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SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. H

Pentru o temeinică pregătire 
a alegerilor sportive sindcale

CA ȘI acum un an, alegerile 
sportive, care se desfășoară 

acum în întreaga țară, s-au dove
di a fi un nimerit prilej de ana
liză a muncii sportive, unul din 
cele mai puternice mijloace de în
tărire și dezvoltare a activității de 
zi cu zi a colectivelor sportive sin
dicale. Răspunzînd cu însuflețirea 
caracteristică tineretului sportiv din 
patria noastră, îndemnului de a 
întîmpina alegerile cu rezultate din 
cele mai frumoase, sportivii și ac
tiviștii colectivelor sportive sindi
cale au pornit la muncă cu mai 
multă hotărîre, cu mai multă_ dîr- 
zenie. La 
rești, la 
Craiova, 
de tineri 
trecerile _ _
cinstea alegerilor sportive sindica
le. Mare este și numărul sportivi
lor din Constanța, Tg. Mureș sau 
Arad care își trec, în cinstea aces
tui eveniment, ultimele probe pen
tru cucerirea insignei G.M.A. Majo
ritatea colectivelor sportive sindi
cale au înțeles contribuția deosebit 
de prețioasă pe care alegerile o pot 
aduce la dezvoltarea generală a ac
tivității sportive și au muncit in
tens pentru a canaliza entuziasmul 
membrilor de colectiv și chiar al 
celor care nu sînt încadrați în co
lectivul sportiv. In Jaceăași timp 

rse desfășoară o rodnică activitate 
“pentru înscrierea de noi membri, 
pentru achitarea cotizațiilor, pen
tru întărirea bazei materiale a co
lectivelor sportive.

Un bun exemplu îl dau colecti-. 
vele sportive sindicale Metalul 
Baia Mare, Flacăra Ploești, Pro
gresul și Flamura roșie Oradea, 
Constructorul Bacău, Metalul Re
șița, Locomotiva Simeria, Locomo
tiva Constanța, Progresul Sibiu, 
Flamura roșie Orașul Stalin și A- 
vîntul Tg. Mureș.

In aceste colective, acțiunea ale
gerilor organelor sportive sindicale 
nu este privită ca un scop în sine, 
ci este strîns împletită cu celelalte 
sarcini ale colectivelor sportive, cu 
munca de fiecare zi. Este firesc ca 
în asemenea colective și alegerile 
să se ridice la un înalt nivel, spor
tivii cunoscînd temeinic rolul și 
importanța lor.

Metodele folosite de colectivele 
fruntașe în acțiunea de pregătire 
și desfășurare a alegerilor organe
lor sportive sînt, în majoritatea ca
zurilor, larga popularizare a acestui 
eveniment prin toate mijloacele pe 
care le oferă agitația și propagan
da sportivă, angrenarea unui nu
măr cît mai mare de tineri în con
cursurile sportive sau în alte ase
menea acțiuni, inițiate în cinstea 
alegerilor (amenajări de baze 
sportive, depășirea angajamentelor 
luate pe tărîm sportiv, confecționa
rea — din resurse locale — a ma
terialelor și echipamentului spor
tiv precum și organizarea de 
schimburi de onoare și de întreceri 
în producție între brigăzile sporti
ve). De asemenea, în această acțiu
ne stimularea criticii de jos este 
una din problemele importante. Ar
ticolele la gazetele de perete, pa
nourile pe care sînt afișate frag
mente din darea de seamă, îi ajută 
pe sportivi să cunoască și să apro
fundeze cauzele multor lipsuri, îi 
ajută să facă în ziua alegerilor cele 
mai juste propuneri și să dea vo
tul lor celor mai buni dintre ei. 
Asemenea rezultate nu pot fi însă 
obținute în colectivele sportive care 
n-au înțeles importanța alegerilor 
Și au neglijat munca de pregătire

Timișoara, Iași sau Bucu- 
Bacău, Satu Mare sau 
pretutindeni, zeci de mii 
iau parte cu drag la în- 
sportive organizate în

a acestora, sau în cel mai bun caz 
s-au mulțumit cu prelucrarea in
strucțiunilor privitoare la alegeri, 
așa cum a făcut, de pildă, colec
tivul sportiv Metalul din Orașul 
Stalin. Tot în Orașul Stalin, la co
lectivele sportive Avîntul și Con
structorul ca și la Progresul Con
stanța, Flamura roșie Buhuși sau 
Avîntul Cluj, domnește o totală ne
păsare față de importantele sarcini 
legate de acțiunea alegerilor spor
tive.

Buna pregătire a alegerilor spor
tive este condiționată și de spriji
nul organelor sindicale și, în pri
mul rînd, de ajutorul efectiv pe 
care pot Și trebuie să-l dea con
siliilor colectivelor sportive comite
tele de întreprindere. Dacă însă 
unii președinți de comitete de în
treprindere, cum sînt tovarășii 
1. Mihali (întreprinderea „7 No
iembrie") sau Ștefan Miclea 
(întreprinderea „Steaua roșie) din 

Baia Mare consideră sportul drept 
o simplă „distracție copilărească" 
iar pe sportivi drept „chiulangii", 
firește câ în asemenea locuri nu se 
mai poate vorbi de sprijinul prețios 
pe care comitetele de întreprindere 
trebuie să-l dea pentru deplina reu
șită a alegerilor.

Un sprijin efectiv îl pot da ac
țiunii de pregătire a alegerilor și 
comitetele C. F. S. care cunosc 
bine munca, realizările dar și lip
surile colectivelor sportive sindica
le. Un bun exemplu în această di
recție l-a
CF.S 
intens 
juttnd 
întocmirea 
la organizarea 
competițiilor închinate 
justă înțelegere față de problema 
alegerilor au dovedit, și activiștii 
comitetului orășenesc C.F.S. Galați, 
care au organizat atît prelucrarea 
instrucțiunilor cît și instruirea pro
fesorilor de educație fizică din 
oraș, pregătindu-i în vederea spri
jinirii alegerilor. In lichidarea lip
surilor manifestate pînă acum și în 
general pentru o cît mai bună pre
gătire a alegerilor, deosebit de im
portant este și sprijinul organiza
țiilor U.T.M. O măsură, așa cum 
este, de exemplu, cea luată de co
mitetul regional U.T.M. Stalin, de 
a prelucra cu secretarii comitetelor 
raionale U.T.M. instrucțiunile pri
vitoare la alegeri ca și sarcinile ce 
le revin în această importantă pro
blemă, nu poate să însemne decît 
un foarte 
colectivele
folosească

Primele 
fășurate în cercuri sportive din di
ferite colțuri ale țării, au scos în 
evidență faptul că acolo unde a 
fost acordată o grijă deosebită 
muncii de pregătire, alegerile s'au 
ridicat la nivelul dorit, atingîndu-și 
din plin scopul.

Să facem ca în fiecare cerc sau 
colectiv sportiv, în fiecare secție 
pe ramură de sport, alegerile orga
nelor sportive sindicale să însemne 
cu adevărat un puternic mijloc de 
întărire a muncii sportive. Va fi 
cea mai prețioasă contribuție Ia 
întărirea și dezvoltară întregii 
noastre mișcări sportive sindicale, 
în rîndurile căreia activează sute și 
sute de mii de oameni ai muncii, 
cărora sportul Ie-a devenit un bun 
prieten și un nedespărțit tovarăș 
de munci -

dat i 
Orăștie, 
acțiunea 
colectivele 

dărilor
Și

comitetul raional 
, care sprijină 
i alegerilor, 

sportive 
de 
desfășurarea 
alegerilor. O

a- 
la 

seamă.

prețios ajutor, pe care 
sportive au datoria să-1 
din plin.
alegeri din acest an, des-

„Sintem pentru pace'
NOVOSIBIRSK. — Pe scena 

scăldată în lumina reflectoarelor 
își face apariția un grup de tinere 
sportive îmbrăcate în costume de 
gimnastică. Se aud acordurile ar
monioase ale unui vals. Gimnaste
le execută mișcări pline de ritm 
Și grație.

Cu acest exercițiu de gimnastică 
în ansamblu a început programul 
serii sportive „Sîntem pentru pa
ce", organizat de colectivul sportiv 
al Institutului pedagogic din No
vosibirsk, în sala clubului „Dinamo", 
hi prezența a peste 2.000 de spec
tatori — studenți, profesori, func
ționari ai Institutuilun.

De mult succes s-au bucurat evo
luția campioanei orașului la gim
nastică artistică, G. Cerriîh și a 
studentei L. Oleșko-gimnas.tă de 
categoria I-a. In continuare, s-a 
disputat un meci de baschet între 
achipa Institutului pedagogic și 
a Institutului de transporturi na

n tot sufletul luptei 
împotriva * uneltitoriior războiului atomic!

tele coins.iili.uil ui regio
nali București.

A luat apoi cuvîntul' 
Rubin Moise, secreția-: 
rul consiliului central 
al asociației. El a ară
tat că larga mișcare 
mondială de împătriJ 
vire față de ptlanuiriila 
imperial jștilor izvo
răște din dorința fier
binte a popoarelor de 
a trăi în pace, da a 
vedea aceste mart des
coperiri ale minți i o- 
menești, descoperirile 
in domeniu] energiei 
nucleare, puse în sluj-* 
ba vieții și fericirii 
oamenilor.

In cuvintele sale, 
cunoscutul campion 
motcciclist N'cu Ște
fan a împărtășit celor 
prezențt impresii dir» 
călătoria făcută în 
Uniunea Sovietică, țara 
unde pentru prima 
oară energia atomică 
a fost folosită în sco
puri pașnice.

La sfîrșibul adună-

Cartofora Lucrefia Ștefănescu semnlnd 
Apelul de la Viena, in cadrul adunării care 

a avut foc la asociația „Voința"

rii, cea prezenți ap semnat Apelul 
Cons-jiiului Mondial aii Păcii. Prin
tre cai care au semnat se află an
trenorii Nelu Cons-tantincsou, A- 
lexandru Huss, Paul Siroescu, Sim. 
Sădeanu, sportivi fruntași ca Mihail 
Balint, Elena Coterbic, Nicu Ște
fan, Gh. Rădulescu, Lucreția Ștefă
nescu, Hei a Lobel Andrei S r nd'u 
și alții.

♦ Tot săptămîna trecută a avut 
loc o adunare a studenților spor
tivi din Cluj. La masa prezidiului 
au luat loc sportivii atît de dragi 
tineretului clujan: Ion Moina, Eca- 
terina Orosz, I>r. Mircea Luca, și 
alții. Cu mult interes au ascultat 
sutele de membri ai colectivelor 
Știința din Cluj aflați în sală, 
cuvintele maestrului emerit al spor
tului Ion1 Moina. „In cei zece ani 
de la eliberarea patriei noastre de 
către Armata Sovietică, am refăcut 
căminele noastre, am construita 
Prin semnăturile noastre noi apă
răm roadele muncii pașnice. Noi, 
sportivii de la Știința Cluj, consi
derăm că este pentru noi o datorie, 
să ne ridicăm cu toate forțele noa
stre tinerești împotriva războiului 
atomic, barbar mijloc de distra
gere a milioane de vieți omenești''^ 

Toți parțicipanții la adunare au 
semnat apoi Apelul de la V-iena. ț

La sediul cal-ectivuilitu sportiv 
„Voința-lemn-mobită" s-au întru
nit zilele trecute activiști, antre
nori și sportivi din București ai 
asociației Voința. La convocarea 
comitetului de luptă pentru pace al 
asociației, ei veniseră pentru a-și 
spune cuvîntal în apărarea păcii, 
împotriva unelltitorflor războiului 
a<t ornic.

Adunarea sportivilor de la 
Voința a fost ctesdhisă de pneșeriin-

’-’■l'I'ow

Maestrul emerit al sportului Iort Moina semnlnd Apelul în ca
drul adunării ie Ta Cluj.

Noi filme sportive 
sovietice

Moscova (Agerpres). —- TASS 
transmite:

Pe ecranele sovietice a apărut 
un nou film artistic „Campionul 
lumii" — o producție a studioului 
cinematografic „Gorki" din Mos
cova. Autorii acestui film sînt fâ- 
nerii scenariști Valentin Ejov, Va
sili Soloviov și regizorul Vladimir 
Gonciukov. Filmul redă povestea 
unui tînăr colhoznic care a deve
nit campion al lumii la lupte cla
sice. Este interesant de subliniat 
că rolul principal a fost interpre
tat nu de un artist profesionist ci 
de un maestru al sportului — lup
tătorul Alexei Vanin.

In prezent, în studiourile cine
matografice sovietice se turnează 
înică 10 filme sportive. Unul din 
acestea este „Cupa de cristal", 
consacrat schiorilor sovietici. Mae
ștrii artei cinematografice din Es
tonia pregătesc la studioul cinema
tografic din Tallin filmul „Iah
turi în largul mării", consacrat 
iahtmenilor sovietici.

Se găsește în producție Filmul 
„Djighitî" în care se vorbește des
pre dezvoltarea acestui sport na
țional pe cai in munții Caucaz, în 
raioanele republicii Cabardtoă.

Iu studiourile cinematografice 
din Kiev se lucrează în prezent la 
două filme sportive „Intre cer și 
pămîr»t“, consacrat parașutiștilor 
sovietici, și „Născuți pentru a 
zbura", din activitatea piloților a- 
viației civile. Despre viața cunos
cutului halterofil rus Ivan Po- 
dubniîi se turnează filmul „In ve
chiul .............

I

OAMENI DE NĂDEJDE...
de fot- 

miuflte 
munca

Printre jucătorii echipelor 
bal din Cluj se numără 
demente fruntașe care, prin 
însuflețită depusă zi cu zi, aduc un 
aport deosebit în producție.

In acest oraș, după cum se știe, 
există două echipe de fotbal care 
vor activa în categoria B : Loco
motiva și Flamura roșie „Ianoș 
Herbak’1. Sportivii clujeni se mîn- 
dresc cu aceste echipe nu numai 
pentru calitățile fotbaliștilor dar și 
pentru faptul că mulți dintre jucă
tori sînt deseori evidențiați în mun
că.

Să ne oprim, de pildă, la secția 
de fotbal a colectivului sportiv Lo
comotiva Cluj. Printre sportivii a- 
•cestei echipe vom întîlni pe cunos
cutul Gavril Busch, fundașul Loco
motivei. Busch deține funcția de 
normator la secția „Lucrări noi“ și 
datorită muncii sale conștiincioase 
a fost deseori evidențiat. Foarte 
prețuit în muncă este și mijlocașul 
echipei, Iuliu Mureșan, șef la secția 
administrativă a serviciului de „ex
ploatare feroviară". Nu trebuie uitat 
nici portarul echipei Locomotiva, 
tînărul loan Lorinczi, tehnician la 
serviciul T.G. și dr. I. Vigu. Un e- 
xemplu demn de urmat pentru toți 
jucătorii feroviari îl constituie în- 
suși căpitanul echipei, dr. Constan
tin R.ăduleșcUt care deține funcția

de director al Spitalului G.F.R. „Ilîal 
Pintilie". Dr. Rădulescti dă dovadă 
în permanență de o conștiinciozitate 
exemplară în muncă iar pe terenul 
de fotbal imprimă, prin exemplul 
său personal, o disciplină cu ade
vărat sportivă tuturor jucătorilor*

Și la echipa de fotbal Flamură > 
roșie „Ianoș Herbak" vom întîlni 
sportivi fruntași în muncă, cum 
este, de pildă, fundașul Alexandrii 
Kallo, mecanic responsabil, care a 
primit titlul de fruntaș al întrece-' 
rii socialiste. Avînd în primire 64 
de mașini, Kallo a reușit să le Îrr-J 
trețină în cele mai bune condițiunL 
In orele libere el a reparat unele 
mașini care urmau a fi scoase din 
uz, contribuind prin aceasta la rea-a 
lizarea unei Însemnate economii. Nu 
trebuie să-l uităm nici pe fotbalis
tul. Dominic Nagy, care reușește o 
depășire zilnică de plan de cel puțin 
20 la sută.

Cu astfel de sportivi, fruntași În 
muncă și pe terenul de sport, mun
citorii clujeni au tot dreptul să se 
mîndrească. Iată de ce, atunci cînd 
echipele Locomotiva și Flamura ro
șie „Ianos Herbak", apar pe teren, 
aplauzele sînt tot mai Însuflețite. 
Ele se adresează cu căldură aces
tor sportivi care împletesc atît da 
bine munca cu sportul.

R. FISC11 și E. BUCOȘ ,



SĂ TRECEM NORMELE G.M.A.!

' ta aceste zile se desfășoară în 
întreaga tară campania de alegeri 
a organelor sportive sindicale. In 
toate regiunile au fost formate co
mandamente care să se îngrijească 
ți să răspundă de reușita acestei 
acțiuni.

Alegerile noilor organe sportive 
•sindicale constituie un eveniment 
■’deosebit de important in viața eercu- 
niilor și colectivelor sportive. De 
■aceea, în majoritatea colectivelor 
sportive se duce o temeinică muncă 
'8e popularizare a alegerilor, de in
tensificare a încasării cotizațiilor, 
pentru înscrierea de noi membri. 
Iată cîteva din relatările corespon
denților noștri asupra felului cum 
se desfășoară campania alegerilor 
în diferite orașe ale țării.

■ Colectivele sportive din Tg. 
Mureș duc o muncă susținută de 
pregătire a alegerilor. Printre cele 
care s-au evidențiat pînă — 
sent se află și colectivul 
Constructorul. Aici a fost 
primul rînd, un plan de 
s-a prelucrat instructajul 
gați ai comitetelor de întreprinderi 
și cu responsabilii cercurilor spor
tive. Totodată, a fost pornită mun- 
fca de întocmire a dărilor de seamă. 
Cu prilejul alegerilor, tn colectivul 
sportiv s-au înscris încă 69 de sa- 
lariați ai întreprinderilor de con
strucții din Tg. Mureș. In munca 
de pregătire a alegerilor s-a evi
dențiat cercul sportiv 805 construc
ții. Colectivul sportiv Constructorul 
a organizat, de asemenea, compe
tiții sportive de șah, tenis de masă, 
fotbal și volei.

Și la colectivul Avîntul Tg. Mu- 
reș există o preocupare față de 
problema alegerilor. Cu acest pri
lej au luat ființă rroi cercuri 
sportive. Și aici a fost alcătuit un 
plan de acțiune în baza căruia se 
desfășoară

■ După 
pondentul 
Gheorghe, 
gerile organelor sportive sindicale 
sînt în centrul preocupărilor colec
tivelor Flamura roșie și Progresul.

Colectivul Flamura roșie, care 
are 12 cercuri sportive, a fost pri-

în pre- 
sportiv 

făcut, în 
acțiune, 

cu dele-

Întreaga muncă.
cum ne comunică cores- 
nostru din orașul Sf. 

Constantin Finichiu, ale-

mul care a convocat ședința de in
structaj cu responsabilii de cercuri, 
făcînd totodată și o analiză a mun
cii acestora. Discuțiile purtate au 
scos în evidență rodnica activitaîe 
a cercului sportiv de la întreprin
derea de textile Gheorghe Doja și 
O.C.L. Alimentara, arăt1 rid însă ș: 
lipsurile din munca cercului spor
tiv al fabricii de țigarete și a cercu
lui sportiv A.P.E.M.I.N., lipsuri de 
care s-a făcut vinovat consiliul co
lectivului Flamura 
îndreptat întreaga 
cercul sportiv al 
textile.

Pentru 
lectivui 
mit un 
angajamentul să mărească numărul 
de membri ai colect:vului, să asi
gure încasarea la zi a cotizațiilor 
și să organizeze mai multe compe
tiții sportive.

■ Numeroase lozinci, articole la 
gazetele de perete, chemări pentru 
realizarea urmi indice de producție 
mărit în ziua schimbului de onoa
re organizat în cinstea alegerilor 
organelor sportive sindicale, orga
nizarea unor concursuri de casă la 
șah și tenis de masă, iată cum în- 
tîmptaă sportivii fabricii de bis
cuiți „Munca", din Constanța, săr
bătoarea alegerilor. Apreciind just 
importanța alegerilor în scopul în
tăririi muncii sportive din între
prindere, consiliul colectivului spor
tiv a atras în munca de pregătire 
a alegerilor și pe tov. Șerban Nis- 
tor, directorul fabricii, purtător al 
insignei G.M.A. ca și pe președin
tele comitetului de întreprindere, 
Asan Remzi, care au adus un a- 
port serios la întocmirea dării de 
seamă. Analizînd în spirit critic și 
autocritic activitatea sportivă des
fășurată în întreprindere, darea de 
seamă oglindește just contribuția 
sportivilor la procesul de producție, 
ca și strădaniile pentru creșterea 
activității sportive. Sportivii cercu
lui Flamura roșie „Munca" din 
Constanța sînt hotărîți să aleagă 
în comitetul de conducere pe cei 
maț buni dintre ei, fruntași în mun
că și în sport.

roșe, care și-a 
atenție către 

întrenrinderilor

reușita 
Flamura 

plan de

alegerilor, co- 
roșie a întoc- 

muncă, luîndu-si

A jOst greu urcu
șul... Dar minunatele 
priveliști ale munților 
Retezat îi fac pe tine
rii aspiranți G.M.A. 
să u'te obosea.a...

Și, la fel ca acești 
tineri sportivi din re
giunea Hunedoara, 
care, in cadrul unei 
frumoase și instructive 
excurs i, se pregătesc 
pentru trecerea norme
lor G.M.A., și in alte 
centre din țară spor
tivii și sportivele se 
avintă in fiecare zi pe 
schiuri, cu entuziasmul 
și veselia caracteristi
ce tinereții.

Foto I. Horvat

Zeci de tineri și vîrstnici, membri ai colectivului sportiv „Locomotiva” 
Ministerul Căi Ferate se întrec cu drag în concursurile de șah orga

nizate în cinstea alege rilor sportive sindicale.

t'

Să începem 
de mobilizare 

la startul
„Să întimpinăm
Incepind de la 

toate colectivele sportive de la 
sate Și de la orașe, se vor des
fășura întrecerile din cadrul cra
sului de masă „Să întîmpinăm 
1 Mat", frumoasa competiție 
sportivă care a intrat în tradiția 
mișcării de cultură fizică și sport 
din țara noastră.

Pentru a putea asigura cro
sului un deplin succes mobiliza
tor ic, este necesar să se ia din 
vreme toate măsurile pentru ca 
regulamentul concuirsuilui, pre
cum și instructaj cile să pă
trundă în toate corectivele spor
tive. Odată realizat acest obiec
tiv, este necesair ca în fiecare 
colectiv sportiv să se orgaiilzeze 
o ședință în cadrul căreia să se , 
facă prelucrarea regulamentului 
și a instructajului.

Acțiunea de înscriere a celor 
care doresc să participe la cros 
este bine să se desfășoare con- . 
comitent cu o vie propagandă, 
folosindu-se în acest scop gaze
tele de perete, stațiile de radio
amplificare, afișele — special 
confecționate —precum și presa 
locală.

Trebuie să precizăm că toate 
aceste acțiuni au un rol hotărî- 
tor în buna desfășur ire a în- 
treCeri'ar de cros, în asigurarea 
succesului pe acest tărîm. Pentru 
acest motiv, colectivele sportive 
au datoria .de a priv,i cu toată 
seriozitatea problema mobilizării 
unui număr cît mai mare de ti
neri și tinere la startul concur
surilor de cros. Asigurîndu-și 
sprijinul organizațiilor U.T.M., 
colectivele sportive pot fa
ce ca întrecerea de cros să se 
transforme într-o adevărată săr
bătoare a tinereții și a primă
verii.

In concluzie, este necesar ca 
problema mobilizării concurențe
lor la crosul de masă „Să întîm
pinăm 1 Mai" să stea în centrul 
preocupărilor colectivelor sporti
ve, iar primele acțiuni în acest 
sens să fie pornite încă de pe 
acum.

Un om cu
a

6 martie,

acțiunea 
tineretului 

crosului
1 Mai

Spartachiada de iarnă a satelor
E In Spartachiada de iarnă a sate
lor s-a reușit a se angrena anul 
acesta un mare număr de țărani 
muncitori, cu toate că în foarte 
multe regiuni ale țării nu a căzut 
zăpadă suficiență. Dacă întrecerile 
de schi și săniuțe nu au putut fi 
organizate decît tîrziu sau... deloc, 
în schimb concursurile de șah au 
reunit numeroși țărani muncitori 
care au îndrăgit în ultima vreme a- 
ceastă frumoasă și utilă disciplină 
sportivă. Acum, întrecerile Sparta
chiadei de iarnă a satelor au intrat 
în etapa regională. Totuși, după 
cum reiese din veștile pe care le 
primim din mai multe regiuni, din 
cauza condi (furiilor atmosferice ne
favorabile sau din cauza unor defi
ciențe de organizare, în multe locuri 
se desfășoară de-abia întrecerile pe 
centre de comune sau pe raioane.

De pildă, în raioanele Gheorghieni 
Buzău, ca și în a,lte raioane de 
cuprinsul țării noastrei etapa ra
ională a competiției a avut ioc du
minica trecută. Regulamentar, eta
pa regională urma să se dispute 
acum două zile, după care concu- 
renții trebuiau să se pregătească în 
vederea etapei finale. In situația 
existentă, însă, desigur că întrecerile 
regionale vor depăși în unele re
giuni termenul prevăzut de regula
ment Important este ca pretutindeni 
concursurile să se bucure de o cit 
mai bună organizare, în care scop 
comisiile regionale de organizare a 
Spartachiadei trebuie să depună se
rioase străduințe și în special, să-și 
asigure colaborarea comisiilor re
gionale pe ramură die sport.

Dacă întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a satelor au izbutit să atra
gă în activitatea sportivă țărani 
mutn-citori din numeroase sate și co
mune, rrttd niai pyția adevărat că .

Și 
pe

mal sînt tacă unele s.ate în care a- 
ceiastă competiție a rămas total ne
cunoscută. Astfel, în comuna Măr
gineni, raionul Bacău, deși situa
tă la o distanță foarte mică de ora
șul reședință de regiune, nimeni 
n-a auzit de Spartachiada. Ceea ce 
este curios e faptul că tov. M. Co
diță, activist al consiliului raional 
al asociației Recolta, consemnează 
în rapoarte că la Mărgineni între
cerile Spartachiadei de iarnă a sa
telor sînt în plină desfășurare! Si
tuația nu pare a fi mai bună nici 
în comuna Tătaru din raionul în
surăței. De altieil, se poate spune 
că In întreg raionul Însurăței mun
ca de organizare a Spartachiadei 
a mers foarte slab.

Cu toate aceste exemple negati
ve, Spartachiada de iarnă a sate
lor își atinge scopul, reprezentînd 
un factor de seama în dezvoltarea 
activității- sportive sătești.

1

NOTA 
multe

Poate nici nu și-a dat seama 
consiliul central al asociației Con
structorul pe ce „comoară" pune 
mina atunci cind i-a scos din pro
ducție pe tov. Victor Baia, pentru 
a-1 pune în fruntea colectivului 
Constructorul Timișoara. Și noi ne 
facem o datorie din a arăta multi
plele și excepționalele calități ale 
acestui activist.

1. Discreție. In tot cursul anului 
1954, Victor Baia n-a amintit ni
mănui de rodnicele sale preocupări 
în domeniul complexului G.M.A. 
Și asta nu pentru că 156 din cei 
160 aspiranți prezentați la exa
menul de control au fost respinși, 
ci pentru că... așa e e1 : discret.

2. Spirit inovator, relevat nu nu
mai în schimbarea normelor la tir 
(unde președintele a hotărît el 
care să fie standardul) ci și în 
pregătirea aspiranților pentru tre
cerea normei Ia natație. Deși an
trenor de canotaj, la norma 
de înot, el a reușit nemai-

„ văzuta performanță ca TOȚI as
piranții, fără deosebire de vîrstă. 
sex, ocupație sau aplicații, să rea
lizeze 1:17 pe 100 m. liber (ceea 
ce trebuie să recunoaștem, repre
zintă o performanță...). O ailtă do
vadă a acestui spirit inovator o 
constituie succesul echipei femi-

Pentru îmbunătățirea 
regiunii

Anul 1954 a marcat o serioasă 
îmbunătățire a activității sportive 
în majoritatea școlilor d!in regiunea 
Hunedoara. A crescut caracterul de 
masă al sportului, au fost îmbu
nătățite numeroase recorduri și a 
fost acordat un sprijin mai mare 
activității sportive școlare. In a- 
cest sens se pot cita unele exem
ple care ilustrează avîntul sportu
lui în Șjcolile regiunii noastre. Ast
fel, campionatele școlare au angre
nat peste 2.500 de elevi la gim
nastică, mai mult de 5.000 la at
letism și oca. 
sportive. \

Numărul purtătorilor
G.M.A. a 
F.G.M.A., 
I și cu 
Problema 
tuit și ea 
în anul trecut alți 575 elevi și ele
ve au obținut clasificarea sportivă 
în diferite sporturi.

Recordurile regiunii noastre au 
fost mult îmbunătățite de elevi și 
eleve. Cele mai valoroase recorduri 
regionale au fost obținute la atle
tism.

Cu toate rezultatele pozitive, 
munca sportivă în rîndurile elevi
lor continuă să se desfășoare la un 
nivel nesatisfăcător. Explicația con
stă în slaba organizare a colective
lor și cercurilor sportive din școli 
ca și în insuficientul sprijin acordat 
colectivelor sportive de către con
ducerile școlilor. Nici organizațiile 
de bază U.T.M. din școli nu spri
jină, decît în mică măsură, dez
voltarea activității sportive. Nive
lul muncii de instruire dusă de 
majoritatea profesorilor -de educa
ție fizică este încă scăzut. Se ob
servă o. evidentă lipsă de price
pere la unii profesori de educație 
fizică, în deosebi la jocuri1© spor
tive gț „ta jjgele sportyy ta^ividua-.

3.000 la jocurile

de insignă 
1.660 la 

G.M.A. gr.
88 la G.M.A. gr. II. 
clasificării a consti- 

o preocupare, astfel că

calități!
handbal, care a reușit 
o competiție cu... 6 etape 
celorlalte echipe partic:-

nine la 
termine 
înaintea 
pante (ați înțeles cum: prin eli
minare pentru neprezentări succe
sive) .

3. Spirit de echipă și dr. ost^^^ 
de colectiv. Ca antrenor stagiaî^^F 
de canotaj și canotor fruntaș, tov. 
Bai-a, nemulțumit probabil de inac
tivitatea din colectivul Const rec
torul, a trecut cu bagaje și cu„ 
prieteni ta colectivul Ș:i nț a unde, 
zice el, va avea... condiții ma: 
bune pentru a progresa. Inima lui 
bună nu l-a lăsat insă să se bu
cure singur de aceste condiții; pen
tru a nu-și dezminți spirit ii de 
echipă, i-a tras după el și pe ca
notorii Dacsi, Halm și Schvartz. 
Mai mult decît atît, l-a convins și 
pe președintele consiliului sportiv 
regional Constructorul, tov. Con
stantin Roșu, să practice popicele 
tot la Știința, pentru că......Ce să-i
faci, tov. președinte, ăia de la Con
structorul nu se pricep să organi
zeze munca”...

Se pare însă că, in ciuda multi
plelor sale calități, Victor Brja^ 
nu va fi menajat de sportivii co
lectivului Constructorul care, spe
răm, vor chibzui mai mult atunci 
cînd își vor alege noul consiliu al 
colectivului sportiv.

muncii sportive in școlile
Hunedoara

le. Aceasta 
hotărăsc 
sportivă 
greutăți 
perfecte.

Dacă unii _
maș, V. Moldovan ' (Alba Itiia) 
Ștefan Moraru (Sebeș) Rodica Si- 
laghi, M. Stamatoiu (Petroșani) 
Comei Barbu (Deva) și V. Mocani: 
(Brad) își pregătesc cu seriozitate 
lecțiile, planifiându-le în mod ju
dicios, nu același lucru îl fac pro
fesorii C. Capatina (Petroșani), 
Viorica Ghibosci (Lupeni) Eleono
ra Otenegar (Sebeș) și alții c-re 
continuă să intre și acum la cursuri 
fără planuri de lecții. Acești ?- 
sori mai au și obiceiul de a depune 
cu întîrziere la direcțiunile școUfar 
pianurile lor d© muncă și de rec", i.

Gri toate aă majoritatea sălilor 
de gimnastică sînt dotate cu apa
ratele necesare, profesori: de educa
ție fizică manifestă o slabă preo
cupare pentru pregătirea elevilor 
în vederea campionatelor școlare 
de gimnastică. Se vede că profe
sorii de educație fizică din r- gui
nea Hunedoara s-au cui 
laurii victoriilor din anii 
considerînd că anul acesta 
este necesară aceeași ma 
parte din vina slabe! activi: 
tive în școlile regiuni: rev 
țiunilor de mvățâmmt ale

să 
să 
în

face ca elevii care se 
practice o disciplină 
întîmpine mai tîrziu 

însușirea unei tehnici

profesori, ca Emil Tă- 
. .1 (Alba India)

iți spor- 
ine sec- 
sfaturi- 

lor populare raionale ca și direc
țiunilor școlilor, care nu urmăresc 
activitatea" profesorilor de educație 
fizică.

In anul 1955 toate aceste lipsuri 
trebuiesc lichidate, pentru a se a- 
sigura ridicarea activității s- "-.’.e 
din școlile regiunii 
respunzător.

SEVER 
metodoiog la 

gogic al reg. Hunedoara

la un nivel co-

B1VOLARU 
cabinelul peda-



Patru recorduri republicane în concursul de sialtere Aspecte ale mtmeii de propaganda șl agitație în asociația Vo nța
de la

Primul mare concurs de haltere 
al anului, reuniunea de verificare 
a lotului republicau, s-a bucurat de 
un binemeritat succes, atît ca or
ganizare cît mai ai-es din punct de 
vedere al rezultatelor obținute. Ma
rea majoritate a concurenț.ik>r (11 
la număr) au avut o bună com
portare, fapt deosebit de îmbucură- 

ktor pentru acest început de sezon. 
Fin primul rinri trebuie scoase in 

evidentă cele patru recorduri re
publicane realizate de frații Gh. și 
Iile Ienciu și de puțin cunoscutul 
halterofil Octavian Gheorghiu care 
s-a ocupat de acest sport în timpul 
studiilor făcute în U.R.S.S. Este de 
subliniat apoi rezultatul realizat la 
triatlonul clasic de Eremia Delcă 
(345 kgr.) in cadnd oategoriei semi
grea. rezultat care egalează recor
dul țării. Performanțe bune ,au ob
ținut, de asemenea, Nelu Segal, 
care va concura de aci înainte în 
categoria semimijlocie, Roman Ti- 
beriu și A. Vasarhely. I. Dancea, 
E. De’.că și din nou T. Roman, au 
impresionat mai ales prin corecti
tudinea și eleganța mișcărilor.

Să vorbim acum mai amănunțit 
^iespre participanți. La categoria 

ușoară au concurat Gh. leneiu și 
R. Tiberru. Amtadoi au încă mani 
rezerve și deci și rezultatele lor 
pot fi îmbunătățite. De altfel, Gh. 
Jenciu ar fi avut un rezultat mai 

fcbun dacă arbitrii i-ar fi acordat a 
"reia încercare la „smuls", încer

care reușită, după părerea noastră. 
Cele două recorduri stabilite de 
Gh. Ienciu sîrvt la : „împins" (92,5 
kgr. față de 90 kgr. v.r.) și totalul 

r-eelor trei stiluri (302,5 kgr. față 
de 300 kgr. v.r.). T. Roman a 
slăbit mai mult decît trebuie pen
tru a „face" categoria și n-a mai 
avut forța necesară. La categoria 
semimijlocîe trebuie să amintim în 
primul rird recordu.1 realizat de 
IEe Ienciu la „împins" (110 kgr. 
față de 107,5 kgr. v.r.) și despre 
faptul că acesta ar fi putut rea
liza și alte rezultate bune, dacă 
nu s-ar fi accidentat Cît despre 
N. Segal, acesta a obținut un re
zultat superior celor mai bune per
formanțe reușite de d n cat. ,se- 
mimijlocie, dar va trebui să. lu
creze foarte serios pentru a ajunge 
la nivelul celor mai bune perfor
manțe ale categoriei. In cat mij
locie, A. Vasarhely a obținut un re
zultat bun, dovedind o voință deo
sebită. I. Dancea trebuie să lu-

Rezuliatele concursului
Exact 101 puncte este diferența 

în clasamentul concursului de atle
tism organizat de colectivul spor
tiv Flamura roșie Comerț, între 
Dtnamo, echipa clasată pe primul 
loc și echipa Metalul, a doua cla
sată. Faptul acesta ne arată că a- 
tleții dinamoviști s-au prezentat la 
majoritatea probelor programate — 
în care de altfel s-au clasat pe 
primele locuri — și că, în general, 
au „aruncat în focul întrecerilor"* 
lotul cel mai numeros.
| Inițiativa colectivului organiza
tor trebuie subltaiiaită și acest 
exemplu air trebui să-l urmeze și alte 
colective din București, întrucît 
este bine să se organizeze tot fe
lul de concursuri în perioada ac
tuală, nu numai pentru atleții frun
tași, dar și pentru cei clasificați în 
categoriile irtferioare.

In concursul desfășurat sîmbătă 
și duminică, pe Stadionul Tineretu
lui și în sala Floreasca II, s-au 
înregistrat o serie de rezultate 
mulțumitoare. Dintre toate, merită 
o evidențiere specială rezultatul de

După etapa a ll-a a Cupei de iarna a juniorilor la polo
Duminică dimineața au continuiart 

la bazinul acoperit de la Floreasca 
jocurile de polo din cadrul etapei 
a doua. Ca și în prima etapă, a 
reieșit limpede decalajul de forțe 
dintre echipele participante. Scoru
rile înregistrate la unele meciuri 
(Știința — Avîntul 15—0, Progre
sul Gospodării I — Constructorul 
II 13—0), împiedică reușita acestei 
competiții, ai cărei scop este ridi
carea tinerelor cadre, necesare pro
gresului jocului de polo. Acum, cînd 
competiția Se află în stadiul ei ini
țial, sugerăm organizatorilor (co
misia orășenească de natație) o al
tă formulă de disputare, cu con
vingerea că ea va servi maț bine 
scopului urmărit. Echipele să fie 
împărțite în două categorii, crite
riul alegerii fiind valoarea echipe
lor. In prima categorie ar intra, 
după părerea noastră, Știința, Pro
gresul Gospodării L Casa Centrală

Dinamo
creze serios pentru a-și reveni în> 
vechea formă și a-și depăși 
performanțele, pe care le-a obținut 
pină acum. In categoria semigrea 
E. Delcă ar fi putut întrece actua
lele recorduri la total și la „smuls" 
dacă ar fi insistat la ridicări.

Seriozitatea cu care el se pre
gătește, ne îndreptățește să cre
dem că va reuși. 6 surpriză a pro
vocat apariția lui O. Gheorghiu 
(Dinamo), care la primul său con
curs a și întrecut recordul la „îm
pins" în cadrul cat. semigrea 
(112,5 kgr. față de 110 kgr. v.r.). 
O. Gheorghiu are forță deosebită, 
dar foarte multe lipsuri tehnice. El 
trebuie să lucreze în special la 
„smuls" și „aruncat". C. Bucur a 
concurat ia cat. mijlocie dar numai 
la „aruncat", ca de altfel și cole
gul său de colectiv N. Bălcăceanu 
(caț. grea). S. Cazan a realizat — 
m cadrul c.at. grea — o perfor
manță elabă (375 kgr.), față de 
rezultatele pe care le-a obținut an
terior, față de posibilitățile sale 
și mai ales die actualele norme. Este 
timpul ca S. Cazam să se pună în 
sfîrșit pe muncă, să dea dovadă de 
mai multă seriozitate în pregăti
re și disciplină.

Iată rezultatele concursului :
cat. ușoară: Gh. Ienciu 302.5 kgr. 

(92,5—90—120) ; R. Tiberiiu 292,5 
kgr. (85—90—117,5), cat. semimij- 
locie: N. Segal 312,5 kgr. (87,5— 
100—125), I. Ienciu (numai îm
pins) 110 kgr., cat. mijlocie: I. 
Dancea 332,5kgr. (100—100—132,5), 
A. Vasarhely 315 kgr. (90—100— 
125), cat. semigrea: E. Delcă 345 
kgr. (110—105—130), O. Gheorghiu 
330 (110—100—120), cat. grea: S. 
Cazan 375 kgr. (120—110—145).

Concursul desfășurat duminica 
dimineața în sala Dinamo, în ca
drai fazei regionale a campionatu
lui republican, 6-a soldat cu ur
mătoarele rezultate (primii clasați 
partkppă Ia finala campionatului) : 
cat. cea mai ușoară: I. Orban (Di
namo) 2-30 kgr., cat. semiușoară: 
Fr. GoscHer (Progr.) 260 kgr.. 
cat. ușoară: P. Truță (Progr.) 215 
kgr., cat. semimijlocîe: Gh. Gos
podinov (Dinamo) 285 kgr., cat. 
mijlocie: V. Mincior (Dinamo) 
292,5 kgr., cat. semigrea: C. Tă- 
bîreea (FI. roșie) 277,5 kgr., cat. 
grea; Anghel Lucian (Progr.) 300 
kgr. p. Imbrescu

corespondent

atletic din Capitală
3,50 m. la prăjină al lui Vasile 
Petcu, nou record de sală pentru 
juniorii de 15-16 ani. Alte rezul
tate: 110 m.g.: I. Opriș 15,6; I. 
Savel 16,4; 3.000 m.: F, Haglauer 
9:21,6; disc F.: Aline Poenaru 
34,36; suliță F.: Alexandra Tănase 
33,89; 80 m.g. F.: Silvia Băltă- 
gescu 13,5; Xenia Miliutin 13,6: 
disc; S. Știrbu 41,94; 200 m. St. 
Mihaiy 23^5; 1.000 m. F.: Georgeta 
Alogoș 3:18,5; 100 tn.: Aii. Stoenescu 
11,0 I. Savel 11,3; 100 m. F.: Maria 
Zotu 13,7; 600 m.: Al. Dumitra-
che 1:30,2; 400 m. F.: Maria Io- 
nescu 69,8; ciocan: V. Iacoveanu 
52,91; V. Albu 49,80; lungime: D. 
Petrescu 6.64; greutate: N. Ivanov 
13,69; L. Ptirdea și I. Heller 13,25; 
D. Stoian 13,00 record de sală ju
niori cat. I-a; înălțime F: Sanda 
Grosu și Niculina Barbu 1,49; lun
gime F: Angela Pietrarii 4,93. 
Antoneta Dragomirescu 4,75; tri
plu salt: G. Vintilă 13,71; greutate 
F.: Alexandra Tănase 11,32; Vale
ria Guzgan 11,19; Maria Vintilă 
10*91; înălțime: V. Cincă 1,75; I, 
Plopa 1,70.

a Armatei, Dinamo, Constructorul I, 
iar în cea de a doua Voința, Re
zervele de Muncă, Avîntul, Progre
sul II și Constructorul II. In afară 
de diferența de pregătire tehnică 
ce separă cele două grupe, mai 
există una care îngreunează des
fășurarea competiției. Echipele din 
grupa a Il-a, formate in majoritate 
din juniori între 14—15 ani, nu 
stat capabile să facă față unui joc 
disputat în condițiile actuale (tim
pul de joc și lungimea „terenului" 
de joc).

Rezultatele meciurilor disputate 
ieri sînt următoarele: Progresul 
Gospodării I — Constructorul II 
13—0 (9—0); Dinamo-Voința 5—2 
(3—0); Știința — Avîntul 15—0 
(9—0); Progresul Gospodării H — 
Rezervele de Muncă 7—1 (3—1); 
C.C.A. — Constructorul I 8—2

O interesantă formă de popul arizare a sportivilor fruntași tn 
producție, folosită In colectivul sportiv Voința-,,23 August" Oradea: 
un fotomontaj, in care sportivul este înfățișat în produefie și pe te
renul de sport, în cadrul aceleiași imagini.

De la înființarea ei și pină as
tăzi asociația sportivă Voința a 
obținut o serie de succese remar
cabile, atît în rfomeniul atragerii 
maselor de cooperatori în sport, cît 
și în domeniul întăririi sportului 
de performanță în cadrul asocia
ției. Multe dintre aceste succese 
se datoresc și preocupării care e- 
xistă in colectivele asociației față 
de munca de propagandă și agita
ție sportivă, activitate care, în 
cele mai multe locuri, contribuie 
efectiv la realizarea angajamente
lor anuale și la întărirea organiza
torică a colectivelor sportive.

îndeplinirea cu succes a anga
jamentelor pe anul 1954, precum 
și comportarea lăudabilă pe tere
nurile de sport a membrilor unor 
colective ca Voința Tg. Mureș, 
Arad, Timișoara, Iași, Focșani, 
Fălticeni, Sibiu, etc. este un rezul
tat direct al preocupării care exis
tă în aceste colective fhță de folo
sirea celor mai bune forme de pro
pagandă și agitație, față de aten
ția dată problemei educării spor
tivilor. Acest lucru ral se clar din 
faptuj», că, de» pilor, colectivul 
Voința Tg. Mureș și-a îndeplinit 
angajamentele pe 1954 cu mai bine 
de 4 luni înainte de sfîrșitul anu
lui, că echipele de baschet și po
pice finaliste în campionatele repu
blicane au avut o comportare la un 
înalt nivel de sportivitate, că spor
tivii unor cooperative ca „Cioca
nul", „Textila", etc. se situează 
printre cooperatorii fruntași in 
muncă.

Cunoscînd obiectivele principale 
ale muncii de propagandă și agi
tație sportivă, colectivele fruntașe 
ale asociației Voința au dat toată 
atenția realizării acestor obiective. 
Consiliile colectivelor n-au lăsat 
întreaga muncă pe umerii respec
tivului responsabil, ci l-au ajutat

Din activitatea comisiilor 
centrale

CĂLĂRIE

In ultima sa ședință, Biroul Comi
siei centrale de călărie a analizat 
probleme din cele mai importante 
legate de apropiata activitate ccm- 
petițională. Asifed, .au fost luate mă
suri pentru rezolvarea problemei 
clasificării sportivilor, a clasificării 
arbitrilor, orecum și pentru stabili
rea condițiunilor tehnico-organiza- 
torice care să asigure buna des
fășurare a întrecerilor prevăzute 
în calendarul intern.

In ceea ce privește concursurile 
de călărie din acest an, ele se vor 
desfășura după următorul program :

Ploești (Cupa Primăverii) 6—8
mai; Craiova (concurs republican 
și campionat de triatlon) 14—16 
mai ; Sibiu (concurs republican și 
campionat la proba completă) 
26—29 mai; Constanța (concurs re
publican, Cupa Dinamo și concurs 
pentru record la înălțime) 29—-31 
iulie; Brăila (concurs republican și 
concurs pentru record la lungime) 
6—8 august; Timișoara (concurs 
republican) 26—28 august; Tg. Mu- 

• reș (concurs republican) 9— 11 
septembrie; Orașul Stalin (concurs 
republican) 16—18 septembrie; 
Iași (concurs republican) 30 sep
tembrie — 2 octombrie; București 
(campionat dresaj obstacole și ju
niori) 21—23 octombrie; București, 
Tîrgoviște, Pitești, București (Cam
pionat de foriid) 11—14 noiembrie.

De asemenea s-au făcut diferite 
comunicări importante în legătură 
ou măsurile ce trebuie luate pentru 
a asigura călăreților fruntași o cît 
mai bună pregătire în vederea con
cursurilor internaționale la care vor 
participa în ageșt ag, 

să-și constituie un colectiv ob
ștesc (în care au intrat și au dat 
un randament deosebit utemtștn) 
și un plan de muncă axat pe obiec
tivele principale. De asemenea, 
consiliile colectivelor sportive Vo
ința din Fălticeni, Focșani, Vas
lui și Galați au dat o deosebită 
atenție îmbinării activității spor
tive cu cea din producție, contri
buind la formarea de brigăzi spor
tive Și la inițierea de întreceri intre 
ele, atît în orele de muncă, în pro
ducție, cît și în afara orelor de 
muncă, pe terenul de sport De ase
menea, consiliile celor mai multe 
dintre colectivele Voința au știut 
să atragă în munca de propagan
dă și agitație și îndeosebi in edu
carea sportivilor, și pe antrenorii 
diferitelor secții pe ramură de 
sport. Antrenori ca M. Vlaicov 
(gimnastică, Arad), Gh. Cojocaru 
(schi, Orașul Stalin), M. Bogdan 
(alpinism, București), M. Benia
min (natație, Timișoara) etc. con
tribuie din plin la educația sporti
vilor pe care-i antrenează. Și nu 
întimnlător este faptul că tocmai 
în colectivele care au dat mai pu
țină atenție muncii de propagandă 
și agitație se găsesc antrenori ca 
Ignișca Zaharia (Voința Prestări 
servicii), M. Saltelechi (Oradea) 
etc, care au comportări nejuste 
față de sportivi, aleargă după re
zultate imediate și se ocupă mai 
puțin de ridicarea de noi cadre 
și mai mult de atragerea unor ca
dre Rata formate, din alte colecti
ve. Insuficiența muncii de educa
ție a dus la manifestarea unor 
tendințe străine de sportul de tip 
nou (vedetism, individualism, lipsă 
de disciplină) în cadrul secțiilor 
de fotbal și lupte ale colectivului 
Voința Lugoj. Lipsuri de felul a- 
cestora există și în alte colective 
Voința și numai îmbunătățindu-se

Patinatorii noștri au realizat 24 recorduri ;
în concursurile de la Alma Ata

La 1.800 metri înălțime, pe pa
tinoarul de la Alma Ata, ferit de ori
ce fel de curenți, la o temperatură 
mereu constantă, niciodată prea ridi
cată sau prea scăzută, pe o gheață 
„ca oglinda", care permitea o a- 
lunecare desăvîrșită, patinatorii 
noștri au reușit în trei concursuri 
să îmbunătățească de 24 de ori 
recordurile țârii.

Eram acolo, în zilele lunii ianua
rie, o sumedenie de patinatori de 
viteză din țările de democrație 
populară. Nu semănăm unul cu ce
lălalt în ceea ce privește stilul sau 
poziția de patinare decît dintr-un 
singur punct de vedere: toți eram 
departe de ceea ce patinatorii so
vietici numeau „un stil sau o po
ziție corectă”.

N-a fost greu să ne dăm seama 
de lipsurile elementare din tehnica 
patinajului nostru, după cum n-a 
fost greu să trecem la o corijare 
atentă și eficace a acestor deficien
țe. Fiecare lot al țărilor de demo
crație populară era îndrumat în 
programul de antrenament de cei 
mă; de seamă tehnicieni sovietici, 
iar fruntașii patinajului mondial: 
Șilkov, Grișin, Jurii Sergheev, Ta
mara Rilova, Rimma Jukova, etc., 
erau neîncetat printre noi, s.fătuin- 
du-ne, îndruniîndu-ne, dîndtt-ne 
explicații practice. De la aceștia am 
învățat că patinajul eficace este cel 
.realizat în poziție joasă, cu genun
chii mult îndoiți, fără a muta cen
trul de greutate prea în față, că 
balansul mîinilor se face îna.poi și 
puțin lateral cel mult pină ,1a înăl
țimea umerilor, care stau drept în 
direcția de patinare. că împinge

f

conținutul și larma muncii de pro» 
pagandă, agitație și educație se: 
va reuși înlăturarea lor în cel mai 
scurt timp.

Invățînd din -■ experiența colecti-f 
velar fruntașe, celelalte colective 
sportive ale asociației Voința au , 
datoria de a da toată atenția pro
blemelor legate de propaganda șî 
agitația sportivă, de educarea fie-1 
cărui membru al lor. Pentru a- 
ceasta, trebuie spuse cîteva cuviiN 
te despre principalele forme de 
propagandă și agitație folosite în 
colectivele fruntașe ale asociație»* 
Succese remarcabile au fost obți
nute în folosirea mijloacelor de a- 
gitație vizuală. Pot'fi întîlnite în 
colectivele Voința lozinci mobiliza
toare sugestive, panouri și foto-: 
montaje ilustrate cu date și foto
grafii din viața sportivă a coope-t 
nativelor respective, vitrine cu ca» 
ricaturi dintre cele mai reușite, în 
care sînt combătute deopotrivă 
lipsurile conducerii colectivului șf 
ale secțiilor, ca și comportările 
nejuste ale sportivilor, pe terenul 
de sport sau în producție. Tabelele 
de recorduri ale colectivului pre
cum și panourile cu sportivi frun
tași in producție și în sport con'-' 
stituie, de asemenea, un mijloc 
propagandistic mult uzitat.

Membrii colectivelor Voința arire. 
sează adesea corespondențe presei 
locale și centrale, sau Buletinului 
intern al asociației, semnalînd atît 
realizările cît și lipsurile colecti
velor lor

Mult au contribuit la atragerea 
cooperatorilor în sport și la edu
carea sportivilor, munca de lămu» 
rire de la om la om, precum șț ■ 
mijloacele de propagandă orală. Ir» 
colectivele Voința s-au ținut nume-' 
roase conferințe cu caracter edus» 
cativ (urmate deseori de semina- 
rii) și ședințe de analiză duipă corn* 
petiții. Adunările generale periodi
ce ale membrilor colectivului att 
constituit cele mai nimerite ocazii 
pentru stimularea criticii de jos și 
a inițiativei maselor în rezolvarea 
principalelor probleme ale colecti
velor sportive. Pe alocuri a fost 
folosită, ca o bună metodă de sdrin- 
gere a relațiilor dintre membrii 
diferitelor secții pe ramuiră de 
sport sau dintre sportivii aceluiași 
cerc sportiv, vizionările de spec
tacole în comun, precum și audițiile 
ta colectiv ale transmisiunilor ra
diofonice. ' *

■£r
Generalizînd toate aceste forme 

și metode, trasînd ca sarcină folo
sirea lor în toate colectivele și con» 
trolînd felul în care se execută' 
această sarcină, consiliul central 
al asociației Voința va reuși săi , 
îmbunătățească forma și conținu-: . 
tul muncii de propagandă și agita-, 1 
ție și acțiunea de educare a spor-: ‘ 
tivilor din colectivele sale, reali-: 
zînd astfel noi succese în toata 
domeniile muncii sportive.

rea cu patina nu se face înapoi, cț 
lateral și alte multe elemente esen
țiale de tehnică, a căror însușire, 
a dus în mod normali, la îmbuna-: 
tățirea următoarelor recorduri ale . 
țării noastre: ,

TITUS SARCA : 500 m.: 46,3 
sec. în concursul II și 44,9, ?
în concursul ÎII ; 1.000 m. 3F
1:31,04; 1.500 m.: 2:27,0, în con- .? 
cursul II și 2:20,3 ta concursul) . 
III; 3.000 m.: 5:10,04 (o zecime mar I 
bun decît norma de clasificare a i 
maeștrilor sportului); 5.000 tn.: ? 
9:19,04 ta concursul II. I ’

VALERIAN KURT: 5.000 m. 9:10.05 
în concursul III; 10.000 m.: 19:17,07;, 
poliatlonul mic: 208,833 puncte; i
poliatlonul mare: 213,038 puncte.

ZOLTAN SZEKELY: 1.500 m.3 j
2:41,06 în concursul II și 2:41,04 * 
în concursul III; 3.000 m.: 5:41,02:’, 
5.000 m.: 10:30,8 în concursul II și ț 
9:41,04 în concursul III; poliatlo-1 
nul mic: 219,106 puncte. Toate re»4 
cordurile lui Szekely sînt în cadrul 
categoriei juniori.

ELENA CREȚU, ajutată zilnici 
de campioana mondială Tamaraj 
Rîlova, a îmbunătățit toate recorSJ 
durile de seniore, mai puțin cel d^j 
la 1.500 m. Iată noile recorduri® 
500 ni.: 57,5; 1.000 m.: 2:01,4 îtxj 
concursul II si 1:56,01 în concursul^ 
III; 3.000 m; 6:33,9 în concursul I>^ 
si 6:28,7 în concursul III; 5000 m.: 1 
i 1:25,0; poliatlonul mic: 248,833 
puncte. FL0R1N gamULEA 

din lotul R.P.R. de patinaj 
viteză
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Patru echipe bucureștene învinse în prima etapă JOCURI ECHILIBRATE ÎN ETAPA A DOUA

T Ne așteptam de mai multă vre
me la o „ofensivă" a echipelor de 
baschet din restul țării asupra for
mațiilor bucureșterre, care se ară
taseră în ultimii ani superioare ce
lor din provincie. Dar nimeni nu 
ar fi prevăzut ca începutul campio
natului masculin să ne furnizeze 
înîringerea a patru din cele cinci 
echipe care reprezintă Capitala în 
cea mai importantă competiție in
ternă. Performanțele obținute de e- 
chîpele provinciale în etapa inau
gurală a campionatului stat fără 
îndoială, o do-adă a progresului 
pe care ele l-au înregistra* de la 
campionat Ia campionat, dar, mai 
ales, stat o «nărtur'e că ele s-au 
pregătit cu mai multă con’iiîjco. 
zitate ca pînă acum. In orice caz, 
rezultatele etapei întiia a cair.p:c- 
mtvl'-ă măscuita sînt un semnai că 
anul acesta ne putem aștepta la 
o întrecere mult mai echilibrată, că 
formațiile din Bti-urești vor avea 
•nelt mei mult de luptat «J fața 
fcrn-ațiilor din restul țării ș: ca. 
Sn consecință, au datoria să se an- 
’treneze și mai serios, dat frnd că 
nivelul campionatului a crescut

Trecind arum la o scurtă comen
tare a rezultatelor, trebuie să în
cepem prin a sublinia performan
țele echipelor Progresul Tg. Mureș 
(antrenor Șt. Zoldi) și Dinamo O- 
rodea (antrenor Emil Blags), care 
au invns, la capătul unor întreceri 
pasionante, pe C.C.A. și, respectiv, 
echipa campioană Dinamo Bucu
rești. Victoriile celor două echipe 
nu sînt insă accidente. Amîndouă 
s-au prezentat total „schimbate la 
fată". Intr-adevăr, atit baschetba- 
liștii din Tg. Mureș cit și cei dta 
Oradea s-au arătat bine pregătiți 
fizic și tehnic și, ca urmare, au 
practicat un joc organizat, gîndit 
luptind în p-us și cu o deosebită 
dirzenie. O surpriză plăcută a con- 
stituît-o de asemenea debutul in 
categoria A al echipei Constructo
rul Sibiu care ne-a dovedit că are 
— datorită calităților și tinereții 
jucătorilor ei — perspectivele unui 
real progres. Iot astfel, nu tre
buie trecute cu vederea comportă
rile bune a'e echipelor Progresul 
Orașul Stalin și Dinamo Tg. Mu
reș, care au început campionatul

Finalele campionatelor republicane de schi
Coborirea a cerut concurentiior o bună pregătire tehnică și mult curaj
Dacă nu ai fost martor la o co- 

borire pe pirtia Lupului, cea mai 
dificilă pîrtie din țara noastră, este 
greu să-ți imaginezi cit de pregătit 
trebuie să fie un schior și în același 
timp crt curaj trebuie să aibă, pen
tru a se prezenta la startul unei 
astfel de întreceri. Văzîndu-i pe tu
riști luncrird pe parte ușoare sau 
pe schiori: încercați cobcrtad Sirtina- 
rul trăiești emoții de nedescris, 
care cresc și mai mult în clipa în 
care urmărești, de pildă, pe Gh. 
Cristoloveanu cobori.-rd în plină 
viteză pirtia Lupului. Diferența 
dintre un schior care coboară pir
tia Lupului și același schior cobo
ri nd o pantă obișnuită m:-a suge
rat-o chiar unul din spectatorii în
trecerii disputată sîmbâtă la Po
iana Stalin.

— Dacă nu vezi un campion co- 
borind pe pirtia Lipului, ci ai nu
mai imaginea lui coborînd pe o 
pîrtie obișnuită, e ca și cum ai ve
dea un mare înotător făcînd duș și 
nu doborînd un record intr-o mare 
întrecere internațională.

Vineri erau înscriși pentru proba 
de coborîre 51 de schiori. Dintre 
aceștia, 11 au renunțat să ia star
tul simbătă. Pirt'a prezenta, in
tr-adevăr, dificultăți deosebite, mai 
ales din cauza stării zăpezii. Pînă 
spre orele 10 pirtia Lupului se 
prezenta sub forma unei pante ab
rupte de gheață. Organizatorii au 
așteptat ca temperatura ridicată să 
topească gheața, lotuși, atunci 
cînd primul concurent a luat star
tul pirtia nu era mai bună. Ghea
ta se muiase, dar zăpada zgrtin- 
turoasă și umedă împiedica desfă
șurarea normală a concursului. 
Lunecarea era foarte bună, în 
schimb, la orice viraj în care con- 
curenții derapau, zăpada pornea și 
ea la vale, împreună cu schiorul 
care își pierdea de cele mai multe 
ori echilibrul. Starea pîrtiei precum 
și slaba pregătire a multora dintre 
schiori a făcut ca, din 40 cîți au 
luat startul, numai 18 să termine 
cursa.

Porțiunile cele mai dificile au

a campionatului masculin de
cu victorii promițătoare.

Echipelor învinse le rezervăm un 
spațiu mai restrins, fiindcă vom 
avea ocazia să revenim asupra lor. 
Este însă necesar să spunem că 
dacă C.C.A. și, îrr mai mică mă
sură, Progresul F.B. au prestat 
partide la nivelul posibilităților 
lor și înfringerile se datoresc mai 
mult unor situați' de joc, în 
schimb Dinamo București și Lo
comotiva P.T.T. s-au prezentat slab, 
au dovedit nepregătite, neomoge- 
nitate ca valoare și stadiu de an
trenament intre jucătorii întrebu
ințați.

Iată acum cronicile jocurilor din 
Capitală, ca și relatări asupra 
partidelor din restul țării transmi
se de subredacțiile noastre:

CC.A. — PROGRESUL TG. MU
REȘ 79 84 (47-46)

Fără îndoială, cel mai reușit 
joc al «tapet S-a jucat baschet de 
calitate și, în același timp, s-a iup- 
tat din primul și pină în ultimul 
moment cu o energie exemplară. E- 
voluța scorului — deosebit de in
teresantă — a dublat frumusețea 
unor reușite faze de baschet, rea
lizate de ambele echipe. Este in
teresant să știți că Progresul a 
condus în min. 11 cu 30-21, că 
C.C.A. avea avantaj de trei punc
te (37-34) la numai patru minute 
după aceea, că Progresul a remon
tat și a luat conducerea (54-52) 
în min. 23 pentru ca C.C.A. să ai
bă din nou un „iureș" și să ob
țină 62-54 (min. 26). Această per
manentă oscăare a avantajului mi 
s-a oprit decît în min. 35, cîn>d 
Progresul a luat conducerea și nu 
a mai cedat-o pînă la sfirșit. E- 
vidențieri: Zoizon, Rettegy, Kadai 
(Progresul) și Folbert, Fodor, Ni- 
culescu (C.C.A.).

DINAMO BUCUREȘTI - DINA
MO ORADEA 46-54 (12-21)

Echipa campioană, nesigură, ne
pregătită, nervoasă, a fost condu
să de la început și pînă la sfirșit 
de către dinamoviștii din Oradea, 
care și-au impus superioritatea prin 
precizie în aruncările de la semi-

fost hopurile dimFntea poienei 
Cristianului și „S-ul mare", în ca
re cei mai mulți concurenți au 
și căzut, fie pierzînd secunde pre
țioase, fie abândonir.d. Trecind ho- 
purâie, și în special hapul mare di
naintea poienei Crisitonului, cei 
mai mulți concurenți și-au pierdut 
echilibrat La aterizare, zăpada 
moale a făcut ca schiurile să se 
înfunde adine, astfel că cei mai 
mulți asi căzut Trebuie remarcat că 
schiorii bine pregătiți, cum au fost 
cîștigătorul probei. Cristotoveaeiu, 
precum și Biră, Scî-meci, Bîrsan, 
au reușit totuși și să-și continue 
cursa. Unul dintre seniorii care au 
reușit să obțină un rezultat bun, 
dinamovistul Ion Letcă, a executat 
Ia trecerea hopului despre care 
vorbim, un „salt mortal" bineînțeles 
fără să vrea. El s-a dat peste cap, 
însă, spre surprinderea spectatori
lor care priveau cu emoție a ateri
zat exact pe schiuri, continuîndu-și 
cursa. In „S-ul mare" au ieșit din 
cursă Ion Bîrsan, Mihai Bîră, Ra
du Scimeci, Valerin Ionescu, Mir
cea Enache și alții. Incercînd să 
„ia" in viteză prea mare cele trei 
porți așezate acolo tocmai pentru ,a 
Ie micșora viteza, mulți dintre con
curenți nu au reușit aceasta sau 
au fost aruncați pînă îrr pădure, 
lotuși nu s-au înregistrat acci
dente, în afară de o entorsă pe 
care a suferit-o Sergiu Rucăreanu 
și o căzătură mai zdravănă care 
l-a scos din cursă pe Mihai Dra- 
gomirescu în Poiana Cristianul.

Trebuie arătat însă că pe lingă 
dificultățile pe care le-au întîmpi- 
nat, concurenții la proba de cobo- 
rire s-au prezentat destul de slab 
pregătiți. De altfel, este concludent 
faptul că numai 18 dintre ei au 
reușit să termine cursa, rezultate 
mulțumitoare reușind să .obțină 
doar primii trei clasați. Ceilalți, au 
înregistrat timpuri foarte slabe.

Victoria i-a revenit lui Gh. 
Cristoloveanu, care, cu toate că a 
căzut, pierzînd timp prețios, .a re
ușit să refacă pe partea a doua, în- 
trecîndu-1 pe antrenorul și coechi
pierul său Dumitru Sulică. Acesta, 
făcînd o cursă prudentă, a reușit să 
termine fără nici o căzătură.

La fete, victoria a revenit Mag
da lenei Marotinean'u, care, cîști- 
gind al treilea titlu, a obținut și

baschet
distanță și libere. Cei mai buni: 
Comstantinescu, Vanya, Till (Di
namo Oradea), Cojooa.ni (Dinamo 
București).

PROGRESUL F. B. BUCUREȘTI- 
CONSTRUCTORUL SIBIU 57-60 

(31-34)

A fost mai mult un meci de lup
tă, mai puțin reușit din punct de 
vedere tehnic. Impetuozitatea și 
modul eficace în care au acționat 
Gusan și M. Spiridon, — primul 
sub panou, al doilea prin pătrun
deri și aruncări de la semidistan- 
ță, — le-a adus sibienilor victoria, 
pentru care întreaga echipă a 
muncit neobosit. S-au remarcat: 
Gusan, Spiridon M., Gruber (Con
structorul), R. Popovic', Ortteki, 
Maotea (Progresul F. B.).

DINAMO TG. MUREȘ — ȘTIIN
ȚA IAȘI 76-48 (35-20)

Pregătirea fizică și tehnică su
perioară a dinamoviștrlor a decis 
victoria. Mențiuni pentru buna 
comportare a jucătorilor Beregme- 
ri, Bodo (Dfaamo) și Hațtegami 
(Știința).

PROGRESUL ORAȘUL STALIN- 
LOCOMOTIVA P.T.T. BUCUREȘTI 

55-39 (24-15)

Progresul și-a asigurat dte la în
ceput un avantaj pe care nu l-a 
mai cedat. Locomotiva s-a com
portat sub valoarea normală. Au 
jucat bine: Dumitrescu, Masievici 
(Progresul), Negoescu (Locomoti
va).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - ȘTIIN
ȚA I.C.F. 38-45 (20-24)

Jocul organizat, cu multe con
traatacuri al bucureștenalor a fost 
cheia succesului lor. Știința Timi
șoara, nesigtiră în jocul de cîmp 
și imprecisă în aruncări (procentaj 
la aruncări din acțiune: 25%!). 
Peste valoarea celorlalți jucători 
s-au ridicat: ^jjltorb^lv, I. Dinescu 
(Știința I.C.F.) șj Ducu, Pușcașu 
(Știința Timișoara).

cel mai bun punctaj ia combinata 
alpină. Și de data aceasta ea a 
mers prudent, atît dte prudent in
cit sîntem convinși că în acest fel 
ea nu va mai reuși să progreseze. 
D:n nou Edith Trey bal s-a clasat 
pe locul al doilea, la o diferență 
destul de mică de cîștigătoare. Irr- 
cercînd să meargă foarte tare, Eli- 
sabeta Suciu a pierdut și de data 
aceasta, căzînd la hopui dinaintea 
poienei Cristianul. Trebuie arătat 
că tinăra studentă se prezintă 
slab pregătită tehnic, luptîrud în
să d:n toate puterile și cu mult cu
raj pentru obținerea urrui rezultat 
mai bun.

Deși nu a reușit să obțtînă pri
mul loc la proba de coborâre, Du
mitru Sulică a obținut totuși tit
lul de campion la combinata al
pină. El l-a întrecut de puțin pe 
Gh. Cristoloveanu.

REZULTATE TEHNICE
Coborîre băieț' (3400 m. — 900 

m. diferență nivel): 1. GH. CRIS
TOLOVEANU (DINAMO) 2:55,2
— campion R.P.R.; 2. D. Sulică
(Dinamo) 2:55,8; 3. I. Secui (Di
namo) 3:00,4; 4. N. Lupan (Dina
mo) 3:05,7. 5. I. Be r iudei (Știin
ța) 3:13,9; 6. I. Letcă (Dinamo) 
3:23,8; 7. Albert Aurel (C.C.A.) 
3:24,5; 8. Gh. Mîndru (Voința) 
3:24,5.

Coborîre fete: 1. MAGDALENA 
MAROTINEANU (C.C.A.) 1:40,6
— campioană R.P.R.; 2. E. Trey- 
bal (Progresul) 1:41,2; 3. Miha- 
ela. Măzgăraanu (Voința) 1:43,2.
4. Suzana Weber (Voința) 1:45,2;
5. Stanislava Zerman (FI. roșie) 
1:49,6. 6. Elisaveta Suc'u (Știin
ța) 1:51,8.

Combnată alpină bărbați: 1. 
DUMITRU SULICĂ (D1NAMO)( 
7,22 pct. — campion R.P.R.; 2. Gh. 
Cristoloveanu (Dinamo) 9,42 pct.;' 
3. Lupan (Dinamo) 27,74 pct.; 4. 
I. Berindei (Știința) 28,38 pct. 5. 
Albert Aurel (C.C.A.) 31,40 pct.

Combinată alpină fete; 1. MAG
DALENA MAROTINEANU (C. C. 
A) 0 pct.; 2. Edith Treybal (Pro
gresul) 10,79 pct.; 3. Mihaela Măz- 
găreanu (Voința) 18,10 pct.; 4 Sta
nislava Zerman (FI. Roșie) 29,89 
pct.. 5. Suzana Weber. (Voința) 
32,09 pct.

TUDOR. yORN^CD

A CAMPIONATELOR CATEGORIEI A LA VOLEI
Și în această a doua etapă echi

pele din țară sau cele considerate 
codașe au avut comportări merito
rii, uneori chiar surprinzătoare, 
punînd in dificultate formații mai 
puternice și mai experimentate ale 
Capitalei. Desigur că cea mai fru
moasă comportare a avut-o echipa 
masculină Metalul Uz. Tractoare 
Orașul Stalin care a fost la un 
pas de victorie în fața redutabilei 
formații Dinamo Buc. De aseme
nea, Știința Arad a opus o deose
bită rezistență campionilor noștri, 
reușind să cîștige un set și pier
zînd un altul la 15.

Dintre jocurile feminine remar
căm succesul Voinței Sibiu în fața 
echipei Dinamo București și al ju
cătoarelor de la Constructorul în 
partida lor cu experimentatele vo
leibaliste de la Progresul C.P.C.S. 
Ambele rezultate constituie sur
prize dar și garanții ale creșterii 
nivelului de joc a majorității echi
pelor noastre.

MASCULIN

Locomotiva București — Flam, 
roșie Tg. Mureș 3-0 (15-6, 15-11, 
15-13). Feroviarii au cîștigat destul 
de ușor partida cu proaspeții pro- 
moviați în categoria A. Atacul în 
forță șj trasul prin surprindere au 
dezechilibrat apărarea celor de la 
Tg. Mureș. Ultimul set al partidei 
a fost mai disputat. Jucătorii Fla
murii roșii, deși au condus cu 13- 
11, nu au reușit să-și adjudece se
tul. S-au remarcat de la învingă
tori Horațiu Nicolau, la fel de bun 
ca țn etapa precedentă, iar de ta 
învinși Boroș și Pașca-nu

Dinamo IX — Progresul I.M.P. 
Cluj 1-3 (1-15, 15-12, 5-15, 8-15). 
O partidă in care clujenii și-au 
impus superioritatea din primul 
set. De altfel și scorul primului 
set (15-1) arată clar raportul de 
forțe. Oaspeții au căutat ca prin 
mingi liftâte sau tras puternic sa 
deruteze atît blocajul K oît și apă
rarea dinamoviștilor. în setul doi, 
jucătorii echipei gazdă își revin și 
reușesc să cîștige setul, însă sînt 
depășiți categoric în celelalte se
turi. S-au remarcat de la clujeni 
Agîrbiceanu, Cherebețiu și Hidi- 
șan, iar de la Dinamo Ghiță și 
Lupescu.

Progresul I.T.B. — Știința Ti
mișoara 3-0 (15-5, 15-5, .15-6). Un 
meci anost, lipsit de spectacu
lozitate. Tinerii de la Progresul au 
trecut cu ușurință și de acest ad
versar. Jucătorii de la Știința au 
jucat foarte slab. Acest fapt tre
buie să dea de gîndit antrenorului 
și jucătorilor acestei echipe, care 
poate și trebuie să dea mai mult.

C.C.A. — Știința Arad 3-1 (15- 
10, 6-15, 17-15, 15-9). Arădenii 

s-au ridicat dte multe ori la nivelul 
campionilor, reușind să cîștige un 
set și în cel de aii treilea, avînd 
setbal la 14. In special blocajul lor 
a funcționat foarte bine, dar pre
gătirea fizică a fost insuficientă. 
Echipa militară a atacat susți

Au început pregătirile echipelor de rugbi
Sezonul competițional la rugbi 

din anul acesta se anunță foarte 
disputat. îmbunătățirea jocului, care 
a marcat un salt calitativ deosebit 
în sezonul trecut la majoritatea e- 
chipelor, a făcut ca acestea să se 
îngrijească din timp de pregătirea 

• lor pentru întrecerile viitoare.
Timpul favorabil a permis jucă

torilor de rugbi să înceapă pregă
tirile fa aer liber încă de mult. 
Foarte puțin timp după terminarea 
perioadei competiționale echipele 
bucureștene au început antrenamen. 
tele în aer liber, ta săli, la munte, 
etc.

De exemplu, Constructorul Bucu
rești a început pregătirile prin cro
suri pe schiuri, alergări în zăpadă, 
pe teren variat, etc., care au con
tribuit to egală măsură la dezvolta, 
rea fizică generală a jucătorilor 
acestei formații. In momentul de 
față Constructorul București își con
tinuă cu multă seriozitate antre
namentele pe teren; sub conducerea 
antrenorului Cornel Munteanu.

Locomotiva Grivița Roșie se află 
și ea aproape «te sfîrșitul perioadei 
pregătitoare. Feroviarii au început 
antrenamente la sală încă din luna 
decembrie, sub conducerea antreno. 
rului G. Pîrcălăbescu și acum își 
continuă pregătirile pe terenul din 
parcul Copilului. De asemenea, for. 
mafiile Casei Centrale a Armatei 
și DinatEio București se găsesc in

nut și s-a prezentat bine pregă
tită, atît din punct de vedere teh
nic cit și fizic. S-au evidențiat Ro
man, Wtlwert, Șușelescu (C.C.A.) 
și Săplăcan, Jitaru și Hubert (Ști
ința).

Metalul Uzinele Tractoare Ora
șul Stalin. — Dinamo București 
2-3 (15-12, 14-16, 15-9, 8-Î5,
14-16).

Acum o săptăniînă, la Bucu
rești, în fața Locomotivei, metalur- 
giștii din Orașul Stalin au dovedit 
că au o echipă bine pusă la punct, 
capabilă de rezultate frumoase, 
fapt confirmat acum, la Ora
șul Stalin, în partida cu Dinamo 
București. Metalul Uzinele Trac
toare a fost la un pas de victorie 
în mai multe momente ale meciu
lui și fa special în setul cinci, 
cînd a avut d-e mai multe ori 
mecibal. In deosebi blocajul efec
tuat în trei die metalurgiști și jo
cul pe fundul terenului au funcțio
nat foarte bine. Au corespuns de la 
Diniamo Apostol și Cristea, iar de 
la Metalul Iluțiu, Mihail si Rusu.

FEMININ
Progresul București — Construc

torul București 1-3 (10-15, 15-13 
8-15, 7-15). Constructorul a jucat 
cu multă hotărâre in partida cu 
fostele noastre campioane. Este de 
remarcat faptul că toate echipiere-1 
le Constructorului au participat la 
acțiunile de joc, dovedind prin a- 
ceasta o omogenitate remarcabilă. 
Jucătoarele de la Progresul, deși 
cu un nivel mult mai ridicat, nu 
au dat randamentul echivalent po
sibilităților lor. In apărare au a- 
vut foarte multe ezitări în inter
venții, iar ta atac au funej-tonat 
inconstant.

Buna performanță a formației 
Constructorul se datorește întregu
lui lot de jucătoare și ea constituie 
una din surprizele acestui campio
nat.

Dinamo București — Voința Si
biu 2-3 (15-3, 8-15, 15-13, 17-19, 

,9-15). Noile promovate au început 
cu tănidrtate, dar în următoarele 
seturi, organizîndu-și jocul ta apă
rare și folosind in atac cu succes 
majoritatea jucătoarelor, au reușit 
să obțină o prețioasă victorie ta 
fața unei echipe mai rutinate. Este 
a doua victorie obținută de sibi
ence în campionat. Dinamovistele 
au prestat un joc sub valoarea lor. 
S-au relevat Felicia Bogorin și 
Antoaneta Maricuța de Ia Vomța, 
care au corespuns atit ta atac cit 
și în apărare

Voința Orașul Stalin — Știința 
1. C. F. 0-3 (9-15, 7-15, 10-15). 
Studentele au înfcecut cu mai mul
tă jȘfreutate decît arată scorul pe 
jucătoarele de la Voința. S-au re
marcat Corbeanu, Timoșanu (ICF). 
De la Voința au corespuns surori
le Picam.

Flamura roșie Iași — Progresul 
Cluj 1-3 (13-15, 15-13, 14-16, 15- 
17). Un meci strâns în care, mai 
rutinate, clujencele au reușit să cî
știge în patru seturi.

tr-un stadiu avansat de ar:-ena- 
ment. Militarii își desăvârșesc pre
gătirea prin antrenamente Ia salK 
prin practicarea de spori:cr. com
plimentare și exerciții fizice, iar dL 
namoviștii se pregătesc intens d:n 
toate punctele de vedere pe ters- 
nurile din parcul sportiv Dinamo.

Și echipele din provincie duc • 
intensă muncă de pregătire ta ve
derea începerii noului sez-.-i re 
rugbi și vor ca rezultatele lor <Kb 
acest an să fie cit mai valoroase. 
Astfel, jucătorii echipei Ștîfa'a . ■- 
mișoara, proaspăt promovată in 
prima categorie a țării, an început 
antrenamentele ta aer liber, e:ec- 
tuînd diferite scheme tactice sub 
conducerea antrenorului lor Eugen 
Sfetescu.

Pregătirea practică a jucătorilor 
de rugbi din toate colectivele spor
tive este îmbinată cu cea teoretică, 
aceasta fiind cu atît mai necesară 
cu cit modificările regulamentului de 
rugbi, cer din partea acestora o a- 
tenție deosebită și o depFnă însu
șire a noilor reguli de ioc.

Peste puțin timp, formațiiia bucu. 
reștene și cele din provincie vor 
începe jocurile de antrenament.

De seriozitatea cu care înțeleg 
să Se pregătească formațiile noas
tre de rugbi, atît cele din categoria 
A cit și cele din B, denind in mare 
măsură și rezultatele pe care le vor 
obține in sezonul actual,



Anul acesta alpinismul cunoaște o 
vie activitate în sezonul de iarnă. 
Desigur, principalul obiectiv îl 
constituia „Traversarea de iarnă a 
crestei Făgărașilor", în vederea că
reia asociația Știința a început mai 
de mult pregătirea j»e teren, efec- 
tuind chiar și tura standard, iar 
alpinîștii celorlalte asociații, Meta
lul, Locomotria. Progresul și Fla
mura roșie se află zilele a- 
cestea în masivul Piatra Craiului, 
pentru a face, la rîndul lor, tura 
standard cerută de regulament.

Dar, în timp ce majoritatea a'pi- 
niștilor se preocupă de traversarea 
crestei Făgărașilor, două echipe — 
una a C.C.A. iar cealaltă a asocia
ției Voința — au hotărît să reali
zeze ture mult mai grele în vede
rea stabilirii celei mai bune per
formante alpine de iarnă pe anul 
1955. Echipele, alcătuite din alpi- 
niști încercați, cu o bogată expe
riență, vor străbate întreaga creastă 
a Cainpațîlor meridionali, dte la- 
Dunăre și pînă în Buceigi.

Preliminarii la competiția de gimnastică „Cupa orașelor”
Simbătă în București, duminică 

ta celelalte orașe ale căror echipe 
vor participa la competiția de gim
nastică „Cupa orașelor", au avut 
tac concursurile de sdlecție a ele
mentelor care vor forma echipele 
reprezentative.

La concursul de la București au 
participat 80 gimnaști, dintre care 
au fost selecționați următorii: N- 
Covaci, Gh. Năilescu, Gh. Grigo- 
rescu, M. Bădulescu, Elekeș, K. 
Knopp, J. Weiss, N. Petroiu, (ech i
pa de băieți); E. Popovtci, M. Ia- 
cobescu, S. Inovan, M. Bertea, A. 
Ionescu, E. Elias, precum și două 
gimnaste de categoria a II-a care 
urmează a fi desemnate.

La Timișoara, tKn cei 32 parti

Concursul de verificare a lotului republican de lupte
Concursul de verificare a lotului 

republican de lupte, desfășurat du
minică seara In sala Dinamo, s-a 
deosebit de precedentul în primul 
rînd prin aceea că sportivii din lot 
au luptat cu alți adversari decît cu 
cei cu care s« pregătesc în mod 
obișnuit. In al doilea rînd, cîțiva 
dintre aceștia au fost programați 
să se întreacă cu adversari supe
riori ca greutate. In orice caz, pen
tru majoritatea celor cane au luptat 
6-au pus probleme diferite de cele 
pe care le pun de obicei meciurile 
de verificare, probleme lapropiate de 
specificul concursurilor oficiale. Din 
acest punct de vedere, găsim foarte 
util să se programeze cît mai des 
concursurile de verificare cu public, 
totrucît aceasta creează ambianța 
Întrecerilor oficiale și stimulează 
lupta. îmbucurător este faptul că 
cei invitați să lupte cu sportivii din 
lot nu s-au mulțumit să fie simpli 
parteneri de antrenament, ci s-au 
dovedit a fi adversari dificili și mai 
ales bine pregătiți, ca de ex. I. Mu- 
reșan, G. Șuteu. De asemenea, este 
de consemnat, ca un fapt deosebit, 
întrecerea desfășurată în cadrul ca
tegoriei grea, între Gh. Marton și 
A. Șuii. Pentru prima oară, dună 
foarte multă vreme, spectatorii âu 
fost entuziasmați d,e întrecerea care 
s-a disputat în fața lor, între doi 
-grei”. *

In general, componenții lotului 
s-au prezentat, de data aceasta, mai 
tine pregătiți, mai combativi și cu 
o apărare îmbunătățită. (De pildă, 
D. Pîrvulescu, Fr. Horvath, M. 
Schultz, V. Onoiu). Dar nu este 
mai puțin adevărat că doi dintre 
luptătorii de bază ai lotului s-au 
comportat din nou sub valoarea ior. 
și anume M. Belușica și L. Bujor, 
ultimul fiind învins chiar de către 
V. Onoiu.

L.tă acum și desfășurarea celor 
șa? te întîlniri:

Cat. 57 kgr.: Fr. Horvath învinge

Comunicări
HOCHEI FE IARBA: Comisia 

orășenească de hochei pe iarbă or
ganizează, începind de la 24 fe
bruarie, o școală de arbitri.

Doritorii se pot înscrie pînă la 
data începerii cursului în str. Va
sile Alecsandri n-r. 6.

Amînarea campionatului de calificare la hochei
Sîmbătă și duminică urma să . categoria A la hochei pe gl.eață. 

se desfășoare la Orașul Stalin I Din cauza timpului nefavorabil, 
campionatul de calificare pentru j competiția a fost* amînată.

Echipa de alpinism a asociației 
Voința a plecat joi într-o tură 
alpină de iama de mare dificul
tate : traversarea Carpaților me
ridionali. Echipa este formată din 
Alexandru Floriciotu, Andrei Mol
dovan, Nicolae Lorincz, Paiul Fa- 
zocoș și Ion Dragomir. Tura va 
dura minimum 30 zile, măsurînd 
aproximativ 500 km, de-a-lunguil 
munților Cemei, Go-deanu, Rete
zat, Paring, Făgăraș, Piatra Cra
iului, Bucegi.

Parcurgerea Carpaților meridio
nali pe timp de iarnă nu a mai 
fost realizată pînă acum. Este o 
tură deosebit de grea, care repre
zintă — în limbaj alpinist — o 
performanță de gradul 5 B și are 
o valoare de nivel internațional.

Alpiniștiii die la C.C.A., și-iau 
propus să treacă peste vîrfu- 
riile ceile mai înalte ale masivi
lor respectivi: Godeanu, Peleaga, 
Custura, Cîrja, Mîndra, Căpățîna, 
Suru, Negoiu, Viștea, vîrfuil la Om 
și vîrful Omul.

cipa n ți s-au impus — Și deci vor 
forma echipele — următorii: 1. 
Neubauer, A. Ciunda, I. Schmolig, 
I. Horak, A. Urda, I. Dvorak, E. 
Grelerth, F. Draghină (echipa de 

’băieți) ; E. Pieckmik, S. Bugariu,
B. Czalh, P. Szasz, A. Monairiu, A. 
Trandafirescu, E. Micu, E. Hfiber 
(echipa de fete).

După concursul desfășurat la 
Cluj au fost alcătuite următoarele 
echipe: A. Batiz, N. Varga, Fr. 
Darvaș, M. Golner, A. Cenușe, L. 
Kiss, St. Szabo, Fr. Kiss — rezer
ve : I. Dunkel, St. Banyossi (echi
pa de băieți); L. Munteanu, I. Să- 
că’.ici, I. Babici, V. Palackos, I. 
Bokos, M. Berky — rezerve : E. Na
gy, H. Hegyessy (echipa de fete).

la puncte pe D. Pîrvulescu. După 
cum era de așteptat, Horvath a acu
mulat punctele victoriei în repriza 
sa de parter. Cu toate acestea, Pîr
vulescu s-a apărat bine. De ase- 
menea, Horvath și-a îmbunătățit 
apărarea.

Cat. 62 kgr.: M. Schultz întrece 
la puncte pe Gh. Ș-uteu. Schultz a 
confirmat rezultatele excepționale 
reușite în ultima vreme, întrecînd 
un adversar puternic și bine pre
gătit, care are însă scuza de a se 
fi prezentat obosit. învingătorul a 
lucrat în forță, dovedind că și-a 
îmbunătățit viteza și s-a apărat 
la parter foarte bine.

Cat. 67 kgr. D. Cuc învinge la 
puncte pe Fr. Harry. învingătorul a 
condus lupta în același ritm de la 
început pînă la sfîrșit și a reușit 
acțiuni de viteză foarte spectacu
loase. Este încă unilateral, încer- 
cînd mereu — chiar cu riscul dea 
fi contrat — aceleași acțiuni.

Cat. 73 kgr. V. Bul.arga învinge 
la puncte pe I. Gașipar. Mai com
bativ, bazînd'U-se în special pe cali
tățile sale fizice, Bularca a confir
mat speranțele puse în el. Sub as
pect tehnic mai are însă foarte 
multe de învățat.

Cat. 79 kgr. M. Belușica învinge 
la puncte pe I. Mureșan. Belu- 
șic.a trebuie să lucreze mai se
rios și să pună accent pe dezvol
tarea forței.

Cat. 87 kgr. V. Onoiu Învinge la 
puncte pe L. Bujor. Onoiu a luptat 
cu multă voință, reușind o partidă 
bună, mai des în reprizele de par
ter. De altfel, el .a cîștigat conferind 
la o acțiune a lui Bujor, care a 
făcut serioase greșeli telnice și 
tactice.

Cat. grea. Gh. Marton întrece la 
puncte pe A. Șuii. A fost cea mai 
spectaculoasă întrecere a reuniunii. 
In sfîrșit. Gh. Marton a reușit să-și 
valorifice diferența de greutate și 
forța sa.

NATAȚIE: Incepînd de la 24 fe
bruarie, Comisia orășenească de 
notație organizează un curs de ar
bitri. Ședințele acestui curs vor a- 
vea loc la bazinul acoperit de la 
Floreasca.

Jocurile amicale de fotbal de

Vasile Iosif, portarul echipei Metalul București, a plonjat la 
vreme, așa că Fusulan (Progresul Buc.) nu mai poate interveni. Fa
ză din meciul Progresul București — Metalul București, disputat du
minică dimineaja pe terenul Progresul C.C.S. Dudești.

Numeroase echiipe de categorie A 
și B au susținut duminică partide 
amicale, cu care prilej a fost veri
ficat stadiul de pregătire atins de 
jucători individual și de echipe ca 
ansamblu. Iată ce ne-au transmis 
reporterii și corespondenții noștri:

S DINAMO București a jucat la 
Cîmpina cu echipa de categorie B, 
Flacăra. Terenul total impracticabil 
și lotul numeros de jucători opus 
de localnici au făcut examenul deo
sebit de greu. A cîștigat Dinaniocu 
2-1 (1-1). Apărarea imediată —Bă- 
cuț I, Anghel, Szoko — a jucat 
aproape fără greșeală, în special 
Anghel care s-a acomodat foarte 
bine în postul de stoper. Toma bun, 
însă Călinoiu a fost scos din forma
ție de către antrenor, întrucit n-a 
respectat indicațiile tactice. înain
tarea, deși arăta poftă de joc, n-a 
dovedit că știe să joace pe teren 
greu. De aici, multă enervare în 
rîmdwile ațacanților, fapt care a 
dus, de altfel, la eliminarea din joc 
a lui Nicușor.

La Flacăra Cîmpina s-a constatat 
un stadiu avansat de pregătire, 
echipa d'in primă repriză fiind a- 
ceea care a dat un randament mai 
bun. Au mâncat: Mincuilescu, Nea- 
gu și Ene.

DINAMO: Birtașu (Curcan) — 
Băcuț I, Anghel, Szoko — Călinoiu 
(Nemeș), Toma — Bartha (Ma- 
gheț), Nicușor. Ene, Neagu, Magheț 
(Fodor).

FLACARA: Sălcudeaniu (Marcul - 
Sarvaș, Stoian (Mihăiescu), Iones- 
cu III (Cismaru) — Nițulescu (Du- 
țescu), Bălăceanu (Iancu) — Man
ta (Rînceanu), Mihalea, Zaharia 
(Ionescu II), Minculescu, Dumitru.

★
■ Cu mult timp înainte ca fluierul 

arbitrului St. Geac să fi chemat ju
cătorii la întrecerea echipelor bucu- 
reștene Locomotiva — Progresul
C.P.C.S.  cîștigată de primii 
cu 4-0 (2-0) nu mai e-
xista nici un loc, în jurul tere
nului II din Giulești. Cele două 
echipe au furnizat un joc bun, în 
ciuda terenului greu. Mai buni teh
nicieni, feroviarii au schimbat între 
ei mingea cu mai multă ușurință, 
terminînd cu puternice șuturi pe 
poartă, acțiunile lor ofensive. Pro
gresul C.P.C.S. s-a arătat deseori 
un partener aproape egal în jocul 
de cîmp, dar a greșit trăgînd la 
noartă de la prea mare distanță. 
Au marcat: OLairu (2), Roman și 
Călin.

LOCOMOTIVA GR. ROȘIE: Co- 
man (Dunguj, Kerestes (Cristescu, 
Stăncescu), Vărzan II (Cristescu), 
Macri, Cristescu (Garbeloti), Lan- 
ga. Călin, (Mihai), Roman. Olaru, 
Avasul.ichio.aiie, Mihai (Filote) ; 
PROGRESUL C.P.C.S.: Vaida, lo- 
niță, Stamcu, Ștefănescu, Bodo, Ma
ior, Copil (Georgescu), Ene, Biikosi, 
Georgescu (Enel, Anghel (Virgil).

' G. NICOLAESCU 
ffi PE TERENUL din Dudești, 

aproape 5000 de spectatori au urmă
rit duminică dimineața meciul din
tre Progresul București și Metalul 
„23 August”. Intîlnirea s-a termi
nat cu o netă victorie a echipei din 
categoria A: 4-0 (3-0), prin punc
tele înscrise de Iordache, Fusulan 
și Smărăndescu (2). Progresul s-a 
prezentat bine, în special în ceea 
ce privește linia de atac în care 
s-au remarcat Ozon, excelent crea
tor și Fusulan. Foarte bine s-a 
comportat și mijlocașul Tănase. 
Apărarea echipei Progresul n-a fost 
prea mult solicitată.

Metalul „23 August” s-a compor
tat foarte slab. Apărarea a făcut 
numeroase greșeli, iar înaintarea 
r.-,a reușit să înjghebeze decît rare 
acțiuni periculoase.

PROGRESUL: Cosma —- Gică 
Andrei. Paraschiv, Soare — Tă
nase, Știrbei — Iordache (Lăză- 
rescu), Fusulan, Ozon, Smărăn
descu. Bluidea.

METALUL: Vasile Iosif (Drăgă- 
nescu) — Benț, Barabancea, Du- 
mitrașcu — Ignat, Arsene — Ma

rinescu, Andreescu, Manta, Calotă, 
Costel.

H ȘTIINȚA CRB București s-a 
antrenat la două porți, în trei re
prize a 30 minute, cu FI. roșie „7 
Noiembrie”, cu care a terminat la 
egalitate: 2-2, punctele fiind înscri
se de Dumitreasa (2) pentru Ști
ința și Ivan (2) pentru FI. roșie. 
Formația Științei: Neagu (Sencu) - 
Stamate, D. Constantinescu, Pe
trescu — Iliescu, Macșai — Oan- 
cea, B-ulboacă, Lepădatu, Surdu, 
Dumitreasa,

H ARAD (prin telefon). Echipa 
C.C.A. a jucat duminică la Pecica, 
întîlnind Recolta din localitate. 
Sportivii din această comună i-au 
primit cu multă căldură pe fotba
liștii bucuireșteni. Peste 4000 de oa
meni au asistat la joc. C.C.A. a 
cîștigat cu 17-0 (7-0) prin punctele 
marcate de Tătaru (8), Za vodă I 
(5), P. Moldovan (3), V. Moldo
van (1). Militarii au prezentat ur
mătoarea formație: Voinescu (To
ma) — Zavoda II, Apolzan, V. 
Dumitrescu — Onijsie, Ivănescu 
(Bone) — Moldovan. Zavoda I, 
Alexandrescu, Tătaru, P. Moldo- 
veanu.

Echipa de tineret a C.C.A. a ju
cat cu Flamura roșie U.T.A. (echi
pa de tineret), cîștigînd cu 3-2 
(0-2). Au marcat Leucă, Gram și 
Smărăndescu, respectiv Covaci și 
Ianoș. (Em. Grunvald coresp.).

K BAIA MARE (prin telefon). 
Dinamo Orașul Stalin și Metalul 
din localitate și-au verificat buna 
lor pregătire într-un joc amical 
disputat duminică pe un teren în 
parte desfundat. Jocul a corespuns, 
echipele au avut perioade egale de 
dominare. Apărările au fost bune, 
însă înaintările au combinat prea 
mult pe un astfel de teren. Au fost 
numeroase faze de gol, ratate de 
cele două atacuri. DINAMO: Mun
teanu — Fruth, Hidișan, Seres — 
Cicerone, Florescu — Boitoș (Ris
tin), Csegezi (Szakacs), Scorțan, 
Radu Tudor, Mihai (Boitoș). ME
TALUL: Fuleiter — Nohel (Ger- 
gely), Okbarski (Nohel), Barbu 
(Kovacs) — Adametz (Schlessîn
ger), Ujvari — (Adametz) — Hor
vath (Cîmațiu), Szabo (Szsllagy), 
Sebessy (Horvath) Horja, Kardos 
(Firică). Rezultatul final: 0-0 (V. 
Săsăranu corespondent).

■ CONSTANȚA (prin telefon)— 
Jocul amical Locomotiva — Fla
căra Ploești, terminat Ia egalitate: 
2-2 (1-2), a fost urmărit de aproa
pe 15.000 de spectatori. Timpul fru
mos a permis un joc foarte dispu
tat, cu numeroase faze de fotbal 
spectaculos. Flacăra a jucat mai 
legat, grație unei mai bune precizii 
în pase. înaintașii au încheiat cu 
șuturi la poartă acțiunile lor. Ei 
au greșit însă, folosind prea mult 
pasele laterale și combinind uneori 
în mod exagerat, în dauna efica
cității. In general, p'.oeștenii au o 
bună pregătire fizică. tehnică și 
tactică. Locomotiva a luptat cu 
foarte multă dîrzenie, reușind un 
rezultat bun. Echipei îi lipsește 
însă coeziunea necesară între com
partimente și precizia în pase și 
șuturi. Au marcat: Cădarlu (min. 
15), Drăgan (min. 18), Ghiță (min. 
19) și Cristof (min. 51). S-au re
marcat: Georgescu, Manole, Că- 
dariu. Roman, Marinescu, Drăgan 
și Ghiță. Formațiile: LOCOMO
TIVA: Nebela (Georgescu) — Doi- 
cescu, Tatomir, Be.oglu — Manole 
(Jarnea), Jamea (Kecskei) — Co- 
jocaru (Vultur), Ispas. Popescu, 
Cădariu (Manole), Cristof. FLA
CARA: Roman — Pahonțu, Mari
nescu, Topșa — A. Teodorescu, 
Pereț — Capoianu (Ștefănescu), 
Marin (Capoianu), Drăgan, Bo- 
teseu, Ghifă (Bădulescu). Arbitru: 
Drăghici Zaharia. (Gh. Palău șr 
Enache, corespondenți)..

0 TIMIȘOARA (prin telefon).— 
Locomotiva din localitate a termi
nat ieri la egalitate cu Locomotiva

duminică
Arad: 1-1 (0-0), intr-un joc în care 
timișorenii s-au lăsat surprinși de 
vigoarea, rapiditatea și elanul tine
rei echipe a arădenilor și nu și-au 
găsit cadența obișnuită. Gazdele 
s-au comportat sub așteptări; nu 
au avut finalitate în acțiuni. Tî- 
năra echipă a oaspeților a dat sa
tisfacție; a combinat frumos, în
tr-un ritm rapid. Punctele au fost 
marcate de Bădeanțu (min. 66) și 
Țiganiuc (min. 87). Acesta din 
urmă a fost cel mai bun de pe te
ren. Formațiile: LOCOMOTIVA TI-1 
MIȘOARA: Franciscovici Cor- 
buș (Apter), Androvici. Rode'anu— 
Gali (Andreescu), Ritter — Sze-i 
kely (Bungescu), A. Covaci, 1. 
Covaci, Bucurescu (Andreescu, 
Klein), Bădeanțu. LOCOMOTIVA 
ARAD: Demșoreanu —- Izghireanu. 
Popescu, Mădărășan (Docmanov) - 
Tudoroiu, Stan — Buciulescu, Ți
ganiuc, Ciocănete, Izdrăilă (To- 
mescu), Ciurdărescu. Au asistat 
2000 spectatori. Arbitru Glămeanu. 
(P. Velțan, corespondent).

Știința a jucat dimineața cu Me-i 
talul Electromotor și, comportîndu- 
se sub așteptări, a suferit o înfrîrw 
gere neașteptată la scorul conclu
dent de 4-1 (4-1). Metalul a jucat 
cu mult elan și a meritat victoria. 
Au marcat: Nicodim, Moniac, Co- 
jan, Dinu pentru Metalul și Bieneș 
(autogol) pentru Știința. Mar cu a 
ratat un 11 m. Formația Științei:* 
Sandner (Uțu) — Sbîrcea, Brtnzei, 
Marcu — Cojereanu, NicoKn —■ 
Gîrlea>nu, Ciurucă, Ciosescu, Dinu-> 
lescu. Lazăr.

■ CLUJ (de la subredacție). — 
Știința și Avintul Reghin au prilej 
juit un joc disputat și frumos, terx 
minat cu scorul de 2-2 (0-0). Ștw 
ința a avut multe ocazii, dar apăa 
rarea Avîntului a jucat foarte bine, 
evitînd deschiderea scorului. După 
pauză, Știința reușește să înscrie 
în min. 51 prin Dragoman, ca-re a 
transformat un 11 m. și în min. 56 
urcă scorul la 2-0 prin Avram, 
care a marcat din lovitură liberă 
de la 18 m. Cînd cei 4000 de spec
tatori prezenți pe stadionul „Vic
tor Babeș” se așteptau la un scor 
mai mare, Avîntul revine în atac 
și marchează două goluri prin Con- 
stantinescu (min. 70) și Mateon 
(min. 81), stabilind rezultatul fi
nal. S-au remarcat: Nedelcu. Geor
gescu, Dragoman. Dom, Avram, Se- 
cheș, Towiță, Veszi, Constantinescu. 
ȘTIINȚA : Gatina (Tcdor) — Sze- 
kaly, dr. Luca, Nedelcu (DascăJu) 
— Dom, Georgescu — Suciu, A- 
vram, Dragoman, Lutz, Munteanu.

AVINTUL: Secheș — Bartha, 
Nemetz, Toniță — Veszi, Feher —' 
Cătană. Mateon, Hulea, Constantin 
nescu, Eleș.

In deschidere, FI. roșie I. H a 
făcut 2-2 (1-1) cu Știința (tineret).

Locomotiva Cluj a jucat la Dej 
cu Locomotiva și a cîștigat cu 3-0 
(2-0) prin punctele marcate de 
Puskas, Dobay și Frentz.

■ IAȘI (prin telefon). — Loco
motiva Iași s-a antrenat duminică 
în compania Locomotivei Pașcani, 
cu care a susținut un joc amical. 
Ieșenii au cîștigat cu 2-0 (1-0) 
prin punctele marcate de Sulnică 
și Filipide. Ambele echipe s-au pre
zentat bine pregătite și au prestat 
un joc de bună calitate, (coresp. 
R. Untu}.

■ BIRLAD (prin telefon). — 
In localitate s-au întilnit echipele 
Dinamo Bîrlad și Voința Tecuci. 
Dinamoviștii au avut o deosebită 
vervă de joc și au cîștigat cu 7-1 
(1-1). Punctele a<u fost marcate de 
Dan (3). Cioboată. Ciuncu, Ostro- 
goț și Apostolache pentru Dinamo 
și de Tianu (în proprie poartă) 
pentru Voința, (coresp. I. Roscu- 
letY

■ ORAȘUL STALIN (de la sub
redacție). — Metalul Uzinele de 
Tractoare a susținut ieri un joc 
amical, în 3 reprize a 30 minute, 
în compania echipei de tineret Di-- 
namo. Rezultatul: 2-0 prin golurile 
marcate în prima repriză de Sere- 
dai și Cargol. S-au remarcat: Lx; 
zăr, Țăranu (Dinamo), Seredai. 
Butnaru. Stroescu și Vulcăneanti 
(Metalul).

B ARAD (prin telefon). — Sîm- 
bătă, echipa Flamurii roșii a jucat 
cu doi adversari, cîte 2 reprize a 
25 minute. Texțiliștii au dispus de 
Metalul AMEFA cu 2-0 (1-0) prin 
punctele înscrise de Birău și A' - 
cea; iar cu Constructorul Arad ei 
au terminat la egalitate (0-0). Ff- 
mura roșie a aliniat în cele două 
jocuri următoarea formație (jucă
torii din paranteze au jucat în me
ciul al doilea): Kiss (Benko) — 
Szucs, Dușan, Lupeș — Canaș. 
Serfozo (Jenei) — Dudas, Don 
(Ioanovici), Birău, Mercea, Dumi
trescu (Popa). (St. Weinberger 
corespondent).
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Concursul de tenis de masă de la Orașul Stalin I
, G. .qu. b iALIN 21 ipnn teie- 

fon de la trimisul nostru special).
Duminică a luat sfîrșit concur

sul de tenis de masă al lotului 
republican. Jocurile desfășurate în 
cadrul celor patru grupe aii dat 
cîștig de cauză jucătorilor liberai 
Harasztasi, (simplu bărbați), Sari 

■ Szasz (simplu ternei), Harasztasi- 
Nicu Naumescu (dublu bărbați) și 
•Angelica Rpzean'U-Harasztasi (du
blu mixt). După cum se poate ve
dea și din rezultate, tînărul nostru 
jucător Harasztas; a realizat o 
performanță foarte valoroasă, reu
șită în urma excelentului său joc, 
pe care l-a făcut aproape în toate 
partidele. De asemenea, trebuie 
scoasă în evidență comportarea 
jucătoarei Sari Szasz, revenită la 
vechea sa forma. Iată acum re
zultatele telurice înregistrate:

Stoiah-P. Constantinescu 3-2 
(21-15, 9-21, 15-21, 21-13, 21-19); 
Szasz-P. Constaintinescu 3-2 (21-16, 
14-21. 17-21, 21-18, 21-19) (în acest 
meci Sari Szasz a jucat cu multă 
atenție și a obținut o victorie valo
roasă); Stoian-Zamfir 3-1 ; P. Con- 
stantinescu-Irma Magyar; 3-1; 
Sari Szasz-Ghețu 3-1, (21-13.
21-18, 17-21, 21-15); Harasztasi
Naumescu = Pescti-Popescu 3-0 (11. 
18, 14). Perechea învingătoare a 
făcut un foarte bun joc de apărare. 
Relter-Gantner=Ro7eanu-Szas7. 3-0 
(9,17,17); Magyări-Popescu=S*.o an- 
Lamfir 3-1. (21-18, 21-23. 21-15.
21-9); Rozeanu-Harasztasi = Szasz- 
Reiter 3-1 (12-21, 22-29, 21-14,
21-11); Stoian-Magyari 3-2 (18-21, 
21-23. 22-20, 21-19, 21-19). Irma 
Magyari a tăcut un joc excelent, 
dar, ca și în majoritatea _ partide
lor, lipsa de stăpînire a făcut-o să 
piardă întilnirea. De pildă în se
tul al patrulea a condus cu 18-15, 
neputînd totuși cîșiiga setul. In ul
timul set al partidei a fost con
ducă cu 19-13, a reușit să egaleze 
dar emotivitatea sa exagera ă a 
împiedicat-o să facă punctele nece
sare victoriei. Harasztasi-Gantner 
3-2 (17-21, 8-21, 21-11, 21-16
21-19). In primele două seturi Ha
rasztasi a tras fără prea multă 
chibzuință, iar Gantner a reușit să

eoiiiraacace toarte bine. Apoi, Ha
rasztasi a jucat mai prudent, reu
șind să-și termine decisiv intențiile 
tactice. Pescli-Reiter 3-2, (13-21,
14-21, 23-21, 21-15, 21-6). Intere
sant este faptul că în setul al trei
lea Reiter a condus cu 16-12. Mir
cea Popescu-Angelica Rozeanu 3-1 
(21-11, 21-14, 11-21, 21-17); Ha- 
rasztasi-Pesch 3-0 (16,13, 19); Ro- 
zeanu-Naumescu 3-2 (19-21, 21-14, 
8-21, 21-19, 21-14); Gantner-Po- 
pescu 3-1 (21-13, 21-16, 15-21.
21-14). A fost un meci spectaculos, 
cu contraatacuri în care Gantner 
a reușit să atace mai precis,

Gantner-Naumescu 3-0 (11, 14. 
18) ; Pesch-Popescu 3-1 (17-21,
21-11, 21-19, 21-10). In primul set 
Mircea Popescu și-a concretizat 
avantajul prin contraatacurile cu 
reverul. Apoi, el a trecut din ce în 
ce mai mult în apărare, permițm- 
du-i lui Pesch să-și facă nestînje- 
nit jocul de atac. Relter-Rozeanu 
3-0; ițeiter-Gantner 3-1 (21-17,
21-17, 19-21, 21-18); Toma Reiter 
a făcut ce! mai bun meci al său, 
reușind să cîștige în special cu a- 
jutorul atacului. Gantner a fost 
mult orea pasiv. Rozeanu-Harasz- 
tasi=Magyari-Popescu 3-0 (15, 19. 
15); Harasztasi-Rozeanu 3-0 (9,
1914)- Pesch-Naurnescu 3-2 ( 21-12, 
21-14,’ 14-21, 15-21. 21-18).

CLASAMENTELE FINALE

SIMPLU BĂRBAȚI- 1. Harasz
tasi 5 v.; 2. Gantner 4 v (15-9); 3. 
Reiter 4 v. (16-10); 4 Pescli 4 v. 
(14-9); 5. Popescu 3 v.; 6. Ange
lica Rozeanu 1 v.; 7. Nicu Nau- 
mescu 0 v.

SIMPLU FEMEI: 1. Sari Szasz., 
Stoian și Zamf'r 4 v.; 4. Puiu
Constant inescu 2 v.; 5 Ghețu
1 v.; 6. Magyari 0 v.

DUBLU MIXT: 1. Rozeanu-Ha- 
rasztasi 3 v. 2. Szasz-Reiter 2 v.; 
3. Magyari-Popescu 1 v.; 4. Zam- 
fir-Stan 0 v.

DUBLU BĂRBAȚI: 1. Harasz- 
tasi-Naumescu 3 v.; 2. Reiter-Gant- 
ner 2 v.; 3. Pesch-Popescu 1 v.; 4. 
Rozeanu-Szasz 0 v.

C. SEVEREANU

Campionatul R. P. R., 
categoria a ll-a la tenis de masă

Numai la eiteva zile de la ter
minarea „Cupei 16 Februarie", ju
cătorii și jucătoarele de tenis de 
masă din Capitală au fost che
mați să participe la campionatul 
R.P.R. individual pentru categori
ile a II-a și a IlI-a.

La startul acestei competiții s-a 
prezentat un număr destul de ma
re de concur «iți, majoritatea bine 
pregătiți, fapt care a făcut ca par
tidele să furnizeze spectacole de 
bună calitate. întrecerea feminină 
s-a soldat cu victoria Livrei Vasi- 
lescu (Flamura roșie Comerț), oa
re s-a impus de la început drept 
cea mai în formă jucătoare a turne
ului. Cea de a doua clasată Mari
ana Barasch (Știința invățămînt) 
a jucat sub posibilitățile ei. Pja 
Dumitrescu (Voința Lemn Mobilă) 
s-a prezentat slab, fapt, care a fă
cut-o să ocupe locul 3. Cea de a 
patra clasată. Aida Zilberman 
[Știința Invățămînt) a început bi
ne, dar spre sfîrșitul concursului 
a slăbit și a fost nevoită să se 
mulțumească cu locul IV. La ca
tegoria a 3-a. primul loc i-a reve
nit jucătoarei Mariana Fischman 
(Progresul 2), ea fiind urmată de: 
H. Barthazar (Flamura roșie Co
merț), M. Stăncescu și El. Vasiliu, 
ambele de la Progresul Justiția.

In proba masculină nu s-a dis
putat decît titlul categoriei a treia 
care a revenit lui S. Ionescu (Ști
ința Invățămînt). Pe următoarele 
locuri s-au clasat: E. Szanto (Vo
ința Lemn Mobilă), I. Martanos 
(Voința Lemn Mobilă) și A. Gru
ber (Flamura roșie Comerț). Aceș
tia, împreună cu următorii 12 cla
sați de la această categorie, se vor 
întrece în turneul rezervat jucă
torilor de categoria a doua, pentru 
a-și disputa titlul de campion 
al Capitalei.

Despre organizare putem spună 
că ea a fost mulțumitoare, cu ex
cepția felului în care s-au desfășu
rat Întrecerile din sala Știința. Ast
fel în timpul desfășurării turneu
lui final feminin în sală aveau loc 
și repetiții de... dans. Aceasta a 
stînjenit hotărîtor buna desfășurare 
a competiției.

D. Driga 
corespondent

Dinamo S a cîștgat „Cupa de iarnă”

INFORMAȚII bonosport

ia tedbsl
Cu două luni și mai bine în 

urmă sala Floreasca găzduia pri
ma etapă a unei noi competiții: 
„Cupa de iarnă" la handbal. Se 
■părea atunci, la primele meciuri, 
că această competiție se va desfă
șura intr-un anonimat total. După 
jocurile celei de a doua etape, cro
nicarul nostru de handbal consem
na cu amărăciune în articolul său: 
....Și duminica aceasta, în spațioa
sele tribune ale sălii Floreasca, la 
întrecerile die handbal, n-am întîl- 
nit mai mult de cîteva sute de 
spectatori. Puțini au fost prezenți 
dintre spectatorii obișnuiți ai întâl
nirilor de baschet și volei și chiar 
dintre spectatorii meciurilor de 
handbal în aer liber..."

Așa se prezentau lucrurile în du
minica celei de a doua etape.

Au trecut de atunci a’.te opt eta
pe. A rămas oare neschimbat ta
bloul pe care-1 oferea sala Flo- 
rc-asca în diuipă-amiezele de hand
bal? Cîtuși de puțin. Duminica 
aceasta, amatorii de baschet care 
au venit către ora 19 pentru a 
vedea primele întreceri ale cam
pionatului republican (programate 
după întrecerile dte laradbal) n-au 
mai găsit bilete: în sală mii de 
oameni urmăreau cu încordare 
meciurile care aveau să hotărască 
echipa cîștigătoare a „Cupei de 
iarnă" la handbal.

JOCURILE ULTIMEI ETAPE
In meciul Recolta M.A.S. — Ști

ința I.C.F. victoria i-a revenit cu 
22-15 (10-9) echipei Recolta, veri
tabilă revelație a „Cupei de iar
nă". Trei pătrimi din meci s-au 
desfășurat sub semnul unei egali
tăți perfecte — abia la mijlocul re
prizei a două jucătorii Recoltei își 
asigură uin avantaj de cîteva punc
te.

Autorii celor 37 de goluri sînt: 
Nicislescu (13, dintre care 6 din 
7 m.), Ivan (5), Pantea (2), Du
mitrescu (2) de la Recolta și Dră- 
gan (6, dintre care 5 din 7 m), 
Cernescu (3), Guidea (2), Almă- 
șan (2), Cernait și Zuiltiier de la 
I. C. F.

Victoria obținută în fața Științei 
I.C.F. deschidea Recoltei largi per
spective pentru cucerirea cupei. 
Mai trebuia ca și Locomotiva să 
învingă pe Dinamo. Dinamoviștii 
și-au apărat însă cu îndîrjire pri
mul loc. Deși conduși de mai mul
te ori, ei nu și-au pierdut calmul

în sală-
și au reușit să treacă momentele 
dificile, învingînd, în cele din ur
mă. cu 14-11 (7-8).

Trebuie amintită eliminarea din 
joc a lui Moței (Locomotiva) pe 
care arbitrul Comănescu a dictat-o 
cu multă ușurință. Cu un jucător 
mai puțin, Locomotiva n-a știut să 
se apere și în cele două minute 
ale eliminării lui Moței feroviar# 
au primit două goluri.

Au înscris: Cernat (6), Marca
(2) , Mailat (3), Wagner,. Gruiamu 
și Via.se pentru Dinamo și Moței 
(4), Denhard (2), C:ona (2), Rei- 
mesch, Costache și Filote pentru 
Locomotiva.

Invingînd Flacăra Ploești cu 16- 
13 (8-7) C.C.A. și-a .asigurat lo
cul trei în clasament. Nu însă fără 
emoții, deoarece cu două mânute 
înainte de sfîrșit -scorul era încă e- 
gal. Au marcat; Lang (5), Nedef
(3) , Schuler (5), Cetini (2) și 
Bulgara pentru C.CA„ Vulescu 
(2), Tischleț (5), Stoenescu (3), 
Vîlvoi (2) și Hofman pentru Fla
căra.

CLASAMENTUL
1. Dinamo G 10 7 1 2 176:154 15
2. Recolta 10 5 3 2 175:145 13
3 C. C. A. 10 6 1 3 163:154 13
4. Flacăra 10 5 0 5 152:161 16
5. Știința I.C.F. 10 3 0 7 174:187 6
6. Locomotiva . 10 1 1 8 124:163 3

Iată cum arată un buletin cu toate rezultatele 
exacte la concursul Pronosport nr. 7 (etapa di° 
februarie 1955):

I “ ‘ ‘ “.............

20

Turbing Erfurt — Dinamo Berlin (fot
bal R.D.G.) 
Chemie Halle Leuna — Einheit Dresden 
(fotbai R.D.G.).
Chemie Karl Marx Stadt —Empor Ros
tock (fotbal R.D.G.)

IV. Aktivist Brieske Senftenberg — Rotation 
Leipzig (fotbal R.DG.)

V. Wismut Karl .Marx Stadt— Motor Zwic
kau (fotbal R.D.G.)

VI. Lokomotive Leipzig — Rotation Babels
berg ■(fotbal R.DG.)

VII. Vorwărts Berlin — Fortschritt Meerane 
(fotbal R.D.G)

Știința I.C.F. — Recolta MAS (handbal 
mase, sală)

Flacăra Ploești— C.CA București (hand
bal mase, sală)

Locomotiva București — Dinamo Bucu
rești (handbal mase, sală)

Știința Timișoara — Tehnometal Timișoa
ra (handbal mase, sală)

Metalul Reșița — Flamura roșie Jimboiia 
(handbal mase, sală) anulat

Flamura roșie Lugoj — S.M.T.C.F. Timi
șoara (handbal fem. sală) 1

Meciul XII nu s-a disputat întrucît echipa Me
talul Reșița nu s-a prezentat

La acest concurs au fost depuse 175 805 buletine.
Pînă la închiderea ediției, s-au găsit 6 buletine 

cu 12 rezultate exacte. Câștigătorii sînt din Con
stanța (3), Iași (2), Fălticeni (1).

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT 
Nr, 8

Etapa din 27 februarie 1955
I. Einheit Dresden — Motor Zwickau (fot

bal R.D.G.)
Chemie Halle Leuna — Locomotive Leipzig 
(fotbal R.D.G.)

Dinamo Berlin — Aktivist Brieske Senften
berg (fotbal R.D.G.)

Fortschritt Meerane — Empor Rosfock (fot
bal RD.G.)
Rotation Leipzig — Wismut Kart’ Marx 
Stadt (fotbai R.D.G.)

Chemie Kar] Marx Stadt — Vorwărts Berlin 
(fotbal

II.

III.

VIII,

IX.

X.

XI.

XII.

A.

II.

III.

IV.

V.

VI.
R.D.G.)

Dummica a
PRONOSPORT 
rul sumar:

— Discuție...
— înaintea sezonului de fotbal

apărut Programul 
Nr. 46 cu următo-

despre fotbal

1

X

1

2

1

2

1

2

2

2

1

★

Budapesta

— Dorogi 
Dozsa —

★
TIMIȘOARA, (prin telefon)’. —
Sîmbătă și Duminică s-au des

fășurat în localitate jocurile în ca
drul penultimei etape a Cupei 
„Sfatului popular al orașului Tirni- 
șoarâ" la handbal în sală. Au fost 
înregistrate următoarele rezultate; 
Seria I-a: Știința Timișoara—Me
talul Tetnometal 15-6 (7-1); Re^ 
co’.ta Varias-Progresul Timișoara 
23-5 (8-2); Progresul Arad—Pro
gresul Timișoara 21-2 (10-0); Re
colta Varias — Metalul 2 Re
șița 6-0 (reprezentare) ; Fla
mura roșie Jimboiia — Metaliâ 
Reșița 6-0 (n-eprezentare). Seria a 
II-a Metalul Electromotor — Re
zervele de Muncă 26-10 (10-7); 
Știința Invățămînt — Voința 21-9 
(10-3); Avînhil Deta — Reeofta 
Giarmata 16-9 (7-6); Știința S. 
M. T. C. F. — Constructorii Lu
goj 10-8 (5-3). Fete: Flamura roșie 
Industria Linei — Voința 2-0 
(0-0); Flamura roșie Lugoj — Ști
ința S.M.T.C.F. 8-2 (5-1).

Andrei WartenȘeld 
corespondent

(fotbal Activitatea Ia box
— Csepelj Vasas (fotbal

R.P.U.)Banyasz (fotbal
Lokomotiv SzombatheUy

Diosgyori Vasas (fotbal

A

B. 
O.

D.

★
de maestrul sportului Titus Ozon

— Maestrul sportului Gunesch si 
PRONOSPORTUL.

—- Buletinul săptămînii (un co
mentariu al concursului din 27 fe
bruarie).

— Jucătorii transferați pentru 
cagipipnatul 1955

VII. Rotation Babelsberg — Turbine Erfurt (fot
bal R.D.G.)

VIII. Gvori Vasas — Dozsa Budapesta
R.P.U.)

IX. Kinizsj
R.P.U.)

X. Legiero
XI. Pecsi

(fotbal R-P.U.)
XII. Voros Lobogo — 

R.P.U.) anulat. 
Știința I.C.F. — Progresul F.B. Buc. (bas
chet masculin)

Știința Arad — Progresul Buc. (volei mase.) 
Flamura roșie Jimboiia — Știința Timi
șoara (handbal mase. saiă).

Voința Timișoara — Electromotor Timișoara 
(handbal mase. sală).

Meciul XII Veros Lobogo — Diosgyori Vasas a 
fost anulat deoarece se va disputa sîmbătă.
VICEPREȘEDINTELE FEDERAȚIEI MAGHIARE 

DE FOTBAL DESPRE MECIURILE
DIN CONCURSUL Nr. 8

Intr-o convorbire telefonică avută de I. S. PRO
NOSPORT din București, cu TOTO-ul din Buda
pesta, tov. Gustav Hidas, vicepreședintele federa
ției maghiare de fotbal care se afla la sediul 
TOTO-ului a dat următoarele amănunte despre me
ciurile din prima etapă a campionatului de fotbal 
al R.PU..

Timpul este favorabil Iar terenurile se prezintă 
în bună stare așa că meciurile se vor disputa în 
mod sigur. In meciul Gyori Vasas — Dosza Buda
pesta se întîlnesc două formații de aceeași va
loare. Avantajul terenului favorizează echipa din 
Gyor, dar în ultimii trei ani Dozsa rfu a pierdut la 
Gyor, Dozsa mai este favorizată și de faptul că 
Bukovi .fostul antrenor al echipe; Voros Lobogo, 
antrenează acum această echipă.

Ținînd seama de faptul că Kinizsi Budapesta a 
terminat campionatul pe locul III iar Csepeli Va
sas abia a scăpat de retrogradare este de așteptat 
o victorie a echipei Kinizsi.

Pecsi Dozsa, nou promovată în categoria A, se 
prezintă cu o echipă complet schimbată, așa că 
nu-i cunoaștem forma. Nu trebuie uitat însă că joa
că pe teren propriu.

Legiero (formația aviatorilor) 
riri serioase. Jucînd acasă, < 
șansă în meciul cu Dorogi Banyasz, 
au destulă rutină ca să poată obține un meci nul.

★
— Antrenorii 

bal cat B.
— Premiaț; și 

portaj.
— Prieteni de 

pre TOTO-u; din Budapesta și 
Berlin).

— Poșta noastră.

) a primit întă- 
aviatorii au prima 

, dar minerii

echipelor de fot-

concurenți — re-

peste hotare (des-

i

S ROMAN (prin telefon). — Ul
tima reuniune disputată în orașul 
nostru a desemnat pe campionii re
giunii Iași. E'i sînt următorii: Cat. 
muscă: V. Mahu (lași); Cat. cocoș: 
Azoiței (Iași); Cat. pană: I. Golo
gan (Iași); Cat. semiușoară: D. 
Burladi (Iași); Cat. ușoară: E. Du
mitru (Iași); Cat. mijlocie mică: A. 
Cristea (Iași); Cat. semigrea: St. 
Cătană (Iași). Cat. grea: I. Po- 
povici (Iași). (A. Untu, coresp.).

9 HUNEDOARA (prin telefon). 
Timp de două zile s-au desfășurat 
in orașul nostru întilnirile fazei re
gionale a campionatelor republicane 
de box. Peste două mii de specta
tori au urmărit aceste întreceri, care 
au desemnat următorii campioni re
gionali:

Cat. muscă: I. Nicola (Vulcan); 
Cat. cocoș: Eug. Mîndrei (Vulcan). 
Cat. pană: Tîrziu Ivanciu (Hune
doara). Cat. semiușoară: Gh. Go- 
deanu (Hunedoara), Cat. ușoară: 
N. Bărbulescu (Vulcan); Cat. semi- 
milocie: N. Zaharia (Petroșani); 
Cat. miljocie mică: Gh. Gavrilă 
(Hunedoara): Cat. mijlocie: Ion Cri- 
șan (Hunedoara). Cat semigrea: A. 
Damian (Hunedoara); Cat. grea: 
Al. Junie (Hunedoara).

S-au evidențiat: Tîrziu Ivanciu 
și Gh. Gavrilă (Hunedoara), N. 
Bărbulescu (Petroșani) și N. Zaha
ria (Petroșani).

(O. Rafiu, corespondent)

fl CONSTANȚA (prin telefon).
Iată campionii regiunii Constanța: 
Cat cocoș: L. Tănase (Medgidia); 
Cat. pană: Ion Ghinea (Medgidia); 
Cat. semiușoară: Tr. Jiga (Constan
ța); Cat. semimijlocie: I Coriadis 
(Cernavodă). Cat. mijlocie mică: 
I. Ploscaru (Constanța); Cat. semi
grea: I. Cristian (Constanța). La 
categoriile muscă și ușoară, întîl- 
nirile se vor disputa în cursul aces
tei săptămîni. Decizia din meciul 
Tr. Jiga — Stan Tache a fost ero
nată, rezultatul defavorizîndu-1 net 
■pe Stan Tache.

Enache, corespondent^

h IN CAPITALA s-a,u desfășurat 
în sala Giulești întilnrri spectacu
loase în cadrul celei de a doua faze 
a campionatului de calificare. Din 
păcate, unii pugiliști au arătat că 
s-au pregătit cu superficialitate (Nî- 
colae Alexandru, Gheorghe Garo 
fild, N. Buturugă, etc.). Ei au abu
zat de lovituri nereglementare, de 
„țineri” și în general au dat dovadă 
de lipsa unei satisfăcătoare pregă
tiri fizice. Dacă întilnirea dintre D. 
Niculescu (Flacăra) și Ion Ene 
(Progresul) a ținut încordată aten
ția spectatorilor tocmai datorită dîr- 
zeniei cu care a fost disputată, de la 
primul pînă la cel din urmă minut, 
în schimb, pentru mulți spectatori 
a apărut ca inexplicabilă comporta
rea tînărului Nicolae Alexandru 
(Electromagnetica). Acesta, deși 
dotat cu unele calități (fizic robust, 
lovituri puternice) a pierdut fără 
drept de apel în fața lui Liviu Coc 
(Constructorul}. Total lipsit de vo
ință, Nicuilae Alexandru n-a acțio
nat de astădată cu aceeași energie 
ca în trecut, ci s-a mărginit să cau
te mereu o lovitură decisivă. Este 
timpul — deși nu s-a calificat ta 
faza următoare — ca cei ce suprave
ghează pregătirea lui Niculae Ale
xandru să-l ajute în pregătirea lw 
și să insiste îndeosebi asupra cali
tăților morale și de voință, atit de 
necesare într-o întrecere de box. 
S-au înregistrat următoarele rezul
tate tehnice:

Cat. semiușoară: C. Dote eseu (Pr. 
ITB) b.p. N. Buturugă (FI. roșie); 
Ion Ene (Pr.) b.p. D. ? «riescu 
(Flacăra); P. Ruptureanu (D) b.p. 
V. Banu (Constr.), V. Măgureanu 
(Fl. r.) b.p., I. Marin (Met 23 
August): Cat. ușoară: R. Pastrama 
(D) b.p.. D. Diaconescu (Met. Cle
ment Gottwald), E'. Popa (D) b.p„ 
I. Roșea (Met. Matyas Rakosi); Cat 
senumijlocie: F. Mimcovici (Constr.) 
învinge prin abandon pe Gh. Garo- 
fild (Fl. r.); Cat. mijlocie: V. Galeș 
(C.C.A.) b.p. B. Moscalciuc (Loc. 
Grivița roșie). Liviu Coc (Constr.) 
b.p. Nicolae Alexandru (Met. Elec
tromagnetica). Astăseară se va 
desfășura în sala Giulești o nouă 
reuniune. începînd de la orele 19.

. PETRE MIHAI



înaintea campionatului mondial de hochei
In ședința ținută în ziua de 17 

februarie, biroul comisiei centrale 
de atletism a luat în discuție ma- 

i terialele prezentate la conferința pe 
; țară a comisiei centrate din 14—16 

ianuarie. Țînînd seama de hotăriri’.e 
( conferinței, biroul comisiei centrale 
; stabilește următoarele măsuri pentru 
i punerea lor în aplicare:

1. In vederea cuprinderii în mai 
; bune condițiuni a activității de

conducere a atletismului din țara 
noastră, biroul comisiei centrale își 
va duce munca prin următoarele 
coleg i și subcomisii: antrenori, ar
bitri. competiții, statistică și evi
dență, clasificare, juniori, economi
că, materiale și terenuri, de marș, 
medicală, presă și propagandă, se
cretariat.

2. In toate regiunile țării trebuie 
să se organizeze conferințe în ra
mura de sport a atletismului, rn 
cidru 1 cărora să se aleagă comisiile 
regionale de atletism. La aceste con
ferințe vor participa membrii bi
roului comisiei centrale. Ele vor a- 
vea pe ordinea de zi analiza activi
tății atletismului în regiunea res
pectivă, pe perioada anului 1954. 
Cu acest prilej vor fi întocmite și 
planurile de muncă pentru anul în 
curs.

3. Pentru o ma>i susținută activi
tate, se întăresc colegiul central de 
antrenori și colegiile regionale, în 
așa fel ca în cursul anului 1955 co
legiile de antrenori, reorganizate și 
întărite, să poată trece la controlul > 
efectiv al planurilor de nt'umcă ale 
antrenorilor și instructorilor volun
tari.

a) Colegiul central de antrenori 
trebuie să elaboreze un plan de pre
gătire pentru atleți. organizat pe 
tntreg anul și să controleze executa
rea acestui plan.

b) Colegiul central de antrenori 
trebuie să stabilească sarcini con
crete pentru fiecare dintre antreno
rii clasificați în categoria I-a. iar 
colegiile regionale de antrenori tre
buie să facă același lucru pentru 
antrenorii clasificați în categoria a 
Il-a și stagiari.

c) Colegiul central de antrenori 
va studia posibilitățile de extindtare 
a aplicării creatoare a învățăturilor 
și metodelor școlii sportive sovie
tice.

d) Birou,; comi-iei centrale de at
letism va stimula îmbunătățirea ac
tivității științifice desfășurată în 
cadrul atletismului.

4. Colegiul central de arbitri va 
îndruma colegiile regionale pentru 
înființarea diverselor cursuri de ar
bitri. Colegiul central îi va folosi 
pe arbitri la întocmirea juriilor 
pentru concursuri, în funcție de ca
tegoria lor de clasificare.

5. Gonferința pe țară a comisiei 
centrale de atletism a arătat lipsa 
atfeților de valoare medie, al că
ror număr total nu poate satisface 
și nici nu poate acoperi nevoile ac
tuale ale atletismului nostru. Pentru 
mărirea continuă a numărului atleți
lor de valoare media, biroul comi
siei centrale de atletism cere co
miselor regionale de atletism să or-

ga-nazeze in acest an cel puțin 20 de 
concursuri pentru fiecare atlet. Pen
tru aceasta este bine să se asigure 
participarea atleților, din teritoriul 
regiunii respective, la primele eta
pe ale campionatelor individuale de 
atletism și cros și să li se asigure 
tot felul de întreceri eu caracter 
individual și pe edhipe în cadrul 
orașului, al raionului și al regiunii 
respective. Se indică organizarea 
unor competiții pe echiipe între 
școli, între diferite alte unități, 
între orașe, raioane și regiuni.

6. Comisiile regionale de atletism 
sînt obligate să răspundă nemijlo
cit de activitatea școlilor sportive 
de tineret cu secții de atletism .și 
să susțină activitatea din școlile 
sport?ve de elevi. Gomisiile regio
nale de atletism trebuie să sprijine 
activitatea acestor școli și a antre
norilor Iot și să organizeze cît mai 
multe concursuri pentru elevii aces
tora.

7. Comisiile regionale de atletism 
trebuie să acorde toată atenția acti
vității juniorilor, organizîndu-le 
cît mai multe competiții locaile, în 
special pe echipe.

8. Comisiile regionale de atletism 
vor ține permanent evidența recor
durilor regionale și a primelor 10 
rezultate la fiecare probă. Acestea 
vor fi trimise biroului comisiei cen
trale odată cu darea de seamă, la 
sfîrșitul .anului.

9. In vederea îmbunătățirii con
ținutului și sistemului de desfășu
rare a campionatului republican de 
atletism pe echipe, biroul comisiei 
centrale a decis modificarea regu- 
lămecitolui acestei competiții. Co
misiile regionale de atletism tre
buie să ia dlin timp toate măsurile 
pentru pregătirea terenurilor și ma
terialelor de către colectivele spor
tive respective.

10. In vederea îmbunătățirii ac
tivității competiționale a atleților 
fruntași, baroul comisiei centrale a 
decis organizarea separată a cam
pionatelor republicane de cros (in
dividual și p>e echipe), a căror fi
nală va avea loc în luna martie la 
Oradea. In elaborarea planului ac
tivității pe anul 1955, s-a avut în 
vedere asigurarea participării atle
ților fruntași la cel puțin 30 de con
cursuri.

11. Dat fiind importanța partici
pării atleților noștri la marile com
petiții internaționale din acest an, 
și în special la Festivalul de la Var
șovia, biroul comisiei centrale a 
liotărît să acorde o atenție deose
bită pregătirii atleților fruntași în 
vederea unei crt mai bune compor
tări.

12. Biroul comisiei centrale de at
letism cere atleților fruntași și ce
lorlalți atleți să se pregătească cu 
sîrguință și să depună toate efor- 
tur le, sub îndrumarea antrenorilor, 
pentru ridicarea nivelului perfor
manțelor lor, pentru creșterea glori
ei sportive a patriei noastre dragi 
Republica Populară Romînă.

Biroul Comisiei Centrale 
de Atletism

întrecerea celor mai
Scrimerii juniori, reprezentind 

10 orașe din țară, se întrec, înce- 
pînd de ieri dimineață, în sala 
Progresul F.B. din Capitală, în 
cadru] competiției „Cupa Orașelor”, 
organizată de asociația Progresul. 
Sînt prezenți 72 de tineri, de la 
micuțul Falb (Timișoara) de 12 
ani și pînă la Hovanyi, campionul 
de floretă juniori pe anul 1954 și 
la tinerii trăgător; consacrați din 
Iotul R.P.R., Stelian și Olănescu.

Ieri au avut loc întîlnirile între 
reprezentativele de orașe la flo
retă băieți. Cele 10 echipe parti
cipante au fost Împărțite în două 
grupe de cîte 5 echipe, primele trei 
din fiecare grupă urmînd ca după 
disputarea întrecerilor eliminatorii 
să se claseze pentru turneul final.

După ce aproape toate meciurile 
s-au disputat în cele două serii, 
pentru turneul final al concursului 
®-au calificat: Tg. Mureș, Cluj și 
Oradea în prima grupă și Bucu
rești, Ploești și Satu Mare în cea 
de a doua. Iată de altfel, rezul
tatele fiecărei echipe :

GRUPA I-a: Tg. Mureș cu Ti
mișoara 5-3, Ca-rei 5-0 și Cluj 5-2; 
Cluj cu Oradea 5-0, Tg. Mureș 
2-5. Timișoara 5-2; Oradea cu Ti
mișoara 5-4, Cărei 
Timișoara cu Tg.
2-5, Oradea 4-5 și 
ou Tg. Mureș 0-5, 

mișoara 0-5. Nu

5-0 și Cluj 0-5; 
Mureș 3-5, Cluj 
Cărei 0-5; Cărei
Oradea 0-5, Ti- 
s-au calificat din

buni scrimeri juniori
această serie Timișoara și Cărei.

GRUPA a Il-a: București cu 
Ploești 5-1, S. Mare 5-1, Arad 
5-2; Ploești cu București 1-5, 
Mare 5-2, Lugoj 5-1, Arad 
Satu Mare cu București 1-5, 
ești 2-5, Lugoj 5-0 și Arad 
Lugoj cu Ploești 1-5, S. Mare 
Arad 3-5; Arad cu București 
Ploești 1-5. S. Mare 1-5 și Lugoj 
5-3. Nu s-au calificat Arad și Lu
goj.

Primele întreceri din cadrul tur
neului final. — care a început ieri 
după-amiază, — s-au terminat cu 
următoarele rezultate:

Cluj (Ghilezan-2 v., Pop 2 v„ 
Kesthe!yi-1 v.) - Tg. Mureș (Ho
vanyi- 3 v., Horwath-1 v., Szasz-0) 
5-4; Satu Mare (Csipler-3 v-, Kosa 
-1 v., Botka-1 v)-Oradea (Laszlo-2 
v., Bod-1 v., Szenpalyi-1 v) 5-4; 
București (Stelian-2 v., Oiănescu- 
2 v.. Mazuru-1 v.)-Ploești (Iso- 
pescu-3 v., Petrovici-1 v., Poe- 
naru-0) 5-4; Satu Mare (Csipler- 
2 v., Botka-2 v., Kosa-3 v.)-Tg. 
Mureș (Hovanyi-1 v., Horvath-0 
v., Szasz-1 v.) 7-2; București (O- 
lănescu-3 v., Stelian-2 v., Mazuru-1 
v.)-Oradea (Laszlo-1 v., Bod-1 v., 
Szen.palyi-1 v.) 6-3

Astăzi dimineață și după-amiază 
continuă întrecerile din cadrul 
turneului final de floretă băieți, tor 
mîine dimineață vor începe meciu
rile dt floretă fete.

S.
5-1; 
Plo- 
5-1; 
0-5, 
2-5,

. Cu 90 de ani în urmă, soldații 
regimentului de pușcași „Canadian 
Rifles" din Kingston, oraș din pro
vincia canadiană Ontario, au des
coperit un joc nou: hocheiul pe 
gheață. Iată cum s-a întîmplat a- 
ceasta. Soldații primiseră ordinul 
să curețe suprafața de gheață din 
port. Echipați cu patine primitive, 
ei au ieșit în port și, cu niște mă
turoaie mari, au început să curețe 
gheața de gunoaiele și resturile a- 
flate acolo. Ca să se distreze, solda
ții au început să împingă cu mătu
roiul cutiile de conserve și în scurt 
timp, au început să joace cu ele un 
fel de fotbal la două porți. Așa au 
fost făcuți primii pași în cel mai 
popular sport de iarnă...

Astăzi, Canada posedă nenumă
rate echipe de hochei, care se întrec 
în diferite competiții rezervate ju
cătorilor amatori și celor profesio
niști. Avînd în trecut o superiori
tate evidentă asupra echipelor din 
Europa, canadienii au trimis de o- 
bicei la campionatul mondial echipa 
campioană de amatori a țării .

Reproducem mai jos impresiile 
publicate în revista sovietică „Fiz- 
cultura i sport*’ de către cunoscu
tul antrenor sovietic A. V. Tarasov, 
care a avut ocazia să-i vadă jucînd 
de nenumărate ori pe hocheiștii ca
nadieni.

„Hocheiștii canadieni se deose
besc. într-o oarecare măsură, de 
cei europeni în ceea ce privește sti
lul 'de joc. jocul lor este foarte dur 
și periculos. Acest sislem, puțin fo
losit pe continentul nostru, face ca 
jocul canadienilor să nu fie agre
at de publicul european. In gene
ral, jucătorii dispun de mari re
surse fizice și mai ales fundașii 
sînt bine făcuți. Sistemul lor de joc 
este cît se poate de economic. Nu 
fac eforturi inutile în urmărirea 
adversarului, iar atunci cînd acțio
nează o fac cu multă duritate, pu- 
nînd în pericol integritatea corpo
rală a adversarului. Dispun de o 
foarte bună condiție fiz’că. Cana
dienii atacă un adversar chiar a- 
tunci cînd acesta nu este în pose
sia pucului, nepîrmițîndu-i să ia 
parte la acțiunea ofensivă a echi
pei sale, ridică prea sus crosa și a- 
desea își țin adversarul cu mîini’e. 
Nu este de mirare faptul că dețin 
recordul eliminărilor din joc! Tre
buie să adaug că hocheiștii cana
dieni sînt foarte bum; tehnicieni, 
patinează la perfecție, conduc cu 
măiestrie pucul și au lovituri pu
ternice la poartă. Ei joacă cu pase 
lunro și foarle puternice, as'fel 
îneît pucul poate fi oprit cu greu 
de un adversar. Sistemul acesta 
de pase constituie un element de 
bază al. jocului lor și adversarii tre
buie să posede reflexe deosebite ca 
să poată intercepta. In timpul ac
țiunilor ofensive, jucătorii ocupă 
cele mai favorabile poziții în fața 
porții adverse și caută să nu-i per
mită adversarului să-și organizeze 
apărarea".

încă de la primele sale începu
turi, hocheiul g constituit în Cana
da prilejul unui „bussines" gras. 
Sportul atît de iubit de tineretul 
canadian a căzut pe mîna afaceriș
tilor veroși, care au adunat averi 
mari din mașinațiile pe marginea 
terenului de gheață. Canada a de
venit principala „exportatoare" de 
jucători, care au împînzit echipele 
profesioniste din S.U.A. și țările 
Europei occidentale. In campiona
tul profesionist al Franței, Angliei, 
©landei, S.U.A., participă echipe 
alcătuite exclusiv din jucători de 
„import"*, care imprimă întreceri
lor un caracter dur și brutal.

Anu] acesta onoarea „frunzei de 
paltin" va fi apărată de echipa 
„Penticton Vees". Această echipă se I 
bucură de cea mai mare popularitate 
în Canada. Din cele 61 de întîlniri 1

1

Un tăietor de lemne? Nu! Un jucător canadian atacă 
zijie caracteristică hocheiștilor de peste ocean, 
premiza din regulament care spune că 

mai sus de înălțimea umărului" ?

într-o pen 
Cum rămîne însă cu 

„crosa nu poate fi ridicată

«Ol
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dm cadrul campionatului, „Vees“ a 
cîștigat 54, cucerind primul loc cu 
un avans de 11 puncte față de a 
doua clasată. In cadrul „Cupei Al
lan . competiție care constituie 
campionatul. neoficial a-1 echipelor 
amatoare din Canada, „Penticton" 
s-.i clasat pe primul Ioc, învingînd 
puternicele echipe din Saskacevan, 
tjuabec și Ontario, provincii care 
pînă acum dadeau echipe pentru 
campionatul mondial.

Antrenorul și strategul echipei 
este Grant Warwick, fost jucător la 
echipa profesionistă americană 
„Rangers" din New-York. Cei doi 
frați ai săi, Bill si Dick, sînt cei 
mai buni jucător' ai echipei.

La ora actuală această echipă 
este socotită cea mai bună. Iată 
lotuj Canadian: portar: Ivan Ale. 
Lelland; fundași: Hali Tarala, Ed. 
Kassan, Kewin Convy, George 
Ale Cavoy; înaintași: Grant War
wick, Mike Shabaga, Doug Kilburn, 
Bill Warwick, Dick Warwick, Jack 
Mo Intyre, Jack Me Donald, Ernie 
Rucks și Jim Fairburn.

★
In actuala ediție, la campionatul 

mondial de hochei și-a anunțat par
ticiparea și echipa S.U.A. ’ După 
scandalurile provocate dg jucătorii 
americani, atît la turneui olimpic 
de la Oslo cit și în meciurile pe 
care le-au susținut în Suedia și 
Elveția, organizatorii acestor turnee 
au declarat că nu mai doresc să 
aibă de-a face cu asemenea „spor
tivi" abrutizați. Totodată, între fe
derațiile de specialitate din Canada 
și S.U.A intervenise un acord în 
urma căruia cele două echipe urmau 
să joace prin „rotație’* la campio
natul mondial. Americanii „ofen
sați" de felul cum au fost tratați în 
Europa hotăriseră însă să nu mai 
participe ia compet.țiile organizate 
pe bătrînul continent.

A venit înfrîngerea suferită anul 
trecut de echipa Canadei, la Stock
holm. Canadienii au apelat la „prie
tenii" lor din S.U.A. să trimită și 
ei o echipă la ediția din acest an, 
pentru a mai „încurca ițele*’ 
campionat.

Hocheiștii americani se află

în

în

Europa unde au susținut numeroase 
întîlniri de „acomodare" fără să a- 
rate nimic deosebit pînă acum. Aim 
trenorul echipei este A. Yourke-’ 
wcz, care a venit în Europa cu 
o echipă poreclită „Aii Stars Team" 
(Toate stelele), formată din jucă-' 
tori consacrați de la universitățile 
din S.U.A. Yourkewicz a jucat în. 
echipa S.U.A. la campionatul mon-i 
dial dlin anul 1949, „evidențiindu-se“ 
ca jucătorul cel mai brutal al 
campionatului. întrebat atunci de 
ziariști de ce joacă atît de brutal, 
el a răspuns:'„Ii urăsc pe adversa
ri' mei și caut să-i dobor". Nu este 
greu d'e închipuit ce pot învăța ju
cătorii de In un astfel de antrenor. 
Iată lotrii jucătorilor: portar: Don 
Rigazio; fundași: John Grocott, 
John Gilbert, Dan Mc Kinnon, Wen
dy Anderson; înaintași: Rube Bjor* 
ckmanns Gene Campbel!. Arnie 
Bauer, Gordon Christian, John Ti
tus, Walt Greeley Ed Robson, Dick' 
Doherty și Hank Bothfield.

★
In sfîrșit, echipa organizatoare,, 

cea a Germaniei occidentale, nu se 
numără __ printre favoriții acestei 
compejiț'i. In actualul sezon, Ikm 
cheiștii germani au susținut nume* 
roase intîlniri internaționale cu e- 
echipe din U.R.S.S., R. Cehoslova
că, Suedia, S.U.A., Italia etc. In ge
neral, ei caută să suplinească lip* 
șurile tehnice printr-un joc care a-' 
bundă în durități. După întîlnirile 
cu hocheiștii sovietici și cehoslovaci^ 
la care au putut vedea o adevărată 
perfecțiune tehnică, se pare că an
trenorul echipei este dispus sȘ 
schimbe tactica folosită pînă acută, 
trecînd la un joc cavaleresc.

Totuși, să nu uităm că la ediții 
de anul trecut a campionatului mons 
dial jucătorul german Toni B ier sack 
a fost eliminat de 16 ori de pe țeff 
ren în cursul campionatului, iaâtj 
la sfîrșit a primit drept premiu... ej 
bîtă, simbol al jocului dur. O irofa 
nie fină din partea hocheiștilor 
suedezi, care au simțit pe propria 
lor piele urmările jocului practicai! 
de hocheiștii din Germania occi
dentală. :

V. BENKOVSKY j

R. Cshostevacă- Canada 3-3 (1-1; 1-1; 1-1) Ia hochai pe gheață
PRAGA 20 (serviciul nostru de 

radio). — In fața a 14.000 de spec
tatori s-a desfășurat, duminică 
Stadionul de iarnă din Praga, 
tîlnirea internațională de hochei 
gheață dintre reprezentativele 
Cehoslovace și Canadei. In general, 
jocuil, terminat la un scor de egali
tate, a fost de un înalt nivel ten- 
nic, disputîndu-se într-o alură foar
te rapidă, datorită bunei pregătiri 
fizice a ambelor echipe. Echipa ce
hoslovacă a jucat mult ma; bine 
decît în ultimele întîlniri interna
ționale. Liniile de atac au tuncțio- 
nat ireproșabil, toată echipa for- 
mînd un colectiv bine sudat.

Din primele minute de joc, ho- 
cheiștii cehoslovaci atacă periculos 
și în min. 7 Zabrodsky înscrie pri
mul gol. Canadienii răspund, de a- 
șemenea, prin contraatacuri căro-

Pe 
în-
pe 
R.

ra însă apărarea gazdelor le face 
față. In min. 17 Bill Warwick depă
șește toata apărarea >. di apro
piere. înscrie punctul egaliza »r In 
repriza secundă, Hajșman, Zabrod
sky, Barton și Vlastimil Bubnik au 
nenumărate ocazii de a mări sco
rul, însă portarul canadian Leland 
apără cu succes. La un atac al e- 
chipei canadiene, Jack Warwick a- 
coperă. cîmpul de vedere al porta
rului Hanzț și Grant Warvick în
scrie cel de al doilea punct al echi
pei sale (min, 11). Patru minute 
mai tîrziu după o frumoasă combi
nație între Hajșman—Zabrodsky, 
ultimul egalează. In min. 12 al ul
timei reprize, Zabrodsky înscrie al 
treilea punct al echipei sale. Cana
dieni depun eforturi mari și în ul
timul minut reușesc să egaileze

prin Jack Warwick. La fluierul ar-s 
bitrilor Dvorsky și Vujtech (R. Ce* 
hoslovacă), echipele au aliniat ui» 
mătoarele formații:

R. Cehoslovacă: Hanzl — Guiț 
Bacilek, Vac. Bubnik, Novy, Lia 
dral — Vlastimil Bubnik, Barton, 
Danda — Hajșman, Zabrodsky, 
Pantucek — Rejman, Sedlacek, 
kyra.

Canada : Leilland — Mascotto, 
raia, Mc Intyre, Mc Cavoy -— 
Donald, Kassan, Shabaga — Jack 
Warwick, Grant Warwick, Bill Ware, 
wick — Kil’barn, Fairburn, Bathe-- 
ate.

Luni seara echipa secundă a R. 
Cehoslovace a întîlnit în al doilea 
meci echipa Gynaclei. M.eciul a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 6-0 (3-0; 
1-0; 2-0) in favoarea echipei Ca-- 
nadei.
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Campionatele mondiale de patinaj viteza
[ MOSCOVA (.Agerpres).—-

Pe stadionul „Dinamo” din Mos
cova s-au desfășurat în zilele de 
19 și 20 februarie întrecerile celei 
de a 49-a ediții a campionatelor 
mondiale masculine de patinaj vi
teză. La competiție au luat parte 
44 de sportivi din Australia, Aus
tria, Anglia, R. P. Ungară, Olanda, 
Germania occidenta/ă, Norvegia, 
S.U.A., Finlandia, R. Cehoslovacă, 
Elveția, Suedia, Japonia și U.R.S.S.

înaintea începerii întrecerilor, 
sportivii participanți au fost salu
tați de Ghenadii Mihalciuk, pre
ședintele Comisiei de patinaj din 
U.R.S.S. Din partea Uniunii in
ternaționale de patinaj a vorbit 
președintele Uniunii, James Koch 
(Elveția), care a declarat competi
ția deschisă. Apoi, s-a intonat im
nul de Stat al U.R.S.S.

Desfășurarea întrecerilor din pri
ma zi a fost influențată de timpul 
nefavorabiL Temperatura a fost pes
te zero grade, gneața era acoperită 
de lapoviță și apoi a plouat. Cam
pionatele au inceput cu disputarea 
probei pe distanța de 500 m. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut de 
finlandezul Toivo Salonen, care a 
realizat timpul de 42“6/10. Locul 
doi a fost ocupat de Boris Silkov 
(U.R.S.S.) 42“9/10, iar locurile trei 
și patru au fost împărțite de Ma-lm- 
sten (Suedia) și Mc Dermott 
(SUA), care au realizat același 
timp, 43“2/10. Campionul Europei, 
Eriksson (Suedia), s-a clasat pe 
locul 15 cu 45“0.

Proba de 5000 m., care a urmat, 
a fost cîștigată de Johanssen (Nor
vegia) cu timpul de 8’33”0. El a 
fost urmat de Eriksson (Suedia) 
cu 8’35”4/10 și Cronshley (Anglia) 
cu 8’35”9/10. De remarcat că Jo
hanssen se clasase în proba de 
500 m. pe locui 28.

In ziua a doua, timpul a fost 
mult mai bun. Termometrul arăta 
5 grade sub zero, cerut era senin, 
vîntul sufla cu o mică intensitate. 
In proba de 1500 m. victoria a re-

venit sportivului sovietic Oleg 
Gonciarenko. Alergînd în, ultima 
pereche el a realizat timpul de 
2’20”6/10. Locul doi a fost ocupat 
de Eriksson (Suedia) cu 2’20”9/10. 
iar pe locul trei s-a clasat Boris 
Silkov (U.R.S.S.), cu timpul de 
2’21”l/10.

Ultima probă a zilei, pe distanța 
de 10.000 m., a fost și cea mai dis
putată. Pe primul loc s-a clasat 
Eriksson (Suedia) cu 17’09”8/10, 
urmat de Johanssen (Norvegia) cu 
17’11 ”9/10 și Gonciarenko (URSS) 
cu 17’19”9/10.

In urma totalizării punctelor ob
ținute, titlul de campion mondial 
absolut de patinaj viteză pe anul 
1955 a revenit sportivurj; suedez 
Sigge Eriksson eu 194,996 puncte. 
Locul do< a fost ocupat de Oieg 
Gonciarenko (URSS) cu 195,831 
puncte, iar locul trei de Boris Sil
kov (URSS) cu 195,858 puncte. In 
continuare s-au clasat: 4. Sakuoen- 
ko (URSS), 5. Johanssen (Norve
gia), 6. Elvenes (Norvegia).

După terminarea întrecerilor, me
dalia de aur și cununa de lauri 
a campionului mondial au fost ÎUr 
mlnate lui Sigge Eriksson. Gonea- 
renko a primit medalia de argint 
iar Silkov, medalia de bronz. In 
aplauzele celor peste 50.000 de 
spectatori, noul campion mondial a 
făcut apoi turul de onoare pe pis
ta de gheață a stadionului.

★
Sportivul suedez Sigge Eriksson, 

campion mondial absolut de pati
naj viteză pe anul 1955, a decla
rat următoarele unui corespondent 
al Agenției TASS: „Competiția de 
la Moscova a fost excepțional or
ganizată. Dacă timpul nu ar fi fost 
nefavorabil în prima zi de concurs 
cred că rezultatele ar fi fost mult 
mai bune.

Șederea la Moscova și partici
parea la această remarcabilă com
petiție sportivă mi-au făcut o deo
sebită plăcere. Socotesc că patina
torii sovietici Oleg Gonciarenko,

Boris Silkov, Dmitrii Sakunenko și 
norvegianul Knut .Johanssen și 
Hroar Elvenes au fost cei mai buni 
sportivi ai campionatelor.

înaintea începerii campionatelor 
mondiale m-am antrenat mult Și 
tenace. Prin aceasta îmi explic 
victoria. Stadionul „Dinamo" este 
minunat. M-a impresionat numărul 
imens de spectatori care au răsplă
tit cu obiectivitate succesele 
turor patinatorilor.

In prezent, intenționez să 
pregătesc in vederea locurilor 
limpice, unde îmi propun să

tu-

mă 
O- 
iau 

parte la probele de 1500 m. și 
5000 m. Doresc ca patinajul să de
vină un sport larg răspindit in 
lumea întreagă.

Mulțumesc din inimă tuturor a- 
matorilor de sport din Moscova 
pentru primirea lor călduroasă și 
prie: crească"

★
Cu prilejul desfășurării campio

natelor mondiale mascul ine de pa
tinaj viteză, mai mulți concurenți 
străini și-au împărtășit impresiile 
reprezentanților presei. John Crons- 
hey (Anglia) a declarat: „Sportul 
contribuie mult la lărgirea legătu
rilor prietenești și cred că in a- 
ceastă privință nu există nici o 
îndoială în rîndurile sportivilor". 
John Werkett (SUA), care în 1948 
a ocuipat locul doi la campionatele 
mondiale de la Helsinki, a spus: 
„Eu am fost primul dintre patina
torii americani care au concurat 
alături de sportivii ruși și am ieșit 
învingător în seria mea. Adversarii 
mei au fost foarte amabili și la fel 
ca ceilalți patinatori m-au felicitat 
după cursă încep',nd din anul 194H, 
patinatorii ruși au obținut mari 
succese. Noi americanii sîntem fe
riciți că am fost invitați de URSS 
să luăm parte la campionatele de 
la Moscova. Aici ne-am bucurat de 
o primire călduroasă. La Moscova 
ni s-a lăsat toată libertatea să ne 
petrecem timpul în mod plăcut".

Fotbalul peste hotare
CAMPIONATUL DE FOTBAL 

AL R. D. GERMANE
Nici în cea de a șasea eta.pă a 

returului campionatului de fotbal 
al R.D. Germane nu au lipsit sur
prizele: Rotation Leipzig a obținut 
prima victorie în deplasare, depă
șind cu 4-0 pe Aktiwist Brleske 
Senftenberg. Lokomotive Leipzig 
a cedat cu 0-1 pe teren propriu în 
fața uneia din echipele codașe: Ro
tation Babelsberg. O frumoasă per
formanță a obținut Chemie Halle 
Leuna, făcînd meci egal (2-2) cu 
Einheit Dresden.

Turbine Erfurt și-a consolidat 
poziția de lider al clasamentului 
depășind cu 5-2 pa Dinamo Berlin, 
care a înregistrat astfel cea de a 
cincea înfringere consecutivă în re
tur

Alte rezultate: Wismut Karl Marx 
Stadt — Motor Zwickau 5-2. Che
mie Kari Marx Stadt — Empor 
Postock 2-0. Vocwărts Berlin — 
Fortschritt Meerane: 6-3.

Iată clasamentul:

(PRAGA) 
(GERMA-

Turbine■ Erfurt 19 10 6 3 « :» S
Wismut K. M. St. 18 9 4 5 48:31 22
Ei nhelt Dresden 19 9 3 7 48:13 21
Lx?kom. Leipzig 19 8 4 7 25:22 29
Rotation Leipzig 18 7 6 5 37:34 20
Dinamo Berlin 19 9 1 9 34:36 19
Chem. K. M. St 18 7 5 6 28:39 19
Vorwârts Berlin 18 7 5 6 30:33 19
Empor Rostock 19 8 2 9 19:23 18
Motor Zwickau 18 8 1 9 31:32 17
Akt. Brieske Senft. 18 7 3 8 26:33 17
Rotat Babelsberg 19 7 2 10 25:28 16
Chem. Hal. Leuna 18 6 3 9 23:34 15
Fortschritt Meerane 18 4 1 13 25:41 9
SPARTAK SOKOLOVO 
- F. C. NUREMBERG

MIA OCC.) 2—0 
al treilea meci din cadrul 
întreprins in Germania

Cel de 
turneului 
occidentală, echipa pragheză Spar
tak Sokolovo l-a susținut în orașul 
Nuremberg, unde a întîlnit puter
nica echipă F. G. Nurenberg. Fot
baliștii cehoslovaci au inițiat de la 
început atacuri periculoase, 
apărarea gazdelor a rezistat 
primele 45 minute. După pauză 
oaspeții își concretizează superio
ritatea prin cele două puncte înscri
se de Stary (min. 70) și Svoboda 
I min. 88).

DE PRETUTINDENI
2 Federația de fotbal din Anglia 

a făcut cunoscut presei că nu va 
trimite o echipă selecționată la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne. 
M stivele sînt următoarele: chel- 
tu v’iie pe care le necesită această 
de-s!.;sare sînt prea mari, iar fede
rații DU posedă asemenea fonduri.

" Federația de fotbal din Franța 
a vi it o a’res" -*in rartea s<c-

însă 
în

ției unionale de fotbal a U.R.S.S., 
prin care aceasta invită la Mosco
va echipa reprezentativă de fotbal 
a Franței in vederea unei întîlniri 
prietenești. Meciul U.R.S.S. — 
Franța ar urma să aibă loc la 28 
august

■ Echipa campioană a Belgiei, 
S. C. Anderlecht, a fost invitată în 
Uniunea Sovietică, unde va susține 
la sfîrșitul lunii iulie un meci cu 
o echipă din Moscova.

■ După cum anunță ziarul ..Daily 
Mirror”, în jumătatea lunii iunie 
echipa engleză Wolverhampton 
Wanderers va susține la Mo&rova 
înttkrirea revanșă cu Spartak.

■ In campionatul Franței, echi
pa Reims s-a distanțat in clasa
ment după o prețioasă victorie ob
ținută în fața echipei Marse-lle 
(2-0). Reims are acum 37 puncte, 
față de cele 34 ale echipei Toulouse, 
care n-a putut face decît meci nul 
cu Lille (1-1). 32 de puncte are 
Strasbourg, care a furnizat sur
priza etapei, pierzînd pe teren pro
priu in fața echipei Sochaux (2-5).

■ După o serie de insuccese, li
derul campionatului italian. F. C. 
Milan, a reușit duminică să facă 
un joc egaî cu Atalanta (1-1), după 
ce fusese condus la pauză. Mila
nezii continuă să aibă un punct 
avans față de Bologna, care de ase
menea n-a făcut decît egalitate cu 
Napoli (1-1).

■ In cursul lunii aprilie, la Bu
dapesta și Viena vor avea loc întîl
niri Internaționale interc'u'ouri. Sîm- 
bătă 9 aprilie la Budapesta se vor 
întîlni echipele Kinizsi și F. C. 
Austria, iar Honved va juca cu 
F. C Rapid. Luni, îa Viena, Hon
ied va juca cu F. C. Austria și 
Kinizsi cu F. C. Rapid.

■ Dumtacă au avut loc în R. P. 
Ungară meciuri de Cupă. Echipele 
fruntașe au cîștigat jocurile la scor. 
Excepție face doar înfrîngerea echi
pei Vasas Izzo cu 3-2 în fața fo>r- 
mației din campionatul cat. B 
Nyregyhaza. Iată celelalte . re
zultate : Vasas Bp. — Dom- 
bovâr 19-0; Voros Lobogo — Nagy 
Kanizsa 4-0, Honved — Miskolczi 
Lokomotiv 5-2, Kinizsi — Godoîo 
8-2; Szegedi Haladas — Csepeli 
Vasas 2-2 (după prelungiri). S-a 
calificat ech pa Csepel, care a jucat 
în deplasare; Diosgyori 
Lokomotiv Bp. 5-0.

te D schiderea festivă 
natului de-fotbal ai R.

loc s
l.obcgo — Diosgydri Vasas.

Baschetbaliștii cehoslovaci 
vor juca in Gruzia

Tbilisi (Agerpres). — TASS 
transmite :

La Tbilisi au sosit echipele re
prezentative de baschet ale R. Ce
hoslovace, care întreprind în pre
zent o vizită în Uniunea Sovietică. 
Pe aeroport, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de reprezentanții organi
zațiilor sportive din capitala Gru- 
ziei.

Baschetbaliștii cehoslovaci vor 
sușține două întîlniri prietenești ca 
sportivii gruzini.

PE SCURT
e> Intre 12 martie și 6 aprilie, 

în orașul Mar del Plata (Argentina) 
se va organiza tradiționalul, tur- 
neu internațional de șah. P;intre 
țările invitate se numiră U.R.S.S, 
Jugoslavia, S.U.A, R. P. Ungară, 
R. Cehoslovacă etc.

• Intre 8 și 10 aprilie vor avea 
Ioc la Budapesta campionatele mon
diale de scrimă pentru juniori (flo
retă și sabie pentru bărbați și flo
retă pentru femei).
• A fost dată publicității echipa de 

tenis de masă a R. P. Ungare care 
va întîlni la 27 februarie, la Vien-a, 
reprezentativa Austriei. Echipa ma
ghiară este alcătuită din Sido, Koc- 
zian și Gyetvai (rezervă Foldy — 
bărbați, și Farkas-Gerva ine, Kere- 
kesna (rezervă Fantusz ) — femei.

• Săptămma trecută, la Buda
pesta, echipa de box a R. P. Un
gare a întrecut reprezentativa R. 
P. Bulgaria cu 16—4.

Vasas

a campio-
P. Ungare 

va avea loc sîmbătă cu jocul Voros

Runda a Vl-a a finalei campio
natului de șah al U.R.S.S. a prile
juit. o serie de noi surprize. Cea 
mai mare dintre ele a fost firește 
victoria tînăruiuj maestru Boris 
Spasski repurta :ă asupra marelui 
maestru internațional Efim Gheller. 
In felul acesta, tînăruil șahist, reve
lația celui de ai III-lea turneu in
ternațional de șah al R.P.R., con
firmă succesele sale anterioare, ca 
și speranțele ce se pun în talentul 
său In fața iui Gheller. Spasski a 
cîștigat o partidă excelentă, cu un 
atac strălucit condus.

Pentru a nu pierde contactul cu 
plutonul fruntaș, campionul mon
dial M. Botvinik, după înfrângerea 
suferită la Gheller, luptă cu maxi
mum de torță și încordare în fie-

Con-- tv;:, - r**l*>or> fi 3:
lele ,e tag la alien le poștale

CA LA TEATRU!
De obicei, sub titlul unei pie

se de teatru se scrie despre ce 
este vorba — dramă, comedie, 
tragedie, revistă etc. — ca să 
știe omul la ce să se aștepte: la 
o comedie la care o să se tăvă
lească de rîs sau la o tragedie 
la care n-o să-i ajungă nici zece 
batiste să-și usuce lacrimile...

Piesa care urmează și pe care 
ne-o transmite corespondentul 
nostru Toma Joga nu face parte 
din nici unul din genurile de 
teatru cunoscute pină acum. 
Este, cum s-ar spune, o... „pro
ducție" cu totul și cu totul ori
ginală, o „producție" cum nu s-a 
maț văzut și... cum n-o să se 
mai vadă niciodată (sperăm!)...

lurile mulțimii, strigînd:
— Dați-mi toba! Am bal... 

astă-seară.
Gala e întreruptă. începe— 

meciul dintre organizatori și pro
prietarul tobei. In cele din urmă, 
proprietarul își ia toba, dar lasă 
„cineT'-ul de alamă. Gala poa
te continua. „Gongul" < 
salvat...

ACTUL V

ACTUL 1

a fost

îniîlnire 
tobei se 

„cinef-ul.

i

Acțiunea se petrece în zilele 
noastre, la Alexandria, în regiu
nea București. Cu trenul, cu 
căruța, călare, pe jos, pe sus, 
sosesc din toate raioanele tinerii 
boxeri care urmează să lupte 
pentru calificarea în faza regio
nală a campionatului republican 
de box. Sosește și echipa Călă
rașului. In gară, nimeni. Boxerii 
încep să caute clădirea comite
tului C.F.S. In cele din urmă 
reușesc să-l găsească pe tov. 
președinte Iatan, la... sediul său 
(restaurantul de stat), unde îm
preună cu niște cunoscuți de-ai 
săi făcea... analiza unui nou 
sort de vin.

— Ce facem cu masa? se in
teresară călărășenii.

— Se aranjează! răspunde tov. 
Iatan, bine dispus (era și ca- 
.zult).

Și oaspeților li s-a servit 
„masa". Cite o ciorbă de... oase 
(dar ce oase!) și cîte două pif- 
teluțe greu de văzut cu ochiul 
liber... Dar, să-i lăsăm să mă- 
nînce, fără să facem imprudența 
să le urăm „poftă bună" și să 
trecem la...

Abia începuse a doua 
și iată că proprietarul 
reîntoarce, cerind și 
Se improvizează un alt gong-, 
cronometrorul dă cu... pumnul 
în masă! Dar, cu timpul, cum 
începe să-l doară pumnul și bă
taia demne din ce în 
delicată, crainicul ti 
ajutor, strigînd, după 
cazul:

— începeți!
sau:

— Opri(i-vă!

ACTUL VI

ACTUL II

Boxerii sînt cazați la Școala 
tehnică legumicolă. Frig al nai
bii. De dezbrăcat, nici vorbă nu 
putea fi. cel mult dacă ar mai 
fi pu'ut îmbrăca oamenii ceva! 
Tinerii din Călărași s-au culcat 
toți îmbrăcați cu paltoane, cu 
căciuli, cu șoșoni, vistnd toată 
noaptea expediții la Polul Nord, 
ghețari, oameni de zăpadă, pe 
Moș Gerilă etc. etc.

ACTUL III

Ne aflăm în sala unde urmea
ză să se țină reuniunea. Spec
tatorii mai au puțin și... intră 
in ring. Deocamdată, sînt strînși 
ciorchine în jurul lui și se țin cu 
miinile de corzi. Cei mai mulți 
privesc spre toba de jaz și spre 
cinelul de alamă, in care arbi
trul cronometror bate solemn 
din cînd în cină, anunțînd astfel 
începutul și sfîrșitul reprizelor.

ACTUL IV

Un nor la orizont. Apare, 
congestionat, proprietarul tobei. 
El își croiește drum printre va-

care partidă. In runda a Vl-a el a 
reușit să treacă de un adversar ex
trem de dificil,- marele maestru A. 
Kotov, pe care l-a învins într-un 
final de turnuri și pioni, ca totdea
una impecabil condus de campio
nul lumii. Tînărul maestru Scerba- 
kov a obținut în partida cu Sima- 
ghiin prima sa victorie 
neu. Celelalte întîlniri 
Petrosian — Averbach.
Taimanov, Lisițîn — 
res — Flohr, Mikenas 
Kan — Borisenko și 
Smîslov s-au terminat

Duminică s-au jucat 
trerupte. Partidele Spasski — Pe
trosian și Taimanov — Borisenko 
au luat sfîrșit cu un rezultat de e-

îri acest tur
ale rundei, 

Korcinoi — 
Ilivițki, Ke- 
— Furman,
Antoșin — 

remiză, 
partidele în-

ce ma:.„ 
sare 
cum

In
e

t

Se dispută meciul dintre Ar- 
ghiroiu (Alexandria) și Stoian 
(Călărași). Călărășeanul are a~ 
vantaj în prima repriză. In re
priza următoare, Arghiroiu cade 
la podea. Surprins de... mersul 
evenimentelor, unul dintre nu
meroșii spectatori agâțați de 
corzile ringului își scoate șapca, 
nu ca să-l salute pe boxerul 
Stoian, ci pur și simplu ca să-l 
lovească cu ea în cap. Văzînd că 
are de-aface cu adversari... ne- 
prevăzuți în program, boxerul 
Stoian își desface mănușile și 
părăsește ringul. Crainicul a- 
nunță că meciul se va disputa, 
din nou, a doua zi.

ACTUL VII

Cum insă arbitrul nu mai pu
tea să întlrzie pînă a doua zi, 
juriul, întrunit seara într-o șe
dință „fulger", a hotărît... des
calificarea ambilor boxeri.

E clar că o astfel de piesă, cu 
atitea acte și atitea peripeții, nu 
poate avea decit un singur...

EPILOG
II așteptăml

JACK BERARIU 
GEORGE MIHALACEE

galitate. Antoșin a cîștigat la Si- 
maghin, Smîslov la xMiker.as și 
Furman la Keres.

După șase runde clasamentul este 
următorul:

1—2. Gheller, Spasski 4:’. p.; 
3—4. Botvinik, Smîslov 4 p ; 5—7. 
Petrosian, Furman, Flohr 31/, p.; 
8—12. Kotov, Averbach, Taimanov, 
Lisițin, Mikenas 3 p.; 13—16. Mi- 
vițki, Borisenko, Keres 2l/2 P-l 
16—20. Simaghin, Korcinoi, Antoșin, 
Scerbakov, Kan 2 p.

Aseară s-a jucat runda a Vila.
S-a-u înregistrat rezultatele:

Simaghin-'Petrosia-n 0-1; Aver- 
bach-Gheller ’A—'A; Flohr-Mike- 
nas 'A—'A; Taimanov-Lis țin 1-0. 
Celelalte partide s-au întrerupt.

!!.17 Mr 1-9-5? <4S. . r,2 mt, p.i orației Nr. I «tr. Brezmanu Nt. 23—25. Abonamen-
puo iau lorii poștali js Uiiuzorii voiuntaii din inliepr.nueri.


