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SĂ ATRAGEM IN NUMĂR CIT MAI MARE 
TMERETUl SĂTESC ÎN PRACTICAREA SCHIULUI

DRUMEȚIND pe cărăruile ce te 
poartă pînă în inima satului 

pitit la marginea nesfîrșiteî păduri 
de brazi sau poposind prin așeză
rile de la poalele muntelui sau de 
pe malurile rîului, pretutindeni, 
în mai fiecare sat sau comună, 
ești martorul unei neobișnuite 
îrămîntări. Sportivii satelor noas
tre vor ca și în acest an să des
fășoare în lunile de. iarnă o acti
vitate cît mai bogată. Se mun
cește de zor la confecționarea sau 
repararea echipamentului și mate
rialului sportiv, la amenajarea 
bazelor de iarnă, Ia pregătirea 
tehnică a celor care peste puțin 
timp se vor avînta în primele în
treceri. Cele mai intense pregă
tiri se fac însă pentru organiza
rea activității la schi. Urmărind 
munca încordată a tinerilor din 
Lazarea sau Voslobeni, Regiunea 
Autonomă Maghiară, d'n Buda 
sau Blăgești, raionul Buhuși, din 
Micăsasa, raionul Mediaș, sau 
din satele raionului Tîrnaven', 
Vatra Dornei etc., rămîi plăcut 
surprins de larga dezvoltare pe 
care a cunoscut-o schiul în aceste 
locuri, ca de altfel în mai toate 
regiunile patriei. Acum, în întreaga 
țară, tinerii de la sate îșj revizu
iesc schiurile sau, așa cum __ se 
întîmplă în sate și comune cum sînt, 
de pildă, Vlădeni, Leorda, Hâ- 
ulești, Popăuți, raionul Botoșani, 
desfășoară o intensă activitate pen
tru confecționarea de schiuri, cu 
mijloace locale, pentru a putea 
participa in număr cît mai mare la 
Spartach’ada de iarnă a satelor.

Și ÎjT acest an, pe pîrtiile sau 
pe întinsul cîmpiilor. tinerii sa
telor noastre vor trăi din nou bu
curia practicării acestui frumos 
sport, schiul. Experiența anilor 
trecuți, dar mai ales numărul me
reu mai mare de tineri iubitori ai 
schiului, pune foarte serios pro
blema găsirii celor mai variate 
forme pentru cuprinderea în acti
vitatea de schi a tuturor celor 
dornici să practice acest sport. 
Aceasta, cu atît mai mult cu cît 
organizarea unui număr oarecare 
de concursuri nu poate rezolva 
problema, în afară de faptul că 
nu pretutindeni se găsesc cadre 
tehnice care să asigure pregătirea 
participanților !a un concurs al
pin sau de fond și chiar organi
zarea propriu-zisă a acestor con
cursuri. In plus, trebuie amintită 
existența unei simțitoare diferen
țe de valoare între cei Care au 
mai participat la concursuri de 
schi și cei care abia au deprins 
„meșteșugul’4 acestui sport.

Firește, angrenarea unui număr 
cît mai mare de tineri în practi
carea schiului poate fi as'gurată 
prin multe forme, ca de pildă 
concursurile speciale pentru trece
rea normelor G.M.A., întrecerile 
din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a satelor, prin centrele de antre
nament etc. Maselor de tineri din 
satele patriei noastre trebuie să 
li se ofere și forme noi, variate, 
de întrecere sportivă, care să fie

---- o----
Sînt gata să ia startul

De cînd au citit in ziare despre j 
Spartachiada de iarnă a satelor, 
muncitorii agricoli din Drăgășaoi, ' 
in frunte cu președintele colectivu
lui sportiv Recolta G.A.S., tov. Ion 
Particiu, au început intense pregă
tiri. Au fost verificate schiurile. 

mai stimulative, mai spectaculoa
se și, în primul rînd, mai accesi- 
bile tineretului sătesc. Astfel de 
forme de organizare a întreceri
lor de schi sînt destul de nume
roase.

In lunile de iarnă ale acestui 
an trebuie introduse și răspîndite 
cît mai larg jocurile pe schiuri, 
practicate în insuficientă măsură 
și numai în unele sate din regiu
nea Suceava, regiunea Stalin, Re
giunea Autonomă Maghiară. In 
satele din Uniunea Sovetică, 
jocuri ca: „aruncarea la țintă eu 
bulgări de zăpadă4', „cine ridică 
mai multe stegulețe sau crengi 
de brad4’, „cine trece corect prin 
„poartă”, „cine urcă mai repede 
dealul44 sînt foarte răspîndite și 
se bucură de o mare popularitate. 
Aceste jocuri deosebit de specta
culoase pot fi organizate mai în 
fiecare sat, fără amenajări spe
ciale, fără ca participants să aibă 
la început o pregătire specială și 
fără să fie necesară existența 
unui număr de arbitri, așa cum 
se cere, de p;ldă. la organizarea 
unui concurs.

Practicarea acestor Jocuri îl 
ajută pe tînărul colectivist, țăran 
rriuncitor sau tractorist să învețe 
să schieze, să cunoască diferite 
aspecte ale mersului pe schi iar 
mai tîrziu, să se pregătească pen
tru concurs. Asemenea jocuri îl 
fac pe tînărul sportiv de la sat 
slă iubească schiul, să-l folosea
scă ca un puternic mijloc de în
tărire a sănătății și, în același 
timp, dat fiind văditul caracter 
aplicativ utilitar al schiului, să-l 
folosească în timpul iernii ca mij
loc de deplasare dintr-un loc în 
altul.

De asemenea, trebuie subliniat 
că aceste jocuri sînt mai accesi
bile și elenlentului feminin care, 
în multe sate, în deosebi în re
giuni ca: Galați, Constanța,
Bîrlad, Iași etc., participă în nu
măr foarte redus la practicarea 
schiului. Tot atît de ușor pot 
practica aceste Jocuri și copiii care, 
de cele mai multe ori, nu pot 
participa la concursuri, probele 
fiind prea dificTe pentru ei.

In acest an, activitatea sportivă 
de la sate poate și trebuie să cu
noască o dezvoltare deosebită. 
Trebuie să crească considerabil 
numărul celor care practică pati
najul și săniușul, șahul și gim
nastica, boxul sau luptele, dar în 
primul rînd, al celor cane prac- 
tieă schiul.

Iată de ce putem spune că în 
perioada lunilor de iarnă sarcina 
cea mai importantă a colective
lor sportive sătești este organi
zarea activității Ia schi. Pentru 
aceasta, folosirea celor mai va
riate forme de angrenare și de 
pregătire a tinerilor care au în
drăgit acest sport, reprezintă 
obiectivul spre care trebuie în
dreptată toată atenția activiștilor 
sportivi din satele noastre. Și 
aceasta, fără a neglija celelalte 
aspecte ale muncii sportive de la 
sate.

echipamentul, s-a stat de vorbă cu 
cei 34 de schiori care vor lua par
te la Spartachiada. &-a scris t'ti 
articol la gazeta de perete. Acum, 
tinerii sportivi de la G.A.S. Drăgă- 
șani sînt gata să >a startul in 
marea întrecere.

*

La uzinele ,,Gh. Gheorghiu-Dej" din Baia Mare sint mulți sportivi 
care se bucură de stima tovarășilorlor de muncă, pentru hărnicia și 
conștiinciozitatea cu care își îndeplinesc sarcinile ce le revin.

Unul dintre aceștia este jucăto rul de fotbal Emil Csdke care lu
crează la secția electrică și își depășește, cu regularitate, planul 
de muncă. (De la subrcdactianoastră din Baiia Mare)

In cinstea zilei de 30 Decembrie
O

In cinstea zilei de 30 Decembrie, 
consiliul orășenesc al asociației 
sportive Locomotiva organizează o 
competiție de șah, tir și volei (fe
minin și masculin). Participă la 
această competiție echipele tuturor 
colectivelor asociației Locomotiva. 
Dintre cele 16 echipe însorise re
marcăm colectivele Grivița Roșie, 
Locomotiva M.C.F., Locomotiva 
M.P.T.T., Locomotiva M.T.N.A., Lo
comotiva depou triaj și Locomotiva 
C.T.F.T.

A

apărarea păcii
Vom da riposta cuvonită agresorilor

La mai pupn de 10 ani de la istorica victorie 
a Armatelor Sovietice asupra hoardelor fasciste, 
imperialiștii americani caută să arunce sămînța 
unui nou război. Calea pe care și-au ales-o este 
aceea de a sprijini reînvierea militarismului ger
man, de a pune pe picior de război Germania oc
cidentală. Prin acordurile de la Paris, imperia
liștii americani caută să atragă Germania occi
dentală în blocurile militare agresive îndreptate 
împotriva Uniunii Sovietice și a țărilor de demo
crație populară. Această politică a Statelor Unite 
amenință în mod serios pacea lumii. In decla
rația comună adoptată de statele participante la 
conferința de la Moscova, se arată clar că pri
mejdia pe care o prezintă reînarmarea Germaniei 
occidentale, primejdie iminentă în cazul ratificării 
acordurilor de la Paris, pune în fața statelor iu
bitoare de pace problema apărării lor comune, 
problema luării de măsuri corespunzătoare. înțe
legem limpede cît de mare este răspunderea care 
ne revine nouă, tuturor celor ce ne făurim o viață 
nouă. Noi iubim pacea și vrem să construim în 
liniște. Dar, pe cît de dîrză este voința cu care 
muncim și luptăm pentru viața nouă ce ne-o clă
dim, tot atît de aprigă este holărirea de a da 
riposta cuvenită celor ce vor încerca să turbure 
pacea și munca noastră. Dacă imperialiștii vor 
merge atît de departe incit să dezlănțuie un nou 
război mondial, ei se vor convinge încă odată că 
popoarele iubitoare de pace care și-au luat soarta 
in propriile mîini nu pot fi întoarse din drum. 
Să-și amintească ațîțătorii la război de soarta pe 
care au avut-o hitleriștii în cel de al doilea război 
mondial. Aceeași soartă îi așteaptă și pe cei ce ar 
încerca să stăvilească munca pașnică a popoarelor 
din frontul păcii și socialismului.

Datoria de cinste a sportivilor noștri este de a 
munci cu toate forțele pentru dezvoltarea econo
miei și culturii țării, pentru întărirea puterii de 
apărare a scumpei noastre patrii.

DINU CRISTEA 
maestru al sportulu

Să ne înzecim efoMe 
pentru întărirea Patriei!

Pacea și munca creatoare a oamenilor din Eu
ropa și din lumea întreagă sînt serios amenințate. 
Imperialiștii americani vor să pună din nou ar
mele în mina revanșarzilor germani, vor să re
facă mașina de război hitleristă.

Situîndu-se pe „poziții de forță44, ei cred că prin 
intimidare pot reuși să dicteze popoarelor, să le 
înrobească.

Conferința europeană de la Moscova a de
monstrat însă mai mult ca oricînd că popoarele 
din lagărul păcii sînt ferm hotărîte să nu cedeze 
în fața acestor presiuni, că sînt ferm hotărîte 
să apere pacea și să ia în același timp toate mă
surile pentru ca orice încercare de agresiune să 
fie zdrobită în fașe.

Popoarele au plătit cu jertfe grele zdrobirea 
fiarei hitleriste. Ele nu vor accepta pentru nimic 
în lume ca această fiară să-și ridice din nou ca
pul, să se năpustetvcă iarăși asupra lor.

Ca vechi internațional de fotbal care am apărat 
de nenumărate ori culorile țării, îmi alătur glasul 
milioanelor de oameni din patria noastră și din 
(urnea întreagă, afirmînd cu hotărîre că sîntem 
mai deciși ca oricînd să apărăm pacea, iar de va 
fi nevoie să-i zdrobim pe agresori.

Lagărul democrat în frunte cu Uniunea Sovie-’ 
tică este mai puternic decît oricînd și ațîțătorii 
la război trebuie să știe că orice încercare de agre
siune le va aduce pieirea definitivă.

Poporul nostru a învățat să țină în permanență 
ochii deschiși și el își va apăra fără șovăire inde-i 
pendența și libertatea cucerite cu prețul atîtor 
sacrificii.

Sportivii noștri, ca și ceilalți oameni ai muncii, 
trebuie să-și înzecească eforturile pentru întărirea 
patriei, avîntîndu-se cu forțe noi în muncă, iar de 
va fi nevoie să apere patria și cuceririle 
poporului nostru muncitor. Ei vor ști s-o facă!

ELEMER COCIȘ
antrenor, fost internațional de fotbal

Intîlnirile de volei se vor dis
puta în sala sporturilor Giulești; 
turneul de șah în sala Ministerului 
Căilor Ferate, iar concursul de tir 
la poligonul Giulești.

De asemenea, tot în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, consiliul orășe
nesc al asociației sportive Loco
motiva organizează la 18 decem
brie, în sala Giulești, o reuniune de 
box. Cu acest prilej vor evolua bo
xeri din lotul de tineret al R.P.R.
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Un nou record mondial 
la aruncarea ciocanului 
Stanislav Nenașev: 64,05 m.!

MOSCOVA (Agerpres). —a 
TASS transmite:

In Uniunea Sovietică a fost sta
bilit un nou record mondial la at
letism. Studentul Stanislav Nena- 
șev, participînd la un concurs at
letic desfășurat la Baku, capitala 
Azerbaidjanului, a obținut în pro
ba de aruncare a ciocanului per
formanța de 64,05 m., rezultat ca
re constituie un nou record mon
dial. Vechiul record mondial era 
de 63,34 m. și aparținea lui Mi
hail Krivonosov, campion european.

Nenașev este în vîrstă de 21 da 
ani. El a început să practice at
letismul, în special proba de a- 
runcairea ciocanului, de la vîrsta 
de 14 ani. La 19 ani, Nenașev a 
devenit campion unional cu un re
zultat care reprezenta totodată un 
nou record al Uniunii Sovietica —i 
60,70 m.

Este interesant de semnalat fap
tul că Nenașev este cam mic de 
statvră. El are 1,69 m. înălțime, 
dar dispune de o mare putere în 
mîini și e excelentă tehnică la 

aruncarea ciocanului.



Activitatea fi. M. A.
De Ia începutul anului 1954, 

problema îndeplinirii angaja
mentelor luate de colectivele 
sportive la purtători de in
signă G.M.A. a fost o preocu
pare de seamă a comitetului 
regional G. F. S. Timișoara. 
Pentru realizarea acestui lucru 
a fost necesară întocmirea 

unui plan de acțiune pe în
treaga regiune, în care un rol 
principal trebuiau să-1 aibă 
comisiile raionale și orășenești 
de control G. M. A. Datorită 
muncii planificate și plină de 
avînt desfășurată de activiștii 
sportivi din colectivele sporti
ve și din comitetele raionale 
O.F.S. la începutul lunii de- 
ccmbrfc situația îndeplinirii 
angajamentelor luate la purtă
torii de insignă pe întreaga 
regiune era bună. Pînă la data de 
20 decembrie se vor efectua nu
meroase controluri la aspiranții 
de tonte gradele, care și-au tre
cut normele complexului, ur- 
mînd ca aceștia să primească 
insigna G.M.A. In felul acesta, 
angajamentele luate pe întreaga 
regiune la purtătorii de insignă 
G.M.A. vor fi îndeplinite înainte 
de sfîrșitul anului

Cea mai frumoasă activitate 
J în domeniul complexului G.M.A. 
| a desfășurat-o în cursul 
i acesta comitetul raional 
ț Reșița. Activul voluntar 
£ cestui comitet a lansat 
( mare la întrecere între 
ț raioanele, pentru îndeplinirea 
’ numărului de purtători G.M-A. 
ț propus de fiecare raion fn 
' parte. Comisia raională de con- 
l trol G.M.A. Reșița merită toate 
• laudele pentru munca de îndru- 
; mare și control efectuată la timp 
5 și în bune condiții în toate co- 
ț lectivele sportive.
ț Pînă în anul 1954 raionul 
5 Almaș-Mehadia era raion codaș 
ț pe regiunea Timișoara 
î vitatea G.M.A. Anul 
j raionul Almaș-Mehadia 
ț nut o depășire de 110 
J a angajamentelor pe

anului
C.F.S. 
al a- 

o che- 
toate

fost desfășurată
Locomotiva Or- 
format 126 pur
ge I și 35 purtă-

in acti- 
acesta 

a obți- 
la sută 

linie
5 G.M.A. Cea mai frumoasă ac- 
s> tivitate a
* de colectivul 
t șova, care a 
ț tători G.M.A.
s tori gradul II. Rezultate ase- 
ț mănătoare au fost obținute și
* de colectivele sportive din
* orașul Timișoara. Comisia oră- 
ț șenească G.M.A., formată din

cadre tehnice de specialitate, a 
: desfășurat în perioada lunilor 

de vară o muncă intensă pen
tru realizarea și depășirea an
gajamentelor. Dintre colectivele 
sportive care au obținut rezul
tatele cele mai bune, amintim

S-s pregătesc pentru
De cîteva zile, în colectivele 

sportive din raionul Gh. Gheor
ghiu-Dej din Capitală au început 
intense pregătiri ale aspiranților 
G.M.A. în vederea trecerii exame
nului teoretic. De bana desfășu
rare a pregătirilor și examenelor 
la această nonmă se ocupă (în 
mod special organizațiile de bază 
U.T.M. din întreprinderi și insti
tuții. Pornind cu hotărîre la a- 
ccastă acțiune, comitetul raional 
U.T.M. „Gh. Gheorghiu-Dej’1 a luat 
o serie de măsuri.

Cea mai importantă măsură pe 
care a luat-o în această direcție 
comitetul raional U.T.M., „Gh. 
Gheorghiu-Dej" este aceea a in
struirii tuturor birourilor și comi
tetelor organizațiilor de bază 
U.T.M-, care vor răspunde de 
pregătirea politică a aspiranților 
G.M.A.

Rezultatele cele mai bune au

sub-
Ast- 
din 

roșie, 
colec-

în regiunea Timișoara | 
de Locomotiva Complex Timi- g 
șoara și Știința LP.T.

Cu toate aceste realizări, mai g 
există în orașul Timișoara co- g 
lective sportive care 
apreciază munca G.M.A. 
fel, colectivele sportive 
cadrul asociației Flamura 
ca U.E.T., Bumbacul, sau 
tivul fabricii Nikos Beloiannjs ; 
cu toate că aveau posibilități ; 
pentru îndeplinirea angajamen- j 
telor luate la purtători de in- ; 
signă, ni; au realizat nimic : 
pînă în prezent. In această si- : 
tuație se mai găsesc și colecti- • 
vele sportive Locomotiva LR.T.A., • 
Școala tehnică alimentară (pro- : 
fesor de educați/; fizică Cojo- < 
caru) și liceul de băieți nr. 2. ;

Un fapt îmbucurător este a- ; 
cela că sportivii fruntași din re- 1 
giunea Timișoara au* arătat un • 
interes deosebit față de cuceri- • 
rea insignei G.M.A. gr. II. Ast- 1 
fel, maestrul sportului, haltero- 1 
filul Ioan Biro, maestra sportu- ; 
lui Elisabeta Gyorgy (canotaj) ; 
și Edith Schwartz (canotaj), ; 
atletul loan Pricop, fotbaliștii ■ 
din echipa Locomotiva Timișoa- < 
ra și handbaliștii de la Tehno- • 
metal au devenit în cursul anu- < 
lui 1954 purtători ai insignei < 
G.M.A. gr. II ’

Dacă în anii trecuți în co- ; 
Iectivele sportive Recolta din re- ț 
giunea Timișoara se desfășura ț 
o slabă activitate sportivă și t 
în special în domeniul corn- 5 
plexului G.M.A., anul acesta ) 
colectivele au obținut rezultate < 
din cele mai frumoase. Printre < 
colectivele sportive Recolta din « 
regiunea Timișoara care au ob- ) 
ținut însemnate realizări pe linia ț 
complexului G.M.A., se găsesc « 
cele din comunele Gyarmata. v 
Ortișoara, Sînandrei

In raioanele Făget și Deta, i 
colectivele sportive, fiind bine i 
îndrumate de comitetul raional j 
C.F.S., au reușit să-.și îndepli- | 
nească înainte de termen anga- J 
jamentele luate pe întreg anul | 
la purtători de insignă G.M.A. 5 

Cea mai slabă activitate pe ? 
linia complexului G.M.A. o au « 
colectivele sportive din raionul i 
Caransebeș. In lunile de vară, r 
comitetul raional C.F.S- a sub- i 
apreciat munca de îndrumare și i 
control pe linia complexului / 
G.M.A. în cele peste 30 de c-o- i 
lective sportive din raion. Ast- ț 
fel, pînă în 
acest raion 
la sută din 
la purtători 
(De la subredacția noastră din

Timișoara, A Gross)

momentul de fată 
a realizat doar 60 
angajamentul total 
de insignă G.M.A.

examenul teoretic
fost obținute în cercul sportiv Voin
ța — cooperativa „Zarea roște" Giu- 
lești, care, cn sprijinul organiza
ției de bază U.T.M., a pregătit 
numeroși tineri și tinere la mai 
multe teme prevăzute în regula
mentul complexului. Utcmiștii cei 
mai bine pregătiți din punct de 
vedere politic au fost instruiți în 
vederea discutării în colectiv a 
problemelor politice, cît și a celor 
de cultură fizică și sport. Un 
sprijin prețios a acordat și pre
ședintele cooperative», tovarășul 
A. Mateescu, responsabilul cercu
lui sportiv. El a luat parte la lec
țiile ținute pînă în prezent și a 
vorbit aspiranților G.M.A. despre 
mișcarea de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

O preocupare deosebită față de 
examenul teoretic arată și colec
tivul sportiv Minerul — Institutul 
de mine. Comisia de pregătire și 
examinare G.M.A.. sub directa în
drumare a organizației de bază 
U.T.M., a organizat studiul indi
vidual al aspiranț lor G.M.A,

Noi purtători te insignă 
in Capitală...

Colectivul sportiv al întreprin
derii „Clement Gottwald" a obținut 
în acest an frumoase succese în 
munca G.M.A. Un mare număr de 
muncitori din cadrul întreprinderii 
au făcut primii pași în activitatea 
sportivă cucerind insigna G.M.A. 
gr. 1. Cei mai mulți dintre ei nu 
s-au mulțumit doar să devină pur
tători G.M.A, gr. I. Ei s-au pregă
tit cu sîrgwință, s-au antrenat cu 
seriozitate și au devenit purtători 
ai insignei G.M.A. gr. II. Colecti
vul sportiv a reușit astfel să-și de
pășească angajamentul luat cu pri
vire l.a realizarea de noi purtători 
G.M.A. gr. I și gr. II.

Nicolae Tokacsik 
corespondent

In luna aprilie a acestui an a 
fost reorganizată comisia de control 
G.M.A. a raonului I. V. Stalin din 
București. In locul unor membri 
care figurau numai pe hîrtie, au 
fost aleși în comisie oameni ca 
Ion Grunfeltl, C. Sebastian, Ana 
Nicolau. C. Vasil'.u, care au munc.t 
cu toată dragostea pentru bunul 
mers al activității G.M.A. în ra
ionul Stalin. In prezent exista m 
raion un număr însemnat de co- 
lective care și-au depășit cu mult 
ansrajament'.ile luate pe linie G.M.A. 
Astfel, la colectivul Progresul-1 
Combustibilul, a fost depășit an
gajamentul anual la G.M.A. gr. 
I cu 300 la sută, la colectivul Fla
căra Ministerul Industriei Petrolu
lui cu 290 la sută, la școala peda
gogică de l’imba rusă cu 195 la 
sută, iar în colectivul Flamura ro
șie — Ministerul Industriei Ali
mentare cu 150 la sută.

Există însă citeva colective *îni 
care rezultatele pe linia G.M.A. șînț 
încă destul de slabe, ca de pildă 
colectivul sportiv al liceului de 
băeți pjr- 7 medii
tehnice de geologie. In vederea îm
bunătățirii situației din aceste co
lective, comisia raională G.M.A. 
a luat o serie de măsuri. Astfel 
fiecare din membrii comisiei șe va 
ocupa personal de un colectiv cu 
rezultate slabe pentru a-1 sprijini 
și îndruma în muncă.

Victor Popescu 
corespondent2

—o—
...și in regiunea Hunedoara

De curîrif, sala di? sport a Școlii 
medii d'e 10 ani-băieți din orașul 
Deva a găzduit festivitatea înmî- 
nării insignelor G.M.A. unui nu
măr de 70 de elevi. Toți aceștia 
au cucerit insigna cu calificativul 
„excelent". Printre no!i purtători 
se numără tinerii Teodor Popescu, 
Ștefan Zamfir, Cornel Cînda și 
Clciudiu Pantiș, jucători de frunte 
în echipa de fotbal a școlii. La 
obținerea acestor bune rezultate ipe 
linte G.M.A. a contribuit în mare 
măsură profesorul de educația fi
zică Cornel Barbu, care muncește 
cu multă dragoste pentru dezvol
tarea activității sportive din școală.

G. Cioranu
O. Rațiu 

corespondenți

La G.A.S. Apoldul de Sus (ra
ionul Sebeș, regiunea Hunedoara) 
a înflorit în ultimul an o frumoasă 
actwitate sportivă. Colectivul spor
tiv Recolta de aici a obținut o se
rie de frumoase rezultate. Dintre 
acestea trebuie evidențiate succe
sele obținute pe linie G.M.A. An
gajamentul anual cu privire la rea
lizarea de noi purtători prevedea 
un număr de 30 de tineri. 71 de 
tineri au devenit în acest an pur
tători ai insignei G.M.A. Pentru 
bunul mers al activității sportive 
de iarnă, pentru ca un număr cît 
mai mare de tineri să-și treacă 
normele G.M.A., au fost luate mă
suri pentru îmbogăținea magaziei 
de mațerale și echipament spor
tiv. De ctirînd a fost terminată 
confecționarea din resurse locale a 
12 perechi de schiuri.

La bunul mers al activității spor
tive de la G.A.S. Apoldul de Sus, 
contribuie atît felul în care își duce 
munca președintele colectivului 
sportiv Gh. Gherman, cît și spri
jinul primit din partea directorului 
G.A.S., tov. Mațuga.

D. Eremia 
corespondent

Boar
Acesta este procentul purtătorilor 

de insignă G.M.A. gradul II în 
rîndurile studenților Institutului 
Forestier din Orașul Stalin. Deh, 
vețj spune, poate că oamenii nu 
vor să facă sport sau poate că nu 
au condiții. Altfel, n-ar fi posibil 
ca din 1.600 de studente și stu- 
denți ai Institutului, doar 32 să 
se mîndrească cu insigna G.M.A 
gradul II...

Dar ce te faci dacă oamenii vor 
să facă sport, au condiții și au 
chiar o oarecare activitate sporti
vă ? Atunci ? înseamnă că lipsa 
trebuie căutată în altă parte 1

Și se pare că acesta este ade
vărul. De ctirînd, corespondentul 
nostru din Orașul Stalin, Cristian 
Poruinboiu, ne-a trimis o scrisoare 
în oare ne relatează ceva despre 
ceea ce vorbeam mai sus. Ce face 
acest colectiv ? D'e fapt, nu face 
nimic sau aproape nimic. Și iată 
un exemplu concret...

...De foarte multă vreme există 
în Institut un mare număr de as
piranți G.M.A. care nu mai au de 
trecut decît examenul teoretic. 
Odată trecută și această normă, 
numeroși aspiranți vor deveni pur
tători ai insignei. Și atunci, tre
buie să recunoaștem, procentul de 
purtători ai insignei G.M.A. la 
Institutul Forestier din Orașul 
Stalin, nu va mai fi atît de mic.

Dar tovarășul Marin Băltățeanu, 
responsabilul cu agtația și propa
ganda din consiliul colectivului 
sportiv], nu dorește acest lucru. 
Nti-1 dorește, pentru că, cu toate 
insistențele studenților aspiranți 
G.M.A., el nu face nimic pentru or
ganizarea examenului teoretic. Și 
de fiecare dată cînd este întrebat 
despre aceasta, tovarășul Marin 
Băltățeanu răspunde : „Da, da ! Nu 
aveți nici o grijă. II veți da în 
curînd !"

Și tot așa, de azi pe mîine, timpul 
trece și aspiranții rămîn tot... as
piranți.

— Deși jumătate din purtătorii n oștri de insignă sînt absenți, șe
dința despre „succesele noastre' va continua cu cei prezenți l

O1
Din activitatea sportivă a ronahi Jibou

Colectivele sportive din raionul 
Jibou regiunea Cluj au desfășurat 
în cursul acestui an o susținută 
activitate sportivă. La centrul de 
raion, unde există două colective 
sportive, Recolta și Locomotiva, 
datorită unei munci planificate 
s-au obținut însemnate realizări 
ale angajamentelor luate la purtă
tori de insignă G.M.A. Astfel, co
lectivul sportiv Recolta, al cărui 
președinte este tov. Vasile Cio
bănea, a obținut o depășire de 190 
la sută la purtători de insignă 
G.M.A gr. I, pe anul 1954. In a- 
eest colectiv sportiv, peste 80 de 
tineri și tinere practică mai multe 
sporturi, ca fotbal, șah, popice, 
schi, tenis de masă ș; volei. Re
zultat? frumoase a obținut și co
lectivul sportiv Locomotiva din 
localitate. Acest colectiv a realizat 
o depășire de 125 la șuti a anga
jamentului luat la purtătorii de 
insignă G.M.A. gr. I. Datorită a- 
titudinii juste a membrilor consi
liului colectivului sportiv față de 
dezvoltarea continuă a tuturor dis
ciplinelor sportive, numărul sec
țiilor pe ramură de sport a crescut 
simțitor. In același timp, a cres
cut în mare măsură și numărul 
membrilor colectivului sportiv.

Nu putem spune însă același lu
cru despre modul cum s-a rezol
vat problema clasificării sportivi
lor. Nu au fost organizate în anul 
acesta concursuri de casă care să 
dea sportivilor posibilitatea de a 
obține performanțe pentru clasifi
carea lor la diferite ramuri de 
sport.

In școlile elementare din Jibou

Dar activ,tui-0 G.M.A. nu este i 
singurul aspect „sugesJv" de la 
colectivul sportiv Știința Institutul 
Forestier din Orașul Stalin. Mai 
sînt și altele. De pildă, tovarășul 
Mihai Etegan, responsabilul admi
nistrativ din consiliul colectivului | 
sportiv, afirmă peste tot că la In
stitut nu există condițiile necesare 
pentru practicarea sportului. Nu 
este echipament, nu sînt baze spor- I 
tive, nu sînt fonduri. Ce să mai I 
lungim vorba... Noroc de consiliul 
colectivului care se mai „zbate" , 
și mai „reușește" să „înjghe- I 
baze’4 cîte ceva. Pe de altă Ț
parte, însă, tovarășa Maria Incze i
afirmă cu tărie că sindicatul
sprijină cu fonduri serioase acti
vitatea sportivă din Institut. Bă, 
mai mult, au fost organizate nume
roase reuniuni amicale sub patro
najul colectivului sportiv, care a 
încasat în acest fel apreciabile su- 
me de bani.

Și, pentru că situația este aceea 
pe care ani arătat-o mai sus, acum, 
în prag de iarnă, doar secția de 
gimnastică mai activează în oare
care măsură. In rest., nimic!

Adică, să nu greșim. Mai este 
ceva „activitate".' Colectivul spor- 1 
tiv ține regulat ședințe. Acolo poți 
auzi tot felul de angajamente și în 
concluzie se spune mereu : „vom 
lua negreșit măsuri". Și iarăși aș
teaptă sportivii, pînă la prima șe-; 
dința. Iar cuvîntări patetice, iar 
angajamente și iar concluzia cu 
măsurile-

In concluzie — fiindcă tot veni 
vorba — noi credem că tre
buiesc luate de urgență mă
suri (așteptăm să vedem ce va 
face consiliul sportiv regional al 
asociației Știința) pentru îndrepta
rea lipsurilor. Și poate, după atîta 
timp, măsurile care vor fi luate 
vor duce la temeinica îmbunătățire 
a activității în cadrul acestui co
lectiv sportiv. Gă prea de multă 
vreme așteaptă sportivii.

se desfășoară de asemenea o sus-' 
ținută activitate sportivă. Rezul
tatele îmbucurătoare obținute de 
școlile elementare din localitate laț 
purtători de insignă F.G.M.A. se> 
datoresc, în primul rînd, activită
ții neîntrerupt; a profesorului de 
educație fizică Alexandru Șerban. 
In timpul lunilor de iarnă activi
tatea sportivă din cete două șccfli] 
elementare din Jibou se desfășoară 
toarte anevoios, deoarece elevilor 
le lipsește o sală de gimnastică.

In prezent, colectivele sportive 
din Jibou au făcut toate pregăti
rile necesare desfășurării în buni 
condiții a sporturilor de iarnă. O- 
dată cu căderea zăpezii va func
ționa un centru de antrenament al 
tuturor aspiranților care doresc 
să-și treacă norma G.M.A. la schij 
De asemenea, cu sprijinul colecti
velor sportive din localitate, v.a fi 
amenajat un teren de patinaj 
Toate aceste realizări ale colecti
velor sportive din Jibou se dato
resc, în primul rînd, sprijinului a- 
cordat de către comitetul raional 
de partid. Colectivele sportive at 
primit un sprijin permanent dil) 
partea tov. Miheșan, responsabilii1 
cu agitația și propaganda din co
mitetul raional de part'd. Dacă 
însă în momentul de față mat 
există o sprie de lip uri în activi
tatea colectivelor sportive și îr 
special în pregăt rile de iarnă, a 
cest lucru se datorește c-onsiliiloț 
colectivelor sportive, care nu s-ad 
străduit în suficientă măsură si 
creeze condițiile necesare urne: 
rodnice aictavități sportive de iarnă.

EMIL BOCOȘ.



TINERII CAMPIONI
j ' Vremea e rece, cețoasă. Tribu

nele stadioanelor au rămas goale,
- iar străzile ce duceau spre locuri
le de disputare a meciurilor de

i fotbal mu mai cunosc freamătul
■ ■ ! caracteristic zilelor de între

ceri. Dar vacanță propriu-zisă au
I I luat doar amato ii de fotbal, spec

tatorii. Pentru fotbaliști. chiar da-
■ că și-au pus ghetele în raft, acti
vitatea nu a încetat.

...In sala măreț, luminoasă, a a- 
sociației Progresul, sosesc irind pe 
fiind tinerii campioni, juniorii de la 
Progresul Finanțe Bănci. Veseli, 
cei care au venit devreme, fac pe 
moraliștii în fața celor care so-

1 i sesc între timp. Printre aceștia 
: erașiAsan, portarul echipei. A venit 
. într-un suflet și a urcat cîte trei

■ trepte deodată. Bine că nu a în- 
. î tîrziat, că altfel cine știe ce sur-

: priză îi pregăteau prietenii săi. In 
; așteptarea celorlalți, care se echi

pează în cabine, grupul celor mai 
: vrednici a încins jocul la un pa

nou de baschet. Dar, în curînd.
■ Cornel Drăgușîn antrenorul secției
' i-a întrerupt:

— începem antrenamentul... Ci
ne lipsește?... Nimeni?... Atunci 
sînt de părere să-i dăm drumul!...

După obișnuitul raport, băieții
' se răspîndesc acolo unde au fost 
' îndrumați pentru a începe exer-
■ cițiile de gimnastică. Din pas a- 

lergător, sînt executate diferite 
mișcări de brațe, mersul pe căl- 
cîi, pe vîrfuri, răsuciri de trunchi 
și altele.

„Numărul" următor, e desigur, 
mai interesant pentru tinerii fot
baliști, care aba îl așteaptă. Este 
vorba de jocul de volei cu capul.

! Fiecare are dreptul să lovească
; mingea numai o singură dată și re
gula .aceasta pune în joc toată am-

' biția juniorilor, dar și priceperea lor.
' Chiar Sitaru, despre care se știe
; că nu lovește balonul totdeauna 

corect cu capul, dovedește în acest 
’ joc amuzant vădite progrese teh-

. mice. Lupta durează muite minute 
și echipa care cîștigă are dreptul 
să mai joace un meci cu urmă
toarea echipă (cei 18 jucători fi

ind împărțiți în cîteva formații)._ 
După acest gen de volei urmează 
o altă plăcută... combinație sporti
vă: tenisul cu piciorul, pentru e- 
xersarea paselor. Cei care lovesc 
groșit sînt imediat „luați la ochi" 

J i de către antrenor și li se pregă- 
; I tește pentru viitoarele antrena

mente un program special. De

Cam p en atele republicau a școlare
La începutul lunii ianuarie va 

începe desfășurarea campionatelor 
republicane școlare pe anul 1955. 
Acesta campionate, care au consti- 

' tuit în anul 1954 u:i frumos suc
ces al mișcării noastre sportive, 
sînt așteptate cu nerăbdare de e-

■ levii, din toate școlile patriei 
noastre.

Regulamentul campionatelor re
publicane școlare pe anul 1955, e-

■ ditat de către Ministerul Invăță- 
mîntului, dă toate lămuririle ne
cesare cu privire la modul de des
fășurare a campionatelor.

La aceste campionate pot parti
cipa toți elevii și elevii școlilor 
medii ,medii tehnice și profesio
nale, Școlile medii tehnice de cul
tură fiz'că, ai căror elevi au o 

• pregătire sportivă superioară, vor 
participa la schi doar la finala 
pe țară. Campionatele republicane 

.școlare se vor desfășura la gim
nastică, atletism, schi și înot. La 
gimnastică și atletism, întrecerile 

; se vor desfășura pe cinci etape, fi- 
xîndu-se șase zone, în care vor fi 
cuprinse toate regiunile din țară, 
iar la schi nu se va mai organiza 
etapa a patra de zonă, cîștigătorii 
etapei de regiune calificîndti-se di
rect pentru finală. La înot, vor 
avea loc întreceri pe etape, lips.nd 
însă etapa pe școală.

întrecerile primei etape din ca
drul campionatelor republicane 
școlare de schi, trebuie să se ter
mine la 11 ianuarie Iată de ce, 
în momentul de față, toată atenția 

1 trebuie îndrep-ată înspre organi
zarea acestor întreceri. Prima eta
pă, etapa pe școală, cere o deosebită 

1 atenție din partea profesorilor de 
educație fizică din școli. Aceștia, 
cu sprijinul direcțiunii, al organi- 

1 zației de bază U.T.M. și al colec
tivului sportiv, trebuie să pregă
tească cu seriozitate toți elevii 
școlii, pentru ca un număr cît mai 
mare de sportivi să ia parte la în
treceri. Clasamentul primei etape 
se va fa*-’ indiv'dml. Probele pen
tru campionatul de schi sînt ur
mătoarele: coborîre, slalom special, 

fapt, după cum spunea tovarășul 
Cornel Drăgușin, problema care 
stă în centrul atenției sale în pe
rioada aceasta este tocmai reme
dierea lipsurilor tehnice observate 
în jocurile din sexonul încheiat. 
Chiar dacă juniorii de la Progre
sul au reușit frumoasa performan
ță de a cuceri titlul de campioni 
ai țării, au și ei destule lipsuri în 
pregătire. Așa, de exemplu, cen
trul atacant, Vasilescu, lovește 
mingea defectuos cu piciorul sting. 
Pentru un centru, care conduce 
întreg atacul echipei, lucrul ace
sta constituie o lipsă serioasă. 
Tocmai de aceea, antrenorul Dră
gușin, i-a rezervat, ca și lui Ior
dan, un program aparte.

— Cil ei merge mai ușor, spu
nea antrenorul. Cu Dragomir însă 
e ceva mai mult de muncit. Băia
tul acesta e foarte înzestrat. Are 
viteză, executări corecte, muncește 
mult, dar îi lipsește curajuil. Este 
fricos, nu intră corect la adver
sar și mai totdeauna este pe jos. 
Prin discuții între noi căutăm să 
remediem această deficiență a to
varășului nostru.

Echipa campioană se pregătește 
intens. Dar la anul ea nu va mai 
avea aceeași alcătuire. In forma
ție vor promova 7 elemente noi 
din rîndurile piticilor, care, în 
campionatul organizat de secția de 
sport a C.C.S., au avut o com PETRE MIHAI

fază dintr-un meci din actualul campionat ciștigat de juniorii de la 
Progre sul F.B.

slalom uriaș, fond 5 km., ștafeta 
4x5 km. pentru băieți și coborîre, 
slalom special, fond 2 km., ștafetă 
4x2 km. pentru fete.

Pentru a putea participa la e- 
taipa pe școală toți elevii vor tre
bui să fie aspiranți G.M.A. sau 
F-G.M.A7 In cadrul concursului 
din prima etapă se pot trece și 
normele G.M.A. Pentru cea de a 
doua etapă, etapa pe raion, se 
clasifică primii patru clasați la 
fiecare probă și primele două șta
fete.

Etapa de raion se va desfășura 
în zilele de 15-16 ianuarie. La a- 
ceastă etapă participă toate școlile 
din raion. Pentru etapa următoare, 
etapa pe regiune care se desfă
șoară la 12-13 februarie, Se cla
sează primii doi sosiți la fiecare 
probă și ștafeta de pe locul întîi. 
Etapa finală, pe țară, care se des
fășoară la 19-20 februarie ș' la 
26-27 februarie, la Predeal și 
Poiana Stalin, va întruni la start 
pe primii clasați în fiecare re
giune. Concurenții care participă 
la probele de slalom, slalom uriaș 
și coborîre nu pot pairticiipa l.a pro
bele de fond.

întrecerile primei etape la gim
nastică urmează să se termine la 
18 ianuarie. Trebuie luate toate 
măsurile și acordată o atenție 
deosebită pregătirii tehnice a ele
vilor pentru aceste prime concur
suri. La gimnastică, întrecerile se 
vor desfășura pe echipe pentru ca
tegoria juniori și categoria a treia 
și individual pentru elevii care au 
obținut categoria I-a și a Il-a de 
clasificare.

întrecerile din cadrul complo 
tului de atletism vor trebui să-și 
desfășoare prima etapă pînă la 12 
aprilie. Profesorii de educație fi
zică din școli trebuie să facă de 
pe acum pregătirile necesare, pre
cum și antrenamente cu elevii, 
pentru ca in luna apriiie aceștia 
să aibă o pregătire fizică cores
punzătoare.

portare frumoasă. In primăvară.
9 tineri din echipa de juniori vor 
intra în alcătuirea formației de ti
neret a asociației Progresul. (Du
pă cum se știe, în 1955 se va 
organiza un campionat al echipe
lor de tineret). Cum se vede, sînt 
de făcut două lucruri deodată, am
bele la fel de importante: să se 
formeze cei 7 pitici care vor pro
mova în echipa de juniori și, în 
același timp, să fie pregătiți cel 
9 juniori pentru campionatul la 
care vor participa. La sfîrșitui an
trenamentului, juniorii comentează 
rezultatele pe care le-au obținut 

ia atelier, iar alții la Facultate. A 
devenit un obicei al echipei ca ju
cătorul care rămîne în urmă la 
învățătură sau nu reușește să-și 
îndeplinească sarcinile la locui de 
producție să fie ajutat de ceilalți. 
Educatorul echipei, tovarășul Fili- 
pescu, îi îndrume.iză și-i sprijină 
cu dragoste și nu e mulțumit de- 
cît atunci cînd foștii codași vin 
cu calificativul „foarte bine".

„.Acum, cînd antrenamentul s-a 
sfârșit și mingile stau deoparte în 
colțul sălii, băieții, înainte de a 
lua drumul casei, mai au de tre
cut doar prin sala de dușuri. în
cet, am pornit spre ieșire. Mai au
zeam încă glasurile vesele ale bă
ieților care sfârșiseră o zi prin- 
tr-un plăcut antrenament.

Performanțe de valoare 
la călărie

Pînă în acest an. perioada de 
tranziție era folosită de cei mai 
mulți călăreți pentru... odihnă. Și 
astfel, din luna septembrie, odată 
cu încheierea perioadei cctmpeti- 
ționale, călăreții noștri întrerupeau 
orice activitate, inclusiv antrena
mentele. Iată însă că în acest an 
unii călăreți au început să înțe
leagă necesitatea continuității în 
antrenamente pentru ca să poată 
porni de la o bază mai puternică, 
la începutul perioadei pregătitoare.

O scrisoare venită din Dej ne 
vorbește și despre primele rezul
tate obținute de unul dintre valo
roșii noștri călăreți, N. Nicutescu, 
cu prilejul unui concurs organizat 
de curînd. La sfârșitul acestui 
concurs, călărețul N. Niculescu a 
făcut cîteva tentative reușind per
formanțe din cele mai frumoase. 
Astfel, la proba de lungime el a 
obținut, cu calul Rapsod, un re
zultat care depășește cu mult re
cordul țării: 7,10 m. (recordul: 
5.50). La proba de rezistență pe 
o oră, el a parcurs cu calul Po- 
beda distanța de 31 km.. Finita 
minimă pentru record fiind 25 
km. De asemenea, N. Nicule
scu, cu calul Nor, a sărit la înăl
țime 1.90 m., performanță care e- 
galează recordul țării

Nefiind obținute intr-un concurs 
oficial, aceste performanțe nu pot 
fi omologate ca recorduri. Ele re
prezintă însă încercări din cele 
mai reușite, un puternic stimulent 
pentru toți călăreții noștri frun
tași in pregătirea lor pentru do- 
borîrea actualelor recorduri.

r ~~- -
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De la comisia centrală de fotbal
1) Se aduce la cunoștință -tu

turor colectivelor sportive cu 
secții de fotbal că vizele .anuale 
pentru jucători se fac după cum 
urmează:

20-24 decembrie 1954 orașul 
București; 25-30 decembrie 1954 
regiunea București; 3-6 ianuarie 
1955 regiunea Stalin; 7-11 ia
nuarie 1955 regiunea Cratova; 
12-15 ianuarie 1955 regiunea 
Constanța; 17-20 ianuarie 1955 
regiunea Timișoara; 21-24 ia
nuarie 1955 regiunea Suceava; 
25-29 ianuarie 1955 regiunea 
Oluj ; 1-4 februarie 1955 regiu
nea Iași; 7-10 februarie 1955 
regiunea Hunedoara ; 11 -15 fe
bruarie 1955 regiunea Baia 
Mare; 16-19 februarie 1955 re
giunea Galați; 21-23 februarie 
1955 regiunea Bîrtad; 24-28 fe
bruarie 1955. Regiunea Autono
mă Maghiară; 1-3 martie 1955 
regiunea Bacău ; 4-7 mari ie 1955 
regiunea Arad; 8-10 martie 
1955 regiunea Oradea; 11-14 
mantie 1955 regiunea Ploești; 
15-18 martie 1955 regiunea Pi
tești.

Actele necesare pentru viza 
anuală sînt:

a) carnetul de colectiv al ju
cătorului.

b) fișa personală vizată de 
Inspecția de fotbal pe anul 1954.

c) viza medicală trecută în 
carnetul jucătorului.

d) tabel nominal cu numele 
și pronumele jucătorilor și nu
mărul carnetului die colectiv.

2) Pentru efectuarea de noi 
legitimări, se vor prezenta ur
mătoarele acte:

a) tabel nominal aare să cu

Activitatea G. M. A. in țară
Zilele trecute a avut loc în sala 

de sport a Institutului de mine 
din Capitală trecerea probei de 
gimnastică de către un număr da 
40 de tineri și tinere, aspiranți ai 
complexului G.M.A. gr. II. Trece
rea acestei probe a scos în evi
dență buna pregătire fizică și 
tehnică a aspiranților. In gene
ral, comisia de pregătire și exa
minare G.M.A. din colectivul 
sportiv Minerul — Institutul de 
mine a privit cu seriozitate pre
gătirea aspiranților în vederea e- 
xamenului de control Ca urmare 
a acestui lucru, numărul purtăto
rilor de insignă G.M.A. gradul II 
a crescut considerabil, înrc-gistrîn- 
du-se o mare depășire a angaja
mentelor luate la purtători de in
signă G.M.A. gr. I și II.

Gabriela Dumitru 
corespondent★

In vederea trecerii normelor 
de schi, comisia regională G.M.A. 
Constanța a luat o serie de mă
suri menite să asigure aspiranți
lor condiții optime pentru trecerea 
probelor.

Astfel, în orașul Constanța au 
luat ființă. două centre de trecere 
a normelor, unde aspiranții colec
tivelor sportive constănțene vor 

REVISTA DE ȘAH

Abonați-vă

Abonamentele se primesc 
la oficiile poștale, prin fac
torii poștali șl difuzorii vo
luntari din întreprinderi și 

instituții.

prindă : numele și pronumele 
jucătorului, data și locul naș
terii, loaul de producție, funcția, 
numele părinților, stampila șl 
semnătura președintelui de co
lectiv.

b) dealianația jucătorului că
n-a mai fost legitimat. !

c) buletinul de identitate 1
sau certificatul de maștere.

d) carnet prevăzut cu foto
grafie, elibanat de colectivul 
sportiv.

e) dovada vizitei medicale.
f) două fișe personale (pe una 

Jiu ele va fi aplicată fotografia 
jucătorului).

Legitimările pentru jucătorii 
noi se fac în tot cursul anului. 
La serviciul de legitimări se 
vor putea prezenta numai dele
gații care au .asupra lor împu
ternicirea colectivului sportiv 
prevăzută cu stampilă și cu 
semnătura președintelui colecti
vului sportiv. Nu se vor dia nici 
un fel de relații jucătorilor, ar
bitrilor, antrenorilor.

Comitetele C.F.S. regionale 
vor putea delega unul sau mai 
mulți tovarăși care vor prezenta 
actele tuturor colectivelor spor
tive din regiunea respectivă.

Se aduce la cunoștință că în 
anul 1955 nici un colectiv spor

tiv nu va putea participa la o ' 
competiție oficială fără a avea 
jucătorii legitimați, cu carnetele 
de colectiv sportiv vizate de 
Serviciul de legitimări din 
C.C.F.S.

Serviciul de legitimări care 
execută aceste operațiunii func
ționează în str. Vasile Conta 
Nr. 16 (parter).

avea la dispoziție peste 300 pe
rechi de schiuri, dintre care 200 
perechi noi. Pentru a putea face 
față celor două centre, comisia o- 
rășenească de control G.M.A. a 
fost lărgită, iar membrii săi îm
părțiți în așa fel îneît La fiecare 
centru să fie în permanență asi
gurat un număr de profesori de 
educație fizică, antrenori și in
structori sportivi.

Și în cadrul raioanelor din re
giunea Constanța există o serioa
să preocupare pentiu trecerea 
normelor de schi. In prezent se 
studiază posibilitatea amenajării 
pîrtiilor și se pregătesc schiurile 
necesare pentru concursuri.

La colectivul sportiv Locomoție 
va P.C.A. au fost terminate pre
gătirile pentru trecerea normelor 
G.M.A. la schi.

Folosind posibilități locale, colec
tivul a inițiat o acțiune de popu
larizare prin stația de radioam-: 
plificare unde se dau aspiranților 
anumite îndrumări tehnice cu pri
vire la trecerea normei de schi. 
Cu sprijinul comitetului de intre-* 
prindere, consiliul colectivului 
sportiv Locomotiva P.C.A. va a- 
menaja în curînd un patinoar pe 
care aspiranții își vor putea trece 
norma la alegere.



DUPĂ o COMPETIȚIE
Cei peste 50 de tineri și tinere 

participant la marea întîlnire de 
aeromodelism — campionatul repu
blican de micromodele ediția 1954 
— se află acum la locurile lor de 
muncă, purtînd în inimi și în gînd 
imaginea tțnor întreceri sportive 
de neuitat Ca după oricare victo
rie sportivă, se cuvine să facem și 
aici o scurtă analiză a felului cum 
au înțeles aeromodeliștii fruntași 
să răspundă sarcinii încredințate 
de aeroclubul central

CELE MAI BUNE 
PERFORMANȚE

Din cele zece recorduri republi
cane, numai două au rezistat asal
tului dat de fruntașii sportului ae- 
romodelist (normale micro și he
licoptere foiță). Dirrfre acestea, 
doar primul nu a fost amenințai 
direct, întrucît 11 min. 20 sec. (L 
Georgescu București 1953) este un 
rezultat excepțional. De-a lungul 
celor cinci zile de întreceri, în, lup
ta lor pentru întîietate, aeromode
liștii au stabilit opt noi recorduri 
republican^, dintre care unele pot 
fi comparate cu cele mai bune per
formanțe .a<le .aeram oid el iniilor din 
R.P. Ungară sau R. Cehoslovacă. 
Desigur că dintre noile recorduri me. 
rită a fi menționat în primul rînd 
valorosul 3 min. 17 sec. obținut de 
tînărul concurent ieșean Victor 
Gaba la categoria aripi batante 
micro. Valoarea acestei performanțe 
este cu atît mai însemnată, cu cît 
acest gen de aeromodele impune 
constructorului respectiv o temei
nică pregătire tehnică și teoretică, 
precum și o îndelungată activitate 
practică. In imediata apropiere se 
situează recordul stabilit de Otto 
Hintz la categoria normale foiță 
(7 min. 05 sec.), precum și qel 
realizat de Andrei Budai la cate
goria aripă zburătoare foiță (0 
min. 09 sec-). Aceste recorduri con
stituie performanțele cele mai va
loroase dobîndite în ultimii ani de 
acești talent,ați aeromodeliști.

MODELE

Multe au fost modelele meșteșu
gite cu grijă. Aceste mică „păsări 
zburătoare” au găsit în rîndurile 

O
Și boberii sînt gata 

pentru întreceri...
r Iarna pregătește „terenuri" de 
întrecere nu numai hocheiștilor, 
patinatorilor și schiorilor. Alături 
de aceștia, pe pîrtia de gheață și 
zăpadă, se avîntă în întreceri și 
boberii. Pentru ei, ca ș[ pentru cei 
ce practică celelalte ramuri de 
sport specifice iernii, activitatea 
nu începe însă odată cu căderea 
iăpezii. Ei se pregătesc cu sîr- 
guință cu multe săptămîni înainte 
de primele zile cu zăpadă.

O scurtă raită pe Valea Praho
vei, la Orașul Stalin și la Poianai 
Stalin, a unui reporter al ziarului 
nostru ne-a dat ocazia să aflăm 
primele vești în legătură cu pre
gătirile boberitor fruntași. Iată-Ie.

La Sinaia, una din secțiile de 
bob cu o serioasă activitate estie 
cea a colectivului Progresul. Bo
berii de la Progresul Sinaia vor 
concura în acest an cu trei echi
paje, alcătuite astfel: Echipaj I 
Paraschivescu, Moldoveanu, Panait, 
Neagu), echipaj II (Hogea, Teo- 
doroiu, Teofilovici, Neacșu), echi
paj III (Voicilă, Ștefănescu, Dră- 
ghici, Mitrescu). Acești sportivi au 
început pregătirile cu cîteva săp
tămîni în urmă. Ei au făcut an
trenamente de pregătire fizică ge
nerală (alergări pe teren variat, 
jocuri de sală, gimnastică etc.). 
Peste puține zile, pîrtia de bob 
din Sinaia, care va cunoaște în 
acest an o bogată activitate com- 
petițională, va fi complet amena
jată. In privința materialelor s-au 
făcut următoarele: revizuirea șl 
repararea vechilor boburi și pu
nerea în construcție a încă două

CU MULTE RECORDURI
spectatorilor o deosebită prețuire. 
Premiul pentru cea mai reușită 
construcție a fost atribuit studen
tului clujean Kiki Zoltan Dar tot 
atît de bine această răsplată le-ar 
fi putut reveni aeromodeliștilor Io
nel Georgescu (București), Frie- 
derich Froiu (Iași), Aurel Vorni- 
ceanti (Orașul Stalin) sau Alexan
dru Bedo (Tg. Mureș), care au 
prezentat la startul întrecerilor mo
dele originale cu remarcabila ca
lități de zbor. Modelul premiat 
face parte din categoria „speciale- 
clasa autogire" și în cele trei lan
sări a realizat cea mai lungă du
rată de zbor, stabilind astfel și 
primele recorduri republicane. A- 
ce-st autogjr are ampenajul asime
tric (partea din stînga mai mare, 
pentru anularea cuplului motoru
lui), iar palele rotorului sînt foarte' 
înguste, pentru a da rotorului d 
turație cît mai mare

ECHIPE

De obicei, într-o întrecere spor
tivă cu multe probe de concurs, e- 
chipa câștigătoare se poate între
vedea numai după desfășurarea 
cîtorva probe. La campionatul re
publican de micromodele lucrurile 
s-au petrecut însă cu totul altfel, 
cîștigătoavea fiind cunoscută chiar 
din primele lansări: echipa Regiu
nii Autonome Maghiare. In toate 
cele trei zboruri executate, „nor
malul foiță" al lui Otto Hintz a 
totalizat 15 min. 19 sec., de fiecare 
dată menținîndu-se în zbor peste 
timpul vechiului record republican 
Astfel că echipa acestei regiuni a 
luat chiar de la început un avans 
de 400 puncte diferență față de 
echipa regiunii București, cea mai 
serioasă concurentă în lupta pentru 
întîietate. La categoria aripi zbu
rătoare, mureșenii și-au mărit a- 
cest avans Ia peste 3000 de puncte, 
cedînd apoi bucureștenilor aproape 
400 puncte la categoria speciale 
helicoptere.

Echipa Regiunii Autonome Ma
ghiare s-a dovedit a fi cea mal 
valoroasă în tot timpul întrecerilor. 
Ea merită pe deplin titlul de cam
pioană.

B. MARICA

(unul de patru persoane șj altul 
de două persoane).

$1 boberii colectivului Metalul 
Uzinele de Tractoare Orașul 
Stalin, care dispun de un bob de 4 
persoane și două de două persoa
ne, au început prin a-și pune la 
punct boburile. In concursurile din 
acest an, colectivul va fi repre- 
zpntat de următorii sportivi: Albu- 
lescu, Florian, Kempels, Costinea- 
mu, Florin! Ion1, Frățilă etc.

Cît privește secția de bob a co
lectivului Metalul Steagul roșu fol 
din Orașul Stalin, ea va prezenta 
în întreceri 4 echipaje (2 de două 
persoane și 2 de patru persoane). 
Aceste echipaje vor fi alcătuite din 
următorii boberi: Iori|°seu. Calinic, 
Varga, Krantz, Timiș Ionescu, 
Mînzăleanu, Olărescu, Moise, etc.

Atît sportivii de la Uzinele de 
Tractoare cît și cei de la Metalul 
Steagul roșu au făcut antrena
mente de pregătire fizică generală 
și au executat serioase revizii, 
urmate de reparații radicale ale 
boburilor.

Firește însă că „leagănul" ma
rilor întreceri de bob este pîrtia de 
la Poiana Stalin, care contează 
printre cele mai reușite construc
ții de acest gen din lume. La pîr
tia de la Poiana Stalin au început 
lucrările pentru amenajarea tala
zurilor. Lucrările sînt destul de 
întîrziate, astfel că este absolut 
necesară grăbirea ritmului lor. Spre 
deosebire de anii trecuți, de data 
aceasta multe din taluzuri vor fi 
întărite cu piatră, prezentînd ast
fel mai multă soliditate și dura
bilitate. Vor fi aduse unele modi
ficări și configurației pîrtiei. De 
pifdă, virajul 15 va fi ridicat și 
lărgit etc.

Dinamo, campioana stingă la dreapta): Teofila Băiașu, Eve-femini nă a RP-R. — Sus: (de la ,, . , .
Anica Țicu. Jos: Alex. Penciu, Lucia Nițu, Maria Mărăcine, Ștefania Tunase.

g Echipa5 line Slavici, Emilia Vătășoiu,

Probleme

Campionatele republicane dc gim
nastică pe echipe ne-au prilejuit 
o serie de constatări, unele dintre 
ele constituinuf adevărate probleme 
de a căror justă rezolvare va de
pinde dezvoltarea în viitor a aces
tei ramuri de sport.

După cum s-a mai arătat, nu
mărul participanților a înregistrat 
o creștere față de ediția anterioa
ră a campionatelor R.P.R. Aceasta 
se explică, pe de o parte, prin 
faptul că de data aceasta au fost 
admiși și gimnaștii de categoria 
a II-a, iar, pe de altă parte, prin 

preocuparea mai serioasă a asocia
țiilor de a asigura gimnaștilor 
condițiile necesare pregătirii în ve
derea campionatelor. Dar partici
parea putea fi și mai numeroasă 
dacă în aceste campionate ar fi 
fost prezente și echipele aso

ciațiilor Locomotiva, Flacăra, Mi
nerul și Recolta. Absența acestora 
este cu atît mai puțin scuzabilă 
cu cît programul campionatelor 
R.P.R. a fost identic cu cel al Spar- 
tachiadei sindicale, la care sus
menționatele asociații au fost re
prezentate. Aceasta denotă, fără 
îndoială, o lipsă de sprijin din par
tea asociațiilor, care nu s-au preo
cupat dte înființarea unor secții pu
ternice de gimnastică în colecti
vele lor.

Trebuie arătat, de asemenea, că 
unele asociații nu s-au îngrijit să 
asigure gimnaștilor formele cerute

Cat. a II-a B.

1953
Au parti

cipat
Au î ’d»pi 
nit norma

Maeștri B 
F.

11
23

4
5

Cat. I-a B. 
F.

36
'24

9
1

1954
Au parti- Au îndepii-

% cip-it nit norma %

36.36 21 4 19,04
21.74 26 9 34.61
25.00 22 6 27,27

0.71 10 2 20.00
25 12 48.00
26 19 70.03

94 19 20.2 130 52 40.CO

Echipele C. C. A. și Progresul I. T. B. campioane de tenis ale R. P. R.
In sfîrșit, după două luni și ju

mătate de la terminarea campio
natului republican de tenis pe e- 
chipe, tovarășii diin subcomisia de 
competiții și clasificări de pe lingă 
comisia centrală de tenis au alcă
tuit mult așteptatul clasament. In 
această situație, ziarul. nostru are 
astăzi posibilitatea să publice do
ritul clasament, dar nu și răs
punsul la critica făcută în legă
tură cu cauzele care au dus la 
o întîrziere atît de mare. Noi aș
teptăm acest răspuns și cerem cu 
toată hotărîrea să cunoaștem mo
tivele care au împiedicat întoc
mirea la vreme a clasamentului 
respectiv. De asemenea, vrem să 
cunoaștem și măsurile luate pen
tru ca asemenea lucruri să nu mai 
fie posibile. Este inadmisibil și unic 
în istoria mișcării noastre sportive 
ca un clasament să fie alcătuit abia 
după două luni și jumătate de la 
terminarea unui campionat repu
blican, în care timp să nu se cu
noască nici campionul țării și nici 
echipa care a retrogradat.

A
In urma desfășurării campiona

tului republican de tenis pe e- 
chijpe și a rezultatelor obținute 
La cele trei probe: echipe mixte, 
echipe bărbați, echipe femei, for

ridicate de campionatele republicane 
de gimnastică pe echipe (I)

de regulamentele în vigoare. Cu 
toate că s-a cerut din timp asocia
țiilor să prezinte la ședința teh
nică actele concurenților puse la 
punct, totuși, eu excepția asociații
lor Dinamo, Știința și Construc
torul, celelalte nu au adus toate 
documentele necesare. Astfel se ex
plică faptul că unii gimnaști ca I. 
Focht, A. Elekeș (C. C. A.), E. 
Hentz, N. Hlnsch, H. Eiseniburger 
(Progresul), M. Gollner (Metalul), 

R. Pop și E. Dunkel (Voința) nu 
au. putut concura pentru asocia
țiile ale căror culori trebuiau să le 
reprezinte. -

Este cazul să arătăm aici că 
secția de gimnastică a C.C.A. a 
avut aceeași lipsă ca și anul tre
cut: s-a menținut la un efectiv de 
numai opt gimnaști. S-a ajun® 
astfel la situația ca echipa C.C.A. 
să participe afară din concurs. 
Considerăm că însăși conducerea 
clubului C.C.A. — prin faptul că 
nu a acordat cuvenitul sprijin sec
ției de gimnastică — a privat echi
pa de posibilitatea de a lupta 
pentru titlul de campioană pe care 
l-a cucerit cu un an în urmă.

In ceea ce privește comportarea 
gimnaștilor și a gimnastelor este 
interesant de făcut o paralelă între 
realizările lor din acest an și cele 
din anul trecut. In primul rînd, 
vom prezenta un tablou al îndepli
nirii normelor de clasificare în di
ferite categorii: 

mațiile Casei Centrale a Armatei 
(la echipe mixte și echipe băr
bați) și Progresul I.T.B. Bucu
rești (la echipe femeii) au cucerit 
titlurile de campioane ale R. P. R. 
pe anul 1954. Iată clasamentele 
respective.

ECHIPE MIXTE
1. C. C. A. 9 9 0 83—16 18
2. Progresul I.T.B. 9 8 1 73—26 10

3. Știința București 9 7 2 53—46 14
4. Dinamo București 9 5 4 47—52 10
5. Flamura roșie «

U.T.A. Arad 9 5 4 54—46 10
6. Progresul F. B.

Buc. 9 4 5 42—57 8
7. Progresul Finanțe

Sfaturi Cluj 9 4 5 54—45 8
8. Progresul Tg.

Mureș 9 2 7 38—61 4
9. Metalul Tim. 9 1 8 27—71 2

10. Metalul Steagul
roșu Orașul Stalin 9 1 8 25—74 2

ECHIPE BARBAȚI
1. C. C. A. 9 9 0 59— 4 18
2. Știința București 9 7 2 35—28 14
3. Progresul F. B.

București 9 6 3 38—25 12
4. Progresul I.T.B. 9 6 3 39—23 12
5. Dinamo Buc. 9 5 4 33—30 10
6. Flamura roșie

U.T.A. Arad 9 4 5 26—37 8

Analizînd rezultatele participan- 
țilcr la aceste campionate în lumi
na ’tabelului de mai sus, ajungem la 
următoarele concluzii:

1. Procentajul normelor de clasi
ficare îndeplinite în campionatul 
pe 1954 este superior celui realizat 
în 1953, dovedind, în general, o 
pregătire superioară deși gradul 
de dificultate al exercițiilor a cres
cut.

2. La categoria maeștri procen
tajul celor ce au îndeplinit norma 
a scăzut de la 36,36 la 19,04. Slaba 
comportare a celor care au concu
rat la categoria maeștri se dato- 
rește faptului că majoritatea an
trenorilor se ocupă mai mult de 
pregătirea echipelor feminine care 
ajung, în general, mai repede la 
rezultate superioare. Pe de altă 
parte, elementele tinere care au în
ceput să lucreze în această cate
gorie nu au acumulat suficiente cu-’ 
noștinițe astfel că pregătirea lor 
tehnică are încă lacune serioase.

La maestre, în sch'mb, procen
tajul color care au îndeplinit nor
ma a crescut de la 21.74 la 34.61. 
Totuși, considerăm că nivelul lor 
tehnic nu a crescut pe măsura 
capacității lor.

3. La categoria I-a tendința ge
nerală este de creștere. Astfel, la 
bărbați procentajul a urcat de la 
25.00 la 27.27, iar la gimnaste, de 
la 0.71 la 20.

4. Un element nou în aceste cam
pionate l-a constituit participarea 
gimnastelor și gimnaștilor de ca
tegoria a II-a. De remarcat că 12 
din cei 25 gimnaști și 19 din cele 
26 gimnaste și-au îndeplinit nor
ma, ceea ce reprezintă un procen
taj de 48 la sută pentru gimnaști 
și de 70,3 la sută pentru gimnaste.

Intr-uțj viitor articol vom ana
liza comportarea participanților la 
fiecare aparat precum și felul în 
care și-au dus munca arbitrii cam

pionatelor.
FR. LOVY

Inspector C.C.F.S.

9 4 5 34—29 8
7. Progresul Finanțe 

sfaturi C-uj
8. Progresul Tg.

Mureș 9 2 7 17—46 4

9. Metalul Tim‘. 9 18 17—45 2
10. Metalul Steagul

roșu Orașul Stalin 9 18 15—48 2
ECHIPE FEMEI

1. Progresul I.T.B. 9 9 0 25—2 18
2. Flamura roșie

U.T.A. Arad 9 8 1 22—5 10
3. Progresul Finanțe

9 6 3 17—10 12sfaturi Cluj
4. C. C. A. 9 5 4 17—10 10
5. Progresul Tg.

Mureș 9 5 4 15—12 10
6. Știința București 9 3 6 11—16 6
7. Dinamo București 9 3 6 10—17 6
8. Metalul Steagul roșu

Orașul Stalin 9 3 6 9—18 6
9. Metalul Timișoara 9 3 6 8—18 6

10. Progresul F. B.
București 9 0 9 1—26 0

Echipa Metalul Steagul roșu din 
Orașul Stalin, care s-a clasat pe 
ultimul loc în cadrul probei da 
echipe mixte, retrogradează iar în 
locul ei va juca în campionatul 
republican din 1955 echipa Loco
motiva P.T.T. București, cîștigă- 
toare a campionatului de cali
ficare,



Al Vll-lea campionat de șah si R.P.R.

Echipa campioană pe anul 1954. De la stingă la dreapta: Cotoman Braun, antrenorul arădanilor, Mer. 
cea. căpitanul echipei, Kiss, Vaczi. Kapas, Serfozo. Birău, Dușan, Farmati, Lupeș, Dumitrescu fi 

furcă

textiBiștUor arădeni - Flamura Roșie-U.T.A.Echipa de fotbal a
Dacă se poate spune despre un 

campionat de fotbal că a fost deo
sebit de disputat și pasionant, apoi 
calificativele acestea le merită cu 
prisosință campionatul categoriei 
A la . fotbal de anul acesta. Nici 
nu poate fi numită altfel o com
petiție care-și desemnează în ace
lași timp, și învingătorul și echi
pele care retrogradează abia în ul
tima etapă. Este de la sine înțe
les că Flamura roșie U.T.A., care 
a triumfat pînă în cele din urmă, 
a cunoscut din plin emoțiile unei 
întreceri sportive în care surpri
zele s-au ținut lanț.

Victoria acestei echipe a fost 
posibilă numai iprtn lupta susținută, 
perseverența și dîrzenia dovedite 
de jucătorii ei, pe toată durata 
campionatului — a unui campio
nat. înverșunat, care a pretins tot 
timpul nu numai o bună pregă
tire fizică, tehnică șii tactică, și o 
mai mare constanță, ci— mai ales 
— și calități morale deosebite. Și 
arădenii au dispus de aceste re
surse morale, dovadă că au tre
cut peste situațiile dificile în care 
s-au găsit de atîtea ori de-a lungul 
campionatului.

Flamura roșie a debutat în edi
ția 1954 a campionatului cu două 
victorii. Dar. pe primul loc a tre
cut abia după al treilea succes, re
purtat la Cîmpia Turzii. Din acest 
moment, arădenii nu au mai Ge- 
dat locul pînă la terminarea turu
lui, totalizînd — la capătul celor 
13 meciuri — 21 de puncte din 26 
posibile și avînd trei puncte avans 
asupra echipei C.O.A., clasată pe 
locul doi.

Returul i-a pus însă la grjsa în
cercare pe textiliști. Ei au pierdut 
cinci puncte din trei jocuri. Totuși, 
au rămas pe primul loc in eta
pele 14-20. Atunci au trecut pe 
locul doi, cedînd — întîia și ultima 
dată — primul loc echipei C.C.A., 
cel mai perseverent candidat la ti
tlu- Aceasta a fost perioada cea 
mai .grea, mai cu seamă, că echipa 
a străbătut o serioasă eclipsă de 
formă. Arădenii niu au descurajat 
însă, ci -au știut să se comporte la 
fell de frumos .atît în meciuiniile -pier
dute cît și încelecîștigate. Ma> mult 
chiar, ei au căutat să-și remedieze 
lipsurile și să-și îmbunătățească 
pregătirea. Ei au reluat lupta cu 
mai multă ambiție și, după numai 
două etape, „beneficiind1’ șj de

C.C.A. intîlnește Locomotiva în campm§iatul masculin de volei
Jocurile dintre cele patru echipe 

bucureștene, din cadrul campiona
tului masculin al categoriei A, con
tinuă azi în sala Floreasca. Unul 
din cele două meciuri apare ca 
decisiv în disputa pentru locul în- 
tîi C.C.A.: fruntașa clasamentu
lui, întîlnește Locomotiva, clasată 
acum pe locul doi.

Ceile două formații s.înt de forțe 
sensibil egale. G.C.A. are, neîn
doios, o superioritate ca forță de 
atac, dar blocajul feroviarilor poate 
anihila diferența. Ce va determina 
totuși victoria ? In primul rînd cal
mul, stăpînirea de sine. Nestăpîni- 
rea nervilor provoacă multe gre
șeli. Echipa care va ști să-și im
pună mai mult calm va avea un 
avantaj inițial față de adversara 
ei. Contează apoi foarte mult va
riația jocului ofensiv. Blocajele nu 
pot fi înșelate prin acțiuni șablon, 
ușor de prevăzut și deci de contra
carat. Surpriza, atacurile cît mai 
ingenioase, mai variate în ce pri
vește concepția, iată ce poate face 
„mat” apărarea.

Mai intervine un factor, a cărui 
importanță am verificat-o din plin 
în jocurile de duminică : pregătirea 

punctele pierdute de C.C.A. și Di
namo, au reluat conducerea în cla
sament din etapa a 23-a. De acum, 
deși campionatul are o desfășurare 
dramatică și Flamura roșie suferă 
două grele înfrîngeri (0-4 la Ti
mișoara și 0-5 în fața echipei Di
namo București), totuși arădenii 
nu mai cedează primul loc și reu
șesc să termine învingători cam
pionatul, cu un punct avans asu
pra celei de a doua clasate, C.C.A.
— fosta campioană.

La realizarea acestei f-rutnoase 
victorii au contribuit deopotrivă 
antrenorul Coloman Braun — care 
a fost ajutat efectiv de Fr. Dvor- 
zsak și apoi de Ion Reinhardt—, 
pirecum și jucătorii. Străduința 
cu care s-au pregătit jucătorii, 
ascultînd îndrumările antrenorului, 
ambiția și Yoința cu care au jucat, 
dîrzenia și dragostea lor față de 
culorile colectivului, au dus la în
chegarea unei echipe care a știut 
să suplinească lipsurile tehnice 
ale unor 'jucători cît și pe cele fi
zice și tactice ale altora. Spiritul 
colectiv și sportivitatea au carac
terizat activitatea echipei Flamura 
roșie.

Să-i trecem în revistă pe fotba
liștii Flamurii roșii U.T.A., în
vingătorii întrecerii ce-lor mai bune 
echipe ale țării. Portarii — strun
garul Francfec Kiss (25 ani) și lă
cătușul Iosif Fuleiter (27 ani) — 
au contribuit efectiv la multe diu 
performanțele echipei. Ei au dove
dit însă, uneori, inconstanță, pri
mind goluri parabile. Alături de 
fundașii rutinați ai formației, — 
vopsitorul Gavnilă Szii-cs (26 ani), 
lăcătușul Radin Dușan (28 ani) și 
tehnicianul Zoltan Farmati (30 
ani),— a jucat adeseori tînărul 
Gheorghe Lupeș (21 ani) — dese
nator tehnic — și uneori, Ladis- 
lau Seres (20 ani) — montator. 
Mijlocașii au fost de regulă con
ducătorul auto Ga vrii Serfozo (28 
ani) și Iosif Kapas (23 ani) mon- 
tator textil — iar în ultima vreme 
li s-au adăugat Ion Manole (26 
ani), un element ridicat din cate
goria B. La înaintare au fost fo
losiți următorii jucători: Jurcă 
Toma (26 ani) — inginer—, VI- 
chențiu Birău (25 ani) — lăcătuș 
—. Gheorghe Vaczi (32 ani) — 
croitor—, Andrei Meroe-a (28 ani)
— căpitanul echipei, funcționar 
tehnic, Nicolae Dumitrescu (33 

fizică. Ultimele trei etape ale cam
pionatului, programate într-o sin
gură săptămînă, pretind echipelor 
eforturi serioase. Competiția pro
gramată astfel este însă utilă pen
tru că verifică posibilitățile volei
baliștilor noștri fruntași în condiții 
de concurs apropiate celor mai mul
te dintre marile întreceri interna
ționale (campionate europene, tur
nee internaționale etc.) în care 
meciurile se dispută zi de' zi de-a 
lungul unei săptămîni întregi. Par
tidele de duminică ne-au dovedit 
însă că la capitolul pregătire fi
zică nu stăm prea bine. In setul 
cinci .atît Locomotiva cît și Pro
gresul au dat vădite senine de o- 
boseală. Este, firește, o deficiență 
care nu poate fi remediată de du
minică și pînă azi, dar care tre
buie, totuși, să-i preocupe mai se
rios pe antrenori și jucători. De 
altfel, importanța ei o vom putea a- 
precîa din nou azi după-amiază.

Revenind la partida cea mai im 
portantă a programului de azi, mai 
este de arătat că modul cum se vor 
comporta cele două echipe depinde, 
în largă măgură, de felul cum se 
vor achita de misiunea lor jucă

ani) — funcționar, life Don (26 
ani)— planificator, Iosif Szakacs 
(20 ani) funcționar și Nicolae 
Popa (21 ani) — student. Dintre 
acești jucători ,sîut internaționali: 
maeștrii s-portului Farmati (32 
ori în echipa A și odată la B), 
Serfozo (10 ori ia A), Vaczi (25 
ori la A 5 ori la B), precum și 
Mercea (20 oiri la A, 2 ori la B), 
Dumitrescu (14 ori la A), Dușan 
(4 ori la B).

Media vîrstei: 25 ani Deci, o e- 
chipă destul de tînără în raport cu 
alte formații. De altfel, această 
caracteristică nu trebuie să sur
prindă și nicj nu este întîmplă- 
toare. La Flamura roșfe U.T.A. 
există o tradiție în ceea ce pri
vește ridicarea tinerelor cadre. De 
ani de zile, Flamura roșie U.T.A. 
are echipe de juniori și pitici — 
pregătite de antrenori pricepuți. 
Aceste formații au fost întot
deauna printre cele mai bune. E- 
chipa de juniori, de pildă, este de 
mulți ani campioană a orașului și 
regiunii Arad și în repetate rînduri 
s-a calificat pînă în etapele finale 
ale campionatului republican de 
juniori. De aici, dd la juniori s-au 
ridicat o serie de elemente de va
loare: Lupeș, Seres, Dudaș, Patru, 
etc,, dintre care mulți au cores
puns în prima echipă.

Alături de activitatea echipelor 
de pitici și juniori, colectivul spor
tiv Flamura roșie U.T.A. acordă o 
deosebită atenție și jocurilor din
tre echipele formate din salariați 
ai uzinei. Un campionat intersecții 
se desfășoară cu regularitate, an- 
grenînd în fiecare an 12 echipe 
și, în jurul lor, întreaga masă a 
șalariaților. La această competiție 
iau parte peste 200 de jucători, de 
a căror pregătire se ocupă cîte un 
jucător din prima echipă a colec
tivului.

fn felul acesta, jucătorii echipei 
campioane întăresc și dezvoltă o 
legătură strînsă cu masa textiliș- 
tilor arădeni.

După pasionantul campionat de 
anul acesta și înaintea campio
natului pe anvil 1955, fotbaliștii 
Flamurii roșii U.T.A. — folosind 
învățămintele unui an de activi
tate — pornesc însuflețiți de do
rința ca, printr-o comportare tot 
mai bună, să contribuie la creș
terea nivelului fotbalului nostru.

PETRE GATU 
EFTIMIE IONESCU

torii creatori. La Locomotiva ro
lul acesta îl are Ponova, iar la 
C.C.A. el este îndeplinit în cea 
mai mare parte de Tănăsescu. A- 
cești conducători din teren pot schim
ba adeseori soarta partidei, dacă știu 
să se stăpînească în momentele 
culminante, cînd trebuie să gă
sească cea mai bună cale pentru 
realizarea atacului.

In deschidere la acest meci se 
vor întîlni Dinamo și Progresul. 
Intîlnire deschisă oricărui rezultat, 
fiindcă Progresul s-a arătat decisă 
să nu joace rolul de simplu parte
ner în aceste partide de încheiere a 
campionatului. Fapt pe care l-a 
dovedit cu prisosință în partida 
cu C.C.A. Pe de altă parte, Dina
mo ține — mai ales după victoria 
din jocul cu Locomotiva — să se 
găsească în întrecerea pentru titlu. 
Și va face, în consecință, toate e- 
forturile pentru un rezultat pozi
tiv.

Jocurile de azi din sala Floreas
ca încep la ora 17,30, după următo
rul program : Dinamc — Progresul 
și CC.A. — Locomotiva.

Dacă joi, la jucarea întrerupte
lor, cînd Bălanei prin victoria a- 
supra lui Mititelu depășise din nou 
cu jumătate de punct pe Troianes- 
cu și Costea, lupta în fruntea cla
samentului părea clarificată în 
parte, în schimb după runda de 
ieri, în care aproape toate parti
dele s-au întrerupt, problema cam
pionului pe 1954 rămîne iarăși 
deschisă.

Mai întîi, iată rezultatele înre
gistrate joi: Mititelu-Bălănel 0-1, 
Seimeanu-Drimer xț2-'l2, Alexan- 
drescu-Soos 1-0, Șuta-Halic. ’Ă-’Â, 
Radoviri-Ciocîltea 0-1, Weisman- 
Ghițescu ‘A-'A-

O singură partidă s-a terminat 
ieri, în runda 17-a. Halic și Mi- 
titelu jiu găsit că 15 mutări sînt 
sulciente pentru a conveni la re
miză...

In schimb, o luptă extrem de 
dîrză s-a angajat în toate cele
lalte partide. Troianescu (cu alb), 
înțr-o variantă de schimb a des
chiderii Spaniole, a atacat cu pu
tere rocada lui Costea. Acesta s-a 
apărat cu tenacitate și poziția blo- 
cîndu-se, partida a luat un. carac
ter mai liniștit. Totuși prezența

Lupta pentru o jumătate de punct...
BĂLANEL

După 43 de mutări, în partida 
Mititelu-Bălănel (runda a 16-a) 
s-a ajuns la o poziție care pare a fi 
complet egală, ducînd la remiză. 
Printr-un joc plin de fineți, maes
trul Bălanei reușește totuși să 
pună în evidență punctele slabe din 
dispozitivul alb, acumulînd o ju
mătate de punct- în plus, atît de 
prețioasă în lupta pentru titlu.

44. Na7 (Mutarea din pi c) 44... 
Rf7 45. Rg3 (Manevra Nb8-c7-d8 
pentru pregătirea străpungerii 
e5, nu este realizabilă) 45... Cb2 
46. Nc5 Cd3 47. Nd6 Rg6 48. Rg2 
f51 (Creează pioni albi slabi, în 
timp ce pionii negri nu pot fi ata
cați eficace de nebun) 49. e:f e:f 50. 
Rfl Cb2 51. Re2 Cc4 52. Nc5 f4f 
53. Nf8 (Aparent mai bine era 53. 
Ne7, dar se ajunge la aceeași po
ziție) 53... Ce3 54. Nd6 Rf5 55. 
Ne7 ReG 56. Ng5 Cf5 57. N:f4 
(Prelungea rez’stenița 57. Rd3l? 
Rd7 58. Rc3 Rc6 59. Nf6 Rb5, dar 
albul nu poate obține reim’-a: 60. 
Rb3 Ce3! 61. Ne7 Cg2 62. I.g5 Cel 
63 N:f4 C:f3 sau 60. Ng5 Ra4 6t. 
Nf6 Ce3 62. Ne7 Cg2 63. Ng5 Rb5l
64. Ne7 Cel și negrul forțează 
,,zugzwang”-ul) 57... C:h4 58. Ng5 
Cf5 59. Rd3 Rd6 60. Rc3 Rc6 61. 
N[6 Rb5 62. Rb3 h4 63. Rc3 h3! 
64. Ne5 Ch4 și albul a cedat, de
oarece pionul negru înaintează ire
zistibil.

Prea puțini seniori in 
„Cupa de iarnă

Sîmbătă și duminică la bazinul 
acoperit de la Floreasca, înotăto
rii seniori prezenți la startul pro
belor de înot se puteau număra 
pe degetele unei singure mîini. 
S-a putut constata de astădatăcă, 
în afară de seniorii care ne-au re
prezentat acum o săptămînă în 
întîlnirea cu înotătorii din R.D.G. 
(și care, resimțindu-se după efor
tul cerut de programul special de 
pregătire, n-au mai participat la 
acest concurs), colectivele sporti
ve din Capitală nu au înotători 
seniori care să le reprezinte, mă
car în competițiile cu caracter lo
cal.

O parte dintre juniorii bucu- 
reșteni su populat însă probele a- 
lăturt de cei cîțiva seniori, iar mi
cuții înotători prezenți în probele 
de cop i au mai „umplut’ progra
mul. In prima zi a concursului, 
Margareta Wittgenstein (Știința) 
a reușit la capătul probei 50 m. 
liber fete, cu timpul de 35,9, un 
nou record R.P.R. Vechiul record 
36.4 e>ra deținut de Maria Kasso- 
vitz (Constructorul Oradea). Iată 
și cele mai bune timpuri înregis
trate in cele două zile de concurs. 

pieselor grele pe tablă și la între
rupere. anunță o luptă grea și de 
aci înainte.

Troianescu are un ușor avantaj 
pozițional, la care se adaugă șj un 
alt element tare poate deveni de
cisiv: Costea a întrebuințat pînă 
acum 1 oră de gindire mai multi

Plină de manevre tactice, a fost 
partida Bălănel-Soos. După inte
resante complicații, jocul s-a în
trerupt într-o poziție, în care șan
sele sînt de ambele părți.

In celelalte partide întrerupte, 
Karacsony (cu negru) are avantaj 
la Partos, Ghițescu la Radovici, 
Nacht la Weisman. Șanse aproxi
mativ egale sînt în partidele Sei- 
meanu-Șuta și I. Szabo-Sama- 
rian.- Joc complicat în partidele 
Ciocîltea-Drimer și G. Alexati- 
drescu—M. Radulescu.

In clasament conduce Bălăuci 
cu I2'A puncte, urinat de Costea 
și Troianescu cu cîte 12 și fiecare 
cu cîte o partidă întreruptă.

Astăzi în runda 18-a, se remarcă 
întîlr.irile Costea-Bălănel și M. 
Rădulescu—Troianescu. Mîine se 
joacă întreruptele.

DRIMER

SEIME AN U
Din această poziție, survenită la 

întreruperea partidei Se’meatMJ 
Driiner (runda a 15-a), negrul pare 
a cîștiga forțînd „trecerea” unui 
pion pe flancul damei. Șansele de 
apărare ale albului stau în poziția 
activă a pieselor sale.

41...  a4 42. Tb7 C:a2 (La egali
tate duce 42... b3 43. a:b a3 44. Ta7 
a2 45. b4 Rf8 46. Rf3)47. Nf7-\- 
Rh7 44. N:a2 Tc2+ 45. Rg3 T:a2 
46. T:b4 a3 47. Ta4 (Totdeauna tur
nul apărător trebui? să stea în 
spatele pionului!) 4'.... Tal 48. f5L 
(Importanța așezării aceste’ pion 
pe lin a a 5-a se va vedea mai jos)
48...  a2 49. Rg2 (Acum regele alb 
va fi „legat” pe cîmpurile g2-12; 
la 49. Rf2? Thl cîștigă) 49... Rg8 
50. Ta7 Rf8 51. Rh2 Re8 52. Rg2. 
(52 T:g7? Thl+ cîștigă) 52... Rd8 
53. Rh2 Rc8 54. Rg2 Rb8 55. Ta3 
Rc7 56. Ta7+ Rd6 (Dacă regele 
negru se va apropia de p-a2, el va 
fi gonit cu șahuri) 57. Ta8 Re5 58. 
Ta5+ Rc4 59. Rh2 Rf3 60. Ta.3]-! 
(Dacă pionul „f” ar fi stat la f4, 
albul era expus amenințării 60... 
Tfl 61. T:a2 Tf2-|-! 61. T:f2 R:I2 
și negrul cîștigă) 60... Rf2 61. Ta7 
Rfl? (Grăbește egala.rea, dar du
cea la remiză și 61... Tel 62. 
T:a-ț- Te2 63. R:e2 64. Rg3 Re3
65. Rg4 Re4 66. h4! Re5 67. Rh5 
R:f5 pat!) 62. T-.g7 (Negrul și-a 
blocat linia l-a...) 62 .. Rc2 63. Ta7 
Re3 64. f6 Tfl 65. T:a2 T-.f6 Re-- 
miză.

c&ncral de înct
a seniorilor"
200 m. liber seniori: G. Blajek 
(Știința) 2:26.4; 200 m. bras ser- 
nioare: Maria Bratu (Progresul)' 
3:19,8; 100 m. bras seniori: Livcu 
Birtolom (Constructorul) 1:19,9; 
100 m. fluture seniori: G. Enache 
(Constructorul) 1:19,1; 100 trt.
spate seniori: G. Enache 1:16,7, 
G. Blajek 1:17,6; 100 m. bras se
nioare: Anca Rosetti (ProgresulJî 
1:31,4; 50 m. liber băieți: Arthur 
Horacek (Avtotul) 34,1; 33 m,
spate fele: IngriJ Wohter (Știin-i 
ța) 34.8; 33 m. spate băieți: Petrei 
Căileanu (Știința) 31,4; 50 m. 
bras băieți: C. Marinescu (Știiei-’ 
ța)39,5; 33 m. bras băieți: Dinu 
Maltejeanu (Știința) 29,6, Toan 
Opriș (șc. sportivă de tineret)) 
30,2; 33 m. liber băieți: Dumitru 
Mihai (Progresul combustibil)) 
25,8.

Organizarea acestui concurs al 
lăsat foarte mult de dorit.

G. N.



La sfirșit campionat Dospre ultimele jocuri de baschet
De obicei, clasamentul unui 

campionat oglindește ierarhia va
lorilor dtotr-o disciplină sportivă, 
la un moment dat. Acest lucru 
este valabil intr-o mare măsură și 
pentru campionatul republican de 
(lupte pe echipe. Locul ocupat de 
cele 12 echipe corespunde valorii 
arătate de ele de-a lungul cam
pionatului, seriozității cu care au 
privit competiția ca și comportării 
fiecărui luptător în parte. Intr-un 
cuvînt, fiecare echipă și-a primit 
răsplata muncii sale, în primul 
rînd prin locul pe care-1 ocupă în 
clasament. Unele rezerve stat de 
făcut asupra locului șase, pe 
care-1 ocupă Constructorul Bucu
rești. Aceasta țintad seama de 
faptul că cele două victorii ale 
sale (și deci șase puncte) obți
nute în această competiție, se da- 
toresc neprezentăirii adversarelor. 
Dar. cum clasamentul nu înre
gistrează ce ar fi putut să fie, ci 
ceea ce este și s-a petrecut de 
fapt, Constructorul a ocupat locul 
de care aminteam. Meritele acestei 
formații — independent dte rezer
vele pe care le facem — rămta 
însă valabile, mai ales dacă ț.nem 
seama de faptul că echipa bucu- 
reșteană a promovat în campio
nat abia anul acesta.

Comparted clasamentul de anul 
trecut cu acela recent întocmit, 
se poate trage concluzia că va
lorile s-au echilibrat, lupta la 
mijlocul și periferia clasamentului 
fiind mult mai d'rză și mai in
teresantă. De asemenea, echipele 
fruntașe au avut de întâmpinat 
asaltul mai hotărît al celorlalte, 
care — mai mult ca oricind — 
nu au mai respectat „galoanele" 
cucerite în anii precedenți de pri-

1. Dinamo București
' 2. C. C. A.
3. Dinamo Orașul Sta’.in
4. Metalul Baia Maire
5. Constructorul Ploești
6. Constructorul București
7. Metalul Reșița
8. Flamura roșie Arad
9. Flamura roșie Cluj

10. Progresul Lugoj
11. Locomotiva Timișoara
12. Progresul Oradea

In privința clasamentului, sun
tem datori cîteva lămuriri. Con
form regulamentului, echipele care 
nu se prezintă la întilni-rile pro
gramate nu primesc nici un punct 
In caz de egalitate între două 
formații, se ține seama, în pri
mul rînd, de rezultatul direct din
tre ele. In cazul că mai mult de 
două formații sînt la egalitate, se 
iau în considerație mai tatii ra
portul dintre meciurile individuale 
cîștigate și cele pierdute, apoi nu-

„Povestea”
A fost Cidată o căruță frumoasă, 

solid construită din lemn, de esență 
tare, cu care ți-era mai mare dra
gul să pleci la drum... Fiecare păr
ticică din ca era lucrată cu toată 
atenția., șlefuită, îngrijită, transfor
mată într-o adevărată podoabă, cu 
care te puteai mîndri oricind și 
oriunde.

Dar tocmai cînd era mai frumoa^ 
să, mai bună pentru a fi încărcată 
cu roade, iată că, aproape toți gos
podarii care munciseră cu trudă 
la Înjghebarea ei, au început s-o 
folosească din plin, fără a se tnai 
îngriji s-o ungă pe ici, s-o repare 
pe colo, s-o curețe pe dincolo. Și 
astfel, încet, încet — spune poves
tea — fiecare lemnișor, neîngrijit 
și neînlocuit Ia timp, a început să 
.îmbătrânească și odată cu el să se 
ducă de paragină și mîndra căruță.

Seamănă povestea asta ca două 
picături de apă cu activitatea sec
ției de scrimă de la Știința Cluj. 
Ne amintim cite elemente tinere și 
valoroase au crescut în ultimii ani 
în această secție, cite titluri de 
campion au fost obținute de re
prezentanții Științei din Cluj, sau 
de cîte ori a fost dat ca exemplu, 
felul cum Știința Cluj a știut să 
se ocupe de pregătirea sorimeri- 
lor ei.

Dar, în ultima vreme, situația 
s-a schimbat mult în cadru! acestei 
secții. Tontă mvnea de pînă acum 
a fost dată uitării. Conducerea sec
ției, antrenorul, trăgătorii, activiștii 
consiliului regional Știința Cluj și 
chiar cei ai consiliului central al 
asociației, mulțumiți de realizările 
lor de pînă atunci, au lăsat în a- 
cest an secția „în părăsire", să 
trăiască așa cum poate și cu ce 
poate. Și rezultatele s-au văzut și

Fază din meciul P. Vatrici (Din. B.)—N. Presa (Constr. PI.). Di- 
namovistul a reușit, printr-o centură laterală, să-l aducă pe Preșa 
în pod. Se poate observa că ploeșteanul încearcă să se apere, prin- 

zindu-l nereglementar de dres pe Vatrici

mele clasate. Se mai poate trage 
însă o concluzie și anume aceea 
că Locomotiva Timișoara și Pro
gresul Lugoj nu au învățat mare 
lucru din experiența (și în special 
din greșelile pe care le-au făcut) 
campionatului trecut. Faptul este 
dovedit de poziția în clasament a 
acelor echipe: anul trecut Progre
sul a ocupat locul 9 (din 11 e- 
chipe) și Locomotiva locul 10, iar 
anul acesta Progresul locul 10 
(din 12 echipe) și Locomotiva 
Timișoara locul 11.

Dar să lăsăm și cifrele, deocam
dată neomologate de comisia 
centrală, să vorbească:
11 11 0 0 77:11 (48:29) 33
11 10 0 1 65:23 (30:32) 31
11 7 2 2 52:36 (24:28) 27
11 5 2 4 46:42 (17:29) 23
lt 4 3 4 40:48 (19:21) 22
11 2 5 4 42:46 (23:19) 20
11 4 2 5 43:45 (23:20) 20
11 3 2 6 38:50 (21:17) 19
11 3 2 6 38:50 (13:25) 19
11 3 2 6 37:51 (18:19) 19
11 3 1 7 31:57 (17:14) 17
11 0 1 10 19:69 (10: 9)' 11

mărul de victorii nete (tuijuiri)
cîștigate și în cele din urmă (cînd 
egalitatea este perfectă și în a- 
cest caz) timpul obținut la tu
șuri. *

Multă lume aștepta cu deosebit 
interes întîlnirea dintre Construc
torul București și Metalul Re
șița. Dair mai interesați erau 

luptătorii de la Constructorul care, 
duminică dimineața, așteptau cu 
înfrigurare întîlnirea de care de

secției de scrimă
în campionatul individual de se
niori și juniori, unde Știința Cluj 
n-a mai cucerit, oa altă dată, tit
luri de campion și în campionatul 
pe echipe unde echipele ei cu greu 
se mai mențin pe primele locuri.

O primă explicație a acestei stări 
de lucruri o găsim în insuficientul 
interes pe care l-a depus antreno
rul Adalbert Pelegrini în munca sa, 
de un an de zile. Ascumzîndu-se în 
spatele explicațiilor: „n-avem sală 
de antrenament și n-avem mate
riale suficiente" — el a neglijat 
total .creșterea cadrelor tinere, pre
cum și pregătirea elementelor con
sacrate. Cu îngăduința lui, trăgă
tori fruntași ■— ca de pildă, Martha 
Telegdy sau juniorul Nicolae Ghi- 
lezan, — au venit numai cimd au 
vrut ei la antrenamente și au stat 
numai atît cît obligațiile lor per
sonale le-au perm's. In general, an
trenamentele Științei Cluj n-au 
avut continuitate, din care cauză 
trăgătorii și trăgătoarele chemate 
în lotul republican, s-au prezentat 
fără o pregătire corespunzătoare.

Nu este mai puțin adevărat că 
lipsurile în activitatea secției pro
vin, în egală măsură, și din indi
ferența cu care consiliul regional 
al asociației Știința privește sar
cinile și problemele ridicate de 
această secție. Și acest lucru este 
cu atît mai prav cu cît secția de 
scrimă, prin forma ei organizato
rică, nu depinde de un colectiv 
sportiv, ci este direct legată de 
consiliul regional Dezinteresul 
manifestat de consiliul regional s-a 
văzut și în faptul că luni de zile 
secția a fost lăsată fără un birou 
de conducere, far atunci cînd acea7 
stă lipsă a devenit prea evidentă, 
consiliul regional a rezolvat-o for
mal, numtadu-i la conducerea sec- 

pindea, în mare măsură, situația 
lor în campionat. La ora 9 dimi
neața ei erau de acum la cîntarul 
instalat în sala Dinamo, gata să 
treacă primul examen obligatoriu 
înaintea oricărei întreceri de lup
te. Dar, în același timp, ei erau 
curioși să-și cunoască cu o clipă 
mai devreme adversarii. La fel, 
comisia de ctatar ar fi vrut să 
poată termina mai repede această 
formalitate. Dar, nu s-a întîmpliat 
nici una nici alta, pentru că la 
ora aceea, luptătorii Metalului își 
făceau — poate — cumpărăturile 
în piață, la Reșița sau se odih
neau. Conducerea colectivului Me
talul Reșița nu a avut însă grijă 
să anunțe neprezentarea — cu ni
mic justificată — a luptătorilor 
săi, nici inspecției de lupte din 
C. C. F. S., nici Constructorului 
București. In schimb, a avut grijă 
să-și anunțe prin telegramă ful
ger — încă de vineri 10 decem
brie — pe unul din luptătorii săi 
care locuiește la Lugoj, că depla
sarea nu va mai avea loc. Nu 
putea oare să procedeze în ace
lași mod cu inspecția sau colec
tivul organizator? Dacă Metalul 
Reșița ar fi fost ta situația de a 
retrograda, ar fi privit oare cu 
aceeași nepăsare acest meci? Noi 
credem că nu!

Și mai credem că este cazul 
să fie luate măsuri împotriva ce
lor care nu se prezintă la me
ciuri și care manifestă astfel o 
inadmisibilă desconsiderare a fo
rurilor sportive, a adversarilor și 
a campionatului respectiv.

I. ȘE1NESCU

Știința Cluj
ției pe Nincru Marțian și pe Teodor 
Tanko, a căror activitate, nici îna
inte de numire și nici după aceea, 
nu a fost cu nimic apropiată de 
interesele secției.

Toate aceste slăbiciuni organi
zatorice au dus la o proastă gos
podărire a avutului secției (dovadă 
că majoritatea materialelor și echi
pamentului existent c-îndva nu s-a 
uzat, ci s-a pierdut și s-a înstrăi
nat), la o slăbire neîncetată a in
teresului față de munca de instrui
re, la crearea unei atmosfere de 
neînțelegere în cadrul secției, toate 
la un Ioc „tocind" forța și valoa
rea trăgătorilor și a secției în ge
neral.

Consiliul central al asociației 
Știința-, care cunoștea majoritatea 
problemelor ce frămîntau cea mai 
valoroasă secție de scrimă a aso
ciației, este — și el — răspunzător 
de starea de fapt existentă în mo
mentul de față. Un an întreg, 
consiliul central nu s-a interesat 
de aceste probleme, a lăsat „de 
capul lui“ consiliul regional și nu 
a intervenit cu soluțiile necesare 
pentru (îndreptarea situației. De 
asemenea, comisia locală din Cluj 
a stat departe de toate rcest-e fră- 
mîntări și, depășită fiind de gra
vitatea faptelor, trebuia să ceară 
spriitau'l comisie' centrale.

Dar cu cît activitatea secției de 
scrimă de la Știința a mers mai 
slab, cu atît dezvoltarea acestui 
sport în Cluj a început să scadă, 
bazîndu-se numai pe colectivul 
Progresul Poligrafic.

Pentru rentimele și tradiția 
scrimei dim Cluj, o singură secție 
în care se muncește, este mult 
prea puțin. D-e a-cceia, intervenția 
hotărîtă a comisiei centrale se im
pune de urgență.

R. ILIESCU

Echiipale fruntașe, feminine și 
■inasoultas, dau ultimul asalt locu
rilor din clasament și adversarilor 
respectivi. Ele au susținut duminică 
jocurile penultimei etape, care s-au 
soldat cu unele rezultate surprin
zătoare. Flamura roșie, de pildă, 
a întrecut echipa Locomotiva PTT. 
Basch-etbaliștii clujenii stat la a 

doua victorie consecutivă astup ra 
une< echipe bucureștene. O altă 
echipă din restul țării care a în
registrat o bună performanță este 
Progresul Tg. Mu-reș, înviinigătoa- 
rea formației Progresul „Casa 
Scînteii". Cît despre jocurile din
tre echipele feminine disputate ta 
țară, trebuie remarcată repriza 
reușită de Progresul Arad în fața 
rutinatei formații Progresul Ora
dea, după cum trebuie amintită, de 
asemenea, rezistența neașteptat de 
dîrză pe care fruntașa clasam-cin.- 
tu-llii, Știința Gluj a întîmpinat-o 
dta partea baschetbalistelor din 
Tg. Mureș.

Trecînid la programul desfășurat 
duminică în sala Dinamo din Ca
pitală, trebuie să Începem prin a 
sublinia frumoasa performanță a 
studenților dim Timișoara care au 
întrecut redutabila formație Știința 
ICF, după un joc foarte disputat, 
cu momente dramatice către sfîrșit. 
După cum se știe, Știința Timișoa
ra a obținut victoria datorită 
transformării unei lovituri libere 
de către Mokoș. Executarea ei a 
avut loc chiar în ultima secundă die 
joc. Cum se explică succesul Ști
inței Timișoara ? Elementul hotărî- 
tor al bunei comportări a studen
ților timișoreni a fost buna cola
borare, modul inteligent cum au ac
ționat cei doi pivoți, Mokoș și 
Răduilescu. Cele mai multe dintre 
atacurile terminate de ei s-au sol
dat cu coșuri înscrise sau obține
rea de lovituri libere. In momentul 
cînd baschetbaliștii Științei ICF au 
flotat mai insistent asupra celor 
doi jucători înalți, precizia în tra
sul la coș de la> semidistanță a lui 
Pușcașii și Ducu a menținut totuși 
diferența de scor în- favoarea lor. 
După pauză însă, datorită pre
ciziei în loviturile la coș a 
lui M. Nedef, cît și insul ici antei 
pregătiri fizice a echipei timișorene. 
Știința ICF a echilibrat jocul, a 
egalat și a avut chiar și conduce
rea. In cele din urmă însă, așa 
cum arătam, oaspeții au insistat

SPORT LA ZI
■ LUPTE In organizarea comi

tetului orășenesc C.F.S. București 
se va desfășura azi începînd de la 
ora 19 și duminică dimineața, com
petiția rezervată juniorilor” bucureș- 
teni, „Cupa 30 Decembrie”. întrece
rile vor avea loc în sala de festi
vități a uzinelor ,.Mao Țze dun“. 
Se vor alcătui clasamente pe echi
pe și individual. Sîmbătă' și dumi
nică va avea loc Ia Bicaz un con
curs rezervat luptătorilor din aso
ciația Constructorul. Vor participa 
formațiile din București, Ploești și 
Cluj. Concursul este dotat cu 
premii.

INFORMAȚII
DESPRE CONCURSUL nr. 37 

(etaipa dto 19 decembrie)
■ In urma legăturii luată cu Toto 

din Budapesta (întreprinderea care 
organizează concursul de pronosticuri 
sportive în R.P.U.) s-a comunicat că 
meciurile din campionatul de fotbal 
al R.P.U., prevăzute în concursul 
PRONOSPORT, se vor disputa du
minică, cu excepția întîlnirilor 
Honved-Dozsa (care sigur nu se 
dispută) și Csepeli Vasas — Voros 
Lobogo, care este probabil să fie 
amînată. In consecință I. S. PRONO
SPORT a anulat aceste două întîlniri 
prevăzute la punctele VIII și XII.

PS Concursul nr. 37 se închide în 
întreaga țară sîmbătă seara.

■ Participanții care vor să aibă 
mai multe amănunte asupra partide
lor de fotbal din campionatul R.P.U., 
prevăzute în acest concurs, pot con
sulta Programul PRONOSPORT nr. 
36, care cuprinde, printre altele, un 
comentariu al fiecărui meci, făcut 
după materialul documentar transmis 
telefonic de Toto Budapesta.

0 Iată acum cîteva amănunte asu
pra meciurilor din concurs (în pa
ranteză sînt rezultatele din tur):

I C.C.A. — Dinamo — volei (2-3).
Desfășurarea partidei va fi în func

ție de rezultatul meciurilor de azi: 
C.C.A. —- Locomotiva și Dinamo — 
Progresul. Dacă C.C.A. cîștigă și azi, 
cîștigă titlul de campioană. Dacă 
pierde, la titlu ,,merge” și Dinamo.

II. Progresul București — Locomo
tiva — volei — (1-3).

Și desfășurarea acestui meci e în 
funcție de rezultatele de azi. Un in
diciu este acela că în ultimii ani a 
cîștigat Locomotiva.

III. Locomotiva P.T.T. — C.C.A. — 
baschet — (42-62).
Trei etape la rînd, cei care au ,,mers” 

cu Locomotiva P.T.T. au pierdut. 

ma-i mult și au găsit resursele ne
cesare pentru a avea ultimul atac, 
care le-a adus punctul viotoriei. 
Victoria putea reveni însă tot atît 
de bine și Științei ICF, care în 
ultimele secunde ale partidei a ra
tat, prin Nedef, două lovituri li
bere.

Sala Dinamo a mai găzduit o în
trecere, aproape tot atît de intere
santă, în care s-au întîlnit două e- 
chipe fruntașe ale campionatului fe
minin: Locomotiva București și 
Constructorul București. Se știe că 
în turul campionatului, Constructo
rul a pierdut la o mică diferență 
deși condusese o parte din timp. 
De data aceasta, Constructorul a 
obțtaut victoria finală, după o par
tidă ta care a dat dovadă de mul
tă siguranță și calm. Jocul bine 
orientat In atac, unde Viorica An
tonescu nu a fost utilizată ca pi
vot veritabil, pentru a dezorienta 
apărarea adversă, a dus la fructi
ficarea a numeroase acțiuni ta 
conceperea cărora Mady Eckert a 
avut un rol important. Locomotiva 
a făcut greșeala die a axa ta mod 
exagerat jocul pe Rodica Sădaamiu, 
care a corespuns ta cea mai mare 
măsură în primul taim, dar nu a mai 
putut da, firește, același randament 
în repriza- secundă. In apărare, fe
roviarele nu au sezisat faptul că 
Edith Simioniescu îndeplinea rolul 
unul fals pivot. De asemenea, tre
buie spus că. spre sfîrșitul jocului, 
lipsa de calm a micșorat efectiv 
posibilitățile echinei.

Trectad la cealaltă .partidă femi
nină a programului din Capitală 
vom remarca faptul că Știința ICF 
a doborît în întîlnirea cu Știința 
Galați, recordul de scor al campio
natului, deținut pînă acum tot de 
ea (121 puncte înscrise). Este o 
nouă dovadă a faptului că Știința 
ICF joacă total schimbat ta par
tidele ușoare. Știința Galați se 
prezintă foarte slab și, ceea ce este 
ma-i grav, nu am observat o ame
liorare a nivelului de joc ca ur
mare a participării la atîtea între
ceri cu echipe superioare.

★
Din etapa idle duminică a mal 

rămas să se dispute tm singur joc: 
Dinamo Oradea—Dinam-o Bucu
rești. El va avea loc astăzi la 
Orașul Stalin, întrucît sala dini 
Oradea este inutilizabilă.

• NA1AȚIE. — La Cluj s-a- des
fășurat în bazmul acoperit al colec
tivului sportiv „Locomotiva" un 
concurs popular de n-atație la care 
au participat peste 200 de concu- 
renți: muncitori, funcționari, elevi 
și studenți din diferitele colective 
sportive clujene. înotătorilor care 
s-au clasat în primele locuri li s-au 
acordat premii, constînd din echi
pament sportiv și cărți.

Inițiat va colectivului „Loco
motiva" de a organiza acest gen 
de concursuri, care se vor des
fășura în tot timpul iernii, va 
contribui la dezvoltarea notației 
în rindul oamenilor muncii din 
Cluj.

Ij^onosport
Forma baschetbaliștilor de la Loco
motiva P.T.T. spune că au multe șan
se să piardă și a patra oară... și ei 
și participanții.

IV. Știința Timișoara — Progresul 
Tg. Mureș — baschet — (53-81).

■ ” ohnmir rezul
tate mai bune decît mureșenii. Ulti
mele rezultate: Știința I.C.F. — Ști
ința Timișoara 71-72 și Progresul Tg. 
Mureș — Progresul Casa Scînteii 
71-65.

V. Gyori Vasas — Sztalinvarosi Va
sas (R.P.U.) (3-4).

VI. Vasas Budapesta — Vasas Izzo 
(R.P.U.) pron. final (1-1).

VII. Vasas Budapesta — Vasas Izzo 
(R.P.U.) pron. pauză.

Vasas Izzo are cele mai multe me
ciuri nule (10).

VIII. Anulat.
IX. Szegedi Haladas — Szombatheli 

Locomotiv (R.P.U.) (1-X)).
X. Dorogi Banyasz — Diosgyori Va

sas (R.P.U.) (1-1).
XI. Salgotarjani Banyasz — Kinizsi 

(R.P.U.) (0-4).
XII. Anulat.

A. Progresul C.S. — Progresul F.B.
— baschet — (79-76)

B. Progresul Orașul Stalin — Dinamo 
Oradea — baschet — (55-72)

C. Dinamo Buc. — știința I.C.F. — 
baschet — (53-38)

D. Ștbnta Iași — FI. roșie Cluj — 
baschet — (32-36)

In urma trierii buletinelor depuse 
la concursul PRONOSPORT Nr. 36 
(e'ana din 12 decembrie) au fost sta
bilite următoarele

Bulet’ne 465’'A3.
Premiul I 6 700 buletine cu cîte 

6 rezultate exacte.
In conformitate cu art. 17 din re

gulamentul concursului de pronos
ticuri sportive, valoarea premiilor TI 
și ITT fiind sub 25 lei întreaga sumă 
de 465.000 lei a fost afe^+ata premiu
lui I. (Omologarea rezultatelor con
cursului e în curs de desfășurare.



DIh activitatea unei comisii raionale pe ramură de sport SĂRBĂTOAREA „N A D A M”
Handbalul este unul din cele 

mai populare sporturi din ra
ionul Sighișoara. Prețuirea de 
care se bucură acest sport în 
rândurile tineretului muncitor 
d'in orașul Sighișoara și din 
satele raionului cu același nu
me este exprimată clar prin 
cei 450 de jucători și jucătoare 
care activează în 28 de echipe 
de toate categoriile (seniori, se
nioare, juniori, junioare și pi
tici).

In anul acesta handbalul a 
avut o rodnică activitate în ra
ionul Sighișoara. In afara com
petițiilor prevăzute în calenda
rul C.C.F.S., în raionul Sighi
șoara au mai fost organizate și 
o altă serie de competiții cu 
caraater amical. Un mare aport 
în această activitate l-a avut 
și comisia ratonală de handbal 
care, conștientă de sarcinile ce-i 
reveneau în cursul acestui an, a 
pornit la muncă încă din luna 
ianuarie, alcătuindu-și din timp 
un plan de acțiune. Din rîndu
rile celor 5 membri ai comis:ei 
raionale de handbal Sighișoara 
s-au evidențiat, în mod deose
bit, tovarășii Heinrich Sipe.rber 
și ing. Emillan Paulino care, 
pe lîngă faptul că nu au lipsit 
de la'nici o șeență a comisiei, 
au fost permanent prin colecti
vele sportive, îndrumînd și con- 
trolînd activitatea secțiilor de 
handbal.

Primul obiectiv al comisiei 
raionale de handbal Sighișoara 
a fost acela de a organiza faza 
raională a campionatului de 
handbal al R.P.R. La această 
întrecere sportivă au partici
pat 6 echipe masculine și 4 
echipe feminine. Dintre ele, e- 
chiipa masculină Voința Sighi
șoara s-a calificat pentru cam
pionatul regional pe anul 1955. 
De asemenea, din raionul Sighi
șoara o echipă masculină și 
una feminină au participat cu 
succes la campionatul de hand
bal al regiunii Stalin.

O grijă deosebită a manifes
tat comisia raională de hand
bal Sighișoara și pentru pro
blema cadrelor tinere. In acest 
sens, prin grija comisiei au fost 
organizate o serie de competiții

Activitatea ia handbal îui sală 
Atenție la arbitraje

Este foarte adevărat că dina
mismul, rapiditatea, spectaculozita
tea și evoluția scorului la meciurile 
de handbal în sală te fac să nu ai 
un... moment de liniște, ca specta
tor. Dar lucrurile se schimbă a- 
tunc.i cînd este vorba de arbitri. 
Ei trebuie să urmărească cu foar
te mare atenție toate fasole, să 
semnalizeze la timp, pentru că altfel 
întreaga desfășurare a jocului are 
de suferit. Spunem acest lucru 
pentru că primele jocuri de hand
bal în sală din cadrul Cupei de 
iarnă au arătat că, în ceea oe priveș
te arbitrajele, competiția nu merită 
prea multe laude. Oricît de fru
mos șj interesant ar fi un joc, un 
arbitru nu se poate lăsa „furai" 
de faze, pentru ca aipoi să dea 
decizii inverse.

Un asemenea caz s-a petrecut la 
jocul dintre Dinamo București și 
Flacăra Ploești, cînd la un contra
atac rapid al bucureștenilor, Tisch- 
ler (Dinamo) nu a mai putut ajun
ge mingea și cu un ultim efort — 
fiind însă în semicerc — a împin
s-o pe lîngă portarul care îi ieșise 
în cale. Arbitrul de poartă, D. Pe-

„Cupa 30
Marți după-amiază s-au disputat 

în sala Recolta două jocuri de 
handbal în sală din cadrul „Cupei 
30 Decembrie". Primul meci a fost 
acela dintre echipele feminine Fla
mura roșie și Știința I.C-F. Con- 
Sirmînd buna pregătire arătată în 
celelalte jocuri, echipa Flamura ro
șie a obținut și de această dată 
victoria, cu scorul de 12—2 (8—1), 
prim punctele marcate de Victoria 

pentru echipele de juniori și ju
nioare. Iar ca o consecință fi
rească a acestei preocupări, în 
raionul Sighișoara există astăzi 
7 echipe de juniori, 4 de ju
nioare și 6 echipe de pitici.

In afara competițiilor cu ca
racter oficial, din inițiativa co
misiei raionale de handbal Si
ghișoara au fost organizate și 
o serie de întreceri amicale, 
printre care se remarcă în mod 
deosebit Cupa Orașelor pentru 
echipele feminine, la care au 
luat parte reprezentativele ora
șelor Sibiu, Mediaș, Codilea, 
Orașul Stalin și Sighișoara. In 

total, în raionul Sighișoara au 
fost organizate în cursul anu
lui 1954 46 de jocuri de hand
bal cu caracter amical.

O deosebită preocupare a co
misei raionale de handbal Si
ghișoara a fost aceea a clasifi
cării sportivilor. Astfel, în ra
ionul Sighișoara au fost clasi
ficați un număr de 183 de spor
tivi și sportive, dintre care un 
maestru al sportului, 21 jucă
tori categoria I-a, 30 jucători 
categoria a H-a și 131 jucători 
categoria a IlI-a. De asemenea, 
comisia raională de handbal 
Sighișoara nu a neglijat nici 
problema propagandei și agita
ției sportive. Cu sprijinul colec
tivelor sportive din orașul Si
ghișoara a fost confecționată 
o gazetă de stradă, în care sînt 
afișate rezultatele competițiilor, 
clasamentele și diferite articole 
în legătură cu activitatea la 
handbal.

Pe lingă aceste realizări, co
misia raională de handbal Si
ghișoara a avut și unele lip
suri, dintre care cea mai im
portantă este aceea că nu s-a 
preocupat permanent de acti
vitatea din cadrul colectivelor 
sportive sătești.

In concluzie, însă, activita
tea comisiei raionale de handbal 
Sighișoara a fost în cursul a- 
cestui an deoseb:t de rodnică, 
această comisie fiind socotită 
ca una din comisiile obștești 
fruntașe ale comitetului raional 
C.F.S. Sighișoara.

Ion Tur fan 
corespondent

leghian, a semnalizat greșeala ju
cătorului Tischler, însă arbitrul de 
centru Iosif Ccmărr'scu a acordat 
gol. Acest caz a fost cel mai grav, 
pentru că am remerert zeci (nu 
este nimic exagerat I) d? greșeli de 
semicerc, pe care arbitrii de poar
tă, ca să nu mai vorbim de centru, 
nu le-au semnalizat.

Și acum, înatote de a încheia, 
mai ridicăm două probleme care 
privesc numai pe organizatori. Pri
ma este aceea a plaselor de la 
porji, care la prima etapă a Cupei 
de iarnă erau rupțe și din această 
cauză nu puteau să contribuie la 
buna desfășurare a jocurilor. La 
meciurile de handbal în sală dis
tanța fiind mică loviturile la poartă 
sînt atît de puternice, îneît prezen
ța plasei la porți este neapărat ne
cesară. Bineînțeles, este vorba de 
plase bune, solide, care să poată 
opri orice minge.

Cea de a doua problemă ar fi 
aceea ca organizatori; să se îngri
jească de o tabelă de marcaj. In 
acest fel spectatorii pot urmări și 
mai bine desfășurarea meciurilor

A. C.

Decembrie”
Dumitrescu (9) și Ella lieu (3). 
Pentru studente a înscris Lucaci 
(2).

In cel de al doilea joc s-au în- 
tîlnit echipele masculine Flamura 
roșie și Voința. Victoria a revenit 
primilor, cu scorul de 23—18 
(12-8'.

V. Morarii 
corespondent

Sute de herghelii pasc pe 
nesfîrșitele stepe ale reg. autonome 
Mongolia Interioară. Condițiile de 
viață i-au făcut pe mongoli iscu
siți călăreți. încă de la vîrstă de 
7—8 ani, capiii crescătoriilor de 
cai învață să strunească cei mai 
nărăvași armăsari. Nu-; de mirare, 
deci, că sportul călărie! a intrat de’ 
mult în obiceiurile populației mon
gole.

In fiecare .an, călăreții localnici își 
demonstrează măiestria cu prilejul 
sărbătorii naționale „Nadam“, 
care cuprinde în program, în afară 
de întreceri călare, competiții de 
tragere cu arcul, de luptă mongolă 
etc.

Anul acesta sărbătoarea a avut 
loc în capitala Mongoliei Interioa
re, orașul Ulanhaot, în fața a 
90.000 de spectatori. La întreceri au

In articolul de mai jos redăm 
impresiile lui Ladislav Stipek (R. 
Cehoslovacă)' care a început să 
folosească paleta cu burete Ia te
nisul de masă.

„La campionatele mondiale de 
tenis de masă de Ia Londra am 
avut prilejul să întîlnpsc pentru 
prima oară jucători care foloseau 
palete cu burete. Cei mai buni 
dintre ei erau japonezii, suedezul 
Fliesberg și iugoslavul Dolinar. Pe 
Ogimura nu-1 cunoșteam, dar cu 
Fliesberg șl Dolinar mă întîlni- 
sem în repetate rînduri. Jocul cu 
o paletă cu burete cuprinde multe 
elemente noi pe care le-am cu
noscut abia atunci cînd am înce
put să întrebuințez acest gen de 
paletă. Am constatat că jocul este 
mu t mai rapij și mingea sare ne
regulat. Nu se aude zgomotul 
produs de lovirea mingii iar min
gea de atac pleacă mult mai pu
ternic decît dintr-o rachetă nor
mală. Cînd am început să folo
sesc paleta cu burete jocul „nu-mi 
mergea" deloc. Traiectoria mingii 
era cu totul alta, iar simțul mîini; 
îmi dispăruse aproape complet, 
pentru că înainte folosisem o pa
letă ușoară, pe cînd aceasta era 
foarte grea.

Tirul cu arcul — un sport iubit in R, P. Polonă
Tragerea cu arcul nu face pa: te 

dintre cele mai populare discipli
ne sportive din R.P. Polonă. în
trecerile trăgătorilor cu arcul a- 
trag mai putini spectatori decît 
meciurile de fotbal și veți vedea 
mai rar tineri cu arcul și tolba 
cu săgeți, decît copii care fugă
resc o minge de fotbal. Totuși, a- 
ceastă disciplină sportivă este de
osebit de frumoasă și are o tra
diție mai veche decît multe alte 
sporturi care se bucură astăzi de 
o mai mare popularitate.

Ca disciplină sportivă, tragerea 
cu arcul a fost introdusă în Po
lonia după primul război mondi
al, în anul 1925. Doi ani mai 
tîrziu a luat ființă Uniunea Tră
dătorilor cu arcul din Polon,, 
iar în anul 1931 forurile sportive 
din Polona au luat inițiativa de 
a crea Federația internațională a 
trăgătorilor cu arcul. Polonia a 
organizat primul campionat mon
dial de tragere cu arcul. Cu acel 
prilej, trăgătorul polonez Mihal 
Savicki a devenit campion mon
dial. Femeile care practicau a- 
cc.st sport au realizat performanțe 
de valoare. Numele trăgătoarei 
poloneze Kurkowska-Spychaj eira 
cunoscut în toată lumea, mal ales 
că această sportivă cucerise de 
două ori titlul de campioană 
mondială: în 19S6 la Praga și în 
1939 la Oslo.

După eliberare, în anul 1947, 
sportivii polonezi au participat la 
campionatele mondiale de la Pra
ga. Titlul de campioană mondiia- 
lă absolută a fost cucerit din nou 
de trăgătoarea poloneză Kurkow- 
ska-Spychaj care a doborît cu a- 
cest prilej două recorduri mon
diale: la tiiatlon pe distanțe
lungi (1238 p.) și la dfstanța de 
70 m. (430 p.). Un an mai tîrziu 
la campionatele mondiale desfă
șurate la Londra. Kurkowska ș-a 
îmbunătățit recordul său la dis
tanța de 60 m.

Izvorul principal al masei tră
gătorilor cu .arcul îl constituie în
să tineretul sătesc. In ultima vre
me, această disciplină sportivă a 
devenit populară și în rândurile 
pionierilor. In anul 1955 vor avea 
loc jocurile pionierilor, la care 
vor participa peste 2000 de con- 
curenți la proba de tragere cu ar
cul. 

luat parte 170 concuremți repre
zentanți a patru naționalități; 
mongoli, chinezi, ma-nciurieni și 
uiguri. Sărbătoarea ,,Nadam“ a în
ceput. cu tradiționalele întreceri de 
călărie. In sunetele solemne ale 
marșului ies pe teren cei mai ti
neri participant, elevi în vîrstă de 
12—13 ani. Capetele le sînt împo
dobite cu baticuri multicolore. Caii 
se supun mîinilor tinere, dar ex
perimentate, ale cavaleriștilor. Se 
da semnalul și grupul de călăreți 
pornește înainte în iureșul galopu
lui. Au loc întreceri pe 1500, 3000 
și 5000 in. Cursa de 5000 m. este 
totdeauna cea mai disputată. Vic
toria în această probă se răsplă
tește cu o cupă specială, mult 
dorită de orice călăreț. De data a- 
ceasta a învins elevul Dalai, în 
vîrstă de 12 ani.

Pe terenul unde se desfășurau

Folosind paleta cu burete
Cu timpul însă am început să 

descopăr noi elemente, folosind fie 
lovituri de atac, fie de apărare. 
Jocul pe masă, imediat după că
derea mingii (jumătate din zbor), 
începea să dea rezultate bune. De 
la 20 mai, am început să joc sis
tematic și în luna iunie am avut 
posibilitatea să folosesc această 
paletă în meciuri susținute cu jucă
torii din lotul reprezentantiv. I-am 
învins ușor pe Andreadis, Vana, 
Posejpal, Vyhnanovsky, jucători 
care înainte mă bateau cu regula
ritate. Mai tîrziu am început să 
pierd din nou la ei. Am căutat să 
stabilesc cauzele. Și mi-atn dat 
seama că acest fapt se datorește 
jocului meu prea încet și faptului 
că mă bizuiam prea mult pe pa
letă. In consecință am început 
antrenamentele fizice, iar rezul
tatele nu au întîrziat să se arate.

Am început să mă pregătesc 
pentru primul turneu de calificare. 
Rezultatele au fost dintre cele mai 
bune. Adversari cu care înainte 
luptam cu o deosebită dîrzenie, 
fie că-i învingeam, fie că mă în
vingeau, de data aceasta pier
deau în fața mea foarte ușor 
(este vorba de Șlar, Tokar, Tur-

In parcul de cultură și odihnă 
campionatul orășenesc de tragere 
Uzik (asociația Stal) in timpul
Locurile fruntașe în această 

disciplină sînt disputate acum de 
maeștri experimentați și de tineri: 
dornici de afirmare. In anul 1952, 
campionul Poloniei la tragerea cu. 
arcul cu m?na stingă a devenit 
sportivul Mazurek din Krakov'a. 
In anul 1953 el a doborît de două 
ori recordul mondial la triatlon 
pe distanțe scurte și la distanța 
de 35 m.

Un deosebit succes au înregi
strat trăgătorii polonezi cu prile
jul campionatului mondial prin 

întrecerile, de lupte mongole ud 
deosebit interes a stîrnit întîlnirej 
dintre campioni; regiunii, Itiandâ’rî 
și Ghendien. Lupta a durat mai 
bine.de o jumătate dte o<ră și a luat 
sfîrșit cu victoria primului. Iuandan 
a fost învingător și în proba de 
tragere cu arcul.

Pînă ia eliberarea Mongoliei In
terioare, Iuandan era „lama" (pre
ot) ; acum el este ofițer al ar
matei. El practică luptele de 15 ani 
și a obținut în acest răstimp 27 
de victorii.

Sărbătoarea „Nadam” a pro
gramat multe întreceri sportive irw 
teresante. Ea a contribuit la creș
terea și dezvoltarea sporturilor na
ționale din Mongolia Interioară, 
demonstrînd totodată egalitatea și 
unitatea tuturor naționalităților fră
țești de pe uriașele întinderi ale 
Chinei Noi.

novsky ș; Turk). M-am clasat pe 
primul loc împreună cu maestrul 
sportului Ivan Andreadis.

Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Austriei au con
firmat justețea hotărîrii mple de a 
folosi paleta cu burete. In cadrul 
acestui turneu l-am învins cu 3-0 
pe suedezul Fliesberg, iar în fața 
iugoslavului Dolinar, care folosește 
de asempnea paletă cu burete, am 
pierdut mai mult din cauza stilu
lui său particular de joc, la care 
m-am adaptat mai greu.

Și alți jucători cehoslovaci (Te- 
rpba, Krejcova, Cedlova) au hotă- 
rît să folosească paleta cu bu
rete avînd astfel posibilitatea de 

.a-și. însuși calitățile necesare îm
potriva unui adversar care folo
sește acest gen de paletă, Că a- 
cest lucru este foarte important; 
ne-am convins la Londra, unde 
paleta cu burete a fost de multe 
ori pentru noi isn adversar mai 
serios decît jucătorul însuși. Vom 
continua să fotosim • paleta cu bu
rete chiar dacă la început vom 
înregistra insuccese. Este de da
toria noastră să doved’m lumii 
întregi că jucătorii cehoslovaci 
sînt dintre cei mai buni din Iunie",

„Biela.ni“ din Varșovia a avut loc 
cu arcul. In fotografie: Leonard 
concursului

corespondență, desfășurat de cu- 
rînd. Primul loc pe echipe și lo
cul doi în proba feminină a tost 
ocupat de trăgătoarele poloneze. 
Locul trei pe echipe și individual 
a fost ocupat de trăgătorii polo
nezi.

Desigur că In august 1955. 
cînd se vor întîlni în cadrul 
campionatelor mondiale la Hel
sinki cei mai buni trăgători’ cil 
arcul din întreaga lume, sportivii 
polonezi vor avea de spus un cu- 
vînt greu.

bine.de


După campionatele internațhnale de tenis de masă ale Scandinaviei
întrecerile interîia[knale de te

nis de masă ale ScanLnaviej, des
fășurate de curmd la Stockholm 
și ta care au participat jucători 
și jucătoare cu renume din R. Ce
hoslovacă, Japonia, Anglia, Fran
ța, Jugoslavia, Germania occiden
tală, Suedia, Danemarca, Finlan
da și R.P. Română, au însemnat 
pentru reprezentanții R.P.R. un 
nou și remarcabil succes. Sporti
vii noștri, în număr de trei, au 
obținut două locuri I: la simplu 
femei (Angelica Rozeanu), dublu 
femei (Angelica Rozeanu și Bila 
Zeller) și trei locuri trei la pro
bele: simplu femei (Ella Zeller)', 
dublu mixt (Angelica Rozeanu 
și Tiberiu Harasztosi) și dublu 
bărbați (Tiberiu Harasztosi, făcînd 
pereche cu iugoslavul Vogrincz). 
Cred că diacă s-ar fi întocmit un 
punctaj general pe națiuni, noi 
ne-am fi clasat pe primul loc. De 
altfel și presa diin Stockholm a 
apreciat în mod favorabil compor
tarea noastră, publicând zilnic fo
tografii și comentarii.

La proba ide simplu femei lupta 
s-a dat între surorile Rosalinde și 
Diane Rowe și jucătoarele nomi
ne. De altfel, aceste patru sporti
ve au și ajuns în semifinale. Ce
lelalte jucătoare din Suedia, Da
nemarca, Finlanda și Germania 
occidentală, au avut o valoare 
mai scăzută.

Ella Zeller s-a clasat din nou 
în semifinala probei. Ca și la Bel
grad, Rosalinde Rowe (Anglia) — 
clasată pe locul șase în ierarhia 
celor mai bune jucătoare din lu
me — a învins-o la limită duipă 
o_luptă dîrză de cinci seturi. Tî- 
năra mea coechipieră a demon
strat că rezultatele bune pe care 
le-<a obținut la campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Ju- 
goslaviei nu au fost întâmplătoa
re. Ella Zeller poate concura as
tăzi de la egal la egal cu oricare 
dintre cel? mai bune jucătoare de 
pe glob. De asemenea, ea a jucat 
foarte bine și în proba de dublu 
femei, unde am luptat împreună 
ca să învingem în finală perechea 
engleză Rosalinde și D'iane Ro
we, deținătoarea titlului mondial 
A fost un meci greu, echilibrat, în 
care a trebuit să facem apel la 
toate cunoștințele să depunem în
tregul nostru efort fizic, moral și 
de voință, să jucăm cu atenție în
cordată, pentru fiecare minge, 
pentru fiecare punct. Am condus 
cu 2-0 la seturi, dar abia în setul 
«1 cincilea am reușȚ să cucerim 
victoria.

O comportare frumoasă a avut 
și tînăru! nostru jucător Tiberiu 
Harasztosi. El i-a învins cu ușu
rință (3-0) pe Backhouse (Anglia) 
și cu același scor pe suedezul 
Malmqvist. Apoi, el a opus o re
zistență dîrză lui Fliesberg (Sue
dia), finalisful campionatului 
mondial din acest an, în fața că
ruia a pierdut cu 3-1. Fiecare set 
a fost extrem de disputat și câști
gat la o diferență mică de punc
te. In proba de dublu bărbați, fă- 
ctnid pereche cu jugoslavut Vo- 
grimcz, Ha'asztosi a eliminat cu 
scorul de 3-1, cuplul format din 
campionul mondial Ogimura (Ja
ponia) și cunoscutul jucător ceho
slovac Tereba. A fost una dintre 
cele mai frumoase partide ale 
competiției, atît Harasztosi cît și 
Vogrincz apărînd și contraatacînd 
cu mare siguranță. In semifinală 
ei au cedat, după o luptă foarte 
strînsă, perechii cehoslovace An- 
dreadis-Stipek, care a cîștigat de 
altfel în această probă. In primul 
set, Harasztosi și Vogrincz au con
dus cu 20—18, dar au pierdut setul 
cu 25—23, au cucerit apoi sebuil II 
și au condus cu 8-0 în cel de al 
treilea.

Rezultate mai slabe am obținut 
în proba de dublu mixt. Făcînd 
pereche cu cehoslovacul Tereba, 
Zeller a cedat la luptă cuplului

© CAIRO (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 14 decembrie s-a desfășurat 
la Cairo întîlnirea internațională 
prietenească de lupte clasice între 
echipele selecționate ale Uniunii 
Sovietice și Egiptului. Luptătorii 
sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 8—0. O deosebită măiestrie 
au arătat luptătorii sovietici Ma
zur, Nikolaev, Kartozia, Satvorian 
și Bardubahin, care au obținut vic
torii categorice.

Sportivii sovietici vor susține în
că două întîlniri cu luptătorii e- 
giptoai.

Succesele sportive sînt însoțite in totdeauna de o justificată bună 
dispoziție. Iată dece, după victoriile dela Stockholm, Angelica Ro

zeanu, Ella Zeller si Tibpriu Harasztosi zîmbesc fotografului
Ogimura-Thorson (Japonia, Sue
dia), iar Harasztosi și cu mine 
am fost eliminați în semifinală 
de perechea engleză Diane Rowe și 
Leach. Noi am cîștigat primul set 
la consecutive și le-am pierdut pe 
următoarele trei. Diane Rowe și 
Leach au liftat tot timpul. In pri
mul set Harasztosi a atacat cu 
succes cîteva mingi, fapt oare a 
adus cucerirea setului. In celelal
te seturi, încercările noastre de 
atac nu au reușit și numai cu un 
joc de apărare nu am putut im
pune cea mai convenabilă tactică

După cum se știe, victoria în 
proba de dublu mixt i-a revenit 
perechii Rosalinde Rowe-Ivan An
dreadis (Anglia, R. Cehoslovacă). 
Jucînd alături de compatriotul său 
Stipek, Andreadis a cucerit primul 
Ioc și în proba de dublu bărbați, 
învingîndu-i în finală pe campio
nii mondiali ai probe;, Dolinar și 
Harangozo.

In proba de simplu bărbați, 
surpriza cea mai mare a constituit-o 
eliminarea campionului mondial, 
japonezul Ogimura, de către iugo
slavul Vogrincz, cu scorul de 3-0 
In această competiție atît în pro
ba de simplu cît și la probele de 
dublu, Ogimura nu a mai dovedit 
aceeași eficacit-a-te, rapiditate în lo
vituri și ușurință în mișcări cu care 
ne impresionase la ultimele compio- 
nate mondiale. Fără aceste arme, 
el nu mai este superior celor’alți 
jucători de care dispusese înainte.

Foarte bine s-a prezentat jucă
torul Jugoslav Doihiar, care a ju
cat cu convingere și în forță, 
cîștigînd, se poate spune, destui 
de detașat concursul. Finalist ui 
probei-, Fliesberg, a dovedit din 
nou că este unul dintre cei mai 
buni jucători ai lumii. Excelent

Scurte știri externe
• PRAGA (Agerpres). — Ceteka 

transmite:
Echipa suedeză de hochei AIK 

Stockholm și-a încheiat la 14 de
cembrie turneul pe care l-a între
prins în R. Cehoslovacă. In ultimul 
joc disputat la Bratislava, oas
peții au fost întrecuți cu scorul de 
9—1 de echipa Slovan Bratislava 
UNV

Echipa cehoslovacă de hochei 
Banik, care se găsește în prezent 
în turneu în R. P. Polonă, a în
vins la 14 decembrie echipa Gor- 
nik Stalinogrod cu scorul de 9—1. 

s-au comportat, de asemenea, ju
cătorii jugoslavi H a rangon-zo și 
Vogrincz, care au ajuns în semifi
nale. Primul l-a eliminat pe ceho
slovacul Andreadis, care a condius 
la seturi cu 2-0, iar cel de a! doi
lea i-a întrecut pe Ogimura și pe 
Stipek (R. Cehoslovacă). Sub va
loarea lor au concurat în această 
probă jucătorii cehoslovaci și mai 
ales Andreadis, care era unul din
tre principalii pretendenți la vic
toria finală.

Trebuie amintit despre buna or
ganizare de care s-a bucurat con
cursul. întrecerile au avut loc în 
sala Enksdals, care are o capa
citate de 3.000 de locuri. Sala a fost 
plină în toate zilele concursului.

Participarea la această competi
ție a fost pentru noi un nou pri
lej de verificare a gradului de 
pregătire, a formei pe care o de
ținem. Faptul că am jucat în con
diții noi de concurs ne-a dat oca
zia să ne acomodăm cu ailte ore 
de joc, cu mese diferite decît cele 
pe care ne antrenăm obișnuit și 
cu mingi de o marcă nouă (Shi
ga). Câștigătorii au fost răsplătiți 
cu premii frumoase, iar primit 
clasați în probele individuale au 
primii cîte o cupă.

Sîntem fericiți, toți cei ce am 
compus mica delegație de sportivi 
români la întrecerile de tenis de 
masă din capitala Suediei, că ara 
reușit să reprezentăm cu cinste 
culorile iubitei noastre patrii, câ 
aim căpătat noi cunoștințe folosi
toare, noi învățăminte, caire ne 
vor folosi desigur în viitoarele 
competiții internaționale.

ANGELICA ROZEANU
Maestră emerită a spor

tului din R.P.R.
Campioană mondială

• BUDAPESTA (Agerpres) — 
MTI transmite :

Miercuri a părăsit Budapesta, 
pfecînd la Paris, pentru a partici
pa la cea de a 20-a aniversare a 
înființării FSGT-ului, o delegație 
sportivă din R. P Ungară. Spor
tivii maghiari vor lua parte la com
petițiile sportive organizate cu a- 
cest prilej, la trei ramuri de sport: 
tenis de masă, box și gimnastică.

In turneul de tenis de masă, R. 
P. Ungară va fi reprezentată de 
Sido și Eva Koczian, la box de 
I aszlo Papp și Molnar, iar la 
gimnastică de Kemeny, Pataki, Eva 
Banali și Maria Zolle-

Duminică se d'spută Concursul triunghiular 
pe reprezentative de asociații la haltere

Ultima competiție importantă a 
•anului ia haltere va avea loc du
minică. Pentru această zi, calen
darul sportiv la haltere prevede în 
program concursul triunghiular pe 
reprezentative de asociații, la care 
vor participa Casa Centrală a Ar
matei, Dinamo și reprezentativa 
asociațiilor sportive sindicale. Cu 
aicest prilej se vor întâlni din nou 
hălterofilii noștri fruntași, Ion Bi-

Campionatele mondiale de tenis de masă
AMSTERDAM. — La campiona

tele mondiale de tenis de masă, 
care se vor desfășura între 15 și 
24 aprilie 1955 în orașul Utrecht 
din Olanda, organizatorii au pri

După campicuiatul feminin de șah 
Sovieticeal Uin’imii

MOSCOVA (Agerpres).— TASS 
transmite:

A luat sfîrșit cea de a XVI-a e- 
diție a campionatului feminin de 
șah al U.R.S.S. care s-a dispu
tat timp de mai multe săptămîni 
în orașul Krasnodar. Un mare 
succes au obținut cu prilejul a- 
cestui campionat tinerii. După 
cum se știe, titlul de campioană 
a Uniunii Sovietice pe anul 1954 
a fost cucerit de tînăra șahistă 
Larisa Volpert care a realizat 14 
puncte din 19 posibile Din cele 
19 partide jucate, ea a cîștigat 10, 
a făcut 8 remize și a pierdut nu
mai una. Larisa Volpert are vîrsta 
de 28 de ani. Ea este aspirantă la 
Universitatea din Leningrad și în 
prezent își pregătește lucrarea de 
diplomă pentru titlul de candidată 
în științe filologice.

Pe locul doi s-a clasat Itizefa 
Gurfinkel din orașul Rostov pe 
Don, cu 13*/2 puncte care în acest 
campionat a obținut cel mai mare 
număr de victorii — 12 (3 par

Campionatele europene
BUDAPESTA. — După cum am 

mai anunțat, campionatele europene 
de patinaj artistic pe anul 1955 se 
vor desfășura cu începere de la 8 
ianuarie la Budapesta. Pînă în 
prezent și-au trimis înscrierile ur
mătoarele 18 țări: U.R.S.S., R.

O
începe campionatul de hochei bandy al U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 17 decembrie se va deschide, 
pe stadionul „Dinamo" din Mosco
va, campionatul unional de hochei 
cu mingea (bandy). La această 
competiție participă 10 echipe și 
anume: Dinamo, Burevestnik și 
ȚDSA Moscova, precum și echipe 
din Leningrad, Petrozavodsk, Al
ma-Ata, Sverdlovsk, Krasnoyarsk. 
Arhanghelsk și Habarovsk

După cum se știe, în Uniunea 
Sovietică se joacă concomitent 
hocheiul cu puc, sport practicat 
abia în ultimii ani, și hochei cu 
mingea (bandy). După regulile 
sale, hocheiul bandy se apropie 
foarte mult de fotbal. Inttlnirile au

O
■Chelsea Londra — Vbros Lobogo Budapesta 2-2 (2-1)

BUDAPESTA 15 (prin radio). 
Peste 65.000 de spectatori au ur
mărit pe stadionul Wembley jo
cul dintre echipele Voros Lobogo 
și Che sea. Echipa budapesteană a 
jucat foarte bine în primele 30 de 
minute și a obținut conducerea prin 
golul înscris de Hidegkuti în min. 
18. Apoi, gazdele au atacat mai 
mult și au obținut un penalii, pe 
care însă centrul atacant al echipei 
englez Bentley l-a ratat. In ulti
mele 5 minute echipa gazdă a 
obținut două goluri, marcate de 
Bentley în min. 43 și de Pears în 
min. 44.

După pauză, budapestanii, de
ciși să schimbe rezultatul, atacă 
dezlănțuit. In min 49 Hidegkuti 
este faultat în careu. Penaltiul este 
însă ratat de Lantos. Nu trec decît 
două minute șt arbitrul englez a- 
cordă. cu multă ușurință, un nou 
penalti în favoarea echipei Chel
sea. Fundașul Hansley trage pu

rău, Ilie Ienciu, Gh. lenciu, Cornel 
Bucur (As. sport, sind.), Silviu Ca
zan, Ilie Dancea, Eremia Delcă 
(CCA), N. Segal, Nestorov (Dina
mo) și alții, care vor avea prilejul 
să obțină noi performanțe de vaj 
loare.

întrecerile vor avea, loc cu înc<s 
pere de la ora 9 în sala Teatrului 
Armatei din str. Uranus.

mit pină în prezent înscrieri din 
45 de țări. La campionatele man* 
diale de tenis de masă vor parti
cipa — pentru prima oară — și 
sportivii sovietici.

tide remiză și 4 partide pierdute). 
Iuzefa Gurfinkel este profesoară 
de limba engleză .Locul trei este 
ocupat de maestra internațională 
Olga Rubțova (Moscova) care a rea. 
lizat 12 puncte. Locurile 4-6 au fost 
împărțite de campioana mondială 
Elisabeta Bîkova (Moscova), fosta 
campioană unională Kira Zvorîkina 
(Minsk) și șahista în vîrstă de 
18 ani din orașul Baku, Tatiana 
Zatulovskaia cu cîte 11‘/2 puncte 
fiecare. Zatulovskaia a jucat exce
lent în acest turneu și a reușit să 
învingă numeroase șahiste cunos
cute printre care Zvorîkina, Rub
țova și pe fosta campioană mon
dială Ludmila Rudenko. Pe locu
rile 7-8 s-au clasat Salme Roo- 
tare (Estonia)1 și Milda Luberte 
(Letonia), ambele cu cîte 11 pete- 
Locul 9 a fost ocupat de Vera Ti
homirova cu 10 */2 puncte, iar 
locurile 10-11 de cunoscutele șahis
te Ludmila Rudenko și Olga Igna
tieva cu cîte 10 puncte.

de patinaj artistic
D. Germană, R. Cehoslovacă, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară. Finlanda, 
Norvegia, Suedia, Olanda, Anglia, 
Jugoslavia, Germania occidentală. 
Italia, Elveția, Belgia, Franța, 
Austria și Danemarca.

loc pe un teren cu aceleași di
mensiuni ca și cel de fotbal. Fie
care echipă este alcătuită din cîte 
11 jucători. Hocheiul cu mingea 
este un sport practicat în Rusia 
de peste 50 dte ani. Anul acesta, 

prima comipetȚie oficială la a- 
ceastă ramură sportivă a fost cam
pionatul pentru ..Premiul deschi
derii sezonului", la are au luat 
parte echipe din Moscova. Trofeul 
a fost cucerit de echipa ȚDSA, ac
tuala campioană a țării.

Hocheiștii sovietici vor susține 
în actualul sezon mai multe întîl- 
niri prietenești cu sportivii din ță
rile scandinave, unde această ra
mură sportivă se bucură de ase
menea de o mare popularitate.

ternic, dar Olah, bine plasat, re
ține balonul. Echipa maghiară con
tinuă să domine. In min. 59, după 
un schimb rapid între Sandor. Hi
degkuti și Palotas, ultimul înscrie, 
printr-un șut foarte puternic, ega- 
Iînd : 2—2. Aspectul jocului nu se 
schimbă. Voros Lobogo este aceea 
care atacă puternic, dar englezii 
se apără cu mult succes. Hidegkuti 
(min. 69), Sandor (min. 70) și 
Palotas (min. 83, 84, 85) au bune 
ocazii de a marca, dar portarul 
Robertson, într-o formă excelentă, 
reține sau salvează în ultima in
stanță în corner. Echipa engleză a 
atacat în această perioadă prin des
chideri lungi, prin surprindere, dar 
apărarea Țin care au excelat Za- 
karias, Borzsei și Olăll) a fost la 
post.

La sfîrșitul jocului, spectatorii au 
aplaudat ambele echipe pentru jo
cul de înaltă factură pe care l-au 
desfășurat.

Redacjia 0 âdministrajia. București, str. Const. Miile Nr n telefon ft «o sk 5 30.T? Nr 1-9-52 STAS 3452 -62 intr Poligrafică Nr 2 »tr. Brezoianu Nr, 23—25. Abonamen
tele se lan la oficiile poștale prin lac turii poștali și diluzorii voluntari din Întreprinderi,


