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UN DOCUMENT DE MARE ÎNSEMNĂTATE 
PENTRU PACEA ȘI SECURITATEA EUROPEI

Contribuie și el la îndeplinirea 
Planului

Timp de patru zile, între 29 
noiembrie și 2 decembrie 

1964, capitala Uniunii Sovietice, 
Moscova, a găzduit lucrările con
ferinței țărilor europene pentru a- 
sigurarea păcii și securității în 
Europa. întreaga omenire iubitoare 
de pace a urmărit cu atenție și în
credere lucrările acestei conferințe, 
la care au luat parte delegațiile 
U.R.S.S., R. P. Polone, R. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Un
gare, R. p. Romine, R. P. Bulgaria, 
R. P. Albania, precum și un obser
vator din partea R. P. Chineze.

Conferința țărilor europene pen
tru asigurarea păcii și securității 
în Europa a avut loc într-un mo
ment de deosebită însemnătate în 
viața internațională. După cum se 
știe, în a doua jumătate a lunii 
octombrie au fost semnate la 
Paris acorduri care prevăd re- 
militarizarea Germaniei occiden
tale și includerea ei în gru
pările militare cu caracter a- 
gresiv înjghebate de S.U.A. și de 
partenerii vesteuropeni ai acestora. 
Popoarele Europei, care au trăit nu 
de mult grozăviile unui război dez
lănțuit de militaaiștii germani, își 
dau limpede seama ce mare peri
col reprezintă pentru pacea și secu
ritatea Europei planurile de reînvie
re a militarismului german și, mai 
ales, posibilitatea «făptuirii ime
diate a acestor planuri, în cazul 
ratificării acordurilor de la Paris. 
In fața primejdiei grave care a- 
menință pacea și securitatea în 
Europa, guvernul sovietic, în înțe
legere cu guvernele cehoslovac și 
polonez, a luat inițiativa convocării 
unei conferințe a țărilor europene 
pentru asigurarea păcii și securității 
în Europa. Este regretabil că nu 
toate țările europene au considerat 
posibil să participe la discutarea 
în cadrul acestei conferințe a pro
blemelor de interes vital pentru pa
cea și securitatea Europei. Confe
rința s-a desfășurat cu participarea 
delegațiilor acelor țări care au răs
puns afirmativ invitației guvernului 
sovietic și ea s-a impus din prima 
zi a lucrărilor sale ca un eveniment 
de mare importanță în actuala si
tuație internațională.

Declarația comună a guvernelor 
U.R.S.S., R. P. Polone, R. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Un
gare, R. P. Romine, R. P. Bulgaria 
și R. P. Albania, adoptată de con
ferință, reprezintă un document cu 
un larg răsunet în lumeă“ întreagă. 
Declarația analizează situația inter
națională creiată în urma semnării 
acordurilor de la Paris, subliniind 
că aceste acorduri urmăresc să 
împiedice rezolvarea pe cale paș
nică a problemei germane și creiazâ 
astfel un pericol pentru securitatea 
Europei. Declarația arată că acor
durile de la Paris, în loc să contri
buie la rezolvarea pașnică a pro
blemei germane dau mînă liberă 
militariștilor si revanșarzilor din 
Germania occidentală, sporind pri
mejdia care amenință securitatea 
popoarelor din Europa. Tn declara
ție sînt analizate consecințele gra
ve pe care le-ar avea ratificarea 
tratatelor de la Paris nu numai 
asupra situației poporului german 
ci și asupra întregii situații inter
naționale. Astfel, ratificarea acor
durilor de Ia Paris ar deschide ca
lea spre efectuarea cercetărilor a- 
tomice în Germania occidentală și

Plecarea in Suedia a unor jucători
de tenis de masă din R.P.R.

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
plecînd în Suedia, un grup de ju
cători de tenis de masă din țara 
noastră care vor lua parte la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Supdiei, ce se vor des

spre aprovizionarea acesteia cu 
arme atomice de către alte state. 
Remilitarizarea Germaniei occiden
tale, consfințită prin acordurile de 
la Paris, ar duce la o și mai pu
ternică rositrîngere a libertăților 
democratice în Germania occidenta
lă și la transformarea ei într-un 
stat militarist. Totodată, se arată 
că planurile de remilitarizare a 
Germaniei occidentale și de atra
gere a ei în grupări militare con
stituie în prezent principalul ob
stacol în calea unificării naționale 
a Germaniei. Reiese limpede din 
declarație care este atitudinea pu
terilor apusene față de rezolvarea 
problemei germane, atitudine în vă
dită contradicție cu posibilitățile 
creiate în ultimul timp pentru mic
șorarea încordării internaționale.

Ce poziție adoptă față de a- 
eastă atitudine statele participante 

Ia conferința de la Moscova? Sta
tele participante la conferința de 
la Moscova consideră că pentru 
rezolvarea problemei germane este 
necesar în primul rînd: „Să se re
nunțe la planurile de remilitarizare 
a Germaniei occidentale și de a- 
tragere a ei în grupări militare, 
ceea ce va înlătura obstacolul prin
cipal din calea ramificării Germa
niei pe baze pașnice și democra
tice; Să se realizeze un acord cu 
privire la efectuarea în 1955 a 
unor alegeri libere pe întreaga Ger
manie și să se constituie pe aceas
tă bază un guvern al întregii Ger
manii unite, democrate, iubitoare 
de pace".

Declarația arată care sînt sarci
nile statelor iubitoare de pace din 
Europa în fața primejdiei pe care 
o reprezintă ratificarea și aplica
rea acordurilor de la Paris, care ar 
netezi calea spre renașterea milita
rismului agresiv german. Statele 
iubitoare de pace, în interesul apă
rării securității lor, vor trebui, în 
cazul ratificării acordurilor de la 
Paris, să-și unească strîns forțele 
și să adopte măsuri comune în do
meniul organizării forțelor armate 
și a comandamentelor lor, cit și 
alte măsuri necesare pentru întări- 
■ea capacității lor de apărare, pen
tru a ocroti munca pașnică a po
poarelor lor, a garanta . inviolabi
litatea frontierelor și teritoriilor lor 
și a asigura apărarea ior împotri
va unei eventuale agresiuni. De
clarația subliniază că statele par
ticipante la conferință sînt ferm 
hotărîte să persevereze și de acum 
înainte în creiarea în Europa a 
unui sistem de securitate colectivă, 
fiind gata și de acum înainte să 
colaboreze cu celelalte state euro
pene care își vor exprima dorința 
să urmeze această cale.

Poporul romîn, ai cărui reprezen
tanți au iscălit istorica declarație 
de la Moscova, este pe deplin con
știent de sarcinile sporite ce-i stau 
în față în vederea apărării cauzei 
nobile a păcii. Poporul nostru sa
lută cu căldură declarația de la 
Moscova, fiind ferm hotărît, așa 
cum a arătat la Conferința de la 
Moscova tovarășul Chivu Stoica, 
șeful delegației guvernului R.P.R., 
„să fie la înălțimea datoriei sale 
și a răspunderii ce îi revine în a- 
părarea cauzei păcii, în apărarea 
cuceririlor sale democratice și a 
muncii sale pașnice".

fășura la Stockholm, între 5 și 
7 decembrie. Din delegația spor
tivilor romîni fac parte maestra 
emerită a sportului Angelica Ro- 
zeanu, campioană mondială, Ella 
Zeller și Tiberiu Harasztosi-

— Ai venit cu iama, măi Or- 
bane. Dar... ai adus ziarul?

— Da, meștere... Și zîmbind, tî- 
nărul Alexandru Orban din secția 
montaj II vagoane de la Atelie
rele Centrale I.T.B. din Capitală 
scoase ziarul din buzunarul palto
nului umezit Afară se cerneau ca 
dintr-o sită fulgi mari de 
zăpadă. Pe ușa secției intrau rlnd 
pe rmd muncitorii, scuturîndu-și 
hainele pline de zăpadă. De la o 
vreme se încinse o discuție pe 
marginea ultimelor rezultate la 
fotbal. Iată însă că se apropie ora 
de începere a lucrului. Șeful sec
ției strtngîndu-și oamenii, le spu
se :

— Tovarăși, astăzi ne-au sosit 
multe vagoane pentru revizie. Așa 
că... trebuie să-i dăm „bătaie".

Prinzîndu-1 pe Orban cu mîna 
pe după umeri, șeful continuă : 
„Pentru tine am ceva special. Vezi 
deșeurile acestea? Trebuie să faci 
din ele mai multe ușulițe pentru 
cutiile de legătură..."

Alexandru Orban nu răspunse 
nimic, dar pe chipul lui mulțumi
rea se putea citi cu ușurință. Cu 
un gest energic luă uneltele și 
pomi la treabă.

întrecerea era în toi. Toți mun
citorii lucrau de zor, dor
nici să încheie ziua cu cit mai 
multe succese. Alexandru Orban 
lovea cu putere în dalta care îm
prăștia hi jur bucăți mari de 
lemn. Rinduia și monta ușulițele 
cu multă pricepere. Un singur gind

DINAMO BUCUREȘTI ȘI METALUL REȘIȚA ÎȘI DISPUTĂ MÎINE,
PENTRU PRIMA DATĂ, FINALA CUPEI R.P.R. LA FOTBAL

începută în toamna anului tre
cut, cu jocuri preliminarii, Cupa 
R.P.R. — a doua competiție de 
mare popularitate a fotbalului nos
tru — își va consuma mîine ulti
mul și cel mai important act: fi
nala — Dinamo Bucurcști-Metatal 
Reșița.

Ediția 1954 a Cupei a înregis
trat un frumos succes de partici
pare: 2330 echipe înscrise, față de 
156 în anul 1950, 454 în 1951, 
1254 în 1952 și 1896 în 1953. Sim
pla enunțare a acestor cifre dove
dește marele rol propagandistic al 
acestei populare întreceri sportive, 
care angrenează masa echipelor 
participante în campionatele oră
șenești, raionale și regionale, ală
turi de echipele fruntașe. Mai 
mult chiar, Cupa R-P.R. îndepli
nește sarcina de a atrage cît mai 
multe echipe sătești (anul acesta 
numărul lor a depășit cifra de 600) 
într-o competiție de amploare, care 
le dă prilej să învețe și să se afir
me în compania echipelor orășe

Barta, care nu 
se vede tn fotogra
fie, a șutat și Ma- 
rosi va trimite 
mingea peste bară, 
in corner. Neacșu 
și Ozon sînt însă 
prezenți lingă poar
tă; primul, pentru 
a degaja, eventual, 
iar al doilea pentru 
a... marca. Fază 
din jocul Dinamo 
București — Fla
căra Ploești, semi
finala Cupei R.P.R. 
la fotbal.

il însuflețea: să nu lase nici un 
deșeu fără utilizare.

...Sirena vesti ifirșitul orelor de 
muncă. După cîtva timp își făcu 
drum prin secție lăcătușul Ion Săn- 
dulescu. Venise să-și ia prietenul, 
cu care e și coleg la liceul seral 
ht. 1. Pe drum Orban îi povestea 
plin de mîndrie că în acea zi firul 
graficului său de producție urcase 
cu 110 la sută

T .★
L-am relntilnit pe Orban în sala 

de dușuri. Prietenii făcuseră roată 
în jurul lui și-l tot necăjeau cu 
glumele lor.

— Și cum a fost, măi Orbane, 
cu boxul?

— De ce nu mai vii la antre
nament?

— Ai distrus toți sacii și acum 
nu mai ai ce... bate?

Mai tirziu, am aflat tîlcul a- 
cestor discuții spinoase. Antreno
rul Ilie Ursu vorbea cu entuziasm 
despre calitățile de boxer ale lui 
Orban. Toate ar fi fost bune, nu
mai că tînărul, după ce a gustat 
din amarul inifrîngerii, s-a descu
rajat și nu a mai venit regulat la 
antrenamente.

In seara acelei zile apăru în 
sala de sport și Alexandru Orban, 
își îmbrăcă tăcut costumul de 
sport și se îndreptă apoi spre gru
pul care se pregătea tocmaii să 
facă încălzirea. Hotărîrea fusese 
luată: nu va mai lipsi de la nici 
un antrenament.

TRAIAN IOANIȚESCU

nești. Prin Cupa R.P.R., fotbalul 
nostru cîștigă deci, nu numai din 
punct de vedere calitativ, ci și — 
mai ales — din punct de vedere 
cantitativ. •

Ca și în anii trecuți, ediția 1954 
a Cupei a oferit multor echipe de 
categorie inferioară posibilitatea a. 
firmării atît sub aspectul compor
tării, cît și al rezultatelor de va
loare. Flacăra Mojnești, Știința 
Craiova, Metalul Sibiu. Progresul 
Cluj, Avîntuil Fălticeni, Flamura 
roșie Tg. Mureș și altele au ajuns 
pînă în faza finală a Cupei (32- 
imi, 16-imi). De asemenea, s-au 
afirmat și o serie de echipe din ca
tegoria B: Progresul Sibiu, Loco
motiva Craiova, etc.

Flamura roșie Sf. Gheorghe s-a 
calificat pînă în sferturi de finală, 
iar Metalul Reșița a ajuns, chiar 
în finală, în urma unei perfor
manțe unice: a eliminat consecutiv 
patru echipe de categorie A, cu 
un gol-averaj de 12-1!

Astfel că pentru a doua oară în

Luptătorii sovietici vor evolua, 
in Liban și Egipt

Moscova (Agerpres). TASSj 
transmite :

Răspunzînd invitației cercurilor; 
sportive libaneze, la 1 decembrie a 
părăsit Moscova, plecînd în Liban,, 
echipa selecționată de lupte a U-* 
niunii Sovietice. Din delegația; 
sportivilor sovietici fac parte 20 de- 
luptători, printre care campionii: 
mondiali Boris Gurevici, Artem Te— 
rian, Gheorghi Șatvor’ian, Ghivi 
Kartozia, campionii olimpici Iakov; 
Punkin și Iohănes Kotkas, cam
pionii unionali Vladimir Majieevj 
și Valentin Nikolaev. Sportivii so-r 
viețici vor susține mai multe întîl- 
niri prietenești cu luptătorii liba
nezi.

In continuare, delegația sportivă 
sovietică va face o vizită priete
nească în Egipt. După cum se știe, 
la sfîrșitul lunii octombrie echioa 
selecționată de lupte a Egiptului a 
întreprins o vizită în Uniunea So
vietică cu care prilej a susținut 
trei întîlniri prietenești cu luptă
torii sovietici.

—o—
Boxerii polonezi învingători 

in Belgia
Bruxelles 2 țAgerpres).
Echipa selecționată de box a R. 

P. Polone a susținut zilele acestea 
un nou meci internațional, întîlnind 
la Antwerpen echipa reprezentativă 
a Belgiei. Net superiori, boxerii 
polonezi au repurtat victoria cit 
scorul de 16-4.

istoria acestei competiții, o echipă 
de categorie B ajunge în finală. 
Reamintim că prima echipă a fost 
Flacăra Mediaș, care în 1951 a 
disputat finala cu C.C.A ta Bucu
rești și a pierdut cu 3-1 după pre
lungiri.

Și Dinamo București a ajuns în 
finală pentru prima dată. în edi
țiile de pînă acum, bucureștenii 
s-au calificat o singură dată în 
semifinale și au fost eliminați de 
C-C.A. cu 3-2. In rest, au jucat 
cel mult pînă în sferturi de finală.

De data aceasta, Dinamo se pre
zintă în finală cu multe posibili
tăți de succes. Echipa bueureșteană 
deține în prezent poate cea mai 
bună formă a sa, manifestată 
printr-o comportare și rezultate 
concludente. In ultimul timp, a ob
ținut șase victorii consecutive cu 
un golaveraj de 22:3.

Finala Cupei R.P.R. ediția 1954 
se va disputa mîine, de la ora 
13.30, pe Stadionul Giulești.
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Am intrat în luna decembrie și a mai rămas, deci, foarte 
puțin timp pînă cînd sportivii bucureșteni își vor începe competi
țiile de iarnă. încă cu multă vreme în urmă cea mai mare parte 
a colectivelor sportive din Gapitală au început pregătirile pentru 
activitatea sportivă de iarnă.

Și pentru a vedea felul în care colectivele sportive bucureș- 
tene s-au pregătit în vederea activității de iarnă, ziarul nostru, în 
colaborare cu comitetul orășenesc G.F.S. București, a organizat 
un raid-anchetă. Timp de două zile au fost vizitate multe colective 
sportive din Capitală și o serie de baze sportive, analizîndu-se 
îu același timp și munca pe care au depus-o în această perioadă 
comitetele raionale G.F.S. Cea mai mare parte a colectivelor spor
tive din Capitală și-au încheiat pregătirile pentru activitatea din 
timpul lunilor de iarnă. Mai există însă și colective care nu au' 
făcut nimic în această direcție. Acestea au datoria ca în timpul 
care a mai rămas să pornească hotărîte la muncă, în ve
derea primelor întreceri sportive de iarnă.

Tot mai multe patinoare
Deși la București mercurul ter

mometre ;ni nu a marcat pînă acum 
prea multe grade sub zero, menți- 
nîndu-se mai mult deasupra aces
tei limite, totuși majoritatea colec
tivelor sportive au luat toate mă
surile pentru ca la primul îngheț 
o serie de terenuri de sport să 
poată fi transformate în patinoare. 
Astfel, în unele locuri au fost ni
velate terenurile pe care se vor a- 
menaja patinoare și au fost refă
cute instalațiile de alimentare cu 
apă necesare preparării gheții-

Fără îndoială că o intensă 
vitate se va duce la cele

acti- 
idouă

:>

?

Sînt multe aolective sportive din 
Capitală care, înțelegînd pe de
plin importanța pe care o are con
tinuarea activității sportive și în 
timpul iernii, au luat din vreime toa
te măsurile. A fost recondiționat 
echipamentul, s-a trecut la reor
ganizarea secțiilor pe ramură de 
sport, au fost pregătite bazele spor
tive, etc.

ECHIPAMENT CURAT ȘI IN 
CANTITATE SUFICIENTĂ!

Tfc e foarte multe ori activiștii din 
colectivele sportive justifică 

lipsa de activitate prin aceea că 
echipamentul nu corespunde nici 
idin puinct de vedere al calității și 
nici din punct de vedere al canti
tății. Mai ales în ceea ce privește 
sporturile de iarnă, problema e- 
ehipamentului a însemnat o pie
dică serioasă în calea obținerii 
unor frumoase succese.

Este drept că în multe situații 
vina principală era tocmai a co
lectivului sportiv respectiv, care 
gospodărind prost echipamentul 
sportiv de iarnă, îl... epuiza re
pede. Poate pentru acest motiv am 
acordat primul loc în rîndul în
semnărilor, acelor colective spor
tive care au reușit să rezolve pro
blema echipamentului. Cum ? 

patinoare pe care colectivul sportiv 
Progresul F. B. a început să le a- 
menajeze la stadionul său din str. 
Dr. Staicovici. Cei care vor frec
venta aceste patinoare își vor pu
tea ridica măiestria sportivă pen 
tru că vor avea la dispoziție in
structori calificați. De asemenea, 
Ia Flamura roșie Fabrica de con
fecții, se refac cele două patinoa
re folosite anul trecut. Unul din 
ele va fi mărit și amenajat ca te
ren de hochei.

Asociația Metalul organizează 
pe terenul de fotbal al colectivului 
sportiv „Clement Gotwald”, un 
mare patinoar- Pentru ca el să 
poată fi folosit cît mai bine, se va 
instala și lumină electrică. Ace
lași lucru se poate spune și despre 
patinoarul ce va fi amenajat ipe 
șoseaua Dorobanți la cooperativa 
Mecianomontaj, de colectivul Voin
ța Metalo-chimic.

Patinajul de viteză nu s-a dez
voltat în București pe măsura po
sibilităților. Fără îndoială că a- 
ceasta este o urmare a faptului că 
in Capitală numărul pistelor de vi
teză este foarte mic. Aceasta a fă
cut ca asociația Flamura roșie să 
amenajeze pe terenul C.A.M. Bel
vedere o astfel de pistă. Un alt pa
tinoar este în curs de amenajare 
de către colectivul sportiv Loco
motiva P-T.T. la stadionul său din 
șoseaua Mihai Bravu.

Venirea iernii nu i-a găsit nepregătiți
Pentru a explica, vom lua exem

plul colectivului sportiv Metalul 
„Clement Gotwald”. încă ou mult 
timp îmaiin.te ca primele semne ale 
iernii să se arate, consiliul colec
tivului sportiv a analizat problema 
echipamentului, cercetînd atent si
tuația. Din această analiză a reie
șit faptul că echipament sportiv 
de iarnă ar fi, dar că el... nu se 
găsește în magazie, ci pe la di
verși membri ai colectivului. In 
plus se știa „din auzite” că acest 
echipament a fost mult... folosit. 
Deci, se punea problema reparării 
lui.

Așa dar, colectivul sportiv Me- ■ 
talul „Clement Gotwald” a înțe
les ca dacă vrea ca sportivii să 
aibă în timpul iernii o oarecare 
activitate, trebuie rezolvată ur
gent problema echipamentului. Și 
oamenii au pornit Ia treabă. S-a 
dus o susținută campanie prin 
ziarul întreprinderii, prin stația de 
amplificare, prin gazetei!, de pe
rete, ș; ca urmare, unul cîte unul, 
cei ce uitaseră că echipamentul 
sportiv este al colectivului sportiv 
au adus materialele înapoi. Atunci 
cînd cea mai mare parte a echi
pamentului se .află din nou în ma
gazia colectivului, s-a trecut de 
urgență la repararea lui. Și iată 
că acum, în preajma viitoarelor 
întreceri sportive de iarnă, colec
tivul slportiv Metalul „Cement 
Gotwalld" are echipament sportiv. 
In aceeași situație sînt și alte co

majoritatea colectivelor 
sportive din Capitală vor 
vea posibilitatea să desfășoare o 
susținută activitate la schi. Dar 
datorită faptului că cele mai multe 
dintre «le au privit eu seriozitate 
acțiunea de reamenajare a bazelor 
sportive necesare practicării schiu
lui, aspiranții G.M.A. din Capi
tală vor avea posibilitatea, a-tunci 
cînd zăpada va cădea din abun
dență să se prezinte în concursuri 
de trecere a norm<,< G.M.A la 
schi.

Printre colectivele sportive care 
s-au evidențiat în această acțiune 
amintim colectivul sportiv Metalul 
„Clement Go-twakl", care și-a a- 
menajat la Cotroceni o pî-rtie de 
«clii. O preocupare asemănătoare 
a avut și consiliul colectivului spor
tiv Progresul Finanțe-Bănci, care 
cu ajutorul activiștilor voluntari a 
reușit să amenajeze o pî-rtie de 
schi pentru aspiranții G.M.A. In 
prezent, consiliul sportiv Construc
torul București își amenajează pe 
dealul Cocioc o frumoasă pirtie de 
schi. Aici, im perioada lunilor de 
iarnă, aspiranții G.M.A. din colec
tivele sportive Constructorul Bu
curești vor avea posibilitatea să-și 
treacă în bune condiții norma de 
schi- Astfel de pregătiri au mai 
fost făcute și ide către colectivul 
sportiv Locomotiva P.T.T. Mate
rialele necesare practicării schiului 
au fost puse la punct, iar baza 
sportivă Locomotiva P.T.T. a fost 
pregătită pentru organizarea unui 
centru de antrenament la schi.

Căderea zăpezii ii va găsi 
pregătiți și pe sportivii de la 
1-ectivul Avîntul-Fabrica de chibri
turi Filaret, dacă consiliul colecti
vului sportiv va persista în nepă
sarea în care s-a complăcut ipînă 
acum. Consiliul colectivului spor
tiv nu și-a întocmit pînă la acea
stă dată nici cel puțin un plan de 
acțiune, iar d'e pregătiri, nici nu 
poate fi vorba. Afirmația „mai 
avem timp pentru pregătiri” niu

ne-
co-

lective sportive cum ar fi Fla
mura roșie Fabrica de confecții, 
Flamura roșie Bere Grivița, Voin
ța Textil-Confecții, Știința Univer
sitatea G. I. Parhon, Locomotiva 
P.T.T. și altele, unde preocuparea 
pentru pregătirea echipamentului 
sportiv a stat în centrul activi
tății.

VIE ACTIVITATE COMPETITIO- 
NALA...

De la bun început trebuie să 
precizăm că nu este vorba 

de activitatea competițională pre
văzută în calendarul oficial, fie 
al comitetelor C. F. S., fie 
ai asociat ii'lor sportive. Nu, nu 
este vorba despre așa ceva. In 
rîndurile de mai jos vom arăta 
felul în care unele colective spor
tive au fost preocupate de a asi
gura membrilor lor o activitate 
sportivă continuă în timpul luni
lor de iarnă, în care să fie an
grenați nu numai sportivii frun
tași din secțiile pe ramură de 
sport, ci și alți membri ai colec
tivului

Astfel, colectivul sportiv Știința 
țJniversitatea G. I. Parhon și-a 
propus să organizeze în lunile de 
iarnă un mare concurs de șah pe 
facultăți, ha care să partteipe mii | 

’ de studenți și studente. De ase

PENTRU El, IARNA
In vana aceasta, colectivul 

sportiv Locomotiva Tipogra
fia C.F.R. Filaret din Capitală a 
avut o vie și susținută activi
tate sportivă-

Ne așteptam ca și pentru lu
nile de iarnă acest colectiv spor
tiv să pregătească o tot atît de 
vie activitate.

Cu atît mai mult cu cît în anin 
trecuți sporturi ca schiul și tu
rismul erau practicate de nume
roși membri ai colectivului. Din 
păcate chiar de la început am 
putut observa o totală delăsare 
a consiliului colectivului sportiv, 
o subapreciere a sporturilor de 
iarnă. însuși președintele colec
tivului sportiv, M. Buircea, ma. 
nifestă un dezinteres față de 
aceste probleme-

Pînă în prezent nu au fost -re
organizate secțiile de schi, șah,

CEtOJL SP0M1V
Tov. . T* r7-J-c-
este oerabru ai careul ui 
sportiv posedând carnetul flr. 
al este cu cotizația la zî. 
liSP.ADTIV^

Subsemnatul
membru al Careului Sportiv Nr.
Sportiv AGRICULTURA, urmfitorat

Voi reatitij. acast echipament, curat șlîfrt buna stareTpînfi la 
deta de. • cunoscând că nerestituiree lui 'în termen,
sau deteriorarea lui, atrage după sine imputarea materialului sportiv 
la valoarea de înlocuire.care mi ae va face la salariu.

Dsta. r.î-w? Semnatara

7 februarie 1953: tovarășul Vir
gil Bucur a primit pe trei zile de 
la magazia colectivului sportiv Re
colta M.A.S. echipamentul trecut 
în bonul pe care-1 reproducem mai 
sus.

11 februarie 1953: magazionerul 
colectivului așteaptă din clipă în 
clipă ca tov. Virgil Bucur să îna
poieze echipamentul.

11 februarie 1954: magazionerul 
colectivului este încă în așteptarea 
tov. Virgil Bucur.

AU RĂMAS IN URMĂ• ••
este cu nimic justificată și tovară
șii de aici vor trebui să se gîndea- 
scă serios la posibilitățile pe care 
le au pentru a asigura sportivilor 
o bogată activitate in sezonul de 
iarnă

Președintele colectivului spor
tiv Avîntul Tehnica lemnului — 
tov. Ștefan Varga — încearcă să 
justifice lipsa de preocupare pen
tru pregătirile de iarnă și întîrzie- 
rea revizuirii echipamentului și ma- 

menea, tot acest colectiv sportiv 
va organiza o serie de întreceri 
de volei, baschet, tenis de masă, 
etc.

O acțiune propusă în planul de 
muncă și care merită a fi popu
larizată este aceea a colectivului 
sportiv Progresul Finanțe Bănci, 
care va organiza în. timpul lunilor 
de iarnă o serie de concursuri 
populare de schi. în vederea tre
cerii normelor G.M.A. Desigur că 
în ceea ce privește acțiunile pro
puse în planurile de muncă ale co
lectivelor sportive (organizări de 
competiții) toate nu sînt, deocam
dată, decît... propuneri. Rămîne ca 
acele colective sportive care și-au 
propus să organizeze întreceri, 
să și realizeze planurile de mun
că respective. Abia atunci se va 
putea vorbi despre o vie activitate 
compeitițiomală...

Deocamdată., vom semnala doar 
faptul că uncie colective sportive 
(Metalul „Glement Gotwald1', Fla
mura roșie fabrica de confecții) au 
și început această acțiune, orga
nized concursuri întercercuri sau 
intersecții la tenis de masă, volei, 
etc-

INITIATIVE DEMNE DE TOATA 
LAUDA...

KJînt acelea pe care le-a luat 
«••FS asociația Flamura roșie. 
Ca și în fața altor asociații spor
tive, și in fața asociației Fla

N-A VENIT INCA...
tur-srn etc. Cons.nui colectivului i 
sportiv, în frunte cu președin
tele său, muncește neplanificat, 
fără o evidență scrisă a sarcini- ș 
lor ce-i stau în față în această 
perioadă. Mai mult decît atit, ' 
antrenorii salariați ai colectivu
lui nu sînt controlați și trași ia 
răspundere pentru felul cum își 
desfășoară activitatea. Hotăorile 
luate de consiliul colectivului 
sportiv nu sînt îndeplinite. De 
mai bine de două săptămîni s-a 
hotărît repararea echipamentului 
și a materialelor sportive de 
iarnă, lucru care nici pînă as
tăzi nu a fost făcut. De aseme
nea, sînt numeroși sportivi care 
au ridicat echipamente sportive 
de iarnă de la magazia colecti
vului sportiv 
vreme și nici
au

■ W-

4 decembrie 1954: echipamentu 
continuă să lipsească din magazie 
singura mărturie a faptului că ; 
existat vreodată fiind susamintitu 
bon. Consiliul colectivului, ca ș 
comitetul de întreprindere, conți 
nuă să manifeste aceeași indife 
rentă față de acest fapt, jar tov 
Virgil Bucur continuă să... „păs
treze’’ echipamentul colectivului 
Pînă cînd?

necesare acesta 
că duce aceast; 
două luni- Da

num a

terialelor sportive 
sezon prin aceea 
muncă de numai 
chiar cu un „stagiu” de 
două luni în munca sportivă, tov 
președinte putea să observe că, di 
pildă, plasa de volei, negudronată 
stă și acum pe stîlipi în bătaia ploi 
și a vîntului, sau că terenul d< 
volei ar putea deveni pe tot tim
pul iernii un admirabil patinoar.

mura roșie a stat problem; 
asigurării, în cadrul colect.veloi 
sportive, a unei rodnice activităț 
în timpul iernii. Insă, unele colec
tive au baze sportive și nu au in
structori, altele au instructori și 
nu au echipament, etc. In această 
situație, asociația Flamura roșie a 
luat hotărîrea să asigure fiincțio-- 
narea în timpul iernii, a unor ceru 
tre, aompuse din mai multe colec
tive sportive, dintre care unul să 
aibă bază sportivă, altul echipa
ment etc.

Astfel, în București, spre exem
plu, colectivul sportiv Flamura ro- 
șie C.A.M. are un stadion pe cart 
îl va amenaja pentru sporturile de 
iarnă, colectivul sportiv Flamura; 
roșie Bere Grivița are echipament 
iar aolectivul sportiv Flamura ro
șie „C. David’1 are instructori. A- 
ceȘfe trei colective sînt apropiate 
unul de altul și își vor putea duce 
activitatea din timpul iernii îm
preună, formînd un centru, uitde 
există toate condițiile.

De asemenea, tot la îndemnul a- 
sociației, unele colective sportive 
au început să formeze centrG de 
inițiere în schi și patinaj pentru 
elevi și eleve. In acest fel, cu aju
torul material al colectivelor spor
tive, elevii și elevele vor putea a-l. 
vea o vie activitate sportivă și în 
timpul iernii. Inițiativele asocia
ției Flamura roșie merită toate 
laudele și ele pot fi urmate și de 
alte asociații sportive.



Fotbalistul Traian Ruje
ffin adwilaha comisiilor centrale

Baschet
In ultimele sale ședințe, biroul 

comisiei centrale a discutat o serie 
de probleme legate de bunul mers 
al activității.

Astfel, în ședința din 29 noiem
brie, biroul a examinat proiectul 
programului de pregătire a lotului 
reprezentativ pe anul 1955, proiect 
alcătuit de colegiul central al an
trenorilor și prezentat de antreno
rul de stat C. Dumitriu. La discu
ții au luat parte tovarășii Cr. Cis- 
maru, P. Spira, Elena Caimacam 
Gh, Diamandi etc, care au făcut 
o serie de propuneri în legătură 
cu obiectivele urmărite de materia
lul prezentat.

La un alt punct al ordinei de zi, 
tov. M. Efraim a prezentat un amă
nunțit raport asupra activității co
misiei de baschet Cluj. Din cele 
semnalate a reieșit că colectivul 
comisiei întîmpină o serie de lip
suri în desfășurarea unei rodnice 
activități. Pe linia celor semnalate 
de delegatul comisiei centrale pen. 
tru cercetarea situației actuale a 
comisiei orășenești Cluj, biroul co
misiei centrale a luat o serie de 
măsuri privind: procurarea mate
rialului documentar subcomisiei de 
antrenori, care duce mare lipsă 
de el, realizarea unei mai bune 
aprovizionări a secțiilor de baschet 
clujene cu mingi de calitate, per
fecționarea calității ghetelor de 
baschet produse de fabrica „lanos

Cic
Luîndu-se în discuție contesta

ția depusă de C.C.A., cu privire 
la clasamentul pe echipe al ul
timei probe pe șosea, „Cupa 7 
Noiembrie", comisia a stabilit 
că el este valabil, întrucât a 
fost întocmit potrivit regula
mentului cursei.

S-a stabilit ca pînă la ședin
ța viitoare (marți 7 decembrie), 
colegiul de arbitri să întocmea
scă o tematică (instructaj) cu 
privire Ia un scurt curs de re
calificare a arbitrilor, curs care 
se va ține în curînd. Totodată, 
colegiul de antrenori se va în
griji de calificarea de noi cadre.

S-a trasat sarcină comisiei 
de competiții și clasificări să 
înainteze biroului comisiei cen
trale de ciclism propuneri de 
noi norme de clasificare, ți- 
nînd seama că o serie din nor
mele de clasificare de pînă a- 
cum s-au dovedit a fi prea sla
be (de pildă norma de catego-

Herbak", reorganizarea muncii sub
comisiei de antrenori etc.

In continuare, biroul comisiei 
centrale s-a ocupat de problema 
justei folosiri a sălilor din Cluj și 
mai cu seamă Iași, care actual
mente nu sînt administrate în bune 
condițiuni și nu slujesc efectiv 
activității baschetului. Biroul a 
luat măsuri concrete pentru rezol
varea favorabilă a situației-

Privitor la actele de indisciplină 
semnalate în ultima vreme la în
trecerile de baschet, biroul a ratifi
cat următoarele hotărîri ale subco- ’ 
misiei de disciplină:

— Jucătorul Cornel Călugărea- 
nu (Știința I.C.F.), suspendare pe 
3 etape, cu începere de la 21 noiem
brie, pentru lovirea adversarului.

— Antrenorul St Zoldi (Progre
sul Tg. Mureș), avertisment pen
tru atitudine necuviincioasă față 
de arbitri.

— Jucătorul Martin Elek (Pro
gresul Tg. Mureș), avertisment 
pentru atitudine necuviincioasă față 
de arbitri-

— Jucătoarea Elisabeta Cristea 
(Știința Cluj),avertisment pentru 

atitudine necuviincioasă față de 
arbitri.

In viitoarea sa ședință, b'iroul 
comisiei centrale va face analiza 
muncii colegiului central de antre
nori.

1 i s m
ria I fond: 36 km. pe oră pe 
200 de km.).

A fost analizată atitudinea 
nesportivă a unor arbitri și a- 
lergători în timpul ultimei 
curse pe șosea urmînd ca la șe
dința viitoare să fie prezentat 
un referat bine documentat în 
vederea aplicării de sancțiuni.

O serie de membri din comi
sia centrală de ciclism vor pre
zenta schițe pentru Circuitul 
R.P.R. 1955. Aceste schițe vor 
fi analizate la prima ședință, 
prilej cu care se va alege schița 
care va rezolva pe deplin pro
blema traseului și a posibilită
ților de organizare

Un punct însemnat în ordinea 
de zi a fost activitatea ciclistă 
pe velodrom. In acest sens, s-a 
hotărît ca primele lucrări de 
reconstrucție a velodromului să 
înceapă chiar zilele acestea, 
astfel ca el să fie redat activi
tății, în anul viitor, cît mai 
devreme posibil.

Ați urmărit vreodată un joc de 
fotbal din campionatul copiilor ? 
Lupta pentru victorie e la fel de 
dîrză ca în orice partidă de cam
pionat- Că lipsește din jocul lor 
elementul tehnic, asta e adevărat. 
Dar ochiul specialistului care ur
mărește aceste jocuri poate să în
trezărească talentul acestor mici 
fotbaliști și, de cele mai multe ori. 
el se oprește asupra tinerilor cu 
calități remarcabile, care au pers
pective să ajungă, într-adevăr, fot
baliști de valoare.

...Așa s-a ridicat din rîndul mi
cilor jucători și Traian Ruje. A..- 
debutat la „Vulturii vii”, echipă 
din campionatul copiilor destul 
de cunoscută timișorenilor, în anul 
1947 și apoi a devenit fotbalist, 
adevărat fotbalist, așa cum visaise 
de multe ori. Iată-1 deci pe Traian 
Ruje, interul dreapta și jucătorul 
nir. 1 al „Vulturilor vii”, în echipa 
de pitici a colectivului sportiv 
Progresul I.T.A.S-Timișoara.

Au urmat luni de pregătire în 
care el și-a îmbogățit cunoștințele 
cu multe noțiuni de tehnică. Tînă- 
rul zburdalnic, n-eastîmpărat, s-a

cufâmit Bine ar fi să ne... mutați
Mic foileton

REVISTE
• A apărut „Revista de șah" 

no. 7 d'in al cărei cuprins desprin
dem : „Experiența mișcării noastre 
șahiste în problema studiului sis
tematic al teoriei șahului" de Ti
bor Florian (R.P.U.). Din creațiile 
maestrului St. Szabo, „Apărarea 
siciliana în turneul zonal din R. 
Cehoslovacă", „Probleme și studii" 
de S. Herland. Campionatul repu
blican de compoziție șahistă pe 
1953. Rezultatele concursului de 
probleme în două mutări al Revis
tei de șah, etc.

TEATRU
O Viitorul spectacol pentru adulți 

al teatrului „Țăndărică" va fi lu
crarea cu subiect sportiv „Doi la 
zero pentru noi" die V. Poliakov. 
Este vorba despre o satiră la a- 
dresa celor care nu înțeleg impor
tanța sportului.

CĂRȚI
• A apărut în Editura Tineretu. 

lui o culegere de versuri pentru 
tineret avînd și cîteva teme cu su
biect sportiv. Lucrarea datorită lui 
Ion Hobana, se intitulează „Centru 
Înaintaș".

FILME
• In programul de filme care vor 

rula începînd de astăzi la cine
matograful Timpuri noi se .află do
cumentarul realizat cu prilejul me
ciului de fotbal Dinamo Moscova 
— Gi rond ins Bordeaux, disputat 
la Moscova. 

obișnuit cu colectivul, s-a încadrat 
in disciplina acestuia și a devenit 
un adevărat sportiv. ...Și a mai 
urcat o treaptă. A fost promovat 
în echipa de juniori, unde a acti
vat și s-a afirmat ca un fotbalist 
cu mari perspective. Deși foarte 
tînăr, la 17 ani, Traian Ruje a fost 
selecționat și a intrat cu un cali
ficativ foarte bun în prima echipă, 
urmînd să reprezinte culorile co
lectivului alături de cei mari.

Astăzi ri apreciază calitățile și 
perseverența mii de iubitori ai 
fotbalului din Timișoara. E și nor
mal. Traian Ruje este doar unul 
dintre cei mai buni jucători din se
lecționata de tineret a orașului.

In producție ca și pe terenul de 
sport, Traian Ruje a ascultat cu 
mult interes tot ceea ce era nou 
pentru el, tot ceea ce îi putea aju
ta în meseria lui de turnător și 
mai ales în viață. Era încă tînăr, 
„la începutul începutului’’ — cum 
obișnuiesc să spună uneori oame
nii mai în vîrstă. Deci, pentru el 
totul era deosebit de important.

In cunoașterea mai adîncă a su
medeniei de lucruri care fac din

— Alo... alo D.C.A. ?...
— Da, cu cine doriți să vorbiți?
— Chiar cu dumneavoastră. Să 

trăiți tovarășe director Petrescu, la 
telefon sintem noi... oasele. Da. Noi 
sintem, oasele... întreprinderii ce cu 
onoare conduceți-

— Care oase? Ați greșit numă
rul, aici este...

— N-am greșit deloc, tovarășe 
Petrescu, ascultați măcar o clipă 
și necazurile noastre. Stăm aici 
în cîmp de atita vreme, vai de... 
măduva noastră. Nimeni nu ne dă 
o mină de ajutor; dimpotrivă ne 
insultă și ne blesteamă. Doar știți 
și dumneavoastră, tovarășe direc
tor, că oasele-s... oase și au miros 
neplăcut. Dacă am fi mai puține, 
du-te-vino, dar sintem cîteva... va
goane. Drept să vă spunem ne-am 
săturat de atîtea ocări- Și dacă 
am avea picioare, vă spunem sin
cer am pleca singure de aici. Cu 
ce au greșit bieții sportivi care 
vin la poligon, sau muncitorii de la 
C.F.R. să suporte vecinătatea noa
stră, insuportabilă? Treceau într-o 
zi niște sportivi pe aici și ne-au 
umplut de batjocură. Au pomenit 
ei ceva și despre sfatul popular, 
despre Sanepid. In asemenea con
diții cum să mai nimerești ținta, 
zicea unul. Și parcă-i un făcut, 
înăuntru miroase mai rău decît a- 
fară, se văitau alții. Nu s-or gindi 
oare și cei de la D-C.A. la oamenii 
care lucrează în apropiere? Dacă 
aș avea putere, aș lua toate oa
sele și le-aș duce la fereastra to
varășului director. Nu de alta, dar 
să vedem dacă gl ar putea lucra în 
astfel de condiții? Bietele de noii 
Auziți ce ne așteaptă? Uite așa ne 
amărtm din ziua find am fost de

meseria de turnător o meserie mi
găloasă dar In același timp fru- 
moașă, interesantă,. — Traian Ruja 
a găsit în maistrul secției Ștefan 
Birăescu, un părinte, care l-a corn 
dus.cH. Șr|jă Re drumul cel bun, 
împărtășindu-i bogata sa experiefti 
ță. Adăugind tot ce afla acum la 
cunoștințele acumulate în anii de 
școală, utemistul Traian Ruje s-a 
străduit, în continuare, să aplice 
la locul lui de muncă tot ce era 
avansat, să pună în practică me-s 
t odele care puteau să-i facă, munca 
mai ușoară, mai productivă. Acum, 
deși nu are decît 20 de ani, el a 
ajuns să^ 'întreacă muncitori cu 
mai multă experiență. Trăsăturile 
lui energice, caracteristice sportiv 
vului, îi dezvăluie hotărîrea și ptH 
terea sa deosebită de a-și inde-i 
plini angajamentele luate. Traian 
Ruje este fruntaș printre fruntași, 
toarnă piese de bună calitate și 
depășește planul de muncă cu pes- 
te 65 la sută,

AL. GROSS 
(Subredacția din Timișoara)'

pozitate aici. Cit despre odihnă 
credeam că acum find am ajuns 
mormane, o să ne mai odihnim și 
noi. Dar poftim de te odihnește 
dacă poți. Toată ziulica pac... pac, 
trag sportivii la poligon de. ne... 
țiuie urechile, vorba aia. Noaptea 
însă e și mai rău. Vine cite o ceată 
de clini, incep să tragă de noi in 
toate părțile și .iar... scandal. Ba, 
uneori, ne mai iau și pe acasă. 
Cică să-și facă și ei provizii- Cu ce 
am greșit așa de rău, tovarășe di
rector? Daca nu vă e milă de noi, 
fie-vă măcar de vecinii noștri! 
Schimbați-ne... domiciliul. Altfel 
sîntem hotărîte să ne tîrîm așa, 
încet pe brînci și intr-o bună zt să 
ne risipim ca puii de potirniche.

Asta am avut să vă spun eu, to
varășe director- Acum, o să-i che
măm la telefon pe tovarășa Erna 
Mețiu de la gospodăriile comunale 
și pe tov. doctor Petre Dorian de 
la Sanepid. Vrem să-i întrebăm și 
pe ei dacă au dreptul să se joace 
cu sănătatea oamenilor.

— Am spus de la început că e o 
greșeală. N-ai vorbit cu tov. direc
tor Petrescu. Aici este ziarul 
„Sportul popular”.

!?! — Așaaat Mă miram iu de 
unde atita răbdare la tovarășul di
rector! Dar nu-i rău că am mine
rit la dumneavoastră. Uite dacă 
ați veni acum la Sibiu, v-on pune 
mîinile în cap cînd ați vedea spor
tivii de la poligon. Cînd trec pe 
lingă noi, unii își bagă nasul în 
batistă, alții mai sensibili... Dar 
ce să mai vorbim.

.-.Alo, sfatul popular. Sanepid 
dul? Ce aveți de spus?

p. conformitate 
V. GODESCU

Poziția geografică a țării noas
tre determină existența unui cli
mat deosebit de variat, cu tempe
raturi care, într-un interval' de 
-numai 4—5 luni trec de la „foarte 
cald" la „foarte rece". Dar în zi
lele de vară, cînd vîntul medite
ranean își trimite ultimele adieri 
pînă spre așezările din cîmpia Ol
teniei sau cînd dinspre răsărit 
se revarsă căldura toridă a stepei 
ucrainene ca și în zilele de pri
măvară cînd, dinspre Adriatica, 
„Coșava" își croiește drumul spre 
pămînturile noastre acoperite încă 
de nea. munca harnicului nostru 
popor nu contenește nici o clipă. 
Uneori, ea îmbracă o haină dife
rită, forme felurite, dar conținutul 
ei, intensitatea ei, iureșul său nă
valnic, este mereu același. Cu 

" același entuziasm și avînt își con
tinuă activitatea lor și sportivii 
patriei noastre, în lupta pentru 
depășirea planului de producție sau 
pentru asigurarea belșugului re
coltelor viitoare, sau în lupta pen
tru ridicarea pe cele mai înalte 

• trepte a gloriei noastre sportive 
Și așa cum zilele dogoritoare de 
vară nu-i împiedică pe sportivi să 
se prezinte la startul spectaculoa
selor întreceri de atletism, fotbal, 
natație sau canotaj, nici aspri
mea zilelor de iarnă nu-i o stavilă 
pentru tinerii care se avîntă pe 
pîrtiile de schi și bob, sau pe pa
tinoare, pentru cei care se întrec 
în nenumăratele concursuri de 
sală.

Iarna și-a trimis de-acum pri
mii soli și filele calendarelor ves
tesc tot mai apropiate zilele pri
melor întreceri de schi, bob sau

In ajutorul activiștilor sportivi

Activitatea de cultură fizică și sport 
în lunile de iarnă (I)

patinaj. Este poate vremea cea 
mai potrivită pentru a face bilan
țul primelor realizări în pregăti
rea activității sportive de iarnă, 
de a cunoaște temeinic drumul 
pe care trebuie mers mai departe. 
Să nu uităm însă un lucru deose
bit de important: experiența ani
lor trecuți. Ea ne va ajuta să evi
tăm o sumedenie de lipsuri și să 
folosim multe metode bune de 
muncă.

★

Miile de tineri care, în iarna 
anului trecut, se întreceau cu dîr- 
zenie pe pîrtiile din regiunea 
Stalin, din Regiunea Autonomă 
Maghiară, din regiunea Baia Mare 
sau alunecau lin pe zăpada așter
nută din belșug peste întinderile 
de șes ale Moldovei sau Bărăga
nului, voleibaliștii sau baschet- 
bafiștii care își continuau activi
tatea cu intensitate numeroși ti
neri care se prezentau la concur
surile pentru trecerea normelor 
G.M.A. sînt imagini care vorbesc 
despre unele succese în asigurarea 
continuității în unele ramuri de 
sport.

Răspunzînd cu dragoste condi
țiilor create și preocupării pentru 

a le asigura posibilitatea practi
cării sportului și în lunile de 
iarnă, masele de sportivi și-au 
adus importanta lor contribuție la 
amenajarea de numeroase baze 
sportive de iarnă (Cluj, Arad, Tg. 
Mureș, București, Orașul Stalin 
și în regiuni ca Suceava, Pitești, 
Oradea) sau străduindu-se să gă
sească cele mai diferite forme pen
tru folosirea resurselor locale în 
confecționarea de materiale și echi
pament sportiv, (regiunile Bacău, 
Suceava. Ploești, Bîrlad etc.).

Este, firește, o imagine destul 
de sărăcăcio^i a rezultatelor ob
ținute de activiștii sportivi care 
cu sprijinul masei de tineret au 
desfășurat o muncă deosebit de 
rodnică. Dar acum, în pragul noii 
ierni, este poate mai important 
să vorbim mai mult despre lipsu
rile care, în unele locuri au frî- 
nat munca,, au împiedicat buna 
desfășurare a activității sportive 
de iarnă. Ici-colo, venirea iernii 
a însemnat, spre deosebire de ori
care alt domeniu de activitate, o 
perioadă de repaus complet, de 
„iernat", unii activiști sportivi ie
șind din „biroul lor" doar atunci 
cînd sarcinile erau prea presante 
și... n-aveau încotro. Nu în felul 
acesta se explică oare faptul că 
perioada lunilor de iarnă n-a 

tost folosită — așa cum este 
cazul colectivelor sportive Metalul 
Ploești, Locomotiva P.C.A Con
stanța, Metalul Electroputere Cra
iova etc.-— pentru întărirea muncii 
organizatorice și de instruire spor
tivă î Și nu alta poate fi nici 
explicația lipsei de preocupare pen
tru consolidarea organizatorică a 
colectivelor sportive, de care au 
dat dovadă unele consilii centrale 
de asociații sportive (Progresul. 
Știința, Flamura roșie) și consili
ile regionale sportive respective. 
Perioada de iarnă nu a fost fo
losită suficient nici pentru conso
lidarea organizatorică a comisiilor 
pe ramură de sport în unele comi
tete C.F.S. din regiuni, cu condiții 
mai puțin favorabile desfășurării 
unei intense activități competițio- 
nale în sporturile de iarnă (lași, 
Galați, Craiova, Constanța). Lip
suri asemănătoare au putut fi ob
servate și în ceea ce privește 
consolidarea organizatorică a co
misiilor G.M.A., perfecționarea ca
drelor de specialitate și a cadre
lor organizatorice, etc.

Cu toate că în țara noastră 
există condiții favorabile practicării 
pe scară largă a schiului de fond 
și alpin, rezultatele înregistrate în 
anul trecut în ceea ce privește 
atît dezvoltarea de masă a aces
tui sport cît și performanțele rea

lizate, nu sînt satisfăcătoare. Exis
tă încă mentalitatea greșită iz- 
vorîtă din comoditatea unor acti- 
viști sportivi, că schiul se poate 
practica numai în anumite regiuni 
muntoase. Oare, din această cauză, 
mii de tineri din regiuni ca Arad, 
sau Craiova nu pot practica schiul? 
Acesla este răspunsul dat de acti
viștii sportivi dorinței lor arză
toare de a practica acest sport ? 
Schiul de fond poate fi dezvol
tat pe scară foarte largă în aceste 
regiuni și această problemă nu a 
fost just înțeleasă în unele locuri.

Aici este locul să amintim și de 
alte lipsuri remarcate cu prilejul 
analizării activității pentru oregă- 
tirea sezonului sportiv din iarna 
anului trecut. Este vorba despre 
slaba preocupare pentru mărirea 
numărului de membri de colectiv, 
ca și pentru organizarea adună
rilor generale ale colectivului spor
tiv.

Un aspect din cele mai :mpor- 
tante ale muncii de pregătire și 
desfășurare a activității de iarnă: 
propaganda pentru educarea patrio
tică a maselor de sportivi a (ost 
de-a dreptul neglijat în multe aso
ciații sportive (Flacăra. Locomo
tiva, Recolta, Constructorul)

lată o serie de lipsuri de care 
activiștii sportivi vor trebui să 
țină seama în munca pe care o 
desfășoară acum, pentru a face 
din perioada lunilor de iarnă, un 
bogat sezon competițional, pentru 
asigurarea continuității sportive în 
timpul iernii.



înaintea primului concurs 
motociclist pe teren variat 
Mîine dimineață, începînd de la 

ora 10, va avea loc în împrejuri
mile podului și lacului Băneasa 
prima alergare motociclistă pe te
ren var'at din actualul sezon.

Deși competițiile pe teren variat 
încep prin disputarea curselor ide 
trial și nu cu motocrosurile, între
cerea la care vor participa mîine 
dimineață motocicliștii bucureșteni 
se anunță a fi deosebit de dificilă. 
(Din lipsă de concursuri pe teren 

‘variat alergătorii bucureșteni au 
pierdut din rutina curselor pe tra
see noroioase și accidentate. In 
ultimele zile, după cum ara fost in
formați, majoritatea motocicliștilor 
din cadrul colectivelor sportive din 
Capitală au făcut ieșiri de antre
nament pe traseele accidentate din 
preajma Capitalei, însă aceasta nu 
ieste, suficient, deoarece trecerea 
prin noroaie, gropi, arături, tere
nuri nisipoase și păduri ridică 
probleme care nu pot fi rezolvate 
cu succes decît atunci cînd partici- 
panții sînt cronometrați, pregătirile 
deslășurîndu-se deci în condițiuni 
’de concurs.

Iată de ce motocicliștii bucureș- 
leni vor trebui să fie cu toții pre- 
zenți la recunoașterea traseului și 
la antrenamentele oficiale care vor 
avea loc astăzi după-amiază, recu
noașteri și antrenamente cu aju
torul cărora își vor putea completa 
>n mare măsură pregătirile din 
ultimele zile. De altfel, ar fi de 
dorit ca concursul de mîine să fie 
iun început căruia să-i urmeze de- 
âcum înainte, dacă se poate chiar 
săptămânal, întreceri oficiale pe 
teren variat.

O indicație pe care găsim ne
cesar să o dăm spectatorilor care 
vor urmări mîine cursele motoci- 
cliste, este aceea de a se abține să 
dea ajutor alergătorilor care, eâ 
ventuâl, s-ar împotmoli- Orice a- 
jutor străin este ou totul nedorit 
de motocicliști, deoarece atrage a- 
supra lor penalizări care le peri
clitează situația în clasamentul 
cursei.

Atât pentru motocicliștii începă
tori cît și pentru cei avansați, ple
cările în cursă se vor da indivi
dual contra cronometru din minut 
în minut.

Campionatul republican de micfomodele
începînd de luni 6 decembrie 

Sala Sporturilor de la Floreasca 
găzduiește una din ultimele com
petiții republicane ale anului: cam
pionatul republican de micromode le. 
Anul trecut, această importantă În
trecere sportivă s-a bucurat de un 
deplin succes. In cele trei zile «îe 
concurs au fost stabilite noi recor
duri republicane la cinci categorii, 
dintre care două die valoare inter
națională (normale-microfilm șî 
aripă sburătoare — microfilm). Cele 
mai multe rezultate bune au fost 
dobândite îndeosebi de aeromodeJ 
SștH din Regiunea Autonomă Ma
ghiară — revelația campionatu
lui — care, de altfel, au și cîști- 
gat primul loc în clasamentul pe 
echipe, precum și mai multe locuri 
I în clasamentul individual al pro
belor respective. -Echipa Regiunii 
Autonome Maghiare a fost alcătui
tă din Otto Hintz, Andrei Budai, 
Alex. Bedo precum și din alți tineri 
mai puțin cumoscuți diar cu reale 
(posibilități în tehnica construcției 
de aeromodele. Locul 2 a revenit 
reprezentativei regiunii București 
în rîndul căreia au concurat Ionel 
Georgescu, Elvira Purice, Angela 
Georgescu, iar pe locul 3 s-a cla
sat selecționata regiunii Iași. Ca 
și la campionatul republican de ae
romodele din acest an majoritatea 
punctajului aeromodediștilor ieșeni 
a fost acumulată de către tînărui 
inovator aeromodelist Victor Gaba, 
unul din cei mai buni tehnicieni in 
această disciplină sportivă.

Actuala ediție a campionatului 
republican de micromodele, se des
fășoară din punct de vedere tehnic 
și organizatoric, în condiții cu

In cinstea zilei de 30 Decembrie, 
Secția Cultură Fizică și Sport din 
Consiliul Central al Sindicatelor or
ganizează o competiție de handbal 
redus (în sală).

La această competiție vor partici
pa echipe femmine și masculine re
prezentative de asociație, alcătuite 
din jucători și jucătoare de la co
lectivele din Capitală. Această 
competiție are ca scop ridicarea de 
noi elemente și de aceea niu pot

O ultimă verificare a micromodelului, înainte de a fi prezentat la 
start (Elvira Purice—București)

mult superioare față de ceai pre
cedentă. Și una din aceste condiții 
o constituie faptul că, spre deose
bire de Întrecerile anterioare, cînd 
erau prezenți la startul campiona
tului republican și o serie de con- 
curenți mai puțin pregătiți, de 
data aceasta datorită concursurilor 
de selecție organizate mai în fie
care centru de regiune, vom putea 
urmări Intr-adevăr evoluția celor 
mai buni aeromodeliști din țară. 
Dar nu numai atît. întrecerile pe 
raion și regiune au înlesnit pro
movarea unui însemnat număr de 
tineri în rîndul aeromodeliștilor 
fruntași, tineri chemați să ducă pe 
trepte mai înalte activitatea noas
tră de aeromodelism.

Competiție de handbal în sală
participa la ea jucători care au 
participat la campionatele republi
cane sau la faza de calificare pen
tru campionatul republican.

Participă la competiție șase echi
pe masculine și șase feminine: Fla
căra (fete), Flamura roșie (băeți și 
fete), Locomotiva (fete), Metalul 
(fete și băeți), Progresul (fete și 
băeți), Știința (fete și băeți), Con
structorul (băeți). Voința (băeți).

Cele mai mari șanse Ie au și de 
această diată aeromodeliștii din 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
care vin In concurs cu o echipă 
bine pregătită, formată din ele
mente de valori sensibil egale. De
sigur că în lupta pentru reedita
rea performanței die anul trecut, 
aeromodeliștii din această regiune 
întîmpină o concurență serioasă 
din partea selecționatei regiunii 
București câine, la ediția preceden
tă a „trecut* de puțin pe lingă 
victorie. Din echipa regiunii Bucu
rești vor face parte și de această 
dată Ionel Georgescu, Elvira Pu
rice, Angela Georgescu ș. a. care, 
cu prilejul ultimelor concursuri, au 
dovedit o bună pregătire tehnică.

Sistemul de desfășurare este cam
pionat (numai tur) atît pentru 
băeți cît și pentru fete.

Jocurile se vor desfășura în sala 
Recolta din șoseaua Iancului.

Iată programul primelor meciuri: 
Duminică 5 decembrie 

Progresul—Știința (f), ora 16.45. 
MetaM-Constructorul (b), ora 17.35.

Marți 7 decembrie
I.ocomotiva—Flacăra (f), ora 16.30. 
Progresul—Voința (b), ora 17.20.

MÎINE, Al TREILEA CICLOCROS
Al treilea ciclocros din acest se

zon se va desfășura mîinie în or
ganizarea secției de ciclism a aso
ciației Metalul. Organizatorii au 
ales un traseu situat în împreju
rimile uzinelor „23 August". In- 
trucît parcursul străbate și o serie 
de străzi, porțiunile de acoperit pe 
jos și pe bicicletă au fost prealabil 
stabilite, indicîndu-se puncte spe
ciale pentru încălecat și descăle
cat- Dar terenul pe care se desfă
șoară proba de mîine cuprinde și 
porțiuni de teren variat, specifice 
acestor probe, de pildă groapa 
Coșea și alte porțiuni, — pe care 
cicliștii le vor străbate fie pe bi
cicletă, fie alergînd pe jos — cu . 
bicicleta în spinare sau la mînă.

Pentru o mai amănunțită studie
re a traseului o bună parte din 
participant au luat parte, joi după- 
amiază, la recunoașterea traseului, ț 
care s-a făcut sub conducerea an
trenorului Nicolae Țapu de la Me
talul.

Și de data aceasta trebuie să 
subliniem un aspect negativ — de 
altfel specific ultimelor probe de 
ciclocros: — numărul destul du 
redus de sportivi care se preocupă 
de ciclocros.

Se vor desfășura întreceri pentru 
următoarele categorii: curse, semi, 
curse, biciclete de oraș și fete. In-, 
trecerile se aleargă individual. 
Primii clasați la fiecare categorie 
vor primi premii. La categoria 
curse se va întocmi și un clasa
ment pe echipe, primei clasate ur
nind să i se deceamă cupa pasă 
în competiție.

Adunarea concurenților va fi la 
ora 9 în fața întreprinderilor Op
tica Romînă din Bd. Muncii. Ple
cările se -vor da pe categorii, în
cepînd de îa ore 9.30.

—o—
Intensă activitate la schi 
in regiunea Timișoara

In vederea sezonului de iarnă, 
In regiunea Timișoara se desfă
șoară o intensă activitate de pre
gătire. Cele mai însemnate lucrări 
de amenajare au loc In momentul 
de față pe muntele Semenic, locuri 
de desfășurare a primelor etape din 
cadrul cupei R.P.R. la schi, între
cere care va fi organizată de că
tre asociația Metalul- Cu sprijinul 
colectivelor sportive din regiune^ 
asociația Metalul se preocupă de 
amenajarea unei noi pârtii de co-' 
borîre. Această pîrtie va avea o' 
lungime de circa 3.000 metri cu o 
diferență de nivel de 500 metri.

La capătul unei dirze întreceri pugilistice

.Fază din meciul D. Adam (C.C.A.)—Iosif Demeter (Dinamo) termi
nat la egalitate

Echipele...
Admiratorii „sportului cu mă

nuși" au avut toate motivele să se 
(bucure în momentul cînd au auzit 
■yorbindu-se despre organizarea con. 
cursului triunghiular la (box. Aveau 
eă se avînte în lupta pentru cu
cerirea primului loc trei selecționate 
puternice, de forțe sensibil egale, 
care grupau tot ce are boxul nostru 
mai bun la ora aceasta. Dar .aceas
ta era socoteala de acasă. Altfel 
au stat însă lucrurile la fața locu
lui. Reprezentativa asociațiilor spor
tive sindicale și C.C.A. au răspuns, 
intr-adevăr, cu efectivele aproape 
complete. E drept că C.C.A. n-a pu
tut conta pe serviciile lui Mircea 
Dobrescu (rănit) și n-a avut repre
zentant la categoria grea, iar repre- 

zentamtiva lasociațiilor sportive sin
dicale a renunțat, din motive pe 
care nu le cunoaștem, la selecțio
narea unor pugiliști valoroși ca 
Gustav Ripka, N. Bîrsan, Eugen 
Fodor. In plus, această echipă a 
rămas „descoperită" și ea la cate
goria grea, unde nici T. Niculescu 
și nici V. Mariuțan n-au putut fi 
văzuți pe ring în vreo seară.

Dar nu sînt de semnalat numai 
aceste defecțiuni. Au fost altele și 
mai importante: Dinamo n-a pre
zentat cea mai bună echipă. Miile de 
spectatori care au populat în trei 
seri tribunele sălii de sporturi Flo- 
reasca și-au pus întrebarea — și 
aveau toate motivele să și-o pună 
—„Unde simt oei mai buni pugiliști 
dinamoviști? De ce nu participă 
la întrecerii- dintre cei mai valoroși 
boxeri ai țării?"

In mod obișnuit, Dinamo mizea

ză pe următorul lot în întrecerile 
cele mai importante > F. Ambruș, 
Toma Constantin, Otto Bostiog, Ilie 
Gheorghe, D. lamandi, M. Trancă, 
I. Demeter, N. Linca, Ilie Dragnea, 
Ghețu Velicu, Eug. Fiiresz, D. Cio
botaru. In această competiție Di
namo a aruncat în luptă garnitura 
secundă, fără : F. Ambruș, Toma 
Constantin, Otto Bostiog, Ilie 
Gheorghe, M. Trancă, N. Linca, Ilie 
Dragnea, Ghețu Velicu.

Ce s-a întâmplat cu toți aceștia ? 
Toma C-tin, M. Trancă și Ghețu 
Velicu sînt indisponibili în urm.a 
unor accidente suferite în ultimele 
meciuri. Otto Bostiog a avut o o. 
perație, iar F. Ambruș și Ilie Gheor
ghe n-au fost selecționați din cauză 
că nu sînt în formă.

Dacă pentru toți aceștia există 
scuze valabile, .absențele în cazuil 
lui N. Linca și Ilie Dragnea rămân 
fără motivare. N. Linca a invocat 
motivul că are umărul deplasait. 
Acest lucru n-a fost însă pînă 
acuim constatat prin examen medi
cal. In realitate, se pare că „lu- 
xațiia" lui N. Linca e de cu totul 
altă natură. Maii precis, Linca a 
ajuns în situația să „.aleagă" mo
mentul cînd vrea să uree treptele 
ringului. Nu-1 mai interesează orioe 
meci, fie el și înitr-o competiție care 
grupează cele mai bune elemente 
ale boxului din țara noastră I El 
argumentează acum că se „rezervă" 
pentru întâlniri internaționale. Ilie 
Dragnea, la fel, s-a simțit „obosît" 
după partida sa cu Hristo Lokor- 
schi (Spartac Sofia).

Este oare aceasta cea mai indi
cată manieră de comportare ? Nu. 
Cu certitudine, nu. In atitudinea 
lui Linca —- mai ales — noi vedem 
semne precise că el își dă seama 
de regresul pe care l-a înregistrat 
în ultima vreme în privința pre
gătirii tehnice și, în loc să caute 
să muncească cu îndiirjire pentru 
lichidarea acestei stări intolerabile, 
se ascunde după paravanul re

fuzurilor, cu argumente foarte con
testabile. Noi credem că N. Linca 
trebuie să urmeze cu totul alt 
exemplu. Acela al lui D. Ciobotaru! 
După întâlnirea cu Kolev, campio
nul nostru și-a dat seama de dru
mul periculos — al automuiițumirit 
pe care era gata-gata să pornească. 
Acum, Ciobotaru s-a pus serios pe 
treabă. Sacii de nisip din sala Di
namo sînt „pisați" cu îndârjire în 
fiecare zi, iar orele de antrenament 
au devenit pentru Ciobotaru mo
mente în care ol nu-și permite mă
car un minut de răgaz. Ciobotaru 
își dă seama acum cît de mult con
tează pregătirea serioasă și perse
verentă în viața unui pugilist care 
a căpătat dragostea și încrederea 
maselor 1

Iată, mai avem în față un exem
plu. Acela al boxerilor polonezi. 
La 28 noiembrie ani luptat cu suc
ces la Paris, peste trei zile au bi
ruit la Anvers iar la 6 dleoembrie 
îi vor înfrunta pe finlandezi la 
Stalinogrod. Un exemplu care .arată 
nu numai calitățile — de-acum re
cunoscute — .ale pugiliștSor polo
nezi dar și efortul la care ei răs
pund cu toată însuflețirea intr-un 
timp atît de scurt.

Despre decizii
am mai vorbit. Și cu prilejul a- 

cestei competiții și în alte nenu
mărate ocazii. Arbitrii de ring și 
judecătorii din marginea ringului 
au contribuit și de data aceasta 
la completarea „listei negre" cu 
decizii șl hotărâri injuste. S-a gre
șit grav în meciurile Toma Ilie — 
E. Moldoveana, I. Bora — D. la
mandi, L. Ambruș — C. Dobrescu, 
și Victor Șchiopa — Iulian Mihai. 
Aceste flagrante erori ne dovedesc 
din nou că arbitrii nu au avut de 
învățat nimic (sau nu au vrut să 
învețe) din toate greșelile din tre
cut, că ei nu fac eforturi să ducă 
la capăt o reuniune fără a aluneca 
pe panta dPcizilor injuste, care nu 
aduc nimănui vreun serviciu. O 
greșeală care, după părerea noastră, 
contribuie la perpetuarea acestei 
stări inadmisibile este și ușurința 

cu care acești arbitri privesc cri
tica, neseriozitatea cu care înțeleg 
să se comporte față de cei care 
caută să-i ajute. Această compor
tare nesănătoasă dovedește menta
lități învechite, mentalități care tre
buie să dispară cu desăvârșire.

Nivelul tehnic
al meciurilor nu ne-a satisfăcut. ‘ 

In cronicile noastre am arătat pe 
larg greșelile elementare care au 
abundat în multe întâlniri, .am sem
nalat lipsa de condiție fizică a 
unor pugiliști, precum și slabul ba
gaj de cunoștințe tactice aruncat 
în luptă. Socotim pozitivă compor
tarea următorilor pugiliști . Gh. 
Fiat, Gheorghe Zamfirescu, Vasile 
Tiță, Al. Blank, Eustațiu Mărgărit, 
Iosif Bora, Dumitru Adam, Matei 
Godeanu, N. Mindreanu și Luca* 
Romano. Gh. Nicolae și-a cucerit 
merite deosebite în partida cu V. 
Tiță, unde în prima repriză s-a a- 
vîntat curajos la atac, reușind să 
plaseze lovituri eficace. I. Demeter, 
în schimb, a deziluzionat Se pare 
că și acest valoros element a alu
necat pe panta înfumurării, diescan- 
siderîndu-și adversarii și neglijând 
antrenamentele. Petre Zaharia n-a 
avut în față un adversar prea di- 
fieri iar Șerbu Neacșu nu a părut 
încă bine pus la punct cu antrena-' 
meniul. In regres se situează Petre 
Popescu, care n-a reușit să-și im
pună boxul de Ia distanță în me
ciul cu V. Bogoi. Lipsa de întâlniri 
publice l-a făcut și pe campionul 
republican al cat. cocoș. Victor 
Șchiopu, să se prezinte destul de 
slab în partida cu Iulian Mihai, 
după cum aceeași lipsă și-a ară
tat urmările și în comportarea lui 
Titi Dumitrescu, nesigur și fără 
condiție fizică.

Antrenorii au cuvântul. Un cuvânt 
greu, dlacă ținem seama că întâl
nirile internaționale bat la ușă șî 
că în momentol de față putem fi' 
mulțumiți de reprezentanții noștri, 
numai la cîteva categorii.

GH. MIHALACHE



<» Al VII-lea campionat de șah al R. P. R]
B. Soos învingător și in runda 10-a

Fotbaliștii de la
Pe la ora 16, după ce arbitrul 

meciului a fluierat sfârșitul semi
finalei, vestind totodată că Metailul 
Reșița s-a calificat în finala Cupei 
R.P.R., șoseaua care duce de la 
stadion în oraș era împânzită de 
Îiiile de spectatori care discutau 

u aprindere fazele palpitante ale 
cestui ioc.

— Păcat că finala nu se joacă 
'a Reșița... Aici, am fi putut ctștiga 

. fi „Cupa". Dar, la București...
Intr-adevăr, afirmația cetățeanu- 

ui >ranoni:n“ era bazată pe argu- 
nente întemeiate. „Acasă", Metalul 
t jucat toate meciurile excelent. 

.E’anul, dorința de a învinge și în 
special spiritul inepuizabil die luptă 
iu fost armele de bază care au în. 
dns tehnica, experiența și rutina 
echipelor de categoria A, Știința- 
'i.rnișoara, Locomotiva Tg. Mureș, 
-ocomotiva Timișoara și C.C.A. 
ncuirajările miilor de susținători au 
lat parcă aripi echipei.

Cu aceste calități. Metalul a ob- 
rnut succese strălucite care i-au 
dus cinstea de a se califica în 
inala competiției, succes care a 

, ost cu mult întrecut de ultima 
erform.anță a reșițenilor obținută 
i 1947. cînd Metalul s-a calificat 
înă în sferturile de finală.

ir
Eahip^ metalurgiștilor dlin Reșița 

';te alcătuită din numeroși jucători 
are 
ele 
JuI 
te-
lără portarul Zarici (27 ani, lă- 
ituș la secția laminoare), fuinda- 
ll Eugen Potoceanu (24 ani, for- 
ir) mijlocașul Ștefan Apro (23 
ai, strungar la secția laminoare) 

. înaintașul Petru Mioc (30 ani, 
ncționar la serviciul planificării), 
eilalți jucători sînt cunoscuți din 

■ eciurile de campionat: oțelarui 
>sif Kolnik (30 ani), inginerul 
alentin Teodorescu (25 ani), lăcă-

au promovat recent dm echi- 
din campionatul raional : Me- 
Laminoare, Metalul C.F.U., 

In rînidurille acestora se nu-

în ajunul
Ultimul joc oficial al sezonului 

A toamnă și in același timp al 
ului, se dispută mîine după-amia- 

pe Stadionul din Giulești. In fi- 
ila Cupei R.P.R.. pentru că de 

este vorba, se vor întîlni echi- 
le Dinamo București și Metalul 
fșița. Jocul se va disputa cu ta- 
pere de la ora 13.30.

★
Faptul că meciul începe atât de- 
sme își are o expfiaație: trebuie 
»at timp suficient pentru eventua- 
e prelungiri. In cazul cînd, după 

de minute, jocul se termină la 
alitate, atunci — conform regu- 

Jnenlului — el va fi prelungit cu 
aă reprize a 15 minute. Dacă și 
acest caz, partida ia sfîrșit cu 
rezultat de egalitate, meciul fi- 

I se va rejuca în întregime la o 
tă ce urmează a fi stabilită. Fi
la trebuie să dea neapărat un 
tigător pe teren, spre deosebire 
’meciurile din celelalte etape cînd 

egalitate, după prelungiri, se 
ifică echipa care a juteat în de- 

' sare.
★

Sele doua echipe finaliste vor a. 
ia mîine cele mai bune formații 

• . lor, adică pe cele cu care au 
țîgat în semifinale. Singura ex- 
<ție o face portarul Birtașu, care 

fiind eliminat miercuri — nu 
face parte din echipa Dinamo.

ă echipele anunțate:
DINAMO : Constantinescu — 
>ko, Băcuț 11, Fodor — Călinoiu. 
cuț 1 — Bartha, Nicușor, Ene, 
on. Surii.
METALUL : Zarici — Kolnik, 
idorcscu, Potoceanu — Mun- 
nu, Apro III — lojart II, Mioc, 
dan, Chirilă, Seleș.

★
Dat fiind importanța acestei în
șiri, cu conducerea ei au fost de- 
iați trei din cei mai buni arbitri: 
Schulder la centru, C. Mitran și 
Segall la tușe.

★
n echipa metalurgiștilor din Re- 
i figurează o serie de jucători 
ioscuți : portarul Zarici, funda- 

Kolnik înaintașii Urcan, Chirilă
Seleș. Urcan și Ch'rilă au jucat 

»-m un an la Știința Timișoara, 
Seleș la Locomotiva Timișoara.

Șresant de subliniat este faptul 
Seleș a marcat cele două goluri

Metalul Reșița
tușii Mihai Mtunteanu (27 ani). Jo- 
jart losif (19 ani), Ștefan Szeles 
(24 ani), Aimer Bruno (27 ani), 
Robert Floruț (27 ani) precum și 
funcționarii Ștefan Urcan (21 ani), 
Emil Chirilă (24 ani), Petre lovan 
(26 ani), electricianul Simion Plev 
(24 ani), precum și impiegatul Ion 
Purcică (24 ani).

Din rîndurile acestora, jucătorii 
losif Zarici, Eugen Potoceanu și 
Ștefan Apro sînt componenți ai bri
găzii sportive fruntașă pe uzină. 
De asemenea, fundașul losif Kolnik 
a obținut nenumărate succese în 
prodiucție, fiind unul din muncitorii 
fruntași ai combinatului metallur
gic Reșița.

Acest lot de jucători, condus de 
antrenorii Mihai Zsizsik și Emil 
Cosma, a sosit vineri dimineața 
în Capitală.

★
terminarea meciului 
sediul colectivului

Metalul jucătorii și conducătorii co
mentau meciul din acea zi și, bine
înțeles, finala de duminică.

Pe fețele jucătorilor și a antre
norului Zsizsik, se putea citi hotă
rî rea cu oare aceștia așteaptă me
ciul cu Dinamo.

Antrenorul le-a spus următoa
rele :

— Azi, echipa noastră a jucat 
bine. Elanul, insuflețirea .apărarea 
organizată și calmă ne-a adus vic
toria. Am avut multe ocazii clare și 
scorul putea fi mai mare dacă Ur
can, Chirilă și Jo/art nu le-ar fi 
ratat. Duminică vom juca cu Di
namo. Cred că știți că dinamoviștii 
sînt jucători excelențl cu o înain
tare care știe să marcheze... Totuși, 
am convingerea că vom fi un ad
versar redutabil. ...Și, cine știe, 
poate că va fi nevoie și de un al 
doilea meci care să desemneze câș
tigătoarea „Cupei" pe 1954...

Seara, după 
cu C.C.A., la

Smaleî

I. OCHSENFELD

cu care a fost eliminată fosta lui 
echipă. Locomotiva. Urcan a fost 
selecționat anul acesta in lotul 
echipei B a țârii.

★
In edițiile precedente, finalele au 

dat următoarele rezultate:
1948: UTA ARAD — Locomo

tiva Timișoara 3-2
1949: GSCA BUCUREȘTI — 

Știința Cluj 2-1.
1950: C.C.A. BUCUREȘTI — FI. 

roșie UTA Arad 3—1.
1951 : C.C.A. BUCUREȘTI — 

Flacăra Mediaș 2-1.
1952 : C.C.A. BUCUREȘTI — 

Flacăra Ploești 2-0.
1953 : FL. ROȘIE UTA ARAD — 

C.C.A. București 1-0.

Dîrzenia cu care s-au disputat 
partidele rundei a 9-a arăta clar că 
în campionat lupta a ajuns în toi. 
întâlnirile iau un caracter tot mai 
încordat, se împuținează remizele 
rapide, jocul devine din ce' în ce 
•mai interesant de urmărit. Cei care 
se găsesc în fruntea clasamentului 
continuă să joace foarte energic, 
căutînid să-și păstreze intacte șan
sele.

Astfel, maestrul international I. 
Bălănel a furnizat din nou o par
tidă bună. El a avut de rezolvat 
probleme dificile puse de ■tânărul 
Ghițescu, care și-a arătat din nou 
calitățile tactice, aducând jocul în 
mari complicații. Campionul tării 
a respins însă toate amenințările 
adversarului, a forțat trecerea in
tr-un final superior și a cîștigat 
la mutarea 53.

Cei doi fruntași în clasament, 
Costea și Soos au avut comportări 
diferite. Primul a dominat tot tim
pul în finalul de turnuri și piese 
ușoare cu Karacsony și, profitând 
de un sacrificiu de calitate al aces
tuia, are avantaj important la în
trerupere. In schimb, Soos care a 
jucat, de asemenea cu negrele, a 
avut mult timp poziție grea la Sei- 
meanu, care, insă, angajîndu-se 
totr-o combinație de schimburi fără 
perspective, a permis egalarea jo
cului.

Și Ciocîltea continuă să aibă 
șanse în concurs. El l-a învins în 
cet mai frumos stil pe Halic, într-o 
partidă a cărei desfășurare poate 
fi urmărită mai jos.

In ascensiune de formă se află 
Nacht. După o îndelungată pregă
tire pozițională el a declanșat un 
atac puternic asupra rocadei lui 
Troianescu, care pare decisiv la 
întrerupere. In poziție ascuțită s-a 
întrerupt și partida Părtaș — Miti-

Intrecerik gimnaștilor
Opt echipe feminine și șase mas

culine (două dintre ele fiind com
binate astfel: Constructorul+Pro
gresul și Avîntul+FL roșie+Voin- 
ța) încep astăzi Întrecerea pentru 
titlurile de campioane ate țării la 
gimnastică-ecnlpe.

Din punct de vedere al partici
pării numerice, campionatele pe e- 
chipe pe 1954 se situează la un 
nivel superior celui de anul trecut 
cînd au lipsit „de la start” chiar 
unele asociații care mai luaseră 
parte la această competiție: Știin
ța și Progresul. De data aceasta. 
Știința participă cu echipe în am
bele probe (băieți și fete) iar Pro
gresul cu o echipă feminină și 
câțiva concurenți individuali. Tre
buie semnalată totodată prezența 
unor noi participanți: Avîntul . și 
Voința cu cite o echipă feminină 
și concurenți individuali în proba 
masculină.

Ceea ce caracterizează acest 
campionat este echilibrul de forțe 
dintre echipele care își dispută 
primele locuri. In 1953, echipa fe
minină a asociației Dinamo a cu
cerit titlul de campioană la o di-

telu. Weissman are avantaj la 
Șuta. Remize au fost partidele Ra
dovici — Samarian și I. Szabo 
G. Alexanrirescu. Manevrînd cu _ 
bijitate, Drimer l-a învins pe M. 
Radulescu.

Aseară, în runda 10-a, s-au 
registrat următoarele rezultate teh
nice (ta paranteză este numărul 
de mutări) : Soos-Partos 1—0 
(43), Mititelu-Ciocîltea 0—1 (40), 
Troianescu-I. Szabo 1—0 (28),
Șuta-G. Alexandrescu 0—1 (27), 
Weisman-RadOvici 0—1 ‘ (42), Sa- 
marian-Drimer */s—'/2 (25). La 
Întrerupere, Bălănel are avantaj 
la Nacht, M. Rădulescu la Ka
racsony și Seimeanu (cu negrul)

Două partide de luptă din runda 9-a
APARAREA NIMZOVICI

a-

în-

i

la Costea, iar in partida Halica 
Ghițescu poziția este egală. Troia
nescu a anunțat că cedează parti
dele întrerupte în rundele ante
rioare la Ghițescu și Nacht.

Iată clasamentul (pe puncte câș
tigate și cele pierdute) înaintea 
jucării întreruptelor: Soos 7l/2 — 

‘ Bălănel
6—2, Troianescu 6—3, G. Alexan- 
drescu 6—4, Ciocilteta 5bi—2%, Ha. 
lie, Mititelu -și Șuta 5—4, Rado
vici 5—5, Seimeanu 4Y2—3th, M. 
Radulescu 4*4— A4, Ghițescu 4—5, 
Drimer și I. Szabo 4—6, Nacht
S^/zS'lt, Karacsony 3—5, Sama
rian 3—7, Partos 1%—7'i'i, Weis
man t!t—syz.

/%. Costea ' 6Vf—/%,

Alb: T. Ghițescu
Negru: I. Bălănel

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 Nb4 
4. a3 N:c3-ț- 5. b:c3 c5 6. e3 Cc6 
7. Nd3 0-0 8. Ce2 d6 9. 0-0 e5 
10. Cg3 (10 e4I) Te8 11. d:c5î? 
d:c5 12. f3 b6 13. Ta2 Ne6 14- 
Td2 Dc7 15. Ce41 C:e4 16. N:e4 
Tad8 (16... N:c4? 17. Td6) 17.
Ndâ Ca5 (Amenință 18... C:c4) 
18. Da4 b5 19. D:b5 Tb8 20. N:e6î? 
(Albul sacrifică dama pentru turn 
și nebun. La 20. Da4 urma 20... 
Cb3 21. Td3 Nd7 22. Da6 Tb6 și 
ailbul pierde dama) 20-.. T:b5 21. 
Td7 Db8 22 N:f7-ț- Rf8 23. c:b5 
Te7 24. T:e7 R:e7 25. Nd5 D:b5 
26. e4 
f4 Cc4 
31. h3 
c3 34.
Nh4-t-

Dd3 27. Ng5-|- Rd6 28.
29 f:e5l C.e5 30. Nf4 D:c3
Dd4-p 32. Rh2 c4 33. Ng3
Nb3 Re7! 35. Tdl Db6 36.
Re8 37. Na4+ Rf7 38. Td5 

Cg6 39. Ng3 Da6 40. Td7-ț- Re6 41. 
Td6-ț- D:d6 42. N:d6 R:d6 43. Rg3 
Re5 (Albul a egalat materialul,

sută puncte- 
s-a schimbat

fruntași azi și mîine
ferență de peste o 
Anul acesta situația 
mult. Dinamovistele — în frunte cu
maestrele sportului Eveline Slavici, 
Teofila Băiașu și Emilia Vătășoiu 
— vor primi o puternică replică 
din partea asociației Știința care 
prezintă o echipă alcătuită din 
maestrele sportului A. Hoffman, E. 
Dobrovolschi, 1. Gyarfas și o serie 
de tinere elemente valoroase. O 
bună comportare se așteaptă, de 
asemenea, din partea gimnastelor 
care reprezintă asociațiile Con
structorul. Metalul, Flamura roșie 
și Progresul.

Foarte echilibrată se anunță și 
întrecerea dintre echipele masculi
ne. Vom aminti că anul trecut a 
Învins echipa C.C-A. cu un avans 
de 50 . ’ ..................... ’
Metalul Reșița și Metalul 
întrucât, de data aceasta, se con
curează pe reprezentative de aso
ciații, Metalul va alinia o echipă 
alcătuită din cete mai ibune ele
mente de la Reșița și Arad, printre 
care maeștrii sportului A. Kere- 
keș, M. Botez și gimnaști consa-

.puncte, fiind urmată de 
Arad.

dar
Rd4
Cc4
Rf3
Nb3

finalul este pierdut) 44. Nc2
45. Rf2 Ce5 46. Re2 h6 47. a4
48. Nb3 Cd2 49. Nc2 C:e4 50.
Cf6 51. h4 Cd5 52. g4 Ce3 53. 
g5 albul cedează.
APĂRAREA

Alb : V. Ciocîltea
SICILIANA

Negru: I. Halic
Cc6 3. d4 c:d4 4. 
d6 6 Nc4 e6 7. 
a6 9. Nb3 Dc7

f5 Cc4 12. N.c4 
14. Cde2 b5 15. 
(Un frumos sa-

1. e4 c5 2. Cf3 
C:d4 Cf6 5. Cc3 
0-0 Ne7 8. Ne3 
10. f4 Ca5 11 
D:c4 13. Df3 e5 
b3 Dc6 16. Cd5! 
crificiu de pion) 16... CM5 17. e:d-5 
D:c2 18 Cg3 0-0 19. Ce4 f6 20. 
TI2 Dc7 21. Tel Dd7 22. Tfc2 (Pă
trundere? turnw’tor pe coloana . 
decide) 22... Nd8 23. Tc6 Na5 24. 
aS! (Pionul d6 poate fi luat și 
mai tîrziu) 24... Nb7 25. b4 Nc!8 
26. T:d6 Df7 27. Cc5 Tc8 28. Td7 
T:c5 29. T:f7 T:ct-1- 30. Nrcl T:17

Db3 Nb6+ 32. Rfl Tc7 33.
D.e3 

cedat, 
oprit.

31.
d6-|_ Tc4 34. Ne3 N:e3 35. 
Td4î 35. D:d4 și negrul a 
căci pionul „d“ nu poate fi

în sala Floreasca
erați 
Este

ca I. Neubauer, Dema ș.a. 
foarte probabil ca și echipa 

asociației Dinamo să joace un 
de seamă în lupta pentru titlu 
namoviștii prezintă o echipă 
care experiența lui Fr- Orendi, 
ctirariu, Loșniță și Lakatoș se 
bină ci' elanul tineresc al 
elemente promovate din cercul Tl- 
nărul Dinamovut.

Campionatele R.P.R. de gimnas
tică pe echipe se desfășoară as
tăzi și mîine în sala Floreasca 
după următorul program-

AZI: orele 9-14.20: exerciții im
puse seria l-a bă:’ți și fete. De 
asemenea, între orele 9-12.20: e- 
xerciții la inele și bară, seria a 
11-a fete. Orele 1C-16-30: festivita
tea de deschidere: or°'e 16.30-20.30; 
exerciții imr tse, echipe băieți și 
fete.

MÎINE: orele 15-19.20: exerebii 
liber alese echipe băieți și Mc; 
orele 19.20-20: demonstrație -te 
gimnastică ansamblu; 20-20.30: 
premieri și demonstraț’ile primi'or 
clasați: 20.30-21: lestivitatea de 
închidere.

roi
Di. 

în
Pă- 
îm- 

unor

3—2

ETAPA 16-iml ETAPA 8-lmi SFERTURI DE FINALA SEMIFINALE FINALA

Flacăra Ploeștl

FI. roșie Arad

Locomotiva Pașcani 
Flacăra Ploești

} Flacăra Ploești 3—1

Locomotiva Craiova 
Minerul Petroșani

} Locom. Craiova
2—1

Locomotiva Arad
FI. roșie Arad

| FI. roșie Arad 1—0

Progresul S. Mare 
Știința Cluj

} Progresul S. Mare 3—2

FI. roșie Sf. Gheorghe 
Dinamo Orașul Stalin

} FI. roșie Sf. Gh 2—1

Progresul Cluj 
Metalul C. Turzil

} Metalul C. Turzli
3—2

Metalul Cîmpina 
Dinamo București J Dinamo București 3—0

Voința București 
Metalul BUcureștl } Metalul București 2—1

Progresul Sibiu 
Metalul Hunedoara } Progresul Sibiu

3—2

Flacăra Moinești 
Locomotiva București

} Locom. București
4—0

Metalul Brăila
Locomotiva Constanța } Locom. Constanța 3—0

Locomotiva Iași
C.C.A București

} C.C.A București
3—1

Știința Craiova
Locomotiva Timișoara

} Locom. Timișoara
1—0

Metalul Oradea
Progresul Oradea | Metalul Oradea 3—0

Metalul Reșița 
Știința Timișoara

} MetalUi Reșița 5—1

Metalul St. R. Orașul Stalin 
Locomotiva Tg. Mureș

| Locom. Tg Mureș 3—0

FI. roșie Sf. Gh.

Dinamo București

Locom. București

C.C.A București

Locom. Timișoara

j
3—1

4—2

4—1

1—0

2—0

Flacăra Ploeștl

Dinamo București

C C.A. Bucur 'Ști

3—1

1—0

CUPA R.P.R. 1C54
TURNEUL FINAL

Dinamo București

Metalul Reșița

4—1

1—0

1
I 1
i

I Metalul Reșița 4—0 :

Metalul Reșița 2—0 I 
) TOTAL NSCRIERI; I

2330 ECHIPE1



AU APĂRUT:

Lupte
. Cu dduă etape înainte de sfîrșitul 
campionatului republican de lupte 
pe echipe, se desfășoară o serie de 
meciuri de o deosebită importanță. 
Este vorba mai puțin de tradițio
nala întrecere dintre Dinaimo Bucu
rești și Dinamo Orașul Stalin, al 
cărei rezultat va fi probabil favo
rabil bucureștenilor, cit despre me
ciurile care se vor disputa între 
formațiile din a doua jumătate a 
clasamentului și mai ales de cele 
care vor avea să decidă pe a 11-a 
clasată. Să amintim deci în pri
mul rînd de acestea din urmă:

La Arad Flamura roșie primește 
vizita Progresului din Lugoj. Si
tuația dificilă în care se află ară
denii, pe de o parte, dar și dorin
ța lugojenilor de a nu ceda locul 
pe care l-au cîștigat cu atîta tru
dă, vor prilejui o întrecere — 
dacă nu prea ridicată din punct de 
vedere tehnic — în orice caz de o 
deosebită dîrzenie. Același lucru se 
poate spune și despre întîlnirea din
tre Locomotiva Timișoara și Me
talul Baia Mare. Timișorenii se 
aBă în zona periculoasă și au ne
apărată nevoie să scoată un rezul
tat bun și... puncte, care să-i scu
tească de emoții. Bineînțeles, ace
știa vor avea un meci greu, ținînd 
seama nu numai de locul pe care-1 
ocupă metalurgiștii în clasament, 
dar mai ales de valoarea acestei 
formații.

La fel de interesante slut însă 
și meciurile Constructorul Ploești— 
Flamura roșie Cluj, Metalul Reși
ța—Progresul Oradea, C.C.A.—Con- 
s: torul București și desigur în-
tilnirea dintre cele două echipe 
Dinamo, care va avea loc la Ora- 
șn' Stalin.

La București se dispută meciul 
dintre C.C Â. și Constructorul 
București, care este programat 
pentru azi la ora 17 în sala Di
namo.

lată acum clasamentul înaintea 
celei de a X-a etape:

1. Dinismo
Buc. (1) 9
2. C.C.A. (3) 9
3. Dinamo

O Stalin (2) 9
4 Metalul Baia

Mare (5) 9
5 Constructorul

Ploești (4) 9
6 Metalul

Reșița (6) 9
7. Flamura roșie

Cluj (7) 9
8. Constructorul

Buc. (8) 9
9. Progresul

Lugoj (9) 9
10 Locomotiva

Timiș. (10) 9

9 0 0 63: 9 (39:24) 27
8 0 1 53:19 (26:27) 25

711 47:25 (22:25) 24

4 1 4 37:35 (16:21) 18

333 34:38 (15:19) 18

324 35:37 (15:20) 17

3 2 4 32:40 (11:21) 17

1 5 3 33:39 (15:18) 16

2 2 5 39:42 (15:15) 15

315 25:47 (13:12) 15

11 Flamura roșie

Arad (11) 9 1 2 6 27:45 (14:13) 13

12 Progresul

Oradea (12) 9 0 1 8 16:56 ( 8: 8) 10

Baschet
Intîliniri echilibrate, între echipe 

bine pregătite ,jocuri decisive pen
tru stabilirea clasamentelor finale, 
iată ce caracterizează etapa de du
minică a acestor competiții.

Parcurgînd programul etapelor 
a IX-a la băieți și a VlI-a la fete, 
vedem că majoritatea meciurilor 
au o deosebită importanță pentru 
stabilirea ierarhiei celor mai bune 
echipe de baschet din țara noa
stră.

Bineînțeles, nu putem începe pre
zentarea partidelor de mîine diecît 
cu întîlnirea dintre echipele mascu
line Dinamo București și C.C.A., 
clasate pe primele două locuri în 
clasamentul competiției, la o di
ferență de două puncte. In timp 
ce dinamoviștii nu au suferit decît 
o înfringere, — în tur, din partea 
Locomotivei PTT, — jucătorii de 
la C.C.A. au înregistrat trei înfrîn- 
geri, toate în tur, în fața adversa
rilor de azi (68—72) și a echipelor 
Știința ICF (82—84) și Progresul 
F. B. (75—78) In meciul de mîine 
dinamoviștii bucureșteni întîmpină 
cel mai greu adversar și în caz de 
victorie e greu de presupus că vor 
mai putea pierde titlul de campioni 
ai țării. In schimb, echipa C.C.A. 
•încearcă ultima șansă de a se 

apropia de echipa fruntașă, rămi- 
nînd ca, în caz de victorie în me
ciul de mîine. soarta campionatului 
să fie decisă de meciul Dinamo 
București—Știința ICF. întîlnirea 
Dinamo—C.C.A., care se desfășoară 
mîine la ora 10,30 în sala Florea- 
sca, a trezit întotdeauna un mare 
interes. Pe lingă spectaculozitatea 
specifică partidelor dintre aceste e- 
chipe, întîlnirile au ridicat întot
deauna probleme tehnice și tac
tice de primă importanță, care, 
studiate și analizate, au dus la 
prețioase concluzii. Jocul echipei 
dinamoviste, bazat pe cei doi pi
voți — Răducanu și Nagy — este 
mai puțin spectaculos, dar s-a do
vedit mai sigur decît acțiunile ba
zate pe viteza de deplasare a omu
lui și mingii, pe precizia în arun
cările de Ia semidistanță și dis
tanță ale componemților echipei
C.C.A.  Ca și în tur, este interesant 
de urmărit modul în care dinamo
viștii vor ști să oprească contra
atacurile — și pătrunderile jucăto
rilor de la C.C.A., iar din partea 
acestora așteptăm să vedem modul 
în care s-au pregătit pentru ani
hilarea acțiunilor pivoților. Mai 
trebuie să subliniem aportul pe 
care trebuie să-l dea arbitrii, de 
a căror atenție, interpretare a re
gulilor și promptitudine depinde în 
mare măsură buna desfășurare a 
acestei întreceri sportive.

Din celelalte partide ale campio
natelor masculin și feminin eviden
țiem în mod speciail meciurile 
Știința Timișoara—Dinamo Oradea 
(masculin), Progresul CPCS—Ști
ința ICF (masculin), Știința Cluj— 
Locomotiva București (feminin), 
Flamura roșie Oradea — Știința 
ICF (feminin). Celelalte întîlniri 
ale etapelor de mîine sînt urmă
toarele: MASCULIN: Flamura ro
șie Cluj—Progresul F.B. București, 
Locomotiva PTT—Progresul Orașul 
Stalin: FEMININ: Progresul Ora
dea—Știința Galați, Progresul A- 
rad—Progresul Tg. Mureș (la Ti
mișoara), Constructorul — Știința 
Iași.

In Capitală, jocurile se vor des
fășura mîine după următorul pro
gram: SALA FLOREASCA, DE LA 
ORA 9: Progresul CPCS—Știința 
ICF (masculin), Dinamo—C.C.A. 
(masculin); SALA DINAMO, de la 
ora 18,30: Constructorul—Știința 
Iași (feminin), Locomotiva PTT— 
Progresul Orașul Stalin (mascu
lin).

înaintea disputării jocurilor de 
mîine. clasamentele se prezintă

FEMININ

Știința Cluj 15 15 0 707— 436 30

Știința ICF 15 13 2 931— 465 28

Loc om. Buc 15 11 4 845—566 26

Prog. Oradea 15 9 6 785— 625 24

Prog. Tg. Mureș 15 9 6 659— 552 24

Constr. Buc 15 8 7 695— 549 23

FI. roșie Oradea 16 6 10 664— 623 22

Progr. Arad 15 4 11 517— 831 19

Știința Iași 16 1 15 342—1075 17

Știința Galați 15 0 15 378— 801 13

MASCULIN

Dinamo Buc. 19 18 1 1278—1018 37

C.C.A. 19 16 3 1403—1087 35

Locom. PTT 19 14 5 1194—1108 33

Știința I.C.F 19 14 5 1489—1107 33

Progresul F.B. 20 10 10 1385—1380 30

Progresul

Casa Scînteii 19 9 10 1186—1190 28

Prog. Tg. Mureș 20 7 13 1317—1379 27

Dinamo Oradea 19 7 12 1183—1308 26

Știința Timiș. 19 7 12 953—1160 26

FI. roșie Cluj 19 6 13 1059—1182 25

Știința Iași 21 4 17 912—1188 24

Progresul Orașul

Stalin 19 4 15 985—1237 23

Scrimă
Penultima etapă a campionatului 

republican de scrimă pe echipe, 
programată pentru mîine, nu este 
cu nimic mai puțin interesantă de
cît etapa care a trecut. Ca și în 
uiltima duminică, unul din meciurile 
de mîine (Progresul F. B — Știin
ța C'uj) este hotărîtor pentru sta
bilirea unui titlu de campion R.P.R. 
(de această dată*este vorba de 
titlul de la floretă femei), iar al 
doilea joc (Dinamo Oradea — 
C.C.A.) va decide dacă Dinamo 

rămîne sau nu la anul în categoria 
A. Există în această eta.pă o sin
gură diferență față de duminica 
trecută și anume aceea că cel de-al 
treilea joc programat (Progresul 
Cluj — Știința București) nu se 
dispută duminică ci a fost amînat 
pentru data de 16 decembrie.

In general, întîlnirea Progresul 
F.B. — Știința Cluj, care va avea 
loc mîine în sala Progresul F.B. cu 
începere de la ora 9, este intere
santă prin echilibrul dintre forțele 
trăgătorilor acestor două echipe. 
Dovadă că în tur, la Cluj, Știința 
n-a putut realiza decît un rezultat 
egal (8-8) la sabie cu Progresul 
F, B., iar la floretă bărbați a cîști
gat la mare luptă cu 11-5 (multe 
victorii la 5-4). Din întîlnirea a- 
cestor două echipe, se detașează 
însă meciul de floretă femei care 
aduce — față în față — majoritatea 
trăgătoarelor fruntașe din țara 
noastră (Orb, Telegdy, Szaniszlo, 
Kapdebo și, probabil, pe Iulia Va- 
laskayi de la Știința Cluj, și pe 
Taitiș, Turtureanu, Țărăngoiu de 
’a Progresul F. B.). In plus, acest 
meci este ho-tărîtor pentru stabilirea 
echipei campioane. Dacă Știința 
Cluj va cîștiga acest meci, atunci 
titlul de campioană a R.P.R. va fi 
stabilit printr-un baraj Progresul 
Cluj — Știința Cluj, iar dacă întîl
nirea se termină la egalitate sau 
cu victoria Progresului F. B., a- 
tunci titlul revine direct echipei! 
Progresul din Cluj. In tur, Progre
sul F. B„ deplasîndu-se la Cluj, a 
avut o comportare foarte bună în 
fața Științei, (deținătoarea titlului 
de campioană R.P.R. pe anul 1953), 
terminfnd la egalitate (8-8).

Intîlnind Dinamo la Oradea, e- 
chipele de floretă bărbați și sabie 
ale Casei Centrale a Armatei au 
o sarcină deosebit de grea. Toate 
meciurile dintre aceste două forma
ții s-au terminat cu rezultate strîn- 
se. In tur, !a București, C.C.A. a 
terminat învingătoare la cele două ' 
arme, dar numai cu 9-7 ceea ce 
dovedește apropierea de forțe dintre 
aceste echipe. In caz că va fi în
vinsă la sabie, C.C.A. pîende posi
bilitatea de a cuceri titlul de cam
pioană a R.P.R. la această armă, 
iar dacă Dinamo va fi întrecută, se 
.va clasa definitiv pe ultimul loc 
în clasamentul general

Volei
Mîine se dispută în Capitală ulti

mele întreceri ale echipelor din 
provincie participante la campio
natul de categoria A. Spectatorii 
bucureșteni vor putea vedea evo
luția valoroaselor echipe Știința 
Arad și Știința Timișoara, care au 
avut comportări meritorii și au 
obținut rezultate remarcabile. Stu
denții timișoreni vor juca în com
pania echipei Dinamo, iar studen
ții arădani vor înfrunta Progresul, 

întrecerile se dispută în sala 
Dinamo, începînd de la ora 14,30 
în următoarea ordline: C.C.A. — 
Metalul Ploești, Progresul—Știința 
Arad, Dinamo—Știința Timișoara.

Aseară s-au disputat in sala Lo
comotiva Giulești două întîlniri de 
volei, in cadrul campionatului 
masculin la categoria A.

In primul meci. Locomotiva 
București a dispus la un scor ca
tegoric de Știința Arad : 3—0 
(6, 10, 1). Bucureștenii au arătat 
o formă bună, în special în atac 
unde au realizat acțiuni variate 
și eficace.

In a doua întîlnire. Progresul 
București, lipsită de aportul lui 
Medianu și Kleici, a trebuit să 
depună eforturi serioase pentru a 
întrece Știința Timișoara cu 3—1 
(15—8, 14—16, 16—14, 15—10).
Echipa studenților timișoreni a 
luptat cu multă însuflețire, sco- 
tînd — în apărare — multe min
gii și realizînd în atac puncte în 
special datorită variației în lovi
turi. Jucătorii echipei Progresul, 
mai tehnici și mai rutinați, au reu
șit să depășească momentele cri
tice și să cîștige un joc greii. Ră
mîne ca pentru viitoarele întîlniri 
bucureștenii să se pregătească mat 
intens, insistind asupra coeziunii.

REVISTA „FOTBAL" cu urcă
torul cuprins:

— Despre necesitatea reîmpros
pătării loturilor echipelor din ca
tegoria A, de Petre Gațu.

— Cit mai mulți fotbaliști pe sta
dioane, de Ef. lonescu și Dan Gîr- 
teșteanu.

— Pentru continuarea antrena
mentului în timpul iernii, de C. 
Simionescu și Gh. Ola

— Aspecte, probleme, comenta
rii.

a) Pe linia porții, de C. Toma-
b) Primii în.sport, primii în în

vățătură, de Farcaș 11.
c) Munca educativă în primul 

rind, de I. Moldovan.
— Demarcarea, de N. Roșculeț.
— Flamura roșie UTA, înaintea 

unui meci, de S. Marian
— Despre antrenamentul Ia lo

viturile de volei (traducere)
— Fotbal în întrebări și răspun

suri (traducere)
— Pregătirea tehnică a jucăto

rilor, de C- Braun.
— Aspecte și concluzii din cam

SPORT
• FOTBAL. Selecționata de tine

ret a orașului București va susține 
mîine un joc amical cu selecționata 
orașului Giurgiu. Meciul are loc la 
Giurgiu.

— Biletele de intrare pentru fi
nala Cupei R.P.R. (Dinamo Bucu
rești — Metalul Reșița) s-au pus 
în vînzare la: agenția Pronosport 
din str. Aristide Briand 9, la a- 
genția Dinamo din șos. Ștefan cel

----o

INFORMAȚII
ASTĂ SEARA SE ÎNCHIDE

CONCURSUL Nr 35

Astă seară se închide în întreaga 
țară concursul Nr. 35 (etapa din 
5 decembrie). In Capitală buleti
nele se pot depune astă-seară l>a 
toate agențiile Pronoșoort care 
funcționează in debitele O.C.L. 
Agențiile raionale Pronosport din 
Calea Moșilor Nr. 90, Schitu Mă- 
gureanu 3, Calea Victoriei 33, Bd. 
1848 nr. 39, str. Aristide Briand 4, 
Calea Victoriei 114 și agenția Cen
trală din Calea Victoriei 9 sînt 
deschise astă-seară pînă la ora 24.

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT Nr 34

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 34 (etapa din 28 
noiembrie) s-au stabilit turnătoa
rele rezultaite:

Buletine depuse 783.842.
Premiul I 70 buletine cu 12 re

zultate exacte a cîte 2.799.43 lei 
fiecare.

Premiul II 1.314 buletine cu 11 
rezultate exacte a cîte 178,82 lei 
fiecare.

Premiul III 9505 buletine cu 10 

O

AZI

NATAȚIE: Bazinul acoperit Floreasca, ora 17: întîlnirea internațio
nală R.P.R.-R.D.G. 1

GIMNASTICA: Sala Floreasca, ora 9 și 16,30: Campionatul R.P.R. 
pe echipe.

LUPTE: Sala Dinamo, ora 17: @.G.A.-Constructorul București
(camp. R.P.R. pe echipe).

MÎINE
NAFAIIE : Bazinul acoperit Floreasca, ora 17,30: întîlnirea interna

țională R.P R.-R.D.G.
GIMNASTICA: Sala Floreasca, ora 15 : Campionatul R.P.R. pe echipe. 
BASCHET: bala Floreasca, ora 9: Progresul CPCS-Știința ICF (m).

Dinamo-C.G.A. (m), sala Dinamo, ora 18,30: Gonstructorul- 
Știința Iași (f), Locomotiva P.T.T.-Progresul Orașul Stalin (m). 

VOLEI: Sala Dinamo, ora 14,30: O.C.A.-Aletalul Ploești, Progresul-
Știința Arad, Dinamo-Știința Timișoara (toate masculine). - 

SCRIMA : Sala Progresul F.B., ora 9: Progresul F.B.-Știința Cluj 
(campionat R.P.R. pe echipe).

CICLISM: Punct de plecare l.O.R. (Bd. Muncii), ora 9,30: ciclocros. 
ATLETISM: str. Batiște 11 (col. sp. Fi. roșie Com.-Alim.), ora 9: 

ștafetă de marș.
MOTO! ICL1SM: Podul Băneasa, ora 10: concurs de trial.
FOI BAI. Stadionul Giulești, ora 13,30: Dinamo București-Metalul 

sReșița (finala cupei R.P.R.).

pionatele de capi , de Gh. Cliba.
— Lovitura de pedeapsă, de N. 

Lăzărescu
— Fotbal peste hotare
— Terenul de fotbal, schiță de 

Nadia Constantin.
— De la comisia centrală de 

fotbal.
— Jocuri distractive
— Humor-
AGENDA SPORTIVULUI pe 

anul 1955 (lei 3,85). Pe lingă al
tele, agenda cuprinde:

— Recordurile R.P.R. pînă la 1 
octombrie 1954.

— Controlul medico-sportiv și 
autocontrolul.

— Jurnalul de autocontrol.
— Scopul și importanța concur

surilor de orientare turistică-
— Cele mai importante cabane.
— Schițe de terenuri sportive.
Cuprinsul interesant, formatul 

mic și practic, fac ca agenda spor
tivului să fie necesară. Ea nu 
trebuie să lipsească nici unui spor
tivi

LA ZI
Mare și la casa de bilete din bd. 
6 Martie nr. 17.

In ziua meciului nu se vor vin
de bilete la casele stadionului.

■ ATLETISM. — Colectivul 
sportiv Flamura roșie Comerț or
ganizează mîine dimineață o șta
fetă de marș dotată cu „Cupa 30 
Decembrie". Ștafeta se desfășoară 
pe o distanță de 26 km. cu patru 
schimburi Plecarea se va da din 
str. Batiște nr. 11 la ora 9,30.

onosport
rezultate exacte a cîte 37,05 lei 
fiecare.

CUM SE INDICA PRONOSTICU
RILE PENTRU CONCURSUL 

Nr. 35

La trierea buletinelor ultimului 
concurs s-a constatat că o serie de 
participant au indicat X la me
ciurile de volei și baschet deși la 
aceste discipline sportive nu exis
tă rezultate de egalitate. De aceea, 
se reamintește participanților la 
concursul Nr. 35 (etapa din 5 de
cembrie) că la meciurile prevăzute 
în acest concurs se dau după cum 
urmează: fotbal, polo, floretă șl 
sabie 1, X sau 2, volei și baschet 
1 sau 2.

COMPLETAȚI CU 1ATENȚIE 
MECIURILE DE REZERVĂ

La concursul Nr. 35 meciurile III 
și IV fiind anulate vor conta pri- 
mele două meciuri de rezervă (A 
și B). Tot la ultima triere s-a 
constatat că o serie de participant 
nu completează pronosticurile la 
meciurile de rezervă din care cau
ză buletinele respective sînt anu
late.



Ora de educație fizică la un institut de învățămînt superior 
din U.R.S.S. Studenții fac exerciții la paralele

Ne-a scris un student sovietic

Sezonul sportiv de iarnă in U. R. S. S.

De curînd am promit la redacția 
ziarului nostru o scrisoare a stu- 
dentu'ui Anatolii Adamișin, din 
anul III al Facultății de Educație 
Politică a Universității Lomonosov 
dh'n Moscova

Publicăm mai jos textul acestei 
corespondențe, în care studentul 
sovietic ne vorbește despre acti
vitatea sportivă extra-șcblară a 
studenților romîni care se află în 
capitala Uniunii Sovietice pentru 
a urma cursurile diferitelor Facul
tăți și Institute.

„In general, cînd sosesc in mijlo
cul nostru, studenții romîni nu au 
prea multe cunoștințe în domeniul 
limbii ruse. Noi încercăm să înche
găm discuții, să le explicăm, dar, 
la început, vocabularul destul de 
sărac pe care-l posedă îngreunează 
acest lucru. Situația aceasta nu 
durează însă prea multă vreme. 
Trăind in mijlocul studenților so
vietici, partic'pînd la cursuri, care 
se țin în limba rusă, dîndu-și oste
neală pentru a-și îmbogăți cuno
ștințele în acest domeniu, studenții 
romîni reușesc în puțină vreme să 
converseze, să discute din ce în ce 
mai bine în limba rusă, încet, în
cet, ei încep să se descurce, să 
răspundă tot mai des și mai bine 
la lecții și, în general, să se înca
dreze în atmosfera tovărășească 
ce domnește în Institutul nostru. Ei 
muncesc conștiincios, pregătesc 
materialul pentru semirtarii, caută 
că asimileze cit mai bine lecțiile 
predate. După un an sau doi ei lu
crează în grupa academică de 
studiu, ca oricare student sovietic.

Studenții romîni nu sînt insă 
împreună cu noi numai la studiu. 
Ei iau parte și la activitatea spor
tivă. Iată, de exemplu, studentul 
din anul IV al Facultății 'de Isto
rie: Traian Caneciuc. El a înțeles de 
ce (ara lui l-a trimis să învețe la 
cel mai more Institut de învățămînt 
superior din Uniunea Sovietică și iși 
îndeplinește cu multă dragoste 
toate îndatoririle, aflîndu-se printre 
fruntașii în învățătură. Studentul 
Traian Caneciuc are insă, în afara 
preocupărilor studențești, și o fru
moasă activitate sportivă. încă din 

anul II el s-a înscris în secția de 
motociclism a Universității. Frec- 
ventînd cu regularitate antrena
mentele, străduindu-se să afle tot 
mai multe de la 'antrenori, Cane
ciuc a ajuns să facă parte din echi
pa de motociclism a Universității. 
El a participat la mai multe între
ceri, reprezentînd cu cinste Institu
tul. Mai mult chiar, în arul acesta, 
la motocros, Caneciuc a ocupai 
primul loc, devenind campionul 
Universității.

Un alt exemplu este studentul 
George Marin, din anul III al Fa
cultății de Educație Politică. El 
este unul din titularii echipei de 
fotbal a Universității și unul din 
componența echipei de atletism a 
Facultății de Educație Politică. In 
primăvara acestui an, George Ma
rin a ocupat primul loc la „Crosul 
de primăvară". Iar de curînd, în 
finala cupei la fotbal, a înscris 
punctul victorios într-un meci care 
a durat 120 de minute. De fapt, rar 
se întîmplă ca centrul atacant, — 
Jorka, cum îl numim noi, — 
să nu contribuie la victoria echipei 
cu unul sau două goluri. Ca și Ca
neciuc, Marin e fruntaș și la învă
țătură. El este secretarul organi
zației U.T.M. a studenților romîni 
din Universitate. Acest fapt dove
dește că George Marin știe să îm
pletească armonios munca profesio
nală cu munca obștească și în ace
lași timp, nu uită nici de sport.

Noi ne bucurăm că studenții ro
mîni au posibilitatea să învețe, să 
facă sport, să se dezvolte multila
teral împreună cu noi. In asemenea 
condiții e lesne de înțeles de ce se 
leagă multe prietenii strînse, sin
cere, cu adevărat tovărășești. Aces
te prietenii nu se uită și, peste 
cîțiva ani, cînd studenții romîni se 
vor întoarce în patria lor, cînd vor 
pune în practică cele învățate în 
Uniunea Sovietică, noi vom fi iot 
prieteni, vom colabora, ne vom aju
ta și ne vom aminti cu drag de 
anii studenției".

ANATOLII ADAMIȘIN
student in anul III, Facultatea 

de Educație Politică — Uni
versitatea Lomonosov - Mos

cova

S-au acoperit cu zăpadă munții 
și cîmpiile. 0 gheață groasă a fă
cut pod peste fluvii și ape. A ve
nit iama, anotimpul atîtor disci
pline sportive frumoase și intere
sante.

Ce întreceri mai importante se 
vor desfășura in cursul acestui se
zon în Uniunea Sovietică? Cu ce 
realizări noi vor bucura pe nume
roșii iubitori ai sportului, schiorii, 
patinatorii, hocheiștii sovietici? A- 
ceste întrebări interesează întreaga 
lume sportivă.

Stînd de vorbă cu un corespon
dent al agenției Tass, K. A. Andria
nov, președintele Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul d!e Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat:

„Sezonul sportiv de iarnă care 
a sosit se anunță deosebit de im
portant, abundind în întilniri cu 
caracter unional și internațional. 
Milioanele de sportivi sovietici în- 
tîmpină cu noi succese sezonul 
sportiv de iarnă.

Primii care au deschis șirul com
petițiilor au fost hocheiștii. La 28 
noiembrie, în orașele Novosibirsk 
și Celeabinsk cele mai bune echipe 
de hochei din U.R.S.S. au început 
disputa pentru desemnarea cam
pioanei țării. Returul campionatu
lui va avea loc la Moscova, Le
ningrad, Riga. Gorki și Electro
stal. Intre 26 februarie și 12 mar
tie în orașul Molotov va avea loc 
întrecerea echipelor din clasa „B" 
la care participă 12 colective. în
trecerile de hochei cu mingea 
(bandy) pentru clasa A se vor 
disputa la Moscova, Arhanghelsk, 
Ivanovo și Kazan. Calendarul 
sportiv prevede de asemenea nu
meroase competiții și pentru echi
pele de juniori.

Multe întreceri interesante vor 
avea de susținut schiorii. La Ba- 
kuriani, cunoscuta stațiune a spor
turilor de iarnă, vor avea loc, în- 
cepind de la 5 ianuarie, campio
natele U.R.S.S. de sărituri de pe

Terenurile de hochei, pistele de patinaj, pîrtiile 
de schi cunosc din nou animația caracteristică 
iernii. In fața sportivilor sovietici stau în actua
lul sezon numeroase competiții de primă impor
tanță și ei depun toate eforturile pentru a fi cit 
mai bine pregătiți în vederea lor.

Pe coborîșurile pitorești ale Colinelor Lenin de 
lingă Moscova zăpada căzută din abundență este 
brăzdată de urmele schiorilor care se avîntă în 
iureș pe pîrtii. Aici se vor disputa și în acest an 
întrecerile finale ale tradiționalei Spartachiade de 
iarnă a colhoznicilor, competiție care adună la 
start pe cei mai buni schiori de la sate.

Hocheiștii care au început întrecerea la Novo
sibirsk și Celeabinsk vor evolua în curînd și pe 
stadionul Dinamo din Moscova, în cadrul returu
lui campionatului țării. Faza din fotografia de 

jos reprezintă un moment din meciul Spartak-Hi- 
mik desfășurat anul trecut.

Un interviu al lui K. A. AN
DRIANOV, președintele Comite
tului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 

Miniștri al U.R.S.S.

trambulină și combinata alpină. 
Campionatul U.R.S.S. de coborlre 
și slalom se va desfășura la Alma- 
Ata intre 15—20 ianuarie. Campio
natul U.R.S.S. de schi fond se va 
disputa la Bakuriani între 12—19 
martie. Tot acolo -vor avea loc și 
campionatele de schi pe echipe ale 
U.R.S.S., cu prilejul cărora cele 
mai puternice colective de schi din 
țară iși vor disputa întlietatea în 
probele de coborlre, combinata al
pină și sărituri de pe trambulină. 
Intre 1—4 apritîe la Murmansk se 
va desfășura tradiționala „Sârbă 
torre a Nordului" la care- vor lua 
parte echipele de schiori din regiu
nile de nord ale U.R.S.S.

Sezonul competitions! de patinaj 
se va deschide prin tradiționalul 
meci dintre echipele orașelor 
Moscova, Leningrad,- Sverdlovsk, 
Omsk șt Kirov care se va disputa 
în cursul acestei luni la Sverdlovsk. 
Campionatul pe echipe al 
U.R.S.S. va avea loc la Irkutsk 
intre 4—9 martie. Cel mai impor
tant eveniment al sezonului de pa
tinaj îl constituie, fără îndoială, 
campionatele mondiale masculine 
care, conform hotărîrii Federației 
Internaționale de patinaj viteză, 
se vor desfășura In Moscova la 19 
și 20 februarie. De asemenea, e 
probabil că sportivii sovietici vor 
lua parte la o serie de competiții 
oficiale pentru campionatele lumii 
și Europei în diferite sporturi de 
iarnă.

Sportivii sovietici dețin medalii 
de aur de campioni ai lumii la 
hochei, schi și patinaj viteză. Luînd 
parte pentru prima dată la campio
natul mondial de hochei cu puc 
echipa reprezentativă a U.R.S.S. a 
repurtat o victorie convingătoare 
asupra echipei Canadei, de 14 ori 

campioană a lumii. La sflrșitul 
lunii decembrie a acestui an, echi
pa reprezentativă a țârii va pleca 
în Suedia și Elveția unde va susți
ne o serie de ■intllnirl prietenești. 
In februarie-martie în orașul Kre
feld din Germania Occidentalvr. 
avea loc a XXI-a ediție u campio
natului mondial și a XXXI II-a edi
ție a campionatului european de 
hochei. La aceste întreceri vor lua 
parte cele mai puternice echipe de 
hochei de pe glob.

La începutul lunii februarie in 
orașul suedez Falun vor avea loc 
întrecerile de patinaj viteză con
țină pentru campionatul european. 
In aceeași lună, la Helsinki, se va 
disputa campionatul mondial femi
nin de patinaj.

Sezonul sportiv de iarnă progra
mează o serie de competiții impor
tante și în alte discipline sportive. 
Astfel, la Harkov între 4—9 decem
brie va avea loc campionatul 
U.R.S.S. de gimnastică sportivă.

Campionatul individual și pe 
echipe al U.R.S.S. de lupte libere 
are ca loc de desfășurare orașul 
Leningrad, între 4—9 decembrie. 
La Lvov, intre 4—14 decembrie ur
mează să se desfășoare campiona
tul unional de scrimă, iar la 17 
decembrie la laroslav încep cam
pionatele U.R.S.S de gimnastică 
artistică. Tot aici, ta sflrșitul luni' 
decembrie, își vor disputa intiieta- 
tea cei mai buni acrohați ai țării 
Intre 5—12 martie la Moscova sin' 
programate campionatele interde
partamentale de box.) Iar la 23 
martie la Kiev -vor începe întrece
rile de iarnă ale voleibaliștilor.

Echipele de polo, nvingătoare 
în campionatele oraș lor care dis
pun de bazine acoperite, se vor n- 
tîlnî în finală, care este progra
mată la Moscova între 24 februa
rie și 7 martie.

Nu există îndoială că toate ace
ste întreceri se vor desfășura sub 
semnul unei drze și interesante 
lupte sportive".



Echipa de fotbal a R. P> Ungare
pleacă azi la Glasgow (Scoția)

Astăzi înespe intîlnirea de nataț'e R. P. R. — R. D. G.
Concursul continuă mîime după amiază. Programul probelor

BUDAPESTA 3, (prin telefon). 
In cursul zilei de ieri, tatr-o con
ferință de presă care a avut loc la 
sediul Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport din R. P. Ungară, 
Sebeș Gustav, vicepreședinte al 
C.C.F.S., a comunicat lotul echipei 
de fotbal a R. P. Ungare, care 
urmează să facă deplasarea sîm- 
bătă la Glasgow, în vederea me
ciului cu Scoția de la 13 decem
brie. Lotul are următoarea compo
nență • portari: Komaromi, Fara- 
go, fundași : Buzanski, Lorant, 
Lantos, Karpati: mijlocași : Bozsik, 
Szoțka, Kotasz; înaintași: Sandor, 
Kocsis, Hidegkuti, Palotas, Puskas, 
Fenyvesi, Czibor. Din delegație 
fac parte Sebeș Gustav, Bares 
Sandor, conducători, Mandy Gyula 
— antrenor și Szepesi Gyorgy — 
crainic reporter.

Meciul R. P. Ungară-Scoția va 
fi arbitrat de olandezul Leo Hor
ne, același cane a condus meciul

Campionatul de hochei al U. R. S. S.
Celeabinsk, 2 (Agerpres) TASS 

transmite:
Campionatul unional de hochei 

a continuat la 30 noiembrie cu dis
putarea a patru jocuri. La Celea
binsk s-au întilnit echipele „Aripile 
Sovietelor" Moscova și „Torpedo" 
Gorki. Mult timp nici una din e- 
chipe nu a reușit să înscrie. Abia 
la sfîrșitul primei reprize hocheis- 
tul din Moscova, Gurîșev a intro
dus pucul în poarta echipei din 
Gorki. Pînă la sfîrșit, jocul s-a ter
minat cu scorul de 8-3 în favoarea 
echipei „Aripile Sovietelor". In 
continuare s-a disputat jocul din
tre echipele „Karl Marx" Elek
trostal și „Avangard’’ Celeabinsk. 
Sportivii din orașul Elektrostal au

O
CAMPIONATUL FEMININ DE ȘAH AL U. R. S. S.

MOSCOVA, (Agerpres). — 
TASS transmite:

Au mai rămas de jucat numai 
7 runde pînă la terminarea cam
pionatului feminin de șah al 
U.R.S.S. care se desfășoară la 
Krasnodar.

O nouă întâlnire internațională 
a boxerilor polonezi

' VARȘOVIA, (Agerpres). —
Echipa reprezentativă de box a 

R. P. Polone va susține la 6 de
cembrie cea de a treia întîlnire in
ternațională din actualul sezon 
sportiv. Boxerii polonezi vor întîlni 
la Varșovia echipa reprezentativă a 
Fini ridei. Aceasta este cea de a 
opta întîlnire dintre echipele cetor 
(lonă țări. Din cele 7 desfășurate 
pînă în prezent, echipa R. P. 
Polon? a cîriigat 4, tar cea a Fin

Pregătirile cicliștilor cehoslovaci
in vederea „Cursei Păcii”

PRAGA. — Comisia de ciclism 
de pe lingă C.C.F.S. din R. Ceho- , 
slovacă a alcătuit un lot de cicliști 
în vederea viitoarei ediții a cursei 

cicliste Praga—Berlin—Varșovia. In 
timpul iernii, cicliștii cehoslovaci 
vor parcurge peste 2200 km. și vor 
facR antrenamente individuale. De

Succesele sportivilor din Bielorusia
Minsk (Agerpres). TASS trans

mite :
Anul acesta, sportivii Bielorusiei 

au stabilit peste 200 de noi recor
duri ale Republicii. Multe din a- 
ceste performanțe reprezintă tot
odată noi recorduri ale Uniunii So
vietice și mondiale. De curînd, 
soortivul Anatolii Egorov din 
Minsk a stabilit un nou record u- 
nional în proba de 10 km. marș.

Sportivii bieloruși stat de nenu
mărate ori selecționați în echipele 
reprezentative ale Uniunii Sovie
tice care participă la diferite com
petiții internaționale. Studenta din 
Minsk, Maria Itkina a cucerit ti
tlul de campioana a Europei la 
proba de 200 m. plat în cadrul 

R. P. Ungără-Anglia disputat anul 
trecut la Londra..

★
La 1 decembrie echipa Honved 

a întilnit, în cadrul campionatului 
R. P. Ungare, formația' Vasas din 
Gyor. Beneficiind de avantajul te
renului, echipa din Gyor a desfă
șurat un joc excelent, ciștigînd cu 
3—1 (2—0). Pentru echipa gazdă 
au Înscris : Hegedus (2) și Koos. 
Punctul oaspeților a fost marcat 
de Czibor, care spre sfîrșitul me
ciului a fost accidentat părăsind 
terenul. După părerea medicilor, 
accidentul nu este grav, așa incit 
după toate probabilitățile, Czibor 
va putea juca în meciul cu Scoția.

In urma acestui rezultat, în cla
sament continuă să conducă Hon- 
ved cu 33 puncte, urmată de V6- 
ros Lobogo cu -27 pct. Pe locul 3 
se află Ktaizsi cu 27 pct, diar cu 
două jocuri mai puțin decît pri
mele două clasate.

obținut victoria cu rezultatul de 
5-3.

Pe stadionul Spartak din No
vosibirsk s-a jucat la 30 noiembrie 
întîlnirea dintre echipele TDSA 
Moscova și „Avangard" Leningrad. 
Victoria a revenit hocbeiștilor din 
Moscova cu scorul de 7-1. Ultimul 
joc al etapei a avut loc între echi
pele „Casa Ofițerilor" Leningrad și 
„Daugava" Riga. Intîlnirea a fost 
cîștigată de sportivii din Riga cu 
scorul de 2-1.

★
După două etape, în clasamentul 

campionatului de hochei pe gheață 
al U.R.S.S. conduc echipele TDSA, 
„Aripile Sovietelor" Moscova și 
echipa orașului Elektrostal, liecare 
cu cîte două victorii.

După runda 12-a, în fruntea cla
samentului a trecut tînăra șahistă 
Iusef Gurfinkel din orașul Rostov 
pe Don. Ea a acumulat 8 puncte 
și este urmată la o diferență de 
numai o jumătate de punct de La
risa Volpert (Leningrad) și Salma 
Rootare (Estonia).

landei 3. In vederea întîlnirii de la 
6 decembrie, echipa Finlandei a 
fost alcătuită astfel (în ordinea ca
tegoriilor): Limmonen, Luukonen, 
Hamalainen, Niinivuori, Bostroem, 
Backman, Alho, Greenross, Kekko
nen, Koski. Din echipa R.P. Po
lone vor face parte printre alții 
campionii europeni Kukier, Stefa- 
nitik și Drogoz. Arbitru®neutru al 
întîlnirii a fost desemnat Hertel 
(R D. Germană).

la 1 martie 1955, cei mai buni cicliști 
vor intra, în cantonament. In pre
zent, antrenamentele stat efectuate 
de cicliștii: Vesely, Ruzicka, Kriv- 
ka, Kubr, Klich, Nachtingial, Nesl, 
Malek, Perie, Kuneș, Ravey, Șvab, 
Novak, Capek, Uhliarek, Bouda, 
Plank, Bouska.

O

campionatelor europene de atletism 
desfășurate vara aceasta în Elve
ția. Campion al Europei în pro
ba de 400 m. garduri a devenit un 
alt sportiv bielorus, Anatolii Iulin. 
Un strălucit succes a obținut în proba 
de aruncarea ciocanului cunoscu
tul sportiv Mihail Krivonosov. El 
a aruncat ciocanul la 63,34 m„ per
formanță care reprezintă un nou re
cord mondial.

Unul dintre sporturile cele mai 
răspîndite în Bieloiusia este fotba
lul. Numai la competiția pentru 
„Cupa Republicii" au participat a- 
proape 500- de echine. Echipa 
„Spartak" Minsk s-a clasat anul 
aceste pe locul trei în campionatul 
unional de fotbal, jucătorii obținînd 
medaliile de bronz.

Atît oaspeții — înotătorii, sări
torii și jucătorii de polo pe apă din 
Republica Democrată Germană, cît 
și sportivii noștri stat gata să-și 
înceapă întrecerea. Ei așteaptă cu 
încredere semnalul primului start, 
hotăriți fiind să lupte din toate pu
terile pentru performanțe cît mai 
valoroase, pentru un loc cît mai 
bun în clasament. Primele antre
namente ale oaspeților, la care au 
asistat și înotătorii noștri, au ară
tat pe deplin valoarea sportivilor 
veniți dîntr-o țară ta care natația 
aire o veche tradiție. Felix Heitz a 
aflat că va avea ca principal con
curent in probele de 100 și 200 m. 
bras nu pe Bodinger, ci pe Horst 
Fritsche, care într-un recent con
curs internațional disputat la Mag
deburg a mers pe 100 m. 1:10.7, 
nou record al întregii Germanii și 
pe 200 m. 2:38.8, nou record al 
R.D.G. Novac iși cunoaște și el 
adversarul, Lothar Muller, care 
deține recordul R.D.G. pe 100 m. 
liber, cu același timp cu care-1 de
ține și Novac: 59,1. Șl dacă ai 
sta de vorbă cu fiecare dintre ei, 
vei vedea că și unul și celălalt stat 
deciși să obțină cele 5 puncte ale 
primului loc și, eventual... cîteva 
zecimi de secundă mai p-uțin. In 
general, deși oaspeții au timpuri 
mai bune la majoritatea probelor 
masculine, totuși buna pregătire a 
fruntașilor «natației noastre ca și 
faptul că înotătorii din R.D.G. sînt 
obișnuiți cu bazine de 50 sau 25 m 
(mu de 33, cum este bazinul Flo- 
reasca), ne face să așteptăm pro
be viu disputate, dinamice și echi
librate. Dealtfel, acest lucru reiese 
și din, declarația conducătorului to
tului R.D.G., tov. Heinz Lamprecht, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport al 
R.D.G.:

„ ...In probele feminine superio
ritatea este net de partea noastră 
(ața cum am auzit-o și de la an
trenorii romîni). In schimb la 
bărbafi, cu toate că avem perfor
mante bune, nu ne subapreciem 
adversarii, mai ales că avem în 
iot multe elemente tinere, care iau 

IOSIF NOVAC (R.P.R.)

parte pentru prima dată la o de
plasare peste hotare și avînd în 
vedere faptul că sportivii noștri 
sînt obișnuifi cu bazine de 25 și 
50 m., nu de 33, ca al dumnea
voastră. Dar vă mărturisesc că, 
personal, mă interesează in spe
cial întilnirile de polo pe apă, la 
seniori ca și la juniori. Aici cred 
că o să fie o luptă mai mult decît 
frumoasă.

Trebuie să mai remarc faptul că 
primirea cu adevărat prietenească 
ce ni s-a făcut, ca și condițiile de 
pregătire care ni s-au pus cu atîta 
gentile(e la dispoziție, ne-au im
presionat foarte mult și ne-au con
firmat impresia cu care plecaserăm 
de acasă: aceea că vom participa 
la o competiție care va însemna

PRAGA, 3 (Agerpres). —
Tradiționala competiție de bas

chet feminin „Marele Premiu al 
orașului Praga" este urmărită cu 
mare interes de amatorii de sport 
din Capitala R. Cehoslovace. Marți 
și miercuri această competiție a pro
gramat o serie de jocuri deosebit 
de importante. 

un nou pas spre stringerea legă
turilor de prietenie dintre sportivii 
țărilor noastre, care luptă împreu
nă pentru apărarea păcii".

*
Concursul va începe astăzi, la 

ora 17, la bazinul acoperit Flo- 
reasca. La înot, fiecare echipă va 
prezenta cite doi concureuți (avînd 
și dreptul de a participa, pe cu
loarele libere, în afară de concurs).

CHRISTA WUNDERL1NG
(R.D.G.)

Punctajul va fi cel indicat de re
gulamentul Federației Internațio
nale: 5 puncte pentru primul loc, 
3, 2, 1 puncte pentru celelalte trei. 
La ștafete, punctajul va fi dublu. 
Adiționarea punctelor la înot va 
da punctajul general, iar săriturile 
și jocurile de polo pe apă au un 
punctaj aparte. Conform înțelegerii 
survenite în ședința tehnică, culoa
rele n.u se vor mai trage la sorți, 
cele două reprezentative urmind să 
ocupe, alternativ, culoarele 3—5 și 
2—4.
Iată acum programul primei zile, cu 

titularii ta fiecare probă: ORA 17: 
100 m. liber juniori: VI. Marchițiu— 
Hubert Bock (R.P.R.). Gerhard 
Wilder—R. Wolf (R.D.G.). 100 m. 
spate senioare: Maria Both—Allee 
Justin (R.P.R.), Waltraud Goede— 
Margot Masur (R.D.G). 400 m.
liber seniori: Z. Hospodar—G. Co- 
ciuban (R.P.R.), Kurt Zentgraf— 
Karl Gehrhard (R.D.G.). 200 m.
bras seniori: F. Heitz—M. Mitrofan 
(R.P.R.), Peter Rademacher—Horst 
Fritsche (R.D.G.). 100 m. ~spate
seniori: G Enache—A. Măndoiu 
(R.P.R.), Wolfgang Wagner— 
Ditmar Abicht (R.D.G.), Sărituri 
de la trambulină 3 m., coeficient 
impus: K. Wittemberger—H. Wit- 
temberger (R.P.R.), Rudolf Oriel— 
Hans Mattes (R.D.G.). 200 m. bras 
senioare: Anca Rosetti—Ecaterina 
Orosz (R.P.R.), Marliese Dunthe—; 
Marliese Geissler (R.D.G1.). 200 m. 
bras juniori: A. Oanță—A. Zahan 
(R.P.R.), Lothar Wagner—Peter 
Klier (R.D.G.). 100 m. fluture ju
niori: Al. Popescu—VI. Marchițiu 
(R.P.R.), Wolfgang Menz—Herbert 
Petzerling (R.D.G.). 4x100 m. li
ber senioare (ștafetă).

Programul zilei a doua — du
minică 5 decembrie — începe la 
ora 17 și cuprinde următoarele 
probe: 100 m. bras seniori: F. Hettz 
—M. Mitrofan (R.P.R.), Peter Ra
demacher — Horst Fritsche (R.
D. G.). 100 m. liber seniori: I. No
vac—VI. Marchițiu (R.P.R.), Lothar 
Muller—Kurt Zentgraf (R.D.G.). 
100 m. spate junioare: Maria Both- 
Alice Justin (R.P.R.), Waltnaud 
Goede—Rosemarie Herzer (R.D.G.). 
400 m. liber juniori: N. Rujinschi— 
H. Bock (R.P.R.), Lothar Pilz— 
Roderich Wolf (R.D.G.). 100 m.
fluture senioare: Ecaterina Orosz—
E. Bratu (R.P.R.), Marliese Geis
sler—Christa Wunderling (R.D.G,). 
Sărituri la trambulină 3 m., coefi

Marele premiu al orașului Praga
Un joc dîrz a avut loc între e- 

chipa orașului Varșovia și echipa 
junioarelor cehoslovace. Victoria a 
revenit în cele din urmă echipei 
poloneze cu scorul de 72—68. Echi
pa orașului Moscova a întilnit echi
pa Paris-F.S.G.T. Baschetbalistele 
sovietice au cîștigat cu scorul de 

cient liber : K. Wittemberger—H. 
Wittemberger (R.P.R.), Rudolf Or- 
ter—Hans Mattes (R.D.G.). 100 ni. 
spate juniori: G. Enache—A. Măn
doiu (R.P.R.), Wolfgang Menz— 
Wolfgang Wagner (R.D.G.). 200 m. 
fluture seniori: A. Zahan—Al. Po
pescu (R.P.R.), Horst Fritsche— 
Peter Rademacher (R.D.G.). 100 m. 
liber senioare: Elisabeta Bock— 
Margareta Wittgenstein (R.P.R.), 
Renate Weitze—Cristal Steffin 
(R.D.G.), 4x100 m. liber seniori 
(ștafetă).

★
De remarcat este faptul că in

tr-o serie de probe figurează și 
la juniori și la seniori aceleași 
nume. Acest fapt arată, pe deopar
te, atenția deosebită ce se dă pro
movării tineretului în reprezenta
tiva de înot a țării, iar pe de altă 
parte valoarea la care au ajuns 
tinerii celor două reprezentative. 
Un astfel de exemplu îl constituie 
tinăra reprezentantă a R.D.G. 
Christa Wunderling, care, cu o per
formanță de 1:20 pe 100 m. fluture, 
este a doua înotătoare în acest stil 
a R.D.G. (prima fiind campioana 
europeană lutta Langenau) sau 
ttaăra Rosemarie Herzer, ta vîrstă 
de 17 ani, care deține timpul de 1:20 
pe 100 m. spate. De asemenea,, 
performanța pe Î00 m. spate ju
niori a lui Wolfgang Wagner 
(1:09.0) este excelentă, ea consti
tuind totodată recordul R.D.G. al 
probei, la numai 1 sec. 4/10 dife
rență de recordul de seniori, deți
nut de Joachim Dressier.

★
In Încheierea fiecărei zile de 

concurs va avea loc cîte un meci 
de polo — juniori și seniori. Atît 
oaspeții cit și sportivii noștri aș
teaptă cu viu interes aceste întîl- 
niri, mai ales că la juniori cele 
două reprezentative nu au mai 
jucat împreună niciodată. Repre
zentativa noastră de juniori cuprin
de pe Ștefănescu, Muler (portari), 
Marchițiu, Bădiță, Bordi, Zahan, 
Szabo, Blajek, Marinescu, Danciu, 
Chirvăsuță, I. Fele men, iar lotul

HORST FRITSCHE (R.D.G.)

de juniori al R.D.G. cuprinde pe: 
Boerngen, Schmidt, Wenzel, Pah- 
lau, Keiner, Lex, Hirsch, Schreck.

Pregătirile făcute ta vederea în
tîlnirii cu echipa R.P.R. îi face pe 
jucătorii din R.D.G. (Soil, Fritsche, 
Vogel, Albrecht, Schorler, Potkov- 
nik, Lange, Bezold), să se prezinte 
cu justificată încredere tatr-o bună 
comportare. Și sperăm că jucătorii 
noștri (Deutsch, Marinescu) (por
tari), Patrichi, Hospodar, Naghi, 
Simon, Popescu, Csordas, Novac, 
losim, Bogdan) vor ști să reediteze 
frumoasa lor comportare de anul' 
trecut, cînd nu s-atu lăsat depășiți 
in nici una dintre cele 4 întilniri' 
susținute cu jucătorii germani, mai 
ales că acum au și mai multă 
rutină a întîlnirilor internaționale.

92—37. Echipa orașului Sofia a 
învins echipa Budapestei cu 71 — 
56.

Miercuri seara s-au desfășurat 
alte două întilniri. Iată rezultatele 
tehnice înregistrate: Varșovia— 
Paris-F.S.G.T. 85—37; Budapesta— 
R. Cehoslovacă (junioare) 78—48.
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