asigurat o bună orga
nizare etanei regionale a campiona
tului republican școlar. Reaudiate : 
echipe fete: 1. Șc. medie nr. 3;
2. Șc. medie nr. 2; 3. Șc. medie nr.
6. Băieți: 1. Sc. medie nr. 4; 2. Șc. 
pedagogică mixtă; 3. Șc. medie nr. 
1 (toate din Oradea).

raioanele Timișoara, 
Caransebeș și Oravi- 
tehnice : echipe fete: 
296,45 p.; 2. Arad 

Lugoj 168,45 p. Bă
ii.; 2.
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C.C.A., Progresul Arta București, 
Progresul Orașul Stalin, Știința 
Timișoara etc. sau în campionatul 
feminin formații ca Progresul O- 
radea, Metalul Cluj nu sînt sufi
cient pregătite pentru apărare. Cre
dem că în special exemplul oferit 
de întîlnirea Selecționata Bucu
rești—Proleter, cel mai edificator 
și mal recent, trebuie să constituie 
un îndemn pentru fiecare jucător 
șl jucătoare de a se pregăti mai se
rios spre a-și apropia tehnica in
dividuală și tactica colectivă a a- 
pă rării. Considerăm că jucători 
fruntași ca Folbert, Fodor. Mokoș, 
Rădutescu, Cojocaru, Mihăi'escu 
etc. au mult de făcui în această di
recție.

Etapa de azi programează cîteva 
meciuri destul de interesante. Din
tre cele feminine semnalăm parti
da de la Orașul Stalin, unde Vo
ința, performera etapei precedente, 
întîlnește urna dintre formațiile 
eare au dovedit o formă excelentă 
în etapele de pînă acum —Știința 
Invățămînt De asemenea, la Bucu
rești, Știința ICF nu are o misiune 
chiar atît de ușoară în fața Știin
ței Cluj. Dar cea mai importantă 
întîlnire a etapei se desfășoară la 
Oradea unde Locomotiva Bucu
rești — care a reușit duminica 
trecută frumoasa victorie în fața e- 
chipei socotită principală eandida-

Rugbiștii se pregătesc

și Casa 
scopul ve
de pregă-

jucat mal 
jocul Ia

Peste 8 zile se vor desfășura 
primele jocuri din campionatul ca
tegoriilor A și B la rugbi. Echi
pele de rugbi din țară și din Ca
pitală fac ultimele pregătiri în ve
derea unei comportări cît mai bu
ne chiar de Ta începutul campiona
tului.

a Joi, în Capitală, pe terenul Di
namo III. a avut loc un meci de 
antrenament între formațiile frun
tașe Dinamo București 
Centrală a Armatei, în 
rificării stadiului actual 
tire a acestor echipe.

Ritmul viu în care s-a 
ales în Dritna repriză, 
mînă prestat adesea de ambele e- 
chipe, precum și unele combinații 
tactice reușite, au dovedit că aces
te formații s-au pregătit cu multă 
atenție în vederea noului campio
nat republican.

La acest antrenament am obser
vat jocul bun al unor elemente ti
nere cu reale posibilități de dez
voltare, promovate cu curaj în pri
ma formație. Remarcăm îndeosebi 
pe Leonte de 13 CCA și pe Rotaru 
de la Dinamo București.

o Echipa de categorie A, Mine
rul Petroșani — care a avut mai 
ales în returul campionatului din 
sezonul trecut, o comportare foarte 
bună, — se antrenează de trei ori 
pe săptămînă sub conducerea an
trenorului Eugen Sfetescu.

La Lupeni, echipa Minerul din 
localitate — nou promovată în 
campionatul categoriei B — se an
trenează sub conducerea aceluiași 
antrenor, făcînd trei ședințe de 
antrenament săptămînal.

■ Pentru viitoarele întîlniri ami
cale, credem că este bine ca antre
norii să folosească și mai mult pe 
unii jucători în posturi diferite, de
oarece regulamentul nu mai per
mite în sezonul viitor schimbarea 
nici unui jucător în decursul unei 
întîlniri.

■ In afară de pregătirile Jucăto
rilor de Turin, o mare atenție se 

După primele starturi ale înotătoarelor r:

la titlu, Construe.», ui — va da 
replica formației locale, Progresul, 
foarte periculoasă pe teren propriu.

In campionatul masculin cele 
mai echilibrate meciuri sînt la Tg. 
Mureș (Dinamo—Dinamo Oradea) 
și București (Știința ICF—Știința 
Timișoara). Dar nici a doua par
tidă găzduită de orașul Tg. Mu
reș (Progresul—CCA) nu e de ne
glijat. Să nu uităm că Progresul 
a înregistrat două Infringed pînă 
acum și este decisă să întrerupă 
seria... neagră. Iată programul e- 
tapei: Feminin: Voința Orașul Sta
lin—Știința înv. București; Pro
gresul Oradea—Locomotiva Bucu
rești; Constructorul București— 
FI. roșie Oradea; Știința ICF— 
Știința Citii: Progresul Tg. Mureș 
—Meta’ul Clui: Masculin: Cons
tructorul Cluj—Progresul Arta 
București: Dinamo Tg. Mureș — 
Dinamo Oradea; Știința ICF—Ști
ința Timișoara; Progresul Orașul 
Stalin—Dinamo București. Loco
motiva București—Progresul Cluj. 
Progresul Tg. Mureș—CCA

Jocurile din Capitală se dispută 
azi In sala Dinamo de Ia ora tb 
după următorul program: Cons
tructorul București—FI. roșie Ora
dea; Știința ICF—Știința Cluj 
(ambele jocuri feminine); Știlnta 
ICF—Știința Timișoara; Locomoti
va București—Progresul Cluj (am
bele jocuri mascuine).

acordă împrospătării cunoștințe
lor arbitrilor de rugbi. Astfel a 
fost inițiată o consfătuire pentru 
perfecționarea arbitrilor de cate
goria I, d'n țară și din Capitală, 
în scopul îmbunătățirii calității 
arbitrajelor, în scopul interpretării 
unice a regulamentului. La aceas
tă consfătuire au fost prezentate o 
serie de referate privind jocul în 
margine și grămadă, atac și obs
trucție, afară din joc etc. Este o 
inițiativă lăudabilă a Biroului Co
legiului Central de arbitri și a 
Inspecției de rugbi, deoarece cali
tatea arbitrajelor asigură în foarte 
mare măsură și calitatea întîlniri- 
lor.

ACTIVITATEA
Ara avut posibilitatea de a ur

mări în concurs toate cele 16 e- 
chipe participante la campionatul 
republican de lupte — categoria A. 
Comportarea acestora în prima e- 
tapă nu ne-a satisfăcut: pregăti
rea luptătorilor nu este completă 
și mai ales la luptătorii fruntași 
s-au vădit multe din lipsu
rile semnalate în numeroase 
rînduri. Numărul foarte mare de 
victorii înainte de limită a scos 
însă în evidență nu numai diferen
ța de valoare dintre luptătorii pre
zentați în concurs ci mai ales di
ferența de pregătire între diferi
tele formații. Intr-adevăr, chiar la 
acest stadiu nesatisfăcător de com
portare, există diferite grade de 
pregătire, care au diferențiat echi
pele și au influențat în bine sau 
rău rezultatele. De pildă, Dinamo 
București, ai cărei luptători sînt de 
o valoare foarte ridicată și și-au 
început pregătirea din vreme, a 
putut să-și Impună o superioritate 
categorică (chiar dacă unii s-au 
comportat mai slab) asupra celor
lalte formații cu care s-a întîlnit. 
In sdiimb. Constructorul Ploești, 
Metalul Reșița etc. și mai ales 
Flamura roșie Galați au demonstrat 

Sprintul feminin intr-o

în

de 
ale 

mai

de acum superioară mediei prime
lor 5 performanțe realizate 
1954.

Timpurile realizate atunci 
cele mai rapide înotătoare 
noastre prezentau o valoare 
ales prin perspectivele de progres 
pe care le lăsau să se întrevadă 
pentru anul următor.

Dar iată că mult mai devreme 
decît ne așteptam — mai precis 
după un singur concurs desfășurat 
la București și un altul la Turda — 
Ia proba de care ne ocupăm s-au 
petrecut modificări importante. In 
februarie la Turda (bazin de 25 
m.) Ecaterina Orosz a parcurs 
distanța 100 m. liber în 1:12,6 la o 
singură secundă de cea mai bună 
performanță a țării în 1955: Sanda 
Platon 1.11,6. O performanță ce- 
s-a dovedit de bum augur pen
tru că, două săptămlni mai tîrziu, 
tn primul concurs desfășurat la

La Oradea cicliștii
în vederea

Pentru cetățenii și sportivii din 
Oradea a devenit un luoru obiș
nuit să vadă rulînd pe străzi gru
puri de cicliști care se îndreaptă 
spre marginea orașului, de unde 
își vor începe antrenamentele. Este 
vorba de cele 3 loturi, R.D.G., 
R.P.P. și R.P.R., care se pregătesc 
în comun în vederea „Cursei Pă
cii".

In unele zile, potrivit progra
mului respectiv, loturile de cicliști 
se pregătesc separat. Alteori, an
trenamentele bc fac In comun șl 
atesnei. un pluton de peste 30 aler
gători, parcurge distanțe de 50, 
60. 80 sau mai multi km. Deși 
vremea nu a tost întotdeauna ia- 
vorabllă, grupurile de sportivi și-au 
respectat întocmai planul de mun
că. Fie că a nins, a fast burniță 
sau frig, fie că pe șosea mal era 
desttrfă zăpadă, cicliștii au rulat 
necontenit. Programul trebuie res
pectat cu rigurozitate.

Alteori, au fost zile neașteptat 
de frumoase, ca în plină primă
vară și lucrul s-a efectuat cu mult 
elan și de o manieră asemănă
toare unui concurs.

La locuil de cazare a celor 3 
loturi domnește permanent o at
mosferă de caldă prietenie și co
laborare. Conducătorii și antre
norii stau îndelung de vorbă asu
pra metodelor de pregătire, își 
fac cunoscute planurile de muncă, 
planuri oare sînt studiate în co
mun, adueîndu-se observații și pro
puneri pe marginea diferitelor pro
bleme. De asemenea, cicliștii — 
mare parte dintre ei vechi cunoș
tințe din ed'ițiffle afntlarioare ale 
„Cursei Păcii" — schimbă im

presii asupra „călcătorilor", a tac
ticii în cursă, a formării sprintu
lui final, etc.

In procesul de pregătire medicul 
lotului nostru, dr. Ion Dorgo, a- 
chiee o contribuție efectivă, supra
veghind deaproape starea sănă
tății fiecărui ciclist șt modul în 
care organismul se adaptează la

LA LUPTE
că abia și-au început pregătirile.

Credem însă că este cazul să a- 
cordăm un „credit" tuturor echipe
lor, considerînd prima etapă ca o 
„încălzire" pentru restul campiona
tului; și că unele au încercat doar 
formula de alcătuire a formației 
pentru a vedea în ce măsură anu- 
mi'ți luptători pot face față uneia 
sau alteia dintre categorii. In sfîr- 
șit, problema cea mai importantă 
în momentul de față este activiza
rea luptei în picioare. In această 
privință, în prima etapă s-au dat 
numeroase avertismente, iar mulți 
luptători au fost descalificați. Deci, 
atenție la lupta pasivă 1

■#r
După primele meciuri clasamen

tul are următoarea înfățișare:
o 
3 
8 
7 
9 
9 

3 2 0 1 12:12 
3 111 14:10 ( 7: 7) 6 
3111 13:11 ( 6: 7) 6 
3 10 2 1»U3 ( 7: 3) 5 

7:15 ( 3: 2) 5 
7:17 ( 6: 1) 5 
8:14 ( 3: 5) 3 
5:19 ( 1: 4) 3 

S:19 ( 1: 4) 3 
2:22 ( 2:—) 3

1.
2.
3.
4.
5. _____
G. Loc. Tim.
7. Voința Tg. M.
8. Constr. PI.

Progr. Buc. 
Met. Huned.
Dinamo S.M.
Fl. r. Cluj
Met. Reșița
FI. r. Arad 

15. Constr. Cluj 
18. F!. r. Galați

3 3 H 24
3 3 9 0 21:
3 3 0 » K:

3 2 1 • 15:
3 3 U 13:
3 2 0 1 14:

Dinamo Buc. 
C.C.A.
Projr. Lugoj 
Dinamo O. St. 
Fl. B. Mare

( 6:10) 
(li: « 
( 9: «) 
(11: 3) 
( 5: 7)

9. 
19. 
11. 
12.
13.
14.

3 1*2
3 1*2
3 0*3
3 • » 3
3**3
3**3

nouă
bazinul

ale 
își

cu

etapă de dezvoltare
acoperit Floreasca (33,33 

m.) trei tinere reprezentante 
colectivului Știința București 
corectează simțitor propriile lor 
performanțe. Ingrid Rothe 
1:15,8 și Margareta Wittgenstein 
cu 1:16,4 întrec cu 1,6 sec. și res
pectiv cu o secundă vechiul record 
de junioare categoria I și II pe 
care-1 deținea Marta Kiss (Progr. 
Tg. Mureș). Mihaela Popescu, co
legă cu Rothe și Wittgenstein reu
șește cu 1:18,3 un nou record per
sonal. S-a produs în felul acesta o 
rapidă schimbare și în tabelele 
noastre: 100 m. liber (19551: 1. S. 
Platon 1:11,6; 2. E. Orosz 1.14.3; 
5. M. Kiss 1:17,4; 4. I. Rothe 1:17,7; 
5. El. Ghinea 1:17,8. 100 tn. liber 
(1956): 1. E. Orosz 1.12,6; 2. I.
Rothe 1:15,8; 3. M. Wittgenstein 
1:16.4; 4. M. Popescu 1:18,3... 100 
m. W*r £4e-a lungul afulor): 1. S.

fac intense repetiții 
Cursei Păcii”

vo- 
un 

trei 
ci- 

sau

efortul crescînd. Același lucru îl 
fac și medicii loturilor germane 
și polone. In tmeJe după-amieze 
au loc la sală înverșunate meciuri 
de baschet sau volei între selec
ționatele loturilor. Bineînțeles că 
arbitrii sînt foarte indulgenți cu 
greșelile personale la baschet, și 
trec cu vederea noțiuni ea „dublă", 
„împinsă", „ținută", etc., la 
lei, iar uneori se poate marca 
punct chiar din1 * * * 5 * * * * 10 mai mult de 
„mîmi". Este vorba doar de 
cliști, — iar nu de voleibaliști 
baschetbaliști... consacrați. Esen- 
țiahil este că alergătorii au o 
eficace activitate complimentară, 
absolut necesară antrenamente krf 
proprfu-zfs.

La începutul fiecărui an, în u- 
nele sporturi, așa cum este șt na- 
tafia, se obișnuiește să se publice
cele mai bune zece performanțe. 
Această retrospectivă oferă citito
rului posibilitatea — ca printr-o 
privire de ansamblu — să urmă
rească mai ușor evoluția perfor
manțelor înregistrate în cursul ți
nui an.

Comentariile noastre despre cea 
mai rapidă probă feminină, 100 
m. liber, (obiect al articolului de 
față) duceau neîndoios la conclu
zia că pentru prima dată în ultimii
5 ani, sprinterele noastre au înre
gistrat un sensibil progres. Nu mai 
puțin de 7 tinere înotătoare (între
14—17 ani) progresaseră simțitor
și îmoreună cu maestrele sportului
Sanda Platon și Ecaterina Orosz 
contribuiseră la realizarea primu
lui salt calitativ. Media primelor
10 performanțe ale anului 1955 era

Intr-una din după-amieze în 
timpul șederii noastre la Oradea, 
cele trei grupuri de cicliști au vi
zitat fabrica de încălțăminte „So
lidaritatea", unde au stat de vor

bă cu muncitorii, iar tovarășii 
A. Lintner și Ion Nagy le-au dat 
o serie de lămuriri. In programul 
săptămînal figurează și viziona

rea în comun a spectacolelor ci- 
tiematogra,fiice, «eatrato sânt mu
zicale. Astfel, într-una din seri a 
avut foc un spectacol specidt cu 
opereta Silvia.

fn cursul acestei săptămînî, an
trenamentele au fost mult mai vil 
ca înainte, distanțele au crescut 
iar mediile orare — potrivit unui 
grafic prealabil stabilit — au în
ceput să crească și ele în mod 
simțitor. In săptămînă de la 11-18 
martie antremmentde vor- fi din 
ce în ce mai tari, punîndu-se ac
centul pe rezistența în regim de 
viteză, sprmtiiri și tentative de 

evadare din pluton. La 18 martie, 
în cadrul unui concurs de verifi
care, loturile se vor deplasa te Gfeij. 
Aci se va trece la o altă tematică: 
antrenamente pe urcușuri și cobo- 
rîsuri în serpentine si ieșiri lungi, 
100, 150, 180 km.

Printre cicliștii 
fanezi se află o serie de sportivi 
hjne cundsciKți.
R.D.G. îintîlnim pe : Tave Schur, 
25 ani, student, cîștfgătoruil 
,,Cursei Păcii" în 1955, Lothar 
Meister I. 25 ani, contabil, Wolf
gang Gruppe, 26 ani, student, unii 
dintre cel mai valoroși cicliști 
germani. Gonduc atomi lotului este 
Werner Schiffner, iar antrenor 
Wei&sbrod. In lotuil R.P.P. găsim 
pe: Marian Wîenkowscki, 24 ani, 
instructor sportiv, cîștlgător a 3 
etape în „Turul Egiptului" 1956, 
Stanislav Krdfak, 25 .ani, instruc
tor sportiv, Stanislav Bugalski 24 
ani, electrician și Grigorz Ghwien- - 
dacz, 25 ani, miner, sportivi de ba
ză ai lotului polonez. Conducător 
al grupului, Ladisilaw Wandora, iar 
antrenor Kapiiak, ambii cicliști 
fruntași

Lotul
cum se 
Zanoni, 
Moiceanu, G. Serban, I. Constan
tine seu, SL Poreceanu, O. Du

mitrescu, G. Tudose și O. Bosniak. 
De pregătirea! far se îngrijesc 
Alois Secui (antrenor din R. Ce
hoslovacă), invitat de GCF.S. în 
cadrul schimbului de experiență al 
antrenorilor din diferite discipline, 
M. Niculescu. E. Norhadian și 
prof. N. Oțeleanu.

germanii și po-

Astfel, în lotuil

ambii 
pînă nu de mult.
R.P.R. este alcătuit, după 
știe, din: C. Șandru, L. 
N. Maxim, I. Vasile, G.

EM. I.

Platon 1:11.6 (1955); 2. E. 
1:12,6 (1956); 3. E. Bock

Orosz 
1:15,1 

(1950); 4. I. Rothe 1:15,8 (1956);
5. M. Wittgestein 1:16,4 (1956).

Rezultatele acestea apar deose« 
bit de promițătoare, dacă ne gîn- 
dim că ne aflăm de-abia în perioa
da pregătitoare. Timpii interme
diari ai Ingridei Rothe: 22 — 27,6 
— 25,2 = 1:15,8 ne arată cît de 
mult se mai poate progresa. Cea 
de a doua lungime de bazin (27,6) 
va fi parcursă mai repede, cînd 
Ingrid Rothe va avea o rezistență 
mai bună. Același lucru este vala
bil și pentru restul înotătoarelor.

Oricum, se poate spune că după 
aceste prime starturi, sprinterele 
noastre au atins o treaptă, de la 
înălțimea căreia se poate întrezări 
în anul acesta un progres mai 
substanțial.

ft



Iarna, drumețind prin munți
O dimineață de iarnă, senină 

dar rece, a fost , prima luare de 
contact cu naturi în momentul 
coboririi din tren, în gara Cîmpu
lung Moldovenesc-est. Grupul de 
turiști din care făceam parte, por
nise cu o zi înainte din București 
pentru a face o excursie in țară, 
cu scopul cunoașterii unei mici 
părfi din multele ei frumuseți na
turale .

PRIVIND DIN VIRFUL 
RARAULUI

Soarele nu răsărise cînd am por
nit spre prima eta.pă a călătoriei 
noastre: vîrful Rarău. Doar o gea
nă roșiatică arăta locul de unde, 

va face apariția. Casele mari, ’ 
frumoase, cele mai multe construi
te din bîrne bine încheiate, acoperi
te cu șiță, și porțile mari pe care 
erau încrustate cu migală fel de 
fel de desene de o deosebită fru
musețe — erau intr-un fei un semn 
că pășeam într-una din cele mai 
importante regiuni forestiere ale 
tării. Fiind încă în oraș, am lăsat 
Wt urmă enorme cuptoare sistema
tice de var — dovadă a unei alte 
bogății: calcarul. Zumzetul lor în
fundat te făcea să înțelegi că a
colo se duce o intensă activitate. 
Am intrat apoi pe firul văii Izvo
rul Alb, pîrîiaș care susura pe lin
gă drum și care ne-a însoțit o 
bună parte în calea spre Rarău. 
Odată cu urcușul, drumul deve
nea mai înghețat și apoi a apărui 
și zăpada care, pe atunci, la Cîmpu
lung lipsea. Piatra, Buhei, o 
stîncă enormă în stingă drumului 
pe care mergem, și muntele Ti- 
hăraia, rămîn în urmă, De peste 
ele se face tot mai mult văzut soa
rele, care vestește zi frumoasă, 
dar geroasă.

Ne oprim de multe ori, nu din 
cauza oboselii ci pentru a admira 
peisajul, scăldat acum în lumina 
soarelui. In spate, dealuri domoale; 
în fund, într-o vale, orașul Cîm
pulung: în față, drumul devine tot 
mai sălbatic: văi prin care alear
gă pîrî’așe spumegînde.

In pădurile din jur — împără
ția animalelor și păsăriior: mis
treți, urși, lupi, vulpi, cocoși și 
găini de munte și alte viețuitoare 
care trăiesc, cîieodată, în bună 
vecinătate; uneori au loc adevă
rate tragedii pentru lumea lor, vă
zute rareori de cîte un vînător 
norocos, care știe aooi să le po
vestească...

De după o coamă ne apare în 
față cabana Rarău. Fumul ce ie
șea pe coșuri ne făcea să înțele
gem că sintem așteptați. Un cline 
mare, roșu, ce părea mai mult ru
dă cu un urs decît cu 
a fost cel care ne-a 
nierului.

Pe drum ne făcusem 
după ce mîncăm să ne odihnim. 
Natura ce ne înconjura a învins 
tnsă oboseala noastră. In imediata 
apropiere a cabanei se află ves
titele Pietre ale Doamnei, care ne 
reamintesc o legendă veche de 
veacuri, din timpul cînd pe aceste 
locuri domnea Petru Rareș. Ceva 
mai departe, se vede baliza de pe 
vîrful Rarău:' primul punct al iti- 
nerariului a fost atins. Din vîrful 
lui putem vedea rotind privirea 
Ceahlăul, muntele Pădurea Se
culară, muntele Teodorescu. apoi 
Giumalăul și munții Călimani.

Călătorului îi stă bine cu dru
mul. așa că a doua zi pornim din 
nou spre Cîmpulung, 
peste vîrful Bodea și 
Valea Seacă, num-tă

că pîriul care acum clipocea pe 
fundul ei, în timpul verii seacă. 
Incet-încet pădurile de brad ră- 
mîn în urmă, iar locul lor este 
luat de cele de fag. Apar din nou 
dealuri domoale, cu multe, foarte 
multe stlne. Din loc în loc sto
guri de fin, care păreau niște că
ciuli uriașe. După o coborîre cam 
„repede", tot prin Valea Seacă 
sintem la marginea orașului.

De la Cîmpulung ne continuăm 
drumul pînă la Borșa
COMPLEXUL TURIS11C BORȘA

Drumul fie că e făcut cu trenul 
sau pe șosea, este unul dintre cele 
mai frumoase din (ară. După ce a 
părăsit Câmpulungul, trenul urcă 
de-a lungul Bistriței aurii, prin 
regiuni minunate, lăsînd în urmă 
Iacobenii, Vatra-Dornei, numeroa
sele așezări cu numele de Ilva 
(mare, mică, etc.) și ajunge la Sal
va de unde pornim tot cu trenul 
pe vestita linie ferată Salva-Vișeu. 
Din primul moment îți dai seama 
că este o adevărată bijuterie, care 
s-a lăsat greu șlefuită. Trecînd 
cînd prin t'inele, cînd pe viaducte

tele Piatra Rea și mai departe 
Prislopul; de partea opusă Pietro
sul, muntele Țarcul și Dealul Moi
se ului, înconjoară din toate păr
țile această construcție.

Hotelul a cunoscut tot timpul o 
mare afluență.. Rînd pe rînd, stu- 
denți de la I.C.F., excursioniști 
din București, Orașul Stalin sau 
Sighet, etc. și-au petrecut aci con
cediul de odihnă. Cei care știu să 
schieze sînt favorizați pentru că 
zăpada este aci prezentă o mare 
parte a anului, astfel că toate pîr- 
tiile. Inclusiv trambulina, pot fi 
folosite pentru antrenamente sau 
concursuri

Dar în afara hotelului turistic 
de care am vorbit pină acum, In 
apropierea lui s-a mai construit 
încă unul, la fel de mare și cu 
aceeași capacitate, care va fi dat 
curînd in folosința oamenilor mun
cii. Rînd pe rînd, Complexului Tu
ristic Borșa i se vor adăuga noi 
și noi construcții și amenajări, ast
fel că va deveni un important 
centru turistic și al sporturilor de 
iarnă în țara noastră

neamul său, 
vestit caba-

socoteala ca

de astă-dată 
coborîm prin 
astfel pentru

CARNET
• TIMIȘOARA, 9 (prin telefon). 

Comitetul orășenesc C.F.S., în co
laborare cu comisia orășenească de 
atletism a organizat în cinstea zi
lei de 8 Martie și a alegerilor de 
debitați în sfaturile populare, un 
concurs feminin de atletism în sa
lă. In cadrul întrecerilor, maestra 
sportuiui Ana Serbări (Știința) a 
stabilit un nou record republican 
de sală în proba de săritură în 
lungime cu un rezultat de 5,39 m. 
Alte rezistate: 30 m. plat: Ana 
Serban 4,6 sec. ; înălțime: Maria 
Mariș 1,40 m. : gre^aae: (Jlga 
Jaba 19,15 m.

Cabana Rarău

• Pentru stimularea pregătirii 
atleților în vederea desfășurării 
activității competiționale dki acest 
an, comisia de atletism a regiunii 
Stalin a organizat zilele trecute 
primul concurs în aer liber. Con
cursul a avut loc pe stadionul 
Uzinelor de Tractoare și s-a bucu
rat de participarea a peste 40 de 
aHeți fruntași. In ciuda unei piste 
alunecoase, participanții au obți
nut rezultate mulțumitoare care o
glindesc pregătirea temeinică fă
cută pînă acum. Iată cîteva rezul
ta Its: BARBATI : 80 m. (seniorr) : 
" ‘ ’ 101

Deac 
10.3 ; 

40,65 
37,57 
38,91

'V. Rătan și St. Săvulescu 
80 m. (juniori) : Ludovic

10,2; -O-jn. Dirăgulescu
suliță (sen.) : Peter Waed 
m.; disc (sen.) ; St. Lișca 
m. ; ciocan (sen.) : St. Lișca . 
m; Tr. Vîrsan 34,86 m; ciocan (jun) 
C-tin Drăgulescu 37,35 m.; FE
MEI : 80 m. (senioare) : Ingc
Knobloch 11,4; 80 m. (juntone): 
Aurelia Manea 11,3; suliță: Iu- 

Nyako 25,12 m.; disc: Ane- 
Krauss 33,47 m.

(C. Gruia — corespondent)

Profesorul Elias Baruch, mem- 
în comisia centrală de atle

tism, a făcut o vizită la Arad, în- 
teresîndu-se cu acest prilej, de 
situația terenurilor de atletism din 
Arad. „Teoretic" în această locali
tate există înregistrate opt tere
nuri. In realitate, unul singur din

ATLETIC
acestea poate fi folosit pentru at
letism (stadionul FI. roșie UTA) 
dar și acesta are numai patru cu
loare și nu este întreținut în cele 
mai bune condițiuni. In general, 
fiecare dintre celelalte terenuri are 
„liniștitoarea" sa poveste... Ast
fel, dacă se întreabă ce este cu 
zgura depozitată pe marginea tere
nului de fotbal „FI. roșie fabrica 
de zahăr", ți se răspunde că ame
najarea pistei se află în stare de 

proiect (și această stare durează 
cam de mult). Tot așa se poate 
află că pistei de la stadionul „7 
Noiembrie" trebuie— numai să i 
se adauge un ultim strat, că sta
dionul Progresul este „în con
strucție", iar despre stadionul Lo
comotiva. conducătorii arată că
în ultimii afli, acesta se află în 
stadiul „ultimelor refușări". In
privința celorlalte, nu-ți trebuie ochi 
de specialist ea să poți constata 
că pista stadionului Metalul „Gh. 
Dimitrov", cea a terenului din fața 
școlii medii nr. 1 (proprietar sfa
tul popular) ca și numeroase gropi 
de sărituri amenajate în Incinta 
școlilor, au fost lăsate în paragină. 
Dacă această situație nu turbură 
„liniștea" forurilor sportive dan 
Arad, în schimb de altă părere 
sînt masele de tineret iubitoare de 
atletism care nu au unde practica 
diversele ramuri ale atletismului. 
In timpul iernii, în Arad există 
totuși o situație fericită : atleții 
aii o activitate susținută în spa
țioasa sală cu zgură a colectivului 
FI. roșie Alimentara, unde au loc 
antrenamente și concursuri. Iubi
torii de atletism din Arad privesc 
cu justificată „răceală"... „încăl
zirea" timpului și începerea perioa
dei competiționale care în aceste 
condițliunj le micșorează simțitor 
activitatea.

Credem că este necesar ca foni- 
rile conducătoare 'din Arad să pri
vească cu toată seriozitatea această 
problemă și să ia de 'urgență mă
surile cuvenite pentru rezolvarea 

ei.
impresionante arcuite peste văi 
largi, aci coborând sprinten, pen
tru ca ceva mai încolo să urce gî- 
fiind, cotind tot mereu pe serpen
tine, trenul sosește în gara Borșa. 
Cîfiva kilometri făcuți cu mașina 
pe valea Vișeului și iată, am ajuns 
la complexul turistic Borșa, așe
zat în cătunul Gura Fîntînii. Ce 
să admiri mai întîi? Minunata pri
veliște din jur, cu vîrfurile mun
ților învăluite în nori, sau splen
didul hotel turistic cu două etaje 
care ți s-a ivit în față?

Cabana-hotel este construită la 
poalele munților Rodnei, la o alti
tudine de 880 m., în mijlocul unei 
reg:uni care oferă toate posibili
tățile de practicare a turismului, 
ca și a sporturilor de iarnă. Foar
te aproape, în jurul hotelului sînt 
amenajate numeroase pîrtii de schi, 
pentru orice probă și pentru orice 
schior, indiferent de gradul său 
de pregăt're. Există și o trambu
lină, asemănătoare celei de la Za
kopane din Polonia, care are o pu
tere minimă de aruncare de 40 
m. și maximă de 90 m.

De pe splendida terasă a hote
lului. zeci de turiști admiră și 
Imortalizează pe pelicula apara
tului de fotografiat frumoasa pri
veliște a munților din jur. Muntele 
Puzdra, Buza Dealului — în dreap
ta, Galațiul — în fund, în stingă 
lui — in forma unui con — mun

Ccincurs de micro modele la Praid
După o întrerupere 

îndelungată, activitatea 
ii tic ă a tost reluată

destul de 
aeromode- 
d»> curînd 

prin organizarea unui concurs in
terregional de micromodele la care 
au participat concurenți din regiu
nile Iași, Cluj, București șt Re
giunea Aitonomă Maghiară. Pri
ma mare întrecere 3eromcd:ilistică 
a anului a avut pe lingă 
ml competițional și un 
experimental, prin faptul 
desfășurat într-o salină.

Intîlnlrea celor mai buni 
deliști din țară a avut . 
Praid (Regiunea Autonomă 
ghiară) într-o salină, de 4—5 ori 
tnai spațioasă decît sala sporturi
lor Floreasca din Capitală. Noul 
loc de disputare a întrecerilor a 
avantajat foarte mult pe part’ci- 
panții de la categoria , 
Helicopterele lansate aci au luat 
înălțimi de 30—40 metri stabilind 
medii de zbor superioare celor po
sibile într-o încăpere normală.

„Sala" de la Praid promitea dela 
bun înce-put asigurarea unor con
diții excelente pentru obținerea de 
noi performanțe republicane. Prin-

caracte- 
caracter 
că s-a

aeromo- 
loc Ia 

Ma-

specială.

cipaiii aeromodeliști însă, care s.au 
înscris pentru tentativele de re
cord, au avut defecțiuni la modele, 
îucît în ultima instanță, nu s-au 
mai putut prezenta la start. De 
altfel, se poate spune că în ge
neral pregătirea tehnică a concu- 
renților a lăsat foarte mult de do
rit, fiind departe de posibilitățile 
cu care ne-au obișnuit respectivii 
concurenți.

Iată acum rezultatele tehnice în
registrate: categoria normale I. 
Georgescu — București 3322 pete, 
2. D. Trînibițașu — Cluj 2746 

pete, 3. I. Abramovici — Iași 1378 
pete, 4. T. Gsergo — Tg. Mureș 
1194 pete. ; categoria aripă zbu
rătoare : 1. A. Bedo — Tg. Mureș 
4398 pete., 2. R. Kaiser — Cluj 
3894 pete. ; 3. G. Gănțoiu Buc.
2799 pete; categ. speciale (heli
coptere) : 1. G. Barabaș Tg. Mu
reș 4197 pete., 2. V. Matic Buc. 
3864 pete., 3. K. Zoltan Cluj 2580 
pete. Pe echipe clasamentul este 
următoru: 1. Regiunea București 
3328 p. 2. Reg. Aut. Maghiară 
3263 p„ 3. Reg. Cluî 3073 p., 4. 
Reg. Iași 635 p.

îucît în ultima instanță, 
mai putut prezenta la start.

Fo~tb/al^il iugoslav la început de sezon
La 4 martie, în principalele ora

șe din R.P.F. Iugoslavia iubitorii 
fotbalului au avut satisfacția de a 
asista la primele meciuri oficiale 
de fotbal din returul campionatului 
1955—195țj. Cele 14 echipe care își 
dispută întîietatea s-au prezentat 
bine pregătite, cu toate că iarna 
grea care s-a abătut asupra Iu
goslaviei nu le-a permis antrena
mente optime.

Dacă întîlnirile s-au desfășurat la 
un înalt nivel tehnic, acest lucru 
se datorește faptului că în inter
valul de timp dintre tur și retur, 
majoritatea echipelor iugoslave au 
susținut numeroase turnee în țări 
cu climă propice desfășurării nor
male a meciurilor de fotbal. Echi
pele iugoslave au jucat în Malta, 
Belgia, Germania occidentală, Is
rael, iar o reprezentativă de tine
ret a întreprins un lung turneu în 
Orientul îndepărtat, evoluînd în 
Burma, Indonezia, Hong-Kong și 
R.P. Chineză. Din reprezentativa 
de tineret a Iugoslaviei au făcut 
parte o serie de fotbaliști pe cale 
de afirmare. Lotul care a făcut de
plasarea a fost alcătuit din urmă
torii jucători: Beara, Vereș, Rado- 
vic, Șantek, Ciokic, Boșkov, Krstic, 
Trnkovic. Popovic. L!pos'novic, 
Toplak, Mujic, Prlincevic, Kurio- 
vtc. Veselinovic, Antic, Ferhatovic.

Turneul reprezentativei de tine
ret a avut drept scop de a verifica 
o serie de elemente tinere capabile 
să înlocuiască cu succes jucători 
cum ar fi Zebec. Vukas, Bobek și 
alții, atunci cînd va fi nevoie. Și 
intr-adevăr, din acest punct de ve
dere, turneul si-a atins pe deplin 
scopul, remarcîndu-se o serie de e
lemente tinere cum ar fi Mujic, 
Antic, Prlincevic etc.

Pentru că nu mulți 
zultatele înregistrate 
baliștii iugoslavi cu 
cestui turneu, vom da 
tabel recapitulativ, în 
nologică:

31.XI I.K)55 Rangun:
— Reprezentativa Armatei din 
Burma 9—0 (3—0). Au înscris: 
Veselinovic (4). Toplak (3). Prlin
cevic (2). 3.1.1956 Rangun: Iugo
slavia — Burma (neoficial) 9—O 
(4—0). Au înscris: Muiic (6). An
tic (2), Ciokic. 7.1.1956 Rangun: 
iugoslavia — Burma (neoficial) 
7—1 (5—1). Au înscris: Veselino
vic (2), Toplak (2). Mujic (2), Pr
lincevic. 15.1.1956 Djakarta: Iugo
slavia — Indonezia 7—2 (5—1).

cunosc ro
de fot- 
ocazia a- 

mai jos un 
ordine cro-

Iugoslavia

Au înscris: Mujic (4), Veselinovic 
Toplak, Liposinovic. 20.1.1956 Dja
karta: Iugoslavia — Indonezia (ti
neret) 6—0 (4—0). Au înscris: Li
posinovic (2), Prlincevic (2), An
tic, Popovic. 22.1.1956 Djakarta' 
Iugoslavia — Indonezia (comb) 
7—3 (6—2). Au înscris: Prlincevic. 
(3), Toplak (2), Antic. Boskov 
25.1.1956 Hong-Kong: Iugoslavia 
— Hong-Kong 5—0 (3—0). Au în
scris: Veselinovic (4). Toplak. 29-.1. 
1956 Șanhai: Iugoslavia — Re.pr. 
orașului Pekin 4—2 (2—0). Au în
scris: Veselinovic (3), Toplak. 2.II. 
1956 Pekin: Iugoslavia — Repr. 
Armatei Populare Chineze 6—1 
(3—0). Au înscris: Antic (3), To
plak, Prlincevic, Veselinovic. 5.II. 
1956: Pekin: Iugoslavia — Repr 
orașului Pekin 3—1 (2—1). Bilanț: 
10 întîlniri 
raj 63—10.

Reîntorși 
din echipa 
echipele de club au început pregă
tirile în vederea noului- sezon. Cer- 
cetînd clasamentul campionatului 
iugoslav după prima etapă a retu
rului, vedem că în lupta pentru ti
tlu sînt angrenate trei echipe și a
nume: Steaua roșie Belgrad, Parti
zan Belgrad — ambele cu cîte 22 
puncte și Radniciki Belgrad cu 19 
puncte. In schimb, marii favoriți 
ai campionatului, Dinamo Zagreb 
si Hajduk Split, respectiv prima și 
a doua clasată în campionatul 
1954—1955, se află actualmente în 
a doua jumătate a clasamentului.

Un amănunt interesant este a
cela că prima clasată. Steaua ro
șie, în decurs de 14 etape nu a su
ferit nici o înfrîngere, iar echipa 
Partizan care se află oe locul doi. 
a suferit două înfrîngeri. O 
comportare foarte bună are și noua 
promovată: Velej Mostar care se 
atlă pe locul 4. Fără a avea jucă
tori selecționați în reprezentativa 
țării, echipa din Mostar se remar
că printr-o comportare constant 
bună. Ea a reînceput dealtfel cam
pionatul cu o victorie comodă a
supra echipei Radniciki din Bel
grad.

Slab clasate, deocamdată, sînt 
echipele Beogradski Sport Klub, 
Vojvodina Novi Sad și F. C. Za
greb care în camp'onatui trecut au 
fost printre echipele fruntașe. To
tuși, dacă vom ține seama de fap
tul că s'ntem de abia la începutul 
returului și mai sînt de disputat 
12 etape, pe parcursul lor multe e-

— 10 victorii, golave-

tn patrie, atît jucătorii 
reprezentativă, cit și

astăzi la periferia 
se pot redresa, 
ziarul „Sport" din

chipe afiiate 
clasamentului

De curînd . ,
Belgrad, sub semnătura redacto
rului M. Kovacevic, a publicat un 
articol în care se preconizează re
ducerea numărului de echipe din 
prima categorie la 12. In felul a- 

vcesta, în fiecare an echipele ar 
cîștiga o lună în plus pentru tur
nee în străinătate. In articol sînt 
date ca exemplu numeroase țări 
unde în prima categorie activează 
12 echipe.

In ceea ce privește categoria se
cundă, anul acesta ea a fost înlo
cuită prin patru grupe zonale _ în 
care activează 63 de echipe. Prima 
zonă cuprinde ' majoritatea echipe
lor din Slovenia în număr de 12. 
In a doua zonă, care cuprinde e
chipe din Bosnia. Herțegovina și 
Croația, sînt două serii totalizînd 
24 echipe. Zona a treia are 14 echi
pe de pe teritoriul Serbiei, iar în 
zona patra activează 13 echipe din 
diferite regiuni. La terminarea 
campionatului acestor zone, cîști* 
gătorii grupelor vor participa la 
un turneu de calificare în urma 
căruia două echipe vor promova în 
prima categorie a țării. In prezent, 
șanse de calificare în turneul final 
au echipele: Șibenik și Lokomotiv 
(Zagreb), Boraț (Banca Luka), Ze- 
nița și Lovșen (Țetinie), Smede- 
revo și Buducnost (Valevo). Dina
mo (Pancevo), Borovo și Proleter 
(Zrenjanin), Vardar (Skopie), Po- 
beda (Prilep), Radniciki (Kragu- 
icvaț) aflate pe primele locuri în 
clasamentele grupelor respective.

V. BENKOVSKY

MARELE MAESTRU GLIGORIC
CAMPION DE SAR

AL LP.F. IUGOSLAVIA
Campionatul de șah al R.P.F. 

Iugoslavia, desfășurat timp de o 
lună în orașul Skoplje, a luat sfîr- 
șit cu victoria marelui maestru Gli- 
goric care a totalizat 14 puncte din 
20 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine Matan-ovic — 
13’/2 puncte, Ivkov — 13 puncte, 
Milic și Udovcic — II\2 puncte 
fiecare. Pe locul 6 s-a clasat Pire 
cu 10»/o puncte.
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Frumoasele succese ale sportivilor romini la 
a Jocurilor Mondiale Universitare

' VARȘOVIA 9 (prin telefon). —
In cadrul celei de a Xl-a ediții a
Jocurilor Mondiale Umvetsitare de 
iarnă, la Zakopane s-au desfășurat 
joj primele probe de schi. La star
tul probei de 30 km. fond s-au a- 
liniat 28 de concurenți din urmă
toarele țări: U.R.S.S. (5), R. P. 
Polonă (5), R. Cehoslovacă (5), 
R. P. Romină (4), Finlanda (3), 
R. D. Germană (2), R. P. Bulga
ria (2) și R P. Ungară (1). Doi 
concurenți au abandonat. De 
Ia început, schiorii sovietici im
primă întrecerii un ritm foarte ra
pid, reușind să se detașeze de res
tul concurenților. La kin. 10 primul 
trece schiorul sovietic Seliuhin care 
a acoperit distanța In 41; 10, urmat 
de Kuznețov. Anikin (ambii URSS), 
Wojczik (R. P. Pol.) și Aldescu 
(R.P.R.) acesta din urmă înregis
trând timpul de 44;01. După 20 km. 
Wojczik nu poate rezista alurei și 
Aldescu îl întrece. Victoria în a- 
ceastă întrecere a revenit schioru
lui sovietic Seliuhin 2h 03,03. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
Kuznețov (URSS) 2h. 05,27; 3. Ho. 
lostakin (URSS) 2h. 09,24 ; 4. A- 
nikin (URSS) 2h. 09,46 ; 5. Aldescu 
(RPR) 2h. 10,15. Ceilalți concurenți 
nomîni s-au clasat astfel: ll.Bara- 
has 2h. 24,44 ; 12. Pașcalău 2h. 
25,35; 19. AdocMan 2h. 32,43.

Proba de slalom spec’al bărbați 
s-a disputat pe o pirtis de 500 m 
cu o diferență de nivel de 150 m. 
In prima manșă, concurențij au 
trebuit să treacă prin 79 de porți, 
iar în manșa a Il-a prin 74 de porți 
Victoria a revenit concurentului 
cehoslovac Hendrich cu timpul de 
2:19,6 (manșa I: 1:07; manșa a 
11-a: 1:12,6). Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 2. Andrzej Roj 

(R.P.P.) 2:20,8; 3. Czarnjak

Victor Ciociltea a obținut alte două victorii 
in turneul internațional de șah de la Dresda

DRESDA 9 (prin telefon). — 
Rundele a 8-a și a 9-a au adus noi 
succese tînărului reprezentant al 
țării noastre, maestrul Victor Cio- 
cîltea.

In partida cu BHek, șahistul 
maghiar s-a aventurat într-o com
binație care, In schimbul a doi 
pioni, părea să-i aducă perspecti
ve serioase de atac. Ciociltea, cu 
albele, a respins toate amenință
rile adversarului său și a înscris 
o prețioasă victorie pe tabela de 
concurs. Ceilalți lideri ai clasamen
tului, Pachman și Averbach (care 
a remizat fără joc întrerupta din 
runda a treia cu Sefc) au repurtat 
de asemenea victorii învîngîndu-i 
primul pe Traikovici iar cel de al 
doilea pe Anderssen. Holmov a 
întrerupt partida cu Fuchs. Ditt- 
mann l-a învins pe Sliwa. iar par-

Au fost trase la sorți seriile 
campionatului mondial de tenis de masă

TOKIO, 8 (Agerpres). — La 7 
martie a avut loc la Tokio trage
rea la sorți pentru alcătuirea se
riilor competițiilor pe echipe din 
cadrul campionatelor mondiale de 
tenis de masă ce vor începe la 2 
aprilie. Cele 18 echipe înscrise 
pentru competiția masculină do
tată cu „Cupa Swaythling" au fost 
împărțite în două serii după cum 
urmează: în seria A: Japonia, 
R.P.R., Suedia, Brazilia, Germania, 
Hong Kong, Australia, Filipine și 
Singapore; scria B : R. Cehoslova
că, Anglia, S.U.A., Vietnam, R.P. 
chineză. Egipt, Portugalia, India 
și Coreea de sud. Intîlnirile din 
serii sc vor desfășura după sis
temul turneu urmînd ca echipa 
cîștigătoare din seria A să se în- 
tîlnească cu echipa clasată pe pri
mul loc în seria B Intr-un meci 
iinai.

In competiția feminină pentru 
cupa „Corbillon" vor participa în
tr-o singură serie 10 echipe: R.P.R., 
Japonia, Anglia, Austria, R.P. Chi
neză, S.U.A., Egipt, India, Hong 
Kong și Coreea de sud. Ca și în 
competiția masculină, jocurile se 
vor desfășura după sistemul tur
neu. Deoarece există numai o sin
gură serie. ech:pa care va întruni 
din cele 9 meciuri susținute cele 
mai multe vîc'or’i va fi declarată 
campioană a lumii.

Franța și Aden (Arabia) vor par
ticipa la campionate numai la pro
bele de simplu.

(R.P.P.) 2:21,9. Concurenți! romini 
au ocupat următoarele locuri ; 6. 
Pandrea 2:30,7; 8. M. Blră 2:32,9; 
10. Cristoloveanu 2:38,2.
MAGDALENA MAROTINEANU A 
CUCERIT MEDALIA DE ARGINT 

Proba de slalom special femei 
s-a disputat pe o pîrtie de 400 m.

Magdalena Marotineanuj studentă 
în anul III a Institutului Silvic 
din Orașul Stalin a cucerit meda
lia de argint la J.M.U. de la 

Zakopane

cu o diferență de nivel de 130 m, 
concurentele fiind obligate să trea
că în ambele manșe prin cite 45 
porți. Pe prfmul ioc s-a clasat 
concurenta cehoslovacă Merendova 
cu timpul de 2:00,4 ; 2-3. M. Maro- 
tlneanu (R.P.R.) și Zebowna 
(R.P.P.) au înregistrat același 
timp: 2:02,8. Elena Epuran s-a
clasat pe locul 7 cu timpul de 
2:05,9.

La Varșovia au continuat între- 

tidele Gâltz-Pîdevski și Uhlmann- 
Mdhlberg au fost remize.

In runda a noua, Ciociltea a ob
ținut o victorie rapidă împotriva 
lui Anderssen, Averbach l-a Învins 
pe Mohlberg, Holmov pe Sliwa. 
Partida Bilek-Pachman s-a termi
nat remiză. La ora cînd închidem 
ediția, rezultatele celorlalte parti
de nu ne-au parvenit. Totuși, după 
nouă runde clasamentul fruntași
lor nu mai poate suferi modificări. 
Ciociltea se află pe primul loc cu 
7 puncte din nouă partide. Urmea
ză: Averbach 6'/2 P- (8)- Pachman 
6'/a (9), Holmov 6 (8), Uhlmann 
4'/2. (8). Astăzi este zi de între
rupte. Duminică, Ciociltea întîlneș- 
te cu albele pe Mohlberg, iar luni 
joacă cu negrele împotriva lut 
Averbach.

După tragerea la sorți, antreno
rul echipei japoneze, Kiyotaro Ha
segawa, a făcut următoarea decla
rație reprezentanților presei : „In 
seria B a competiției pentru „Cupa 
Swaythling" cele mai mari șanse 
de victorie le are echipa R. Ceho
slovace, care este foarte puternică. 
In seria A, echipa Japoniei are ad
versari puternici în echipele R.P.R., 
Hong Kongului și Suediei. Totuși 
cred că marea favorită a acestei 
competiții rămîne echipa Japoniei 
care prezintă ca și anul trecut la 
Utrecht o formație alcătuită din T. 
Tanaka, campion mondial pe 1955, 
I. Ogimura, fost campion mondial, 
și Y7 Tomita. Pot să afirm că In 
competiția pentru „Cupa Corbillon", 
rezervată echipelor feminine, echi
pa Japoniei alcătuită din K. Wata
nabe, F. Eguchi și Yoshiko Tanaka 
va fi o concurentă principală mai 
ales că ioacă acasă. Totuși, trebuie 
să subliniez că echipa R.P.R. con
dusă de Angelica Rozeanu are mari 
șanse de a păstra trofeul cîștigat 
anul trecut la Utrecht pentru a pa
tra oară. Foarte puternică, și sînt 
sigur că va juca un rol însemnat, 
este echipa Angliei care are In tî- 
năra Ann Haydon o jucătoare cu 
mari perspective.

In proba de simplu feminin, An
gelica Rozeanu, care poate să cîști- 
ge pentru a 7-a oară consecutiv tit
lul mondial, este In atenția tuturor 
participanților“.

cea de a Xl-a ediție 
de Iarnă
cerile de hochei pe gheață și pati
naj artistic. In primul meci, cel 
dintre echipele R.P. Polone și R.P. 
Romîne, hocheiștii romini, după 
un Început destul de fim d, și-au 
revenit, jucînd foarte bine, în spe
cial In ultima repriză. Punctele în. 
vingătorilor au fost înscrise de : 
Maulisak (2), Gorny, Briniarski, 
Meschor și Korzenjak. Penlru echi
pa noastră au înscris : Takacs (2) 
și Ferencz. Echipa R. Cehoslovace 
a dispus de echipa R.P. Chineze 
cu scorul de 14—2 (4-1 ; 6-1 ; 4-0). 
In ultimul joc de joi, echipa Uni
unii Sovietice a dispus de echipa 
R P. Polone cu scorul de 12—2 
(2-1 ; 7-1 ; 3-0).

La proba de patinaj artistic te
mei, (figuri impuse), au concurat 
sportive din Austria, R. Cehoslova. 
că, R.P. Ungară, R.P. Polonă. Pe 
primul loc s-a clasat Mușii (Aus
tria) care a totalizat 486,4 p. La
cul doi a revenit concurentei ma
ghiare Jurek cu 463,5 p., iar locul 
trei concurentei cehoslovace Hla- 
vacikova cu 433.9 p.

VARȘOVIA 9 (prin telefon). In- 
trecerile din cadrul Jocurilor Mon
diale Universitare de iarnă au 
continuat vineri la Zakopane cu 
desfășurarea probelor de sărituri 
la combinata nordică și fond 10 
km. femei.

La proba de sărituri, pe primul 
Ioc s-a clasat concurentul sovietic 
Sidorov cu 209,9 p. (lungimea să
riturilor : 60 m., 58,5 m., 59.5 m ). 
Locul doi a revenit concurentului 
polonez Roj-Gaszlenica cu 197,3 p 
(sărituri: 58, 54,5, 56). Pe locul 
trei s-a clasat tot un concurent po
lonez : Dadaej cu 179,6 p. (sări
turi : 50, 51, 51). Pe primele cinci 
locuri la proba de fond 10 km. 
femei s-att clasat concurentele so
vietice. Iată ordinea : 1. Kaaleste

I 41,46; 2. Polikarpova 42,22; 3. 
I Medvedeva 43,54; 4. Arhipova 
I 44,28; 5. Proștenkova 44,36.
. In cadrul turneului de hochei, 

în primul meci al zilei s-au întîlnit 
echipele R. Cehoslovace și R. P. 
Romîne. Victoria a revenit hoche- 
iștilor cehoslovaci cu scorul de 
10—2 (5-1, 4-1, 1-0). Pentru în
vingători au înscris: Mareș (3), 
Kratochvil (2), Vozak, Tesarik, 
Stenan, Starși și Bukaci. Pentru 
învinși au înscris: Czaka și Fe
rencz. Au arbitrat : Viking (Sue
dia) și Ivanov (U.R.S.S.).

In al doilea meci s-au întîlnit e- 
chipele Uniunii Sovietice și R.P. 
Clrneze. Hocheiștii sovietici au 
învins cu scorul de 11—0 (2-0, 6-0, 
3-0). Au înscris: Feodorov (3), 
Bekiașin (2), Dokumentov, Pogreb
niak, Olkov, Kiselev, Sabin și 
Karavdin. Au arbitrat: Teodoresc-,; 
(RPR) și Wikiszk (RP. Po’onă).

Turneul internațional de volei 
de la Sofia

Echipa feminină Progresul 
București învingătoare 

în primul meci
SOFIA 9 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Azi după 
masă a început în Sala Sporturilor 
din Sofia turneul internațional de 
volei feminin intitulat „Turneul 
Primăverii" la care participă re
prezentativele asociațiilor Progre
sul București, Cerveno Zname, U- 
darnik și Minior din R.P Bulga
ria.

Echipa bucureșteană a sosit la 
Sofia miercuri la prînz. Imediat 
după sosire, jucătoarele au făcut 
un prim antrenament de aoomo- 
dare. In cursul zilei de joi, echipa 
Progresul a mai efectuat un an
trenament.

Programul competiției este ur
mătorul: Vineri: Progresul Bucu
rești — Cerveno Zname; Udarnik 
— Minior. Simbătă: Udarnik — 
Cerveno Zname; Progresul Bucu
rești — Minior. Duminică: Minior 

Cerveno Zname; Progresul 
București — Udarnik.

★
In primul meci al turneului s-au 

întîlnit echipele Progresul Bucu
rești și Cerveno Zname. Echipa 
romînă și-a depășit net adversa
rele cîștigînd cu scorul de 3-0 
(6,7,12). In această întilnire Pro
gresul a jucat cu următoarea echipă: 
Pleșoianu, Colceriu, Mușat, Cernat, 
Avacum, Popovici. In setul al trei
lea au mai jucat: Grunbarg, Arde- 
leanu și Zama. A arbitrat foarte 
corect C. Florescu (București). In 
al doilea joc Minior a dispus de 
Udarnik cu 3-1 (15-12, 15-13,
13-15, 15-11).

TOMA HRISTOV

44 de țări s-au înscris 
de

Secretariatul Federației interna
ționale de fotbal (FIFA) a dat 
publicității lista celor 44 de țări 
înscrise la cel de al VI-lea campio
nat mondial de fotbal. Iată țările 
angajate în campionat: Argentina, 
Austria, Anglia, Belgia, Brazilia, 
R. P. Bulgaria, Canada, R. P. Chi
neză, R. Cehoslovacă, Chili, Costa 
Rica, Curacao, Danemarca, Elve
ția, Finlanda. Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, Grecia, Gua
temala. Islanda. Indonezia, Irlan
da de Nord, Irlanda de Sud, Is
rael. Italia. R. P. F. Iugoslavia, 
Luxemburg. Mexic. Norvegia, O-

Campronatol de patinaj
ai U.R.S.S.

■ La 5 martie pe patinoarul din 
orașul Sverdlovsk au început în
trecerile din cadrul campionatelor 
unionale de patinaj viteză. Titlul 
de campioană unională absolută 
pe anul 1956 a fost cucerit de 
tînăra sportivă Inga Artamonova 
cu 206,016 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat campioana 
mondială Sofia Kondakova cu 
207,533 puncte și Rimma Betova 
cu 208,050 puncte.

Iată cîștigătoarele celor patru 
probe disputate : 500 m. Tamara 
Rîlova 47”0/10; 1.000 m. Inga Ar
tamonova r39’’4/10; 1.500 m. Rim
ma Belova 2’33"9/10; 3.000 m.
Inga Artamonova 5’23”5/10. Este 
interesant de remarcat faptul că 
rezultatele obținute de noua cam
pioană unională sînt superioare ce
lor de la campionatele mondiale de 
patinaj viteză.

■ Cursa de 500 m. rezervată băr
baților a luat sfîrșit cu victoria 
campionului olimpic și european 
Evgheni Grișin care a acoperit 
distanța în timpul de 41”8/10. Pe 
locul doi s-a clasat Rafail Graci 
cu 42”I/10. iar locul trei a revenit 
lui Iuri Mihailov cu 42”2/10. Este 
interesant de subliniat faptul că 
în această probă 45 de patinatori 
din cei 85 care au luat startul au 
realizat timpuri sub 45”.

Titlul de campion în proba de 
5.000 m. a fost cucerit de cam
pionul mondial Oleg Gonciarenko 
care a realizat timpul de 8’14”4/10. 
El a fost urmat de Boris Lukașin 
cu 8’22”8/10 și Vladimir Silîkovski 
cu 8’23”.

La 8 martie campionatele au 
continuat cu disputarea probei de 
1.500 m. Cel mai bun timp a fost 
înregistrat de campionul olimpic 
Iuri Mihailov care realizînd 
2’15”3/10 a cucerit titlul de cam
pion unional la această probă, Lo
cul doi a fost ocupat de Iuri Go- 
lovcenko cu 2T5”7/10 iar pe locul 
trei s-a clasat Evgheni Grișin cu 
2T6”4/1O

în 1957

0 DUBLĂ ÎNTÎLNJRE DE RUGBI 
ÎNTRE REPREZENTATIVELE ROMÎNIEI ȘI FRÂNTEI
PARIS, 8 (Agerpres). — Fede

rația franceză de rugbi a anunțat 
oficial zilele trecute că a acceptat 
propunerea federației romîne ca 
echipa selecționată de rugbi a 
Franței să susțină o dublă întîl-

PE SCURT

Campionatul mondial 
fotbai

landa, Paraguay, R. P. Polonă,
R. P.R., Scoția, Spania, Sudan,
S. U.A., Suedia, Siria, U.R.S.S., 
R. P. Ungară, Uruguay, Țara Ga
lilor.

După cum s-a anunțat, echipele 
R. F. Germane și Suediei, prima, 
deținătoarea titlului mondial și a 
doua, țară organizatoare, se cali
fică direct în turneul final. Cele
lalte 42 de echipe vor participa la 
turnee eliminatorii, pe zone geo
grafice, între 1 ianuarie și 31 de
cembrie 1957. Repartizarea pe serii 
se va face în cursul lunii aprilie 
1956.

A IX-a ediție 
a turneului F. I. F. A.
■ Tradiționala competiție a fot

baliștilor junfori se găsește la a 
IX-a ediție. Prima s-a desfășurat 
în 1948 în Anglia și a fost cîști- 
pată de echipa engleză. Următoa
rele ediții au avut loc în: Olanda

• 1919. cîșfigător Franța, Austria
— 1950, cîștigător Austria: Franța
— 1951, cîștigător Iugoslava; 
Spania — 1952. cîștigător Spania; 
Belgia — 1953, cîștigător Ungaria; 
R. F. Germană — 1954, cîștigător 
Spania: Italia — 1955. cîștigători 
de serii: Romînia. Italia. Ungaria. 
Bulgaria și Cehoslovacia.

■ Incepind din 1954. turneul ju
niorilor a început să fie organizat 
(conform unei decizii a FIFA-ci) 
pe continente. Pînă în 1954. la tur
neele FIFA au participat și echipe 
din alte continente. La turneul ce 
se desfășoară în Europa participă 
șî Turcia.

■ In ediția de anul acesta au 
drept de ioc juniorii născuți între 
1 septembrie 1937 si 1 septembrie 
1939.

■ Potrivit regulamentului com
petiției. jocurile se dispută în două 
reprize a 40 minute, cu o pauză 
de 5 minute între ele.

■ Meciurile din ediția de anul 
acesta se vor disputa în 10 orașe 
ale R. P. Ungare: Budapesta. Sal- 
gotarjan, Szekesfehervăr, Gyor, 
Tatabănua, Cegled, Sztălinvăros. 
Dorog. Kecskemet și Eger. Echi
pele participante vor fi cazate la 
Budapesta și se vor deplasa cu au
tobusele, în ziua jocului, în ora
șele unde sînt întîlnirile. Orașele 
sînt situate la maximum 100 km, 
conform dispoziției FIFA.

■ In Iugoslavia, pregătirile 
pentru turneul FIFA sînt în plină 
desfășurare. Intre 15 și 26 martie, 
întregul lot reprezentativ își va 
stabili centrul de pregătire la Bel
grad

■ Juniorii austrieci au susținut 
meciuri de antrenament și selecție. 
Echipa A a jucat cu Wienerberg 
(rezultat: 7—1), iar ech'pa B cu 
Vienna (rezultat: 3-2).

■ In ajunul deschiderii turneu
lui, la 27 martie, va avea loc la 
teatrul municipal din Budapesta 
un spectacol de gală în cinstea 
participanților. Cuvjntul festiv va 
fi rostit de Hegvi Gyula — preșe
dintele C.C.F.S. din R.P. Ungară.

nire cu echipa R.P.R. Primul joc 
dintre selecționatele celor două 
țări va avea loc în mai 1957 la 
București. Revanșa acestui meci 
se va disputa în decembrie 1957 
la Paris

q După cum anunți ziarul Nep- 
sport din Budapesta, echipa ameri
cană de baschet Haarlem Globb 
Troters (alcătuită numai din jucă
tori negri) va întreprinde In scurt 
timp, un turneu în Uniunea So
vietică.

• La 7 martie a sosit la Delhi echi
pa de gimnastică a Uniunii Sovieti
ce. Din echipă fac parte campioana 
olimpică M. Gorohovikaia, maestrul 
emerit al sportului I. Berdiev, ma- 
estrele sportului M. Djugheli, N. 
Bociarova șl alții.

Gimnaștii sovietici care au sosit 
la Delhi în urma invitației Ministe
rului Sănătăți! al Indiei vor face de
monstrații în diferite orașe indiene 
și vor ajuta pe gimnaștii indieni In 
pregătirile oe care le fac In vederea 
jocurilor Olimpica.
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• Duminică s-a desfășurat la Am
sterdam un concurs de natatie în 
cadrul căruia olandeza Gastelaar a 
obținut excelenta performanță de 
1:04* *2 în proba de 180 m. liber, per
formanța aceasta constituie un nou 
record mondial. Vechiul record fu
sese obținut nu demult de australia
na Fraser. Un alt record al lumii a 
fost stabilit la Portland (S.U.A.), 
unde fnotătoarea Nancy Ramey a 
înotat 100 yarzî fluture în timpul 
de 1:04,fi (vechiul record aparținea 
olandezei Marie Kok). Acest ultim 
record a fost realizat într-un ba
zin de 25 yarzi.

• Un număr de 25 atlețl ceho
slovaci, printre care Zatopek, Uls- 
perger, Jungwirth, lanecek, Mandlik 
Si alții se află In prezent la Ber

lin, unde se antrenează împreună 
cu atleții din R.D. Germană


