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Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez,

Consiliul de Stat și guvernul 
Republicii Populare Polone 

către toți oamenii muncii, către 
poporul polonez

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Consiliul de Stat, guvernul Republicii 
Populare Polone, cu profundă durere aduc la cu
noștința întregului popor — muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor și tinerilor din țara noastră — că la , 
12 martie, ora 23,35 (ora Moscovei), a încetat din 
viață la Moscova, după o grea suferință, tov. Bo
leslaw Bierut, prim-secretar al Comitetului Central 
al P.M.U.P.

Este o pierdere dureroasă pentru clasa munci
toare poloneză, pentru a cărei cauză tovarășul Bie
rut a luptat cu dîrzenie, pentru toți oamenii muncii, 
al căror fiu credincios a fost, pentru întregul po
por, pentru a cărui libertate și viitor mai bun a 
luptat de-a lungul întregii sale vieți, încă din ti
nerețe.

Tînăr muncitor tipograf — el s-a alăturat rîn- 
durilor luptătorilor pentru cauza socialismului. El 
s-a călit ca militant al aripei de stingă a Partidului 
Socialist Polonez în lupta împotriva cotropitorilor 
țariști, împotriva ocupanților austro-germani. Chiar 
de la crearea Partidului Comunist din Polonia el a 
intrat în rîndurile partidului. In anii dintre cele 
două războaie mondiale, neînfrînt de persecuții și 
de numeroasele arestări, el a organizat cu entuziasm 
și devotament pe muncitori și oameni ai muncii, 
pe intelectuali și tineri, la luptă împotriva puterii 
capitaliștilor și moșierilor, pentru pîine și muncă, 
pentru libertăți democratice, pentru pace și puterea 
populară. In calitate de militant al mișcării munci
torești internaționale el a participat la lupta revolu
ționară dusă de partidele frățești.

In zilele cele; mai grele lupte duse de poporul 
nostru împotriva 
varășului Bierut 
legat de istoria 
Polonez, printre 
Tovarășul Tomasz a fost organizatorul și președin
tele primului organ reprezentativ democratic al 
poporului polonez — Krayova Rada Narodova — 
care a luptat pentru eliberarea națională și socială.

Anii Poloniei populare sînt inseparabil legați de 
munca tovarășului Bierut ca președinte al Repu
blicii, al Consiliului de Miniștri, președinte al Co
mitetului Frontului Național pe întreaga Polonie, 
prim-secretar al Comitetului Central al P.M.U.P. 
Poporul polonez își va aminti de tovarășul Bierut 
ca de un luptător neînfrînt pentru întărirea puterii 
populare, pentru stabilirea frontierelor Poloniei pe 
Oder și Neisse, pentru unificarea mișcării muncito
rești pe baza marxism-leninismului, pentru refa
cerea țării, pentru propășirea economiei și culturii 
țării noastre, pentru întărirea poziției internațio
nale a Poloniei, pentru socialism.

Patriot înflăcărat — el a militat pentru prietenia 
frățească dintre Polonia populară și Uniunea Sovie
tică și toate țările socialiste, a militat pentru soli
daritatea internațională a oamenilor muncii, a fost 
un luptător înflăcărat pentru pace și prietenie între 
popoare.

Clasa muncitoare, întregul popor, l-au cunoscut 
ca ur. activist de frunte al partidului — care este 
călăuza în munca și lupta lor — partid pe care l-a 
slujit pînă la ultima sa suflare, ca luptător neobosit 
pentru comunism.

Cinste memoriei sale I

cotropitorilor naziști, numele to- 
— „Tomasz", a fost indisolubil 
eroică a Partidului Muncitoresc 
ai cărui întemeietori se număra.

Funeraliile lui 
vor avea loc

Boleslaw Bierut 
la 16 martie

VARȘOVIA 14 (Agerpres).— 
PAP transmite:

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor lui Boleslaw Bie
rut, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, a anunțat că 
sicriul cu trupul neînsuflețit al 
lui Boleslaw Bierut va fi adus 
la 14 martie de la aeroportul 
Okecie din apropierea Varșo

viei Ia sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Pentru ca populația să-și 
poată lua rămas bun de la Bd» 
leslaw Bierut, sicriul va rătnîne 
in clădirea Comitetului Central 
al P.M.U.P. în zilele de 14 și 
15 martie.

Funeraliile lui 
rut vor avea loc

Boleslaw Bie
la 16 martie.

Delegația guvernamentala romînâ 
la funeraliile tovarășului 

Boleslaw Bierut
In Varșovia, la funeraliile to

varășului Boleslaw Bierut, prim 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc 
participa o 
mentală a
Romine.

Delegația 
tovarășii: Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., (șeful 
delegației), Iosif Chișinevschi, 
membru al Biroului Politic al

al Partidului 
Unit Polonez, va 

delegație guverna- 
Republicii Populare

este alcătuită din

C.C. al P.M.R., secretar al C.C, 
al P.M.R., Emil Bodnăraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Ion Cozma, secretar al 
C.C. al P.M.R., Vasile Crista- 
che, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim secretar a] co
mitetului regional de partid 
București și Marin Florea Io- 
nescu, ambasadorul R.P.R. în 
R. P. Polonă.

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, Guvernului Republicii Populare Polone

La 12 martie a încetat din viață, după o grea 
suferință, Boleslaw Bierut — prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, marele fiu al poporului polonez, 
talentat organizator al construcției socialiste în Po
lonia, devotat prieten al Uniunii Sovietice, eminent 
activist al mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale.

Boleslaw Bierut s-a născut la 18 aprilie 1892 în 
orașul Lublin, într-o familie de muncitori polonezi*. 
Incepînd din anul 1912 el a participat activ la miș
carea muncitorească revoluționară. Din momentul 
creării Partidului Comunist din Polonia, în 1918, Bo» 
leslaw Bierut a intrat în rîndurile partidului șl în 
scurt timp a devenit un activ militant al acestuia. 
Pentru participare la mișcarea revoluționară el a 
fost urmărit și arestat în repetate rînduri.

In perioada cînd Polonia a fost ocupată de hitle- 
riști, Boleslaw Bierut a fost unul din principalii or
ganizatori ai mișcării de rezistență, ai luptei po
porului polonez pentru eliberarea națională și so
cială. La 1 ianuarie 1944, el a fost ales președinte 
al organului reprezentativ suprem al puterii popu
lare, Krayova Rada Narodova, creat în ilegalitate. 
După eliberarea țării de către trupele Armatei So
vietice, împreună cu glorioșii ostași ai Armatei Po
lone, în 1944—1945 poporul polonez, în frunte cu 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, din conducerea 
căruia făcea parte Boleslaw Bierut, a înfăptuit 
transformări social-economice radicale, statorriicin- 
du-se în Polonia orînduirea democrat-populară.

In perioada 1947—1952, Boleslaw Bierut a fost 
președintele Republicii Polone și președintele Con
siliului de stat, iar în perioada 1952—1§54 af'Jost 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone. In martie 1954 el a fost ales prim- 
secretar al Partidului Muncitoresc Unit’ Polonez.

Pînă în ultimele zile ale vieții sale, tovarășul 
Bierut și-a consacrat toate forțele luptei pentru fe
ricirea poporului polonez, pentru crearea unei Po
lonii noi, socialiste.

In decursul întregii sale activități de partid și 
de stat, Boleslaw Bierut a stat ferm pe pozițiile In
ternaționalismului proletar, urmînd neabătut tradi
ția de luptă a clasei muncitoare poloneze și ă parti
dului ei, strîns legat de Partidul Comunist al 
Uniunii^ Sovietice prin lupta revoluționară cohiună 
de jumătate de veac, prin comunitate de idei, prin 
legături de prietenie și frățești.

In cuvîntările sale, Boleslaw Bierut sublinia ne
contenit marea însemnătate a prieteniei Șe ne
zdruncinat dintre popoarele polonez și sovietic, che
ma la strîngerea continuă a forțelor lagărului so
cialist. De curînd, de la tribuna Congresului al 
XX-lea a’ P-C-U.S., el a spus cu însuflețire?. „Tra* 
dițiile revoluționare ale clasei muncitoare diS Polo
nia, unitatea ei politică, prietenia și coeziunea po
poarelor întregului lagăr socialist, combativitatea 
crescîndă a mișcării muncitorești internaționale, 
lupta de eliberare a popoarelor asuprite însuflețite 
de istoricele victorii ale popoarelor din UniuneiȘjjo- 
vietfcă, întăresc voința maselor muncitoare dinȚo- 
lonia în lupta pentru victoria deplină a socialismu
lui”.

Tovarășul Bierut este cunoscut ca un încercat mi
litant al mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale. El s-a ridicat din rîndurile clasei munci
toare poloneze, ale poporului polonez, ca un emi
nent om politic și de stat care a făcut atît de mult 
pentru crearea Poloniei noi, populare, pentru crea- 
rea marii prietenii a țărilor socialiste. El a parti
cipat intens la activitatea Comitetului Executiv al 
Internaționalei Comuniste. După război, el a par

ticipat la lucrările Biroului Informativ al partidelor 
comuniste și muncitorești.

In Boleslaw Bierut, oamenii muncii din Polonia 
și din toate țările au pierdut un luptător dîrz card 
pînă la ultima suflare și-a pus fără preget întreaga 
viață în slujba cauzei clasei muncitoare, măreței 
cauze a lupte; pentru comunism.

Ln 1952, în ziua cînd a împlinit 60 de ani, Bo
leslaw Bierut a declarat cu mîndrie că izvorul for» 
țelor intelectuale și morale, izvorul creșterii și dez
voltării fiecăruia dintre noi îl constituie ideile mar
xism-leninismului. Devotamentul nemărginit față 
de marxism-leninism este trăsătura principală a 
chipului spiritual al lui Boleslaw Bierut.

întreaga viață a tovarășului Bierut este 
nunat exemplu pentru toți cei care luptă 
cauza păcii, democrației și socialismului,
fericirea popoarelor. Chipul luminos al lut Bole* 
slaw Bierut nu se va șterge niciodată din amintirea 
noastră.

Adio, neuitatul nostru prieten și tovarăș de luptă f
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Dragi tovarăși,

Comitetul Central al P.M.R., Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a R.P.R. și Consiliul de Miniștri al R.P.R. 
au primit cu profundă durere vestea încetării din viață 
a iubitului nostru tovarăș Boleslaw Bierut, primul se
cretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
eminent militant al mișcării internaționale comuniste și 
muncitorești, marele fiu al poporului polonez.

Cinstind memoria luminoasă a tovarășului Boleslaw 
Bierut, Partidul Muncitoresc Romîn, clasa muncitoare 
și poporul romîn exprimă sentimentele *de caldă prietenie 
pe care le poartă Partidului Muncitoresc Unit Polonez,

COMITETUL CENTRAL PREZIDIUL MARII ADUNARI
AL PARTIDULUI MUNCITORESC NAȚIONALE A REPUBLICII

ROMÎN POPULARE ROMINE

clasei muncitoare și poporului polonez, hotărîrea lor 
fermă de a dezvolta necontenit legăturile de prietenie, 
colaborare frățească și alianță dintre Romînia și Polo
nia string unite în marea familie a popoarelor lagărului 
păcii, democrației și socialismului, în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Noi știm că poporul frate polonez, greu încercat, își 
va strînge și mai mult rîndurile, își va cimenta și mai 
mult unitatea și, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, va păși înainte pe calea luminată de 
învățătura marxist-leninistă, spre victoria cauzei nobile 
căreia și-a închinat toate puterile tovarășul Boleslaw 
Bierut — cauza păcii, a democrației și a socialismului.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE 

ROMINE

BULGANIN 
HRUȘCIOV 
KAGANOVICI 
K1RICENKO 
MALENKOV

K. VOROȘILOV 
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L. BREJNEV
N. MUHITDINOV
D. ȘEPILOV
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N. ȘVERNIK 
A ARISTOV
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P. POSPELOV
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înaintea etapei regionale a Spartaehiadei de iarnă a tineretului
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

pe pîrtiile de schi și săniuș, 
la mesele de șah sau pe salte
lele de trîntă, concurenții care 
și-au dovedit întîietatea în e- 
tapa raională a Spartaehiadei 
de iarnă a tineretului își vor 
măsura puterile în etapa regio
nală. Concursurile care vor a- 
vea loc duminică 18 martie 
sînt un important eveniment din 

sî viața tineretului nostru spor- 
K tiv, pentru că ele vor reuni la 

■J start, într-un cadru sărbăto
resc, nenumărate elemente ti- 

; nere de la orașe și sate, care 
încă n-a'u pășit pragul afir- 

1 mării.
S-a scris în repetate rîndurl, 

în coloanele zarului, despre 
marele succes mobilizatoric pe 
care această competiție de uri
așă amploare l-a înregistrat 
de-a lungul desfășurării sale. 
Dar iată că noi vești ne-au 
parvenit de pe întreg cuprinsul 
țării, vorbindu-ne despre en- 

E; tuziasmul tinerilor care au luat 
startul în această mare întrece
re de mase a sezonului sportiv 
de iarnă, despre marele număr 

I de tineri și tinere care, cu acest 
I prilej, au fost angrenați în 
ț sport. De pildă, în regiunea Ti
ff mișoara, numărul participanți-
| lor s-a ridicat la 230000. In o- 
f rașul Timișoara au fost 87.000 
! concurenți, în orașul Arad
ț 19.000, în raionul Reșița 28.000,

iar în raionul Lugoj 20.000. Or
ganizațiile U.T.M. din regiune 
au desfășurat, în general, o 
muncă avîntată, reușind să rea
lizeze succese importante nu 
numai pe plan mobilizatoric, ci 
și din punct de vedere organiza
toric. Se cuvine să evidențiem în 
acest sens organizațiile U.T.M. 
de la fabrica „30 Decembrie" 
Arad și școala profesională me
talurgică Timișoara, precum și 
pe cele din comunele Giarma- 
ta, Buziaș, Nichitșoara și Lo-

li*'

La Cluj și Oradea
Finalele campionatului de calificare 

ți ale campionatului republican de juniori la box
Două importante competiții pu- 

gil.stice se află în pragul ultimului 
a t al desfășurării lor. Sîmbătă, la 
Cluj, învingătorii din etapa inter
regională a campionatului republi
can de calificare își vor măsura 
forțele în cadrul finalelor competi
ției, iar la Oradea, cei mai buni 
boxeri tineri ai țării, vor porni in

i’ trecerea pentru cucerirea titlurilor 
£e campioni republicani de juniori.

Campionatul republican de califi
care ia box a devenit o competiție 
tradițională. După cum se știe, la 
ace t campionat participă boxerii 
de categoriile a Il-a și a IlI-a, 
precum și cei neclasificați, iar eîș- 

I tigătorii și finaliștii campionatului 
i se califică pentru campionatele re

publicane, unde au posibilitatea să 
evolueze în compania maeștrilor 
sportului și boxerilor de categoria 
I, In felul acesta, an de an, cam
pionatul de calificare constituie o 
adevărată „poartă a afirmării" pe 
care pătrund numeroase elemente 
tinere și talentate. Datorită carrjplo- 
natului de caliiicare. unii dintre ac- 

i’tualii boxeri fruntași, printre care 
vVasilc Vintilă, Valentin Mahu, Con- 
staaitin Calencitic, Dumitru Pru- 

r>oiu, Mircea Vișoiu, Grigore Ion 
și alții, au urcat primele trepte ale 
măiestriei sportive.

Anul acesta, campionatul republi
can de calificare s-a bucurat din nou 
de succes. La „startul" său au 
fost prezenți sute de boxeri cu ca
tegorii de clasificare inferioare. 
Dtioă cum era și firesc, a predomi
nat carațsteinul de maisă, pentru 

, desfășurarea fiecărei etape în par
te fiiind necesare numeroase reu
niuni. In schimb, majoritatea întît- 

Laiirilor n-au reușit să satisfacă exi- 
ț.țgențele. Intr-adevăr, în înverșuna- 
j-rea luptei pentru întlietate. concu. 
f^renții au „uitat" adeseori de teh- 
Lintcă și tactică, iar spectaculozitatea 
■ppeuiwinilor a avut mult de suferit 
< din această cauză. Cu toate acestea, 
„Drintre cei care vor încrucișa mă- 

’/.Șișile între 17—26 martie la Clui, 
ste numără din nou o serie de tineri 

MMtgiliștî care, după părerea specia- 
Rtștiior, a-u reale perspective. Ast
fel, Victor Surugiu (Craiova), Iosif 
Olaru (Craiova), Alex. Gelegram 
TGnfați). Ștefan Mitoneanu (Iași), 

. Stefan Dande (Oradea), V. Murtn- 
’ za (Bacău). FrancisctPazmani (Ti-, 

mișoara). Stefan Marcoyiceanu (Ti
mișoara) și alții s-au impus atenției 
generale printr-un box clar, în linie. 
®e asemenea, se cuvine subliniată 
■apariția until „greu" cu frumoase 

I ’posibilități. Este vorba de reprezen- 

vrîn. Este interesant de arătat 
că numărul întrecerilor prevăzu
te de regulament a fost sporit 
în această regiune, adăugîndu-li; 
se probe de tir, cros, haltere ți 
popice care au angrenat în com
petiție nu mai puțin de 75.000 
de tineri și tinere.

Bune sînt și rezultatele cu 
care se prezintă regiunea Hu
nedoara. Aci au fost peste 
100.000 de participanți. S-au 
realizat mobilizări deosebite în. 
raioanele Hunedoara, Brad, Se
beș și Petroșani. Comisiile raio
nale de organizare' din această 
regiune, și chiar comisia regio
nală, au găsit un sprijin real și 
temeinic la organizațiile U.T.M. 
din Lupeni, Teiuș și Alba-Iulia, 
care s-au îngrijit' îndeaproape 
de mobilizarea concurenților și 
de buna lor pregătire. In Regi
unea Autonomă Maghiară, 'în a- 
faira rezultatelor de pian mobili- 
zatoric, Spartachiada a dus la 
intensificarea activității spor
tive în special în satele regiunii. 
Astfel, în comunele Batoș, (ra
ionul Reghin), Ghelința (raionul 
Tg. Secuiesc), Brețcu (raionul 
Tg. Secuiesc) și altele, a cres
cut în mod sensibil numărul ce. 
lor care practică efectiv spor
tul. In comuna Batoș, organi
zația U.T.M. a mobilizat tinere
tul nu numai pentru o masivă 
prezentare la startul întrecerilor, 
cl și pentru construirea prin 
muncă voluntară a materialelor 
sportive necesare. Mai puțin îm
bucurătoare sînt rezultatele ob
ținute în regiunea Galați, unde 
numărul concurenților n-a fost 
pe măsura așteptărilor, iar con
cursurile nu s-au bucurat, în ge
neral, de cele mai bune condiți- 
uni de desfășurare.

Acum, învingătorii din etapa 
raională se află în fața unui 
nou examen: întrecerile regio
nale. De fapt, în unele regiuni, 

lanțul regiunii Stalin — Ion Sze- 
kelii. In total, la finalele de la Cluj 
vor evolua 88 de boxeri.

Campionatele republicane de ju
niori au reunit în acest an, de.a 
lungul desfășurării lor, cele mai 
bune elemente tinere ale boxului 
nostru. Finalele, care vor avea loc 
la Oradea, tot între 17—26 martie, 
se vor bucura de participarea uutu 
număr de 103 juniori, printre care 
se află tale-ntații D. Răgălie (Con
stanța), Andrei Farkaș (Timișoara). 
Oscar Silberman (București), Pe
tre Zăinesctt (Ploești), Saul Avram 
(Iași) și alții.

In vederea asigurării bunei des
fășurări a finalelor celor două com
petiții, au fost delegați numai ar- 
bitri-judecători cu experiență. Ast
fel, Ia Cluj vor funcționa arbitrii 
Judecători Ion Dumitrescu (Reșița), 
Petre Epureanu (București), Al. Mi_ 
hăilescu (Brăila), Zoltan Ferber 
(Cluj) și B. Robert (București, iar 
ia Oradea — Mihai Ghinescu 
(București), Emil Marinescu (Bucu
rești), Victor Dumitrescu (Bucu
rești), M. Radulescu (București).

Timp de două zile, la Cluj și O- 
radea, aproape 200 de boxeri ' vor 
lupta cu dîrzenie pentru titlurile de 
campioni. întrecerea lor v-a trebui 
să fie un exemplu de luptă avîn
tată și spectaculoasă.

M. G.

Programul campionatului masculin al categoriei A la volei

Dinamo Bucu- 

C.C.A.
Clu;' — Știința Arad.
Galați — Dinamo Con-

TURUL
Etapa I — 15 aprilie

Locomotiva București — Metalul 
Orașul Stalin.

Progresul I.T.B. — 
rești.

Știința Timișoara —
Progresul
Progresul 

stanța.

a Il-a — 22 aprilieEtapa ..___
C.C.A. — Progresul Cluj”
Locomotiva București — Progresul

Dinamo București — Știinta Timi
șoara.

Metalul Orașul Stalin — Dinamo 
Constanța.

Știința Arad — Progresul Galați.

Etapa a IlI-a — 29 aprilie

Progresul I.T.B. — Metalul Orașul 
Stalin.

Știința Timișoara — Locomotiva 
București.

Frogresul Cluj — Dinamo Bucu
rești.

Progresul Galați — C.C.A
Dinamo Constanța — știința Arad. 

întrecerile regionale, îndeosebi 
cele de schi și săniuș, au și avut 
loc. Astfel, etapa regională la 
schi în Regiunea Autonomă Ma
ghiară s-a desfășurat în loca
litatea Valea Strîmbă (raionul 
Gheorghieni). întrecerile excelent 
organizate, au fost disputate cu 
multă însuflețire, remarcîndu-se 
în mod deosebit o serie decoh- 
curenți, printre care Maria De
meter (raionul Ciuc), Doina 
Babeș (Tg. Mureș), Iosif Or
ban (raionul Gheorghieni) și 
Elvira B alint (raionul Gheor- 
ghieni). Subredacția noastră din 
Constanța ne informează că și 
în localitate a avut loc etapa 
regională a Spartaehiadei de 
iarnă a tineretului. Și aci, con
cursurile au fost dîrz disputate, 
adese'ori învingătorii neputînd 
fi cutioscuți pîtnă în ultima 
clipă.

Duminică, în regiunile care 
încă nu și-au organizat etapa 
regională, zeci și sute de con- 
curenți vor lua startul în cele 
7 discipline sportive prevăzute 
de regulamentul Spartaehiadei. 
Este necesar ca organizațiile 
U.T.M. și colectivele sportive să 
se îngrijească de trimiterea la 
locurile de concurs a tuturor 
concurenților care s-au calificat 
pentru această etapă.

I

Un examen greu trecut cu succes
Pentru a doua oară consecutiv 

scrimerii și scrimerele noastre au 
terminat învingători în concursul 
de la Leipzig, organizat cu ocazia 
Tîrgului Internațional de primă
vară din acest oraș. Reîntorși zi
lele trecute în țară, reprezentanții 
noștri au avut multe de povestit, 
atît în privința călătoriei și a con
cursului propriu-zis, cît și a com
portării lor și a trăgătorilor străini 
cu care s-au întîlnit. Pentru a îm
părtăși cititorilor noștri unele as
pecte și constatări din acest con
curs internațional, desfășurat la 
mulți kilometri de țara noastră, 
vom da cuvîntul antrenorului An
gelo Pellegrini:

„Față de prima ediție a turneu
lui internațional de scrimă de la 
Leipzig, întrecerile din acest an 
au fost mult mai valoroase, mai 
spectaculoase, dar și mai dificile. 
In special pentru trăgătorii noștri 
— sosiți, după multe dificultăți, 
chiar în dimineața concursului — 
întrecerile au fost deosebit de gre
le, iar victoriile m<ai anevoie de 
obținut. Plecați din timp de la Bu
curești (vineri dimineața) pe ca
lea aerului, urma să ajungem la 
Leipzig în aceeași zi (5 martie), 
deci cu 48 de ore înaintea începe
rii concursului. „Socoteala de a- 
casă nu s-a potrivit însă cu cea 
din tîrg". Din cauza timpului ne
favorabil, avionul a fost oprit ore 
întregi la Arad, Budapesta ți Pra
ga, ți noi am ajuns la Leipzig cu 
5 ore înainte de primele asalturi. 
Pentru această primă izbîndă (con
siderăm ca o victorie faptul că am 
ajuns la timp la concurs față de 
condițiile de zbor pe care le-am

Concurs de
Astăzi, începînd de la ora 10, 

se va desfășura în sala Dinamo 
un concurs de verificare la care 
participă unii dintre cei mai buni 
luptători de „libere". Cu această 
ocazie se va putea vedea în ce

Etapa a IV-a — 6 mai
C.C.A. — Dinamo Constanța.
Dinamo București — Progresul Ga

lați.
Locomotiva București — Progresul 

Cluj.
Progresul I.T.B. — Știința Timi

șoara.
Metalul Orașul Stalin — Știința 

Arad.

Etapa a V-a — 13 mai
Cluj — Progresul I.T.B. 

Galați — Locomotiva

Constanța Dinamo

Progresul
Progresul 

București.
Dinamo

București.
Știința Arad — C.C.A.
Știința Timișoara — Metalul 

sul Stalin.

Etapa a VI-a — 20 mai

Dinamo București — Știința Arad. 
Locomotiva București — Dinamo 

Constanța.
Progresul I.T.B. — Progresul Ga

lați.
”ret?.tul Orașul Stalin — CCA.
Știința Timișoara — Progresul Cluj.

Ora-

TINERETUL PARTICIPA CU ENTUZIASM 
LA ÎNTRECERILE DE CROS

La începutul sâptămînii trecute 
erau foarte puține la număr veștile 
care vorbeau despre crosul „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai" și ele se refereau 
mai ales la pregătirile concurenți
lor. Iată însă că în zilele urmă
toare numeroase concursuri de cros 
au adus la start noi și noi partici
pant!. După colectivele Locomotiva 
P.T.T., Progresul F. B., Progresul 
organizații de masă, au venit la 
trînd și altele din Capitală și din 
țară care au organizat cu succes 
primele întreceri de cros. '

■ Vineri după-amiază colectivul 
sportiv Voința Piele încălțăminte 
din Capitală a organizat primul 
concurs de cros. La startul întrece
rilor au fost prezenți peste 120 de 
participanți, tineri muncitori și 
muncitoare de la cooperativa 
„Chibzuință", mulți dintre ei par- 
tlcipînd pentru prima oară la O 
competiție sportivă de masă. De 
altfel, consiliul colectivului sportiv 
Voința s-a străduit în mod deose
bit ca la actuala ediție a crosului 
„Să întâmpinăm 1 Mai" să mobili
zeze mai ales pe acei muncitori 
care nu cunosc încă nici una dintre 
disciplinele sportive. Din rîndul 
participanților comportarea cea mai 
bună au avut-o tinerii Stan Lungu, 
Florea Lambru, Ion Iepure, Ion 
Boeru și Constantin Constantin.

(D. Toma, corespondent)

LA LEIPZIG...

avut), adresăm mulțumiri membri
lor echipajului avionului rominesc 
(pilot principal, Gh.Teodorescu) ca
re, în ciuda timpului ți a indicațiilor 
date la Budapesta și Praga, a con
tinuat zborul, permițîndu.ne să 
ajungem la timp la Leipzig.

Desigur, călătoria cu atîtea pe
ripeții a influențat — cel puțin la 
început — comportarea reprezen
tanților noștri. începutul întreceri
lor, deși ne-a adus cîteva victorii 
frumoase, nu era totuși prea pro
mițător. Toți trăgătorii și trăgă
toarele se arătau obosiți și nu lă
sau impresia că vor rezista în cele 
peste 10 ore de concurs continuu. 
De altfel, Elena Șamșudeanu care 
s-a resimțit cel mai mult de pe 
urma călătoriei, n-a reușit să se 
califice pentru finală decît după 
un meci de baraj. Celelalte trăgă
toare (Maria Taitiș și Olga Or
ban) și sabrerii Bartoș, Pelmuș și 
Mustață au depășit oboseala dru
mului, trecînd cu ușurință prin se
riile eliminatorii. In turneul final, 
atît la floretă fete cit și Ia sabie, 
reprezentanții noștri au fost per
manent superiori, demonstrînd și 
o pregătire tehnic-tactică cores
punzătoare, dar mai cu seamă o re
zistență deosebită. Chiar și Elena 
Șamșudeanu și-a revenit în tur
neul final, trăgînd aproape de va
loarea ei normală. După cum se 
știe, trăgătorii și trăgătoarele noas
tre au ocupat primele locuri în 
clasamentele celor două probe, îna
intea scrimerilor din R. D. Ger
mană, R. Cehoslovacă și R.P. Bul
garia.

Această performantă a răsturnat 
toate calculele inițiale, în care fa-

lu pte libere
măsură au fost însușite elementele 
de bază ale luptelor libere. De a- 
semenea și forma fruntașilor a- 
cestui sport în vederea viitoarelor 
întreceri internaționale.

Constanța — Progresul 

Galați — Știința Thni- 

Cluj — Metalul Orașul

a VIII-a — 3 Iunie

Ga-

Etapa a Vil-a — 27 mal
C.C.A. — Dinamo București.
Știința Arad — Locomotiva Bucu

rești.
Dinamo

I.T.B.
Progresul

șoara.
Progresul

Stalin.

Etapa
Locomotiva București — C.C.A. 
Progresul I.T.B. — Știința Arad. 
Metalul Orașul Stalin — Dinamo 

București.
Știința Timișoara — Dinamo Con

stanța.
Progresul Cluj — Progresul 

lăți.
Etapa a IX-a — 10 iunie

C.C.A. — Progresul I.T.B.
Dinamo București — Locomotiva 

București.
Progresul Galați — Metalul Orașul 

StaJin.
Dinamo Constanta — Progresul

Știința Arad — Știința Timișoara.

■ Luni după-amiază colectivul 
sportiv Voința Piele încălțăminte 
a organizat pe același traseu o 
nouă întrecere. De astă dată con-2 
curenții la prima etapă au fost 
muncitorii din cooperativele „îna
inte", „Tehnica încălțămintei". 
„Munca" și „Progresul marochi- 
nărie", în număr de 100.

(1. Bahmuțeanu, coresp.)'.
5 1

■ Chiar din primele zile ale eta
pei pe colectiv, în orașul Constan
ta au și început întrecerile. Cei 
dintîi care au luat startul au fost 
membrii colectivului sportiv Pro
gresul, care s-au prezentat temei
nic pregătiți și în număr destul 
de mare: 320. De menționat că 
ceste reușite întreceri sînt rodul 
unor acțiuni frumoase în care s-au 
evidențiat toți membrii consiliului 
colectivului sportiv șl că ele au fost 
precedate de două antrenamente 
pregătitoare. Din rtridul participau. 
ților s-au evidențiat Grigore Cara- 
caș, Cornel Mitu, Constantin Das
călii, Mircea Dobrescu și Angela 
Cristea. In zilele care urrițează, 
vor avea loc în orașul nostru noi 
întreceri de cros la care vor par
ticipa alte sute și sute de tineri1 
și tinere. ' .

(P. Enache, corespondent): !

voriți plecau: Rakova (R. Ceh.) la 
floretă fete și Attenstăt (R.D.G.J 
la sabie. Pronosticurile erau favo
rabile acestora, ca urmare a rezul
tatelor obținute de ei în ultimele 
mari întreceri internaționale. Ra
kova venea la Leipzig după o com
portare foarte bună în finalele 
campionatului mondial de la Roma 
și după un strălucit loc IV în ma
rele turneu internațional de la Mosr- 
cova, iar Attenstăt se prezenta cil 
avantajul de gazdă și cu un pal- j 
mares deosebit de bun. Și restul 1 
concurenților — unii dintre ei fără 
a emite pretenții justificate la tit- 1 
Iul de cîștigători — erau în mare 
progres față de anul trecut și chiar 
față de ultimele noastre informații. 
Echipa de sabie a R. Cehoslovace 
este foarte puternică, bazîndu-și • 
forța în principal pe omogenitatea 
ei —, la o înaltă valoare tehnică, 
— sabrerii și floretistele din R.P. 
Bulgaria dovedesc aceeași dîrzenie 
și rezistență cunoscute la noi încă 
din 1954 de la Sofia, dar au rea
lizat de atunci un mare progres 
tehnic-tactic. Reprezentanții R. D. 
Germane, în frunte cu Freitag Ia 
floretă fete și Attenstăt și Gobel 
la sabie, au atins într-un an nive
lul unor puternici concurenți inter-’ 
naționali. Cu o asemenea partici
pare era normal ca întrecerile din 
acest an să fie mult superioare 
față de cele din ediția precedentă.

Revenind la reprezentanții noș
tri, voi arăta că cele trei tragă-, 
toare din echipa noastră (Taitiș, 
Orban și Șamșudeanu) au învins 
pe favorita Rakova (4-0, 4-2 și 4-3, 
în ordinea enumerării trăgătoare
lor noastre), ceea ce demonstrează 
atît valoarea floretistelor noastre, 
cit mai cu seamă omogenitatea 
unei astfel de echipe. Maria Tai
tiș a meritat cu prisosință titlul 
de campioană internațională a 
R.D.G. De data aceasta, ea a știut 
să lupte, să învingă greutățile su
biective pe care le întîmpina ș 
astfel să-și pună în valoare capa
citatea tehnică și tactică de cari 
dispune. Olga Orban continuă s; 
fie aceeași trăgătoare de forță, vi 
teză, îmbunătățindu-și și pregăti
rea tehnică individuală, dar păcă 
tulește încă prin imprecizia vîrfu 
lui în lovitură. La sabie, Bartoș 
Pelmuș și chiar Mustață, care s-« 
resimțit mult de pe urma călăto 
riei, au avut aceleași șanse de vie 
torie. Superioritatea lor tehnică : 
fost evidentă față de toți adversarii 
Din punct de vedere al pregătiri 
fizice au -orespuns, dar tactic a1 
dovedit insuficientă varietate îi 
acțiuni.

Victoria scrimerilor noștri a foș 
mult aplaudată de numeroșii spec- 
tatofi, (cei mai mulți străini, păi 
ticipanți la Expoziția Internați? 
nală), care au umplut pînă la refii 
locurile din „Messehalle", și cit 
mentată de presa de specialital 
din R. D. Germană. Condiții'! 
concursului au fost dintre cele nu 
bune, ne-am întors în țară c 
multe învățăminte prețioase as» 
pra felului cum trebuie organizai 
o asemenea întrecere internați' 
nală".



CICLIȘTII SE PREGĂTESC INTENS PENTRU CICLOCRBSUL DE DUMINICĂ
Duminică se vor alerga pe stră

zile Capitalei probe de ciclocros 
organizate de asociația Recolta, în 
colaborare cu ziarul „Sportul popu
lar”, comisia orășenească de eiclism 
și Ministerul Agriculturii. Desfășu
rarea acestor întreceri, pe arterele 
principale și prin împrejurimile o- 
rașului, constituie un bun prilej de 
popularizare a sportului pedalei.

Intrucît disputarea unui concurs 
sportiv, prin oraș, este — după 
cum se știe — deosebit de dificilă’, 
organizatorii au luat toate măsu
rile pentru a asigura normala des
fășurare a probelor.

Cu prilejul curselor de duminică 
vor fi desemnați și campionii rej 
giunii București (băieți și fete). 
Ținînd seama de importanța aces
tor probe, cum și de faptul că nu
mai o parte din cei clasați în cam
pionatul regional se vor califica

Campionatul republican de juniori la rugbi
Campionatul republican de juni

ori la rugbi pe anul în curs va în
cepe la data de 8 aprilie și se va 
termina la 18 noiembrie. La acea
stă competiție participă echipe din 
următoarele orașe: București — 

j două serii de minimum 7 echipe 
fiecare —, Timișoara 5 echipe, Cluj

Conferința comisiei centrale 
de tenis de masă

Vineri 16 martie de la ora 17 vor 
începe lucrările conferinței comisiei 
centrale de tenis de masă. Lucrările 
vor continua sîmbătă de la ora 
16 și duminică de la ora 9,30. 
Conferința va avea loc la sediul 

; ziarului „Sportul popular” din 
București str. Const. Miile nr. 17.

Aminarea campionatului
■ începerea campionatului cate

goriei B la rugbi se amînă pentru 
data de 1 aprilie.

■ Jocul de categorie A, Știința 
Cluj — Minerul Petroșani, progra
mat pentru duminică 18 martie, a 
fost amînat pentru o dată care se 
va fixa ulterior. Toate celelalte 
jocuri din categoria A se vor disputa 
conform programului anunțat.

Cum se va desfășura 
„Cupa Orașelor” la gimnastică

Regulamentul „Cupei Orașelor” 
la gimnastică cuprinde, în acest an 
o serie de prevederi noi, menite 
să-i asigure o mai bună desfășu
rare și o participare mai nume
roasă.

Astfel. „Cupa Orașelor” va fi or
ganizată, de data aceasta, pe două 
grupe mari — „A” și „B“, — com
ponența echipelor participante în 
grupele respective fiind diferită. In 
grupa „A” fiecare echipă înscrisă 

' trebuie să fie alcătuită din doi spor
tivi de categoria I, patru de cate
goria II și doi de categoria III, 
pe cînd în grupa „B“, în alcătui
rea echipei vor intra doi sportivi 
de categoria II, patru de categoria 
III și doi juniori.

Noua formulă de organizare^ a 
„Cupei Orașelor” este fără în
doială, mai echitabilă, deoarece se 
vor întîlni în toate etapele echipe 
de forțe egale, cîștigătorii Cupei 
nemaiavînd handicap față de ce
lelalte echipe participante, cum s-a 
intîmplat anul trecut. In plus, sînt 
angrenați într-o activitate perma
nentă sportivii de categoriile infe
rioare (II, III și juniori) care în 
anul trecut n-au avut prea multe 

1 tompetiții.

! In urma omologării buletinelor 
depuse la concursul Pronosport nr. 
10 din 11 martie 1956, fondul de

' premii în valoare de 535.259 lei a 
fost repartizat la următoarele pre-

, mii stabilite:
Premiul I: 11 variante cu 9 rezul

tate exacte revenind fiecărei vari
ante cite 12.164 lei.

Premiul II: 291 variante cu 8 re
zultate exacte revenind fiecărei 
variante cite 551 lei.

Premiul III: 3.313 variante cu 7 
rezultate exacte revenind fiecărei 

I variante cite 72 lei.
Prima etapă a campionatului de 

I fotbal cat. A cuprinsă în întregime 
de programul concursului Prono
sport nr. 11 din 18 martie a tre
zit, cum este și normal, un mare 

pentru faza finală (care va avea 
loc duminică 25 martie) este de 
așteptat o dispută deosebit de 
dîrză.

Printre cei înscriși pînă în pre
zent, se află și următorii fruntași 
ai ciclocrosului i F. Wittman, N. 
Stepanian (C.C.A.), M. Voinescu, 
A. Șelaru, N. Vasilescu (Dinamo), 
D. Dragomir, (Recolta) și Ion Mo- 
raru (Progresul), deținătorul titlu
lui de campion al R.P.R. precum 
și alți cicliști cu frumoase rezul
tate în probele de ciclocros din 
acest an. La startul probei femini
ne va fi din nou prezentă maes- 
tra sportului Maria Bisac (Pro-1 
greșul), care dă astfel ’in frumos 
exemplu acelor cicliste cu expe
riență care evită sistematic ciclo- 
crosul.

De altfel, în vederea cursei de 
duminică — o severă repetiție gene.

6 echipe, Orașul Stalin 5 echipe 
și Galați 4 echipe.

Campionatul republican de juni
ori se dispută în două etape: pri
ma etapă (pe oraș) se va desfă
șura după sistemul tur-retur ast
fel: tur 8 aprilie—20 mai, retur 
12 septembrie—28 octombrie. A 
doua etapă (turneul final) va avea 
loc la 4, 11 și 18 noiembrie. In e- 
tapa finală se vor califica primele 
două echipe bucureștene — din fie
care serie — iar din centrele pro
vinciale prima clasată în campio
natul orășenesc de juniori. Deci în 
turneul final vor participa 8 echi
pe, care prin tragere la sorți vor 
juca sistem eliminatoriu timp de 
trei elape. Durata jocurilor pentru 
întreg campionatul va fi de două 
reprize a 30 de minute. Amintim că 
echipele de juniori vor fi alcătui
te doar d:n 15 jucători fără posibi
litatea de a se înlocui vreunul.

categoriei B la rugbi
■ Azi, joi 15 martie, ora 19,30, în 

sala de festivități a asociației Di
namo are loc o reuniune tovărășea
scă a rugbiștilor din Capitală. Cu 
acest prilej vor fi prezentate cîteva 
filme cu subiect rugbist ic. Sînt invi
tați să participe jucători de rugbi, 
antrenori, arbitri și activiști în do
meniul rugbiului.

Modificări au fost aduse și în 
privința etapelor de desfășurare. 
Actuala ediție a „Cupei Orașelor” 
are patru etape. Iată datele la care 
sînt programate aceste etape.

Grupa „A": etapa I: 8 aprilie 
etapa a Il-a: 1 iulie; etapa a IlI-a: 
25 noiembrie, etapa a IV-a (fina
lă): 15-16 decembrie (echipele fe
minine la Reșița, iar cele mascu
line la Orașul Stalin).

Grupa „B": etapa I: 8" aprilie; 
etapa a Il-a: 1 iulie; etapa a IlI-a: 
25 noiembrie; etapa a IV-a (finala); 
16 decembrie (echipele feminine la 
Iași, iar cele masculine la PIoești).

COMUNICAT
Se aduce la cunoștință organiza

torilor de manifestații sportive din 
toată țara, că pe data de 1 mai 
1956, va intra în vigoare un nou 
tip de bilete pentru manifestațiuni 
sportive, avînd tipărit pe ele tim
brul olimpic.

In consecință aprovizionarea cu 
bilete și timbre olimpice mobile 
pentru intervalul pînă, la 30 aprh 
lie a. c., se va face în cantități 
strict necesare acestei perioade.

ij^oriosport
interes în rîndurile participanților. 
Fiecare consultă și... solicită pro
nosticuri, alcătuiește scheme de 12 
rezultate „sigure” și depune bule
tine. Animația care domnește în a- 
genții și depunerile care au înce
put din prima zi a săptămînii con
stituie un pronostic' sigur în ceea 
ce privește fondul de premii care 
va fi mare, așa cum e bine la un 
început de campionat și cum Iși 
doresc participanții!

Pentru a veni în ajutorul celor 
care nu și-au așternut încă prono
sticurile pe buletine vă comunicăm 

rală a campionatului republican — 
majoritatea alergătorilor s-au pre
gătit intens, deși vremea nu a fost 
tocmai favorabilă. Astfel, marți și 
chiar miercuri după-amiază, nume
roși cicliști au fost văzuți prin 
Parcul de Cultură și Odihnă I. V. 
Stalin, prin Băneasa și Herăstrău, 
studiind traseul competiției. Printre 
ei se aflau cicliștii de la Dinamo 
conduși de antrenorul M. Mihăile- 
scu, cei de la C.C.A. (antrenor 
I. Gocîman), Progresul (antrenor 
G. Simionescu) și mulți alții.

Pentru o cît mai bună cunoaș
tere a parcursului și spre a se lua 
cunoștință de ultimele amănunte în 
legătură cu desfășurarea probelor, 
toți participanții se vor prezenta 
astăzi la ora 16 în stî*. Ion Vidu 
(vizavi de Ministerul Agriculturii), 
de unde vor porni la recunoașterea 
traseului.

înscrierile se primesc, pe bază de 
tabel, la sediul comisiei orășenești 
de ciclism, (str. V. Alecsandri nr. 
6), pînă vineri 16 martie ora 14. 
După această dată, nu se mai pri
mesc înscrieri sub nici un motiv.

întrecerile de duminică sînt do
tate cu: „Cupa Campaniei Agrico
le de Primăvară” și „Cupa Sportul 
popular”.

Concursul lotului 
republican de tenis

Concursul de verificare al lotului 
de tenis al R.P.R. dotat cu „Cupa 
Constructorul” a continuat în sala 
Recolta, cu desfășurarea meciurilor 
din tururile III, IV și V. Concomi
tent cu acest concurs se desfășoară 
și un turneu la care iau parte cei 
mai buni jucători tineri, printre care 
V. Serester, A. Bardan, C. Năstase, 
D. Vizîiru. .

In întîlnirile jucătorilor fruntași 
C. Caralulis l-a întrecut după un 
meci disputat pe Cornel Za- 
copceanu cu 7-5, 3-6, 6-8, 6-0, 6-1. 
Gheorghe Viziru a obținut cea de a 
treia victorie din acest concurs, în- 
tirecîndu-1 cu 6-4, 6-1, 6-1 pe Ra- 
kos'i.

De asemenea, Tudorel Bădîri a ob
ținut o prețioasă victorie în partida 
cu maestrul sportului Marin Viziru. 
Scor : 6-4, 6-3, 3-6, 6-2. In continua
re s-au desfășurat partidele din ca
drul concursului rezervat jucători
lor tineri. Șt. Georgescu a dispus cu 
0-6, 6-1, 6-2, 6-3 de V. Serester, iar 
A. Bardan l-a întrecut pe D. Viziru 
cu 3-6, 7-5, 6-3, 6-4. Partida dintre 
C. Năstase și Eugen Cristea a nece
sitat desfășurarea a 5 seturi pentru 
desemnarea câștigătorului. Cu un 
joc mai bine organizat Eugen Crîs. 
tea a obținut o meritată victorie cu 
scorul de 6-2, 4-6, 6-3, 2-6, 6-2.' In 
meciurile desfășurate ieri singura 
victorie clară a fost obținută de C. 
Caralulis în meciul cu Gh. Cobzuc. 
C. Caralulis a dominat jocul, pu- 
nîndu-1 în dificultate pe Gh. Cobzuc 
cu mingi plasate, și lovituri execu
tate puternic. Scor: 7-5, 6-4, 6-3. 
In partida dintre tinerii V. Serester 
și D. Viziru inițiativa a aparținut 
pe rînd ambilor jucători. In primele 
două seturi V. Serester s-a impus 
prin lovituri puternice pe ambele 
părți _ ale terenului, alternate cu 
mingi scurte. In următoarele două 
seturi D. Viziru și-a revenit și a 
desfășurat un joc pe măsura post 
bilităților Iui, cu lovituri variate, cu 
acțiuni ofensive încununate de suc
ces. Ultimul set a reveni» tînărului 
Serester, care a dovedit o mai bună 
pregătire fizică. Scor final: V. Se- 
rester-D. Viziru 6-2, 6-3, 3-6, 4-6, 6-1;

Ultimul meci disputat Teri a opus 
campionului R.P.R. C. Zacopceanu 
pe maestrul sportului Gh. Vizirii. 
După un meci disputat victoria a re
venit lui Cornel Zacopceanu cu 6-4, 
6-3, 7-9, 0-6, 6-2.

Concursul continuă în tot cursul 
zilei de astăzi și mîine în sala de 
sport Recolta, între orele 9—17.

cîte ceva din părerile căpitanului 
echipei Știința Cluj, dr. Luca, des
pre prima etapă și deci, despre me
ciurile I-VI.

— Despre meciul nostru cu Progre
sul București, trebuie să recunosc 
că nu-1 putem considera ușor nici 
noi și nici dvs., participanții la 
Pronosport. Este un meci foarte 
deschis, în care noi vom încerca 
să ne luăm revanșa după înfrînge- 
rile din campionatul trecut!

Și acum, iată pronosticurile mele 
pentru prima etapă, date în ordi
nea în care sînt trecute meciurile 
în programul concursului Prono
sport:

I: 1, X, 2; II: I, X; III: 1 și sur 
priză : 2 ; IV : 1 ; V : 2 și surpriză 

X; VI: 1, 2".

Pregătirile juniorilor noștri 
pentru turneul F. I. F. A.

Lotul de juniori care va partici
pa la sfîrșitul acestei luni la Tur
neul F.I.F.A., organizat în R. P. 
Ungară, și-a continuat pregătirile 
în ultimele zile prin ședințe de 
antrenament obișnuite și prin me
ciuri de verificare. In ultimul joc 
de antrenament, lotul a întîlnit 
formația de categorie B Dinamo 6 
București pe care a întrecut-o cu 
3—2 (0—1), după un joc în care 
ambele echipe au arătat o bună

In preajma începerii campionatului categoriei A„.
— „In nici un an n-a fost o ac

tivitate fotbalistică atît de animată 
ca anul acesta, în vederea campio
natului” — remarca deunăzi antre
norul Em. Vogi. Intr-adevăr, echi
pele au pornit anul acesta la lu
cru cu un elan deosebit, pregătin- 
du-se cu perseverență în ciuda tu
turor dificultăților ridicate de sta
rea timpului și a terenurilor. Rezulta
tul s-a văzut în meciurile de veri
ficare — și ele foarte numeroase —

Toate colectivele de catggoria 
A care organizează duminică 
meciuri sînt obligate să ia ime
diat măsuri pentfu curățirea te
renurilor de zăpadă, făcîndu.le 
practicabile.

care au precedat campionatul. E- 
chipele s-au prezentat la un nivel 
de pregătire superior celui de anul 
trecut.

INGEPE
ROLUL CONDUCĂTORILOR

Am subliniat cu satisfacție serioa
sa preocupare față de practicarea u- 
nui fotbal de calitate. Multe echipe 
au dovedit că se străduiesc să rea
lizeze un joc ofensiv, constructiv, 
a unui fotbal de vailoare ridicată — 
obiectivul nr. 1 al sportului cu ba
lonul rotund. ,,Mi-a plăcut jocul — 
ne spunea după meciul G.GtA.- 
Prcgresul București, Gică Niculae, 
antrenorul Progresului. Trebuie 
să subliniez aspectul calitativ al 
meciului, prin prisma căruia pot 
întrevedea un campionat la un bun 
nivel tehnic”.

Sînt create deci, premize le unei 
dezvoltări a fotbalului pe drumul 
cel bun. Alici însă, intervine 
rolul conducătorilor care trebuie să 
aprecieze eforturile care se fac. în 
direcția îmbunătățirii calității jocu
lui și să înțeleagă odată că mai cu- 
rînd vor fi aproape de victoriile care 
onorează activitatea unui colectiv 
(campionate, cupe) adîncind munca 
de permanentă ridicare a măiestriei 
sportive, decît cerînd jucălorilor și 
antrenorilor rezultate imediate, fără 
o pregătire temeinică prealabilă. 
Succesele nu vin la comandă ; suc
cesele se pregătesc îndelung și te
meinic.

Campionatul de anul acesta tre
buie transformat într-o „bătălie*', 
dar o „bătălie a calității” și un rol 
principal îl au conducerile colecti
velor.

O ATITUDINE JUSTA
Jucătorul Szakacs Iosif (Dinamo 

Orașul Stalin) a fost eliminat în- 
tr-un joc de antrenament cu Pro
gresul București. Gonducerea Con
siliului regional Dinamo Orașul 
Stalin a luat în discuție acest caz 
de indisciplină. Jucătorii și antre
norul echipei V. Mărdărescu au ca
lificat ca necorespunzătoare și com
promițătoare atitudinea jucătorului 
Szakacs losif, care — recunoscîn- 
du-și întru totul vimi — a adresat 
zjeriiM jnoBtnl iiwhiătoareaț scri
soare :

Alte rezultate
CLUJ: FL Roșie—Voința Cluj 

2—2 (0—0). Au marcat: Fodor și 
Onaca (FI. &), Fabian și Roman 
(Voința).

BUCUREȘTI: Progresul F. B. 
(jun.)—FI. roșie Bere Rahova Bu
curești 3—2 (2—1). Au marcat; 
Oberan (2) și Ionescu (Pr.), Marin 
și Miligan (autogol) pentru FI. ro
șie.

CORABIA: Progresul — Știința 
Craiova 2—1 (2—1). Golurile au 
fost înscrise de: Culiță și Drago-

Bilete pentru duminică
■ De ieri s-au pus în vînzare 

biletele pentru primele jocuri de 
campionat din Capi’.ală. Pentru jo
cul Locomotiva București—Mine
rul Petroșani biletele se găsesc la: 
agențiile Pronosport din calea Vic
toriei 9 și bd. Din:cu Golescu, ca
sele de la stadioane'e Giulești și 
nina-mo, precum și !a casa de bi
lete din bd. Băleescu (vizavi de 

pregătire. După acest joc, juniorii 
au plecat la ©rașul Stalin pentru 
două antrenamente. Unul a avut 
loc^ marți, iar al doilea are 16c 
astăzi, la două porți cu o formație 
locală.^ Duminică, lotul va susține 
o nouă întîlnire de verificare în 
compania echipei de juniori Progres 
sul F.B. Pregătirile vor continui 
săptămîna viitoare pînă la pleca
rea la Budapesta, fixată pentru 
data de 26 martie.

..In echipa Dinamo Orașul Stalin 
au existat unii jucători care nu au fă
cut cinste culorilor dinamoviste și 
sportului din țara noastră. Acești 
jucători, ale căror nume circulă și 
astăzi prin Orașul Stalin ca exem
ple negative, s-au eliminat singuri 
din echipa noastră. Scriind aceste 
rinduri, îmi dau seama că după 
jocul de verificare cu Progresul 
București, numele Sakacs losif va 
fi mult timp situat alături de nu
mele acelor jucători care n-au avut 
ce căuta în echipa noastră și chiar 
în sportul nostru.

„In acest sens, dorind să nu mai 
greșesc, țin ca părerea mea despre 
atitudinea nesportivă avută, să fie 
cunoscută de întreaga masă de 
sportivi prin ziarul „Sportul popu
lar” Totodată consider că în even
tualitatea unei noi greșeli discipli
nare să fiu pedepsit cu sancțiunea 
maximă”.

Iată o atitudine justă, sănătoasă.-
AVANTAJ SAU DEZAVANTAJ 3

In jocul amical Locomotiva Buciri 
rești — Dinamo București, eoni; 
portarea echipelor a ușurat niisiu-- 
nea arbitrului O. Popescu, care â 
condus satisfăcător. A comis însă 
o greșeală mai serioasă, asupra că
reia vrem să-i atragem’ atenția. La 
un moment dat, în repriza a doua, 
în plin atac dinamovist, un apără-- 
tor feroviar (Vărzan) comite hends 
în careu. Mingea însă ajunge la! 
doi înaintași dinamovîști și unul 
trage la poartă din imediata apro
piere a porții. Goman, însă, a res
pins salvînd un gol sigur. Arbitrul 
a văzut hendsul, dar a lăsat jocul 
să continuie, crezînd că în felul 
acesta aplică în mod corect legea 
avantajului. La, 11 m. însă, unul, 
singur este avantajul: atunci cîn3 
din hends, mingea intră totuși îtî 
gol. In această situație, arbitrul a- 
cordă gol. In celelalte cazuri, deci 
și în cel de sîmbăta trecută, se! 
acordă 11 m. Geea ce n-a făcut ®- 
Popescu și .a greșit. Este o gre-s 
șeală care trebuie evitată pe viitor;

REAMINTIM I I
Jocurile sînt fixate să înceapă 

Ia ora 16 în întreaga țară. Arbitrii 
au datoria să respecte cu strictețe 
ora de începere. In acest scop, ei 
vor îndruma echipele să-și înceapă 
încălzirea în același timp și în așa 
fel îhcît să fie pe teren la ora în
ceperii meciului. Pauza dintre re
prize de asemenea trebuie respec
tată ca durată d» către arbitri.

Echipele vor purta pe tricouri nu
mere vizibile și în ordinea posta-» 
rilor (portar, fundaș dreapta, sto-> 
per, fundaș stînga etc.).

In incinta terenului nu au drep
tul să stea decît persoanele pre-: 
văzute de decizia comisiei centrale:' 
medicul delegat, antrenorii echipe
lor și observatorul special. Colec
tivele organizatoare sînt obligatei 
să respecte această decizie. Arbitrii 
pot dispune evacuarea persoanelor* 
care nu au calitatea să stea îp i«w 
teriorul terenului.

de duminică
mirsseu (Pr.), Gică Andrei (auto-: 
gol) pentru Știința. La juniori Pro
gresul — Știința Craiova 2—3 
(1-1).

CAL ARAȘI: Progresul—Victoria 
Călărași 2—2 (1—0).

ARAD: Metalul—Minerul Lupenî 
0—0.

TG. MUREȘ : Fl. roșie-Dinamri 
Tg. Mureș 2—1 (0—0). Au mar-» 
cat: Fekete și Mure (F!. r ), Las-i 
zio (Din.).

„Dalles”). Sînt valabile biletele cu 
seria 6.

■ Pentru jocul Progresul Bucu
rești—Știința Cluj, biletele sînt 
puse în vînzare la agenția Prono
sport din cal. Victorie: 9, la casele 
de bilele din Giulești și de la Di
namo, precum și la easa din bd. 
N. Bă’cescu (vizavi de „Dalles”). 
Sînt valabile biletele cu seria 3.
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MAREA VICTORIE IN ALEGERI A F.D.P.
Ziarele de ieri au publicat rezultatele alegerilor de deputați în 

sfaturile populare. Aceste rezultate consfințesc marea victorie 
în alegeri a Frontului Democrației Populare. Aproape în unani

mitate alegătorii și-au dat cu încredere votul candidaților F.D.P.. 
Toți cei 137.508 deputați aleși pentru toate sfaturile populare au 
candidat din partea F.D.P. Unitatea de nezdruncinat dintre partid, 
guvern și popor este limpede oglindită în aceste cifre.

Alegerile de la 11 martie au arătat atașamentul maselor largi
1 față de regimul democrat-popular, încrederea lor nestrămutată în 

justețea politicii partidului și guvernului. In fața urnelor s-a pre-
1 zentat majoritatea zdrobitoare a alegătorilor. Interesul deosebit 

manifestat față de evenimentul alegerilor dovedește creșterea con
științei cetățenești a maselor, bucuria că își pot exercita un drept 
pe care stăpînirea burgheziei și moșierimii 11 răpise unei mari părți 
a populației.

i La „alegerile" din 1928 au participat numai 2.840.680 de alegători. 
Acesta nu este un exemplu izolat pentru alegerile desfășurate 
Înainte de război în țară noastră.

i Cit de departe sîntem astăzi de acele vremuri, o demonstrează 
încă odată rezultatele alegerilor de duminică. In candidații asupra 
cărora au fost chemați să-și dea părerea, oamenii muncii au văzut 
oameni crescuți în mijlocul lor, legați prin nenumărate fibre de 
glndurile și frămîntările cetățenilor, hotărîți să nu-și precupețească 
energia pentru ca traiul celor ce muncesc să devină din ce în ce 
mai bun. Pentru astfel de oameni merită intr-adevăr să te prezinți 
Ia vot, unor astfel de oameni le acorzi votul cu toată încrederea. 
Cine sînt noii deputați în sfaturile populare? Cifrele care sintetizează 
rezultatele alegerilor sînt laconice, ele dau totuși un răspuns clar la 
această întrebare. 44,46% dintre noii deputați sînt membri și candi
dați ai Partidului Muncitoresc Romîn, iar 55,54% sînt oameni ai 
muncii fără de partid. Alegătorii și-au exprimat încrederea atît față 
de comuniști, cit și față de cei ce nu fac parte din rindurite par
tidului, dar care prin întreaga lor activitate, prin elanul cu care 
muncesc pe tărîm obștesc au meritat cinstea de a fi aleși deputați. 
25,59% din numărul total al deputaților sînt femei. Și cu acest 
prilej s-a văzut ce înseamnă egalitatea reală, efectivă, în drepturi 
a femeilor cu bărbații, pe care o asigură regimul democrat-popular. 
Dintre deputății aleși, 86,99% sînt de naționalitate romînă, iar 
13,01% sînt din rîndul celorlalte naționalități din R.P.R. Statul 
democrat-popular a înfăptuit pentru prima oară în istoria țării 
noastre egalitatea deplină între toți oamenii muncii indiferent de 
naționalitate.

Printre milioanele de alegători care și-au dat cu bucurie dumi
nică votul candidaților F.D.P., s-au numărat și tinerii sportivi ai 
patriei. Ei au votat pentru înflorirea țării, pentru înfrumusețarea 
orașului și a cartierului lor, pentru întărirea continuă a regimului 
democrat-popular care a creat condiții atît de prielnice dezvoltării 
sportului. „Am votat pentru prima oară, a declarat boxerul Vasile 

I Dumitru din Constanța, campion regional, și sînt fericit că mi-am 
dat votul unor gospodari harnici ai orașului meu. In ultimii ani, 
în Constanța s-a construit frumosul stadion cu aproape 30.000 de 
locuri, s-au înălțat noi blocuri muncitorești, în cartierul meu a fost 
introdusă radioficarea. Sînt sigur că și de acum înainte, alte înfăp
tuiri vor îmbunătăți mai mult traiul oamenilor muncii din acest 
oraș".

Printre deputății investiți în urma alegerilor de duminică se află 
și reprezentanți ai mișcării sportive. Sarcini importante Ie stau acum 
în față. Ei trebuie să justifice prin noi realizări încrederea alegă- 

1 torilor.
i Sportivii țării noastre salută cu adîncă bucurie rezultatele alege

rilor de deputați în sfaturile populare, și urează deputaților aleși 
cu acest prilej succes deplin în nobila lor activitate pusă in slujba 
fericirii poporului muncitor.

La jumătatea lui martie zăpada 
se menține într-un strat destul de 
gros în întreaga țară.

Atleții își continuă însă cu in. 
tensitate pregătirile, antrenîndu-se 
fie în sală, fie în aer liber. De fapt, 
antrenamentul în aer liber a fost 
efectuat în tot timpul iernii, dar 
mai ales această perioadă este fo
losită pentru antrenamente pe sta
dion. Îndeosebi alergătorii de semi- 
fond și fond din țara noastră ca 
șî din alte țări au lucrat în tim
pul iernii pe stadion, în pădure și 
în parcuri și tocmai de aceea stra. 
tul de zăpadă care s-a îngroșat în 
ultimele zile nu î-a impresionat 
Mai mult decît atît, la sfîrșitui a- 
cestei săptămînî, cei mai buni aler
gători și alergătoare pe distanțe 
lungi se vor întîlni la băile 1 Mai 
de lîngă Ofadea pentru a-și dis
puta titlurile de campioni republi
cani în întrecerile de cros, indivi
duale și pe echipe.

Cei mai mulți dintre ei numără 
de acum mulți kilometri parcurși 
Ia antrenamente și, după cum ne 
Informează corespondentul nostru 

’de la Oradea, o serie dintre par- 
ticipanții la întrecerile finale ale 
campionatului dețin o formă exce
lentă. La seniori, traseul va mă
sura aproximativ 10.000 metri, la 
(juniori 3000 m. la senioare 2500 m.

. iar la junioare 1000 m. A fost ales 
ca loc al întrecerilor un teren de 
cros, foarte potrivit, din jurul băi
lor 1 Mai, tocmai pentru că atleții 
semifondiști și fondiști s-au pre
gătit în ultimul timp la Oradea. 
Anul acesta ei au primit sfaturi 
prețioase din partea antrenorului 
maghiar Laszlo Hires, lucrînd cu 
o intensitate deosebită încă de 
multe săptămînî. Folosind expe
riența pe care a acumulat-o antre- 
nînd atleți renumiți, Laszlo Hires 
a accentuat și mai mult asupra in
tensității și duratei antrenamente
lor. El s-a preocupat mai ales să a-

sigure atleților semifondiști și fon. 
diști o cît mai justă și intensă fo
losire a perioadei de iarnă, peri
oadă de început de sezon. La cro
sul care se va desfășura la sfîfșitul 
săptămînii și în care sîntem con
vinși că fiecare dintre participant 
va depune toate eforturile pentru 
o cît mai bună comportare, avînd 
în vedere că este vorba de cuceri
rea tricoului de campion național, 
ne vom da seama dacă, în perioada 
despre care vorbim, atleții noștri 
fruntași au muncit cu toată sîrguin. 
ța. Dacă la probele de sprint, a- 
runcări și sărituri, din concursurile 
pe teren acoperit a putut fi veri
ficată munca de pregătire a atle- 
ților și atletelor, lucrul acesta va fi 
făcut la semifondiști și fondiști cu 
prilejul finalei campionatelor repu
blicane de cros.

Au luat sfârșit Jocurile Mondiale 
Universitare de Iarnă

VARȘOVIA 14 (prin telefon). — 
Marți, la Zakopane5?!'la Varșovia 
'S-au desfășurat ultimele probe din 
cadrul Jocurilor Mondiale Univer
sitare de iafnă, urmate de închi
derea festivă a celei de a Xl-a lori 
ediție.

La Zakopane s-au,desfășurat pro. 
bele de ștafeta 3x5 km. femei șî 
.4x10 km. bărbați. Proba de 3xF 
km. femei a revenit schioarelor so
vietice. Rezultatele înregistrate au 
fost: 1. U.R.S.S. (Polikafpova,
Medvedeva, Kaaleste) 1 h. 07,15; 
2. R. P. Polonă (Rajfel, Brodjad, 
Arlamowska) 1 h. 18,01; 3. R. Ce
hoslovacă (Pospișilova, Janoușkova, 
Leichnefova) l*h. 19,09; 4. R. D. 
Germană 1 h. 23,08.

Proba de 4x10 km. bărbați a 
revenit fondiștilor sovietici care se 
află în formă foarte bună. Iată re
zultatele: 1. U.R.S.S. (Kuznețov, 

rHoloșceaghin, Selîuhin, Anikin) , 
h. 30,25; 2. R. P. Polonă (Marek, 
Wojczik, Spara, Zelek) 2 h. 41,45.

. Turneul de șah 
de la Dresda

DRESDA 14 (prin telefon)’. — In 
runda a Xll-a desfășurată marți, re. 
prezentantul nostru Victor Ciocîl- 
tea a întrerupt partida cu Uhlmann 
într-o poziție mult inferioară. 
Ieri, cînd s-au reluat întreruperile, 
Ciocîltea a jucat excepțional și 
după o luptă dîrză a reușit să ob
țină remiză. Tot ieri, Ciocîltea 
a continuat partida cu Muhlberg 
pe care a cîștigat-o. In urma aces
tor rezultate reprezentantul țării 
noastre continuă să fie în cursa 
pentru primul loc împreună cu ma
rele maestru Averbach și Holmov.

Iată rezultatele înregistrate în 
runda de marți (a Xll-a): Pachman- 
Averbach remisă, Fuchs-Mîihlberg 
remisă, Sliwa-Andersen 0-1, Ster- 
ner-Bilek 0-1, Goltz-Traikovici re
misă.

Ieri s-au jucat part’dele între
rupte.- Uhlmann-Averbach 0-1, 
Fuchs-Bilek remisă, Sliwa-Traiko- 
viei 1-0, Sterner-Holmov remisă (la 
întrerupere albul avea avantaj), Pî- 
devski-Sefc 1-0.

Sefc-Uhlmann 0-1, Dittman-PÎ- 
devski 0-1, Traikovici-Sterner 1-0, 
Bilek-Sliwa remisă, Andersen-Fuchs 
0-1, Muhlberg-Pachman remisă.

Sefc-Dittmann 1-0, Pîdevski-Hol- 
mov 0-1.

Iată clasamentul: 1-2 Averbach- 
Holmov 9‘/2 p. 3. Ciocîltea 9 p. 
4. Packman 8 p. 5-6 Fucfis-Uhl- 
man 6'/2 p. 7-8 Sliwa-Pîdevski 
p. etc.

6

0 mrportantă hotărîre 
a Federației Internaționale 

de lupte
Federația Internațională de lupte 

decis ca meciurile din cadrul Jocu-a
rilor Olimpice de la Melbourne să 
dureze cîte 12 minute (5, 2, 2, 3,) 
în loc de 15 minute (6, 3, 3, 3) ca 
pînă acum. O altă hotărîre a Federa- 

le-
re- 
to- 
la

Is-

în loc de 15 minute (6, 3, 3, 3) 
pînă acum. O altă hotărîre a Fed< 
ției Internaționale este aceea în 
gătură cu acordarea unei cupe 
prezentativei acelei țări care va 
taliza cele mai multe puncte 
cupa mondială de lupte de Ia 
tanbul.

3. Finlanda*2 h. 43,48; 4. R. Ce- 
hodovăcă 2îHț146,47;*5. R. P.‘ Ro
mînă 2 h. 52$>9; 6. R. D.'Germană

Pe stadionul „Torwar". din Var
șovia, s-a desfășurat ultimul meci 
din cadrul turneului de hochei pe 
gheață în care s-au îritHnit echi
pele Uniunii Sovietice și R. Ceho-» 
slovace. Jucătorii sovietici au înre. 
gistrat o victorie meritată cu sco-» 
rul de 4-1 (1-0, 0-0, 3-1). In urma 
acestei victorii echipa Uniunii So
vietice s-a clasat pe primul loc. 
Punctele învingătorilor au fost în
scrise de Ieleșin (2), Karavdin și 
Bekîeașev. Pentru învinși a mar-» 
cat Șkoda.

Clasamentul competiției se pre
zintă astfeh

U.R.S.S.
R. Cehoslovacă
R. P. Polonă
R. P. Romînă
R. P. Chineză

4 4 0 0 32:3
4 3 0 1 30:12
4 2 0 2

8 
6 

_ _ 4
4 j.O 3 9:23 2 
4 0 0 4 7:34 0

t 
La întreceri, atît la Varșovia cît 

și la Zakopane au participat peste 
500 de studenți din 20 țări ale lu
mii. Timp de 7 zile ei și-au dis
putat întiietatea în întreceri dîrze, 
demonstrînd totodată unitatea tine
retului sportiv studios din lumea 
întreagă.

Dintre sportivii romîn! particl- 
panți la Jocuri, o comportare bună 
la probele de schi a avut-o Mag
dalena Marotlneanu, care a cucerit 
două medalii de argint. Locuri 
bune au ocupat și sportivii Manola 
Aldescu, Barabaș, Elena Epuran $1 
Crlstoloveanu.

4 0 0 4

17:23

7:34

De ce nu s-a deplasat echipa 
de haltere a U. R. S. S. în S. U. A

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Uniunea atleților amatori din 
S.U.A. a propus recent secției de hal
tere din U.R.S.S. să organizeze vizita 
în S.U.A. a unei echipe de halterofili 
sovietici, alcătuită din 10 persoane, 
pentru a susține în luna martie 
1956 cîteva întîlniri amicale cu hal
terofilii americani în orașele New 
York, Detroit și Harrysburg. Acea
stă propunere a fost acceptată de 
secția de haltere a U.R.S.S. și e-’ 
chipa sportivilor sovietici intenționa 
să pleee pe calea aerului în S.LT.A. 

’la 10 martie.
Plecarea sportivilor sovietici în 

S.U.A. ar fi însemnat o vizită de 
răspuns la vizita pe care echipa de 
halterofili americani a făcut-o în 
Uniunea Sovietică în iunie 1955. 
Sportivii americani au susținut a- 

, lunci întîlniri amicale cu echipele 
selecționate ale U.R.S.S. la Mosco
va și Leningrad.

Membrii delegației de sportivi so
vietici au cerut ambasadei ameri
cane din U.R.S.S. prin intermediul 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. să li se acorde viza de in
trare în S.U.A. Ambasada americană 
a declarat că ea consimte să elibe-

reze sportivilor sovietici vize de in
trare cu condiția ca fiecare sportiv 
sovietic să dea amprente digitale 
de pe ambele mîirii și să semneze 
declarații în care se spune că per
soanele care pleacă în S.U.A. „plea
că pe propriul lor risc și își asumă 
răspunderea pentru pierderi sau pre. 
judîciî care le-ar putea fi aduse In 
cazul cînd plecarea lor din S.U.A. 
ar fi interzisă sau amînată".

Dat fiind că aceste condiții sînt 
inacceptabile pentru sportivii sovie
tici s-a cerut ambasadei S.U.A. din 
Moscova să scutească pe membrii 
delegației de sportivi sovietici de a 
da amprente digitale și de a semna 
sus amintitele declarații.

Referindu-se la o dispoziție a De
partamentului de stat al S.U.A., am
basada americană a refuzat să eli
bereze membrilor delegației sportive 
sovietice vize de intrare în S.U.A. 
în cazul cînd nu îndeplinesc aceste 
condiții.

Secția de haltere a U.R.S.S. a co
municat Uniunii atleților amatori 
din S.U.A. că, datorită acestei situa
ții, sportivii sovietici sînt lipsiți de 
posibilitatea de a pleca în S.U.A. 
pentru a participa la întîlniri ami-' 
cale cu halterofilii americani.

A IX-A EDIȚIE A TURNEULUI 
F.I.F.A.

■ Reprezentativa de juniori a 
R.P. Ungare se pregătește intens 
în vederea turneului. Recent ea a 
întîlnit reprezentativa maghiară de 
tineret (care va juca la 25 martie 
cu reprezentativa de tineret a 
Franței) de care a fost învinsă cu 
3—1.

■ Echipa de juniori a R. Ceho* 
slovace s-a antrenat recent cu e- 
chipa B a echipei Spartak Sokolo- 
vo. După un meci echilibrat, vic
toria a revenit juniorilor cu 5—4 
(2—4). Cu cîteva zile înainte ju
niorii au fost învinși de Tankista 
cu 6—0.

■ Primul joc al reprezentativei 
R.F. Germane în acest an va avea 
loc în compania echipei Olandei. In 
vederea acestei partide ambele e- 
chipe au susținut meciuri de pregă. 
tire. Echipa germană a învins re
prezentativa Saar cu 4—1, iar O- 
landa a întrecut echipa franceză 
Stade de Reims cu 4—2. Primul 
joc a avut loc la Hamburg, al doi
lea la Rotterdam.

PE SCURT

Echipa de volei feminin
Progresul București 

învingătoare la Plovdiv
SOFIA 14 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Luni, echipa \ «Recent a avut loc la Ljubliana, 
Progresul București s-a deplasat la yîntllnire» de gimnastică între echi- 
Plovdiv unde în ziua rle mart? a XPele masculine ale Iugoslaviei s» riovaiv, unae in ziua ae marți a >Danemarcei. victoria a revenit gim- 
susținut O întllnire amicala cu e* Vnaștilor danezi cu scorul de 331.45— 
chipa Cerveno Zname din localitate. X328.1».
în acesta meci, echipa Progresul a \ e Duminică au luat stîrșit ia Cairo 
Utilizat in primul set următoarea ^campionatele internaționale de tenis 
formație: Pleșoianu, Colceriu, Mu- Xale Egiptului. In proba de simplu 
sat Ornat Avarnm sî Griinhero Xbărbați, victoria a revenit cunoscu- ’ Y,d 1 d A, acu™ Șl wunperg. >tului jucător australian Hoad. care In Setul al doilea Șl al treilea oas- X).a întrecut pe suedezul Davldsson 
peții au folosit următoarea formație: /cu scorul de 1-6. 6-3, 6-4, 2-6, 6-3. 
Cernat, Ardeleana, Popovici, Zama, > _ , , ,n—a..... r ’ C • Campionatul mondial de ciclismCrișan șl Predescu. Xpe anul 1957 se va desfășura în Bel-

Echipa Progresul a dominat cate. ^eia-
goric, repurtînd victoria CU scorul / e La Madison Square Garden a 
de 3—0 (3, 5, 9). Intllnfrea a fost Xavut loc o reuniune atletică. Cu a- 
condusă foarte bine de G. Florescu ccest prilej tînărul atlet american ZRncitrxstil >Uon Bragg a reușit să sară cu pră-1 v iina L70S m. Cu această ocazie el aTOmA HKIS1OV —încercat să bată recordul mondial.

insă a eșuat de puțin la înălțimea 
de 4,80 m.
• La Nantes a avut loc întîlnirea 

de handbal redus între reprezenta
tivele Franței și Austriei. Francezii 
au ciștigat cu 7-6 (3-4).
• Cunoscutul atjet francez Alain 

Mlmoun a ciștigat cea de a 61-a edi
ție a crosului Național. La o secundă 
în urma sa s-a clasat Khali out. Urmează 
acestuia, Addiche
• Clasica cursă 

profesioniștilor pe 
Nice a fost cîștigată de cunoscutul 
rutier francez Jean Bobet (fratele 
mai mic al campionului : 
Louis Bobet). El a parcurs 
km. ai cursei în 4 h.48,3 (nou 
al probei). Pe locul 2, la o 
s-a clasat francezul Lerda, 3. 
(Fr.) 4. Rossello (Italia), etc.

■ Iată programul jocurilor pe 
care reprezeritativa Braziliei le va 
susține în curînd în Europa: 4 a- 
prilie la Lisabona cu Portugalia; 
11 aprilie la Zurich cu Elveția; t5 
aprilie la Viena cu Austria; 21 a- 
prilie la Praga cu Cehoslovacia; la 
1 mai la Istambul cu Turcia; 9 mai 
la Londra cu Anglia. Tot în primă
vara acestui an, patru echipe bra
ziliene vor întreprinde turnee în 
Europa: Botafogo, Vasco da Ga
ma, Flamengo și Sao Cristovao. 
Dintre acestea, Botafogo va juca 
probabil la Budapesta la 22 apri
lie.

■ In toamnă, echipa Turciei va 
juca la Budapesta cu reprezenta
tiva R.P. Ungare. La invitația di
recției maghiare de fotbal de a sus
ține acest meci-revanșă încă în pri
mele luni ale acestui an, federația 
de fotbal din Turcia a răspuns că 
nu dispune pînă în septembrie de 
nici o dată liberă.

■ Echipa Angliei susține anul a-- 
cesta următoarele meciuri pe con
tinentul european; la 16 mai cu Su
edia la Stockholm, la 20 mai cu 
Finlanda la Helsinki, iar la 26 mai 
cu Germania Occidentală la Ber
lin.

■ Iată programul internațional 
al echipei Italiei: la 25 aprilie la 
Milano cu Brazilia, la 24 iunie la 
Buenos Aires cu Argentina, la 1 
iulie la Montevideo cu Uruguaî, 
la 8 iulie la Rio de Janeiro cu 
Brazilia. Intre lunile august—sepJ 
tembrie, Italia siîsține meciuri cu 
Elveția, Suedia, Austria și Uru- 
guai.

■ La începutul săptămînii trecu-- 
algerianul \ te a început la Mexico City cam.

apoi compatrioții X pionatul Panamerican, la care păr
ți Benaissa. x ticipă reprezentativa B a Argenti- 
ciclistă rezervată< n.ei-B,raZi'i.a’ ™exicO> Pe™> 9^. 
distanța Genova-z ȘÎ Costa Rîca. Dc remarcat că U- 

- — rugUai .recenta cîștigătoare a cam- 
mondiaiX pionatului sud-american, nu parti, 
cei 196 < cipă la această competiție. Iată 
record \ primele rezultate: Mexico—Costa 

’ Teiotte \ R>ca '—1’ Argentina—Peru 0—0, 
X Peru—Mexico 2—0.
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