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Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mine, Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn ți 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Populare Rcmîne anunță cu 
adîncă durere întregului popor 
că în ziua de 7 ianuarie ora 5

Prezidiul Marii 
Adunări Naționale 

a Republicii 
Populare Rcmîne

Comitetul Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn

a încetat din viață, la București, 
după o lungă ți grea suferință, 
eminentul om politic și de stat, 
fiu devotat al poporului romîn, 
tovarășul nostru iubit, dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Miniștri 
al Republicii 

Populare Romîne

Dr. Petru Groza

Un pios omagiu neuitatului tovarăș
Cu inimile îndurerate de greaua pierdere suferită 

prin încetarea din viață a doctorului Petru Groza, 
oamenii muncii vin la catafalcul iubitului fiu al po
porului romin pentru a-și lua rămas bun.

Cu mult înainte de ora anunțată pentru începerea 
pelerinajului la Palatul Republicii, pe calea Victoriei 
s-a format un lung șir de cetățeni ai Capitalei care 
așteptau să aducă ultimul omagiu eminentului om po
litic și de stat. Pe frontispiciul clădirii se află un 
mare portret cernit al dr. Petru Groza, în jurul căruia 
flutură drapele tricolore și roșii îndoliate.

In mijlocul vastei săli a Palatului se află catafalcul 
străjuit de stema R. P. Romine îndoliată. Lumina 
candelabrelor se cerne prin pînza neagră în care sînt 
îmbrăcate. Răsună acordurile solemne ale muzicii fu
nebre. In jurul catafalcului sînt nenumărate coroane 
de flori. Sînt aici coroanele depuse din partea C.C. 
al P.M.R.. Consiliului de Miniștri, Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, din partea familiei defunctului, 
corpului diplomatic acreditat la București, Academiei 
R.P.R.. Consiliului Central al Sindicatelor, Uniunii 
Tineretului Muncitor, ARLUS, Comitetului orășenesc 
P.M.R. și Sfatului Popular al Capitalei și altele.

De o parte și de alta a catafalcului pe perne pur
purii sînt prinse înaltele decorații, ordine și medalii 
romînești și străine cu care a fost distins tovarășul 
dr. Petru Groza.

La ora 9.15 se formează în jurul catafalcului prima 
gardă de onoare din care fac parte tovarășii Gheorghe

Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Rodnăraș, Petre Borilă. Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Constantin Pîrvules- 
cu, Leontin Sălăjan.

Conducătorii partidului și guvernului exprimă con
doleanțe soției și celorlalți membri ai familiei dr. 
Petru Groza.

Garda se schimbă. In jurul catafalcului fac de gardă 
tovarășii: Ștefan Voitec, Janos Fazekaș, Vladimir 
Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu, Anton Moisescu, 
acad. Petre Constantinescu-lași, Ludovic Csupor, 
acad. N. Gh. Lupu, acad. Mihail Ralea, acad. Raluca 
Ripan.

Apoi fac de gardă membrii Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, membrii guvernului, 
conducătorii instituțiilor centrale, ai organizațiilor de 
masă, deputați ai Marii Adunări Naționale, delegați 
ai muncitorilor din marile întreprinderi, generali și 
ofițeri superiori, oameni ai artei și culturii. Prin fața 
catafalcului, se perindă continuu numeroși oameni ai 
muncii. Priviri îndurerate se opresc pentru ultima oară 
pe chipul drag al dr. Petru Groza.

La ora 12 sosesc membrii corpului diplomatic: N. Vu- 
janovici, ambasadorul R.P.F. Iugoslavia, Miha Lako, am
basadorul R.P. Albania, Ke Bo-nian, ambasadorul R. P. 
Chineze, A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii Sovietice,

(Continuare în pag. 4)

La 7 ianuarie 1958, ora 5 dimineața, în urma unei boli îndelungate 
și grele, a încetat din viață eminentul om de sfat, fiu devotat al poporului 
romîn, tovarășul nostru iubit, doctorul Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne.

Dr. Petru Groza și-a închinat viața luptei pentru înflorirea și propă
șirea țării, pentru progresul material și cultural al poporului, pentru prie
tenie și pace între popoare.

Dragostea de patrie și năzuința de dreptate socială l-au făcut să se 
alăture din toată inima acum aproape 25 ani luptei conduse de Partidul 
Comunist Romîn pentru eliberarea și independența țării, pentru construirea 
unei Romînii noi, socialiste, fiind conștient că numai astfel poate sluji cu 
adevărat interesele poporului.

Născut la 7 decembrie 1884 în comuna Băcia, regiunea Hunedoara, 
Petru Groza a urmat cursurile liceului din Orăștie, după care a continuat 
studiile la Budapesta, Berlin, Leipzig, luindu-și doctoratul în științe juri
dice.

încă din vremea studenției el s-a manifestat pe tărîm politic ca lup
tător împotriva asupririi naționale, pentru egalitatea în drepturi între na
țiuni, pentru eliberarea Ardealului de sub dominația imperiului austro-ungar.

Petru Groza a fost deputat în Adunarea Constituantă din 1918.
Intre 1920 — 1927 el a fost ales de cinci ori deputat în Parlamentul 

romin, iar de două ori a ocupat funcția de ministru. Dindu-și seama de 
caracterul reacționar, antipopular și fățarnic al partidelor burgheze, Petru 
Groza s-a ridicat împotriva politicii acestor partide și s-a consacrat cauzei 
poporului. întemeietor și organizator al Frontului Plugarilor, el a înțeles 
că ridicarea nivelului de viață și de cultură al țărănimii și al întregului 
popor poate fi obținută numai prin făurirea alianței de luptă a clasei mun
citoare și țărănimii sub conducerea clasei muncitoare.

In fruntea Frontului Plugarilor, Petru Groza a răspuns chemării 
Partidului Comunist Romîn de unire a forțelor democratice și a militat, 
pentru înfăptuirea frontului popular împotriva fascismului și înfeudării 
țării Germaniei hitleriste, împotriva războiului antisovietic, pentru răstur
narea dictaturii militaro-fasciste și trecerea Romîniei în coaliția antihitle- 
ristă. Pentru această activitate el a fost persecutat și, în 1943, arestat de 
organele represive ale statului burghezo-moșieresc.

După 23 August 1944 dr. Petru Groza s-a aflat în primele rînduri ale 
forțelor democratice, împotriva reacțiunii, pentru democratizarea țării. In 
urma luptei duse de masele populare conduse de Partidul Comunist Romîn 
pentru instaurarea regimului democrat-popular, la 6 martie 1945 dr. Petru 
Groza a devenit președintele primului guvern democrat din istoria țării. 
Timp de 7 ani în această calitate a muncit pentru înfăptuirea politicii parti
dului, de transformări democratice revoluționare, de refacere și dezvoltare a 
economiei țării, de construire a socialismului.

La 2 iunie 1952 dr. Petru Groza a fost ales președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, funcție pe care a îndeplinit-o cu cinste și cu 
spirit de înaltă răspundere pînă la sfîrșitul vieții sale. Dr. Petru Groza și-a 
închinat întreaga sa energie cauzei construcției socialiste, ca singur drum 
care poate asigura poporului nostru viitorul luminos și fericit El a sprijinit 
politica Partidului Muncitoresc Romîn în problema națională și a militat 
pentru realizarea ei, pentru egalitatea în drepturi și frăția dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale.

Prieten sincer și devotat al Uniunii Sovietice, Petru Groza a militat 
cu pasiune pentru strîngerea legăturilor frățești între poporul romîn și po
poarele sovietice, văzînd în aceasta o chezășie a dezvoltării economice și 
social-culturale a țării, a ridicării bunăstării poporului, a consolidării inde
pendenței și suveranității noastre naționale. Mîndrit că țara sa face parte 
din invincibilul lagăr socialist, cea mai puternică forță în slujba păcii si 
progresului social. Petru Groza a contribuit la întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică, la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie frățească între aceste țări.

Adversar neîmpăcat al planurilor imperialiste de robire a popoarelor, 
de amestec în treburile interne ale altor țări, de pregătire a unui nou 
război. Petru Groza și-a cîștigat merite de seamă în realizarea politicii 
Partidului Muncitoresc Romîn și a Guvernului Republicii noastre de pace 
și colaborare internațională, de coexistență pașnică între toate 
statele, indiferent de regimul lor politic și sociai. Prin munca sa neobosită 
pentru ridicarea prestigiului țării noastre și afirmarea Republicii Populare 
Romîne pe plan internațional ca forță activă în lupta pentru pace, dr. 
Petru Groza a dobîndit stkna omenirii iubitoare de pace.

Petru Groza a desfășurat o largă activitate publicistică în slujba 
ideii nobile a păcii și prieteniei dintre popoare, a progresului social; figură 
luminoasă de intelectual și om politic înaintat, el a înțeles rolul istoric al 
clasei muncitoare, ca principala forță socială a propășirii țării și i s-a ală
turat, servind cu abnegație poporul romîn.

Pătruns de sentimentul demnității naționale, el avea încredere ne
clintită în forța creatoare a poporului nostru liber și stăpin pe soarta sa.

încetarea din viață a tovarășului Petru Groza este o grea și dure
roasă pierdere pentru poporul romîn și naționalitățile conlocuitoare din Re
publica Populară Romînă.

Să cinstim memoria sa prin unirea tot mai strînsă a oamenilor muncii 
în jurul Partidului Muncitoresc Romîn și Guvernului țării, prin mobiliza
rea tuturor forțelor în opera de construire a socialismului și de apărare a 
păcii, de realizare a mărețelor idealuri pentru care a muncit și luplat neui
tatul nostru tovarăș Petru Groza.

Amintirea lui Petru Groza va rămîne veșnic vie în inima și con
știința oamenilor muncii din patria noastră.

Prezidiul Marii 
Adunări Naționale 

a Republicii 
Populare Romîne

Comitetul Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn

Consiliul de Miniștri 
al Republicii 

Populare Romîne



Finala campionatului de șah s-a încheiat 
doar pentru... 21 concurenți

BiinstagerșiTroianescu (la egalitatede puncte)
vor susține un meci

f Douăzeci și trei de runde nu au 
Tîost suficiente pentru â desemna la 
'Jaceastă a X-a ediție Si campionatului 
^republican de șah pe primul jucător 
Săi țării. Și iată că acum, cînd fie-’ 
«care din căsuțele tabelei de turneu 
.•găzduiește cîte un rezultat, doi con- 
«curenți se află la egalitate de puncte 
Tîn fruntea- clasamentului: Giinsberger 
tți Troianescu. Pentru ei întrecerea nu 
rs-a terminat, urmînd să continue cu 
•i:n meci de baraj care să stabilească 
3n sfîrșit pe cel mai bun.

In ultima rundă disputată marți, 
’Troianescu ă trecut prin moment* 
«de mare tensiune. Debutantul Boz- 
•doghină S-a așezat la masa de jbc 
fhofărît si realizeze cel puțin jumă- 
ttatea de punct necesară obținerii unei 
-note de candidat de maestru. Ince- 
-putui partidei ne promitea să asistăm 
Da o. realizare strălucită. Bozdoghină 
.-a obținut uri considerabil avantaj de 
«poziție pe care l-« transformat în- 
"tr-unnl material: un nebun pentru 
iun pion. Dar se pare că nu tot- 
-deaună ziua bună se cunoaște de 
■«dimineață. Și astfel, cînd nimeni nu 
«se mai îndoia de deznodămîntul par- 
îtidei (inclusiv Giinsberger, care si- 
jgur de primul loc remizase cu Ra- 
-idovici și primea chiar felicitările 
«prietenilor)’ raportul de forțe de pe 
-.tabla lui Troianescu ă suferit o în-' 
stoarcere de 180 gTade. Bozdoghină a 
«permis schimbul prematur (și evi- 
•dtnt dezavantajos) al damelor, tre- 
«cînd partide într-un final în care 
îlăsa adversarului său unele contra- 
«șanse, e drept minore, concretizate în 
strei pioni liberi legați pe' flanc. Și 
itotuși, chiar în această poziție vic
toria tal Bozdoghină rru putea fi 
țpttsâ la îndoială, mai ales că în a- 
•cest campionat l-am văzut pe tînărul 
«șahist jucînd excelent cîteva sfîrși- 
Ituri de partidă, imaginînd sacrificii 
isavantej demonstrînd un calcul de 
■precizie matematică. Toate aceste a- 
jprccieri pălesc din păcate în fața mo- 
«dultii cu totul lamentabil în care a 
icondus Bozdoghină finalul său de 
{marți. Comițînd greșeală după gre- 
ișeală, el „a reușit" să piardă în 
■cele din urmă această partidă deci- 
(sivă permițîndu-i lui Troianescu să-l 
■egaleze pe Giinsberger. Fără a-i in- 
lienta un proces de intenție lui 
JBozdoghină trebuie să consemnăm 
ttotuși că modul în care s-a compor
tat în ultima partidă a campionatului 
■viciază serios rezultatul final al a- 
■cestei competiții.

A treia victorie consecutivă a ob- 
îțintit Adrian Negrea. In ultima run- 
,’dă el a jucat energic împotriva lut 
iMititelu, a refuzat remiza oferită de

CE VA ADUCE 1958 VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI?
Au trecut doar citeva zile din 

71958... Este normal să aruncam o 
jprivire în viitor, pentru a vedea ce 
; va aduce acest an sportivilor ro- 
Itninâ. Primind ștafeta pornită cu 
fdouă numere in urmă de atletism, 
\voleiul continuă cursa...

...Care va avea cea mai importan
tă oprire la Praga. „Orașul de aur“ 
Iva aduna pe cei mai buni voleiba
liști și pe cele mai bune voleibaliste 
ide pe continent, intre 28 august—12 
(septembrie, cu ocazia campionatelor 
«europene.
j Fără îndoială acesta este eveni- 
irnentul sportiv major la care simt 
-chemați să participe voleibaliștii și 
i voleibalistele din România, care la 
'ultimele întreceri de mare anvergu
ră (campionatele europene de la 
București — 1955, campionatele

'mondiale de la Paris — 1956) au 
■ocupat locuri de onoare. De ce să 
nu sperăm deci la titlul european 
în 1958 ? Drumul este deschis, ră- 
mîine doar ca minuțicsul plan de 
muncă alcătuit de antrenorii Gh. 
Tetrescu și N. Sotir să fie dus la 
bun sfirșit și ca sportivii noștri să 
fie pătrunși de datoria lor.

Intre 16—25 mai, băieții vor face 
& nouă deplasare la Paris, unde vor

aiplimentar de baraj
adversar și a mai înscris un punct 
prețios care îi permite să urce cîteva 
trepte In clasament.

Obosit probabil de eforturile depuse 
spre sfîrșitul turneului, Ghițescu nu 
a 'mai fost în stare să opună o rezis
tență serioasă» jocului hotărît și ener
gic al lui luliu Szabo. Timișoreanul 
a cîștigat un pion pe care l-a îna
poiat plasîndu-și însă un cal formi
dabil" în centru și obținînd o poziție 
superioară pe care a valorificat-o cu 
multă precizie.

In lipsa unei alte posibilități mai 
bune, Gică Alexandrescu a ținut să 
încheie turneul cu o victorie între- 
cîndu-1 de o manieră sigură pe 
Staneiu. Rezultatul final al celui mai 
vîrstnic concurent (așa cum a jucat 
nu i se poate spune încă bătrîn lui 
Gică Alexandrescu) este remarcabil. 
Iar tineretul are ce învăța de la el 
mai cu seamă la capitolul seriozității 
și dîrzeniei.

Celelalte partide ale rundei s-au 
încheiat la egalitate. N-au fost însă 
incolore remize de salon. Pentru a 
obține o jumătate de punct în întîl- 
nirea cu Nacht, Mișu Rădulescu a 
fost nevoit să găsească un ingenios 
sacrificiu și să se salveze în șah e- 
tern. Zece ore s-a dat lupta în par
tida dintre Drimer și Crețulescu. Dri- 
mer avea neapărat nevoie de victorie 
pentru a-i egala pe Pavlov și Szabo 
pe locurile 3—5. Cîteodată însă șa
hul este răutăcios și ironic. Un pion 
și o calitate în plus au fost insufi- 
cienți pentru victorie, partida ajun- 
gînd într-o poziție teoretică de re
miză.

Cu același rezultat s-au încheiat 
și partidele Costea-Ciocîltea, Urseanu- 
Reicher, Soos-Bălănei și Seimeanu- 
Pavlov.

Și iată-ne astfel în posesia unui 
clasament care, cu excepția prime
lor două locuri, stabilește oficial pen
tru un an de zile ierarhia celor mai 
buni jucători ai țării.

1—2. Giinsberger, Troianescu 15 p.
3—4. Pavlov, Szabo 13 p.
5—7. Alexandrescu, Drimer, Ghi

țescu 12*/2 p.
8—9. Bălanei, Ciocîltea 12 p.
10—11. Negrea, Stanciu 11% p.
12. Reicher 11 p.
13. Soos 10‘/2 p.
14—17. Bozdoghină, Crețulescu, Ra

dovici, Rădulescu 10 p.
18—20. Costea, Mititelu, Nacht 

9% P-
21—22. Pușcașu, Seimeanu 8% p.
23. Urseanu 5% p. (la punctaj e- 

gal a fost respectată ordinea alfa
betică).

VALERIU CHIOSE

juca în compania echipei masculine 
a Franței. Se proiectează ca meciul 
să fie urmat de citeva jocuri in Ma
roc. In brice caz, de la Paris ro- 
minii vor pleca direct la Belgrad 
unde sint așteptați la un mare tur
neu internațional ce va avea loc in
tre 30 mai și 8 iunie, urmînd ca in 
prima jumătate a lunii iulie să par
ticipe la turneul internațional ce va 
avea loc la Bruxelles, cu ocazia ex
poziției universale din capitala Bel
giei. Aci, in afara naționalei noastre, 
au mai fost invitate reprezentativele 
Uniunii Sovietice, Cehoslovaciei, Po
loniei și, bineînțeles, echipa țării 
gazdă. După acest turneu vor avea 
loc mal multe meciuri demonstrati
ve în diferite orașe ale Belgiei.

Intre 5—16 iunie, voleibalistele 
poloneze vor fi gazdele echipei fe
minine a României. Cu această oca
zie vor avea loc două meciuri Ro- 
mînia—Polonia, la Varșovia.

Dar acasă voleibaliștii noștri nu 
vor juca de loc ? Ba da, dar — este 
drept — cam puține meciuri. Fe
tele — ea întotdeauna — vor fi mai 
vrednice : le vom vedea la lucru în 
compania reprezentativei R.D. Ger
mane, la București, la începutul lu
nii martie. Igțre 5 și 10 iulie vor

Intîlniri ale reprezra-, 
tativelor noastre cu 

echipele Ungariei, < 
Angliei și Iugoslaviei 
vor preceda concursul 
internațional de tenis 

de masă
Numai o săptămînă ne mai des

parte de începerea competiției in
ternaționale de tenis de masă. Fără 
îndoială că pentru amatorii acestui 
sport, cele cinci zile de concurs vor 

'însemna un eveniment deosebit. In- 
tr-adevăr, prezența la startul aces
tui turneu internațional a unor ju
cătoare și jucători fruntași în con
cernul european și mondial consti
tuie o mare atracție. Participarea 
lui Ann Haydon, ppntru prima oară 
la București, Berczik, Sido, Diana 
Rowe, Eva Koczian, Harangozo, 

'Lidia Mosoczi, Gizi Farkas-Lantos, 
Vogrinc, Gyetvai, Leach, Elliot 
alături de primele noastre „palete" 
va ridica la o valoare superioară 
nivelul tehnic al întrecerilor.

Iată programul probabil al celor 
i cinci zile: joi
laterale inter-țări: R.P.F. Iugosla
via A—R.P.R. A (masculin), R.P.U.' 
—R.P.R. B (feminin), Anglia -R.P.R. 
A (feminin), R.P.U.—R.P.R. B (mas- 
iculin), vineri : R.P.U.—R.P.R. A 
(feminin), R.P.F. Iugoslavia — 
R.P.R. B (masculin), sîmbătâ : An
glia—R.P.R. B (feminin), R.P.U.— 
R.P.R. A (masculin). Vineri, sîmbă- 

>tă, duminică și luni se vor desfă
șura și meciuri în cadrul celor cinci 
probe ale concursului individual.

Ca o uvertură a acestei competi
ții internaționale și totodată ca o 

• ultimă verificare, duminică 12 ia
nuarie va avea loc în sala FJoreas- 
ca un concurs al loturilor noastre 
republicane la care au fost invitați 
și fruntași ai acestui sport din țară.

16: întîlniri bi

In ajutorul organelor sportive nou alese

CU CE SA. ÎNCEPEM
In întreaga țară alegerea și con

stituirea noilor consilii ale coJecti- 
velar sportive se apropie de sfârșit. 
Ba chiar în multe regiuni (Baia 
Mare, Constanța etc.) această ac
țiune este complet terminată, iar 
consiliile nou alese au și fost in
struite și sînt gata să pornească la 
muncă. Numai că in umede cazuri, 
in conducerea codectivetor sportive 
au fost aleși tovarăși cu multă pa
siune pentru mun-ca sportivă, dar 
cu prea puțină experiență în acest 
domeniu. Și atunci, firesc, activiștii 
nou aleși iși pun întrebarea : CU 
CE SA ÎNCEPEM ?

Răspunsul, nu mai puțin firesc, 
este : CU ÎNTOCMIREA UNUI PLAN 
DE MUNCĂ. In ceea ce privește for
ma și conținutul acestui plan, pînă 
in momentul in care vom avea po
sibilitatea să punem la dispoziția

juca, tot la București, cu reprezen
tativa Iugoslaviei, urmînd ca in pri
mele zile ale lunii august să aibă 
loc la București meciurile care au 
pasionat întotdeauna : jocurile mas
culine și feminine cu reprezentati
vele Uniunii Sovietice.

Cam acestea sînt întîlnirile inter
naționale la care vor participa anul 
acesta cei mai buni jucători și cele 
mai bune jucătoare de volei din țara 
noastră. Dar tinerele talente ? Au 
cam fost uitate așa cum era să le 
uităm și noi în reportajul de față : 
se preconizează doar un meci al re
prezentativei masculine de tineret 
în Turcia, între 1—10 iunie ! Doar 
atit; foarte puțin.

Deosebit de bogată va fi activita
tea internă. In afara campionatelor 
categoriei A, anul acesta se va dis
puta pentru prima dată și întrecerea 
echipelor de categoria B pentru e- 
chipele masculine. Acestor întreceri 
trebuie să le mai adăugăm campio
natele naționale de juniori (băieți și
fete), campionatele școlare (care
s-au bucurat de atita succes),
„Cupa regiunilor" la care vor lua
parte echipele feminine, selecționate 
pe regiuni, ca și campionatele de 
calificare.

Aspecte din desfășurarea primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului

Pe întreg cuprinsul țării se desfă 
șoară intens concursurile primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Vești despre succesele obținute în 
angrenarea tineretului la această mare 
competiție ne sosesc zilnic pe adresa 
redacției și ele oglindesc preocuparea 
colectivelor sportive pentru asigura
rea unei depline reușite.

Iată, de pildă, în regiunea Oradea 
sau înscris pînă acum 39.631 parti 
cipanți, în regiunea Cluj 27.179, în 
regiunea Hunedoara 38.933, în regiu
nea Galați 28.058, în regiunea Timi
șoara 23.881, în regiunea Iași 51.040, 
în regiunea Suceava 28.447, în re
giunea Craiova 45.407 etc. Dar, fi
rește, toate aceste cifre sînt provizorii 
deoarece pînă la sfîrșitul primei etape 
(15 februarie) este suficient timp pen
tru depășirea substanțială a actualu
lui număr.

Succesul este însă categoric. La 
obținerea acestor cifre a contribuit din 
plin munca de popularizare a între
cerilor, ca și acțiunea de dotare cil 
echipamentul necesar a unor secții 
care pînă acum nu activau tocmai 
din această cauză (schi, patinaj, etc.).

in regiunea HUNEDOARA acțiu
nea de popularizare a întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
a fost susținută de toate organele lo
cale. In afara afișelor tip, s-a asigu
rat o vie agitație prin stațiile de 
radioficare, prin articole la gazelele 
de perete ale întreprinderilor, institu
țiilor și școlilor, prin materialele in
teresante publicate în ziarul regional 
și în organele raionale. In plus, s-au 
tipărit peste 1000 afișe cu caracter 
local în care se popularizau între
cerile anunțîndtT-se și locul de des
fășurare a competițiilor. Unele co
lective sportive, cum este de pildă 
Energia U.R.U.M.P. Petroșani, și-au 
confecționat afișe și panouri chemînd 
pe tineri la concursurile Spartachia
dei de iarnă. Deschiderea festivă a 
întrecerilor a însemnat și ea un im
portant mijloc de popularizare a spor
turilor cuprinse în actuala ediție a 
Spartachiadei de iarnă. La Deva, Pe
troșani, Lupeni și în alte centre s-att 
organizat adevărate serbări cu pri
lejul deschiderii . Spartachiadei, urmate 

cititorilor noștri un exemplu con
cret, ne vom rezuma să indicăm pe 
scurt sensul către care trebuie să 
se orienteze eforturile consiliilor co
lectivelor sportive în această pe
rioada.

bl primiri rind, planul primului 
trimestru trebuie să se încadreze 
intr-un plan general, pe întregul an, 
al colectivului sportiv. Orientarea a- 
cestuia se va face în conformitate 
cu obiect'vele centrale ale colecti
vului, axate la rindul lor pe înde
plinirea planului pe 1958 al orga
nului raional (orășenesc) U.C.F.S. In 
linii generale, el se va întocmi im- 
brățișînd toate sectoarele muncii 
sportive: organizatoric (cu atenție 
deosebită către consolidarea orga
nizatorică a colectivelor, activitatea 
cadrelor tehnice și a celor obștești, 
munca secțiilor pe ramură de sport

Și totuși, ce va aduce anul 1958 
voleibaliștilor noștri ? Lucrul acesta 
nu-1 vom putea nota în coloanele 
ziarului nostru decît spre sfîrșitul 
anului. In orice caz, noi am dori ca 
să adăugăm bunelor comportări de 
anii trecuți, una foarte bună anul 
acesta.

In curînd la Paris va avea loc șe
dința comisiei de arbitraj care pre
gătește terenul pentru viitorul con
gres F.I.V.B. Credem că ar fi inte
resant să notăm aci citeva din pro
punerile pentru modificarea regula
mentului de joc făcute cu ocazia 
congresului din 1957 de la Mosco
va : înălțarea fileulul la întîlnirile 
masculine de la 2,43 m. la 2,45 m. ; 
serviciul să poată fi executat de pe 
toată lungimea liniei de fund; des
ființarea liniei de centru ; trecerea 
mîinilor peste fileu la blocaj să nu 
fie sancționată ; cel care face parte 
din blocaj să aibă dreptul să reia 
mingea dacă ea cade în terenul său. 
Și, mai interesant decît toate, un 
sistem de arbitraj electric propus de 
arbitrii sovietici și asupra căruia vom 
reveni. In orice caz, și aceste lu
cruri le poate aduce anul 1958 vo
leibaliștilor nost'

MIRCEA TUDORAN 

de interesante concursuri demonstra
tive la trîntă, tenis de masă, gim
nastică etc.

Membrii comisiei de organizare a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
din regiunea TIAA1ȘOARA au luat 
inițiativa organizării unor centre de 
inițiere și antrenament la schi. S-au 
înființat de asemenea centre de an
trenament la lupte în orașele Arad, 
Lugoj, Reșița, Timișoara, Jimbofu 
ș. a. Cu ajutorul acestor centre nu
meroși tineri au fost angrenați fn 
practicarea sporturifor înscrise în pro 
gramul Spartachiadei.

Un important ajutor în ang--’na-e« 
tineretului pentru participarea ’• "erei 
tutui la concursurile Sparta ■ 
l-au dat instructorii sportivi. Astfel in 
comuna Oșești, raionul Negrești, lică
rul instructor Iosif Balașca a mobi
lizat peste 150 partieipanți. El a 
ținut numeroase consfătuiri cu ti
nerii explicîndu-le importanța a-aestri 
competiții și lămurindu-le reg’.f; ’*. 
tele de concurs.

In comuna Draxeni, tot din raionr' 
Negrești, tinerii au luat ini* z’ .z 
confecționării schiurilor pentru a pc 
tea desfășura în bune corni : 
concursurile de schi din cadrul Spar 
tachiadei. In mai puțin de 10 zile 
au și fost gata 33 perechi schnr 
astfeî că la concursurile care vrr 
avea loc în aceste zile startul va f 
deosebit de populat. Pe lîngă «uc.-c- 
sele pe care le vor obține în con
curs tinerii din comuna Draxeni se 
vor mîndri și cu faptul că au reu
șit să-și asigure pe plan local ma
terialul de concurs, 
că și aceasta este o

Fără îndoială am 
încă mult — deși 
la începutul acestei 
petiții de masă — 
succese obținute în 
Spartachiadei de iarnă 

Să recunoaștem 
victorie prețioasei* 
mai putea vcri< 
sîntem d^abia 

grandioase^^Br- 
despre pnmele 

desfășurarea 
a tineretu

lui. Spațiul nu ne-o permite deocam
dată. Vom continua însă în nume
rele viitoare să prezentăm cititori
lor noștri aspecte ale amploarei deo
sebite de care se bucură pe întreg 
cuprinsul țării Spartachiada dc iar
nă a tineretului.

și a tuturor resoartelor colectivu
lui etc.), instruire sportivă (trecin- 
du-se de îndată la întocmirea calen
darului sportiv al coiectivulu.. 
in care vor fi cuprinse atit car.- 
petițifle oficiale, la care participa 
secțiile și echipele colectivub^^cit 
și activitatea sportivă de 
Spartachiade, alte competiții 
nizate pe plen central, și, foasa-ă 
important, campionatele interne ale 
colectivului sportiv, propagandă- 
educație și administrativ-financiar. 
Am dori să facem cîteva precizări 
in legătură cu prezența în plan a 
ultimelor două sectoare. In privința 
educației, o primă precizare : in a- 
fara acțiunilor colective, ca d« 
exemplu vizionări de Mffie, vizităr 
de muzee, expoziții, participări ta 
diferite forme de învățământ etc. 
activitatea educativă trebuie să alb, 
un caracter individualizat, strîns co
roborat cu procesul de instruire an
trenament. Ca atare ea trebuie s; 
se desfășoare în secția pe ramuri 
de sport și strîns legată de form' 
concrete, de comportarea fiecăru 
sportiv in viață și pe terenul d' 
sport. Cit despre activitatea admi 
nistrativ-financiară, ea nu trebu^ 
să se rezume la întocmirea și exe* 
cutarea bugetului, ci și la inițiere 
de acțiuni menite să dezvolte tez 
materială a colectivului, fie in dc-
meniul amenajării de noi terenul 
prin posibilități locale, fie prin mă 
rirea fondurilor ccfectivuflui, pr.i 
anumite acțiuni in genul serbările 
cultural-sportive etc.

In completare, o recomandație 
colectivul sportiv nu trebuie să o 
mită faptul că principala sa sarcin 
este extinderea activității sportiv 
de masă, așa cum cere Ho tari re- 
partidului și guvernului din 2 iul. 
1957. Deci, Spartachiada de iam; 
crosul de primăvară și concursuri! 
interne ale colectivului sport: 
(pentru primul trimestru) trebui 
să stea în central atenției.

Iar in privința întocmirii planul, 
de muncă, să nu uităm : planul, c 
mai cuprinzător, dar axat pe obie< 
tive perfect realizabile, să angrenea 
in muncă concretă, cu date prect< 
de executare, întregul consiliu 
colectivului și un cit mai larg a< 
tiv obștesc.



La Cairo și tar, in preajma editai jubita
a „Wui Egiptului”

Bogat program competitions!
Cicliștii romîni se antrenează pe traseul primelor etape

8. — Încă din primele zile 
ianuarie, la Cairo au în- 
sosească delegațiile nume

roaselor țări participante Ia concurs. 
Printre primele echipe roșite aici a 
fost și reprezentativa Romîniei (al
cătuita din A. Selaru, 1. Braharu, O. 
Moiceanu, Gh. Calcișcă și V. Do- 
brescu), care a aterizat pe marele 
aerodrom din localitate în noaptea de 
vineri spre sîmbătă, la cîteva ore după 
miezul nopții, venind de la Atena. 
După o meritată odihnă de cîteva 
ore, cicliștii romîni au ieșit în oraș 
spre prînz, prezentîndu-se la torul 
organizator pentru îndeplinirea forma
lităților premergătoare competiției. 
Sportivii romîni s-au. bucurat de o 
primire călduroasă din partea repre
zentanților federației egiptene de ci
clism și ai ziarului „Al Ahram", or
ganizatorii „Turului ciclist al 
lui".

Iubitorii sportului cu pedale 
an constatat cu surprindere că 
lor cunoștințe — cicliștii noștri con
sacrat! — lipseau din formația ro- 
mînă, cu excepția lui A. Șelaru, cu
noscut din ediția de anul trecut. De 
altfel, formula „cît mai mult tineret" 
se pare că a fost adoptată, de data 
aceasta, de multe formații. Așa de 
pildă, echipa R. D. Germane cuprinde 
o serie de elemente noi, printre care 
Oldenburg și Weislede, iar în echipa 
sovietică — a cărei evoluție este aș
teptată cu viu interes — sînt de ase
menea nume r>oi pe plan internațio
nal. ca Petrov, una din recentele re- 
velatii ale ciclismului din U.R.S.S.

Cicliștii romîni au făcut duminică 
5 ianuarie și 'uni 6 ianuarie antrena
mente pe șoselele care duc spre Suez 
și EI-Ghizeh. In cursul zilei de.marți, 
delegația romînă a plecat cu trenul 
spre Luxor, oprindu-se în orașul As- 
smt De aci, pe biciclete, cei cinci ci
cliști romîni vor recunoaște bascul 
primelor etape, în sens invers. Cu 
□cest prilcî. cicliștii vor studia atent 
profilul clapelor și vor face un bun 
antrenament de aclimatizare.

CAIRO 
ale lunii 
ceput să

de aci, 
vecinie

Pînă în prezent, au mai sosit la 
Cairo echipele U.R.S.S., Maroc, Siria 
și Tunisia, iar, în cursul zilelor urmă
toare sînt așteptate să sosească și ce 
lelalte formații; care vor lua startul 
din Luxor la 12 ianuarie în cea de a 
V-a ediție a „Turului Egiptului".

La Cairo, în timpul liber, cicliștii 
oaspeți vizitează monumentele orașu
lui, străbat largile bulevarde și po
posesc pe străduțe vechi și pitorești 
unde bătrîni vînzători de mărunțișuri 
le oferă gălăgioși marfa lor: diferite 
obiecte artistic literate din abancs, 
filde$, scoici, piele de crocodil sau 
argint filigranat. In jurul fiecărui ci
clist se string într-o clipă numeroși 
cetățeni, în special copii și tineret care 
le adresează tot felul de întrebări. De 
notat că domnește aci o atmosferă de 
sinceră și ca'dă prieten’e.

Orașul Luxor — unul din cartie
rele faimoasei cetăți de acum cîteva 
mii de ani Teba — se află la aproape 
800 de km de Cairo, în inima Egiptu
lui, aproape de tropice. Aci pregătirile 
în vederea celei de a V-a edilii sînt 
în toi. Ulițele străvechiului oraș sînt 
frumos împodobite, iar o pavoa
zare foarte bogată se face în jurul 
— ’ ..................... cu

de 
că-
ora 
va 

a ti- 
pito-

Sezonul competițional al anuiui 
1958 rezervă tinerilor școlari multe 
întreceri sportive. In afara con
cursurilor locale organizate în fie
care oraș, a întrecerilor atletice in- 
ter-școli sau a competițiilor ocazio
nate de zilele festive, sportivii șco
lari vor participa la un bogat pro*: 
gram competițional asigurat de Mi
nisterul învățământului șLCuJțyrii 
prin Direcția Educației Fiifee.

Școlarii care au îndrăgite gimnas
tica se vor întrece în campionatul 
republican a cărui primă etapă (pe 
școli) începe la 1 februarie. Cei mai 
buni vor participa apoi la
10 nadă (15 martie), faza 
(30 martie) și faza finală 
avea toc
11 și 12

Atleții 
crosurile 
bruarie și martie) și la campiona
tul republican șcctar a cărui finală 
va avea loc la Ploești în zilele de 
14 și 15 iunie. Pasionații baschetu
lui vor intra în competițiile oficiale

in luna oocoinoi .e cind au loc cam
pionatele. republicane. Etapa pe 
școală se desfășoară pină la 12 oc
tombrie, urmind ca etapele supe
rioare să aibă loc la datele de 
18—19 octombrie (etapa raională), 
1—2 noiembrie (etapa regională), 
8—9 notembrie (etapa de zonă) și

faza ra- 
regionasâ 
care 

zilele
va 
dela București în 

aprilie.
și atletele vor participa 
pe echipe (in lunile fe-

la

21—22 noiembrie etapa finală la 
Rîmn.cu Vifcea pentru băieți și la 
Tg. Mureș pentru fete. Voleibalis- 
tele își încep întrecerile la 6 apri
lie cu etapa 
lie cele mai 
ve din școli 
raională. La 
regională,
de zonă. Finala este programată la 
Constanța în zilele de 7 și 8 iunie. 
La aceleași date se desfășoară și

pe școală. La 20 apri- 
vataroase reprezentati- 
se vor întâlni in faza

2—3 mai are loc etapa 
iar la 10—11 mai etapa

întrecerile handbaliștilor. O singură 
modificare: finala va avea loc la 
Bistrița.

Fără îndoială datele de desfășu
rare a concursurilor de schi sînt 
foarte apropiate după cum cele pen
tru concursurile de natație mat ză
bovesc pînă... la vară. Schiorii vor 
fi prezenți pe pîrtii începînd de la 
2 februarie cind are loc etapa pe 
școală urmând ca etapa raională să 
se desfășoare la 16 februarie. Eta
pele regionale și finala se vor des
fășura in luna martie.

In sfîrșit tinerii șahiști vor parti
cipa și ei Ia numeroase întreceri.

Numai simpla enumerare a aces
tor campionate republicane oglin
dește grija deosebită pentru angre
narea tineretului școlar intr-un pro
gram ' competițional dt mai bogat. 
Cei mai buni 
cu prilejul 
vor participa 
la tabere de 
fi îndrumați 
tate.

sportivi — selecționați 
acestor concursuri — 
în vacanțele de vară 
perfecționare unde vor 
de cadre de speciaili-

mărețului templu din localitate, 
impresionante colonade — înalte 
cîteva zeci de metri — din fața 
ruia se va da startul duminică la 
11. Ca în fiecare an, competiția 
fi precedată de o demonstrație 
neretului egiptean, în vechi și 
rești costuma naționale.

La sfîrșitul manifestației, la 
asistă de obicei aproape întreaga 
lație a orașului, guvernatorul Luxoru- 
lui va tăia panglica verde întinsă de-a 
latul bulevardului, străjuit de pal
mieri impunători. Apoi, cicliștii vor 
porni — în sunetele fanfarei și în 
uralele mulțimii — să străbată cei 
peste 200 km ai primei etape: Luxor- 
Sohag; pe o șosea îngustă, neasfalta- 
tă cu praf fin și alb. de calcar, și 
cu multe viraje în loc...

care 
popu-

sov leitei au terminat învingători 
scorul de 9—1

e Dtsninică seara 
a luat sfîrșit competi
ția de baschet dotată 
cu ..Marele Premiu 

al orașului Bologna”. Primul loc în cla
samentul final a revenit echipei ce
hoslovace Spartak Bmo, care în ulti
mul meci a întrecut cu scorul de 77—73 
(24—31) echipa italiană Virtus Bologna. 

Clasamentul final este următorul: 1) 
Spartak Bmo; 2) Virtus 
Fenerbahce 
Zagreb'.

BASCHET

Istanbul; 4
Bologna: 3, 

Lokomotiv

TURNEUL BOXERILOR 
IN SUEDIA

SOVIETICI

RUDA HVEZDA IN INDONEZIA

BOX
• ln continuarea 

turneului pe care-1 
întreprinde în Suedia 
echipa sovietică de 

Moscova a întâlnit în sea-box Spartak 
ra zilei de 7 ianuarie la Stockholm o 
selecționată sueâo-finlandeză. Boxerii

Activitatea interna și internaționala la schi
• Sîmbătă și duminică schiorii au 

tin nou prilej de întrecere, de verifi
care a pregătirilor efectuate pînă a- 
cum și de selecție în vederea con
cursurilor internaționale. Teatrul de 
discutare va fi tot Poiana Stalin, unde 
Dinamo și Voința organizează com
petiția dotată cu „CUPA DINAMO" 
pentru probele alpine și Cupa Poiana 
pentru cele nordice.

• CUPA DINAMO cuprinde probele 
de slalom special și slalom uriaș. Sla
lomul special se va disputa în Kant- 
zer, iar slalomul uriaș — probabil — 
pe Sulinar.

urmează să participe la un concurs in
ternațional organizat în munții 
între 19—20 ianuarie.

Matra,

0 tabelă pentru evaluarea
performanțelor la haltere

Ziarul l'Equipe, ocupîndu-se de per
formanțele halterofililor, propune — 
după exemplul atletismului ■— întocmi
rea unei tabele pentru evaluarea rezul
tatelor. După cum se știe în atletism 
performanțele stabilite în diferite pro
be pot fi comparate cu ajutorul punc
tajului stabilit de tabela internațio
nală.

La haltere, sport în care performan
țele au la bază măsurători la fel de 
exacte ca și la atletism, întocmirea li
nei astfel de tabele ar fi necesară. 
Punîndu-se de pildă întrebarea care 
performanță este mai valoroasă: 300 
kgr. ridicate la categoria cea mai u- 
șoară sau 450 kgr. Ia categoria grea, 
un răspuns precis nu poate fi dat, a- 
precierile fiind pur subiective. Dacă ar 
fi luate în considerație — (' '
teriu — kilogramele ridicate 
tatea proprie a halterofililor 
ridică, atunci — firește — 
lucruri interesante. De pildă, 
formanța lui VI. Stogov (cat. 
ușoară) este mai bună decît 
lui Paul Anderson (cat. grea). Ast
fel, qonstatîndu-se că un halterofil de 
56 kilograme a ridicat o bară de fier 
care are de șase ori greutatea sa, s-a 
ajuns la concluzia (matematică) că un 
halterofil de 
derson — 
kgr... !!!

Firește, 
putea ține 
cît greutatea corpului și a kilograme
lor ridicate și s-ar putea stabili indici 
valabili pentru toate categoriile de 
greutate. Totul este însă ca treaba să 
înceapă. Ce ar fi dacă specialiștii noș
tri ar lua... taurul de coarne ?.

• „CUPA POIANA", organizată de 
Voința, are programate întreceri de 
sărituri speciale (pe trambulina mij
locie) și de fond: 15 km și ștaleta 
4x10 km. (seniori), 5 km. și șta
feta 3X5 km (senioare), 5 km (ju
nioare) și 10 km. (juniori). La pro
bele de seniori vor participa și cei 
cinci fondiști care au luat parte la 
concursul internațional de la Bled.

• Șl PROBELE de fond și 
constituie o ultimă verificare 
membrii lotului național în vederea 
proiectatei plecări la concursul de la 
Zakopane (16—19 ianuarie).

ar

sărituri 
pentru

® ÎNTRECERILE de slalom vor 
constitui pentru componenții lotului 
republican ultima verificare înaintea 
probabilei deplasări în Ungaria, unde

• Pentru luna ianuarie în țară sînt 
programate următoarele concursuri cu 
caracter, republican: 19 ianuarie, la 
Bușteni: Cupa Bușteni (probe alpine 
și fond), organizată de UCFS Plo- 
ești; la Poiana Stalin: Cupa Dinamo 
(sărituri); 25—26 ianuarie, la Poiana: 
Cupa UASR (probe alpine); Cupa 
CCA (sărituri); la Sinaia: Cupa Ora
șului Stalin, organizată de UCFS Plo- 
ești (probe de fond).

drept cri-
: și grett-
■ care le 

am afla 
că per- 
cea mai 
aceea a

140 kgr. — cît are 
trebui să ridice...

întocmirea tabelei’

An-
840

s-arla
seama și de alți factori de-

In urma omologării celor 612.779 va
riante depuse la concursul Pronosport 
nr. 1 din 5 ianuarie au fost stabilite 
următoarele premii :

Premiul I : 9 variante cu 12 rezul
tate exacte revenind fiecărei variante 
cîte 16.165 lei ;

Premiul îl ; ii66,5o variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cite 1.687 lei ;

Premiul III : 1.915,12 variante cu 10 
rezultate exacte revenind fiecărei va
riante cite 136 lei.

9 Plata premiilor de ... _________
Pronosport nr. 1 (etapa din 5 ianuarie) 
se face în Capitală vineri și sîmbătă 
începînd de la ora 17 numai la Agen
ția Centrală Pronosport din Calea Vic
toriei nr. 9.
• Săptămînă aceasta participanții au 

în față unul dintre cele mai intere
sante concursuri Pronosport, atît da
torită alcătuirii programului, cît și a 
faptului că începînd cu concursul nr. 
2 din 12 ianuarie intră în vigoare noile 
modificări ale regulamentului, modifi
cări care vin în sprijinul participanți- 
lor. De exemplu : desființarea meciu
rilor de rezervă (în cazul unor anu
lări se va trage din urnă pronosticul 
la meciul respectiv), reintroducerea 
buletinelor de agenție (deocamdată nu
mai la Agenții proprii din Capitală), 
introducerea buletinelor colective repe
tate, etc. Totodată, la concursul Pro
nosport nr. 2 din 12 ianuarie sînt a- 
cordate pe lîngă premiile în bani pen
tru 12, 11 și 10 rezultate exacte și șapte 
premii în obiecte :

sport

la concursul

1 MOTOCICLETĂ și « MOTORETE 

pentru participanțil care vor obține 
variante cu 9 rezultate exacte. De re
marcat că la acordarea acestor premii 
în obiecte (prin tragere din urnă) 
participarea este gratuită, fără com
pletarea unor comunicăTi sau mențiuni 
specda;e pe formulare Singura condi
ție care trebuie îndeplinită este obți
nerea uneia sau mai multor variante 
cu 9 rezultate exacte. De aici conclu
zia : depunînd cît mai multe variante 
la concursul de duminică vă măriți și 
șansele de obținere a mai multor va
riante cu 9 rezultate exacte șl tot
odată a unuia sau chiar a mai multor 
premii în obiecte, numărul premiilor 
care pot fi obținute de același parti
cipant fiind nelimitat. Iată dece sfă
tuim participanții să folosească pentru 
concursul de duminică în special bu
letinele colective care dau marele a- 
vantaj că odată cu obținerea premii
lor I, Ii sau III aduc automat și o 
suită de variante cu 9 rezultate. Indi
ferent însă de sistemul de participare 
ales un lucru trebuie să fie clar pen
tru toți participanții :

• Boxerii polonezi vor avea în cursul 
acestui an o bogată activitate interna
țională. Primul meci internațional al 
echipei selecționate a H-P. Polone se va 
disputa la 9 martie la Varșovia și va 
opune echipei gazde formația repre
zentativă a R. F. Germane.

In rest programul internațional cu
prinde următoarele întâlniri: 11 mal. 
Varșovia: R. P. Polonă-R. P. Ungară;
5 octombrie Bruxelles: R. P. Polo
nă B-Belgia; Berlin: R. P. Poionă-R. D. 
Germană; 9 noiembrie. Varșovia: R. P. 
Polonă-Finlanda; 7 Decembrie, Varșovia: 
R. P. Polonă-Anglia. (Agerpres).

• In prezent se află în turneu în 
Indonezia echipa cehoslovacă de fot
bal Ruda Hvezda Bratislava. In primul 
meci disputat la 7 ianuarie la Djakarta, 
fotbaliștii cehoslovaci au învins cu ‘ ‘ 
echipa selecționată a Indoneziei.

1-0

LA 1? APRILIE FRANȚA-CEHO-
''.OVA CIA

• Federația de 
ehei pe gheață 
R. F. Germana a 
nunțat că nu va 

mite echipa reprezentativă la campio
natele mondiale care vor avea loc anul 
acesta la Oslo. După cum s-a anunțat, 
în cadrul unul turneu întreprins în 
R. P. Polonă echipa R. F. Germane a 
pierdut cu 2—4 în fața echipei națio
nale poloneze.

PROGRAMUL CAMPIONATELOR 
MONDIALE

HOCHEI
ho- 
dln 
a- 

tri-

• In cadrul ultimei 
șealnțe a federației de 
fotbal a R. Cehoslova
ce s-a stabilit ca noul 

director tehnic al echipei reprezenta
tive cehoslovace să fie Karel Koteki, 
antrenorul echipei Dukia din Fraga. 
Totodată s-a aprobat ca echipa secundă 
<fe fotbal a R. Cehoslovace să întâl
nească la 13 martie echipa Franței B, 
iar la 26 martie echipa secunnă a R.F. 
Germane. Federația a aprobat de ase
menea, disputarea întâlnirii dintre pri
mele selecționate ale R. Cehoslovace șl 
Franței care urmează să se dispute la 
17 aprilie ia Paris. (Agerpres;

GWARDIA IN EGIPT

• La 7 ianuarie și-a început turneul 
în Egipt echipa de fotbal Gwardia (R.P. 
Polonă). In primul 
lonoi au învins cu 
echipa selecționată 
dria.

FOTBAL

REPREZENTATIVA 
TOARE IN R.

meci fotbaliștii po
st oul de 1—0 (1—0; 

a orașului Alexan-

SOFIEI 1NVINGA- 
F. GERMANA

a avut loc la Essen• La 29 decembrie a avut loc la Essen 
în R. F. Germană întâlnirea internațio
nală de fotbal dintre echipa selecțio
nată a orașului Sofia și echipa Rot- 
Weiss Essen care activează în prima 
liga a campionatului vest-german. Fot. 
baliștu bulgari au terminat învingători 
cu. scorul de 3—2 (1—0). Cele trei puncte 
ale echipei bulgare au fost realizate de 
Panaiotov, Boskov și lanev.

CU 2 LEI PUTEȚI OBȚINE LA 
CONCURSUL DIN ACEASTA SĂPTA- 
MINA O MOTOCICLETA SAU O MO
TORETA. Depunînd cît mai multe va
riante puteți obține pe lîngă premiile 
in bani (pentru 112, 11 și 10 rezultate 
exacte) și unul sau chiar mai multe 
premii în obiecte. Deci, depuneți-vă 
din timp buletinele .' Programul de 
concurs este alcătuit din meciuri care 
— cel puțin prin prisrfia „calculului 
hirtiei” — pot fi ușor analizate. De 
la I la VII întâlniri din cadrul Cupei 
Franței, iar de la VIII la XII meciuri 
din campionatul italian categoria B. 
După cum remarca un participant, con
cursul este pe bază de „1“. La întâl
nirile de cupă trebuie să .fiți însă a- 
tenți la eventualitatea apariției 
,,X“.urilor. (După cum se știe. în ca
zul că după so de minute scorul este 
egal, meciul se prelungește cu 2 re
prize a cîte 15 minute. In cazul în 
care și după 120 de minute scorul este 
egal pentru Pronosport se consideră 

pronostic valabil ,,X"-ul). In ceea 
privește meciurile de categoria B 
campionatul italian, într-unul sin- 
echipa oaspe pornește cu 

victorie: meciul VIII f —
Dar... batonul e

ea 
ce 
din 
gur 
de
Triestina. _ ... _______ ______  ,
tocmai surprizele sînt cele care aduc 
premii mari. Noi vă urăm succes 
Indicarea lor !

... șanse 
Cagliari- 

rotund și

în

• AȚI AUZIT ?
începînd din această săptămînă 

puteți depune buletinele Pronosport 
la agențiile Loto-Ceintral !

vă
Șl
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• Zilele trecute a 
PAR AQIITKMavut loc la Paris ° țe- i Miviipu 11 JIU dința a Federației in

ternaționale de para
șutism sportiv în cadrul căreia a fost 
stabilit programul campionatelor mon
diale programate anul acesta în luna 
august la Bratislava. Probele prevăzute 
Sn acest campionat sînt următoarele: 
salt individual de la 1000 |m cu ateri
zare precisă, salt individual de la 1500 
m cu deschiderea parașutei cu o în
târziere de la 15 la 23 secunde; salt in
dividual de la altitudinea de 2500 m în 
cădere liberă de la 30 secunde pînă la 
45 secunde. Se vor executa figuri șl se 
va ține seamă de stil; salt d» precizie 
în grup de ta o " ' ~
cu oesch iderea 
de la 05 ia 23

PATINAJ

altitudine de 1JO9 m 
întârziată a parașutei 
secunde. (Agerpres).

• La 7 Ianuarie a 
luat sfîrșit la Varșo
via concursul interna
țional de patinaj ar

au participat sportivi din 
R.D. Germană. R. Ceho- 
P. Polonă. In proba mas-

tistic la care
R.P. Ungară, 
slovacă și R. _______ _______
culină victoria a revenit polonezului 
Kaczmarek, care a realizat 369,5 pur.cte. 
Proba feminină a fost cîștigata' de Es
ter Jurek (R.P. Ungară) cu 392.7 punc
te.

_ • Sîmbătă! după-a-
RIICRI miază la M'uiry filed
IIUUD1 (Scoția), echipa națio

nală a Franței va 
huța în „Turneul celor 5 națiuni”, 
tîlnind reprezentativa Scoției.

TURNEUL DE LA HASTINGS

de- 
în-

8-a
ȘAH

9 In runda a 
(penultima) a turneu
lui de șah de la Has
tings, marele maestru

Internațional Paul Keres (U.’R.Ș.S.) I-a
învins pe campionul scandinav Ster
ner. Alte rezultate: Ftlip-Blau '/»—!A;
Bârden-Gllgorlcl '/,— •/,; Kluger-Clr.rke 
1—0; Penrose-Fazekaș l/„—■/«. In c’asa- 
ment conduce Keres cu 71/, urmat de 
Gligoricl (Iugoslavia) cu 5'/, și F illp 
(Cehoslovacia) cu 5 puncte.

Echipa de lupte 
Dinamo Hucureșii 

a plecat în Austria
Echipa campioană a țării, Dinamo 

București, a părăsit aseară Capitala 
plecînd in Austria unde urmează a 
întreprinde un turneu. Dinamo va 
susține primul meci la Salzburg în 
ziua de 11 sau 12 ianuarie. Au făcut 
deplasarea printre alții: Fr. Horvath, 
D. Cuc, M. Belușica, Gh. Popovici.

Întreceri de. schi 
la Gdrmisch

■ Lfiiibfi S’jififioar;.
In cunoscuta stațiune de sporturi 

de iarnă Garmisch Partenkirchfen (R. F. 
Germană) s-a desfășurat un mare con
curs internațional, de sărituri de la tram
bulină la care aii participat și sportivi 
sovietici. Pe primul loc s-a clasat aus
triacul Egger cu 226,6 puncte și sărituri 
de 88 m. și 88 m. Locul doi a revenit 
concurentului sovietic Nikolai Samov 
considerat de arbitri cel mai bun în ce 
privește stilul. Samov a obținut 223.2 
puncte cu cele mai bune sărituri de 84 
și 84/5 pi.



Un pios omagiu neuitatului tovarăș
(Urmare din pag. 1)

Ivan Rohall Ilkiv, ambasadorul R. Cehoslovace, Ferenc 
Kelety, nbasadorul R. P. Ungare, Georg Stibi, amba
sadorul R. D. Germane, C. T. Karasapan, ambasadorul 
Turciei, Kitn Ben Dik, ambasadorul R. P. D. Coreene, 
doctor Hussein Chawky, ambasadorul Egiptului, Janusz 
Zambrowicz, ambasadorul R. P. Polone, Francesco Lo 
Faro. ministrul Italiei, A. A. Dudley, ministrul Marii Bri
tanii, Arieh Hareli, ministrul Israelului, P. F. Briigger. 
ministrul Elveției, Albert Filz, însărcinatul cu afaceri al 
Austriei. Jean Leroy, însărcinatul cu afaceri al Belgiei, 
Matti Pvykko, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Fin
landei. Phan Van Su, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam, Niels Haugsted, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei, Jean Deciry, însărcinatul^ cu 
afaceri ad-interim al Franței, Anghel Hubenov, însărci- 
r. -tul cu afaceri ad-interim al R.P. Bulgaria, H. B. Wells,

însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A., N. Dia
mantopoulos, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Gre
ciei, A. Constanzo, însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Argentinei. „

Membrii corpului diplomatic se opresc in fața catatal- 
cului și se înclină în semn de omagiu, apoi adresează 
condoleanțe membrilor familiei defunctului.

Pelerinajul oamenilor muncii a continuat la ora 17. 
Mii de oameni ai muncii au continuat să treacă prin 
fata corpului neînsuflețit al tovarășului dr. Petru Groza, 
luptător neobosit pentru înflorirea și propășirea țării.

Șirul celor veniți să-și ia rămas bun de la dr. Petru 
Groza e nesfirșit. Mii și mii de oameni ai muncii aduc un 
pios omagiu neuitatului tovarăș dr. Petru Groza_ care 
și-a închinat viața luptei pentru înflorirea și propășirea 
țârii, pentru progresul material și cultural al poporului, 
pentru prietenie și pace între popoare.

(Agerpres)

In emoționante mitinguri de doliu | 
oamenii muncii își exprimă marea durere 

delor în ziua de 7 ianuarie și în co-1 
muna Băcia, comuna natală a ilustru I 
lui dispărut. Ea a întristat profund pe I 
toți locuitorii comunei. In cursul ace- I 
leiași zile, o delegație de țărani mun-1 
citori din comună a plecat la Bucu
rești pentru a participa la funeralii.

„Mergem să ne luăm ultimul rămas 
bun de la scumpul nostru prieten — a 
spus înainte de plecare Aron Groza, 
președintele întovărășirii agricole din 
Băcia. Noi îi sîntem recunoscători 
pentru sfaturile prețioase primite de 
la el; De cîte ori sosea în regiune 
mereu venea în mijlocul nostru".

Tot în ziua de 7 ianuarie a plecat 
pentru a participa la funeraliile dr. 
Petru Groza o delegație de oameni 
ai muncii din regiunea Hunedoara, 
condusă de tov. Dumitru Dejeu, pre 
ședințele comitetului executiv al sfa
tului popular regional. Siderurgiștii 
hunedoreni au ales pentru a face 
parte din delegație și pentru a depu
ne Condoleanțele lor pe primul fur- 
nalist Victor Pali. Din partea moților

Vestea încetării din viață a tova
rășului dr. Petru Groza a îndurerat 
întregul nostru popor. In întreprinderi 
și instituții, în școli și universități, 
în institute științifice, în organizațiile 
de creație, la orașe și sate oamenii 
muncii cinstesc memoria tovarășului 
dr. Petru Groza, președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R. P Romîne. eminent om de stat, 
care și-a pus devotamentul și energia 
sa neobosită în slujba nobilelor idea
luri ale propășirii patriei și apărării 
păcii

Uzinele „23 August" din Capitală 
sînt astăzi în doliu. Mulți dintre mun 
citorii acestei întreprinderi de frunte 
a industriei noastre socialiste sînt a- 
ceia care cu 13 ani în urmă au luptat 
sub conducerea Partidului Comunist 
Romîn pentru instaurarea unui gu
vern democratic. Ei își aduc aminte 
că președintele primului guvern de
mocrat din istoria țării a fost dr. 
Petru Groza, care se afla în primele 
rînduri ale forțelor democratice. îm 
potriva «acțiunii.

Portretul tovarășului Petru Groza 
în chenar negru domină din înaltul 
halei mecanice adunarea de doliu a 
metalurgfștilor.

„In persoana doctorului Petru Groza 
— a spus deschizînd adunarea tov. 
Emilian Florea.1 secretarul Comitetului 
de partid al uzinelor — am pierdut 
un tovarăș iubit, un fiu devotat al 
poporului romîn, care și-a închinat

multă putere de muncă și energie 
cauzei eliberării, progresu«ti și bună 
stării celor mulți. Figura sa lumi 
noasă va rămîne pentru totdeauna în 
memoria oamenilor muncii din uzi
nele noastre ca o pildă vie de slujire 
plină de abnegație a intereselor po
porului. In aceste clipe grele ne an 
gajam să cinstim amintirea sa de 
neuitat, strîngîndu-ne rîndurile cu și 
mai multă hotărîre în jurul Partidu 
lui Muncitoresc Romîn, care ne con
duce cu mînă sigură pe calea atot 
biruitoarei învățături marxist-leniniste".

De pe pasarela din înaltul halei, 
transformată acum în tribună, tov. 
Constantin Pulinică, deputat în Marea 
Adunare Națională, director generat 
al uzinelor „23 August", evocă per
sonalitatea proeminentă a președin
telui Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne. In semn de 
omagiu pentru memoria marelui dis 
părut miile de participant la aduna 
rea de doliu păstrează un moment de 
reculegere. _ din Munții Apuseni a plecat la fune

Imediat după adunare, mtr-o sală raIii țăranuț muncitor Petru Lup din 
cernită a comitetului de partid al o- - • - • • ■ • -
zinelor, numeroși metalurgiști au in
trat în schimburi de gardă la portre
tul îndoliat al tovarășului dr. Petrutul îndoliat al tovarășului dr. 
Groza.

HOTĂRlREA
Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne, 
a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului 

de Miniștri al Republicii Populare Romine, 
cu privire la organizarea funeraliilor 

tovarășului Or. PETRII 6R0ZA
In legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Dr. Petru Groza, 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, Co
mitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne hotărăsc:

1. Se declară doliu național în 
întreaga țară începînd de astăzi, 7 
ianuarie, pînă în ziua funeraliilor, 
inclusiv.

2. Pentru înhumarea Dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului Ma- 
r’i Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîn'', se vor organiza 
funeralii naționale.

3. Pentru organizarea funeraliilor 
se constituie o comisie de stat for
mată din tovarășii Chivu Stoica 
(președintele comisiei), Emil Bod-

liului se suspendă toate manifestă
rile distractive și sportive, cît și 
orice fel de adunări festive si co
memorative.

Teatrele, cinematografele, sălile 
de concert și alte instituții culturale 
își vor adapta programele la zile
le de doliu. In ziua funeraliilor 
spectacolele de orice fel și învăță- 
mînful de toate gradele se sus
pendă.

5. In ziua de 10 ianuarie în timpul 
funeraliilor, la ora care va fi a- 
nunfată de comisia de stat pentru 
organizarea funeraliilor, ca semn 
de omagiu se va întrerupe lucrul 
3 minute în toate întreprinderile și 
instituțiile din țară (cu excepția 
acelora unde condițiile de producție 
nu permit întreruperea lucrului); 
în același timp vor suna sirenele

năraș, Leontin Sălăian, lanos Faze- tuturor întreprinderilor, locomotive-
caș, Ion Gheorghe Maurer, Anton 
Moisescu, Mihail Ralea, Romulus 
Zăroni, Florian Dănălache.

4. In zilele doliului național se

lor, vaselor flotei maritime și flu
viale; în orașe se va opri timp de 
1 minut circulația vehiculelor și a 
pietonilor.

vor arbora în întreaga țară drapelul 
de stat al R.P.R. și 
îndoliate. Pe întreaga

Prezidiul Marii
Adunări Naționale 

a Republicii
Populare Romîne

drapele roșii 
durată a do-

Comitetul
al Partidului 

Muncitoresc Romîn

6. In semn de ultim salut în ca
pitala țării — București — se vor 
trage 24 salve de artilerie.
Central Consiliul de Miniștri 

al Republicii 
Populare Romîne

COMUNICA T
Comisia de stat pentru organiza

rea funeraliilor tovarășului dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, comunică:

Mitingul de doliu închinat memo
riei dr. Petru Groza va 
neri, 10 ianuarie la ora 
Republicii.

De la ora 10 pînă la 
minute
diului Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne, a Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Romîn și a Consiliului de Mi-

avea loc vi-
10, în Piața

ora 10 și 3
pe baza Hotărîrii Prezi-

nișm ai Republicii Populare Romîne 
cu privire la organizarea funeraliilor 
tovarășului dr. Petru Groza se va 
întrerupe lucrul în toate întreprin
derile și instituțiile din țară (cu 
excepția acelora unde condițiile de 
producție nu permit întreruperea 
lucrului); în același timp vor suna 
sirenele tuturor întreprinderilor, lo
comotivelor, vaselor flotei maritime 
și fluviale; in orașe se va opri timp 
de 1 minut circulația vehiculelor și 
a pietonilor.

După terminarea mitingului de 
doliu cortegiul funerar va pomi spre 
cimitirul militar Ghencea.

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

DECRET
PENTRU CONVOCAREA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
In temeiul articolului 37 litera a 

Populare Romîne,
Prezidiul Marii Adunări Naționaie

Adunare Națională
1958, ora 9 dimineața, la sediul Marii Adunări

din Constituția Republicii

a Republicii Populare Ro- 
în sesiune, pentru ziua demine convoacă Marea 

sîmbătă 11 ianuarie 
Naționale.

satul Lunca, raionul Brad, deputat în 
Marea Adunare Națională, care a ac 
tivat împreună cu dr. Petru Groza la 
organizarea Frontului Plugarilor.

Miercuri numeroși siderurgiști din 
combinatul siderurgic Hunedoara s-au 
adunat în sala cinematografului „Ma
xim Gorki" din Hunedoara într-un

★
DEVA 8 (Agerpres). —
Vestea încetării din viață a

rășului dr. Petru Groza, președintele' . , , ,. .
Prezidiului Marii Adunări Naționale miting de doliu consacrat memoriei
a R.P. Romîne, a ajuns pe calea un tovarășului dr. Petru Groza.

to va
PrezidiuluiVicepreședinte al 

Marii Adunări Naționale 
Anton Moisescu

București, 8 ianuarie 1958

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale 

Gheorghe Stoica


