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țeni ai patriei, care în această zi și-au ailes noii gospodari ai 

treburilor obștești: deputății în sfaturile populare. Zorii zilei nu S

In ziua marii sărbători a alegerilor
Duminică a fost o adevărată zi de primăvară. Razele soarelui 

aa luminat chipurile pline de bucurie ale milioanelor de cetă- 
torU o» notrinrt nira Tm -zi e!_a«a oilcxc rt/xlâ Oij

_______  obștești: deputății în sfaturile populare. Zorii ziilei nu se 
Tiviseră încă și totuși, străzile și ulițele arașeilor șî sartdllor cu
noșteau animația unei zille de sărbătoare. Grupuri-g ruperi de ce
tățeni se îndreptau spre centrele de votare, dornici să ffe printre 
cei dinții caire să-și exercite acest minunat drept consfințit de Con- 
slituția țărji: dreptul de vot. Pe străzi, în piețe, în fața localuri
lor de vot aiu început să răsuine cântece, s-a încins vîrtejul horelor, 
'S-au auzit pînă departe chiotele și strigătele dansatorilor. Pretu
tindeni a domnit o atmosferă de voioșie și entuziasm. Cetățenii 
patriei au transformat actul alegerilor într-o manifestare spontană 
a bucuriei lor de a trăi într-o țară liberă, în care poporul muncitor 

l îșl făurește cu propriile sale mîinî un trai tot mai îmbelșugat. 
5 îndată după deschidere, centrele de votare

continuu de alegători. Prezentarea masivă îi

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURA FIZICĂ Șl SPORT DE PE LÎNGA CONSILIUL DE MINIȘTK 

Șl AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R.P.L

Marți 13 martie 1956

5 îndată după deschidere, centrele de votare au cunoscut un aflux 
continuu de alegători. Prezentarea masivă în fața umdlor a cetă
țenilor cu drept de vot, fată ce a caracterizat de la început des
fășurarea alegerilor de deputați în sfaturile populare. La intervale 
scurte, crainicii posturilor noastre de radio trimiteau pe calea un- 

ș ' deloT vești îm legătură cu procentul însemnat de alegători — în 
‘ tinete părți_ chiar sută la sută — care și-au exercitat dreptul! de 
! vot încă din prima jumătate a zilei. Prezentarea masivă în fața 
• .urnelor a înseimnat continuarea firească a unui alt proces, tot atît 
i <ide caracteristic pentru adtecul democratism al regimului nostru: 

.participarea maselor largi la pregătirea alegerilor. Astfel, numai la 
. dtetîlnirlte dintre candidați și alegători au participat peste 6 mi

lioane de cetățeni.
Prezentîndu-se în număr mare în fața urnelor cetățenii patriei 

• au votat pentru înflorirea continuă a orașelor și satelor, pentru 
«bunăstarea oamenilor muncii. Cu bucurie și încredere s-au prezentat 

i fa vot, oțelaoî neșițeni și pescarii diln deltă, locuitorii noului 
oraș Victoria șî colectiviștii diin Păulești. Acordtnd votul candi- 
dațiflor F.D.P., oamenii muncii și-au manifestat încrederea de
plină în politica înțeleaptă a partidului. Votînd pentru candidați!

■ F.DJ*. eî și-au exprimat hotărîrea de a nu precupeți nici un efort 
pentru a traduce în viață sarcinile de cinste trasate de cel de al 

‘ Tl-tea Congres al partidului, de a înfăptui acel măreț program de 
1 dezvoltare economică șî culturală a țării, care este cel 
j cincinal.

Și în cursul zilei de duminică și ieri am primit la redacție ne
numărate relatări de la corespondenții noștri, în legătură cu par
ticiparea maselor de sportivi la sărbătoarea alegerilor. S-a desprins 
din toate aceste relatări entuziasmul cu care sportivii s-au prezen
tat la secțiile de vot, bucuria cu care au votat eî pentru înflorirea 
patriei. La majoritatea centrelor de votare, printre cei dintîi sosiți 
Ia vot se aflau șî sportivi. Baschetbaliștii echipei de categoria A 
Progresul Orașul Stalin, Vasile Gheleriu, Ion Stinghe și Gh. Roșu, 

; Jucătoarea internațională de handbal Mora Windt, fotbaliștii de la 
' Locomotiva Constanța : Manole, Vultur, Iacob, Iargulescu, Dănu- 

lesou, Retezan, motociclistul fruntaș Ștefan Horvat din Deva, șî 
mulți alți sportivi au arătat corespondenților noștri cu cîtă bucurie 
au votat pentru candidații F.D.P., și-au exprimat convingerea fermă 
că în urma alegerilor de la 11 martie mișcarea sportivă de mase 
via cunoaște un nou avînt. Sportivii candidați ai F.D.P. au fost pre- 
zenți în ziua alegerilor în mijlocul alegătorilor lor. Dr. Octav Tro- 

; ianescu, life Savel, Lia ManOliu, Ion Moina și toți ceilalți candi- 
! dați ai F.D.P. din rîndurile mișcării sportive, au stat de vorbă 

la centrele de votare cu alegătorii, interested u-se și mai mult de 
preocupările și dezideratele cetățenilor.

Ziua de 11 martie 1956 va rămîne înscrisă în amintirea oame
nilor muncii din țara noastră ca ziua unei noi victorii te drumul 
spre socialism.

6,
de vorbă cu maestrul internațional de șah dr. 0. Troianescu

La secția de votare nr.

Tin aspect întîlnit deseori la cen
trele de votare: după ce-și depuse- 
Sseră buletinele în urne, numeroși 
cetățeni, recunosclndu-și candida
și, i-au înconjurat cu dragoste. 
Yeigîndu-i să le împărtășească pri- 
mele lor impresii din această zi 
de mare sărbătoare.

Intr-un astfel de grup de cetă
țeni l-am găsit ieri dimineață, la 
sediul secției de votare nr. 6 din 
localul Institutului „Maxim Gorki”, 
pe maestrul internațional de șah 
Hr. Octav Troianescu. Cu amabi. 
Vtatea-i cunoscută, cu acel zim- 
'bet care-î este caracteristic, dr. 
■Octav Troianescu candidai al 
frontului Democrației Populare în 
Circumscripția electorală raională 
Wr. 33 se străduia să răspundă 
cu răbdare la toate întrebările: 
'despre sport, despre activitatea sa 
de medic, de profesor la Instate- 
tul Medico-Farmaceuilc, de viitor, 
deputat. Am găsit acolo acea cor 
‘muniiate de Idei și sentimente atît 
He firească astăzi în regimul nostru 
'democrat popular între oamenii 
muncii, indiferent de preocupările 
tor, de profesiunile pe care le e- 
xercită.

'Intr-un moment de răgaz am re. 
ttșit să ne apropiem de dr. Tro
ianescu, care cu aceeași bunăvoin
ță ne-a făcut unele mărturisiri 
demne de reținui și pe care te 
împărtășim cititorilor noștri. 

u •=- „Ca alegător, ne-a spus dr.

de al doilea

♦

i să 
acest 
cele 

dintre 
făcute 

din

Troianescu, am dat 
votul meu cu toată 
dragostea pentru 
Frontul Democra
ției Populare, pen
tru că am convin
gerea fermă că 
drumul pe care a 
pășit poporul nos
tru este cel just. 
Este drumul păcii 
și al construirii h- 
neî vieți mereu 
maf bune. Deși am 
multiple preocupări 
consider că e o 
datorie patriotică 
să aduc aportul 
meu și în direc
ția treburilor ob
ștești. Vreau 
precizez, la 
capitol, că 
mai multe < 
sezisările 1 
de alegătorii 
circumscripția mea 
au șî fost aduse 
la cunoștința sfa
tului popular. In 
acest sens, este de 
reținut că sezisările formulate 
de alegători sînt pe cale de a găsi 
o rezolvare cit mai grabnică.

In sfîrșit, ca sportiv, ne-a spus 
în încheiere dr. Troianescu, vreau 
să arăt că în fața șahiștilor din 
lotul R.P.R. stau două evenimen
te mari: în aprilie, întîlnirea cu 
șahiștii din țara prietenă R. P. 
Bulgaria, iar ta septembrie, Olim-
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Printre alegatorii din Tg. Mureș 
care au votat în primele ore ale di
mineții au fost și handbalistele de 
la Progresul Tg. Mureș: Irina 
Nagy, Aurelia Sălăgean, Mariana 
Oprea și Klotilda Koncz. Prietene 
vechi, cele patru sportive n-au ju
cat împreună numai în echipa co
lectivului lor. De nenumărate ori 
ele au reprezentat handbalul femi
nin din tara noastră în diferite în. 
tîlniri internaționale. Duminică di
mineața, ele s-au prezentat împre
ună la centrul de votare al circum. 
scripției electorale nr. 17. ,,E firesc 
să fim emoționate, a declarat după 
aceea Irina Nagy, portarul echipei 
naționale feminine de handbal. Azi 
dăm votul acelora de la care aș
teptăm noi realizări, candidafilor 
Frontului Democrației Populare?.

In clișeu: votează Irina Nagy.
(foto: M. BANUȘ)

Printre cetățenii Capitalei, care încă din primele 
ore ale dimineții s-au prezentat la centrele de 
vcdare a fost și maestrul internațional de șah, 
dr. Octav Troianescu. Obiectivul aparatului foto
grafic l-a prins In momentul introducerii în urnă 

a buletinelor de vot

piada Națiunilor, ce se va desfă
șura la Moscova. Găsesc că este 
o datorie a mea de a nu neglija 
nici această latură a preocupărilor 
mele și de a mă prezenta dt se 
poate de bine pregătit la aceste 
două întîlnirl, contribuind astfel la 
ridicarea prestigiului sportiv al 
țării noastre la nivelul pe care-1 
merită.

TIBERIU STAMA

Printre sportivi, în ziua alegerilor
La Cluj

CLUJ, 12. (prin telefon).—. Și 
în orașul Cluj, pe o vreme minu
nată, mii și zeci de mii de oameni 
ai muncii' s-au prezentat încă de 
dimineață la secțiile de votare 
pentru a-și îndeplini această dato
rie cetățenească.

Am vizitat foarte multe secții 
șl pretutindeni am remarcat a- 
ceeași atmosferă entuziastă. Ră
sunau chiotele și cîntecele brigă
zilor culturale formate din munci
tori și muncitoare de la diferite 
întreprinderi din localitate.

In circumscripția a IlI-a regio
nală a candidat tovarășul Manole 
Bodnăraș, președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri. 
L-am întîlnit la fiecare din sec
țiile de votare ale circumscripției 
sale, unde stătea de vorbă cu ale
gătorii despre treburile gospodă
rești care-i interesau și despre 

framîntîrile lor familiare spre a-șl 
face o idee cît mai exactă asupra 
dezideratelor cetățenilor. Mai tîr- 
zfu, tov- M. Bodnăraș a vizitat șî 
secția de votare Nr. 28 din cir
cumscripția 120, din orașul Cluj, 
unde veniseră să voteze sportivii 
fruntași : C. .Crețu, campion R.P.R. 
la aruncarea greutății, Tr. Sudri- 
gean, I. Palade-Ursu, Ilarie Măg
daș, Paul Demeter, C. Adler. Ma- 
rilis Cuțui, Dora Copîndeanu șf 
alții, în frunte cu antrenorul de 
atletism Ion Arnăutu. Vizita pre
ședintelui C.C.F.S- a constituit 

pentru sportivi o frumoasă șl plă
cută surpriză șî ea a prilejuit a- 
cestora o rodnică discuție In legă
tură cu 
tivitățîi

diferitele probleme ale ac- 
sportive.

La Sibiu
zorii dimineții s-au ivit inCtad

Sibiu, orașul era în plină sărbă
toare. Spre secțiile de votare se în. 
dreptau mii de cetățeni. La secția 
Nr. 19, primele voturi au fost in
troduse în urnă de fotbaliștii Mir-

4reea Gherman și loan Pantelimon 
din echipa de categoria B Progre
sul Sibiu, .doi vrednici sportivi șî 
în același timp fruntași în produc
ție.

La secția nr. lî a votat maestrul 
sportului Nicolae Roman, juris
consult al uzinelor Independența șî 
antrenor al echipei de fotbal.

— Am votat ca încredere pe 
candidatul circumscripției noastre, 
ne-a spus tov. Roman. Ii cunosc 
meritele șl aportul său pe tărlm 
obștesc. Am toată convingerea că 
șl în viitor nu va precupeți nici un 
efort pentru ca prin munca lui să 
aducă o contribuție cît mai sub
stanțială la îmbunătățirea condiții, 
loti de viață ale oamenilor muncii.

Buletinul de vot cu numele 
tovarășului de muncă...

Iovan Kojaîc este planificator Ia 
atelierele C.F.R. Timișoara, arbitra 
de fotbal și secretar al comisiei 
regionale de fotbal.

In circumscripția sa electorală 
a candidat ing. Oscar Frandscovfc!. 
portarul echipei de fotbal Locomo
tiva Timișoara. LHcrînd în aceeași 
unitate, Kojaîc șl Franciscoviți au 
ajuns să se cunoască bine. Planifti 
catorul șt'ie că la obținerea tuturor, 
succeselor secției I Locomotiva o 
contribuție importantă a adus-o 
șeful acesteia, ing. Franciscovici.

Iovan Kojaic l-a votat cu toată 
convingerea pe acest candidat al 
F.D.P., convins că și în rezolvarea 
treburilor ol>șteștl ing. Francisco^ 
vicî se va dovedi aceiași om har-« 
nic, cu tragere de inimă

Orașul Cluj a numărat printre 
candidați! F.D.P. cinci sportivi 
fruntași: maestrul emerit al spoi
tului Ion Moina, dr. C. Rădulescu. 
antrenorul N. Munteanu, A. Be- 
rețki și D. Szatmarî. Sportivii o- 
rașului Cluj au votat cu încredere 
pe candidați! F.D.P. cu convinge
rea fermă că noii deputați vor 
munci cu dragoste șl pentru dez
voltarea mișcării de cultură fizică 
șf sport din orașul și regiunea 
Cluj.

In ziua alegerilor, sportivii și-au 
exprimat hotărîrea de a obține noi 
succese, de a-și întări votul prin 
fapte.

„Cu prilejul acestei zile de săr
bătoare, ziua alegerilor de depis
tați în sfaturile populare,— ne-a 
spus dr. I. Arnăutu, antrenorul! 
secției de atletism a Științei-Cluj, 
— îmi iau angajamentul de a în
tări votul
didatilor 

deosebită, 
realizarea
blicane la probele: 800 m. băieți 
(prin Palade-Ursu 
Ia 400 m. (prin 
800, 400 m. fete 
100 și 200 m. fete
Copindeanu), atlețî pe care-i an- 
trenez. Am să pun un accent deo
sebit pe pregătirea lui Măgdaș, 
Sadrigean și Sicoe, colaborlnd cu 
medicul sportiv pentru ca acești 
atleți să poată executa un antre
nament intensiv, nu în detrimen
tul sănătății lor, ci in scopul rea
lizării de rezultate care să-i poată 
duce In lotul olimpic al făriM^,.,^

pe care l-am dat can- 
F.D.P. printr-o muncă 
ale cărei obiective sînt: 
de noi recorduri repu-

sau Sudrigean)t 
Sudrigean), la 

(prin Sicoe), la 
(prin Sicoe sau

Prin tinerețea lor sportiviiga im
primat pretutindeni o atmosferă 
însuflețită și plină de încredere în 
candidații Frontului Democrației 
Populare. Rînd pe rînd, s-au pre
zentat în fața urnelor voleibalista 
de categoria A Ștefan Marfa de la 
Voința, fotbaliștii Mireea Păștea- 
nu și Nicolae Belașcu de la Progre
sul, handbaliste lise Welzer, cin 
noscutul scrimer de categoria I 
Alfred Hatzag, maestrul sportului 
la natație Norbert Hatzag, anțreno. 
rut echipei de fotbal Progresul Si
biu Iosif Ghilling, soții Martin șt 
Magda Haberprusch și mufți alțt 

Trebuie să spunem, cu mîndrie. 
eă sportivii s-au evidențiat și îu 
munca de agitație șî organizare a 
alegerilor. Astfel, jucătoarei de 
handbal de categorie A, Use Hoff
mann a putut fi întîlnită pe una 
din estradele secțiilor de votare în 
componența orchestrei teatrului 
poligrafic,



Crosul „Să întîmpînăm 1 Mai”
r După ce de „mărțișor" soarele a 
mijit primăvăratic, în următoarele 
zile buletinele meteorologice au în
ceput din nou să anunțe : „tempe
ratura în scădere I". Dar sportivii 
nu au renunțat la planurile lor. Pe 
vînt, pe ploaie sau pe zăpadă, ei 
8-au întrecut cu dîrzenie în jocu
rile de fotbal, handbal sau rugbi, 
contribuind astfel la o reușită „re
petiție generală" în vederea apro
piatului sezon sport'v în aer liber. 
De cîteva zile, cei care practică 
sportul nu sînt întâlniți însă numai 
pe stadioane sau pe terenurile de 
Tport. Cele dintîi întreceri ale cro
sului „Să întîmpinăm 1 Mai" au 
adus sportivii pe terenuri mai pu-< 
țin accesibile, pe potecile de munte, 
prin parcuri și pe ogoare, pe dru
muri de țară, etc, pentru că lo- 
cu! de disputare a 
întreceri trebuie să 
nat..

LA CLUJ AU 
PRIMELE ÎNTRECERI

i

unor asemenea 
fie cît mai va-

, J 
AVUT LOC

f PRIMELE ÎNTRECERI 1
La Cluj primele întreceri de 

cros s-au desfășurat sărbătorește. 
Și de astă dată sportivii clujeni au 
fost printre cei dintâi care au luat 
startul în tradiționala competiție 
de masă. Cum era și firesc, la 
Cluj totul a început prin convoca^ 
rea activiștilor sportivi într-o con
sfătuire ale cărei rezultate s-au vă
zut chiar de la început. Numai în 
ziua de 4 martie, colectivele spor
tive din localitate au mobilizat la 
startul întrecerilor cîteva sute de 
participanți.

Uneori, cînd se vorbește despre 
activitatea sportivă ce freamătă în 
orașul de pe Someș, gîndul mul
tor cititori se îndreaptă spre co
lectivele studențești. Și pe bună 
dreptate, deoarece membrii colecti
velor Știința sînt fruntași ta mai 
toate competițiile sportive de mare 
amploare. Iată însă, că de această 
dată, ta cele dintîi zile de cros lo- 
cui de frunte îl ocupă colectivul 
sportiv al muncitorilor și tehnicie
nilor de la uzinele „Ianos Her- 
bak" care a mobilizat un număr 
de peste 250 concurenți în timp ce 
colectivul sportiv Știința a pre- 

. zentat în concurs doar 80 de partâ- 
, «panțî, Iar colectivul Locomotiva 

60 de participanți.

I

Noi arbitri in
Numărul celor care fac sport în 

Capitală s-a mărit considerabil. 
Față de creșterea numărului atle- 
ților, luptătorilor, motocicliștilor, 
rugbiștilor etc. este necesar și un 
număr sporit de cadre tehnice, de 
arbitri, care să dirijeze întrecerile 
acestora. Cadrele tehnice nu pot fî 
create însă peste noapte. Ele tre
buie să fie pregătite bine și din 
timp. Tocmai aceasta se face ta 
prezent la comitetul CFS oraș 
București.

Aproape toate comisiile de spe
cialitate din cadrul acestui comi
tet au deschis școli de arbitri. La 
lupte, frecventează cursurile 32 de 
tineri In rîndul viitorilor arbitri 
am întîlnit chiar și pe cîțiva lup
tători cunoscuți, ca V. Perju și Iile 
Gheorghe (Metalul), V. Brăilosu 
(Știința ICF), Traian Tomovici 
(Progresul), P. Sanda (C.C.A.), I. 
Bobei (Știința) etc. cărora studie-' 
rea regulamentelor le este mult 
trșurată de cunoștințele de ordin 
practic pe care le aii. Intre elevi 
stat și mulți tineri total neinițiațî 

|. în această disciplină, ca de pildă 
M. Florian și alții care nu au ră
mas însă cu 
datorită silinței

mult In urmă, 
pe care o arată

mul ți cei care auNu sînt prea
auzit despre comuna Iratoșul, din 
raionul Arad. Nici nu e de mi
rare, avînd în vedere așezarea sa 
destul de Izolată, departe de vreo 
sosea importantă sau de calea fe
rată. Cu toate acestea, a fost o 
vreme cînd numele comunei Ira- 
to^ul depășise „granițele" raio

nului, datorită mai ales succese
lor sportivilor localnici. Cu vreo 
trei ani în urmă, în fruntea echi
pelor de fotbal din campionatul 
raional s-au situat cei din Irato- 

, șui, iar voleibaliștii, atleții și șa
hiștii comunei îi aduseseră un 

binemeritat renume pe plan raîo- 
, nai șr chiar regional.

Astăzi însă, renumele sportivi
lor din Iratoșul mai trăiește doar 
în...aminitirea celor din alte comu
ne, pentru că, de aproape trei ani, 
ei nu s-au mai afirmat cu tăria 
din trecut. Mulți se întreabă chiar

O comportare lăuda- 
Al. Volni, I. Burlan, 
(juniori 15-16 ani), 
Ionescu, C. Mari-

P.T.T.-1ȘTJI BUCUREȘTENI LA 
START...

Vremea care se schimbase brusc 
în după-amiaza aceea, te îndemna 
să rămîi mai degrabă pe lîngă 
sobă, decît să vii pe stadion. Dar 
sportivii de la colectivul Locomotiva 
P.T.T. din Capitală au fost de altă 
părere. Așa că, în jurul orei 16, 
stadionul din Șoseaua Mihai Bravu, 
găzduia primele întreceri oficiale de 
cros din actualul sezon.

Cînd s-a dat startul, au pornit 
să-și dispute întîietatea 43 de con- 
curențî. Și, cu toate că traseul 
prezenta numeroase obstacole 
(bălți, porțiuni de noroi și zăpadă) 
totuși, nici un concurent nu a a- 
bandonat. Astfel, primii participanți 
din cei 800, cît și-a propus să rea
lizeze colectivul sportiv Locomo
tiva P.T.T., au trecut cu succes 
acest examen, 
bilă au avut : 
L Șerbănescu 
C. Dima, FI. 
cescu (juniori 17-18 ani). Gr. Enea- 
che, I. Popescu, I. Șerban (seniori) 
și Iosefina Oprea, Eugenia Baltag, 
Marcela Daba (senioare).

236 PARTICIPANȚI INTR-UN 
CONCURS LA TIMIȘOARA

Nici la Timișoara timpul n-a 
fost favorabil întrecerilor de cros. 
Din această cauză, concursurile or
ganizate de colectivul sportiv al 
școlii profesionale de energie elec
trică din localitate, au avut mult 
de suferit. In ziua concursului, pe 
anumite porțiuni, terenul devenise 
impracticabil : trebuia să aî mult 
curaj pentru a lua startul și o bună 
condiție fizică. Dar cum elevii a- 
cestei școli, renumiți în activitatea 
competițională de masă, posedau 
ambele calități, reușita întrecerilor 
n-a fost pusă nici un moment la 
îndoială. Și cînd toate fișele de 
concurs au fost centralizate, s-a 
văzut că nici de astă dată viitorii 
electricieni nu și-au dezmințit re
numele de -vrednici sportivi. La 
startul întrecerilor din prima etapă 
a crosului „Să întîmpinăm 1 Mai“ 
se prezentaseră 236 concurenți 
dintre care 41 fete. Un succes re
marcabil cu care s-ar mîndri ori
care școală din vechea cetate 
Banatului....!

In acumularea celor predate de lec
tori.

La atletism, deși în listele de 
arbitri figurează un număr de 150 
tineri, comisia orășenească nu se 
putea baza decît pe 60—70, iar ta 
timpul vacanței de vară cînd stu
denții părăseau Capitala plecînd la 
practică sau la odihnă, chiar și pe 
mai puțin. Iată pentru ce, actuala 
școală poate fi considerată un 
punct de sprijin al activității care 
anul acesta se anunță deosebit de 
bogată.

Un număr insuficient de arbi
tri funcționau și la motociclism, 
disciplină care, după cîte se știe, 
necesită pentru unele concursuri 
ptaă la 70—80 arbitri. La școala 
de arbitri care s-a deschis încă 
de la 12 ianuarie, frecventează 
cursurile 48 de elevi care sînt ini- 
țîați în problemele de mecanică, 
combustibil, regulament, cronome
trai. concursuri speciale etc.

Prin școlile de arbitri se va mări 
■umărul de tehnicieni 
fotbal, natație etc. Și 
ntrmai în Capitală, ci 
toate centrele sportive 

și la rugbi, 
aceasta nu 
In aproape 
din țară.

g- țt

„SENTINȚE” FARA DERANJ
ce s-a putut întîmpla, ce anume a 
determinat această schimbare care 
nu poate bucura pe nimeni.

Răspunsul este foarte simplu: 
lipsit de îndrumare și control, co
lectivul sportiv s-a trezit în im
pas. Unii activiști și sportivi din 
comună ati plecat prin alte locuri. 
Alții au început să se dezintere
seze de problemele sportive. Nu-Î 
mai puțin adevărat însă că, între 
timp, la Iratoșul au venit tineri 
care fuseseră la studii sau își fă
cuseră stagiul militar și. spre sur
prinderea lor, n-au mai găsit ni
mic din frumoasa activitate spor- 
tivă pe care o lăsaseră. Atunci, ei 
au încercat să schimbe această 
situație. Toate demersurile^ tineri
lor din Iratoșul s-au lovit însă de 
Indiferența și comoditatea unor ac
tiviști, de indolența altora. De 
pildă, fostul președinte al comite
tului raional C.F.S. Arad, Emeric 
Igna, nu și-a găsit, timp de doi 
ani, vreme să viziteze colectivul 
din comună. Era și greu : distan
ța între gară și sat e destul de

Etapa a doua a Spartachiadei de iarnă, in orașele 
țarăși raioanele din

Vești sosite din toată țara ne a- 
rată că, în marea majoritate a ca
zurilor, întrecerile etapei a doua a 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui s-au bucurat de atenția cuve
nită, fiind transformate în adevă
rate sărbători sportive. Acest fapt 
este cu atît mai lăudabil, cu cît, 
în momentul de față, preocupările 
activiștilor sportivi se îndreaptă, 
așa cum este și normal, spre asi
gurarea condițiilor necesare unei 
desfășurări optime a activității 
sportive de vară. Cu toate acestea, 
comisiile regionale, raionale și o- 
rășenești de organizare a Sparta
chiadei de iarnă au înțeles răs
punderea pe care o au față de 
sutele de mii de tineri angrenați în 
marea competiție sportivă de iarnă 
șl s-au străduit să asigure între
cerilor etapei a doua un cadru co
respunzător.

O astfel de atitudine a luiat-o co
misia orășenească de organizare a 
Spartachiadei din Timișoara. 
După ce, în prima etapă, partici
paseră la întreceri aproape 132.000 
băieți și 23.000 fete în probele re
gulamentare (iar în alte probe, or
ganizate din inițiativa locală, încă 
75.000 de tineri și tinere), comisia 
regională a acordat aceeași atenție 
organizării etapei a doua, pe ra
ioane și orașe. Ca urmare, după 
cum ne anunță corespondentul re
gional Al. Gross și etapa a doua 
a constituit un real succes. Ea s-a 
organizat în absolut toate raioa
nele șl orașele regiunii, iar în o- 
rașul și raionul Lugoj, orașul Ti*

toate sporturile

Incheiate nu cu tn'M timp în urmă întrecerile primei etape a 
Spartachiadei de iarnă a Tinereiu lui au mobilizat sute de tineri la 
startul întrecerilor. In fotografie un aspect de la concursul de schi 
organizat în cadrul primei etape de colectivii sportiv Locomotiva 

Timișoara.

Etapa a ll-a a 
la alpinism

Zilele acestea locuitorii din Pe
troșani sau Cîmpul lui Neag (lin
gă Lupeni) au avut prilejul să 
vadă o mulțime de tineri și tinere, 
echipați cu rucsacuri, schiuri, col- 
țari sau pioleți luînd drumul spre 
cabanele Pietrele sau Buta. Erau 
concurenții și concurentele ce vor 
lua startul în etapa a doua a „Cu
pei de iarnă" la alpinism, și ofi
cialii care vor marca traseul și se 
vor îngriji de buna desfășurare a 
acestei importante competiții a 
cărei primă etapă a început la 16 
februarie în Piatra Craiului.

De data aceasta, traseul va în- 

mare, iar planul de deplasări poa
te fi efectuat și în comune în care 
trenul oprește direct la ușa... co
lectivului sportiv. Atunci, tinerii 
s-au adresat activiștilor de la con
siliul regional Recolta din fosta 
regiune Arad. Aci, ce-i drept, au 
găsit ascultare, iar sezisările scri
se au fost primite cu bunăvoință. 
Numai că, după ce î-a ascultat 
pe sportivi tov. M. Săvoiu, fostul 
președinte al consiliului s-a grăbit 
să... uite cele discutate, iar sezi
sările scrise și-au găsit definitiv 
locul în fundul unui dulap.

Acum, există la Arad un consi
liu raional Recolta. în_ fruntea că
ruia se află tov. Sergiu Stănescu. 
Dînstil a găsit cea mai simplă re
zolvare a situației, declarînd că... 
la Iratoșul nu există condiții pen
tru constituirea unui colectiv Re
colta.

Și nici 
găm noi 
instructor 
poate da 
fără a se 
la fața locului.

nu vor exista — adău- 
— atîta vreme cît un 

al asociației Recolta 
o astfel de „sentință", 
deranja să se deplaseze

mișoara și raionul Jimbolia, con
cursurile au excelat atît prin buna 
organizare cît și printr-o partici
pare masivă a celor calificați. In 
prezent, două sînt direcțiile în 
care-și îndreaptă preocupările ac
tiviștii din colective: pregătirea 
temeinică a concurenților clasifi
cați pentru etapa regională și con
solidarea succeselor organizatorice 
realizate în urina marii întreceri 
sportive de mase.

De un real succes s-au bucurat 
și întrecerile organizate la Cluj, 
între sportivii clasificați din rîn- 
durile celor peste 30.000 partici
pant la prima etapă. Cu excepția 
întrecerilor de trîntă și a probei de 
slalom uriaș, care nu s-au putut 
desfășura din motive obiective, 
toate concursurile etapei a doua au 
însemnat o adevărată victorie a 
organizatorilor. Și Ia Suceava, 
după cum ne relatează corespon
dentul D. Nicoriuc, atît întrecerile 
tinerilor de la sate cît și ale celor 
din orașul Suceava au reușit să 
angreneze numeroși participanți. 
S-au evidențiat printr-o bună 
pregătire reprezentanții comunelor 
Bosanci. Udești și Scheia pre
cum și cei din colectivele Flamura 
roșie. La Focșani, întrecerile fazei 
pe raion au suferit prin neprezen- 
tarea senioarelor la schi.

La Vaslui, cu sprijinul comite
tului raional U.T.M., întrecerile 
de tenis de masă, gimnastică, 
trîntă și șah au constituit un ade
vărat îndemn pentru participant! 
de a continua activitatea începută 
prin Spartachiada de iarnă.

AB

Cupei de iarnă” 
începe miiroe
trece cu mult în duritate și în 
lungime pe cel din prima etapă. 
Față de cei 10 km. și, respectiv, 
50 km. pe care i-au străbătut a- 
tunci, echipele feminine și mascu
line care vor pleca mîine în aceas
tă competiție vor parcurge o dis
tanță mult mai mare, care la e- 
chipele masculine ajunge pînă la 
100 km.

Specificul munților Retezat, va 
pune în fața concurenților multe 
probleme legate de tehnica alpinis
mului de iarnă, în același timp, 
concurenții vor trebui să facă și 
dovada unei foarte bune pregătiri 
fizice, care în prima etapă a lăsat 
de dorit la mulți dintre ei. Antre
norii și-au dat seama de acest lu
cru, și, în răstimpul dintre cele 
două etape, au pregătit echipele cu 
multă atenție. De asemenea, au 
fost revizuite echipamentul, instru
mentele de orientare și materialul 
sportiv necesar în acest concurs.

Traseul stabilit pentru echipele 
feminine are ca punct de plecare 
cabana Buta și sosire la cabana 
Pietrele. Echipele masculine vor 
lua startul de la cabana Pietrele, 
vor ajunge la cabana Buta unde 
vor face un scurt repaus și se vor 
alimenta, urmînd să sosească tot 
la cabana Pietrele. Echipele mas
culină și feminină care la sfîrși- 
tul competiției vor acumula cel 
mai mare număr de puncte vor fi 
declarate cîștigătoare ale „Cupei 
de iarnă".

In încheiere, amintim clasamen
tul după prima etapă: feminin: 
Știința, Progresul, Flamura roșie 
— toate cu 150 puncte; masculin:
1. Flamura roșie,- Dinamo, C.C.A., 
Voința — 800 puncte; 2. Locomo
tiva, Flacăra, Progresul — 750 
puncte ; 3. Știința — 720 puncte.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a sublinia seriozitatea cu care 
este privită Spartachiada în ora-i 
șui și raionul Tîrgoviște, unde co
misiile special organizate muncesc 
cu multă rîvnă, iar rezultatele de 
pmă acum sînt dintre cele mai 
lăudabile. După ce au fost mobili-’ 
zați, în etapa întîi, aproape 11.000 
de concurenți în oraș și peste 
5000 în raion, etapa a doua s-a 
desfășurat în condiții ireproșabile, 
în toate ramurile de sport, cu ex
cepția patinajului. S-au remarcat?! 
Gh. Mitoi, Gh. Ancuța. A. Bojan 
și C. Tudor la trîntă, Maria Gra-i 
su și I. Apostol la șah, Maria 
Gica și Gh. Șesu la șah, Sonia 
Dănescu șl Ion Oancea la săniuțe, 
Elena Ristoiu, Maria Dumitru, V; 
Dumitrescu, C. Anișoi-u la schi.: 
fond, Ecaterina Nicol-ae. Agripina 
Saulea, Al. Duțescu și D. Bănescu 
la slalom uriaș. La gimnastică, aut 
cîștigat etapa pe raion fetele de la 
școala Kim Ir Sen și băieții de la 
Școala profesională-Petrol.

Acum, toate preocupările trebuie! ] 
îndreptate spre buna organizare a , 
etapei regionale. Temîndu-se de... 
venirea primăverii, activiștii din i , 
Regiunea Autonomă Maghiară au 
și organizat întrecerile de schi ale 
etapei a treia, în cadrul unui feu- 
sit * concurs desfășurat la Valea 
Strîmbă. Celelalte regiuni trebuie 
să urmeze acest exemplu, organic 
zînd neîntârziat concursurile în 
sporturile specifice iernii și asîgu- ' 
rînd o bună desfășurare întregHj 1 
etape regionale. | I

Pregătirile echipelor 
de handbal

• Sîmbătă după amiază, pe te
renul Dinamo 3, au continuat ja
curile din cadrul competiției de 
handbal organizată de colectivul 
Dinamo 6. In primul meci s-au 
întîlnit echipele Dinamo 6 și Știin
ța I.C.F. După un joc mediocrul 
victoria a revenit la limită dina- 
moviștilor: 7—6 (5—3).

Cea de & doua partidă a opus 
echipele C.C5.A. și Locomotiva Gara 
de Nord. După cum era de aștep- 
Fit,^ militarii au cîștigat, mai greu 
însă decît ar fi fost normal. O 
mențiune pentru arbitrajul lui 
Pândele Cîrligeanu, care a știut să • 
reprime categoric orice intenție de 
joc brutal asțgurînd in acest fel o 
normală desfășurare acestei partide. 
Scor final: 7—4 (3—1), în favoa
rea echipei e.C.A. Ultima întâlnire, 
așteptată cu mult interes, deoarece 
cu această ocazie evolua Pen
tru prima oară în această competi
ție puternica formație a dinamo- 
viștilor din Orașul Stalin, s-a înR 
cheiat cu o meritată victorie a aR 
cestora în dauna echipei Flacăra 
Ploești. Deși au cîștigat — 10—7, 
(6—4) — dinamoviștii nu au prac- 
ticat totuși un joc de un înalt ni
vel. Echipa nu are încă coeziunp, 
dar ținînd seama de numerosul și, 
mai ales valorosul, lot de care 
dispune, lucrurile se vor limpezi, îri 
așa fel încît primele jocuri din 
campionat să găsească formația, 
sudată.

Ieri după amiază tot pe terenul 
Dinamo 3 s-au disputat alte două 
jocuri: Dinamo Orașul Stalin -R 
Locomotiva Gara de Nord 7—2 
(5—0) și C.C.A.—Știința I.C.F. 
9—7 (4—3).

Competiția va continua miercuri • 
după amiază după următorul prow 
gram : teren I.T.B. ora 16,30 I.T.B, 
— Locomotiva Gara de Nord; te
ren Dinamo 3 ora 15,45 C.C.A. —< 
Dinamo 6; ora 17 Dinamo Orașul 
Stalin — Știința I.C.F.

• După cum «e comunică sufe 
redacția noastră din Timișoara, Itî 
localitate s-au disputat sîmbătă 
două jocuri amicale. In prima 
partidă echipa feminină, proaspăt; 
promovată în campionatul categoR 
riei A, FL roșie U.T.T. a întrecut 
formația Constructorul Timișoara; 
cu 2—1 (1—0). Jucînd trei reprize 
a 20 de minute echipele masculine 
de categoria A Metalul Tehnome- 
tal din Timișoara și Progresul 
Arad au furnizat un meci disputat 
care s-a încheiat cu victoria la lî“ 
mită a timișorenilor; 10—9 
(W;2-2h

L



Vil prezentăm pe leneș Oproiu, personajul sportiv
din comedia „Nota zero la purtare”

Cu cîteva luni in urmă, intr-o discuție cu temă 
sportivă, dramaturgul Virgil Stoenescu ne-a spus:

— Poate că te interesează, în calitate de crdniJ 
car de box: ta „Nota zero la purtare”, pe cana 
am scris-o în colaborare cu Octavian Sava, avem 
un personaj sportiv, un boxer, cu prezență activă 
ta desfășurarea acțiunii 1

Am zimbit cu înțeles, pentru că, deși îl știam pe 
Virgil Stoenescu spectator nelipsit al reuniunilor 
pugilistice mari și mici, încă nu puteam crede 
în curajul autorilor dramatici de a aduce pe scenă 
personaje sportive, complexe, bine conturate.

De la discuția cu Virgil Stoenescu trecuse un 
timp îndelungat, aflasem că „Nota zero la purtare" 
a intrat in repetiții, dar nimic deosebit nu părea 
să confirme spusete interlocutorului nostru de 
atunci.

Pînă tind...
Pînă cînd, intr-o 

bună zi, am aflat 
că în sala Progre
sul S.P.C., un nou 
boxer de categorie 
grea se antrenează 
sub îndrumarea 
campionului repu
blican de box la 
categoria mijlocie, 
Albert Blank, de
venit pentru cir
cumstanță profesor 
de box. Nu mică J 
mi-a fost surpriza 
tind, am recunoscut 
în „noul boxer" pe 
actorul Arcadie Do- 
nos de la Studioul 
Actorului de Film 
„C. Nottara". Gîn- 
dindu-mă însă că 
un grup de actori de 
la acest teatru a pus bazele echipei de baschet 
„Progresul Arta", promovată de curlnd în prima 
categorie, că mulți aJți actori și tehnicieni de 
aci practică fotbalul, tirul, ciclismul, mi-am spus: 
„Bravo! Cei de la „Nottara" vor probabil să 
pună pe picioare și o secție de box!".

Impărtășindu-i această presupunere lui Arcadie 
Donos, am primit un răspuns neașteptat:

— Nu, n-am de loc de gîrwf să boxez cu... Cio- 
botaru. Mă antrenez numai în vederea... rolului pe 
care-l interpretez în „Nota zero la purtare!“.

Așa am făcut, de fapt, cunoștință cu Ionaș O- 
proiu, elev al unui liceu de provincie, poreclit „Tar
zan", desigur pe considerente de ordin... pugilistic, 
sportivul bonom, sincer și deschis, pe care cei ce 
au văzut de acum „Nota zero la purtare", nu se 
poate să nu-l fi îndrăgit. Dar, pentru a desluși 
mai bine contururile acestui personaj, ar trebui să-l 
introducem pe cititor în atmosfera piesei. Acțiunea 
se petrece în anul 1945, în clasa a Vil-a a unui 
liceu de provincie. Clasă turbulentă, faimoasă in 
toată școala pentru actele de indisciplină, se află 
în întregime la „ordinele" lui Mișu Felecan, fiul 
colonelului Felecan, care folosește forța fizică a lui 
Ionaș Oproiu, zis „Tarzan", pentru „domolirea" 
celor care încearcă să-i opună rezistență. Venirea

in școală a uledstului Ștefan Vardia aduce — așa 
cum se exprimă undeva premianta clasei, Mariana 
Pleșoianu —■’ „un vînt de primăvară". Elevii por
nesc pe un drum nou, demastind goliciunea sufle
tească a lui Mișu Felecan. socotit pînă atunci o 
inteligență sclipitoare, ura lui cumplită față de oa
menii de rînd, atitudinea lui de dispreț clădită pe 
banii și 'poziția colonelului Felecan. Este interesant 
să urmărești în desfășurarea conflictului, ciocnirea 
noului cu vechiul, transformarea caracterelor, felul 
în care autorii pun problema evoluției sufletești a 
eroilor, limpezirea lor politică. Mariana Pleșoianu, 
fiica profesorului comunist Pleșoianu, cea mai bună 
elevă a clasei, îndrăgostită de Mișu Felecan, pe 
care-l admiră pentru elocința împrumutată în- 
tr-ascuns din notele de cultură generală ale cole
gului lor Daniel Popovicf; Miron Răducanu—„Bar

barossa", veșnicul 
întîrziat, visînd să 
ajungă astronom, 
iubind cu pasiunea 
adolescenței stelele 
și pe... Dana Pău- 
nescu ; Dana Pău
ne seu, eleva neas- 
tîmpărată, cu fond 
bun, dar cu aparen
ță ușuratică, Nicu 
Dumitran, băiatul 
de la țară, dirz, 
primul care se află 
pe imaginara bari
cadă alături de Ște
fan Vardia; și, în 
sfîrșit, personajul 
sportiv Ionaș O- 
proiu, bunul, cins
titul, „Tarzan" 
mîndru de forța sa 
— iată personajele 
care gravitează în

Tarzan , inimosulIată-l pe Ionaș Oproiu,
personaj sportiv din „Nota zero ta purtare" de Virgil 
Stoenescu și Octavian Sava, in interpretarea lui 
Arcadie Donos și în... viziunea caricaturistului nostru 
MATTY. O menjiane specială pentru alura sa de...

greu veritabil!

A doua etapă a campionatului 
republican de lupte pe echipe

Cea de a doua etapă a campionatu.ui republi
cam de lupte pe echipe care se desfășoară du
minică „a ocolit" Bucu.reștiul, și și-a stabiiHt oa 
sedii de desfășurare a întrecerilor orașele Galați, 
Lugoj, Tg. Mureș și Arad. Gălățenii au prilejul 
să urmărească întrecerea dintre Dinamo Bucu
rești și Dinamo Orașul Stalin, alături de care 
vor concura Constructorul Cluj și formația lo
cală Flamura Roșie. Față de comportarea din pri
ma; etapă ca și de valoarea echiipelo-r, victoria a- 
supra celorlalte formații nu poate scăpa bucure- 
șțenilcr. Spre reuniunea de la Lugoj sînt ațin
tite cale mai multe priviri; aci se întâlnesc Pro
gresul din localitate și C.C.A. Invingătoarea se 
v.a instala pentru multă vreme — și poa'.e defi
nitiv — pe locul doi și va conta în lupta pen
tru titlu. Echipele sînt de forțe egale, cu o 
ușoară superioritate a lugojenilor, astfel că este 
foarte greu de indicat un învingător. Metalul Re- 
șiița și Flamura roșie Cluj — ținînd seama de 
comportarea lor din prima etapă — nu vor in
comoda prea mult pe protagoniștii reuniunii, în 
schimb se vor „.război" serios pentru punctele 
victoriei.

Voința Tg. Mureș debutează ca organizatoare 
în campionatul republican, primind vizita Con
structorului Ploești, Metalului Hunedoara și a 
fostei sale adversare dtn campionatul de califi
care Dinamo Satu Mare. Ținînd seama de re
zultatele anterioare, aci pare să fie reuniunea cea 
mai. echilibrată. Rămâne de văzut dacă Voința va 
confirma rezultatele aa și buna comportare din 
etapa precedentă, și în ce măsură și-a îmbună
tățit pregătirea Constructorul. Oricum, Metalul 
și Dinamo vor face „clipe grele" adversarilor lor. 
ta sfîrșit, Aradul găzduiește o reuniune la care 
participă Flacăra Baia Mare (fostă Metalul), 
Locomotiva Timișoara, Progresul București și 
Flamura roșie Arad. Flacăra — cu echipa în care 
figurează I. Cernea, Gh. Dumitiru și V. Builarca 
— în mod normal nu ar trebui să piardă vreun 
meci. Totuși Locomotiva Timișoara nu este un 
adversar „ușor", iar Progresul poate încurca a- 
oum multe socoteli, p " • 1
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jurul lui Ștefan Vardia, ulecistul cu inima des
chisă, care-l înfruntă fără teamă pe „fiul Feleca- 
nitor" și care izbutește să smulgă întreaga clasă 
de sub influența acestui element dușmănos.

Cronicarii dramatici își vor spune desigur mai 
amănunțit părerea despre această piesă tinerească, 
despre conflictul el dramatic, pe care noi îl const* 
derăm bine conceput și realizat, despre replicile 
sale spumoase, ce stlrnesc furtunoase aplauze la 
scenă deschisă. Ceea ce dorim să consemnăm 

act este evoluția lui Ionaș Oproiu. „Tarzan" este 
la începutul piesei un elev slab la învățătură, 
foarte convins de puterea sa mult superioară față 
de a celorlalți, unealtă oarbă în mina Iul Mișu 
Felecan. Sub influența lui Ștefan Vardia, iese la 
lumină fondul cinstit, al acestui munte de om. Io
naș Oproiu, boxerul de categorie grea, nu se trans
formă ușor, dintr-odată. Există în el împotriviri 
surde, care țin de mentalitatea sa, cultivată cu 
grijă de Felecan. ,,Eur-s cu sportul" — spune la 
un moment dat Ionaș, încercînd să-și motiveze 
neparticiparea la clocotul vieții, la frămlntările po
litice din vremea aceea. Dar Ștefan Vardia, în
crezătorul în oameni, se pricepe să-i deschidă ochii, 
să-l arate cine-l sînt prietenii și cine-i sînt dușma
nii. „Tarzan" devine astfel omul întreg, pe care 
firea sa. construcția sa sufletească, îl indicau de 
la început. Și tind, după zece ani, la un apel al 
catalogului clasei de altă dată, Mișu Felecan este 
singurul „eliminat", Ionaș Oproiu, „Tarzanul" de 
odinioară, se află, printr-o firească evoluție, în 
postura de profesor de educație fizică, maestru al 
sportului și campion de box al țării.

Ionaș Oproiu a fost creionat cu vizibillă simpa
tie pentru sport și sportivi. De-a lungul celor patru 
acte, curățenia morală, cinstea, bonomia personaju
lui sînt aduse în lumină într-un mod expresiv, 
convingător.

.Virgil Stoenescu și Octavian Sava, autorii „No
tei zero la purtare", merită după părerea noas
tră, aprecieri din cele mai lăudabile, nu numai pen
tru amuzanta comedie care obține un atît de fru
mos succes pe scena teatrului „C. Nottara", ci și 
pentru inițiativa de a aduce pe scenă un oersonaj 
sportiv, conturat în linii viguroase.

MARIUS GODEANU

Se știa că sîmbătă, C.C.A. 
juca în Capitală un med 
fotbal cu Progresul. Unde anu
me, era însă greu de spus, dat 
fiind starea terenurilor, abia... 
descotorosite de zăpada căzută 
chiar în aceste zile ale lui mar-, 
tie. In sfîrșit, direcția Fotbal 
din C.C.F.S. a ajuns vineri sea
ra la concluzia că terenul Loco
motivă P.TT. de pe șoseaua 
Mihai Bravu ar fi acceptabil. 
Terenul era însă, ca să spunem 
așa, „angajat", pentru un med 
între echipa de categorie C Me
talul „23 August” și echipa de 
regiune Flamura roșie „7 No
iembrie”. Ținînd totuși seama 
de faptul că întrecerea fotbaliști
lor din categoria A începe chiar 
duminica viitoare, în timp ce 
categoria C intră în... acțiune a- 
bia la 1 aprilie, direcția Fotbal

din C.C.F.S. a luat legătură cu 
conducerea asociației Locomoti
va (care a fost, de altfel, de a- 
cord) pentru ca stmbătă să se 
poată juca meciul de fotbal Pro. 
greșul—C.C.A.

Administrația terenului și con
ducerea colectivului Locomotiva 
P.T.T.au făcut insă tot felul de., 
nazuri, care nu s-au „prins" 
însă. In schimb, echipele au tre
buit să-și marcheze singure te
renul, să monteze plasele la 
porți, să se echipeze în cabine 
neîncălzite și neîngrijite șl, bine 
înțeles, să renunțe la orice in
tenție de a se spăla după meci.

Nu știm ce au spus în gînd 
jucătorii de la C.C.A. și Progre
sul care n-au putut face măcafT 
un duș cald, ce le-ar fi fost aitt 
de necesar, dar stntem ji mal' 
curioși să știm ce spun cei de Iar 
Locomotiva P.T.T. cărora le-ar~ 
fi și mai necesar un... duș rece*

Primire • •• călduroasă
Tov. Diaconescu o porni 

tr-acolo. Ajuns la club, pdzac- 
tntîî o femeie 
țenie de zar. 
cițiva tineri, 
toane, stăteau 
tul cu încetul 
pu să prindă viață. Se înfiripa
ră discuții despre simultan, b*- 
începură chiar și primele parti
de „de încălzire”.

Tov. Diaconescu își roti ocUg 
prin sală. Căuta ceva. Zărittd 
intr-o sală alăturată o sobă, te 
apropie de ea și o atinse cu nrf— 
na. Soba — rece ca gheața.

— Tov. Popa, unde zid că te 
va ține simultanul?

— Cum unde? Aid... Se awrf 
încălzesc băieții, jutind..

Aceasta fiind situația, la ora 
12 începu simultanul. Cu pal
toanele pe ei, zgribuliți de frig, 
jucătorii așteptau, la rînd, mu
tările maestrului, iar acesta, nu
mai în haină, pentru a se mișca 
mai în voie, trecea de la o masă 
la alta... La un moment dat 
rrdinile tov. Diaconescu erau în
ghețate bocnă. Unul dintre ju
cători a oferi atunci, binevoitor, 
mănușile sale... Tov. Diacones
cu îi mulțumi, căută să le îm
brace, dar nu reuși: milnile H 
erau pur și simplu înțepenite.- 

După trei ore și jumătate, 
tind simultanul luă sfîrșit, jucă
torii trebuiră să facă tot felul de 
exerciții de gimnastică, pentru 
a se dezmorți. Aiurts acasă, ti
bia atunci a simțit tov Paul 
Diaconescu primirea „călduroa
să” despre care vorbea tov. Po
pa, președintele comitetului ra
ional C.F.S. Mizil: avea o... fe
bră de peste 39 grade!

JACK BERARIU
Ioan Oprescu 

corespondent

In cîteva minute, tov. Popa 
președintele comitetului raional 
C.F.S. Mizil, obținu legătura te
lefonică cu comitetul regional 
C.F.S. Ploești.

— Allo, tov. Teoharide? Să 
trăiești.,. Aici e Popa, de la ra
ion. Uite de ce v-am sunat: am 
luat și noi o inițiativă pentru 
popularizarea șahului la MiziL 
Vrem să organizăm duminică un 
simultan la 30 de mese. Ce zid?

— Ce-aș putea spune altceva 
decit: bravol Dar cu ce v-am 
putea fi noi de folos?

— Am aranjat totul... Mobili
zare... Popularizare... Sală... Ne 
trebuie un „simultanist”, un 
„băiat bun”. Știm că la Ploești 
aveți destui...

— In regulă. Vi-l trimitem pe 
iov. Paul Diaconescu, maestru 
al sportuluil

— Asta e mai mult decit în 
visurile noastre! Ii vom pregăti 
o primire călduroasă.

...Viscolea puternic cind maes
trul sportului Paul Diaconescu 
cobora din tren, in gara Mizil. 
Ridicîndu-și gulerul de la pal
ton, tov. Diaconescu o porni 
spre centru. Și iată-l, după vreo 
20 minute, în fața Sfatului 
popular. Intră, dar nu descoperi 
nici urmă de organizatori. Cea
sul arăta ora 10 Ce era de fă
cut? Cu repeziciunea jucătorului 
aflat în ...criză de timp, too. 
Diaconescu făcu... stînga împre
jur și plecă mai departe, în cău
tarea gazdelor...

Bătu la usa clubului „Progre
sul". Și aici, tăcere. De altfel, 
ușa era încuiată. „Hai la alt 
club, trebuie să dau de ei”, ÎȘl 
zise Paul Diaconescu, căuttnd 
să-și păstreze curajul. Și nimeri 
și la clubul „Voința". Cioc... 
Cioc... Cioc. Dar nici aici nu-i 
răspunse nimeni. ,,Să mai încerc 
în altă parte” îngîntf... colindă
torul nostru. Și intră șl la un 
cămin cultural. De geaba. Nu 
se știa nimic disnre simultan.

Hai înapoi, la Sfat. Aici Jn 
sfîrșit, primi o lămurire. Too. 
Popa, aflînd. între timp, de ve
nirea tov. Diaconescu. îi lăsase 
vorbă să vină la clubul Progre-

care făcea cură— 
Ceva mai incate^. 
tmbrăcați in pat— 
de vorbă... Inoe— 
însă, clubul înce-
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A apărut Nr. 100 al „Progra
mului Pronosport”.

Iată un mic jub’leu dar cu o 
deosebită rezonanță în lumea 
iubitorilor de sport și îndeose
bi a participanților la concur
surile de pronosticuri sportive 

i Intr-adevăr, în cele o sută de 
isăptămîni care s-au scurs de la 
‘apariția primului număr al 
'„Programului Pronosport", ace- 

'<;astă publicație menită să popu- 
iyarizeze activitatea fotbalistică 
«din țară și de peste hotare și-a 
J< îmbunătățit treptat conținutul, 
aîungînd în momentul de fată 
un prețios auxiliar în munca pli
nă de... năduf a celor care, în 
baza unui amănunțit calcul 
teoretic, încearcă să dea pro
nosticurile cele mai exacte ale 
meciurilor de fotbal. In această 
privință străduințele „Progra- 

$ mului Pronosport" au fost mai

8

«

100 de apariții ale Programului Pronosport
mult decit lăudabile. Publicînd 
informații controlate și de cele 
mai multe ori inedite, asupra 
activității echipelor din campio
natele incluse în concursurile 
de pronosticuri, publicînd cla
samente cît mai amănunțite 
privind jocurile susținute de 
fiecare echipă în deplasare sau 
pa teren propriu, publicînd 
clasamentele golgheterilor ca 
și ale portarilor, „Programul 
Pronosport" servește cititorilor 
săi o bogată documentare și în 
plus, în „Buletinul săptămînii" 
publicat în cuprinsul Progra
mului Pronosport, o seamă de 
tehnicieni și specialiști în pro
blemele fotbalului se străduiesc 
prin comentariile lor competen
te, să ofere participanților la

concursuri cele mai valabile 
criterii de orientare în întocmi
rea pronosticurilor. Nu s-ar pu
tea spune că reușesc totdea
una, dat fiind proverbiala in
certitudine a balonului rotund, 
dar calculele lor rezistă... teo
retic oricărui control tehnic e- 
xigent.

Un alt aspect pozitiv în con
ținutul „Programului Prono
sport" îl constituie publicarea 
— ce-i drept la intervale destul 
de mari — a unor materiaile teh
nice privtad 
articole din 
fotbal. Prin 
„Programul 
tribuie la 
largi de spectatori, prilejuindu- 
le o mai bună cunoaștere

interpretarea unor 
regulamentul de 
această acțiune 

Pronosport" con
ed ucarea maselor

a regulamentului și ajuttnd 
astfel la buna desfășurare a 
meciurilor

Desigur că „Programul Pro
nosport" are și unele lipsuri — 
care trebuie amintite chiar la 
acest popas jubiliar. Este vor
ba, în primul rînd, de tatîrzie- 
rea cu care apare, în raport eu 
actualitatea evenimentului co

mentat, ceea ce face ca unele 
date și clasamente să fie de
suete, în momentul apariției lor.

Trebuie studiată posibilitatea 
editării “ - - -
sport" 
etape, 
să cuprindă neapărat rezul
tatele și c’asamenteile etapei 
imediat precedente și să servea
scă astfel cu o mai mare promp
titudine numărul mereu crescînd 
al cititorilor.

„Programului Prono- 
în intervalul dintre 
astfel ca programul

S. MASSLER

li

P.T.T.au


Multe victorii în deplasare 
în campionatele de baschet

FEMININ
f Progresul Oradea — Locomotiva 
București 51—40 (22—19). Orăden- 
cele au reușit o victorie foarte im
portantă și la un scor destul de 
categoric. Deși au fost conduse cu 
16—3 în min. 7, ele au reușit prin- 
tr-o apărare ermetică și aruncări 
precise de la semidistanță să ob
țină egalarea și să ia conducerea 
încă din repriza I-a. Au înscris: Ana 
Coc'ubei (8), Ella Mayer (17), Io- 
landa Darabaș (10), Marta Papp 
î(ll), Ecaterina Szabo (5) pentru 
Progresul și Simona Poenaru (5), 
Antoaneta Sidea (12), Eva Aczel 
^6), Mioara Luca (3), Doina Va- 
îjilescu (7), Magda Niculescu (4), 
Violeta Constantin (3) pentru Lo
comotiva.

Voința Orașul Stalin —■ Știința 
Invățămînt București 36-58 (11-19). 
Echipa bucureșteană a practicat un 
Joc bine organizat și a destrămat 
cu regularitate apărarea nesigură 
a Voinței Orașul Stalin. Au încris: 
Hanelore Kraus (11), Elena Roșu 
T(6), Octavia Cucuruz (13), Stela 
Tampa (4), Anelise Mergler (2) 
pentru Voința și Adriana Florescu 
(17), Ana Firimide (9), Emilia To- 
dirașcu (17), Anca Pop (13), E. 
Rizescu (2) pentru Știința.

Progresul Tg. Mureș — Metalul 
Cluj 56—35 (27—23). Metalul a 
ținut pasul în prima repriză, dar 
a fost depășită în a doua parte a 
jocului de atacurile energice ale 
mureșencelor. Au marcat: Paraschi- 
va Varga (16), Viorica Koble (3), 
Irina Maior (8), Margareta Rogo- 
bete (11), Maria Covaci (10), Geor- 
geta Fiilop (8), pentru Progresul, 
Ana Nagy (4), Elisabeta Kadar
(1) . Iolanda Tona (7), lulia Herdt 
(6), Ileana Bismarc (6), Clara 
Buga (6), Mariana Susman (5), 
pentru Metalul.

Constructorul București — Fla
mura roșie Oradea 69—24 (25—15). 
Joc fără istoric. Constructorul a 
învins detașat. Au marcat: Viorica 
Antonescu (31), Xenia Nistor (10), 
M.aria Ekert (10), Hilde Eordogh 
(9), Constanța Pîrvu (4), Lavinia 
Diamandi (3), Valeria Armășescu
(2) pentru Constructorul și Paras- 
eh va Nagy (6), Ana Kohelka (6), 
Cara Taub (3), Magda Gall (3), 
Maria Zima (4), Eva Dioneș (2) 
pentru Flamura roșie.

Știința l.C.F. — Știința Cluj 
«4—31 (20—19). Studentele din 
Cluj au pus în dificultate în repri
za I pe colegele lor din București 
datorită preciziei cu care au aruncat 
de la semi distanță. In partea a 
doua a jocului însă, ele nu au mai 
constituit o piedică pentru echipa 
bucureșteană care a atacat energic 
și a cîștigat chiar mai ușor de- 
cît se aștepta. Au marcat: Ștefania 
Tomescu (5), Zamfirița Belu (2), 
Elena Dragomirescu - Tintorescu 
(II), Teodora Simionescu (14), 
Violeta Zăvădescu (15), Irina Bol- 
dog (6), Niculina Ionescu (4), Lu
cia Popescu (7) pentru Știința
l.C.F.  și Elisabeta Cristea (5), Su- 
zana Șerban (11), Eva Papp (6), 
Ileana Vinczeler (2), Ida Baria (5), 

■Doina Matei (2) pentru Știința 
’.Cluj.

CLASAMENT
*1. Știința l.C.F. Buc. 
"S. Știința Invâț. Buc.

Constr. București
-4. Locomotiva Buc.

4 4 0 261:122 8
4 4 0 284:175 3
4 3 1 251:164 7
431 193:149 7

Cu antrenorul
Numele lui Karpa.i Karoly este 

cunoscut de o bună parte dintre 
sportivii noștri și în special de 
luotătorî. Actualul antrenor al e- 
chipei Honved, campioana la lupte 
libere a R.P. Ungare, figurează 
printre învingătorii olimpiadelor, 
fiind multă vreme unul dintre cei 
mai bumi luptători din lume. Kar- 
pati a fost oaspetele țării noastre 
cu ocazia Festivalului de la Bucu
rești .cînd sfaturile sale au con
tribuit la pregătirea și buna com
portare a reprezentanților noștri la 
lupte libere. Acum el este din nou 
în mijlocul sportivilor noștri. Re
cent, Karpati a făcut un prețios 
schimb de experiență cu o serie de 
antrenori, în ceea ce privește lup
tele libere, știut fiind că el este 
-un specialist cu o bună reputație 
în acest domeniu. De asemenea, 
•Karpati îi ajută pe unii dintre cel 
«nai talentați tineri să-și însușea
scă noțiunile de bază ale acestui 
aport.

■Unele din părerile sale le împăr-

SPORTUL POPULAR 
®*g. 4 a Nr. 2780

5. Progr. Oradea
0. Progr. Tg. Mureș
7. Știința Cluj
8. Voința Or. Startn
9. FI. r. Oradea

10. Metalul Cluj

4 2 2 198:300 (
4 2 2 181:194 0
4 13 140:209 5
4 13 148:218 5
4 0 4 163:270 4
4 0 4 121:239 4

MASCULIN
Constructorul Cluj — Progresul 

Arta București 49—51 (24—21). 
Deși au resimțit oboseala drumului 
(au sosit la Cluj cu 4 ore înainte 
de meci), jucătorii echipei bucu- 
reștene au reușit să întreacă echipa 
Constructorul Cluj, ai cărei jucă
tori nu au privit cu toată seriozita
tea această partidă.

Au înscris : Mihăilescu (18), An- 
ghel (14), O. Popovici (8), Man- 
tea (7),Voroneanu (3), Hațieganu
(1) pentru învingători și Anghel 
(18), Baciu (8), Gruiber (7), Ezi- 
lasi (7), Gusan (5), Sarosi (4) 
pentru învinși.

Știința l.C.F.—Știința Timișoara 
46—52 (14—17/ Studenții timișo
reni au învins datorită jocului mai 
variat în atac precum și preciziei 
în aruncările de la semidistanță. Au 
înscris Mokoș (7), V. Pușcașu (3), 
Dan Pușcașu (8), Rădulescu (17), 
Lorincz (ll),Gîrlan (l),Lache (3), 
Moldovan (2), pentru timișoreni și 
Borbely (7), Bărbulescu (14), Va- 
siliu (5), I. Dinescu (5), Simion
(3) , Dorogan (1), Lăzărescu (3), 
Dîrjan (8), pentru bucureșteni.

Dinamo Tg. Mureș — Dinamo 
Oradea 63—74 (32—27). Au mar
cat: Fiilop (7), Toth (11), G. Be- 
rekmeri (22), Koos (1), L. Berek- 
meri (2), Bodo (14), I. Nagy (3), 
Buzan (2), Bokor (1) nentru mu
reșeni și Szebestyen (8), Berețki 
(13), Vanya (17), Suhai (2), Thill 
(24), Constantinescu (6), Glodeanu
(2) și Hoffman (2) pentru orădeni.

Progresul Tg. Mureș — C.C.A. 
46—63 (21—27). Au marcat Elek
(6) , Kadar (23), Zoizon (8), Ret- 
tegi (2), Ciontea (2), Ștefan (2), 
Ștef (3), pentru Progresul și Fol- 
bert (17), Fodor (16), Nedeff (5), 
Stamatescu (2), Eordog (4), Nicu
lescu (10), Burada (2), Testiban
(7) .

Progresul Orașul Stalin — Dina
mo București 44—73 (21—33). 
Au marcat Cojocaru (7), L. Ni
culescu (4), E. Răducanu (20), M. 
Răducanu (11), Kary (3), L. Nagy 
(5), Pruncu (2), Spiridon (14), 
Constantinide (7) pentru bucu
reșteni și Stinghe (2), Geleriu (1), 
Bota (8), Roșu (2), Dumitrescu 
(27), Szabo (4) pentru Progresul 
Orașul Stalin.

Locomotiva P.T.T. București — 
Progresul Cluj 72—52 (30—17).
Au marcat Cucoș (6), Călugăreanu 
(15), Costescu (13), C. Niculescu 
(11), Liță (4), Ganea (15), Iancu- 
lescu (7), Zeigherman (1), de la 
Locomotiva și Chioreanu (9), Știr- 
bu (10), Nicoară (12),‘Lupșe (1), 
Bugariu (3), Rade (7), Budișan
(4) , Turcu (6) pentru Progresul.

CLASAMENT
1. Dinamo București
2. Locomotiva P.T.T.
3. C.C.A.
4. Constructorul Cluj
5. Dinamo Oradea
6. Dinamo Tg. Mureș
7. Progresul Cluj
8. Știința Timișoara
9. Progr. Arta Buc.

10 Progr. Tg. Mureș
11. Știința I..C.F.
12. Progr. Or. Stalin

330 244:154 8
330 224:143 6
3 3 0 192:128 6
3 2 1 167:151' 5
3 2 1 202:191 5
3 2 1 190:193 5
3 12 143:161 4
3 1 2 128:157 4
3 12 168:215 41
303 181:210 3
3 0 3 141:174 3
303 120:223 3

Karpati, despre 
tășim și cititorilor noștri în rîn- 
durile de față:

— Aveți elemente dotate, care 
cunosc destul de bine luptele 
libere, atît printre luptători cît și 
printre antrenori. Aș putea cita în 
această privință pe antrenorul Vîr. 
dău, pe luptătorii Zentai, Sinculae, 
Harri, Mureșan, Ferdinand și 
alții.

Socotesc totuși că schimbul de ex
periență pe care l-am făcut a fost 
foarte util, cu atît mai mult cu 
cît la rîndul lor, antrenorii care au 
Participat vor împărtăși altora cele 

ivățate. Cred însă că acest 
schimb de experiență, care s-a li
mitat la strictul necesar, trebuie 
să fie lărgit. Ar fi bine ca pe vii
tor să se organizeze chiar un curs 
de specializare, de nivel mal 
înalt.

Pentru lărgirea bazei de masă 
trebuie organizate cît mai multe 
concursuri de lupte libere pentru 
juniori și seniori, iar în campio
natul Dvs. republican cred că ar 
fi bine să fie introduse unele etape 
rezervate 'notelor l-bere: In acest 
fel s-ar mări și interesul antreno-

Angelica Rozeanu și Tiberiu Harasztosi au cucerit titlurile 
ile campioni ai R.P.R. la tenis de masă

Sîmbătă după miezul nopții, cei 
cîțiva spectatori, âdevărați pasio
nați ai tenisului de masă, au fost 
martorii disputării ultimelor întîl- 
nlri din finala campionatului repu. 
blican individual pe anul 1956. în
trecerile, care au avut loc în sala 
Floreasca din Capitală, au fost Ia 
fel de dîrze ca și cele desfășurate 
cu o zi înainte, jucătorii și jucă<« 
toarele apărîndu-și cu ultimele e- 
forturi titlurile cîștigate în 1955, 
și jucînd cu toată energia pentru 
a se număra printre noii cammoni.

Aruncînd în lupta sportivă toate 
forțele și făcînd apel la cunoștin
țele acumulate în antrenament, tî- 
nărul jucător Tiberiu Harasztosi a 
reușit, la capătul unor partide care 
i-au cerut un efort susținut și o 
puternică concentrare a atenției, 
să cucerească pentru prima oară 
invidiatul titlu de campion republi
can la simplu bărbați. In ultimele 
meciuri, semifinala cu Gantner și 
finala cu Reiter, terminate amîn- 
două cu scorul de 3—2, Harasztosi 
a eliminat pe cei mai puternici ad
versari care se prezentau cu cele 
mai mari șanse la acest titlu. In 
întîlnirea cu Gantner, Harasztosi 
a dirijat cu precizie mingile din a- 
părare și a contraatacat deseori și 
cu succes în fața unui adversar 
care a acționat cu o exagerată re
ținere. In finală, în care a întîlnit 
pe Reiter, un jucător cunoscut prin 
dîrzenia sa, Harasztosi a acționat 
mai mult în defensivă, atacînd de
cisiv doar în momentele cele mai 
dificile și mai ales cînd scorul ti 
era defavorabil. De pildă, la sco
rul 1—1 la seturi, în setul III Rei
ter a condus cu 19—14. In această 
situație Harasztosi a luat iniția
tiva și a cîștigat punctele prețioase 
atacînd și adjudecindu-șl setul. Rei
ter a desfășurat jocul său obișnuit 
în apărare, remarcîndu-se și acțiu
nile sale ofensive, fapt care i-a dat 
posibilitatea să aibă inițiativa de 
partea sa. Reiter a fost însă între
cut de adversarul său în momen
tele decisive, cînd Harasztosi s-a 
arătat mai calm și mai hotărît.

Titlul de campioană republicană 
a revenit și de data aceasta maes- 
trei emerite a sportului Angelica 
Rozeanu. Ea a învins pe maestra

Constructorul conduce în campionatul de șah 
al echipelor bucureștene

Se apropie de sfîrșit prima fază 
a campionatului republican de 
șah pe echipe. In Capitală, întrece
rile echipelor fruntașe sînt în pli
nă desfășurare. Ele trebuie să de
semneze pe cele 4 echipe care voir 
reprezenta Bucureștiul în faza 
următoare a campionatului repu
blican — semifinalele.

Actualmente, echipele bucurește- 
ne își dispută turneul final. Iau 
parte cîștigătoarele seriilor preli
minare și echipele calificate de 
drept pe baza rezultatelor din 
campionatul trecut: Știința, Cons
tructorul, Progresul D.C.S. și Di
namo. Iată echipele calificate din 
serii: Locomotiva I 42 puncte (din 
56 posibile) și Progresul Arta 
41Vi‘ P-; Flamura roșie M.C.I. 40 
p. (din 56 posibile) și Voința I
39 p.; Locomotiva II 31’/s P- (din
40 posibile) și Constructorul II 
30 p. De notat că nu s-au putut

luptele libere 
rilor care ar trebui să pregătească 
întreaga echipă pentru concurs 
(n.n. — ceea ce ar duce la obli
gația pentru toți antrenorii de a 
da atenție luptelor libere).

De asemenea, sugerez organi
zarea unor întreceri internaționa
le pentru luptătorii dvs. cei mai 
buni. In acest fel, ei cîștigă ex
periență și pot asimila încă o mul
țime de cunoștințe folositoare.

La întrebarea dvs. în legătură 
cu specializarea pentru lupte li
bere sau clasice, vă răspund că 
luptătorii de „clasice" pot deveni, 
în scurtă vreme, foarte buni lup
tători de „libere", dar cred că este 
bine ca să se facă o specializare 
și chiar să se organizeze secții 
separate pentru aceste ramuri ale 
luptelor. Cu reierire la situația în 
care astăzi la Dvs luptătorii de 
clasice domină „liberele" eu cred 
că în momentul în care luptătorii 
de libere vor atinge un nivel 
înalt, cei de la „clasice" vor re
nunța singuri a mai concura pe 
alături de aceștia, deoarece riscă 
să fie învinț’ A<=a s-a întîmplat 
și la noi în Ungaria.

Maestru emerită a sportului Ange
lica Rozeanu

Tiberiu Harasztosi

emerită a sportului Ella Zeller cu 
3—0, după o partidă interesantă, 
care a plăcut spectatorilor. Mențio
năm dîrzenia și jocul excelent a- 
tît în apărare cît și în atac ale El- 
lei Zeller care însă n-au putut anihi
la jocul complet și sigur al Angeli- 
căi Rozeanu. Revelația acestei pro
be a fost fără indoială, tînăra Irma 
Magyari care a învins-o pe maes
tra sportului Șari Szasz și a dat 
o replică viguroasă Ellei Zeller. 
Magyari a atacat curajos din am
bele părți și a arătat o îmbunătă
țire și în jocul de mijloc.

Proba de dublu mixt a luat sfîr- 
șit cu victoria surprinzătoare a pe- 

califica jdouă echipe cu rezultate 
anterioare mai bune, Progresul 
I.M.F. și Progresul I.T.B., prima 
din cauza neprezentării la un 

meci.
După primele patru runde ale 

turneului final, trei echipe s-au 
distanțat în clasament și par a-și 
fi asigurat calificarea pentru semi
finale.

Pe primul loc se află echipa 
Constructorul I, care a totalizat 
pînă acum 26'/2’ puncte din 32 
posibile. In formație joacă maeș
trii P. Seimeanu și P. Voiculescu. 
candidații de maestru I. Silber- 
man (antrenorul echipei), E. Cre- 
țulescu, E. Nacht, jucătoarele Ră
dica Manolescu și Alexandra Ni- 
colau.

Pe locul doi, după patru runde, 
este clasat Dinamo, care a între
cut cu 5—3 pe campioana țării, 
Știința Politehnica. Dinamo are 
25 puncte. De notat că trei echi
pieri dinamoviști — maestrul spor- 
tu'ui E. Reicher și jucătoarele Ro- 
dica Reicher și Cornelia Roman 
— au cîștigat pînă acum toate 
partidele. Echipa este antrenată 
de B. Menas, care joacă la masa 
3-a.

Cu 2O'/2 puncte, Știința ocupă 
deocamdată locul 3 în clasament. 
Studenții rămînînsă prefendenți se
rioși la titlul pe care l-au cîști
gat anul trecut. Formația lor este 
următoarea : T. Ghițescu, D. Dri- 
mer, S. Samarian (antrenorul e- 
chipei), C. Botez, A. Negrea, S. 
Negrea, Elisabeta Ionescu și Ma
ria Tarapanov.

O luptă strînsă se dă pentru lo
cul 4 în clasament. Cele mai in
dicate par a fi echipele Locomoti
va I 17’/2 p., Progresul D.C.S. 
16‘/2 p. (1), Constructorul II 14 
p. (1) și Voința 11 ‘A P-

Ultimele locuri în clasament sînt 
ocupate de Progresul Arta 9*/2 p- 
(1), Flamura roșie M.C.I. 9 p. și 
Locomotiva II 8 p. (1)-

Aseară s-a jucat runda 5-a, 
iar miercuri după amiază este pro
gramată a 6-a rundă. Se joacă în 
sălile Voința, Dinamo, Construc
torul și Locomotiva. Vineri este 
zi do jucare a întreruptelor, în 
sala Locomotiva. 

rechii Ella Zeller-Reiter care a 
trecut în finală cuplul A. Rozeanu- 
Gantner după un joc spectaculos 
și interesant și prin evoluția sco
rului. In primul set, învinșii au 
condus cu 19—14, pierzînd la 20, 
iar în ultimul set A. Rozeanu-Gan- 
tner au avut 19—13, pierzînd la 
19.

Așa cum era de așteptat, titlu! 
de campioane la dublu femei a fost 
cîștigat de perechea A. Rozeanu* 
E. Zeller, iar la dublu bărbați tiD» 
Iul a fost cucerit — surprinzător, 
dar meritat — de cuplul Harasz* 
tosi-Naumescu. ! 1

Iată rezultatele înregistrate 
sîmbătă :

Simplu bărbați: sferturi de fina
lă: Reiter — Paneth 3—2 (13—21?, 
21—11, 16—19, 6—4, 21—4), Po
pescu — Naumescu 3—1 (21—13, 
12—21, 21—15, 21—12), Harasz* 
tosi — Stan Ilie 3—1 ( 21—19, 
21—9, 19—21, 21—14), Gantner — 
Eottner 3—0 (15, 14, 9); semifi
nale: Reiter — Popescu 3—1 
(16—21, 21—11, 21—16, 21—16), 
Harasztosi — Gantner 3—2 (21—9, 
17—21, 21—16, 15—21, 21—7); fi
nala: Tiberiu Harasztosi (Progre
sul București) — Toma Reiter 
(Flamura roșie București) 3—2 
(13—21, 21—19, 22—20, 20—22
21—14).

Simplu femei: semifinale: Ella 
Zeller — Anita Babichian 3—0 
(8, 12, 11), Irma Magyari — Șari 
Szasz 3—2 (21—18, 21—12, 14—21, 
17—21, 21—15); finala I-a: Ella 
Zeller — Irma Magyari 3—1 
(19—21, 21—11, 21—13, 21—15); 
finala Il-a- Angelica Rozeanu 
(Progresul București) — Ella Zel
ler (Progresul București) 3—0 
(23—21, 21—16, 21 — 19).

Dublu bărbați: semifinale: Rei
ter, Popescu-Pesch, Bottner 3—0 
(22, 15, 16), Harasztosi, Naumes
cu — A. Rozeanu, (fentner 3—0 
(12, 14, 19): finala: Harasztosi, 
Naumescu (Progresul Buc., Con
structorul Buc.) — Reiter, Popes
cu (FI. roșie Buc., Constructorul 
Buc.) 3—0 (11, 16, 17).

Dublu femei: semifinale: Ange
lica Rozeanu. Ella Zeller — Marta 
Tompa, Maria Gavrilescu 3—0 (14, 
14, 14), Șari Szasz, Geta Strugaru 
— Anita Babichian, Maria Golo- 
pența 3—2 (10—21, 23—21, 20—22, 
21—8, 21—14); finala: Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller (Progresul 
București) — Șari Szasz, Geta 
Strugaru (Constructorul București)' 
3—0 (9, 16, 5).

Dublu mixt: semifinale: Angelica 
Rozeanu, Gantner — Geta Stru
garu, Popescu 3-0 (8, 13, 12), El
la Zeller, Reiter — Maria Golo- 
pența, Harasztosi 3—0; finala: 
Ella Zeller, Reiter (Progresul^ 
București, Fl. roșie Buc.) — 
Angelica Rozeanu, Gantner (Pro
gresul Buc., Fl. roșie Buc.) 3—2 
(22—20, 21—19, 18—21, 10—21,
21—19).

Campionatul feminin de scrimă 
al orașului București

, 28 de scrimere și-au disputat, 
m sala Progresul F.B., titlul da 
campioană a orașului București, 
precum și cele 8 locuri din tur
neul final în baza cărora obți
neau dreptul de a participa la 
finala campionatului categoriei a 
II-a care va avea loc la Sibiu. 
Prezența trăgătoarelor consacrate 
Țărăngoiu, Bejan, Grib, etc. a asi
gurat concursului o valoare teh
nică ridicată, dar a stînjenit pro
movarea spre finala campionatu
lui republican a unor elemente 
mai noi în scrimă și cu frumoase 
perspective. Lupta pentru titlul de 
campioană regională a avut loc 
-- după cum era de așteptat — 
între Eugenia Țărăngoiu, Lidia 

Grib și Elena Bejan. Rînd pe rînd, 
aceste trei trăgătoare au fost fa 
un pas de victoria finală. Pînă la 
urmă primul loc a fost decis prin- 
tr-un meci de baraj susținut de 
Țărăngoiu și Grib. Deși condusă 
cu 0-2, Lidia Grib a reușit să re
facă terenul pierdut și a cucerit 
primul loc printr-o victorie cu 4-2. 
Clasamentul primelor 8 trăgătoa
re calificate pentru turneul de Ia 
Sibiu (22—25 martie), este urmă
torul : 1. Lidia Grib (Progresul 
F.B.) 6 v., 2. E. Țărăngoiu (Pro
gresul F.B.) 6 v., 3. E. Bejan
(Progr. F.B.) 5 v., 4. H. Paras- 
chivescu (Progr. F.B.) 5 v., 5. D. 
Aîexandrescu (Progr. F.B.) 3 v., 
6. P. Roman (C.C.A.) 2 v., 7. L. 
Turburi (Voința) 1 v., 8. L. An- 
gelescu fProgr. F.B.) 0 v

A. Papoionopol, corespondent



Ultimele meciuri amicale înaintea primelor jocuri oficiale...
18 maintie via începe mult așteptatul campionat al 
la fotbal. Prima etapă programează următoarele

București Știința Cluj (stadionul Dinamo,

Minerul Petroșani (stadionul Giu-

Duminică 
categoriei A 
jocuri :

( Progresul 
orna 16).

Locomotiva București
Iești, ora 16).

Dinamo Bacău — Dinamo București 
Dinamo Orașul Stalin — C.C.A. București

Flacăra Ploești — Locomotiva Timișoara 
Știința Timișoara — Progresul Oradea

Caracterul eishiliibrat al acestor prime meciuri oficiale ale 
anului a determinat pregătiri intense în taberele tuturor echi
pelor noastre fruntașe. Cu opt zile înainte de începerea marii 
întreceri sportive, echipele de categorie A au susținut ultimele 
jocuri de verificare. O constatare îmbucurătoare pe care au prl- 
'lej.u'i;t-o aceste partide șî pe care am dori-o șî campionatului, a 
fost calitatea destul de ridicată a fotbalului practicat în cele maî 
multe tntîllinijri de verificare. O mențiune specială se cuvine a fi 
făcută pentru meciurile de la București șî Arad, unde Locomotiva, 
Dinamo, C.C.A., Progresul, Flamura roșie Arad și Știința Timi
șoara s-au comportat aproape la nivelul cerințelor fotbalului nos
tru : joc ofensiv, dinamic și corect, bine orientat tactic și eficace. 
Acest Joc calitate a fost realizat datorită faptului că echipele 
— fără să renunțe la întrecerea bărbătească dair sportivă — au 
fost preocupate nu deREZULTAT, ci de yALOAREA fotbalului, 
de latura constructivă a jocului1, cu care se pot apropia mai re
pede de rezultate, decît punînd accentul numai pe luptă Iată 
ceea ce trebuie să preocupe conducerile secțiilor de fotbal : fotbal 
de calitate.

(foto: I. MIHAICA)

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI— 
DINAMO BUCUREȘTI 4—2 (3—2) 

i
Cele două echipe au furnizat un 

spectacol care s-a ridicat de foar
te multe ori la un bun nivel teh
nic, pasionînd pe cei 13—14.000 
de spectatori prezenți sîmbătă în 
Giulești. Fazele de fotbal de cali
tate au abundat atît în prima re
priză, care a aparținut ferovia
rilor, cît și în a doua, în care 
Dinamo a fost superior. Terenul 
alunecos a cerut ambelor echipe 
eforturi destul de mari, dar el 
n-a constituit o piedică în desfă
șurarea unui joc bun. Echipele 
au construit multe acțiuni com
plete și spectaculoase, destul 
de corect desfășurate în cîmp șl 
încheiate cu numeroase șuturi la 
poartă. Din astfel de acțiuni s-au 
marcat cele șase goluri, înscrise 
în ordine de: Langa (min. 6), Ni- 
țulescu (min. 16), Copil III (min. 
30), Georgescu (min. 43), Căli- 
noiu (min. 44) șl Olaru (min 87). 
înaintașii șî mai ales cei dinamo- 
viști în repriza a doua, au ratat 
numeroase alte ocazii de gol. Lo
comotiva a jucat în general bine, 
mai ales în atac, deși acestuia 
l-a lipsit variația, localizînd jocul 
minute întregi, cînd pe dreapta, 
cînd pe stingă. Mai bună a fost 
formula de echipă folosită în pri
ma repriză. Dinamo a părut obo
sită în prima repriză, dar și-a re
venit complet după pauză, desfășu- 
rînd un joc de factură bună, cu pa
se precise și în adîncime. înaintașii 
au păcătuit însă, prin imprecizie 
în șut, ratînd multe goluri sigure. 
Formațiile : LOCOMOTIVA : Dun-

gu (Coman)—Dodeanu, Vărzan, 
Fodor (Neamțu)—Bodo, Neamțu 
(Ferenczi) — Copil III, Langa 
(Olaru), Olaru (Ene II), George
scu, Filote. DINAMO: Birtașu 
(Uțu)—Toma, Băcuț II, Szoko — 
Călinoin, Băcliț I—Nițulescu, Ni- 
cușor, Ene I, Neagu, Suru. Foar
te buni: Neamțu (ca half), Olaru, 
Copil III, Filote, Georgescu, Ni- 
țulescu, Călinoiu, Băcuț I, Szoko. 
C.C.A. — PROGRESUL BUCU

REȘTI 4-0 (1—0)
Joc Interesant, frumos, de o bu

nă valoare tehnică. C.C.A. a jucat 
excelent în repriza întîi. Tripleta 
n-a ținut de loc balonul și a 
ajuns repede în apropierea porții. 
Amîndouă extremele, iuți și decise, 
au fost^un pericol permanent pen
tru apărarea adversă. Repriza a 
doua, are de la început, aspect di
ferit : Progresul domină și forțea
ză apărarea echipei militare să se 
întrebuințeze la maximum. For
mula de înaintare cu Cruțiu cen
tru și Ozon inter, este mult mai 
combativă și mai eficace. Atacul 
Progresului a avut situații de 

gol, dar Toma — prompt în inter
venții — n-a lăsat să treacă ni
mic. Pe de altă parte, înaintașii 
s-au pripit în fazele finale. Spre 
sfîrșitul jocului echipa C.C.A. pu
ne din nou stăpînire pe joc, — do
mină insistent — și marchează 
încă trei goluri datorită calmului 
și simplității cu care a acționat 
de fiecare dată linia de înaintare. 
O mențiune specială pentru pre
cizia de șut a atacanților de la 
C.C.A., pentru ritmul susținut al 
partidei — deosebit de rapid de

Primind mingea de la Georgescu, Langa a pătruns în careu și a tras 
puternic și plasat cu stîngul. Intervenția lui Birtașu a fost zadarni

că: Locomotiva conduce cu 1-0 " ' ~ ....... "

Ia început și pînă la sfîrșit — 
pentru varietatea în acțiuni a am
belor echipe. Au marcat Alexan- 
drescu, Cacoveanu, Zavoda I, 
Constantin. Formațiile: C.C.A.: 
Voinescu (Toma)—Zavoda II, A- 
polzan, Ivănescu—Onisie, Bone— 
Cacoveanu, Constantin, Alexan- 
drescu, Zavoda I, Tătaru. PRO
GRESUL: Cozma (Mindru)—Ban- 
ciu, Bratu, Soare—Ciocea, Știrbei 
—Cruțiu (P. Moldoveanu), Țîrcov- 
nicu (Smărăndescu), Ozon (Cru
țiu), Smărăndescu (Ozon), Bluj- 
dea. 
atac 
ma, 
nu,

S-a remarcat toată linia de 
a echipei C.C.A., Bone, To- 

Știrbei, Cruțiu, P. Moldovea- 
Smărăndescu. Ozon.

FLAMURA ROȘIE ARAD— 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA 6-4 (3-3) 
ARAD, 12 (prin telefon). — E- 

chipele au oferit celor 3000 de 
spectatori un joc frumos, promi
țător pentru început de sezon, 
înaintările au fost liniile „forte" 
ale echipelor- Combinînd cu sigu
ranță și precizie pe un teren des
tul de necorespunzător, înaintașii 
și-au creat numeroase situații de 
tras la poartă, dintre care au fruc
tificat zece. Știința a fost aceea 
care a dat „tonul" avalanșei de 
goluri, dar gazdele au răspuns 
prompt și, spre sfîrșitul întrecerii, 
au luat un avantaj de două go
luri. Au marcat în ordine: Tănase 
(min. 7), Boitoș (min. 11), Dinu
lescu (min. 15), Boitoș (min. 21), 
Ciosescu (min. 28), Boitoș (min. 
31), Jurcă (min. 52), Boroș (min. 
75), Mateon (min. 88) și Birău 
(min. 89). Formațiile: FL. RO
ȘIE : Horvat (Faur)—Sziics, Du- 
șan, Farmati—Capaș, SerfSzo—Du- 
daș (Jurcă), Mateon (Smărănde- 
scu), Boitoș (Mateon), Petschows
ki, Birău. ȘTIINȚA: Curcan — 
Zbîrcea, Don, Florescu—Cojereanu, 
Mazăre (Nicolin)—Lazăr (Gîrlea- 
nu), Tănase, Ciosescu (Filip), Di-

IN FO RMAȚ II fjfonosport
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Iată cum arată un buletin Prono
sport cu 9 rezultate exacte la con
cursul nr. 10 (etapa din 11 martie 
1956).

I. Pro Patria — Napoli
(camp. Italian) X

II. Lanerossl — Torino
(camp, italian) 1

XII. Triestina — Atalanta
(camp, italian) X

IV. I.azio — Roma (câmp.
italian) Anulat

V. Genoa — Padpva (camp.
italian) X

VI. Juventus — Sampdoria
(camp, italian) Anulat

vn. Nancy — Marseille
(camp, francez) Anulat

VIII. Racing Paris — St.
Etienne (camp, fran

cez) 1
IX. Lyon — Metz (camp.

francez) 1
X. Strasbourg — Troyes

(eamp. francez) 1
XI. Sochaux — Nimes

(camp, francez) s
XII. Locomotiva P.T.T. Buc.

— Progresul Cluj (bas-
chet mase.) Anulat

MECIURI DE REZERVA

Anulat

depuse

a f06t
de Joc

'A. Lens — Monaco (câmp, 
francez)

B. Constructorul Buc. Fia-
mura roșie Oradea (bas- 
ehet tem.) Anulat

C. Știința I.C.F. Buc. — ști
ința Gluj (baschet fem.) Anulat

D. Știința I.C.F. Buc. — Ști
ința Timișoara (baschet 
mase.)

La acest concurs au fost 
aproximativ 563.400 variante.

Meciul IV Lazlo — Roma 
anulat din cauza terenului 
devenit impracticabil datorită ploii 
abundente căzute in cursul dimine
ții de duminică.

Meciul VI Juventus — Sampdoria 
a fost anulat întrucit s-a Jucat slm- 
bătâ 10 martie.

Meciul VII Nancy — Marseille a 
fost Întrerupt In .repriza M-a cînd 
Jucătorii echipei Nancy au părăsit

ostentativ terenul de joc, nemulțu
miți de o decizie a arbitrului. Re
zultatul în momentul întreruperii 
era de 4-2 în favoarea echipei Mar
seille.' Conform art. 14 din regula
mentul concursurilor Pronosport 
meciul a fost anulat.

Meciurile de baschet au fost anu
late întrucit s-au disputat sîmbătă 
10 martie a.c.

★
Fără îndoială că nu mai este o 

noutate pentru nimeni faptul că du
minică începe campionatul de fot
bal categoria A și că cele 6 meciuri 
ale primei etape constituie în ace
lași timp și întâlnirile de la I-VI ale 
concursului Pronosport nr. 11 (etapa 
din 18 martie).

Iată acum, 
disputate în 
între echipele 
cursul nr. 11.

I. Progresul 
Cluj (1955 î 2—0 șl 1—0).

II. Locomotiva Buc. — Minerul Pe
troșani (1951 : 0—1 și 0—0; 1953 î ’4—1 
și 1—0; 1954 : 3—0 și 2—1).

III. Știința Timișoara —Progresul 
Ord. (1950 : 2—2 și 2—1; 1951 : 2—0 
șl 2—4; 1953 î 0—3 și 4—0; 1954 : 2—1 
și 1-1).

IV. Flacăra Ploești — Locomotiva 
Timișoara (1950 : 3—2 și 3—7; 1951 :
1— 1 și 3—3; 1952 : 0—1 și 0—1; 1954 :
2— 1 și 0—0; 1955 : 3—0 și 0—1).

V. Dinamo Bacău—Dinamo Bucu
rești (nu s-au mai întîlnit).

VI. Dinamo Orașul Stalin—C.C.A. 
Buc. (1951 : 0—3 și 1—1; 1952 j 2—2 
și 0—1; 1953 : 3—4 și 0—0; 1954 : 1—2 
și 1—2).

Și acum, în continuarea progra
mului amănunte despre meciurile 
din campionatele Italiei și Franței,

VII. Novara —Juventus : Anulai.
Vin. Bologna — Spăl (în tur 1—2). 

Deși gazdele sînt clasate pe penul
timul loc nu sînt totuși lipsite de 
șanse mai ales în urma frumoase
lor performanțe obținute în ulti
mele două etape : 6—1 cu Torino 
acasă și 0—o cu Fiorentina în de
plasare. In clasamente : 
Bologna (acasă) 
Spăl (deplasare)

IX. Monaco — 
După frumoasa

rezultatele meciurilor 
campionatele trecute 
programate în con-

București — Știința

10 6 4 4 26:14 12
10 1 4 5 11:10 0

Reims (in tur 2—0). 
comportare avqtă

duminică (2—1 cn Lens in deplasare) 
Monaco apare favorită. Nu trebuie 
uitat însă că Reims este o echipă 
cu Jucători de mare valoare care 
oricind — chiar și în deplasare îșl 
pot apropia victoria. —
Monaco (acasă) 
Reims (deplasare)

X. Lille 
Duminică 
(1-1) 
Nice 
dan. 
Lille 
Nice

XI. 
2—2).

nulescu, Boroș. S-au remarcat: Ser- 
fozo, Boitoș, Petschowski, Coje- 

reanu, Tănase și Dinulescu.
(Si. Weinberger, corespondent)

PROGRESUL ORADEA — 
ȘTIINȚA CLUJ 2—2 (1-0)

ORADEA, 11 (prin telefon). — 
Echipele au practicat un joc foar
te bun, în ciuda unor lipsuri care 
s-au făcut remarcate în cursul me
ciului : insuficientă coeziune în 
acțiuni, lipsă de finalitate și un 
randament scăzut al mijlocașilor 
Ia Progresul, ezitări în trasul la 
poartă la Știința. Terenul acoperit 
cu gheață, în unele porțiuni cu 
noroi, și temperatura scăzută 
(—12°) au constituit dificultăți 

pentru ambele echipe. Gazdele au 
condus cu 1-0, prin golul înscris 
de Koszegy în min. 7 și apoi cu 
2—0, prin punctul marcat de Flo- 
rea în min. 69. Știința, care a ju
cat iute și cu pase precise, bine 
orientate în cîmp, n-a descurajat 
și avînd suficientă rezistență, a 
păstrat ritmul de joc, reducînd 
handicapul în min. 77 prin Dra
goman și' a egalat în min. 84 prin 
Avram, stabilind un just rezultat 
de egalitate. Cei 3500 de specta
tori au urmărit următoarele for
mații : PROGRESUL : Fejes (Geb- 
ner) — Vărzan, Caricaș, Kiss II 
—Bartha, Tiriac — Toth, Koszegy, 
(Vlad), Florea, Cuc, Meszaros 
(Kiss I). ȘTIINȚA: Cătină—Sze- 
kely, dr. Luca, Isac—Moldovan, 
Georgescu—Nedelcu, Avram, Su- 
ciu, Dragoman, Dascălu. S-au re
marcat: Caricaș, Toth, Florea, Kiss 
I, Calina, Nedelcu, Avram. (Gh. 
Dumitrescu, corespondent).

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA— 
LOCOMOTIVA ARAD 2-0 (2-0)

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon 
de la subredacția noastră). Joc 
de factură 
șorenii au 
înscrise de 
36). Deși a 
comotiva Timișoara 
decît două goluri din cauza îna
intării care a combinat prea mult, 
îar în repriza a doua a tras im
precis la poartă. Legătura dintre 
mijlocași și înaintași, ca și din
tre înaintași, a lăsat de asemenea 
de dorit. Arădenii au jucat bine 
în prima repriză cînd au pus în 
dificultate apărarea gazdelor- Du-

tehnică modestă. Timi- 
cîștigat prin punctele 
Bădeanțu (min. 22 șî 
dominat mai mult, Lo- 

n-a înscris

pă pauză însă, oaspeții au cedat 
pasul și au avut doar acțiuni spo
radice, individuale. Formațiile: 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA: Fran- 
ciscovici—Corbuj, Androvici, Ro- 
deanu — Bodo, Ivanenco — Călin, 
Țigăniuc, I. Covaci, Avasilichioae, 
(Glămeanu), Bădeanțu. LOCOMO
TIVA ARAD : Bătrîn-Tudoroiu, Po
pescu, (Florescu), Meszaros (Mo
rar)—Tomescu, Blaj—Petz (Ba- 
koș), loanovici, Dilă, Buciuleanu. 
Ciurdărescu.
DINAMO ORAȘUL STALIN — 

FLACARA CÎMPINA 3—2 (1-1)
ORAȘUL STALIN, 12 (prin te

lefon). Dinamo Orașul Stalin a 
întîlnit în ultimul meci de verifi
care pe Flacăra Cîmpina. Dinamo- 
viștii au dominat majoritatea tim
pului și au obținut o victorie me
ritată, care putea fi realizată la 
un scor mai mare dacă înaintașii 
n-ar fi ratat numeroase situații de 
gol. Flacăra Cîmpina a jucat bine 
în cîmp, dar linia de atac a fost 
ineficace. Golurile au fost înscrise 
de Rădulescu (min. 10 și 78) șî 
Csegezi (min. 85) pentru Dinamo 
și Dumitru (min. 25), Lungu (min. 
60) pentru Flacăra. Dinamo a 

utilizat următoarea formație: 
Bucur (Stamate)—Moarcăș, Lazăr, 
Cincu (Sereș) — Hidișan Flore- 
scu (Nemeș)—Szakacs II (Ristin), 
Ristin (Rădulescu), Szakac’ I, 
Rădulescu (Csegezi), Mihai.
FLACARA MORENI — FLACARA 

PLOEȘTI 1—4 (0-3)
MORENI. — Jocul a fost in

fluențat de terenul moale. Ploeș- 
tenii s-au mișcat destul de bine 
reușind să concretizeze în goluri 
4 din acțiunile înaintării. Autorii 
punctelor: A. Munteanu (m. 8)_, 
Vasilescu (m. 19 autogol), Ghiță 
(m. 31) și Vasilescu (m. 79 •— 
din nou autogol) pentru Flacăra 
Ploești. Unicul punct al gazdelor 
a fost marcat de Țocan (m. 51). 
Ploeștenii au folosit echipa: Ro
man (Maroși) — Pahonțu, Mari
nescu, Neacșu (Topșa) — Cosmoc 
(D- Munteanu), Pereț — Leucă, 
A. Munteanu, Zaharia, A. Teodo- 
rescu, Ghiță.
DINAMO BACAU — FLAMURA 
ROȘIE PROLETARUL BACAU 

! 4-1 (2-1)
BACAU 12 (prin telefon). -- 

Luni după-amiază, un public nu< 
meros a asistat la întîlnirea ami
cală dintre Dinamo Bacău și Fla
mura roșie Proletarul Bacău. Par
tida care s-a disputat pe un teren 
complet desfundat, a fost foarte 
echilibrată în prima repriză. Tex- 
tiliștii au condus de altfel, prin 
golul marcat de Haimovici în min. 
37. Peste un minut însă Oaidă, 
reușește să egaleze și cinci minute 
mai tîrziu Corneanu, la capătul 
unei acțiuni spectaculoase, în
scrie asigurînd conducerea pentru 
echipa sa.

In repriza a Il-a, dinamoviștii, 
ț)ine pregătiți, mai ales din punct 
de vedere al condiției fizice, stă- 
pînesc terenul și mai înscriu de 
două ori prin Gram (min. 52) și 
Crețea (min. 77).

Dinamo Bacău a aliniat urmă
toarea formație: Munteanu (Var
ga) — Popa, Weber, Cîrnaru (Lu- 
peș) — Cicerone, V. Alexandru — 
Oaidă (Dărăban), Corneanu, Gram, 
Țirică (Crețea), Hulea.

llie Iancu, corespondent.
In clasamente :
11 4 3 2 20:10 15
12 4 4 4 22:22 12 

(în tur 1—7).
făcut meci egal 
la Reims, iar

- Nice 
Line a 

în deplasare 
a dispus acasă eu 3—2 de' Se
in clasamente :
(acasă) 
(deplasare) 
St. Etienne ____ ,__ .
In ultima etapă ambele echi

pe au fost învinse : St. Etienne In 
deplasare de Racing (4—3) iar Lens 
acasă de Monaco (1—2). Disputa va 
fi foarte dîrză, oaspeții dorind 
să-și mențină șansele pentru titlu. 
In clasamente :
St. Etienne (acasă) 11 7 3 1 27:14 17 
Lens (deplasare) 12 4 1 7 16:29 9

XII. Bordeaux — Sochaux (în tur 
4—2). Un meci de asemeni echili
brat în care prima șansă o păstrea
ză totuși Bordeaux. In ultima eta
pă : Bordeaux — Toulouse 1—2; So
chaux — "
mente : 
Bordeaux
Sochaux 

A Metz
Toulouse
lățle a returului. Duminică a dispus 
pe teren propriu de Bordeaux Cu 
2—1. Metz a cedat destul de greu 
la Lyon (1—2, după ce a condus cu 
1—0) și beneficiază de avantajul te
renului. In clasamente :
Metz (acasă) 12 5 5 2 24:17
Toulouse (deplasare) 11 5 1 5 14:15

'ir
La concursul Pronosport nr. 

etapa din 11 martie a.c. au fost 
depuse 563.000 variante.

La trierea buletinelor au 
găsite: 11 variante cu 9 rezultate; 
294 variante cu 8 rezultate și 3339 
variante cu 7 rezultate.

Omologarea concursului are loc 
azi după-amiază.

12 7 1 4 28:16 15
11 3 « 2 17:16 12

Lens (In thr

Nimes 0—1. In clasa-

(acasă) 11 5 2 4 21:17 12
(deplasare) 11 4 1 0 12:15 0 
— Toulouse (în tur : 1—4). 
a fost o adevărată reve-

15
11

10

lost

Un ciclu de filme de fotbal la cinematograful Central 
din Capitală

In preajma deschiderii sezonului 
fotbalistic, revista „Fotbal" și în
treprinderea Cinematografică Re
gională București organizează în
tre 13 și 17 martie la cinemato-: 
graful Central din Capitală un ci- 
clu de filme cu tema „Pentru îm
bunătățirea calitativă a activității 
fotbalistice", cu următorul pro
gram:

In ziua de 13 martie: „Jucător 
rul de rezervă"; 14 martie: meciu. 
rile „R.P.U.—Arigilia" și întîlnirea 
„R.P.R.-Belgia"; 15 martie: „Cen
tru înaintaș" și „U.R.S.S.-R.P.U." ț 
16 martie: „Campionatul mondial 
de fotbal și meciul „Franța— 
U.R.S.S."; 17 martie: „Toată lu
mea pe stadion" și Jurnalul 
sportiv Nr. 1/1956.

întîlnirea dintre 
de la Dinamo

In sala cabinetului de consultații 
militare al Casei Centrale a Arma
tei a avut loc duminică seara o în- 
tîlriire prietenească între sportivii 
fruntași de Ia Dinamo șî C.C.A. 
La întîlnire au participat numeroși 
ofițeri și membri ai familiilor lor.

Cu acest prilej, maestrul sportu
lui Sebastian Mihăilescu a făcut 
un istoric al asociației Dinamo ȘÎ 
a prezentat diverse aspecte din ac
tivitatea asociației, scoțînd în evi
dență contribuția importantă pe 
care au adus-o sportivii dinamo- 
viști ia dezvoltarea mișcării de cul-

sportivii fruntași
și C.C.A.
tură fizică și sport din patria noas-: 
tră.

De asemenea, vorbitorul a făcut 
cunoscute celor prezenți obiectivele! 
pe care le are asociația Dinamo 
pentru viitojul apropiat, subliniind 
totodată hotărtrea sportivilor dina? 
moViști de a obține în acest an 
rezultate tot mai bune

Au urmat apoi cîteva demonstra-? 
ții de gimnastică, box și haltere, 
la care și-au dat concursul sportivă 
de la Dinamo și C.C.A., printre! 
care Toma Constantin, C. Gheor-» 
ghiu, Hie Gheorghe, N. Segal ș.a.

A fost prezentat apoi filmul so? 
vietic „Drum periculos".



CARNET ATLETIC DUMINICĂ ÎNCEPE ACTIVITATEA OFICIALĂ LA RUGBI
„ZIUA SPRINTULUI"

’ Comisia de atletism a orașului 
bucurești a organizat sîmbătă 
după-amiază în sala Floreasca II 
din Capitală un concurs atletic de
numit „Ziua sprintului". Iată re
zultatele înregistrate cu acest pri
lej: BARBAȚI: 50 m. (finală) — 
seniori: 1. Gh. Radulescu (V)
6,0; 2. Anton Cambanis (S) 6,1; 
3—4 Tib. Ardeleanu (S) și T. Fi- 
cleanu (C) 6,2; 5. Ion Voroven- 
Ciu (S) 6,4; 6. O. Spiridon (V)
6,5; 50 m. (finală)—juniori: 1. 
Fl. Dinescu (L) 6,3; 2. M. Stein 
[(D) 6,4; 3. L. Rogulski (FI. r.)
615; 4. V. Duțu (L) 6,6; 5. I. Rin- 
deriu (S) 6,7; 6. M. Pegza (CCA) 
6,8; 55 m. g. (finală): 1. I. Wittman
(S) 8,2; 2. N. Bercaru (L) 8,3; 3. 
Ad. Cociș (CCA) 8,5; 4. C. Tonei 
'(CCA) 8,7; triplu salt fără elan 
(seniori): 1. A. Raica (CCA) 9,51;
2. G. Vintilă (P) 8,97; 3. Virgil 
Zăvădescu (CCA) 8,71; 4. I. Vo- 
rovenciu (S) 8,63; 5. G. Spiridon 
[(V) 8,37; 6. Th. Ficleanu (C) 8,36; 
triplu f. elan (juniori): 1. Nic. Mă- 
rășescu (CCA) 8,63; 2. L. Rogul
ski (FI. r.) 8,53; 3. A. Huminiuc 
'(CCA) 7,88; prăjină: 1. Zeno Dra- 
gomir (S) 3.90; 2. Gh. Zîmbrcș- 
teanu (CCA) 3,70; 3. D-tru Gîr- 
leanu (P) 3,70; FEMEI: 50 m. 
(finală)-senioare : 1. Ioana Lută (L) 
7,1; 2. Leti(ia Bardaș (L) 7,1 (am
bele au alergat în serii 7,0 sec.);
3. Gabriela Bellu (CCA) 7.3; 4.
Rodica Salamanian (V) 7,5; 5. E- 
lena Streza (L) 7.7; 50 tn. (finală) 
— junioare: I. Șfefania Chioseaua 
f(S) 7,3; 2. Carin Artz (P) 7,3; 3. 
Victoria Șeitan (D) 7,4; 4. Antoa- 
neta Dragomirescu (L) 7,5; 40 m. 
g.: Elena Streza (L) 6,8; 40 m. g. 
^junioare): 1. Antoaneta Dragomi
rescu (L) 6,9 (în serie 6,7); 2.
Paula Constantinescu (C) 7,5 (în

Activitate fi totuși ••• inactivitate
Referindu-se la activitatea pugi- 

listică, titlul acesta ar putea să a- 
pa.ră, la prima vedere oarecum 
nejust. Intr-adevăr, abia acum cî- 
teva zile, în nu mai puțin de 16 
orașe din țară, s-au desfășurat în
trecerile interregionale ale campio
natului de calificare și ale campio
natului republican de juniori. A- 
feeasta, după ce timp de două luni, 
sute de tineri boxeri și-au măsurat 
forțele în cadrul celor două impor
tante competiții. Este însă bine să 
lămurim de la început punctul nos
tru de vedere. Nu despre activitatea 
pugiliștilor de categoriile a II-a 
și a II La și juniori este vorba aci. 
Activitatea lor — cu toate lipsurile, 
cu toate scăderile de ordin tehnic 

a fost destul de intensă de la 
începutul anului- și pină acum.

întrebarea este : ce fac în această 
vreme boxerii noștri fruntași ? Șă 
încercăm să răspundem : mai nimic. 
Cițiva dintre cei mai buni pugiHști 
ai țării, selecționați în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Melbourne, ur
mează un program metodic de pre

TURNEUL CELOR MAI BUNI JUCĂTORI DE TENIS 
CONTINUĂ ASTĂZI ȘI MÎINE

Competiția de verificare a lotu
lui republican de tenis, care a în
ceput acum câtva timp, se află 
în plină desfășurare. Concursul 
Cste dotat cu „Cupa Constructo
rul" și se dispută sistem tur
neu. Iau parte membrii lotului 
masculin al R.P.R. seniori și ti
neret.

In întîlnirile de pînă acum a 
Ieșit în evidență faptul că majori- 
îtatea jucătorilor noștri fruntași 
practică un joc mai ofensiv, au 
mai multă precizie în lovituri; îar 
punctele sînt realizate în urma 
unor acțiuni bine gîndite, ofensive. 

!Mu!te puncte au fost obținute 
prințr-un joc hotărît la fileu.

Dintre partidele disputate me- 
Jriță a fi subliniată cea care a pus 
jȚață în față pe maeștrii sportului 
jC. Caralulis șl Gh. Viziru. Primul 
a cucerit victoria jucînd în forță 

’teși dominîndu-și adversarul. Gh. 
Viziru s-a angrenat în tactica im- 
,pusă de Caralulis. Mai indicat ar 
41 fost pentru Gh. Viziru să fi ac
ționat mai suplu, cu mingi pla
sate, căutînd să dezorganizeze jo
cul lui Caralulis cu mingi alter
nate și în ceea ce privește plasa
mentul și în ceea ce privește tă
ria loviturilor. In formă deosebită 
se află T. Bădin, care arată multă 
siguranță în loviturile de dreapta 
și stînga precum și o îmbunătă
țire simțitoare în loviturile din 

serie 7,3); lungime f. elan (senioa
re): 1. Liana Jung; (CCA) 2,36; 2, 
Letiția Bardaș (L) 2,31; 3. Maria 
Vintilă (S) 2,28; 4. Elena Streza 
(L) 2,25; 5. Gabriela Bellu (CCA) 
2,15; 6. Melania Velicu (FI. r.)' 
2,14; lungime f. elan (junioare): 
1. Victoria Șeitan (D) 2,20; 2. Doi
na Vințan (S) 2,16? 3. Hilde Kerst 
(S) 2,15; 4. Antoaneta Dragomi
rescu (L) 2,11; 5. Anca Luli (S) 
2.00 m.
CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE CROS, INDIVIDUALE Șl PE 

ECHIPE
Duminică se va desfășurat la 

Băile 1 Mai, lîngă Oradea, între
cerile finale din cadrul campiona
telor de cros individuale și pe e- 
chipe pe anul 1956. La propunerea 
comisiei regionale de atletism O- 
radea, biroul comisiei centrale a 
aprobat ca întrecerile să nu se mai 
desfășoare în Oradea, așa cum fu
seseră stabilite initial, ci la Băile 
I Mai, lîngă Oradea, unde există 
trasee de cros foarte adecvate sco
pului acestor întreceri. Comisia re
gională Oradea a luat din timp 
toate măsurile organizatorice, a 
ales și a măsurat traseele, urmînd 
ca zilele acestea ele să fie mar
cate.

Așa cum ne-a comunicat cores
pondentul nostru Gh. Dumitrescu, 
Duminică s-a desfășurat pe aleile 
Parcului Muncitoresc din Oradea 
un concurs de control al celor mai 
buni alergători de semifond și 
fond din țară. Antrenamentul s-a 
desfășurat sub conducerea antre
norului maghiar Laszlo Hires, pe 
distanța de 8.000 metri (bărbați) 
în tempo variat. Au arătat o bună 
pregătire maestrul emerit al spor
tului Cristea Dinu, Constantin 
Grecescu. Ștefan Mihaly, Victor 
Pop, iar dintre femei s-a impus A- 
lexandra Sicoe.

gătire. Despre aceștia s-ar putea 
spune că sînt „scutiți" dintr-un mo
tiv deosebit. Dar ceilalți ? Săptă
mîni le trecute, o echipă a Gasei 
Centrale a Armatei a evoluat la 
Iași iar o selecționată de tineret 
a colectivului Dinamo București a 
participat la o reuniune desfășurată 
duminică la Oradea. In rest, pasivi
tate, dezinteres, somnolență. Marea 
majoritate a boxerilor fruntași „hi
bernează" fără nici un motiv te
meinic. Colective eu secții puternice 
de box, cum sînt Metalul „23 Au
gust" sau Flamura roșie Alimenta
ția publică, nu și-au spus de mult 
[,cuvântul" în reuniuni mai impor
tante. Sînt foarte mulți boxeri frun
tași care nici nu mai dau pe la 
sala de antrenament, socotind, pa- 
re-se că datoria tor se rezumă în a 
se prezenta exclusiv la campionatele 
republicane sau la întîlnirile inter
naționale.

Amatorii de box — care nu sînt 
de loc puțini la număr — așteaptă 
încă de la terminarea campionatu
lui republican pe echipe organizarea 

serviciu. De asemenea, T. Bădin 
și-a ameliorat și lovitura dreaptă 
de-a lungul liniei- In revenire s-a 
dovedit a fi și campionul țării 
noastre C. Zacopceanu, care a 

desfășurat, în partidele susținute 
pînă acum, un joc de un nivel 
tehnic satisfăcător, utilizînd cu 
succes lovitura dreaptă.

O partidă de luptă a fost cea 
dintre tinerii Serester—Năstase în 
care victoria a revenit primului 
jucător după o întrecere dîrză.

Meciurile continuă astăzi și mîî- 
ne între orele 9—17, tot în sala 
Recolta.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate pînă acum: Gh. Viziru—G. 
Cobzuc 6-2, 6-1, 6-3; C. Zacopcea
nu—M. Viziru 6-4, 5-7, 6-3, 6-1; 
Gh. Viziru—T. Bădin 7-5, 6-3, 8-6; 
C. Caralulis —I. Racosi 6-3, 4-6, 
6-4, 6-3; M. Viziru — G. Cobzuc
5- 7, 6-4, 6-4, 6-4; C. Zacopceanu 
—I. Racosi 9-7, 6-3, 6-2; T. Bădin 
—C. Caralulfs 6-3, 6-4, 6-0; G. 
Cobzuc—I. Racosi 6-4, 6-3, 5-7, 
3-6, 6-1; M. Viziru—I. Racosi 9-7, 
1-6, 6-3, 6-2; C. Caralulis — Gh. 
Viziru 6-1, 6-3, 7-5; T. Bădin—C. 
Zacopceanu 7-5, 7-5, 2-6, 6-4; T. 
Bădin—G. Cobzuc 6-4, 9-7, 8-6; 
V. Serester—C. Năstase 5-7, 1-6,
6- 4, 9-7, 6-3; A. Bardan—E. Cris
tea 6-4, 6-3, 8-6; C. Năstase—D. 
Viziru 6-4, 6-3, 6-1 ; A. Bardan— 
Șt. Georgescu 5-7, 6-2, 6-4, 9-7; 
C. Năstase —- Șt. Georgescu 7-5, 
6-3, 6-0; A. Bardan—V. Serester 
6-2, 3-6, 6-4, 2-6, 6-2.

La sfîrșitul acestei săptămîni se 
vor desfășura primele meciuri o- 
ficiale de rugbi din cadrul campi
onatului categoriilor A și B. Iată 
câteva aspecte ale activității rugbi- 
stice înaintea deschiderii sezonu
lui oficial:

■ La Cluj a avut loc ultimul 
meci de verificare între formațiile 
Știința Gluj (cat. A) și o selecți
onată alcătuită din jucătorii echi
pelor Locomotiva Cluj șl Voința 
Cluj (cat. B). La sfîrșitul întâlnirii 
scorul a fost favorabil studenților 
clujeni: 15—3 (9—0).

■ Sîmbătă pe terenul C.C.A. din 
șoseaua Ștefan cel Mare, echipa 
de rugbi a Casei Centrale a Ar
matei a susținut un meci de... hand 
bal în compania echipei feminine 
Știința Ministerul InvățămîntuluL 
Deși scorul nu a interesat, întîlni- 
rea dintre aceste formații a fost 
foarte dîrză și uneori spectacu
loasă.

■ In campionatul categoriei A 
vor activa anul acesta 10 echipe: 
Locomotiva Grivița Roșie, C.C-A. 
Dinamo București, Constructorul 
T.S.P. Buc., Dinamo IX, Construc
torul Orașul Stalin, Progresul Să
nătatea, Minerul Petroșani, Loco
motiva I.C.F. și Știința Cluj. Ulti
mele două echipe au promovat a- 
nul trecut în prima categorie.

■ In campionatul categoriei B 
vor activa în acest sezon 20 de 
echipe împărțite în două serii după 
cum urmează: seria I: Locomotiva 
Buzău, Flamura roșie Orașul Sta
lin, Constructorul Constanța, Ști
ința Galați, Știința Iași, Progresul 
Tecuci, Flacăra Ploești, Știința 
București, Progresul F.B., Mineral 
București .

Seria a Il-a: Știința Timișoara, 
Metalul București, Știința Arad, 
Locomotiva Cluj, Locomotiva Timi
șoara, Selecționata Tîrnăveni, Pro- 

unor iuti foiri între boxerii de frun
te. In unele locuri din țară s-ar P*L 
tea aduce scuza lipsei de săli pro
pice unor asemenea organizări. Mo
tivul — în aparență serios — este 
în fond nejust. Căci, așa cum s-au 
găsit săli pentru reuniunile cu bo
xeri de categorii inferioare, tot așa, ba 
chiar mai mult, s.ar putea pune la 
dispoziție săli și pentru boxerii frun
tași. Adevărul este, mai presus de 
toate scuzele, unul4 singur : printre 
antrenori și boxerii fruntași s-au 
cuibărit comoditatea, dezinteresul 
față de participarea regulată la ac
tivitatea competițională. Nu.i deci 
de mirare că, în asemenea condițiuni, 
palmaresul boxerilor noștri de 
prima mînă rămîne sărac din punct 
de vedere cantitativ. Ceea ce, orice 
s-ar spune, nu poate fi decît în de
trimentul clasei boxului nostru.

Este la fel de inadmisibilă și ati
tudinea de indiferență a comisiei 
centrale de specialitate. Oa,re a- 
ceastă indiferență nu provine tocmai 
din propria sa inactivitate ?

★
• Intîlnirea interregională de box 

seniori dintre reprezentativele re
giunilor Bacău și Suceava s-a des
fășurat în sala „Ciprian Porum- 
bescu" din Suceava în fața unui nu
meros public. Iată lista boxerilor 
oare s-au calificat pentru finalele 
campionatului republican de califi
care. Categoria muscă : Vasile Bo- 
ian (Bacău) ; categoria cocoș: Nae 
Gheorghe (Bacău) ; categoria pană: 
Ion Svobodă (Suceava) ; categoria 
semtiiușoară: Victor Murdosa (Ba
cău) ; categoria ușoară : Dumitru 
Grădinara. (Bacău) ;categoria semi- 
mijfocie : Pavel StătScă [Suceava) ; 
categ. mijlocie mică: Ion Bălan (Ba
cău) ; categorie mijlocie : Constan
tin Crăcan (Suceava) ; categoria se
migrea : Ion RoSca (Bacău) .Bert
hold Spondee — corespondent).
• CONSTANȚA. întrecerile inter

regionale între reprezenta live le de 
box de juniori ai regiunilor Galați 
și Constanța au fost foarte echili
brate, ti>n|erii pugitiști făcînd do
vada unei bune pregătiri tehnice și 
fizice. Iată rezultatele tehnice înre
gistrate : cat minimă: Amet Nuri 
(Constanța) bp. Turcu Ion (Ga
lați) ,- cat. hîrtie : D. Răgălie (Con
stanța) ; cat. muscă: I. Cătălui 
(Constanța) bp. Gavrilă Buluc (Ga
lați) ; cat. cocoș : N. Popa (Galați) 
b.’ab. rep. II. Anghel Eugen (Con
stanța) ; cat pană: Găină Anton 
(Galați) b. p. G. Lascu (Constanța): 
cat semiușoară: Petruș Baltă (Ga
lați) b. p. Tudor Constantin (Con
stanța) ; cat. ușoară : N. Stoenescu 
(Constanța) b.p. Felea Tudor (Ga
lați) ; cat. mijlocie mică; Ștefan 
Cojan (Galați) ; cat. mijlocie : Ion 
Alexe (Galați) ; cat. mijlocie: Ion 
Boescu (Constanța) b.p. I. Grigor- 
jenschi (Galați).’ 

greșul 19 Buc., Voința Cluj, Mine
rul Lupeni, Progresul I.A.T. Si
biu. Ultimele 4 echipe vor activa, 
pentru prima oară în această cate
gorie.

■ Prima etapă a campionatului 
categoriei A va avea loc duminică 
șl se va desfășura după următo
rul program: C.G.A.—Locomotiva 
I.C.F. București; Locomotiva Gri
vița Roșie—Constructorul Orașul 
Stalin; Dinamo IX-Dinamo Bucu
rești; Constructorul T.S.P. Bucu
rești—Progresul Sănătatea; Știin
ța Cluj—Minerul Petroșani.

■ In campionatul categoriei B 
sînt programate duminică urmă
toarele întâlniri: Seria I: Locomo
tiva Buzău—Știința Iași; Flamu
ra roșie Orașul Stalin—Progresul 
Tecuci; Constructorul Constanța— 
Flacăra Ploești; Știința Galați—- 
Mineral București; Știința Bucu

„Cupa campaniei agricole de primăvară” 
și „Cupa Sportul popular”, la ciclocros

Duminică 18 martie, se vor des
fășura, pe străzile Capitalei, pro
be de ciclocros, dotate cu trofeele: 
„CUPA CAMPANIEI AGRICOLE 
DE PRIMAVARA- șț „CUPA 
SPORTUL POPULAR". întrecerile 
sînt organizate de asociația Re
colta în colaborare cu ziarul 
„SPORTUL POPULAR", comisia 
orășenească de ciclism și Ministe
rul Agriculturii. In cadrul acestor 
întreceri vor fi desemnați campio
nii regionali de ciclism (băieți și 
fete).

Traseul probelor, atinge, în II- 
nil mari, următoarele puncte: bd. 
Republicii, bd. N. Bălceseu, Pia-i 
ța Eminescu, Piața Victoriei, Arcul 
de Triumf, Parcul de Cultură și 
Odihnă I. V. Stalin, Piața Scân
teii, Băneasa, Podul Herăstrău, 
calea Floreasca, str. Polonă, Pia
ța Rosetti, bd. Republicii, sosi

Programul campionatului republican feminin de handbal XI categoria A
pe anul 1956

Etapa I 25 martie

București: FI. roșie — Fi. roșie Bu
huși.

București: Știința ICF — FI. roșie 
Sighișoara.

Timișoara: Fi. roșie UTT — Știința 
Min. InvățămîntuluL

Orașul Stalin: Progresul — Știința 
Timișoara.

Tg. Mureș: Progresul — Metalul 
Reșița.

Sibiu: FI. roșie Avîntul Codlea.

Etapa a n-a 1 aprilie

București: Știința Min. Invățămîn- 
tului — FI. roșie Sighișoara.

Codlea: Avîntul — știința ICF.
Reșița: Metalul — FI. roșie Sibiu.
Buhuși: FL roșie — Progresul Tg. 

Mureș.
Timișoara: Știința — FI. roșie Bucu

rești.
Timișoara: Fi. roșie UTT — Pro

gresul Or. Stalin.

Etapa a IH-a S aprilie

București: FI. roșie — FI. roșie 
UTT Timișoara.

București: Știinta ICF — Metalul 
Reșița.

Orașul Stalin: Progresul — Știința 
Min. Invățămîntului.

Tg. Mureș: Progresul — Știința Ti
mișoara.

Sibiu: FI. roșie — Fi. roșie Buhuși 
sighișoara: FI. roșie — Avîntul

Codlea.

Etapa a IV-a ÎS aprilie

București: Știința Min. Invățămîn- 
tului — Avîntul Codlea.

Reșița: Metalul — FI. roșie Sighi
șoara.

Buhuși: SI. roșie — Știința ICF.
Timișoara: Știința — Fl. roșie Si

biu.
Timișoara: Fl. roșie UTT — Progre

sul Tg. Mureș.
Orașul Stalin: Progresul — Fl. ro

șie București.

Etapa a V-a 22 aprilie

București: Fl. roșie — Știința Min. 
Invățămintului.

București: Știința ICF — Știința 
Timișoara.

Tg. Mureș: Progresul — Progresul 
Or. Stalin.

Sibiu: Fl. roșie — Fl. roșie UTT Ti
mișoara.

Sighișoara: FL roșie — Fl- roșie 
Buhuși.

Cocîlea: Avîntul — Metalul Reșița.

Etapa a Vl-a 29 aprilie

București: Știința Man. Invățămîn- 
tulul — Metalul Reșița.

București: Fl. roșie — progresul 
Tg. Mureș.

Buhuși: Fl. roșie — Avîntul Codlea. 

rești—Progresul F.B. Seria a II-a: 
Voința Cluj—Metalul București; 
Mineral Lupeni—Locomotiva Ti
mișoara; Știința Arad—Selecțio
nata Tîrnăveni; Progresul 19 BtF 
curești—Locomotiva Cluj; Progro. 
sul I.A.T. Sibiu—Știința Tirnfr 
șoara.
. ■ Returul campionatului categcn 

riei A va începe la 12 septembrie 
iar cel al campionatului categoriei 
B la 23 septembrie.

■ Cupa R.P.R. pe anul 1956 co
prinde 5 etape care vor avea loc 
la următoarele date: 8 aprilie, 10 
și 24 iunie, 1 iulie, iar finala la 4 
noiembrie. In Cupa R.P.R. pot par
ticipa echipe din toate categorice 
(seniori). In această competiție 
colectivele participante La campio-- 
natul categoriilor A șl B sînt în
scrise din oficiu. Celelalte colective 
își pot confirma participarea ptnă 
la 15 martie.

rea în fața Ministerului AgricuL 
turii.

„CUPA CAMPANIEI AGRICO
LE DE PRIMĂVARA" va fi atri- 
buită echipei care se va clasa pe 
primul loc, iar „CUPA SPORTUL 
POPULAR", va reveni primulnf 
sosit în proba masculină. Pentru 
locurile următoare, atît în clas»-» 
mentul pe echipe cit și în cel indi
vidual, se vor acorda premii con
stând din plachete și articole de 
sport înscrierile se primesc, pe 
bază de tabel, la sediul comisiei 
orășenești de ciclism (str. V. A- 
lecsandri nr. 6) ipînă vineri 16 
martie, ora 14.

Toți participanții la probele de 
duminică, se vor prezenta joi 15 
martie, ora 16, în str. Ion Vidu, 
(vizavi de Ministerul Agriculturii) 
de unde — sub conducerea tmtrf 
delegat — vor porni la recunoaș-- 
ferea traseului.

Timișoara: Știința — K. roșie Si
ghișoara.

Timișoara: Fl. roșie UTT — Știința 
ICF.

Orașul Stalin: Progresul — Fl. roșie 
Sibiu.

Etapa a VH-a 6 mal

Tg. Mureș: Progresul — Știința
Min. Invățămînt.

București: Știința ICF — Progresul 
Or. Stalin.

Sibiu: Fl. roșie — Fl. roșie Bucu
rești.

Sighișoara: Fl. roșie — Fl. roșie 
UTT Timișoara.

Codlea: Avîntul — știința Timi
șoara.

Reșița: Metalul —• Fl. roșie Buhuși.

Etapa a VUT-a 12 august

București: Știința Min. Invățămînt 
>— Fl. roșie Buhuși.

București: Fl. roșie — Știința ICF.
Timișoara: Știința — Metalul Reșița.
Timișoara: Fl. roșie UTT — Avîntul 

Codlea.
Orașul Stalin: Progresul — n. roșie 

Sighișoara.
Tg. Mureș : Progresul — n. roșie 

Sibiu.

Etapa a IX-a 19 august

București: Știința ICF — Progresul 
Tg. Mureș.

Sibiu: Fl. roșie — Știința Min. In- 
vățămîntului.

Codlea : Avîntul — Progresul Ora
șul Stalin.

Buhuși: Fl. roșie — Știința Timi
șoara.

Reșița: Metalul — Fl. roșie UTT 
Timișoara.

Sighișoara: FL roșie — FL roșie 
București.

Etapa a x-a 2C august

București: Știința Min. învățămân
tului — știința Timișoara.

București: FL roșie — Avîntul
Codlea.

Timișoara: FL roșie UTT — FL ro
șie B-uhuși.

Orașul Stalin: Progresul — Metalul 
Reșița.

Tg. Mureș: Progresul — Fl. roșie Ri trHîczrwav-a
Sibiu: FL roșie — Știința ICF Buc.

Etapa a Xl-a 2 septembrie

București: știința ICF — Știința 
Min. învățământului.

Timișoara: Știința — FL roșie UTT 
Timișoara.

Reșița: Metalul — Fl. roșie Bucu
rești.

Codlea: Avîntul — Progresul Tg. 
Mureș.

Buhuși: Fl. roșie — Progresul Or. 
Stalin.

Sighișoara: FL roșie — Fl. roșie 
Sibiu.



Importanța crosului în perioada pregătitoare a atlețiior

de 
aplicarea sistemelor mo- 
antrenament sau aplica- 
măsuri cunoscute în for- 
nouă, perfecționate. Aici

O scurtă privire pe tabelul per
formanțelor atletice realizate în 
Europa în cursul anului 1955, ne 
convinge că rezultatele primilor 
clasați ca șî mediile primilor 5, 10 
sau 50 de concurenți la diferite 
probe atletice s-au ridicat neînchi
puit de mult Acest lucru este va
labil pentru toate probele atletice, 
dar mai ales pentru alergările de 
demifond șî fond. La. 1500 m. 
plat — de pildă — vechiul record 
jiondial de 3:43,0 care era consi
derat de neîntrecut, a fost de
pășit de cinci atlețî, iar performan
ța de 3:44,4 înseamnă abia locul 
11. La proba de 5000 m. actualul 
record mondial este aproape cu 20 
de secunde mat bun decît recordul 
lui Gunder Haegg, a cărui perfor
manță era socotită într-un timp 
ca graniță maximă a capacității 
unui atlet. Afirmația este valabilă 
și pentru atletismul feminin, unde 
performanțele atletelor au crescut 
in mod considerabil. Iată cîteva 
rezultate înregistrate anul trecut: 
1.1,3 pe 100 tn. plat; 23,7 pe 200 nț. 
plat; 2:05,0 pe 800 m.; 45,6 în șta
feta de 4x100 m.; 1,71 m. la înăl
țime; 6,31 m. la lungime; 16,67 m. 
la greutate, — rezultate care au 
atins nivelul performanțelor băr
baților.

Ce anume a determinat îmbu
nătățirea în măsură atît de mare 
a performantelor? Indiscutabil că, 
in primul rînd noile metode 
muncă și 
derne de 
rea unor 
mă mai . , 
putem lua ca exemplu tactica de 
concurs a lui Emil Zatopek, cu e- 
Vadărî repetate, care a fost apli
cată cu zeci de ani în urmă, în 
formă primitivă, de alergătorul A. 
Schrub. Este firesc, ca aplicarea a- 
eestei tactici să fi determinat din 
partea lui Schrub și Zatopek folo
sirea unei noi metode de pregăti
re cu ajutorul căreia au fost capa
bili să suporte la antrenamente e- 
forturi neobișnuite, necesare obți
nerii victoriei în concurs.

O metodă cunoscută de multă 
vreme pentru pregătirea cit mal 
bună a atletului este crosul sau 
alergarea pe teren variat, metodă 
folosită șî azi. Nu este întîmplă- 
tor faptul că rezultatele lui Iha- 
ros, Zatopek, Kuț, Landy etc., au 
lost și sînt bazate pe cros, prac
ticat în tot cursul anului și în 
special în lunile noiembrie-aprilie. 
Metoda este valabilă pentru orice 
atlet, începător sau maestru al 
aportului.

In ce constă importanța și efec
tul crosului asupra organismului 
omenesc și prin aceasta asupra 
îmbunătățirii rezultatelor? In pri
mul rînd în asigurarea unei pre
gătiri fizice generale în care rolul 
principal î| deține rezistența spor
tivului. Alergarea de cros trebuie 
practicată pe un teren cit mai var 
riat, care să cuprindă porțiuni de 
dmp, deal, pădure, șanțuri, obsta-i 
cole, etc. sau în cazul unei posi
bilități mai reduse, pe ori ce te
ren care prezintă dteva din aceste 
obstacole naturale. Antrenamentul 
de cros are ca sarcină principală 
pregătirea atletului în vederea se
zonului sportiv. Fără acest an
trenament nu se pot obține decât 
rezultate mediocre. Acest sistem 
de pregătire dezvoltă, în afară de 
rezistența generală, și forța, (în 
special a picioarelor), viteza, în*

Baschetbaliștii sovietici 
din nou învingători

Baschetbaliștii bulgari care se 
află în turneu în Uniunea Soviet!* 
că au susținut al doilea meci în 
compania reprezentativei U.R.S.S. 
Spre deosebire de prima întîlni* 
re, echipa R. P. Bulgaria a folosit 
trei jucători noi: Totev, G. Panov 
ți L. Panov, care nu jucaseră în 
meciul anterior. Intîlnirea a înce
put sub semnul atacurilor impe
tuoase ale jucătorilor bulgari, ca
re după zece minute conduceau 
cu 20—14. Echipa sovietică își re
organizează jocul și folosindu-1 în 
special pe Kruminș, reduce trep
tat handicapul, apoi ia conduce
rea și termină repriza în avantaj: 
29—22. In repriza a doua jucătorii 
bulgari fac eforturi considerabile 
pentru a remonta, se apropie pînă 
Ia 27—31, dar nu pot face mai 
mult și meciul ia sfîrșit cu scorul 
ide 57—46 în favoarea echipei 
Uniunii Sovietice,

se con-

în timpul efortului, 
adaptează la ritmul 
după terminarea el 
și mai mult, putînd 
14—16 respirații pe

120—140 litri de aer pe 
ceea ce reprezintă limita

demînarea, detenta etc. Crosul are 
influență pozitivă asupra voinței, 
curajului, perseverenței șî per
fecționării reflexelor. Pe lîngă dez
voltarea acestor calități, se per
fecționează coordonarea șî capaci
tatea de executare relaxată a miș
cării. La aceasta se adaugă în 
mare măsură și efectul de călire 
a organismului.

Din punct de vedere fiziologic, 
crosul determină o serie de mo
dificări. Deoarece este vorba de o 
alergare mai îndelungată (10—15 
minute), crosul aparține, indife
rent de proba de specialitate a at
letului, grupei de intensitate me
die a demifondului și a fondului. 
Ca modificare circulatorie 
stată ridicarea frecvenței cardiace, 
care crește pînă la 200—240 pul
sații pe minut. In cazul alergării 
cu accelerări repetate, pulsul se 
poate ridica șî peste aceste cifre. 
Cu cît distanța este mai mică șl 
cu cît sînt mai multe accelerări, 
cu atît crește mai mult și frec
vența, iar revenirea eî depinde 
de numărul și intensitatea accele
rărilor. Modificările respiratorii se 
produc chiar 
Frecvența se 
alergării, Iar 
se Intensifică 
ajunge de la _____
minut (cît are un atlet antrenat) 
pînă la 25—40 respirații pe minut. 
In felul acesta, capacitatea pulmo
nară a atlețiior poate să ajungă 
pînă la 
minuat, 
maximală a capacității funcționale 
a omului.

Aceste cifre dovedesc efectul 
pozitiv al crosului, mai ales dacă 
luăm în considerare diferența de 
frecvență a plămînului de la 8—10 
litri pe minut cît are în stare de 
activitate zilnică, fără efort de an
trenament, la acei 100—140 de li
tri amintiți mai sus. In felul a- 
cesta, ventilația pulmonară se exe
cută perfect, mal ales că ea are 
loc în aer curat. Această activi
tate maximală nu se realizează 
cu o frecvență exagerat de mă
rită, care ar duce la o respirație 
artificială. Prin amplitudinea res
pirației crește capacitatea vitală a 
plămînului șî a coeficientului de 
utilizare a oxigenului. Prin antre
namentul de cros se realizează o 
mărire a capacității funcționale a 
organismului.

Efectul pozitiv al antrenamentu
lui de cros are valabilitate în tot 
cursul anului și 
efect în perioada 
un rol hotărîtor, 
ba de obținerea 
tile de bază : a rezistenței, din ca
re atletul trebuie să „trăiască" în 
tot cursul anului. Natural, acea
stă rezistență obținută în perioada 
pregătitoare trebuie menținută în 
tot timpul anului prin întocmirea 
judicioasă a programului de an
trenament.

Avantajele folosirii metodei an
trenamentelor de cros în perioada 
pregătitoare sînt cunoscute. Meto
dele sînt puse în practică la a- 
proape toate ramurile de sport. 
Alergarea pe teren variat nu maî 
lipsește și nici nu poate să lip
sească din nici un program de 
antrenament întocmit științific. Fo
losirea acestei metode de pregătire 
trebuie extinsă în cea mai largă 
măsură.

obținerea acestui 
pregătitoare are 
întrucît este vor- 
uneia din calită-

LADISLAU KISS 
antrenor

A luat sfîrșit turneul
SOFIA 11 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Duminică 
a luat sfîrșit în Capitala R. P. 
Bulgaria, turneul feminin de volei 
organizat de colectivul Cerveno 
Zname din localitate. In clasamen
tul final al competiției, pe primiu-1 
loc s-a clasat echipa Minior Dimi
trovo urmată de Progresul Bucu
rești, Udarnik și Cerveno Zname.

Sîmbătă s-au desfășurat urmă
toarele partide: Udarnik—Cerveno 
Zname 3—1 (15—4, 4—15, 15—12, 
15—11). In cel de al doilea joc al 
zilei, Progresul București a întîlnit 
Minior Dimitrovo de care a fost 
întrecută cu 3—0 (15—12, 15—8,

La 10 martie au părăsit Mosco
va, plecînd spre Islanda, marele 
maestru Mark Taimanov și maes* 
irul international Gheorghi Uivițki. 
Cei doi .șahiști sovietici vor par-

VOROS LOBOGO SI HONVED 
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR

Budapesta 11 (prin
etapa a doua a campionatului ma
ghiar, Voros Lobogo a întrecut cu 
6-0 (2-#) pe Salgotarjânl Bănyăsz, 
iar Honvâd a învins cu 4-0 (2-6) pe 
Szegedi Haladâs. Pentru Voros Lo
bogo au marcat: Hidegkutl (2), 
Szimcsăk I, Sândor, Palotăs și Sl- 
pos. Pentru Honved au înscris: 
Tichi (2), Puskas șl Kocsis. Dozsa 
Budapesta a învins Pecsl Dozsa cu 1-0 
(1-0). A marcat în proprie poartă 
Takăcs. Csepeli Vasas a obținut o 
frumoasă victorie în deplasare în- 
trecînd pe Dorogl Banyasz cu 1-0 
(1-0) prin punctul înscris de Povâ- 
Bzai. La Budapesta, Klnlzsl a obți
nut o dificilă victorie în fața echi
pei Szombathely Torekvds cu 1-0 
(1-0). A marcat Vilezsal. Tatabanyai 
Banyasz a terminat la egalitate, 1-1 
(1-0) cu Vasas Budapesta. Au mar
cat Kovacs IV și respectiv Csordas.

După două etape singurele echipe 
care n-au pierdut nici un punct sînt: 
Voros Lobogo, Honved și Kinizsi.

Subert Zoltan

telefon). — In

FIORENTINA CONȚINĂ SA FIE 
NEÎNVINSA IN CAMPIONATUL 

ITALIAN
Roma 11 (prin radio). — In etapa a 

22-a a campionatului italian, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Florentina-B-ologna 0-0, Genova-Pa- 
dova 0-0, Lanerossi-Torino 1-0, In- 
ternazionale-Milano 2-1, Pro Patria- 
Napoli 0-0, Spal-Novara 2-0, Triesti- 
na-Atalanta 0-0, Juventus-Sampdoria 
2-2. Miercuri Bologna a învins To
rino cu 6-1. Meciul din etapa de du
minică Lazio-Roma nu s-a disputat 
din cauza terenului impracticabil. 
Iată clasamentul:
L Fiorentina 22 14 8 0 41:12 36
2. Milano 22 11 5 6 51:31 27
3. Internazlonala 22 11 3 8 37:25 25
4. Spal 22 9 6 7 29:26 24
5. Sampdorla 22 8 8 6 33:31 24
6. Torino 22 9 5 8 30:29 23
7. Lanerossi 22 7 0 6 20:21 23
8. Napoli 22 7 8 7 33:30 22
9. Roma 21 7 8 6 30:28 22

10. Atalanta 22 9 4 9 42:41 22
11. Juventus 22 G 10 6 2ț:26 22
12. Padova 22 9 3 10 28:31 21
13. Lazio 21 6 8 7 29:27 20
14. Genova 22 8 4 10 34:37 20
U. Triestina 22 6 8 8 15:28 20
16. Novara 22 5 8 9 26:30 18
W. Bologna 22 7 3 12 40:39 17
18. Pro Patria 22 1 6 15 18:65 8

PRIMA ETAPA A CAMPIONA-
TULUI R. D. GERMANE

Berlin 11 (prin telefon). ■- in pri-
ma etapă a campionatului țării s-au
înregistrat următoarele rezultate:
Dynamo Berlin-Aktivist Brieske

Pregătirea gimnastelor noastre in vederea intilnirilor 
internaționale

Seria Intilnirilor internaționale 
din acest an ale echipei noastre 
reprezentative feminine de gimna
stică se deschide cu un concurs care 
se va desfășura la Kiev în zilele de 
22, 23, 24 și 25 martie. In vede
rea acestui important eveniment 
reprezentativa noastră feminină își 
desăvîrșește pregătirea în sala de 
gimnastică de la stadionul Tinere
tului, urmînd ca la 19 martie să 
părăsească țara plecînd spre Kiev.

La concursul de gimnastică de la 
Kiev se vor întîlni la datele de 
mai sus cele mai bune echipe din 
lume și anume: U.R.S.S., R. P. 
Ungară, R. Cehoslovacă, R. P. 
Bulgaria și R. P- Romînă. Gu ex
cepția țării noastre, celelalte națiuni 
prezintă în întreceri și echipe mas
culine.

Atît pentru echipa noastră cît 
și pentru celelalte echipe partici
pante, concursul de gimnastică de 
la Kiev constituie un examen difr 
cil, în primul rînd pentru că a- 
colo se întîlnesc echipe care ocu
pă primele locuri în ierarhia mon
dială, iar, în al doilea rînd, pen
tru că programul de concurs este

a învins 
(16—14,

de volei de la Sofia
15—9). Jucătoarele de la Progresul 
au jucat cu mult sub posibilitățile 
lor, și cu toate că au condus în 
primul set cu 12—0, au fost în
vinse cu 15—12.

Duminică seara Minior
Cerveno Zname cu 3—1
15—13, 16—18, 16—14). In cel mai 
frumos joc al turneului echipa Pro
gresul București a întrecut Udar- 
nik cu 3—2. (11—15, 15—9, 10— 
15, 15—9, 15—2).

In cursul zilei de luni, echipa 
Progresul a plecat la Plovdiv unde 
urmează să joace marți cu o selec
ționată locală.

ticipa la turneul internațional de 
șah care va avea loc la Reikjawik 
și vor da mai multe simultane cu 
cei mai buni șahiști islandezi. (A- 
gerpresj, ■

Senftenberg 1-2, Motor Zwickau- 
Vorwărts Berlin 3-0, Motor Weisen- 
fels-Wismut Karl Marx-Stadt 1-1, 
Motor Karl Marx Stadt-Empor Ros
tock 0-0, Rotation Babelsberg-Ein- 
heit Dresden 1-0, Lokomotive Leip- 
zig-Turbine Erfurth 0-1, Lokomo
tive Stendal-Rotation Leipzig 1-0.

Echipa chiliana Green Cross va 
susține miercuri la Zwickau o în
tîlnire amicală cu echipa locală Mo
tor.

Gerhard Lerch

rezultate 
din cla-

DERBIURI IN CAMPIONATUL 
AUSTRIAC

Viena (prin radio). — Duminică 
după-amiază, în cuplaj, Vienna a 
învins echipa F.C. Austria cu 3-2 
(1-0), iar Wacker a întrecut Rapid 
cu 2-0. In urma acestor 
situația echipelor fruntașe 
sament se prezintă astfel:

1. Wacker
2. Rapid
3. Vienna

1 38:16 2414 11 2
14 10 2 2 43:22 22
15 9 3 3 56:2? 21

BELGRAD SI CER-PARTIZAN
VENA ZVEZDA ÎNVINGĂTOA
RE IN CAMPIONATUL IUGO

SLAVIEI
Belgrad 11 (prin telefon).

etapa a doua a returului s-au Înre
gistrat următoarele rezultate: î\«- 
tizan Belgrad-Budocnoșt 9-0,

Veîej Mostar-Cervena

Zagreb 3-3; Spartak-Sarajevo 4-0. In

Cervena Zvezda și 
24 puncte, urmate 
19 pct. și Dinamo

din cursul săptă- 
: Hajduk-Green 
Zagreb:

rezultate:
Split: Hajduk-Green Cross
1-2; Zagreb: Dinamo-Green 

s-z; Belgrad: Beogradski Sport

_ In
Par- 

  ________________  ___ Beo- 
gradski Sport Klub-Radnicikl 4-1; 

.______“_ 1______ _____ Zvezda 1-3;
dnamo-Vojvod*ina 3-2£ Ha^duk Split- 

urma acestor rezultate, în clasa
ment conduc r 
Partizan cu cîte 
de Radniciki cu 
cu 17 pct.

Alte 
mânii: 
(Chili) 
Cross 
Klub-Kinizsi Budapesta 4-0.

CAMPIONATUL DIN R. P. 
BULGARIA

Sofia 11 (prin telefon). — In etapa 
a doua s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Udarnik — Uzina 12 2-0; 
Spartak Sofia — Lokomotiv 1-0; m- 
namo Sofia — Naroden Armie Plov
div 0-1; Spartak Pleven — Ț.D.N.A*. 
0-0; Spartak Stalin — Minior Dimi-: 
trovo 0-0. In clasament conduce 
Naroden Armie Plovdiv eu 4 pct. 
urmată de Spartak Stalin, Spartak 
Pleven, Minior Dimitrovo și Ț.D.N. A 
cu cite 3 pct.

Toma Hristov

cel olimpic. Această întrecere, con-; 
stituie de fapt un „preludiu" al O- 
limpiadei de la Melbourne, unde 
lupta pentru primele locuri se va 
da — fără îndoială — tot între 
aceste reprezentative.

In mod special pentru echipa 
noastră „examenul" de la Kiev 
este greu și aceasta deoarece este 
singura echipă care, în acest an, 
nu a luat parte pînă acum la nici 
o întîlnire internațională. De a- 
cest lucru sînt conștiente și com
ponentele lotului R.P.R. care s-au 
pregătit cu perseverență căutînd 
să-și însușească bine exercițiile 
impuse și să le perfecționeze pe 
cele liber alese. Concursurile de 
verificare organizate pînă acum 
au arătat, de altfel, că majoritatea 
gimnastelor din lotul R.P.R. sînt 
destul de bine pregătite. Timpul 
care a mai rămas pînă la concurs 
este folosit foarte judicios, pregă-’ 
tirea lor bazîndu-ce în special pe 
antrenamente controlate și con
cursuri de verificare. Pentru acli
matizarea gimnastelor cu atmos
fera de concurs și pentru selec
ționarea echipei participante la 
Kiev, sîmbătă și duminică se va 
desfășura un concurs de selecție 
cu public.

Dintre componentele lotului 
R.P.R. am remarcat cu prilejul ul
timelor antrenamente și concursuri 
de verificare, pe maestra sportului 
Elena Mărgărit, Sonia Inovan, 
Georgeta Hurmuzache și Emilia 
Vătășoiu.

Lotul reprezentativ de polo al R. P. F. Iugoslavia 
București
Stakula, antrenori. Zdravko Ko- 
vacic. Jura Amsl, Davorin Janako 
vic, Pero Katizic, Milan Muscat!-, 
rovic, Ivo Stakula, Hrvoje Karfc, 
Marjan Zuzej, Ivo Cipci. Boris 
Cakvas, Vladimir Ivkovic, Bosko 
Vuksanovic, Zdravko Jezic, Gojka 
Arneri, Lovro Radonic Uros Roje^ 
Jakov Montins, Tono Mohoric, Mi
roslav Cirkovic, Anton Nardell, 
Dabisa Jezina.

sosește în
Mîine dimineață va sosi în Ca

pitală lotul reprezentativ de polo 
pe apă al R.P.F. Iugoslavia.

Timp de aproape trei săptămînî 
oaspeții se vor pregăti la bazinul 
acoperit Floreasca, împreună cu 
jucătorii romîni. Delegația iugosla
vă, compusă din 24 persoane 
este condusă de dr. Vladimir Po- 
lic, care a arbitrat în noiembrie 
anul trecut intîlnirea de polo pe 
apă R.P.R.—R. Cehoslovacă.

Iată' numele celorlalți membri ai 
lotului care se deplasează la 
București: Bozo Griknic și Lovro

H0TAR&
CAMPIONATUL FRANCEZ

Paris 11 (prin radio). — ieri s-au 
desfășurat în Franța jocurile din 
cea de a XXIV-a etapă din cadrul 
campionatului de fotbal al primei 
divizii. Cu această ocazie s-au înre
gistrat cîteva Tezultate interesante.; 
In primul rînd trebuie scos în evi* 
dență succesul obținut în deplasare 
de echipa A. s. Monaco care a în* 
trecut pe fruntașa clasamentului — 
Lens — chiar pe terenul acesteia. 
La Montclimar, acolo unde nu au 
putut cîștiga Nice, Reims, Marseille 
și alte echipe fruntașe, echipa gaz
dă Sochaux — a pierdut surprinză
tor în fața lui Nîmes, care se află 
în coada clasamentului. După ce cu 
o săptămînă în urmă a fost între* 
cută cu 6-1, în Cupa Franței, Olym-i 
pique Marseille șl-a luat ieri revan-i 
șa, întrecînd pe Nancy în deplasare 
cu 4-2. Nice a întrecut cu greu a* 
casă pe Sedan. Iată rezultatele com
plete ale etapei: Lens-Monaco 1-2; 
Sochaux-Nîmes 6-1; Strasbourg-Tro
yes 2-1; Radng-St. Etienne 3-0» 
Nancy-Marseille 2-4; Lyon-Metz 2-1; 
Nice-Sedan 3-2; Reims-Lille 1-1;

desfășurat dubla în

Toulouse-Bordea’TX 
tul:

2-1. Clasament

1. Nice 24 13 6 5 50:32 32
2. Lens 24 14 2 8 44:39 30
X Lyon 24 12 5 7 39:34 29
4. Reims 24 10 7 7 42:33 27-
5. Monaco 24 11 5 8 43:35 27.
6. Toulouse 24 10 7 7 41:35 2X
7. Racing 24 11 4 9 48:39 26
8. St. Etienne 24 9 8 7 47:42 26
9. Sedan 23 10 5 8 37:37 25

10. Marseille 24 9 7 8 36:36 25.
11. Nancy 24 9 6 9 44:46 24
12. Sochaux 24 9 5 10 37:35 23
13. Strasbourg 24 9 3 12 39:42 21
14. Nîmes 24 7 6 11 44:45 20
15. Metz 24 7 6 11 37:51 20
16. Lille 23 7 3 13 40:48 17.
17. Bordeaux 24 6 5 13 31:47 17
18. Troyes 24 4 6 14 31:54 1<

Duminică s-a desfășurat dubla în: 
tîlnire între echipele naționale alei 
Belgiei și Elveției. La Bruxelles s-aa 
întilnit echipele A. Elvețienii au els-i 
tigat cu 3-1. La Fribourg, Elveția B. 
— Belgia B.: 3-3.

*
La 25 martie va avea loc la rar’s 

Intîlnirea dintre echipele naționale 
ale Franței și Austriei. In aceeași; 
zi. la Budapesta se vor întîlni echi
pele de tineret alo Ungariei șl 
Franței.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL» 
CEHOSLOVAC DE FOTBAL

Praga 11 (prin telefon de la cores-, 
pondentul nostru). — In prima eta.p& 
a campionatului cehoslovac de fot* 
bal s-au înregistrat cîteva surprize. 
Noile promovate au debutat promi
țător. Rezultatele înregistrate sîntt 
Dynamo Prag-a-Banik Ostrava 1-1; 
Noua promovată Spartak Hradeu 
Kralove a dispus de Slovan Bra
tislava cu 3-1; Spartak Tmava-Spar-, 
tak Sokolovo Praga 1-6; Jiskra ZI* 
lina-Tatran Preșov 3-2; Spartak Ko
sice, care joacă pentru întîia oară 
In prima categorie a țării, a termi
nat la egalitate eu U.D.A. Praga:
2- 2. Ruda Hvezda Bratislava-Banik Kladno 2-1.

BOGATA ACTIVITATE INTERNA^ 
TIONALA A FOTBALIȘTILOR 

BULGARI
Anul acesta fotbaliștii bulgari vor 

av®a ° bogată activitate intemațios 
nala. La 12 mai echipa reprezenta-1 
tivă a R.P. Bulgaria va întîlni Ia 
Londra echipa amatoare a Angliei 
în cadrul preliminariilor turneului 
olimpic de fotbal. La 26 august fot-i 
ballștii bulgari vor juca cu repre«4 
zentativa R.P. Polone la Varșovia^- 
Ia 10 septembrie la Sofia cu echipa 
R.P. Romîne și la 14 octombrie la 
Sofia cu echipa R.D. Germane.

Reprezentativa secundă a R.P. 
Bulgaria va disputa următoarei^ 
meciuri : 22 aprilie la Sofia cut
R.P.F. Iugoslavia B. 26 august la S<fe- 
fia cu R.p. Polonă B, 9 septembrie 
la București cu K..P. Romînă B. E* 
chipa de tineret a R.P. Bulgaria va; 
întreprinde în luna august un tur-i 
neu în R.D.Germană, iar reprezen
tativa de juniori va participa la 
turneul F.I.F.A. din R.P. Ungară ti 
va juca cu echipele R.P.R. și R.P. 
Polone.

In același timp echipele bulgar* 
de club vor susține numeroase me» 
ciuri cu echipe din R.P. Polonă. 
R.P.R., R.P.F. Iugoslavia. Cipru, 
Suedia, Danemarca, U.R.S.S., R.D. 
Germană, R. Cehoslovacă și din alt* 
țări.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
ALBANIEI

TIRANA (telegramă). — Duminică. 
* început campionatul Albaniei. latK 
rezultatele înregistrate : Partizan-* 
Puna Shkodra 4—0, Dinamo—Ixacot- 
motiva 2—0, Puna Vlora—Puna Berațjg
3— 1, Puna Tirana—Puna Kavaja 2—1, 
Transmite; Victor Kraja—corespon-t 
dent.
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într-a.

ziarului 
însemn 

socotesc 
acesta

"Te întrebi dacă 
între Australia și 
Tasmania s-ar ri
dica pămîntul, a- 
lungînd marea, da
că cele 123 de mi
lioane de oi pe ca
re le are această 
țară ar pieri de o 
molimă, lucru în- 
tr-adevăr Imposi
bil dacă ținem 
seama că nici un 
animal infectat nu 
poate pătrunde pe 
această insulă (caii 
concurenților la 
probele equestre 
trebuind să-și gă
sească loc de în
trecere la Stock
holm), Australia ar 
întră mai degrabă 
în atenția genera
lă, așa cum o fa
ce acum organi- 
zînd cea de a XVI- 
a ediție a Jocurilor 
Olimpice de Vară.

Sînt convins că 
nu, mai ales 
fiecare zi ce 
apropie de 22 
îembrie, cînd 
căra olimpică 
începe să ardă pe 
und Stadium" din 
trage mai mult privirile 
colo.

Nu mă mir de aceea că, după 
călătoria pe care am întreprins-o 
împreună cu dr. Traian Dumitre
scu, lector la catedra de fiziolo
gie a Institutului de Cultură Fi-' 
zică, diin însărcinarea Comitetu
lui Olimpic Romîn, pentru a ne 
documenta asupra condițiilor care 
există în capitala statului Victo
ria și asupra transportului, nume
roși corespondenți de presă ni 
s-au adresat cerîndu-ne amănunte 
în legătură cu această deplasare. 
Am redactat, de asemenea, un ra
port amănunțit asupra tuturor 
problemelor, am făcut numeroase 
expuneri și iată că acum mă pre
gătesc — Ia cererea 
„Sportul popular" — să 
amănuntele pe care le 
mai interesante. Lucrul 
nu mii se pare de loc ușor pentru 
că aceste date sînt foarte nume
roase și mai ales pentru că citi
torul și iubitorul de sport vor me
reu lucruri noi. Trebuie să mărtu- 
turisesc însă că sînt încă multe 
de spus și că nu mi-e teamă că 
ziarele nu vor avea material su
ficient, interesant, în ceea ce pri
vește Jocurile Olimpice pentru pe-' 
rioda de 8 luni care a mai rămas 
pînă la începerea acestora.

După cum se știe, am vizitat 
Australia în luna ianuarie. E ade
vărat, Iarna... nu exagerase pînă 
atunci în privința frigului și ă 
vîntului nici la noi. Dar Australia 
situată în cealaltă emisferă se a- 
fla în plină vară, cu o climă care 
se asemăna cu cea meditera
neană.

Voi expune în alt capitol amă
nuntele în legătură cu călătoria și 
voi prezenta mai întîi orașul care 
va fi locui întrecerilor din cadrul 
Jocurilor Olimpice .

Melbourne este situat la extre
mitatea golfului Port Phillip cu un 
diametru de 35 km, aproape o 
mare înconjurată de pămînt, la’ 
colțul sud-estic al continentului 
australian. Au trecut 118 ani de 
cînd acest oraș a fost fondat și de 
sigur există o mare deosebire între 
felul în care arată astăzi și mi
cuțul port de altă dată.

Astăzi, Melbourne a devenit un 
oraș modern, „unul din cele mai 
grațioase din lume" cum poți citi 
tn fiecare prospect de turism au- ai 
Stralian, în orice caz cea mai mare 
capitală din cele 6 ale tot atîtof 

’state australiene. Are aproximativ 
1.400.000 locuitori și este centrul 
celof mai mari întreprinderi in
dustriale șî comerciale ale Aus
traliei și, după cum scriu pros
pectele, „o forță , majoră în viața 
larftstică, culturală și politică a 
Mațiunii".

Dar, pentru că am amintit de 
aceste apfecieri’jtrebuie să arăt că 
nu aceeași păfeîe o au despre 
Melbourne locuitorii din Sydney șl 
cei din Adelaida care sînt gata ori 
cînd să acorde întîietate orașe- 
for lor. De altfel, locuitorii celor 
o ■ state australiene „New South 
Wales* cu capitala la Sydney, 
t,Victoria" cu capitala la Melbour
ne, „Australia de Sud" cu capi
tala la Adelaida, „Queensland" cu 
capitala la Brisbane, „Australia de 
Vest" cu capitala la Perth (orașul

de București, Melbournul se pregătește 
pentru Jocurile Olimpice (I)

Melbourne, orașul celei de a XVI-a ediții a Jocurilor Olimpice de Vară.

învățătoarea 
de la Hunty)

în care locuește 
Barbara Strickland 
și „Tasmania" cu capitala Hobarth 
își dispută întîietatea din toate 
punctele de vedere. Tocmai de a- 
ceea, ni s-a întîmplat ca afirmînd 
că Sydneyul este un oraș frumos 
sau în sfîrșit că am întîlnit acolo 
oameni simpatici, interlocutorul 
nostru din Melbourne să ne-o taie 
scurt:

— Sydneyul un oraș ? Doar 
Melbournul poate fi numit cu ade
vărat un oraș, pentru că are locu-’ 
Itorii cei mai simpatici!...

După asemenea răspunsuri, so
sind la Sydney n-am mai îndrăz4 
nit să lăudăm Melbournul. In ori 
ce caz, întîlnindu-ne cu un locui
tor din Adelaida am aflat că a- 
cest oraș este de fapt centrul cul
tural al Australiei. Cine poate ști, 
în fond, care mai este adevărul? 
Mai afli pe deasupra că în cele 6 
state, probabil tot din aceeași ri-' 
valitate, există un ecartament di
ferit la linia ferată. De aceea tre
buie să schimbi mereu trenul.

Să revenim însă la Melbourne. 
Orașul are un centru format din 
8 străzi cu blocuri înalte în care 
se află instituțiile, băncile, marile 
magazine și... societățile de asigu
rare. De ce aceste trei puncte de 
suspensie? Voi explica îndată. A- 
sigurarea pentru spargerea gea
murilor din cauza vîntului, pentru 
incendii și furturi, accidente și 
multe calamități de acest gen re
prezintă în Australia un venit 
foarte serios. Aproape fiecare aus
tralian .plătește cel puțin 3 asigu
rări iar alții chiar 8 și 10. Astfel, 
ne-a fost dat să descoperim un 
sistem de asigurare mai mult de 
cît interesant: asigurarea pentru 
persoana a treia. N-ați știut ni
mic despre aceasta ? Ei bine, 
mulți australieni plătesc această 
asigurare pentru o persoană necu
noscută, care nu le este rudă nici 
măcar prieten. E vorba de cetă
țeanul, care trecînd pe stradă 
prin fața casei lui ÎȘi fracturează 
piciorul. Și X, conform unei legi 
vechi, aproape de cînd căpitanul 
Arthur Phillip a debarcat în Bo
tany Bay, trebuie să plătească în
grijirea în spital și medicamentele. 
Și atunci X preferă să plătească 
ani și ani, Iar în ziua în care u- 
nul își rupe piciorul în fața casei 

k • Sîmbătă seara s-a disputat la 
" Budapesta intîlnirea feminină și 
k masculină de baschet dintre repre- 
" zentatlvele Ungariei și Austriei. In 
k ambele întreceri, sportivii maghiari 
" au obținut victorii la scor: 92-35 ' 
k bărbați și 91-39 la femei.

k • Un lot de înotători din R. 
r Germană și R.F. Ungară se află 
k U.R.S.S., unde se pregătesc în co

mun cu înotătorii sovietici. Sporti- 
b vii celor trei țări se vor întrece în 

mai multe competiții la Kiev și 
b Moscova.

) • De curînd a luat sfîrșit la Ber
lin un turneu internațional de ho- 

ț chei pe gheață la care au partici
pat reprezentativele R.D. Germane, 

b Norvegiei și Belgiei, pe primul loc 
. s-a clasat selecționata R.D.G. care 

a învins Norvegia cu 4-1 și Belgia 
b cu 14-7. Pe locul doi s-a clasat Nor- 

vegia care a întrecut Belgia cu 7-5.

. • Inotătoarea germană H. Klomp
a obținut două valoroase recorduri

Ia

D. 
în

lui, societatea de asigurare se o- 
cupă de tratament

Tot în centrul orașului se află 
și numeroase hoteluri în restau
rantele cărora între 5 și 6 jumă
tate după-amiază se poate bea 
bere. Alt amănuht interesant: in 
Melbourne berea poate fi consu
mată numai între aceste ore șî 
numai în restaurantele hotelurilor. 
Dar s-au găsit destui australieni 
abili care i-au păcălit pe legiui
tori. Hotelul poate să aibă numai 
două camere, în schimb restau
rantul poate să cuprindă mai mul4 
te sute de consumatori. Este 
însă un hotel cu restaurant? Este. 
Atunci?

Dar Melbournul cuprinde nu 
numai acest centru de 8 străzi, oi 
se întinde pe o suprafață foarte 
mare, majoritatea cartierelor fiind 
formate din vile așezate în mij
locul unei vegetații abundente. Au
stralianul este inamicul blocurilor 
și preferă unui apartament modem 
și luxos, o casă cît de mică așezată 
în mijlocul unei grădini. De 
fapt, cum părăsești centrul cellor 
8 străzi călătorești printre aceste 
vile pe care le întîlnești pînă de
parte, la multe mile.

Iarba, gazonul, florile sînt în
grijite cu 
de aceea 
statînd că 
boumului 
câți. Este 
iarba, vopsesc gardul, sapă la ră
dăcina florilor sau plimbă clinele. 
Acest patruped, adus probabil în 
Australia cu mulți ani în urmă 
pentru paza turmelor de oi, se 
bucură de multă atenție. Intf-a- 
tît incit la orice primărie găsești, 
alături de oficiul de nașteri, cel 
de căsătorii și cel de morți pen
tru’ oameni și „Dogs Office" — 
oficiu pentru cîini.

Melbournul este un oraș al spa
țiilor verzi, al parcurilor. Străbă
tut de fluviul Yara, cu marele golf 
pe care îl înconjoară, trebuie să 
recunoaștem — așa cum o arată 
și' prospectele turistice — că este 
deosebit de pitoresc.

Va fi, în orice caz, o surpriză 
plăcută pentru participanții la Jo-- 
curile Olimpice, care îl vor găsi 
în floare, la începutul verif.

multă atenție și tocmai 
la început te miri con- 
duminica locuitorii Mel- 
sînt mai prost îmbră- 
însă ziua în care tund

SAMUEL BARANYI 
directorul Instruirii Sportive 

din G.C.F.S.

de 200 și 
a obținut 
Concursul

ale Germaniei, in proba 
too m. liber. La 2OT m. ea 
2:24,9, iar la 400 m. 5:10,4. 
a avut loc la Dusseldorf.

O Duminică s-a desfășurat in Ger
mania occidentală intîlnirea inter
națională de handbal in sală dintre 
echipele Suediei și R.F. Germane. 
Au invins suedezii eu 13-10.

• Duminică s-a desfășurat o mare 
cursă ciclistă internațională pe dis
tanța Mllano-Torino (225 km.). Vic-

VARȘOVIA 11 (prin telefon).— 
Sîmbătă și duminică, atît la Za

kopane, cît și la Varșovia au con
tinuat întrecerile din cadrul celei 
de a Xl-a ediții a Jocurilor Mon
diale Universitare de iarnă.

Proba de slalom uriaș femei s-a 
desfășurat pe o pîrtie de 1200 m. 
cu o diferență de nivel de 350 m.

Magdalena Marotineanu, a mers 
excepțional însă cu cîțiva metri 
înainte de sosire a căzut. In felul 
acesta ea a pierdut secunde pre4 
țioase și s-a clasat destul de slab. 
A doua concurentă romînă, Elena 
Epuran, a realizat o performanță 
meritorie clasîndu-se pe locul 5. 
Iată rezultatele tehnice: I. Meren- 
dova (Ceh.) 1:14,3; 2. Pechankova 
(Ceh.) 1:18,7; 3. Kralova (Ceh.) 
1:22.9; 4. Janczy (Pol.) 1:23,4; 5. 
Elena Epuran (Rom.) 1:23,5.

Proba de slalom uriaș bărbați s-a 
desfășurat pe o pîrtie de 1500 m. 
cu o diferență de nivel de 450 m., 
concurenții trecînd prin 60 porți. 
Primul loc a revenit concurentului 
cehoslovac Stiehl cu timpul de 
1:32,2. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. Czarnjak (Pol.) 1:33,3; 
3. Hendrich (Ceh.) 1:34,7. Concu
rentul romîn Cristoloveanu s-a cla-- 
sat pe locul 6 cu timpul de 1:38,0.

Proba de fond 15 km. a scos în 
evidență forma bună a schiorilor 
sovietici care au ocupat primele 
4 focuri. O performanță deosebită a 
fost realizată de sportivul romîn Al- 
descu care a ocupat locul 5. Iată re
zultatele tehn’ce: 1. Anikin (URSS)' 
56,15; 2. Selîuhin (U.R.S.S.)
57,09. 3. Holosceaghin (URSS)'
57,43; 4. Kuznețov (URSS) 57,45; 
5. Aldescu (R.P.R.) 59,35.

In continuare, s-a desfășurat 
proba de 15 km. fond din cadrul 
combinatei nordice. Pe primul loc 
s-a clasat concurentul sovietic Si
dorov cu timpul de 1:02,52. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 2. 
Malenac (Ceh.) 1:05,39; 3. Dadej

La telefon: Victor Ciociltea !
„Aveți „Colectivul muncitorilor mineri de 

la Petrila urmăresc cu interes evo
luția dvs. la turneu și vă urează 
not succese". In numele colectivu
lui semnează Hajdu luliu, Erou al 
Muncii Socialiste. Și șahiștii de la 
șantierul de construcții Vatra Lu-> 
minoasă i-au adresat cuvinte 
de încurajare lui Victor Cio- 
cîltea. I-au scris și tovarășii 
de echipă, membrii colectivii4 
lui Constructorul care iau par
te acum la campionatul R.P.R. pe 
echipe.

Am trecut apoi la discuții „tehni
ce". întreruptele de sîmbătă au a4 
dus modificări serioase în partea de 
sus a clasamentului, Averbach a 
câștigat întrerupta cu Traikovici, 
trecînd pe primul loc cu 7‘/2 p- 
Holmov a cîștigat la Sliwa (runda 
a VIII-a) și l-a ajuns pe Ciocli- 
tea pe locurile 2—3 cu 7 p. Pe Io 
cui 4, la o jumătate de punct se 
află marele maestru Pachman. Iată 
și rezultatele altor întrerupte: Dit
tman—Sterner 1—0, Traikovici-- 
Fuchs (J—1, Sliwa—Sefc 1-0, Stor- 
ner—Sefc 1/2—1/2, Pldevski—Uhl- 
man 1/2—1/2. In continuare clasai 
mentali se prezintă astfel: 5—6. 
Dittman. Uhlman 5 -p.; 7—9. Fuchs, 
Sliwa, Sefc 4l/2 p.; 10—11. Pidev- 
ski, Molberg 4 p.; 12—13. G°ltz, 
Bilek 3'fa p.; 14. Sterner 3 p.; 15. 
Traikovici 2 p. 16. Andersen 1/2 p.

DRESDA 12 (prin telefon) —' 
Duminică și luni turneul a conti
nuat cu desfășurarea rundelor a 
X-a și respectiv a Xl-a.

In runda de duminică (a X-a) 
doar o singură partidă a luat sfîr-i 
șit: Pachman — Anderssen */2—Vi; 
Toate celelalte partide nu s-au 

, terminat. Ciociltea a întrerupt cu 
Mohlberg într-un final de turnuri1, 

L . >avînd un pion în plus. Iată aceastătona a revenit elvețianului Ferdy X ... J.
Kubler, care a parcurs distanța în \poziție: Alb: Ciociltea — Red, 
5h 49,45. Pe locul doi s-a clasat bel- XTf7.pp. a4, b3, fG, f2, g3. Negru : 
gianul Derjicke. > Mohlberg -3 Rd8, Tc6 pp. a7, c7
• Duminică s-au desfășurat la ț?* C’ociltea a dat mutarea 41-fl

Paris finalele campionatului de bas- plic.
chet. La fete a învins echipa Ivry, > in runda de luni în atenlîa 
^ieaneîn-P tU.cChiJPar <«*ala s-a .situat întîlnirea dintre
chipa Villeurbanne (Lyon) a întrecut ^Averbach și Ciociltea. Intr-o par- 
pe Racing club de France cu 61-41. ^tidă siciliana marele maestru A4 

, „ „ xverbach a ales varianta Richter —■
bulgari reprezentînd asociația spor- Kauser. Ciociltea s-a aparat precis
tivă „cerveno zname“ a părăsit a forțat schimbul damelor. La

\ mutarea 23, Averbach a propus re- bulgari vor lua parte la un mare >_ . . ’ , , ,
concurs internațional de schi care miză, care a tost acceptata de re- 
va avea loc în localitatea Chamonix, ^prezentantul nostru. Și în această
• La bazinul acoperit din Kiev X rundă toate partidele s-au între-'

s-a desfășurat în ziua de 11 martie ^rimt cu pxcentia acelei dintre intîlnirea internațională prleteneas- “r-aiL. i 3 n * „txlt
că de polo pe apă dintre prima echi- ^Holmov Goltz 1—0. Astăzi se 
pă a Uniunii Sovietice șl reprezen- Xjoacă runda XII-a. Ciocîlteâ întîi- 
tativa R.D. Germane. Sportivii So- < nește cu negrele pe Uhlman.- 
vietici au obținut victoria cu bco- ^Miercuri se reiau partidele între4 
nil de »—l. X rupte.

„Aveți Dresda, hotel Astoria", 
ne-a anunțat telefonista de la „in
ternațional" și peste Cîteva clipe 
am auzit în receptor vocea lui Vic
tor Ciociltea, tînărul șahist romîn 
care ne reprezintă la importantul 
turneu internațional de șah ce se 
desfășoară acum în Republica De
mocrată Germană.

Fără îndoială, întrebările au curs 
d intr-o parte și din alta, dar firește 
mai mult de la noi.
„Cum a fost partida cu Holmov?" 

am întrebat dorind noi amănunte în 
legătură cu frumoasa victorie re
purtată de Victor Ciociltea împo
triva puternicului maestru interna
țional.

„O întilnire de mare luptă, ne-a 
răspuns fostul nostru campion. De 
la început am simțit că stau mai 
bine. Totuși, la întrerupere, deși 
intuiam că am avantaj pozițional 
nu vedeam posibilități practice de 
realizare și, influențat de presti
giul adversarului meu... am pro- 
pus remiză. Holmov a refuzat-o și 
la reluare a sacrificai un pion pen- 
tra atac. Cred că m-am apărat 
bine, deoarece puțin mai tîrziu 
strîngeam cu emoție mina parte- 
aerului meu, care mă felicita pen
tru victorie".

Victor Ciociltea ne*a relatat te
lefonic că pe adresa sa la hotelul 
Astorîa din Dresda sosesc zilnic 
scrisori și telegrame din țară. Cu 
multă plăcere am ascultat textul 
telegramei pe care tînărul nostru 
reprezentant o primise chiar în d»4 

mfneața aceea de duminică: 

(Pol.) 1:06,49; 4. Roj-Gazienicza 
(Pol.) 1:07,07; 5. Jaremski (Pol) ! 
1:07,45.

Clasamentul general la combi
nata nordică este următorul: 1. 
Sidorov (URSS) 494,9 p.; 2. Roj4 
Gazienicza (Pol.) 421,8 p.; 3. Da-: 
dej (Pol.) 405,2 p.

Duminică s-a desfășurat proba 
de sărituri de pe trambulină. Pe 
primul loc s-a clasat concurentul 
sovietic Kaminski care a realizat 
sărituri de 81 și 82 m. obținînd 
220 p. Locul doi a revenit lu! 
Skvorțov (URSS) 215 p. (80 m. șl 
84,5 m.). Pe locul 3 s-a clasat
Fortecki (Pol.) cu 202,5 p. (66 m. 
și 77,5 m.).

In cadrul turneului de hochei pe 
gheață echipa R. P. Polonă a dis4 
pus duminică de echipa R. P. Chh 
neze cu scorul de 5—3 (1—0, 2—2, 
2—l). In al doilea meci al zilei 
echipa Uniunii Sovietice a întrecut 
echipa R.P. Romîne cu 5—0 (1—0 
2—0, 2—0).

VARȘOVIA 12 (prin telefon). — 
In cursul zilei de luni au avut 
loc la Zakopane probele de cobo- 
rîre. La femei primul loc a revenit 
concurentei Merendova (Ceh.) cu 
timpul de 2:51,4. Pe locul doi s-a 
clasat Magdalena Marotineanu 
(R.P.R.) cu timpul de 2:58,0. Pe 
locurile următoare au sosit: 3.
Rzepowna (Pol.) 2:59,8; 4. Kralo
va (Ceh.) 3:03,8; 5. Stejskalova 
(Ceh.) 3:04,9.

La coborîre bărbați, s-au înre
gistrat rezultatele: 1. Czarnjak
(Pol.) 2:33,8; 2. Roj-Gazîenica
(Pol.) 2:37,0; 3. Varașkin (Buî.| 
2:42,5; 4. Hendrich (Ceh.) 2:46,lj 
5. Smidel (R.D.G.) 2:46,3; 6. Crîs- 
otoveanu (R.P.R.) 2:48,0.
La hochei pe gheață, echipa' 

R. P. Romîne a întrecut echipa! 
R. P. Chineze cu 4—2 (3—0, 0—2, 
1—0). Au înscris: Ferencz, Peterș 
Nagy șî Takacs. Echipa R- Ceho
slovace a învins echipa R. P. Po-: 
lone cu 5—4 (3—1, 2—2. O—l).


