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Poporul romîn stă ferm la postul său de luptă 
pentru apărarea păcii

*

FORUL cel mai reprezentativ 
al poporului nostru, Marea A- 

dunare Națională, întrunit în cea 
de a 5-a sesiune, s-a pronunțat în 
unanimitate pentru sprijinirea cti 
toată tăria a Declarației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. care cuprinde 
un apel adresat popoarelor și par
lamentelor din toate țările de a nu 
îngădui dezlănțuirea unui rtou 
război, de a intensifica lupta pen
tru pace. Cu acest prilej, Marea 
Adunare Națională a Republicii 
Populare Romine a adoptat o de
clarație care constituie o nouă și 
puternică mărturie a voinței de 
pace ți de colaborare internațio
nală a poporului nostru.

Poporul romîn respinge cu toată 
hotărirea uneltirile războinice ale 
cercurilor imperialiste din Statele 
Unite ale Americii și din statele 
care le urmează. El consideră că 
energia atomică trebuie folosită 
pentru a ajuta omenirii să-și în
deplinească aspirațiile sale spre 
progres ți nu să extermine mase 

de oameni sau să pustiascâ 
•rațe și țări, cămine ți ogoare.

la cuxintarea sa cu privire la 
paiitîca externă a guvernului R.P.R., 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Cortsiiiuluj de Miniștri, a 
subliniat dintru început faptul că: 
«Partidul Muncitoresc Romîn și 
guvernul Republicii Populare Ro
mine pun in centrul întregii lor 
activități lupta pentru pace și cola
borare intre popoare, vorbind în
totdeauna deschis poporifluj despre 
problemele internaționale ți consi- 
derîn.l necesar să cheme întreg 
poporul să parlicipe activ, în ca
drul marelui lagăr al democra
ției și socialismului, la lupta pen
tru pace, pentru preîntâmpinarea 
Unui nou război",

însuflețirea cu care se desfă
șoară pe întreg cuprinsul țării 
campania pentru strîngerea de 
semnături pe Apelul de la Viena, 
avfritul cu care oamenii muncii I 
luptă în uzine, fabrici și pe ogoare 
pentru înflorirea și întărirea pa
triei. demonstrează în moț clar că 
poporul nostru participă, într-ade- 
văr, activ la lupta pentru cauza 
nobilă a păcii.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
arătat, în continuarea cuvîntării 
sale, că lupta pentru pace — în 
fruntea căreia se află Uniunea So
vietică, Republica Populară Chi
neză, țările democrat-populare și 
forțele păcii de pretutindeni — a 
obținut unele rezultate importante 
ca stingerea focarelor de război 
din Coreea și Indochina și o oare
care slăbire a încordării interna
ționale în 1954. Aceasta datorită 
luptei perseverente dusă de lagărul 
păcii și socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică pentru rezolva
rea chestiunilor litigioase pe calea 
tratativelor pașnice și pentru mic
șorarea încordării internaționale.

„Sensul profund al acestor eve
nimente — a spus tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — nu poate fi înțe
les decît în lumina schimbărilor 
radicale ce au avut Ioc pe arena 
internațională în urma celui de al 
doilea război mondial". Arătînd în 
continuare că faptul constituirii 
lagărului mondial al socialismului 
și democrației reprezintă cea mai 
mare cucerire a popoarelor, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej a spus: 
«Aceasta a avut drept urmare 
schimbarea radicală a raportului 
de forță între capitalism și socia
lism, în favoarea socialismului".

Faptele au dovedit și dovedesc 
că atît pe tărîm politic cît și pe 
cel economic, pozițiile capitalismu

lui au suferit o serioasă slăbire în 
comparație cu perioada dinainte de 
război și că această schimbare s-a 
produs în favoarea forțelor demo
crației și socialismului.

Este lesne de înțeles că această 
situație nu-i deloc pe placul clase
lor dominante din țările imperia
liste care speră să restabilească 
dominația capitalismului în lumea 
întreagă și adoptă o politică „de 
pe poziții de forță“, o politică de 
pregătire a unui nou război mon
dial. Cum altfel ar putea fi expli
cate crearea bazelor militare ae
riene și navale în apropierea gra
nițelor țărilor din lagărul socialist 
și formarea unor blocuri militare 
ca N.A.T.O. în Europa și S.E.A.T.O. 
în Asia de sud-est? Cum altfel ar 
putea fi explicat efortul pe care îl 
fac cercurile imperialiste pentru1 re
învierea Wehrmachtului care a a- 
dus atîta nenorocire multor țări 
europene ?

Popoarele sînt însă conștiente de 
pericolul care se ascunde sub toate 
aceste acțiuni ale imperialiștilor a- 
mericani și ale acoliților lor. In 
Franța, îii Germania occidentală, 
în Italia, popoarele se opun reîn
vierii militarismului german. Sta
tele iubitoare de pace din Europa 
și-au exprimat punctul lor de ve
dere în această problemă cu prile
jul conferinței de la Moscova, care 
a constituit o puternică manifes
tare a unității acestor state, a vi
gilenței lor față de uneltirile cercu
rilor agresive din țările impe
rialiste. Statele participante la con
ferința de Ia Moscova, printre care 
și Republica noastră Populară, s.au 
declarat pentru rezolvarea proble
mei germane prin unificarea Ger
maniei pe baze pașnice și democra
tice, pentru organizarea unui sis
tem de securitate colectivă în Eu
ropa. ReferindU-se la poziția gu
vernului țării noastre în această 
problemă tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej a spus:

„... Republica Populară Romi- 
nă, alături de Uniunea Sovie
tică și de celelalte state parti
cipante la conferința de la Mos
cova, împotriva cărora se îndreaptă 
acordurile de la Paris, este gata 
să ia toate măsurile preconizate în 
Declarația de la Moscova, pentru 
întărirea securității și asigurarea 
păcii în Europa. Nu încape îndoială 
că aceste măsuri pe care vom fi 
nevoiți să le luăm în cazul ratifi
cării și aplicării acordurilor de la 
Paris, și în primtll rînd încheierea 
unui tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între cele 8 
țărj participante la conferința de la 
Moscova, întărirea și lărgirea co
laborării și asistenței mutuale în
tre aceste state, crearea unui co
mandament militar unic vor de
monstra cu prisosință că planurilor1 
cercurilor agresive din Occident li 
se opune o forță nu mai puțin pu
ternică".

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej s-a 
ocupat, în continuare, de situația 
politică din Asia, uriaș continent 
pe care aii avut loc adinei prefaceri 
sociale după război și unde Statele 
Unite acționează în sensul sugru
mării mișcării de eliberare a po
poarelor oprimate de imperialism. 
„De aceea — a arătat tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej — ura împo
triva politicii agresive a Statelor 
Unite ale Americii a devenit uri 
sentiment unanim în Asia".

Neținînd seama de aceste reali
tăți, neținînd seama de faptul că 
au pierdut monopolul armei ato
mice, reprezentanții cercurilor agre
sive din S.U.A. și din țările sate
lite caută să intimideze lagărul pă
cii ainenințînd cu un război atomic.

In același timp, Uniunea Sovietică 
— deși deține superioritatea în do
meniul armei atomice și a celei cu 
hidrogen — s-a declarat în repetate 
rînd uri pentru interzicerea folosirii 
acestor arme de exterminare în 
masă-

In ultima parte a cuvîntării sale, 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej s-a 
ocupat de politica externă a țării 
noastre, spunînd în legătură cu a- 
ceaista: „Statul democrat-popular 
romîn face parte din marele lagăr 
al democrației și socialismului șl 
se străduiește prin întreaga sa po
litică să contribuie la întărirea a- 
cestuî lagăr și la succesul eforturi
lor sale îndreptate spre apărarea 
păcii și securității popoarelor"'.

Referindu-se în continuare la le
găturile de prietenie și colaborare 
pe care le are Republica noastră 
Populară cu alte state, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a subliniat făp
tui că: „Prietenia “și colaborarea 
frățească cu Unitfnea Sovietică, e- 
liberatoarea și prietena noastră de 
neclintit, a fost și este principiul 
fundamental al politicii externe a 
poporului și guvernului nostru".

Țara noastră tinde spre realiza
rea unor legături normale și on 
țările capitaliste, în vederea dez
voltării relațiilor comerciale și cul
turale, în vederea păstrării păcii în 
lume. De asemenea activitatea di
plomatică este îndreptată spre rea
lizarea unor relații normale cu 
toate țările.

Dar în calea activității guver
nului nostru de dezvoltare a co
laborării internaționale, de lărgire 
a schimburilor comerciale și cul
turale între state, există greutăți și 
în primul rînd cele create de 
cercurile agresive din S.U.A care 
alocă sume importante în fiecare 
an pentru finanțarea acțiunilor de 
subminare, die spionaj în țara 
noastră ca și în celelalte țări de
mocrate. Referîr»du-se la aceste 
acțirini, tovarășul Gh.’ Gheorghiu- 
Dej a spus: „Cei ce nutresc spe
ranța restaurării rânduielilor capi- 
talisto-moșierești în Romînia, as
tăzi după zece ani de statornicire 
a puterii oamenilor muncii, pot să 
fie siguri că aceștia vor ști să-și 
apere patria și cuceririle revolu
ționare ca niște "oameni care au 
trecut prin focul luptelor revolu
ționare și au învățat să-i bată pe 
dușmani".

In încheiere, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a arătat că ; „Țările 
din lagărul socialismului și demo
crației, în frunte cu Uniunea So
vietică, pot fi sigure că vom sta și 
de acum înainte ferm Ia postul 
nostru de luptă și vom face față 
ou cinste sarcinilor de răspundere 
care ne revin în marea luptă pen
tru apărarea păcii".

In spiritul acestor cuvinte care 
cheamă poporul nostru la intensi
ficarea luptei pentru cauza păcii. 
Declarația Marii Adunări Națio
nale a R.P.R. spune; „Conștientă 
de răspunderile sale în opera de 
apărare a păcii și a intereselor 
naționale ale Republicii Populare 
Romîne, Marea Adunare Națională 
își exprimă hotărirea de a între
prinde acțiuni practice în vederea 
strîngerii legăturilor cu parlamen
tele altor țări. Orice inițiativă 
pentru realizarea acestui scop mă
reț va fi susținută cu căldură de 
către Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romîne, cu 
convingerea că astfel contribuim 
la întărirea păcii și colaborării in
ternaționale". _ "x

LUCRĂRILE CELEI DE A 5-A SESIUNI 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Marți dimineața, la ora 10, s-au deschis lucrările celei de a 5 a 
sesiuni a Marii Adunări Naționale.

Sosirea conducătorilor partidului și guvernului a fost întîmpmată 
cu puternice aplauze de membrii Marii Adunări Naționale.

In lojile guvernului și Prezidiului Marii Adunări Naționale au luat 
loc tovarășii: Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. Apostol, Chivu 
Stoica, Al. Moghioroș, general de armată Emil Bodnăraș. P. Borilă, 
D. Coliu, general locotenent AL Drăghici, acad. M. Sadoveanu, S. 
Bughici. M. Dalea, Constanța Crăciun, acad. I. Murgulescu, membri 
ai guvernului și ai Prezidiului Marii Adunări Naționale.

In tribune se aliau membri ai corpului diplomatic, ziariști romîn! 
și străini și numeroși oameni ai muncii.

Ședința a fost prezidată de tov. C. Pirvuiescu, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate ordinea de zi 
a sesiunii care cuprinde un singur punct: discutarea Declarației So
vietului Suprem al U.R.S.S., in scopul adoptării unei Declarații a 
Marii Adunări Naționale a R.P.R., cu privire la propunerile cuprinse 
în Declarația Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Președintele Marii Adunări Naționale dă cuvîntul președintelui Con
siliului de Miniștri, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, care este primit dă 
către deputați cu aplauze puternice.

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej cu privire la politica 
externă a guvernului R.P.R. a fost ascultată cu mare atenție și sub
liniată în repetate rinduri de vii aplauze.

La discuții au luat cuvîntul : Nicolae Vasu, Erou al Muncii Socia
liste, deputat al circumscripției electorale Vitan din orașul București, 
Gh. Pruteanu, țăran muncitor, deputat al circumscripției electoralo 
Răcoasa, regiunea Birlad, Kovacs Gydrgy, scriitor, deputat al cir
cumscripției electorale Covasna, Regiunea Autonomă Maghiară, acad, 
prof. Traian Sâvulescu, președintele Academiei R.P.R., deputat al cir
cumscripției electorale Ana Ipătescu. orașul București, Maria Moraru, 
vicepreședintă a Comitetului Femeilor Democrate din R.P.R., deputat 
al circumscripției electorale Muscel, regiunea Pitești, general loco
tenent lacob Teclu, deputat al circumscripției electorale Zalău, regiu
nea Cluj, Anton Breitenhoffer, scriitor, deputat al circumscripției elec
torale Biled, regiunea Timișoara, Teodor Iordăchescu, deputat al cir
cumscripției electorale Orlești, regiunea Pitești, acad. prof. dr. N. Gh. 
Lupu, deputat al circumscripției electorale Botoșani, regiunea Suceava.

După închiderea discuțiilor, Marea Adunare Națională a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care aprobă politica externă a guvernului 
R.P.R., expusă în cuvîntarea președintelui Consiliului de Min ștri, to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej.

Tovarășul dr. Petru Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, primit cu vii aplauze, a supus spre aprobare deputaților 

proiectul Declarației Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romîne.

Intr-o atmosferă însuflețită, deputății aprobă în unanimitate Decla
rația Marii Adunări Naționale a Republici! Populare Romîne.

Tov. C. Pîrvulescu, președintele Marii Adunări Naționale a declarat 
apoi închise lucrările celei de a 5-a sesiuni a Marii Adunări Na
ționale. (Agerpres)

Din scrisorile primite la redacție

Semnăm Apelul, muncim, luptăm pentru pace
Scrisori, telegrame, fotografii so

sesc în fiecare zi în redacția noas
tră venind din nenumărate colțuri 
de țară. Și fiecare din ele este o 
mărturie a însuflețirii cu care ti
neretul sportiv al patriei noastre 
se alătură luptei pentru pacea și 
viața omenirii. In cuvinte simple 
sportivdi își exprimă voința hotă- 
rîtă de a apăra pacea, de a lupta 
din toate puterile pentru a împie
dica războiul atomic. Țotodată, 
prin cuvinte pline de indignare și 
de mînle ei condamnă încercările 
imperialiștilor de a dezlănțui un 
nou război.

Astfel, unul din corespondența 
noștri dtn București ne-a vestit zi
lele trecute că, printre cei care au 
semnat Apelul, pentru pace la fa
brica Kirov se află și doi cunoe- 
cuți sportivi ai acestei întreprin
deri: fotbalistul Teodor Georgescu 
și jucătoarea de volei Ioana Bădes- 
cu. Aceștia tși întăresc semnătura 
pe Apel obținînd însemnate succese 
în muncă. Astfel, Teodor Georges
cu depășește norma cu 125 la su
tă. Ioana Bădescu depășește norma 
cu 120 la sută. Și ceilalți sportivi 
din această întreprindere se evi
dențiază reușind depășiri de peste 
50 la sută.

i Georgescu. Teodor, muncito r fruntaș al întreprinderii 
și totodată jucător în echipa de fotbal a fabricii, semnează Apelul M 
la Viena. In stingă lui, așteaptă să-și pună semnătură 
pregătirii războiului atomic, jucătoarele de volei Sofia Dobrescu, bnuua 
Grumberg și Ioana Bădescu. ,

De la Timișoara am primit o to 
legramă trimisă de către jucătorii 
echipei de handbal Metalul Tehran 
metal care participă la întrecerile 
primei categorii. „împreună cu toți 
muncitorii din întreprinderea noas
tră — ne scriu ei — semnăm Ape
lul de la Viena luîndu-ne angaja
mentul să muncim cu și mai mare 
sîrguință in producție. Noi vrem 
să muncim în pace, vrem ca ener
gia atomică să slujească celor mulți 
tn interesul fericirii și progresu
lui"

Ne-au scris și jucătorii echipe
lor de fotbal Flamura roșie Burdtt- 
jeni și Avîntul Fălticeni. „Am 
semnat cu toții Apelul de Ia Viena. 
Sîntem convinși că hotărirea mili
oanelor de oameni iubitori de pace; 
căreia ne alăturăm și noi, va pu
ne stavilă uneltirilor celor care’ 
pregătesc un nou măcel mondial".

„Știm că pentru a împiedica p* 
vrăjmașii păcii să dezlănțuie im 
nou război trebuie să întărim sem
năturile pe Apel printr-o muncă șl 
mai hotărîtă — așa Își încep scri
soarea membrii colectivului sportiv 
Voința Călărași. Noi dorim ca pa
cea să triumfe Ș> vom lupta dH 
toate puterile pentru a o apăra". *



Cantitate sau calitate ? si-au ales cometa | pentru o mai rodnică colaborare între organizațiile U.T.It,
T V» Timișoara sînt multe colec
tive care se conduc după principii 
sănătoase in acțiunea ide dezvoltare 
a complexului G.M.A. Plamficarea 
pregătirilor, de pildă, este făcută 
din vreme și eșalonată pe toate 
lunile anului, în funcție de speci
ficul perioadelor. Astfel se prezin
tă situația la colectivul Știința
iI.P.T. și ia colectivul Progresul, 
unde angajamentele au fost depă
șite cu procente mai mici (între 
115 și 40%) în schimb, purtătorii 
ide insignă sânt într-adevăr bine 
■pregătiți. Aci s-au ținut antrena
mente pentru fiecare probă, asigu- 
rîndu-se respectarea principiilor 
complexului. O dovadă a bunej 
pregătiri o constituie și faptul că 
nici unul «Mutre aspiranți nu a fost 
respins la examenul de control.

Sînt însă unele colective care 
consideră îndeplinirea angajamen
telor drept un scop In sine. Conse
cințele acestei concepții cu totul 
greșite, a goanei după cifre mari, 
fără a se mai avea grijă de pre
gătirea aspiranților G.M.A. pot fi 
însă lesne observate. In dorința 
de a avea înregistrați cit mai mulți 
purtători, unele colective eJiraină 
orice preocupare științifică, fac o 
treabă pur formală și cu totul de
părtată de adevăratele scopuri ale 
complexului. Astfel este situajia la I 
colectivele Flamura roșie Nikos Be- 1

Haideți băieții Sîntem în urmă cu planul...

știri’g.m.a.
■ Peste 90 de tuiari djn co

lectivul sportiv Constructorul Ro
man poartă acum insigna G.M.A. 
Dintre aceștia, 45 au obținut ca
lificativul „excelent.

e Tot din raionul Roman, cores
pondentul nostru Dan Mincea ne 
tace cunoscut că încă trei sportivi 
de la colectivul Voința au reușit 
să-și treacă normele, cucerind in
signa G.M.A. gradiul II.

■ Cei 100 de elevi ai școlii medii 
tehnice de cultură fizică din Bucu
rești, oare se găsesc în practică la 
cabana Muntele Roșu-C:ucaș, au 
participat la un concurs pentru tre

loianis și la Flamura roșie Indus
tria Linei, unde majoritatea nor
melor s-au dat după 15 noiembrie, 
tar de la 25 decembrie s-au dat, 
în cîteva zile, toate examenele <fe 
control. Vă închipuiți „pregătirile" 
efectuate de membrii acestor co
lective și „saltul" realizat im pre
gătirea k>r fizică. Un alt colectiv, 
în care se observă goana după can
titate este Constructorul. Colectivul 
Constructorul a dovedit (pe hir- 
tie) că și-a depășit angajamentul 
cu 100 la sută. Precizăm : pe hîrtie, 
deoarece în realitate, adică chiar pe 
carnetele de a^pi răniți, sânt tnrej 
gistratc sorme oare ne fac să 

credem că aci sau nici nu se cu
nosc normele G.M.A. sau, ceea ce 
e mai grav, e vorba de metode de 
muncă streine ide cele pe care le 
folosesc activiștii dornici să-și în
deplinească în mod conștiincios sar
cinile.

Iată cîteva aspecte, care dovedesc 
că nu toate colectivele sportive pri
vesc în mod just problema com
plexului G.M.A. Mai există încă 
tendința goanei după succese de 
suprafață, subestimfardu-se impor
tanța adevăratului scop al comple
xului. Considerăm că o asemenea 
concepție este cu totul nesănătoasă 
și ea trebuie părăsită de acei ac
tiviști care o mai pun in aplicare.

D. STANCULESCU

cerea normei de schi din cadrul 
complexului sportfv G.M.A.

S-au evidențiat în mod deosebit 
Mariana Scverineanu, Duma Ru
din, Dumitru Ofogtu și Ștefan Geor
gescu. Toți elevii și-au trecut norma 
cu calificativul „excelent".

■ In comuna Cheia, regiunea 
Ploești, ne relatează coresponden
tul nostru Puiu Imbrescu, 40 de 
țărani murxjtori și-au trecut nor
mele complexului G-M.A. 4a schi 
(gr. I). O bună pregătire au dove
dit țăranii muncitori Vladimir Abă- 
aței, Cons tarte n Pronescu și Va- 
sile Popa.

Pînă in prezent in cadirul colecti
vului sportiv Metiata' 23 Aiuguert 
au fost aiiese comitetele a opt 
oercuri sportive, datorită faptului 
că to'iarășii di.n comitetul de în
treprindere au sprijinit consiliul 
colectivului sportiv in această di
recție.

Recent, la secția forje a uziinei a 
avut loc alegerea comitetului de 
cerc sportiv. La această ședință au 
fost prezenți toți membrii acestui 
cerc, pe lingă care se aflau și 15 
tineri, noi membri aii cercului. Cei 
prezenți au luat cuvîntul la discu
ții, anaiizînd temeinic felul în care 
a fost organizată activitatea spor
tivă în cadirul secției. Muncitorii și 
tehnicienii a<u criticat comitetul cer
cului sportiv pentru lipsa lui dte 
preocupare față de sporturile de 
bază.

In încheierea ședinței a fost ales 
noul comitet de cerc din care fac 
parte muncitori fruntași și spor
tivi activi, cum ar fi Vasile Iones- 
cu, Eleonora Rotărescu, Ailex. Cio- 
coiu și alții

Pelre Barbu 
corespondent

---------- --------------------

Se pregătesc de alegeri
Colectivul sportiv Constructorul 

din Tg. Mureș a început din vre
me acțiunea ide pregătire a noilor 
alegeri. In primele zile ale lunii 
februarie a fost convocată ședința 
pentru prelucrarea instrucțiunilor și 
pentru întocmirea planului de ac
țiune cu privire la alegerea orga
nelor sportive sindicale. La această 
ședință am participat responsabilii 
sportivi din comitetul regional al 
sindicatului muncitorilor construc
tori, președinții comitetelor de în
treprindere precum și consiliul co
lectivului sportiv Constructorul. A 
fost întocmit planul de acțiune, care 
a fost apoi repartizat pe oameni, 
liMîndu-se termene de executare 
a sarcinilor.

Printre altele, planul die acțiune 
cuprinde înscrierea de noi membri 
în colectivul sportiv, încasarea co
tizațiilor restante, organizarea de 
convorbiri la cluburi și colțuri ro
șii, organizarea unui concurs de 
șah inter-cercuri, întrlnirțde scrimă, 
fotbal, precum și un concurs inter- 
cercuri la tenis de masă. Sc vor 
scrie die asemenea articole La gaze
tele de perete, se vot afișa Lozinci, 
se va face popularizarea cei or mai 
buni sportivi.

In curind va avea loc alegerea 
comitetelor de cercuri și a dele
gațiilor pentru conferința consiliu
lui colectivului sportiv; alegerile 
trebuie să fie un prilej de analiză 
temeinică a activității sportive des. 
fășurate de-a lungul întregului an.

Joan Păuș 
corespondent

și colectivele sportive din Cluj
Fără îndoială că, pe linia spri

jinirii mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră un rol ho- 
tărîtor revine și Uniunii Tineretului 
Muncitor care, prin toate organiza, 
(iile sale, are sarcina de a mobi
liza tineretul în practicarea spor
tului.

Mengîind pe această linie, cea mai 
mare parte a organizațiilor U.T.M. 
din orașul Gluj au reușit să ajute 
colectivele sportive în mun<a de în
tărire și dezvoltare a activității 
sportive. Un bun exemplu în aceas
tă privință îl constituie strînsa co
laborare care există între colecti
vele, sportive și. organizațiile U.T.M. 
la Institutul Agrotehnic și la In
stitutul Politehnic. In aceste or
ganizații, secretarii U.T.M. precum 
și membrii biroului U.T.M. au con
trolat permanent felul în care își 
îndeplinește sarcinile responsabilul 
sportiv al biroului U.T.M.

Nu peste tot există însă aceeași 
strînsă colaborare între organizațiile 
U.T.M. și colectivele sportive. Sînt 
colective sportive in orașul Cluj 
(Locomotiva 16 Februarie, Metalul 
FI. roșie Iamoș Herbak, Construc
torul, ș. a.) care mu sânt sprijinite 
suficient de organizațiile U.T.M.

De asemenea, unii activiști ai or
ganizațiilor U.T.M. nu își cunosc 
sarcinile pe linie sportivă, necon- 
triInund cu nimic la bunul mers 
al activității sportive în întreprin
derea respectivă. Un exemplu în a- 
ceastă privință îl constituie tov> Ti-

O vrednică activistă voluntară
Cind a pășit pentru prima oară 

pe poarta școlii medii de cultură 
fizică și sport din Galați, Tania 
Macarie nu era decît un nod de 
fată, tăcută și timidă, cu două co
dițe Monde, ce-i alternau de-a lun
gul pieptului.

Au trecut cițiva ani de atunci... 
Tania Macarie a terminat școala 
medie de cultură fizică și sport și 
a fost încadrată ca profesoară de 
educați^ fizică în orașul Galați.

încă din primul.an.de activitate 
pedagogică, Tania Macarie s-a evi
dențiat ca bună profesoară și o 
sportivă fruntașă: categoria I-a la 
baschet, categoria Il a la volei și 
gimnastică. Elevele ei i-aiu urmat, 
bineînțeles, pilda, fiind și ele me
reu printre primele. în întrecerile 
sportive.

In anul 1953, Tania Macarie .a 
fost aleasă în comisia de pregătire 

ședință a consiliului co- 
sportiv Looomotiva 16 
deși este responsabil eu 
comitetul U.T.M. La rin-

beriu Moîtaia, oare nu a participat 
la nici o 
lectivriliUii 
Februarie, 
sportul în
dut lor, nici tovarășii din comitet 
nu au făcut nimic pentru a arăta 
tov. Monaia lipsurile pe care te ara 
tn îndeplinirea sarcinii lor sale.

Grav este și făptui că în unel^^ 
colective sportive sau în unele 
ganizații U.T:M., colaborarea dintre 
colectivul sportiv și U.T.M. este pri. 
vită în mod cu totul formal. Așa 
se explică faptul că președintele co
lectivului sportiv Metalul, Vasile 
Moldbvan, nu cunoaște numele agi
tatorilor U.T.M. care se ocupă cu 
educația sportivilor.

In general, toate aceste lipsuri se 
datoresc faptului că nici între co
mitetul orășenesc C.F.S. și comi
tetul orășenesc U.T.M. nu a existat 
o strînsă colaborare. Comitetul o-' 
rășenesc U.T.M. nu a controlat prin 
activiștii săi felul în care organi
zațiile U.T.M. își îndeplinesc șarete^ 
nile în problemele sportive.

Pentru viitor, ne propunem să 
asigurăm im toate întreprinderile și 
instituțiile «Lin orașul Cluj o rod
nică colaborare între organizații^^ 
U.T.M. și colectivele sportive, spre 
o cât mai lairgă dezvoltare a ac
tivități sportive.

FRANCISC BALA"’ 
responsabil sportiv al comitetului 

orășenesc U.T.M. Cluj

și examinare G.M.A. pe oraș.
Tianăa nu a dezmințit nici de 

data aceasta încrederea care i s-a 
acordat. Deseori, o găseai pe sta
dion îndrumind pe toți cei dornici 
să se împrietenească cu sportul.

Nu de mult, Tania Macarie a 
fost evidențiată de către comitetul 
C.F.S. Galați, și pe bună dreptate. 
Ea este o activistă sportivă vo'uijj 
tară fruntașă pe oraș.

„Sînt hatărîtă — ne-a spus Tamia 
Macarie — ca atît pe tărim profe
sional, cît și ca activistă volun
tară la comitetul C. F. S. Galați, 
să muncesc și în acest an cu multă 
rivnă, pentru ca mișcarea sportivă 
din orașul nostru să ia un avint 
din ce în ce mai mare“.

Noi avem toată încrederea în 
realizarea acestui angajament.

A. Schenkman și Gr. Birsan 
cores-poratenți

In cele mai multe colective 
sportive sindicale din țara noa
stră se desfășoară în prezent a- 
legcrile com tetelor de cercuri 
și secții pe ramură de sporiși 
se pregătesc alegerile consilii
lor colectivelor sportive. Invă- 
țind din experiența anului tre
cut. cind munca de instruirea 
activiștilor nou aleși nu s-a 
desfășurat în ritmul cuvenit, 
fapt care a dus la îniîrzierea 
îndeplinirii sarcinilor, în anul 
acesta se pune un accent deo
sebit pe instruirea activului 
imediat după alegeri. In dorința 
de a ajuta această acțiune, 
Secția C.F.S. a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor a pregătit o 
scrie de materiale de. îndrumare 
menite să arate noilor organe 
de conducere a colectivelor spor
tive sarcinile ce le revin in 
noua și frumoasa lor muncă.

'A ROLUL SI SARCINILE CO
LECTIVULUI SPORTIV

Colectivul sportiv, unitatea de 
ta ză a mișcării noastre sportive, 
cuprinde mumcXorii, ingtatrii, teh
nicienii și funcționarii organizați îrr 
sindicate, angajați la o întireprm- 
dere sau instituție de stat, la un 
organ sau organizație de stat, 
cooperatistă sau cu caracter obștesc 
sau_ la o persoană fizică sau juri
dică rfirr fonrnaț unea panticular- 
ca pi tal istă, precum și pe membrii 
lor de familie.

Principala sarcină a odectivului 
•portiv o constituie angrenarea

In ajutorul organelor sportive sindicale nou alese
COLECTIVUL SPORTIV, UNITATEA DE BAZĂ A MIȘCĂRII DE CULTURĂ FIZICĂ Si SPORT (I)

zate pe lingă consiliu. Activitatea^^ 
colectivului sportiv se bazează 
munca obștească și pe icițiativa^^
membrilor săi.

masetor de oameni ai muncii și a 
membrilor tor de faună ie intr-o ac
tivitate sportivă organizată, conti
nuă și educarea lor in vederea for
mării de constructori ai sociailis- 
muhl', sănătoși, puternici, dezvoltați 
multilaterali, pregătiți pentru munca 
de înaltă productivitate și gata tfe 
a lupta fără preget pentru apăra
rea scumpei noastre patrii. Colec
tivul sportiv ii pregătește pe spor
tivi pentru îndeplinirea sare iniilor 
■masate de partid și guvern, îi edu
că în spiritul pa etatismului socia
list și al internaționalismului pro
letar, în șprițul încrederii nestră
mutate în victoria prodetartatahii 
in.:ematicna.l în lupta sa împotriva 
exploatării, pentru libertate, pace și 
progres, rn spiritul dragostei ne
mărginite față de mairea țară a 
socialismului victorios, Uniunea 
Sovietică. Colectivul sportiv asi
gură ridicarea nivelului tehnic 
sportiv al membrilor săi, în sco
pul ridicării nivelului performanțe
lor colectivului, ale asociației și 
ale țării în scopul dte a da repre
zentativelor țării sportivi care să-i 
apere cu cinste culorile în întîîni- 
rile internaționale.

In scopul îndeplinirii acestor . 
sarcini de cinste, colectivul sportiv 
organizează educația fizică m uit ra
ter,aiă ,a membrilor săi pe baza com
plexului sportiv G.M.A.; desfășoa
ră instruirea sportivilor și asguiă I 

participarea lor la competiții; or
ganizează concursuri de casă și 
prima etapă a marilor competiții 
de masă, .asigwă o propagandă 
și o agitație sportivă vie, atrăgă
toare, capabilă să deștepte intere
sul maselor ..de oameni ai muncii 
pentru activitatea sportivă; se asi
gură lărgirea continuă a bazei ma
teriale a activității sportive, folo
sind în acest scop resursele ma
teriale ale colectivului precum și 
inițiativa și capacitatea organiza
torică a maselor de sportivi. Colec
tivul sportiv se preocupă de acti
vitatea membrilor săi în producție, 
de angrenarea lor în viața soclal- 
politică a țării; îrr acest scop, co- 
lecti'iul sportiv are ca sarcină an
grenarea sportivilor in întrecerea 
socialistă, în activitatea obștească 
precum și în formele de îmvă- 
țămînt ale organizațiilor die masă 
și în învățământul profesional, în 
vederea ridicării calificării profe
sionale.

Unele dintre colectivele sportive 
cunoscînd aceste sarcinii, le aduc 
la îndeplinire în bune condițiuni. 
Colective ca Fiamuna roșie Oradea 
și U.T.A. Arad, Matei’uil Reșița, Lo
comotiva P.T.T . și M.C.F. din 
București, Avintuil Sinio-Geza din 
Tg. Mureș, Progresul Timișoara și
I.T.B.  București ete. au realizat în 
anii trecuți frumoase succese pe a- 
ceastă linie. •' •

Alegerile organelor sportive sin
dicale trebuie să constituie un pas 
înainte pe acest dirun și o nimerită 
ocazie pentru îmbunătățirea muncii 
în colective sportive, care încă mai 
îndeplinesc funcțiuni minore, de 
„suport" al unei secții sau al unei 
echi.pe fruntașe, fără a se preocupa 
de îndeplinirea tuturor celorlalte 
sarcini.

Colectivul sportiv funcționează pe 
lingă un comitet de întreprindere, 
de instituție, G.A.S. și S.M.T., sau 
pe lingă un comitet raional cu 
mai multe întreprinderi din dife
rite ramuri de producție, adică pe 
localitate. El poartă numele asocia
ției și al întreprinderii sau insti
tuției respective. Colectivul sportiv 
activează sub conducerea organelor 
sindicale pe lîngă care funcționea
ză, a consiliului sportiv imediat 
superior al asociației di'n care face 
parte și a comitetului C.F.S. lo
cal.
B CONDUCEREA COLECTIVU

LUI SPORTIV
Organul superior de conducere 

al colectivului sportiv este aduna
rea generală, iar in perioada din
tre două adunări generale colec
tivul este condus de un contsjltiu 
care aduce la îndeplinire sarc nile 
colectivului, prin cercurile, sec
țiile pe ramură de sport și comi
siile obștești penmanienfe organi

Adunarea generală a membrilor 
colectivului are următoarele atri
buții : alege consiliul colectivului, 
alege delegați pentru cone-inta 
raională, regională sau orășeneas
că a asociației, aprobă pla.nui de 
muncă și bugetul colecte.-ta. . pri
mește trimestrial rapoar; i . ac
tivitate ale consiliului cotecti ulm, 
aprobă calendarul sportiv a! . elec
tivului, ratifică hotăr-ir le luate de 
consiliu între două adunări gene
rale, hotărăște asupra evidențierii 
sau luării de măsuri disc.-, na-e 
asupra membrilor cok-c*. După 
cum reiese din aceste atrbei adu-
narea generală a colectiva?.:: se 
convoacă la trei luni, fi nd o. ga- 
torie prezența a 2 3 dr nu ■-.ml 
total de membri. Adunarea generală 
trebuie organizată cu toata eero- 
zitatea, dindu-se positelitatea des
fășurării criticii de jos. stimulîn- 
du-se inițiativa membrilor colecti
vului și unnărindu-se realizarea sar
cinilor și a angajamentelor luate 
în adunarea generală. Altfel, con
vocarea adunării generale devine o 
chestiune pur formală, cum s-a in- 
tîmplat in cursul anului trecut, la 
co'ectivul Metalul Vasile Roșită. 
Aci adunările generale s-au orga
nizat cu regularitate, în schimb 
hotărîrile și angajamentele luate 
au rămas literă moartă, pe hîrtie.

O atenție deosebită trebtre dată 
adunării generale, care se convoacă 
odată pe an, pentru alegerea o.ga- 
neJoj sport.ve.

primul.an.de


Pregătirile atleților pentru sezonul de concursuri După prima etapă a campionatului republican de baschet
In majoritatea- colectivelor spor

tive din regiunea Hunedoara au 
' început pregătirile în vederea nou

lui sezon ide atletism. In orașul 
> Petroșanii, de pildă, funcționează 

o , școală sportivă de tineret sub 
conducerea profesoarei Maria Va
cant. Antrenamentele se fac deo
camdată mai mult în sală și sînt 
completate cu ședințe în aer liber.

Metalul din Hunedoara, Locomo. 
tiva din Simeria și Școala de 10 
ani din Deva acordă o atenție deo
sebită- pregătirii atleților în vedte- 
rea sezonului competițional. Toate 
aceste secții și-au pus la punct 
materia!c--e și ectiipamemtelle spor
tive necesare concursurilor. In pre
zent, colectivul Locomotiva din Si
meria reamenajează pista de atle
tism, pe care se vor desfășura di
verse competiții atletioe. Dacă la 
aceste, colective activitatea se duce 
în condițiuni destul de bune, în 
schimb nu același lucru îl putem 
spune despre colectivele din Ha
țeg. Orăștie, Brad și Călan. Cu toa
te că și in aceste localități există 
mulți t’neri dornici să practice at
letismul. colectivele sportive sub- 
apreciază importanța acestui sport 
și, ca urmare, nu fac absolut ni
mic pentru popularizarea și orga- 
ganizarea concursurilor atletice.

L, (De la subredacfia noastră din 
Deva)

★
• Deși în orașul Baia Mare nu 
există ode mai bune condițitini pen. 
tru pregătirea atleților în timpul 
iernii (lipsa unei săli se face mult 
simțită) și deși timpul a fost ne
favorabil, totuși elevii școlii de ti
neret, sub conducerea lui Fendinand 
Moscovici, fac cite 4 ședințe de 
antrenament pe săptămînă. Aceste 

-antrenamente se desfășoară pe pis
ta stadionului .,23 August", în par
cul Gheorghi Dimitrov, pe cărările 
Cîmputui Tinereții și Ia marginea 
pădurilor din împrejurimile orașu
lui. Cei mai mulți dintre elevii 
școlii sînt reprezentanți ai colec
tivelor sportive Progresul, Meta- 
ltM și Constructorul. In antrena- 
men'e se pune accent pe pregăti
rea fizică generală și, în același 
timp, pe ridicarea pregătirii tehni
ce. In pregătirea de pînă acum, ți- 
nînd seama și de prezența la an
trenamente, s-au evidențiat tine
rii : Gheza Almași, Alexandru Me- 
szaros Dumitru CIntea, Irina Ze- 
greanu, Magdalena Nagy, etc. Din 
păcate, pregătirile acestora nu se 
pot desfășura în cele mai bune con- 
dițiuni și dm cauză că vestiarele 
stadionuhii ,.23 August" sînt ocupa, 
te cu... varză! Din acest motiv, at- 
leț'i sînt obligați să se echipeze a- 
fară. Activitatea, în general, s-ar

„Cupa Mogoșa “ la schi
BAIA MARE (prin telefon). Pre

gătiri intense se fac pentru orga
nizarea întrecerii de schi dotată 
cu „Cupa Mogoșa". Această com
petiție, care a trebuit să f»e amî- 
nată, din cauza lipsei de zălpadă. 
va putea fi organizată acum în con
diții bune, deoarece pe pîrtiile din 
apropiere a căzut în ultimul 
timp un strat de zăpadă suficient 
pentru organizarea antrenamente
lor ca și a competițiilor.

Programul concursului este ur
mătorul: sîmbătă 26 februarie sla
lom special fete și băieți pe pîrtia 
de la Mogoșa; fond băieți și fete 
pe pîrtiile de la Izvoare; 27 februa
rie slalom uriaș băieți și fete la 
Mogoșa; ștafetă băieți și fete la

Etapa regională a campionatului 
republican de lupte

• La Hunedoara, au fost desemnați 
zilele trecute campionii regionali la 
lupte. Întrecerile au fost deosebi 
de dîrze. Organizatorii au depus 
eforturi pentru asigurarea unor con. 
diții cît mai bune desfășurării în
trecerilor. Din păcate însă, la con
curs nu au luat parte de cît două 
echiipe. Este vorba de echipa meta- 
lurgiștilor din Hunedoara și acea 
alcătuită din cîțiva tineri dlin Pe
troșanii. Antrenorul de la Minerul 
Petroșani, n.u .a binevoit nici măcar 
să însoțească pe acești tineri la 
concurs. Se pare că în Valea Jiu
lui, deși s:nit condiții suficiente pen- 
tru dezvoltarea sportului luptelor, 
colectivele sportive privesc cu toată 
nepăsarea acest lucru.

Iată acum campionii regionali, 
care vor participa la etapa finală 
a concursului: cat. 52 kg. Stelian 
Bonciu (Met. Hunedoara), cat 57 
kg. Marin Cristea (Met. Hunedoa
ra), cat. 62 kg. Albert Fulop (Met 
Hunedoara) cat. 67 kg. Ion Rusii 
(Met. Hunedoara), cat. 72 kg. Ion 
Ghibu (Met. Hunedoara), cat. 79 
kg. O. Clurch (Met. Hunedoara). 
cat. 87 kg. Vasile Moldovan (Met 
Hunedoara), cat. grea Vasile Con- 
sțantinescu (Met Hunedoara.)

desfășura mai bine dacă toate co
lectivele ar acorda atenția cuvenită 
înzestrării cu echipament a secți
ilor lor de atletism.
(De la subredacfia din Baia Mare) 

k
Dacă îin cele mai multe orașe se

zonul idle iarnă nu înseamnă o frâ
nare a activității atletice, în schimb 
tu orașul Bacău despre o aseme
nea activitate, la ora actuală, nici 
nu poate fi vorba. Deși în această 
localitate există condiții pentru o 
activitate laborioasă în domeniul at
letismului, cu toate acestea antre
namentele încep de obicei, cam pe 
la 1 aprilie. Se pune întrebarea: 
„care1 să fie motivele care fac ca 
atletismul în orașul Bacău să nu 
se fi dezvoltat la înălțimea aș
teptărilor ?“ Aceasta ou atît mai 
mult cu cit — repetăm— în aceas. 
tă localitate există numeroase săli 
de gimnastică, există un stadion 
ou pistă de atletism, există nu
meroși tineri dornici să practic® 
acest sport. Dar, în acest oraș e- 
xistă și o „boală cronică", a ne
păsării. Ea a cuprins atît pe mem
brii comisiei regionale de atle
tism (președinte D. Ferfelitic), rit 
și pe mai toți membrii secțiilor de 
atletism. Activitatea atletică a cî- 
torva elevi nu rezolvă, în nici un 
caz, problema adevăratei activități 
atletice care ar trebui să pulseze 
în orașul Bacău. In acest oraș nu 
există nici un antrenor de atletism 
calificat. Puținilor atleți li se dă e- 
cliipament foarte vechi și murdar, 
care a fost scos din uz de la alte 
secții. Concursurile atletice nu au 
nici u>n fel de continuitate.- Des- 
fășurîndu-se o activitate atît de 
slabă, nivelul de pregătire a celor 
cîțiva atleți este foarte redus. Din 
acest motiv, recordurile regionale 
sînt mult scăzute în raport cu cele 
ale altor regiuni (înălțime femei 
1,26 m. ; greutate femei 8,85 m.; 
5.000 m. 17:21,6; etc.) Fiind ne
îngrijit, stadionul Flamura roșie, 
singurul înzestrat cu o pistă de 
atletism, a devenit necorespunzător. 
Din cauza faptului că pista n-a 
fost reamenajată după desfășurarea 
diverselor concursuri hipice, ea se 
prezintă astăzi ScompJeit denive
lată. Nisipul din groapa de sări
turi nu mai există, doarece el a 
fost întrebuințat de către intenden. 
tul stadionului, la construirea unor 
sobe. Celelalte 4 terenuri existente 
n-au pistă și nici gropi pentru să
rituri. O lipsă serioasă în această 
privință manifestă însuși oomitetul 
C.F.S. orășenesc (președinte P. Ste- 
flea), care mu a luat nici un fel 
de măsură pentru curmarea acestei 
stări de lucruri.

(De la subredacfia noastră din 
Bacău).

Izvoare. 28 februarie: coborâre 
băieți și fete la Mogoșa.

(De la subredacția noastră) 
★

In ultima ședință a comisiei cen
trale de schi s-a hotărît ca proba 
de 30 km. fond bărbați și sărituri 
speciale, din cadrul campionatului 
republican de schi, să fie organizată 
la Poiana Statin, în zilele de 26 și 
27 februarie. Aceasta bineînțeles 
dacă pe pîrtiile de fond din Poiana 
și pe trambulina mare va exista un 
strat suficient de zăpadă. La ulti
ma comunicare telefonică, la Poia
na Stalin ningea, astfel că orga
nizarea acestor întreceri este aproa
pe sigură.

A doua conferință 
metodico - științifică

Luni 28 februarie, ora 19, va 
avea loc a doua conferință me- 
todico-științifică din ciclul or
ganizat de C.G.F.S. împreună 
cu I.G..F. Va conferenția fcv. 
dr. Miron Georgescu despre 
„Corelațiile existente în procesul 
de antrenament între calitățile 
fizice de bază". Conferința va 
avea loc la sediul C.G:F.S. e- 
taiu! VIII.

Campionatul republican 
de lupte clasice

Sala Floreasca din Capitală, va 
găzdui sîmbătă de la ona 16 și 
duminică de la ora 9 o interesan
tă reuniune de lupte: etapa re
gională a campionatului republi
can. La 'întreceri ,și-au anunțat 
participarea peste 50 de luptători 
din diferite colective sportive din 
Capitală.

Pentru buna desfășurare a între- 
rerilor, organizatorii au luat mă
sura ca Intîlnirile să se desfășoa
re simultan pe două saltele.

De ob cei, prima etaipă a unul 
campionat nu oferă prea multe pro-- 
bleme, pentru a reveni asupra lor. 
Etapa întîia a campionatului repu
blican masculin de baschet a fă
cut însă exeepție de la această re
gulă și iată-ne în situația de a co
menta cîteva din aspectele, pozi
tive și negative, ale acestor prime 
jocuri.

Ca o caracteristică generală, 
subliniată de altfel și în numărul 
nostru trecut, trebuie remarcat star
tul neașteptat de bun al echipelor 
din restul țării, care au încheiat 
cu scorul de 4-1 în favoarea lor 
jocurile cu formațiile ibucureștene. 
Debutul „tare’’ al echipelor provin
ciale este, fără doar și poate, ur
marea pregătirilor mai serioasă pe 
care le-au făcut aceste echiipe. El 
este în același timp însă și o con
secință a ușurinței, cu care unele 
din echipele Capitalei au privit 
primele întîiniri ale campionatului, 
ca și a insuficienței și neserioasei' 
pregătiri pe care altele dintre ele 
le-au făcut, în vederea celei mai 
importante competiții a țării. Și-a- 
cum să trecem la comentarea per
formanțelor și a înfrângerilor, nu 
prin prizma scorurilor ci prin aceea 
a problemelor de pregătire pe care 
le-au ridicat. Cu cine se poate în
cepe decît cu...

ECHIPELE ÎNVINGĂTOARE
Ar fi nedrept să gradezi sau să 

diferențieri comportările performere
lor nr. 1 ale etapei .Progresul 
Tg. Mureș și Dinamo Oradea care 
au întrecut — în deplasare! — 
echipe socotite, pe drept cuvint, 
drept cele mai valoroase: CCA și — 
respectiv — Dinamo București 
Victoriile baschetbaiiștilor din Tg. 
Mureș și Oradea au scos în evi
dență, în afara altor aspecte care 
privesc mai mult pe adversarii lor, 
faptul că atît la Tg. Mureș cît și 
la Oradea s-a muncit cu multă 
seriozitate pentru pregătirea aces
tui campionat și că, lucrul cel mai 
important în jocul Progresului 
Tg. Mureș și al Iui Dinamo Oradea 
au intervenit concepții moderne, 
avansate. Aci trebuie vorbit des
pre realizarea acțiunilor rapide, 
economice, în care este evidentă 
tendința de eliminare a driblingu
lui, despre existența unei preocu
pări pentru efectuarea — în cazul 
acțiunilor ofensive poziționale — a 
unor atacuri gîndite, lucrate. Fi
rește însă că întregul aspect al jo
cului combinativ n-ar fi suferit a- 
ceastă schimbare în bine, dacă și 
tehnica individuală nu s-ar fi îm
bunătățit ea mai întîi. Aruncările 
la coș din acțiune sau din lovituri 
libere, element de tehnică determi
nant In baschet, au fost mulțumi- 
toate pentru început — mai ales la 
jucătorii din Tg. Mureș. Iată si
tuația lor: PROGRESUL — acțiu
ne (încercate: 72 — realizate — 30) 
lovituri libere (încercate 26 — rea
lizate — 19): DINAMO: acțiune 
(52 — realizate 18) lovituri libere 
(30 — realizate 18). Terminînd cu 
cele două echipe de care ne-am 
ocupat trebuie să subliniem apor- 
tml unora dintre componenții lor. 
care au fost în aceste partide utili 
conducători de joc, în afara meri
telor ide realizatori pe care le au 
(Kadar. Zoizon, Tr. Cottstantinescu, 
Vanya). Pentru a trece în revistă 
toate echipele care au terminat în
vingătoare duminică mai trebuie să

Jocuri de fotbal amicale
METALUL RF.SITA — 

ȘTIINȚA TIMIȘOARA 2-2 (1-0) 
REȘIȚA 23 (prin telefon). Marți 

s-a disputat în localitate jocul a- 
mical-revanșă dintre Metalul și 
Știința Timișoara. Deși timpul a 
fost ploios, peste 2000 de specta
tori au urmărit întflnirea. După un 
mec! viu disputat echipele au ter
minat la egalitate: 2—2. Au mar
cat : Urcam (min. 37) și Aimer 
(min. 79) pentru Metalul și Gîr- 
lean® (min. 48), Boroș (min. 50) 
pentru Știința. Echipele au între- 
bu'nțat următoarele formații:

METALUL: Zarici (Purclcă) — 
Chirilă (Plev), Teodorescu, Poto- 
ceanu — Munteanu, Apro — lovan, 
Davldesrte (•Colnic), Urcan. Ai
mer, Jojart II.

ȘTIINȚA: Uțu (Sandner) — 
Sblrcea, Brînzei, Diminescu — Ca- 
jereanu, Nicolin — Girleanu, Clo- 
rugă (Boroș), Ciosescu, Dinules- 
cu, Lazăr.

I. Plăvițiu 
corespondent

DINAMO ORAȘUL STALIN— 
VOINȚA BAIA ‘MARE 6-0 (4-0)

BAIA MARE 23 (prin telefon). 
Dinamoviștii din Orașul Stalin au 
susținut un nou joc dte antrena

Gruber (Constructorul Sibiu) aruncă la coș din săritură Ba* 
baliescu și Mușefeanu (Progresul F B.) nu mai pot interveni.

amintim de Constructorul Sibiu (o 
formație cu jucători foarte bine în
zestrați fizic și care și din punct 
de vedere al concepției se află pe 
drumul cel bun, deci o echipă cu 
perspective) de Știința ICF — care 
a făcut la Timișoara un joc orga
nizat, calm și dirz necedînd nici 
un moment conducerea la scor — 
de Progresul Orașul Stalin — care 
a luptat cu mult curaj și a profitat 
de toate slăbiciunile Locomotivei 
PTT — de Dinamo Tg. Mureș care 
a jucat cu multă forță și convin
gere depășind la cea mai catego
rică diferență a etapei pe Știința 
Iași.

DAR ÎNVINSELE?
In grupa echipelor care aiu pășit 

în campionat „cu stîngul” deose
bim două situații: o serie de for
mații care au pierdut mai mult pe 
greșeli tactice de joc și altele care 
s-au prezentat sub valoarea lor 
normală, nepregătite. In prima se
rie ca un caz tipic se prezintă 
echipa CCA. Fără a scădea nimic 
din meritele învingătorilor, pe care 
le-am subliniat la început, este ne
cesar să arătăm că echipa militară 
a pierdut, pentrucă a făcut greșala 
de a pune prea mult accentul pe 
acțiuni spectaculoase, in dauna 
eficacității. Baschetbaiiștii de la 
CCA au reușit o serie de atacuri 
de toată frumusețea, desfășurate cu 
o viteză uluitoare și cu precizie 
tie ceasornic, în care au intervenit 
cu mare folos imaginația lui Fol- 
bert și specialitatea lui de a da 
pase în si tiu ții grele urnii coechi
pier, pe oare adversarul nu-1 poate 
prevedea. Dar aceeași fantezie s-a 

ment în compania Voinței pe care 
au învins-o cu 6—0. Au marcat:
R. Tudor (2), Ristin (2), Csegezi 
și Scorțan. Dinamo a utilizat for
mația : Stamate — Frutk, Hidișan, 
Sereș — Cicerone, Florescu — Ris
tin (Szakaci), Csegezi Scorța/v, 

R. Tudor, Mihat
V. Săsăranu, corespondent

BACAU (prin telefon de la sub- 
redacța noastră). — Pe un teren 
dificil, noroios, Dinamo București 
a reușit să întreacă formația di- 
namoviștilor din localitate cu sco
rul de 3-1 (2-1). Golurile au fost 
înscrise în orditje de: David (min. 
2), Neagu (min. 30 și 42) și Ne
meș (min. 65).

Echipele au prezentat următoa
rele formații:

DINAMO BUCUREȘTI: Curcan 
(Birtașu) — Băctiț I (Fodor), Bă- 
cuț II, Szoke (Angliei), — Căli- 
noiu, Toma (Nemeș) — Magheț, 
Nicușor, Ene, Neagu, Suru.

DINAMO BACAU: Varga (Veli- 
cu) — Maitei, Weber, Chiriță — 
Ioanovici, (Ivanenco), Cîrnaru — 
Oaidă, Sîrbu, David, Lemnrău 
(Stancu), Crețe’a (Șotmu). A ar
bitrat Macovei (Bacău).

y. Mihăllă, corespondat 

manifestat negativ pentru echipă, 
fiindcă a fost folosită în mod exa
gerat și în situații cînd nu era de- 
îoc indicat să se facă artificii de 
tehnică (în apărare mai ales). Cele 
ce ne-a spus antrenorul Herold 
după joc exprimă de altfel învă
țămintele pe care baschetbaiiștii de 
la CCA trebuie să le tragă: ,,Echi- 
na noastră, uitîrid adeseori că in 
baschet principalul este să mi.r- 
chezi abuzează de acțiuni spectacu
loase, dar ineficace”.

Cealaltă echipă, reprezentantă ti
pică a grupei echipelor nepregăti
te, este Dinamo București. In par
tida cu dinamoviștfi din Oradea, 
bucureștenii au practicat un joc lip
sit de omogenitate (care vădește 
lipsa antrenamentelor întregului 
lot), cu multe greșeli de tehnică 
(imprecizie în aruncări e princi
pala) și tactice. Jucătorii noi din 
echipă M. Răducanu, L. Niculescu 
dar mai ales Kari sînt în urma ce
lorlalți, ca stadiu de pregătire. 
Tot privitor la Dinamo mai este da 
arătat că Liviu Nagy nu înțelege 
să joace cu seriozitate, dîrzenie și 
modestie, atunci cînd rămîne sin
gurul pivot al echipei. In absența 
Fui Rădiucaniu (oare lipsește două 
etape dm formație) el devine ner
vos, încearcă acțiuni fanteziste și 
nu se dovedește un element de în- 
credere pentru echipă. Sînt lipsuri 
asupra cărora acest jucător de bază 
al lotului nostru reprezentativ tre- 
buie să reflecteze serios și care pot 
fi lichidate prin conștiinciozitate 
în pregătire și prin cinstita recu- 
noaștere a existenții lor. ,

EFTIMIE IONESCU î! 
________________ I

TURISM-ALPINISM
• B.T.E Arad in colaborare cu

S.R.S.C. au inițiat un ciclu de con
ferințe turistice. Prima conferință
— ținută tn limba romînă de prof.
I. Kaflikiewitz-Mang și tn limba 
maghiară de prof. dr. I. Schwietzer.
— a tratat despre „Munții Făgă
raș" și a fost însoțită de 150 dia* 
pozitive. La cele două conferința 
au asistat peste 600 de persoane.
• C.S.R. Galați a organizat re* 

cent o excursie muncitorescă la 
Sinaia. Au luat parte 420 de oa
meni ai muncii, de la Șantierul na
val, atelierele C.F.R. Gh. Apostol, 
membri ai sindicatelor alimentar, 
textil, sanitar, comerț și din coope* 
rație, precum și elevi ai școlii pro
fesionale nr. 3 construcții.

• Secțiile de aplinism ale colecti
velor Progresul-Sibiu și Dinamo* 
Orașul Stalin au organizat, în cin
stea „Zilei ceferiștilor", două tur» 
alpine: una in masivul Piatra Cra
iului între 9—12 februarie, iar cea 
de a doua între 14 și 18 februarie 
pe traseul Bîlea Lac-Strunga dra- 
cului-Negoiul. Echipele au fost for* 
mate din Tudor Hurubeanu, Ni- 
culae Jitaru (Dinamo), Mircea Via* 
doianu, Gh. Dumitrescu, Severi» 
Șerban (Progresul Sibiu)*



Calendarul
Kpfnism

1. Campionatul republican indi
vidual (masculin și feminin) 17— 
24.V1I.

2. Campionatul republican pe e- 
Chipe de asodații (masculin și fe- 
piinin) 14—21.VIII.

3. Traversarea masivului Făgăraș 
15.111— 15.IV.

Atletism
* 1. Campionatul republican de 
cros individual și pe echipe de aso
ciații sportive (masculin și femi
nin) seniori și juniori 13JI—13.111.

Etapa I-a pe Asociații 13JI—6. 
III.

Etapa Ii-a finală 13 III—O-
radea.

2. Campionatul republican pe 
echipe de asociații (masculin și fe
minin) 8.V—13.XI.

Tur retur
Etapa 1 8.V— 23.X. 
. II 22.V- 30.X.

Ill 29.V- -6.XI. 
„ IV 5.VI. -13.XI.

3. Campionatele republicane in
dividuale (masculin ți feminin) 
(alergări, sărituri, aruncări, 20 km. 
marș) 9—ll.IX. Cluj.

4. Campionatele republicane de 
decatlon (masculin), pemtartâan (fe
rn imn). ștafete și 50 km. marș Ti
mișoara 15—16.X.

5. Campionatul republican de 
maraton 3.X.București.

6. Campionatul republican al ju
niorilor (masculin si feminin) 26. 
VL—14. VIII.

Etapa 1 pe raioane 26.VI—24.VII. 
„ pe regiuni 31.VII.
„ III finală 13—14.VII1. Ora

dea. *
7. Crosul de masă „Să întîmpi- 

năm 1 Maii“ (masculin și feminin) 
seniori și juniori 6.III—24.IV.

Etapa I pe colective 6—27—IU. 
„ II pe raioane 3.IV.
„ III pe regiune ÎO'.IV.
„ firnadă 24.IV. București.

8. Crosul de masă „Să întîmpi- 
năm 7 Noiembrie" (masculin și fe
minin) seniori si juniori 18.IX—
30.X.

Etapa I pe colective 18.IX—9.X. 
„ II pe raioane 16.X.
„ III pe regiune 23.X.
„ IV finală 30. X București.

9. Concurs de iarnă 12—13.11.
București.

10. Concurs de sală inter orașe 
(București, Timișoara, Oradea, A- 
rad. Cluj prin corespondență) 19— 
20.III.

11. Cupa lașilor pentru tineret 
LV Iași.

12. Concurs pentru categ. II, III 
juniori și începători 8.V—7.V1IL

Etapa I 8V.
. II 22.V
. Ill 5.VI.
. IV 19.VI.
. V 3 VII.

VI 17. VII.
„ finală 6—7.VIII Sibiu.

13. Concursul școlilor medii
T.C.F. 3-4.VII Timișoara.

14. Concursul școlilor de tineret 
>0—31. VIL

Etapa I pe școală 24.V1I.
„ 11 finală 30—31.VII Coo-

«tanța.
15. Spartachiada de toamnă a 

fatelor 7.VIII—7„XI.
Etapa I pe comune 7.V1II—21.

VIII.
Etapa II intercomune 28.VIII— 

18 IX.
Etapa 111 centre de comune 25.1 X. 

„ IV pe raioane 2—9_X.
V pe centre de raioane

16.X.
Etapa VI pe regiuni 23.X. 

„ VII finală 6—7.X! Bucu
rești.

Auto-Moto
1. Campionatul republican de 

trio toc ros 20.11—3.IV.
Etapa I pe regiuni 
Arad 20.11.
Timișoara, Oradea 27JI.
Galați, București oraș, Iași, Pi

tești, Bîrlad, Cluj 6.III.
Baia Mare, Constanța, Hunedoa

ra, Suceava, Bacău, Ploești, Craio
va, București regiune 13.III.

Regiunea Autonomă Maghiară, 
regiunea Stalin 20.III.

Etapa II finală 31.III—3.IV Ora
lul Stalin.

2. Campionatul republican de re
gularitate și rezistență 20.11—11.
IX.

Etapa I pe regiuni
Arad 20.III.
București oraș, Hunedoara, Plo- 

bșți, regiunea Stalin, Craiova, Re-
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intern pe anii! 1955 al Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport
giunea Autonomă Maghiară 24.111.

Bîrlad, Oradea 27.III.
Baia Mare, lași, Suceava, Bacău, 

Cluj 10.IV.
Constanța, Galați, Pitești, Timi

șoara 17.1V.
Etaipa II finală (Turul R.P.R.) 

2.IX—ll.IX.
3. Campionatul republican de vi

teză în circuit 31.VII București.
4. Campionatul republican de vi

teză în coastă 5—12.VI.
Proba I 5.VI Mediaș (Hula). 

,. II 12.VI Cluj (Feleac).
5. Concurs republican pentru re

cord de 50 km. 17.IV București.
6. Concurs republican pentru re

cord 1 km. lansat și start de pe loc 
7—&— 9.V București.

7. Concurs popular de viteză In 
circuit (în organizarea C.C.S.) 
4.IX București.

Bob
1. Campionatul R.P.R. 26.I-14JI.
Etapa I calificare 26.1—1JI Si- 

■aia.
Etapa II finală 8—14.11 Poiana 

Stalin.

Box
1. Campionatul republican indi

vidual 4— 18.IX București.
2. Campionatul republican pe e- 

chipe de asociații (Categoria A și 
B) 16.X, 30.X, 13.XI, 27.XI, lljtll.

3. Campionatul republican al ju
niorilor 2X1.II—29. V.

Etapa I pe raioane 20—27.11.
„ II pe regiuni 20—27.III 
„ III pe initer-negicurm 16—24 

IV
„ IV finală 21—29.V Pitești.

4. Campionatul individual de ca
lificare 15—17.1 V

Etapa I pe raioane 15—30.1. 
., II pe regiuni 12—20.11.
„ III mter-regwn.i 12—14.III.
„ IV finală 9—17.IV Orașul

Stalin.
5. Concursul școlilor de tineret 

1—21.VIII.
Etapa I pe zone (Timișoara, Iași) 

1—7.VIII.
Etapa II finală 17—21.VIII Ora

șul Stalin.
6. Concurs triunghiular C.C.A., 

Dinamo, Reprezentativa Sindicală 
18—25.VI București.

Caiac-Canoe
1. Campionatul de fond al R..P.R 

14—15.V Brăila.
2. Campionatul de mare fond al 

R.P.R. 10.VI—8.VII Dunăre.
3 Campionatul republican de ju

niori (masculin si feminin) 13-VIII 
—28. VIII.

Etapa I pe orașe 13— 14.VI1I.
_ II finală 27—28.VIII Bucu

rești.
4 Campionatul republican (mas

culin și feminin) 18.VIII—ll.IX
Etapa I pe orașe 18. VIII—21.VIII 

_ II finală 10—ll.IX Sna- 
gov.

Canotaj academic
1. Campionatul republican al ju- 

nicTikr 13.V11I—28.V1IL
Etapa I pe orașe 13—14.VIU 

. II finală 27—28.VIII Bucu
rești

2. Campionatul republican (mas
culin și feminin) 3—25.IX.

Etapa I pe orașe 3—4.IX
.. II finală 23—25.IX Sna- 

gov.
3. Concurs republican de fond 

9—1T.LX Timișoara.

Călărie
1. Campionatul republican con

curs complect de călărie 26—29.V 
Sibiu.

2. Campionatul republican de 
dresaj și obstacole 21—23.X Bucu
rești.

3. Campionatul republican de 
fond II—14.XI Buc.-C.Lung.

4. Concurs republican de dresaj 
Și obstacole I 6—8. VIII Bucureștî- 
Brăila.

5. Concurs republican de dresaj 
și obstacole II 26—28.VIH Timi
șoara.

Ciclism
1. Campionatul republican de ci- 

clo-cros (masculin și fefnihin) 
27.11—20.III.

Etapa I pe raioane 27.11
,, II pe regiuni 6.III
„ III finală 20 III Cluj.

2. Campionatul republican de se. 
mi-fond (masculin și femigin) 8— 
29.V..

Etapa I pe raioane 8.V 
a II pe regiuni 15.V 
„ III finală 29.V București.

3 Campionatul republican de 
fond (masculin și feminin) 12.VI—■ 
S1.V1I.

Etapa I pe regiuni 12.VI
. II finală 3l.VII București.

4. Campionatul republican de pis
tă (masculin și feminin) 26.VI—
14.V1IL

Etapa I pe regiuni 26.VI—3.VII 
II finală 7—14.VIII Bucu

rești.
5. Campionatul republican de ma

re fond J Turul R.P.R.) 18JX-2.X.
6. Cupa orașelor (șccea) 23.IV— 

21.V11L
Etapa I Cluj 23—24.IV
, II Satu Mare 21-22.V
. IH Arad 18—19.VI
5 IV Tg. Mureș 9—10.VII
w V Iași 20-21.VIII.

7. Concursul republican (pe bici
clete de oraș) 24.1V—ll.IX

Etapa 1 24.1V
, II 22.V
„ III 19.V1
. IV 10.V1I
. V 7.V1II
„ VI 21.VII1
„ finală ll.IX București

8. Cupa „7 Noiembrie” (6 etape) 
13—30.X București.

Gimnastică
1. Campionatul individual repu

blican (maseilin și feminin) ma
eștri și cat. I 29—30.X București.

2. Campionatul republican pe e- 
chipe de asociații 7—8.V Bucu
rești.

3. Campionatul republican de ju
niori 26.VI—17.V1I.

Etapa I locală 26.VI
„ II finală 16—17.VI1 Piatra 

Neamț.
4. Concursul școlilor medii teh

nice C.F.S. 23—24.IV Galați.
5. Campionatul școlilor de tine

ret 2—3.VII Tg. Mureș
6. Spartachiada de toamnă a sa

telor 7.VIII—7.XI
Etapa I pe comune 1.VIII-21.VIII 

„ II intercomune 28.V1II—
18.IX

Etapa III centre de comune 25.IX 
„ IV pe raioane 2—9.X 
„ V pe centre de raioane 

16.X
Etapa VI pe regiuni 28.X

„ VII finală 6—7.XI Bucu
rești.

Haltere
1. Campionatul republican indivi

dual 12.11—27.111.
Etapa I pe regiuni 12—20.11
, II finală 25—27.111 Cluj.

2. Campionatul republican pe e- 
chipe de asociații 10—1I.XIJ Bucu
rești.

Lupte
1. Campionatul republican indi

vidual de lupte clasice 22.1—27.111.
Etapa 1 pe raioane 22.1—30.1 

H II pe regiuni 13—20.11 
„ III finală 24—27.III Bucu

rești.
2. Campionatul republican de 

lupte clasice (pe echipe) ll.IX—
20.XI.

3. Campionatul republican de lup
te libere 24.IV—12.VI.

Etapa I pe regiuni 24.1V—l.V
„ II finală 1O-12.VI Cluj.

4. Campionatul republican indi
vidual de lupte clasice juniori 3.IV 
—17. VII.

Etapa I pe regiuni 3.1 V—10.IV
II finală 14—17.VII Ora

șul Stalin.
5. Campionatul republican indi

vidual de lupte libere juniori 8.V.—
31.VII.

Etapa I pe regiuni 8—15.V
„ II finală 29-31.VII Timi

șoara.
6. Campionatul de calificare pe 

SChipe de lupte țlasice.

Etapa I pe regiuni 4—ll.IX
,. II foter-regiuni 25.IX, 9.X,

6. X1.
7. Concursul șțolilor de tineret 

de lupte clasice 29—30.X Lugoj.
8. Spartachiada de toamnă a sa

telor (trîntă) 7.VIII—7.XI.
Etapa 1 pe comune 7.VIII—21. 

VIII.
Etapa 11 intercomune 28.VII1— 

18.1X.
Etapa III centre de comune 

25.1X.
Etapa IV pe raioane 2—9.X.

„ V pe centre de raioane
16.X ’

Etapa VI pe regiuni 28.X.
„ VII finală 6—7.XI Bucu

rești.

Notație

1. Campionatul republican de 
foot, sărituri, individual și pe echi
pe de asociații (masculin și femi
nin) 9—ll.IX București.

2. Campionatul republican de 
mare fond Brăila—Galați (maecu- 
lin și feminin) 4.IX Brăila.

3. Campionatul republican pe e- 
chipe de polo pe apă.

Categoria A 5.VI—18.1X.
Categoria B 10—13.1X
4. Campionatul republican al ju

niorilor de înot, sărituri și polo 
pe apă (masculin și feminin) 12. 
VI-28.V11I.

Etapa 1 pe raioane 12 VI—10. 
. Vil.

Etapa II pe regiuni 22—24.V1I.
„ III finala 25—28.VIII Si

biu.
5. Campionatul de calificare polo 

pe apă 18.VI—ll.IX.
Etapa I pe raioane 18 VI—27 

VII.
Etapa II pe regiuni 29.VII—31. 

VII.
Etapa III finală ll.IX București.
6. Concursul școlilor mediii T.C.F.

8—10.VII București.
7. Campionatul de calificare înot 

19. VI—21.VIII.
Etapa I 19.VI.

„ Il 3.VII.
. III 17.VII.
, IV XVIII.
„ finală 21.VIII Reșița.

8. Cupa orașelor 1a polo pe apă 
juniori 7—21.V1II.

Etapa I zone Timișoara-Cîmpina
7. VIII.

Etapa finală 21.VIII Reșița.
9. Concursul pentru copii 5.VI—

21.VIII.
Etapa I pe raioane 5.VI—3.VII. 

II pe regiuni 16—17.VII.

Pentatlon modern
1. Campionatul republican 29.VI 

—3.VII București,

Poliatton G.M.A.
1. Campionatul republican (mas

culin și femintiin) 6.V—4.IX.
Etapa I pe colective 6.V—19.VI.

„ II pe raioane 20.V1—24.
VII.

Etapa III pe regiuni 7.VI1I— 28.
VIII.

Etapa IV finală 3—4.1X Tg. Mu
reș.

Schi
1. Campionatul republican indi

vidual (masculin și feminin) 13.11— 
3.III Poiana Stalin.

Probe fond (15 km. mase, și 5 
și 10 km. fem.), alpine, combinată 
nordică, ștafeta mase, și fem. 13—
17.11.

Probe fond (30 și 50 km.) și să
riturii epeciiaile 27.11—3.III.

2. Campionatul republican indi
vidual al juniorilor (masculin și fe
minin) 2.1—13.III.

Etapa I pe raioane 2.1—6.II. 
„ II pe regiuni 19—20.11.
„ III finală 8—13.III Bucegi.

3. Concursul școlilor medii T.C.F. 
16—.ljyi Bușteni,

4. Concursul Școlilor de Tineret 
19—20.11 Lacul Roșu.

5. Spartachiada de iarnă a sate
lor (masculin și feminin) — fond 
— 1.1—13.III.

Etapa I pe comune 1.1—l.II.
,, II pe centre de comun»

6.II.
Etapa III pe raioane 13.11. 

„ IV pe regiuni 20.11.
„ V finală 13.III Vatra Dor- 

nei.
6. Cupa Victoriei (masculin și 

feminin) individual și pe echipe de 
Asociații 6—9.V Făgăraș.

Scrimă
1. Campionatul republican pe

chipe (masculin și feminin) floretă, 
(masculin și feminin) sabie, ma*’ 
cui in 9—11.XII. i

Categoria A Etapa I 5—6.II
Etapa II 11—13.111
. III 22—24.IV

„ IV 22—23.X
„ V 18—20.XI
„ Vl 9-11.XII

Categoria B Tur 23.1—26.111 
Retur 25.IX—4.XI1.
2. Campionatul republican indi

vidual floretă (masculin și feral- 
ufo) spadă și sabie (masculin)^ 
l.IV—15. V.

Etapa I pe raioane 1—17.IV
u 11 finală 10—I5.V Bucu- 

rești.
3. Campionatul republican al jd3 

niorilor floretă (masculin ți femi
nin) sabie (masculin) 16-V—24.Vil.

Etapa I pe raioane 16—30.V 
„ II finală 14—17.V1I Ora- 

șui Stalin.
4. Cupa orașelor la juniori (con-< 

cursul pe echipe reprezentative de 
oraș) 21—27.11 București.

'I 
Tir

1. Campionatul republican de 
probe clasice pe echipe de asociații 
16—23.X București.

2. Campionatul republican individ 
dual de probe clasice 5—12.VI 
București.

3. Cupa „1 Mai" concurs inter-i 
regional armă sport (prin cores
pondență) 24.IV.

4. Concursul școlilor de tineret 
(armă sport) (prin corespondență)
15. V—25.IX.

Tur 15.V.
Retur 25.IX

Triatlon
1. Concurs republican (natație, 

tir, cros) masculin 4.VI—28.VIII.
Etapa I pe raioane 4—25.V1 

„ II pe regiuni 6—8.VIII
„ III finală 26—28.VIII Me

diaș.

Vele
1. Campionatul republican da 

vede clasa snipe IX—X București.
Etapa I pe orașe (Constanța și 

București) IX—X.
Etapa II finală București Herăs-1 

trău X.
2. Concursul republican de vele 
Clasa Yole (masculin și femi

nin) IX București.
Clasa Star (masculin) VIII Ma

maia.

Spartachiada de toamnă
a satelor
(Atletism, Gimnastică, Volei țf 

Trîntă) 7.VIII—7.XL
Etapa I pe comune 7.VIII—< 

21.VIII.
Etapa II inter comune 28.VI1I—a 

18.IX
Etapa III centre de comune 25.IX 

IV pe raioane 2—9.X
„ V pe centre de raioane

16. X.
' VI pe regiuni 28.X.

,, VII finală 6—7X1 Bucu
rești.

ia ipg. >
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JOCURI SPORTIVE
Baschet

1. Campionatul republican mas
culin 20.11—4.XI1.

Tur 20.11—24.IV
Retur 25.IX-4.XII
2. Campionatul republican femi

nin 6.111—4.X1I.
Tur 6.III—24.IV
Retur OX—4.XII
3. Campionatul de calificare mas

culin și feminin 17.IV—20.XI.
Etapa I-a pe raioane 17.IV—

26.VI.
Etapa Il-a pe regiune 28.VIII— 

.4. IX.
Etapa III-a inter-regiuni 18.IX—• 

t.x.
Etapa lV-a finală (masculin) 

I3>XI—20.XI Sibiu, (feminini) 23.X 
—30.X Orașul Stalin.

4. Cupa orașelor — -juniori (mase, 
fi fem.) 12.VI— 10.V1I.

Etapa I-a pe centre 6—8.V
„ 11-a finală 6-10.VII Pia

tra Neamț.
5. Concursul școlilor de tineret 

19—21 .VIII Focșani.

Fotbal
1. Campionat republican
Categoria A. 6.III—4.XII
Tur 6.II1—29.V.

i Retur 21.VIII-4.XII
i Categoria B. 20.III—13.XI.
I Tur 20.111—12.VI
| Retur 21.VI1I— 13.XI.

2. Cupa R.P.R. 1954/1955.
Etapa I-a regională 10.1V—12.VI.

„ II a pe tară 26.VI—11JCII.
3 Cupa R P.R. 1955/1956 etapa 

regională 4.IX—30.X. 4.IX, 25.IX,
16.X, 30.X.

4. Campionat republican de tine
ret 6.1II——4.XII.

Tur 6.III—29.V.
Retur 21 VIII—4.X1I.
5. Campionat de calificare seniori

13 III—23X.
regiune tar 13.111—3lVII.
retur 3 LVII—23 X.
turneu final 6—20.XI.
6. Campionat juniori categoria

A și B 3.IV—27.X I.
Tur 3.IV—26.VII.
Retur 21.V1II—2.X.
Etapa finală 16.X—27.XI.
7 .Cupa Comisiei Centrale de Fot

bal (jtaiiori) 10.IV—6.XI.
Etapa I-a raion 10.IV—4.IX.
Etapa Il-a regiune 11, 18 și 

25.IX.
Etapa III-a inter-regiuni 9, 16, 

23, 3O.X și 6.IX.
8. Cupa orașelor juniori 17.IV— 

CJU Buc, 17.IV, 15.V, 15.VI, 19.VI, 
iX. 16.X, 6.XI.

9. Cupa de vară 10.VII—14.VIII.
10. Concursul școlilor de tineret 

14.VIII—21.VIII.

Handbal
1. Campionat republican mas

culin. Categoria A 20.111—20.XI.
Tur 20.111—11.IX.
Retur 18.1X—20.XI.
Categoria B 3.IV—30.X.
Tur 3. IV—29.V.
Retur 4.1X—30.X.
2. Campionat republican feminin

3.IV—30.X.
Tur 3.IV—29.V.
Retur 4.IX—30.X.
3. Campionatul de calificare mas

culin și feminin 27.111—23.X.
Etapa I-a pe raioane 27.III—26. 

VI.
Etapa Il-a pe regiuni 3—10.V1I.
Etapa III-a inter-regională 4.IX— 

23.X.
Faza I-a 4-11.IX.
Faza Il-a 25.1X—2.X.
Faza III-a 16—23.X.

Hochei pe gheață
1. Campionatul republican Ora

șul Stalin 24.1—6.II.

pentru Cultură F
2. Campionatul de calificare 7.11-

23.11.
Etapa I-a pe centre:
M. Ciuc, Or. Stalin 7—15.11.
Etapa Il-a finală 18—23.11 Ora

șul Stalin.
3. Cupa „16 Februarien 10—15.11 

București.

Hochei pe iarbă
5.VI —25.IX
1. Concurs republican
Etapa I-a pe centre 5.VI—3.VII.
Etapa Il-a ftinală 18.IXr-25.IX 

Oradea.

Oină
1. Campionat republican l.V— 

16.X.
Etapa I-a pe raioane l.V—15.VII.
Etapa 11-a pe regiuni 15.V1I— 

«.IX.
Etapa III-a inter-regiuni 2.X.
Etapa IV-a finală 14—16.X. Cluj.
2. Cupa R.P.R. (inter-asociații) 

26—30.X Iași.

Patinaj
1. Campionatul republican viteză 

(seniori și juniori) masculin și fe
minin 1.1—6.11.

Etapa I-a pe regiuni 1.1—20.1. 
Etapa Il-a finală 1—8.II Cluj.
2. Campionatul republican patinaj 

artistic (m. și f.) 1.1—13.11.
Etapa I-a pe regiuni 1.1—l.II.
Etapa Il-a finală 11—13.11 Ora

șul Stalta.

Popice
1. Campionatul republican pe e- 

cMpe (mase, și fem.) 16.1—27.XI.
Etapa I-a pe raioane
Tur 16.1—27.111.
Retur 17.IV—6.VI.
Etapa Il-a pe regiuni 16—24.VII.
Etapa III-a inter-regiuni 21.VIII-

27.XI.
2. Campionatul republican indi

vidual (m. și f.) 3.VII—ll.XII.
Etapa I-a pe raioane 3.VII—14. 

VIIL
Etapa Il-a pe regiuni 18—25.IX.
Etapa III-a finală 8.XI—ll.XII 

Timișoara.

Rugbi
1. Campionatul republican 20.III-

30.X.
Categoria A Tur 20.111—3.VII.
Retur 4.1X-30.X.
Categoria B 3.1V— 13.XI.
Tur 3.IV—5.VI.
Retur 18.IX— 13.XI.
2. Cupa R.P.R. 17.IV—9.X.
3. Campionatul republican al ju

niorilor 17.IV—23.X.
Etapa I-a pe orașe 17.IV—2.X.
Tur 17.1V—29.V.
Retur 4.IX—2.X.
Etapa Il-a inter-regională 9, 16, 

23.X.

Șah
1. Campionatul Republican indi

vidual masculin l.XI—15.XII.
Etapa I-a optimi de finală pe re

giuni l.XI—15.XI1 1954.
Etapa 11-a sferturi de finală pe 

regiuni 15.III—l.V.
Etapa III-a semifinale București, 

Arad, Cluj 1.1X—l.X.
Etapa IV-a finală București

12.XI —15.XII.
2. Campionatul republican femi

nin 3-IV— 11.X.
Etapa I-a sferturi de finală pe 

regiuni 3.IV—10.V.
Etapa Il-a semifinale București, 

Orașul Stalin, Constanța 7.VII—
7.VIII.

Etapa III-a fiinală Cluj 11.IX— 
11X

3. Campionatul republican pe e- 
chipe.

Etapa I-a pe regiuni 1.1—17.IV.
Etapa Il-a irfer-regiuni 2, 16, 

30, ,V • ’ "

’ • w • C* 7*zică și bport
Etapa III-a finală 14—19.VI Bu

curești.
4. Campionatul republican de 

compoziție LII—31.V1I.
5. Campionatul republican de des- 

legări 15.1V— l.IX.
Etapa I-a 15.1V— 15.IX.
Etapa Il-a finală l.IX București.
6. Turneul maeștrilor Bușteni

3. VII—31. VII.
7. Spartachiada de iarnă a sate

lor 10.XII—17.111.
Etapa I-a pe comune 10.X1I 1954- 

31.1.
Etapa 11-a pe centre de comune

13.11.
Etapa III-a pe raioane 20.11.
Etapa IV-a pe regiuni 27.11.
Etapa V-a finală 12— 17.111 Bucu

rești.

Tenis
1. Campionatul republican indi

vidual (m. șl f.) 7.V1II—25.1X.
Etapa I-a pe raioane 7—28.VIII.
Etapa H-a finală 14—25.1X.
2. Campionatul republican pe e- 

chipe (mixt) 15.V—2.X.
3. Campionatul republican indivi

dual al juniorilor (masculin și le- 
minin) 3.VII—21.VI1I.

Etapa I-a pe raioane 3—17.VII.
Etapa 11-a finală 13—21.VI1I.
4. Campionatul de calificare pe 

echipe 27.1V—25.1X.
. Etapa I-a pe raioane 27.IV—29.V.

Etapa Il-a pe zone lf.V—10.V1I. 
Faza I-a 11—12.VI.
Faza 11-a 25—26.VI.
Faza III-a 9—10.VII.
Etapa III-a finală 23.VII—25.1X.
Faza I-a 23—24.VI1.
Faza Il-a 20-21.VIII.
Faza IlI-e 10—11.IX.
Faza IV-a 24-25.IX.
5. Cupa de primăvară Oradea 

27.IV—l.V.
6. Cupa de toamnă Iași 2—9.X.

Tenis de masă
1. Campionat republican pe echi

pe (m. și I.) 8.V—23.X.
Tur 8.V—19.VI.
Retur 4.1X—23.X.
2. Campionat republican indi

vidual (categ. I-a și maeștri mas
culin și feminin) 10—13.111 Bucu
rești.

3. Concurs republican categoria 
ll-a (m. și f.) 31.1-1 LIII.

Etapă raion 31.1—20.11.
Etapă regiune 25.11—27.11.
Etapă linală 8—11.III București.
4. Campionat republican de ju

niori (m. și f.) 15.X—4.XII.
Etapa I-a radon 15.X—13.XI.
Etapa Il-a finală 2—4.X1I Bucu

rești.
5. Campionatul de calificare pe 

echipe (m. și f.).
Etapa I-a raion 20.11—19.VI.
Etapa Il-a regiune 4—18.IX.
Etapa III-a inter-regiuni 7—9.X. 

Iașii, Galați, Pitești, Hunedoara, O- 
radea, Tg. Mureș.

Etapa IV-a finală 28—30.X Cluj.

Volei
1. Campionatul republican (m. și 

f.) 13.II-6.XII.
Tur 13.11—10.IV.
Retur 14.IX—6.XII.
2. Campionatul republican de ju

niori (m. și f.) 17.IV—16.X.
Etapa I-a pe raioane 17.V—29.V.
Etapa Il-a pe regiuni 5.VI—12.VI
Etapa III-a inter-regiuni 18.IX— 

16.X.
3. Campionatul de calificare 

(m. și f.) 17.1 V—9.X.
Etapa I-a pe raioane 17.IV— 

12. VI.
Etapa Il-a pe regiuni 19—26.VI.
Etapa III-a inter-regiuni 7.VIII—

9.X,
4. Concursul școlilor de tineret 

Craiova 9— 10.VII.
5. Spartachiada de toamnă a sa

telor 7.VII1-7.XI,

Conferința conrsîei centrale de rugbi
Sîmbătă dup ă-a miază și duminică 

dimineață a avut loc la sediul 
C.C.F.S. conferința pe țară a co
misiei centrale de rugbi, la care 
au participat membrii comisiei cen
trale, antrenori, arbitri, jucători, 
precum și numeroși activiști în a- 
ceastă ramură de sport din Qapi- 
tală și provincie. Deosebit de im
portante pentru dezvoltarea activi
tății rugbsstice, lucrările acestei 
conferințe au analizat in linii mari 
activitatea la rugbi din ultimii 
ani și îndeosebi pe cea din anul 
1954.

Raportul de activitate al comi
siei centrale a fost ținut de vice
președintele comisiei centrale, tov.
A. Damian. Au fost subliniate aci 
succesele obținute în această pe
rioadă pe tărîm intern, dar mai 
ales pe tărîm internațional, creș
terea cantitativă și calitativă a 
rugbiului nostru, precum și o serie 
de lipsuri și greutăți care nu au 
permis dezvoltarea acestei ramuri 
sportive pe măsura condițiilor 
create. Cu toate acestea, raportul 
nu a avut darul de a analiza pe 
deplin activitatea la care se refe
rea deoarece el a fost alcătuit în 
pripă, privind cu superficialitate o 
serie de probleme. Tot pentru acest 
motiv raportul nu a putut fi con
sultat și studiat dinainte de cei in
teresați și astfel, la punctul în
trebări și discuții, în afară de 
cîteva probleme just discutate și 
dezvoltate unii antrenori au ridicat 
o serie de chestiuni de ordin per
sonal, care nu au contribuit cituși 
de puțin la bunul mers al lucrări
lor. De asemenea, răspunsurile diate 
de raportor la unele întrebări au 
fost generale și nesatisfăcătoare. 
Tot din raport și discuții a reieșit 
faptul că colegiul die antrenori a 
dus o muncă nesatisfăcătoare în 
direcția pregătirii cît mai temeinice 
a antrenorilor din Capitală și pro
vincie, munca sa axîndu-se mai 
mult pe problema pregătirii lotului 
republican. Această remarcă este 
valabilă și pentru colegiul de ar
bitri. O altă greutate care a stat în 
calea dezvoltării activității rugbis- 
tice, a fost greșita orientare a 
unor asociații sportive care nu au 
sprijinit pe măsura posibilităților 
lor colectivele cu secții de rugbi, 
iar acelea care au făcut-o, s-au o- 
rientat greșit, sprijinind numai un 
colectiv, restul fiind lăsate să se 
administreze din „resurse locale”. 
Un exemplu elocvent în această 
privință este asociația Locomotiva, 
care nu se ocupă decit de secția 
de rugbi a colectivului Grivița 
Roșie din București, restul centre-

Mai mult interes 
pentru competiția de gimnastică 

„Cupa orașelor"
Concursul de selecție a echipelor 

care vor reprezenta Bucureștiul în 
competiția de gimnastică „Cupa 
orașelor” a prilejuit o serie de con
statări negative care impun, In 
primul rînd unor antrenori, ca și 
unor conduceri de colective spor
tive să-și revizuiască atitudinea 
față de respectiva competiție. Par
ticiparea a fost destul de numeroa
să: 80 gimnaști și gimnaste. Cei 
mai mulți au concurat în catego
riile a Il-a și a III-a. Printre gim- 
naștii de categoria maeștri și de 
categoria I-a se aflau, cu totul, 11 
(unul de la C.C.A., 4 de la Dina
mo și 6 de la FI. roșie) iar în rîn- 
dul gimnastelor se aflau doar 6 
din aceste categorii (4 de la Con
structorul și 2 de la Știința) și 
nici o gimnastă de categoria I-a. 
Să nu mai existe gimnaste de ca
tegoria I-a la Știința, Dinamo și 
In alte asociații? Credem că nu.

Din cauza dezinteresului arătat 
de unele colective, reprezentativele 
Bucureștiului — în componența lor 
actuală — vor trebui să depună un 
efort serios în concursul de la 
Orașul Stalin pentru a reprezenta 
cu cinste Capitala.

Mai trebuie arătat, de asemenea, 
că mulți concurenți au dovedit 
nesiguranță în mișcări, lipsă de 
coordonare, neacomodare cu atmos
fera de concurs.

/. Kaufmann, corespondent 
După cum ne comunică subre- 

dacția noastră din Timișoara, nici 
concursul din acest oraș nu s-a si
tuat la un nivel mulțumitor. In 
proba gimnaștilor, orașul Timi
șoara a fost reprezentat doar de 
doi gimnaști, restul provenind din 
regiune. Localnicii au lost prezenți 
în sală, diair ca... spectatori, ceea 
ce dovedește că nici comisia locală 
și nici antrenorii respectivi nu au 
acordat „Cupei orașelor” atenția 
cuvenită. . ' ' " ’' ' ' 

lor (Buzău, Cluj, Timișoara) fiind 
lăsate să se prezinte la întreceri cu 
un stadiu de pregătire sub nivelul 
cerințelor competițiilor la care 
participă.

Această atitudine nejustă a aso
ciațiilor a fost remarcată și la con
ferința comisiei centrale, cînd nici 
un delegat din partea consiliilor 
centrale ale asociațiilor: Metalul. 
Minerul, Flamura roșe, Dinamo. 
Progresul, Constructorul, etc. nu 
au luat parte la lucrări.

Antrenorul de stat N. Pădurea- 
nu a dat citire analizei campio
natului divizionar de anul trecut. 
A urmat raportul comisiei orășe
nești București de rugbi pe anul 
1954 ținut de tov. D. Ionescu. Din 
acest raport a reieșit slaba activi
tate a comisiei orășenești, motivată 
în mare măsură de o serie de con
diții obiective.

Analizînd activitatea comisiei 
centrale de rugbi, Comitetul pen
tru Cultură Fizică și Sport a ho- 
tărit reorganizarea acesteia după 
cum urmează: președinte Gr. Preo
teasa, vicepreședinți: G. Barbu, A. 
Damian, I. Prodan; membri: P. 
Brănișteanu, I. Oncescu, P. Zîroea
L. Lalu, C. Diamandi, V. Vespre- 
meanu, N. Ionescu, A. Vogel, M. 
Iliescu. N. Pădureanu, D. Iones
cu, R. Popescu, Gh. Pîncălăbescu, 
G. Fanela, T. Krantz, M. Stoenes- 
cu, Em. Valeriu, M. Jianu, P. Po
pescu (Timișoara). D. Schipor 
(Cluj), Gh. Ionescu (Petroșani), 
Gh. Vinerea nu (Timișoara), V. 
Vardela (Galați), E. Popa (Iași), 
Gh. Aldea (Buzău), C. Bănică 
(Tecuci), F. Brănișteanu (Ploești), 
1. Zidariu (Sibiu). C. Bran (Arad).

Apoi tov. C. Diamandi a dat 
citire proiectului planului de muncă 
al comisiei centrale de rugbi pd 
anul 1955 după care a luat cuvîn- 
tul M. Vla cu vicepreședinte al Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport, care a relevat o serie de 
lipsuri, ce se diatoresc deopotrivă 
Comitetufud pentru Cultură Fizică și 
Sport, secției sport a C.C.S. ca și 
comisiei centrale de rugbi. Tov.
M. Vlaicu a făcut și o serie de pro
puneri menite să ducă la îmbună
tățirea și dezvoltarea activrtății 
rugbistice. Printre aceste propuneri 
amintim pe cea a atragerii elevi-' 
lor și militarilor în practicarea a- 
cestui sport. In acest fel se poata 
asigura creșterea cantitativă a rug
biului nostru și desigur, înitr-un 
viitor apropiat, un nivel superior 
de joc.

Cuvîntul de închidere a fost ros
tit de președintele comisiei centrale 
de rugbi, tov. Gr. Preoteasa.

ACTIVITATEA LA BOX
Astă seară, începînd de Ia orele 

19 se va desfășura in sala Progre
sul ICAS din str. Berzei o nouă 
reuniune de box contînd pentru 
campionatul de calificare', Se vor 
disputa următoarele meciuri: L
Săndulescu — Eug. Ionescu, An
drei Oltearru — Vasile Serghîe, 
Gh. Zverginschi — Nicolae Babeț, 
V. Măgureanu — P. Ruptureanu, 
R. Pastrama — Popa Emil, Alex. 
Eremia — Fr. Nimcovici, Valeria 
Galeș — Liviu Coc. Carol Bărbi — 
Comei Simionescu.

■ GALAȚI (prin telefon). — Un 
mare număr de spectatori a ținut să 
asiste la întîlnirile din cadrul fina
lelor fazei de regiune a campionate^ 
lor de calificare. S-au înregistrat 
următoarele rezultate: Categ. mus-' 
că: Lupu lăcomie (Galați) b.p. Ion 
Ferenț (Brăila); cat. cocoș: Ștefan 
Voican (Brăila) învinge prin k.o. 
tehnic repriza a Il-a pe I. Decan 
(Brăila); cat. pană: P. Barbu (Ga
lați) b.p. D. Grădinaru (Galați);' 
cat. semiușoară: M. Casacopol (Ga-* 
lăți) b.p. Dănilă Ienuț (Brăila) 
cat. ușoară: I. Rodicenco (Brăila)] 
bp. Teodor Pintilie (Galați); cat, 
semimijlocie: D. Nicolau (Galați)]! 
b.p. C. Ciocan (Brăila); cat. mijloc 
cie ușoară: A. Prunescu (Galați)] 
bp. Gh. Cismaș (Brăila); cat. mija 
locie: G. Răducanu (Galați) b'.p.; 
Ștefan Rusu (Macin); cat. semia 
grea: I. Cocoș (Galați) cîștigă prin 
k.o în repriza I-a în fața lui C. 
Dumitrescu (Brăila).; cat. grea? 
campion. D. Stupa ru (Brăila) fără! 
adversar. (Geo Ștefănescu și Vi 
Paladescu. corespondenți).



Atenție Ia pregătirea
Rezulutele înregistrate dumini

că in campionatele categoriei A la 
volei pot fi asemuite cu cele din 
etapa campionatului republican dO’ 
baschet. Și la volei echipele frun
tașe au avut de suportat asaltul 
viguros al formațiilor tinere, unele 
dintre ele (echipele feminine Pro
gresul și Dinamo București), fiind 
rtiiar învinse.

Și fiindcă am vorbit despre echi
pele feminine este bine să ne oprim 
asupra celui mai surprinzător re
zultat al etapei: înfrîngerea’ fostei 
echipe campioane Progresul' de că
tre echiipa recent promovată Con
structorul București. Echipa femi
nină Progresul trece acum printr-o 
criză accentuată, mai ales d© or
din moral, criză ale cărei cauze 
pot constitui obiectul uriei analize, 
spec'ale. Indiferent insă, de fră1 
miritările interne ale secției, com
portarea jucătoarelor, majoritatea 
componente ale lotului reprezenta
tiv. este inadmisibil de slabă: Fără 
a scădea cu nimic din valoarea vic
toriei repurtată de echipa Coris- 
tructorul, trebuie să spunem că 
sîmbătă după amiază în sala Di
namo nu a existat pe terert o echi
pă Progresul, nici una dintre jucă
toare nerldicîndu-se- măcar Ia va
loarea ei medie. Față’ de compor
tările extrem de slabe din ultima 
vreme ale acestei formații (înce- 
pîrud de la jocul din Cupa ;,16 Fe
bruarie”, în care a cedat categoric 
Științei I.C.F. cu 0—3). atît con
ducerea asociației, cit și aceea a 
colectivului trebuie să se seziseze 
și, îrhprerină cu antrenorul, să ia 
cele mai potrivite măsuri pentru în
dreptarea situației.

Trecînd la campionatul masculin, 
trebuie să arătăm că, pe cît de evi
dentă este creșterea calității jo
cului unor formații d'n restul'țării 
ca Metalul Uzinele de Tractoare 
Orașul Stalin (antrenor Tănase 
Tana se). Știința Arad (airutrerior 
Gh. Jitaru), Progresul I.M.F. Cluj 
(antrenor V. Fulgvf), pe atît de slab 
a fost începutul de campionat al 
echipelcy noastre1 fruntașe. Dintre

Juniorii din București an cîștigat întrecerea 
de floretă în „Cupa Orașelor”

I Arad — Lugoj 6—3, Lugoj — Caret 
7—2.

Ieri dimineață a început fntre- 
i cerea celor mai hurie junioare din 

țara noastră. Ieri, s-au disputat 
țneciiurile din cadrul seriilor elimi
natorii, obținîndu-se rezultatele: 
Cluj — Tg. Mureș 5—0, Cluj — 
Timișoara 5—0, Tg. Mureș — Ti
mișoara 5—3, București — S. Ma
re 5—1,București — Cărei 5—0, 
S. Mare — Cărei 5—1, S Mare — 
Oradea 5—0 și Cărei — Oradea 
5—1. S-au calificat astfel pentru 
turneul final echipele orașelor 
București, Cluj, S Mare ți Tg. 
Mtireș. Ectipele eliminate s-au îri- 
tretut în continuare pentiu stabili
rea! locurilor 5—8. Mai bună deoit 
celblâlte, formația Caretului a o- 
cupat locul V, urmata de Orade’a 
și de Timișoara.

Iată rezultatele 
trate în meciurile 
drul turneului final pentru locurile 
1—8: Ploești—Cluj' 6—3, Bucu
rești — Tg. Mureș 6—3, Ploești— 
Oradea 4—5, S. Mare—Cluj 6—3, 
Tg. Mureș — Oradea 6—3, S. Ma
re — Pioești 5—4, București — 
Cluj 8—1, Tg. Mureș — Ploești 
6—3, Cluj — Oradea 6—3 și Buci'- 
rești — Sâtu Mare 5—4.

Clasamentul concursului se pre
zintă astfel: 1. București 5 v.; 2
S. Mare 4 v.; 3 Tg. Mureș 2 v.;
4. Cluj 2 v.; Ploești 1 v.; 6. O- 
radea 1 v.

In tumul pentru locurile 7—10 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate: Timișoara—Caret 8—1, 
Timișoara — Arad 6—3, Timișoara 
t— Lugoj 8—1, Arad—Cărei 7—2,

tehnice htregis-- 
de floretă din ca-

(acasă) 10 ! 1 1 30:14 17
10 3 0 7 14:21 6

Halle Leuna — Lokb-

clasament:
(acasă) 8 4 2
(depl.) 10 4 2

Berlin — 
Senftenberg

2 ll: 8 io
4 13:12 10 
Aktiwist 

(fotbal 
(6-2). In clasament: 

9513 15:15 11 
9315 13:19 7 

Etnpor 
(0^3).

(acasă) _ . 
?’) s: 
Meerane

14:14 7
4:21 2

Amănunte despre concursul
PRONOSPORT Nr. 8

I. Einheit (Dresden — Motor Zwic
kau (fotbâi R.D.G.)- (1-4). In cla- 
sament:
Einheit 
Motor (depl.) 

n. Chemle IIsIlc
motive Leipzig (fotbal R.D.G.) 
(0-0). In *
CheAiie 
Lokom.

m. Dinamo
Briifekte
R.D.G.) 
binamb 
Aktiwrst (depl.)

IV. Fortschritr ____
ROStock (fotbal R.D.G) 
In clasament:
Fottschrltt (acasă) 8 3 14 
Ehipor (depl.) 10 1 0 9

y. Rotation Leipzig — Wismut Karl 
Mârx Stadt (fotbal R.D.G.) (3-4). 

In’ clafcament?
Rotation ' -*-
Wistnutf

VI. Chemie
Vorwărts 

(2-2). In 
Chetnie q____ ,
V.drwSrts (depl.) ____ _ _

VH. Rotation Babelsberg — Turbine
Erfurt (fotbal R.D.G.) (0-3). In 
clasament:
Rotation (acasă) 9 4 1 4 16:13 9 
Turbine (depl.) 9 3 4 2 17:13 10 

VIU. Gyori Vasas — Dozsa Budapesta 
(fotbal R.P.U.) (1954 : 3-2 și 0-2).

- Budapesta — Csepeli

SPORTUC POPULAR
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. (acasă) 10 6 3 1 27:16 15
(depl.) 8 0 3 5 12:19 3 
Karl Marx Stadt — 
Berlin (fotbal R.D.G.) 
clasament:
(acasă) 9 4 1 4 15:17 9

7 1 2 4 6:12 4

acestea, este nesatisfăcătoare com
portarea inconstantă a dinamoviș- 
ților buc ureș tenii care, duminică la 
Orașul Stalin, au cîștigat extrem 
de greu în fața unui adversar, 
care a jucat peste așteptări. In me
ciul de duminică, excepting pe Se
bastian Apostol, ceilalți jucători de 
la Dinamo s-au comportat' sub posi
bilitățile lor. De' pildă, Sebastian 
Mihăilesou a arătat serioase defi
ciențe de pregătire fizică, Bănică 
Teodorescu a acționat lipsit de x-a- 
riație în atac, Novac a făcut gre
șeli la primirea mingii din serviciu 
etc. Inconstanța dovedită de Dina
mo București este una dn vechile 
irietehne ale acestei echipe. Către 
lichidarea ei trebuie să tindă efor
turile' antrenorului și jucătorilor.

La Arad, echipa campioană 
C.C.A. a îhtimipinat o rezistență 
iterișteptaită din partea Știtațeii care 
se dovedește deosebit de periculoa
să pe teren propriu. De fapt la 
Arad s-iu întîlnit două ech pe cu 
stiluri de joc asemănătoare, fiindcă 
atît militarii, cit și studentei folo
sesc atacul în forță, 
aceea, echipa noastră 
tfebuie să utilizeze în 
vitriri dt mai variate.
blocajul arădan a făcut față lovitu
rilor putern ee ale bucureștefiilor. 
Ața- se explică faptul că CiC.A. a 
pierdut un set la 6 și că In al trei- 

condusă pîhăaproa- 
cîștigind doar cu

Tocmai de 
campioană 

ofensivă lo- 
măi ales că

pierdut un set 
tea set 
p£ de sfîrșit, 
17—15.

Din celd de 
edhipe, în care figurează majori
tatea jucătoarelor și jucătorilor din 
loturile republicane, mi se află în 
cCa mai tună condiție de joc și 
faptul este ctî atit mai îngrijoră
tor, cu cît ne aflăm in anul cam
pionatelor europene.' Atenția- trebuie 
îndreptată, în special, spire desă
vârșirea pregătirii tehnice indivi- 
dtiaile, actualmente n-esa-tisfăcătoa- 
re, și fără de care echipele noastre 
reprezentative nu vor putea aplica 
acțiuni tactite avansate. Acest lu
cru trebuie să preocupe acrim pe 
antrenorii și — în aceeași măsură 
— pe jucătorii noștri de frunte!

a fost

mat sus se vede că

Bucu-

INFORMAȚII @onosport

A. echi- 
pro-

5. DozSa' B£>. 26 11 4 11 54:49 26
6. Dorpgi Bany.

GytftT Vâsa3
26 7 11 8 39:42 25

7. 26 9 7 10 43:51 25
8. Vasas Izzo 26 7 11 8 30:41 25
9. Szombat. Lok. 26 8 7 11 32:49 23‘

10. Dioigydri Vasas 26 10 3 13 49:60 23
11. Salgo. Bany. 26 9 4 13 30:46 22
12. Csepeli Vas. 26 6 10 10 33:51 22
13. Szegedi Hal. 26 7 6 13 37:63 20
14. Sztalinvarosi V. 26 6 4 16 37:57 16

Vasas (fotbal R.P.UȘ (1954 : 3-0 și 
0-l>.

X. Legierri — Dorogî Banyăsz (fot
bal R.P.U.) (Lf-gterd protnovată 
tn categoria A).

Xt Pecsi Dozsa — Lokomotiv Szom- 
bathely (fotbal R.PU.) (Păcsl 
Dozsa promovată în categoria 
A).

XC. VțJrOs Lobogo — Dlosgyori Va
sas: anulat.

Știința I.C.F. — Progresul F. B. 
București (baschet masculin). 

In prima etapă Știința I.C.F. 
a dispus de Știința Tim. cu 45- 
33 iar Progresul F.B. a fost în
vinsă de ConStr. Sibiu cu 60-57.

B. Știința Arad — Progresul
reștl (volei maseuHh).

In etapa precedentă 
Arad a fost învinsă i 
cu 3-1, iar Progresul 
a dispus de știința 
cu 3-0.

C. Flamura roșie Jlmbolia ■
Timișoara (handbal mase. sală). 
In clasamente
5. FI. roșie Jtmb. 7 4 0 3 78:77 8 
2. Știința Tim. 6 6 0 0 101:39 12

D. Voința Timișoara — Electromotor
Timișoara (handbal mase. sală). 
In clasament:
5. Voința 7 3 0 4 80:81 6

2. Electromotor 7 6 0 1 110:69 13

CLASAMENT CAMP. R.P.U.

La sfîrșitul campionatului R.P.U. 
clasamentul arătș astfel:

1. Honvăd 26 19 2 5 100:43 40
2. Vdrds Lobogo 26 16 3 7 82:34 35
3. Kinizsl 26 16 1 9 54:31 33
ăs-Vasas Bp, ?6 u î £ 49:51 29

de
știința 
C.C.A. 

București 
Timișoara

Știința

■ FOTBAL. — In cursul acestei 
săptămini unele echipe de catego
rie A sau B susțin jocuri gwiicale1 
de verificare, îh vederea începerii 
campionatului. Astfel, astăzi la 
Ploești (ora 15.30' pe stadionul 
Flacăra) echipa Flacăra intîlhește 
pe Flacăra Tîrgoviște, iar la Boli 
dești FlacăTa (tineret) joacă cu 
Flacăra Boldești. Duminică, Di
namo București se deplasează la 
Ploești pentru a susține un meci 
ct» Flacăra. Tot duminică Progre
sul București va juca la Constanța 
cu Locomotiva.

— Prima echipă a Științei C.R.B. 
București a jucat duminică la Po- 
pești-Leoreteni cu echipa FI. roșie 
Viscofii, cîștigrnd cu 3—1.

■ ATLETISM. — Comisia’orășe
nească de atletism, în colaborare 
cu colectivul sportiv Locomotiva 
G.T.F.T., organizează sîmbătă și 
duminică un concurs atletic pe 
stadionul Tineretului. Concursul 
câte rezervat începătorilor și atle- 
ților cu clasificare de categoriile 
III, II, I șt madșlri Ai sportului. 
Irtscritrife se primesc pînă vineri 
la sediul comitetului C.F.S. al ora* 
șuluî București.

■ TENIS DE MASA. — între
cerile din cadrul campionatului re
publicări individual rezervat jucă
torilor de categoria a Il-a vbr cOri- 
titiua azî și mîine, începind de la 
orele 17'in sălile Voință și Știința 
din Capitală.

■ RtfGBT. —’ Comisia centrală' 
de rtlgfrî organizează un curs de 
reîmprospătare a cunoștințelor ar
bitrilor de categoria l-a și antre- 
ndrilor de rugbi.

Curățirile vor avea loc în zilele 
de 28 februarie, 2, 4,7(9, și 11 
martie între orele 18—21 la sediul 
Comitetului pentru cultură fizică și 
sport din str. Vasile Conta rur. 16.

■ HANDBAL. — In cadru#„Cu
pei Voința” la handbal în sală, Iri 
prhna etapă a corfipetiției s-au în
registrat rezultatele: Flamura ro
șie C, David — Progresul O. M. 
22-6, Știința Politehnica — Voința 
Metatochimic 22-11, Voința Piele- 
Incălțăminte — Metalul Etectro 
aparataj 23-6.

■ SPORTtlRl NAUTICE. — In 
cercul sportiv IPRONAV (Institu
tul de Proiectări d© Construcții Na
vale) din Capitală se duce o inten
să activitate, trt special la vele; In 
anul trecut numeroși sportivi ai 
acestui colectiv au obținut brevete 
d© drum și de regată. De curînd. 
s-a deschis un nou curs teoretic 
de vele, cafe funcționează cu peste 
30 de sportivi.

con-

Echipele Szegedi Haladas și Sztalin- 
vardsi Vasas au retrogradat iar ”J 
Pe IC Legiero și Pecsi Dozsa au 
movat în cat. A.

H La meciurile A și B din _ 
cursul Nr. 8 pronosticurile se indică 
prin 1 sau 2 deoarece la volei și bas
chet nu există rezultate dd egalitate.

■ Lă’ cdnctiMUl Nr. 7 (etapa din 
20 februarie) majoritatea pafticipan- 
ților care au indicat 10 și 11 rezul
tate au greșit pronosticurile la meciul 
VI Lokomotive Leipzig — Rotation 
Babelsberg și IV Aktiwist Brieske 
Senftenberg — Rotation Leipzig in- 
dicîrtd victoria gazdelor (1) în loc 
de 2.

PREMIILE CONCURSULUI Nr. 7

In urma trierii șl omologări! bule
tinelor depuse la concursul PRONO
SPORT Nr. 7 (etapa din 20 februarie) 
s-au stabilit următoarele rezultate:

Buletine depuse 176.106.
Premiul I 6 buletine cu 12 rezulta te 

exacte a cîte 7337,50 lei fiecare.
Premiul II 257 buletine cu 11 rezul

tate exacte a cîte 206 lei fiecare.
Premiul III 2972 buletine cu 10 re

zultate exacte a cîte 27 lei fiecare.

Bas wterBirMMnrilte dia farithîBl

Printre fotbaliștii de la Ltrcomotiva și Știința Timișoara
De rtibi- multe săptămini,' spor

tivii timișoreni au început să- se 
intereseze din nou de fotbaliștii e- 
chipelor Locomotiva și Știința, cu 
atît mai mult, cu cît ei ’ spefă (u- 
nii dintre ei chiar afirmă cu multă 
siguranță 1) că reprezentanții lor 
în categoria A vor face in anul 
afestia o figură și maii frumoasăț 
vor avea un cuvtat și maț) greu de 
sjius în lupta pentru locurile frun- 
taișe.

De aceea' rin ește de mîrare' că 
în rtiuîte după arhteze stadionul 
Locomotiva primește pe... porțile 
dd serviciu zeci și zeci de iubitori 
aii fotbalului, care iau un mic „a- 
cdnto" în contul campionatului pe 
1155, aslstîrtid Ia antrenamentele fe
roviarilor. Cu ocazia acestor de
plasări ei pot constata o serie de 
noutăți: în primul rînd mărirea 
lotului' de jucători cu' o seric' de 
etemente tinere (Bungescu, Bucu- 
rcscu, Apter, Szekely etc.), serio
zitatea și punctiialttotaa1 la ar»- 
trtmdmetiite, conlști'iAtnOzM-aftea șl e- 
lahul tineresc cil tafe ce! „vîrst- 
r.ici" (Iosif Covaci, Adalbert Co- 
vâci, Riter) se pregătesc, consti
tuind un bun exemplu pentru proas
peții promovați în echipa întîia.

Cind am intrat în vestiarele fero. 
vîartlbf, l-am văzut echiptadu-se 
și pe „veteranul" Renter: O fi vor
ba d© vreo reintrare ? Răsptulsul 
l-am primit chiar de la Reuter: 
„Vredii să-mi menjin pregătirea, 
mai ales că- in antrenamentele pe 
care le fac cu juniorii, trebuie să 
exemplific totdeauna ceea ce doresc 
să-i învăț pe tinerii mei elevi". 
Urmarttitfu-l, îniă, ta’ aifiirdnăniait 
pe’ Reuter ne-am dat seamă’ că nti 
este nici o diferență între el și 
ceilalți jucători ai primei echipe. 
Ceea ce duce la concluzia că piin 
viață sportivă și o pregătire con
tinuă îți poți menține mereu vi
goarea.

Un ultim punct in pregătirile fe
roviarilor timișoreni: protacrriele 

ateatuiri'i formației. Antreriond 
Lengheriu pregătește „dubluri" pen. 
tril cete mai multe posturi. Astfel, 
tinăruf Apter va juca fundaș dreap
ta, Budurdscil, Bungescu, Szekeiy 
vor juca interi iar Ferenczi și An-

Un fiuier prelung și două coloa
ne de jucători pătrund pe „teren". 
Căpitănii echipelor se așează la 
dreapta' și la stînga arbitrilor, în 
mijlocul cercului viu, format de ju
cători. Cu toții salută un public 
imaginar, apoi căpitanii își string 
mîinile, aleg terenul și arbitrul dă 
semnalul de începere. Jucătorii par 
timizi la început, dar treptat-trep- 
tat se încălzesc și se angajează 
într-o dispută dîrză, fugărind o 
minge parcă speriată de absența 
liniilor de var și de jOcuf „sonor" 
care umple împrejurimile terenului 
Progresul dta str. D.r. Staicovici, 
Pe margine, cîțiva spectatori (ju
cători ai echipelor care-șî așteaptă 
rîndul la joc) încurajează pe cei 
22 fotbaliști. Si-i încurajează cu 
multă căldură, în ciuda vintului re
ce Care-Î face pe jucători să‘ aler
ge mai repede și pe spectatori să- 
se strîngă mai bine în paltoane 
sau în- treninguri. Trecuseră puține 
minlite peste ora 8 dimineața cîrid 
nurrierosul grup de fotbaliști își în- 
cepdse încălzirea, trezind curiozi
tatea muncitorilor care lucrau la 
nivelarea unui teren cu zgură. In 
fond; cine erau acești jucători atît 
de... matinali ? Arbitrii. Arbitri! de! 
fotbal care se' pregăteau’și se pre
gătesc, în vederea noului campio
nat, la fel ca toți' fotbaliștii, cu 
multă sîrgufriță și bună dispozi
ție.

Aceasta se vede în pofta de joc 
pe dare o arată pe teren. Iar șutul 
lui Schulder, cursele lui tutu Mi- 
hăildsdu, feritele lui Henegăt, go- 
lurilb marcate de echipele A1 și 
stîrn'esc' comentariile presărate 
glurrte ale colegilor care asistă 
margine.

Apof intră în joc echipele C 

B 
CU 
pe

?• 
D, cu Boloni, Badea, Nemeș, Dră* 
ghici, Zaharia, Dfagomiresci», Mă- 
rinci'ti etc. în formație Boloni oferă 
căpitanului echipei C un buchet de 
flori (citiți: un ziăr răsucit în for
mă de buchet) pe care-1 sechestrea
ză imediat unul din arbitrii de tu
șe, pentru semnalizări... Jocul înce
pe’ în nota de superioritate a echi
pei C, însă apărarea masivă a e- 
chipei D rezistă. Boloni face vid

drOescu vor întări lotul mijloca-’ 
și lor.

• Cealaltă echipă timișoreană. 
Știința, se pregătește pe stadionul 
„23 August". Antrenorul Dehelea- 
ntl are o serioasă dificultate- în în
deplinirea misiunii sale: numărul 
insuficient al jucătorilor. El con
tează acurfi efectiv pe 14 jucători, 
diiitre care doi portari. Dar cu si
guranță că îi va veni tn ajutor 
fostul lui coleg de echipă, Silviu 
Bindea, care se ocupă de echipa , 
de1 tineret, unde există o serie de 
©temenite cu-perspective, capabile de 
a se ridica: în aniit acesta în prima 
echipă! De altfel, cele două for
mații se antrenează de regulă îm-’ 
priufiăj ceea ce constituie' un a- 
jutor în eventualitatea, promovării- 
jucătorilor tineri in prima forma
ție! In același timp, antrenorii se 
ajută între ei și deseori ÎI poți ve
dea pe Bindea lncrînd cu Lazăr, 
care — aș* cum spune cWar fosttrf 
nostru internațional — ti seamănă 
fodrte mult... ca stil de joc. Amato
rii' de fotbal vor avea ocazia să 
vadă în formația Științei un nou 
fundaș, pe’ Ditairiesca, cairo pu 
cit' este de firav, tot pe atît de „în
fipt" este în I-upta pentru minge. 
Ca inter dreapta va juca în cam
pionat Ciorugă, cate a cîștigat în 
forță și rezistență.- Iar ir» poărtă, 
ta afară de Sandner va apare tî- 
nărul Uțu, mezinul formației, iu 
care toți iubitorii fotbalului din Ti-- 
mi^oara și chiar portarii de renu* 
me’ ai aceStiii' oraș (Pavlovici, 
Franciscovici, Boroș) își pun mari 
spdranțe.

Dar, fotbaliștii Științei nu știu nu
mai să lovească bine balonul 1 L-am 
văzut pe Cojereanu fătînd atrtte- 
nartiente singur pentru a nu scă
pa orele de curs (șl de aceea mi-l 
o în-tîmplare că valorosul mijlo
caș a terminat cu succes exa-rene- 
le. fiirid evidențiat in gazeta' fa
cultății). Arh aflat de asemene^, cu 
satisfacție, despre rezultatefe exce
lente obținute de Gîrleanu la sesiu-’ 
nea de examene. Intr-un cuvînt am 
constatat că jucătorii Științe» în
țeleg să obțină succese nu numeri 
pe terenul de fotbal, c< și in’ la
boratoare sau tn sălile de cursuri.

CU în sîn.*.
și... gropi în jurul său. Lui Dra-» 
gomirescu i s© pare prea mic tere
nul pentru degajările lui. Pe tușe. 
Lupu Sigmund dă sfaturi jucăto
rilor săi cane, la un nou atac, des
chid scorul. Bucuria este de scurtă 
durată pentru că Badea egalează, 
după un schimb cu Dragomirescu.

Astfel a luat sfîrșit marți dimi
neața lecția practică din progra
mul unei conferințe dfe 7 zile, or
ganizată de comisia cenrinajă de 
fotbal. La care au fost invitați să 
participe arbitrii dan lotul catego
riei A și B, plus citeva elemente 
tinere propuse pentru lotul repu
blican. Conferința,, care a început 
luni1 și se va încheia duitwriică, arii 
ca scop pregătirea fizică a arbi
trilor și cUnoaștereâ’ ultimelor mo
dificări și precizări făcut© de 
F.I.F.A. regulamentului de joc. 
Conferință se desfășoară după un 
program judidids alcătuit,’ pentru a 
se atinge obiectivele proptise’ Pro- 
grarhul cuprinde lecții teoretice des
pre tehnica și tactica fotbalului, 
regulamentul de joc (metode de 
arbitraj, atacul portarului, iiendswl 
invalunitdr; joctil ou corpi**, bâ"- 
bătesc și violent, jocul- cu- talpa. <A- 
saidul pasiv etc.), urmate de ore 
practice cu exemplificări, lecții po
litico-educative și de* poiitfcă cu
rentă, jocuri la două porțf (pentru 
desăvîrșirea pregătirii fizice, veri
ficarea arbitrilor și exemplificări) 
etc.

Conferința este binevenită, acuift 
înairtte de începerea campionatului, 
care va solicita din parte* arbitri
lor o contribuție mult mai m re; 
posibilă însă printr-o pregătire te
meinică, prilejuită da această con
ferință: Pentru ca să dea roa-Je in
să, trebuie asigurate condițiuni cît 
mai bune. Ori, lecția practică de 
marți dimineața s-a desfășurat în 
împrejurări cil totul nesatisfăcătoa
re: pe un teren impropriu (la poa
lele unui deal și nenivelat), fără 
marcaj, fără fanioane de semnali
zare.

Si rit lipsuri serioase oare trebuie 
înlăturate pentru că ele împiedică 
buna desfășurare a cocif-emi-nței.

P. GAȚU



ARMATA SOVIETICA, 
STRAJĂ DE NECLINTIT A PĂCII

Sportivi ai Clubului Central al Armatei Sovietice

Asum 37 de ani — Ja 23 februa 
rie 1918 — detașamentele de mun
citori și soldați revoluționari au 
zdrobit la Pacov și Narva atacul 
milifariștilor germani care voiau 
să distrugă tlnărifl stat sovietic. 
Această zi este considerată ca ziua 
de naștere a glorioasei Armate So
vietice ți sărhătorită an de an cu 
mult entuziasm. Creată de Partidul 
Comunist sub îndrumarea marelui 
Lenin. Armata Sovietică este o 
armată de tip nou, a muncitorilor 
ți țăranilor, o armată populară 
educată în spiritul internaționalis
mului și al prieteniei intre popoare. 
Din prima zi a existenței sale 
Armata Sovietică ți-a îndeplinit 
în mod strălucit misiunea ei de 
apărătoare a cuceririlor Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, de 
apărătoare a păcii. In anii războiu
lui civil și a intervenției străine, 
tinăra Armată Sovietică s-a aco
perit de glorie luptând eu un e- 
roism fără seamăn pentru apărarea 
libertății milioanelor de muncitori 
și țărani, a independenței patriei 
iubite. După terminarea războiului, 
Lenin i-a îndemnat pe oamenii 
muncii din Țara Sovietică să con
tinue să vegheze, să întărească 
mereu capacitatea de apărare a 
țării, să păzească munca pașnică a 
oamenilor sovietici avîntați în con
struirea socialismului.

Marele Război pentru Apărarea 
Patriei împotriva agresorilor hitle- 
rișli a fost un examen deosebit de 
greu pe care poporul sovietic și ar
mata sa l-au trecut în mod stră
lucit. Ca un bloc monolit poporul 
și armata Țării Sovietice, sub 
conducerea marelui comandant de 
oști 1. V. Sțalin, nu numai că au 
oprit mașina de război hitleristă 
Har au zdrobit-o cit totul; de ase
menea au nimicit armatele milita
riștilor japonezi și au eliberat o 
serie de popoare înrobite din Eu
ropa și Asia. Această’victorie, de 
o însemnătate istorică morxHală. a 
dovedit ferta de neb:ruit a orîn- 
duirii sociale și de stat sov*etice; în 
țața popoare’OT din între’ga lan»’. 
Armata Sovietică a apărut ca 
armată eliberatoare. Justețea cau
zei pentru care a luptat, scopurile 
nobile pe care le slujește, aii atras 
Armatei Sovietice stima, dragostea 
și recunoștința tuturor oamenilor 
cinstiți, iubitori de pace, de pe în
treg globul pămintesc.

Forța de neinfrînt a Armatei So
vietice își are izvorul în faptul că 
Os este strîns legată de poporul 
sovietic. în faptul că ea apără li
bertatea și independența națională 
a popoarelor înfrățite din marea 
familie a U.R.S.S., în faptul că ea 
este educată în spiritul internațio
nalismului, al respectului față de 
celelalte popoare.

In timp ce ostașii glorioasei Ar
mate Sovietice au în fața lor sar
cini atît de nobile, sold ații armate
lor burgheze sînt folosiți pentru 
paza capitaliștilor, ca instrumente 
de jaf și cotropire a altor popopre. 
Aceștia nu cunosc și nu pot cu
noaște eroismul pentru că ei nu 
luptă pentru o cauză justă. Cercu
rile agresive imperialiste care vor 

să dezlănțuie un nou război mon
dial speră să suplinească lipsa de 
însuflețire, slăbiciunea lor morală, 
prin utilizarea armelor atomice. 
Deșartă speranță. Popoarele uria
șului lagăr al păcii și democrației, 
cuprinzînd nouă sute de milioane 
de oameni, care de la F.Jba și 
pînă Ia Pacific își făuresc o viață 
nouă, fericită, nu pot fi intimidate 
de amenințările maniacilor ato- 
miști. Cercurile conducătoare din
S.U.A. sînt tot mai mult preocu
pate de producerea armelor ato
mice și cu hidrogen, de instruirea 
armatei proprii, a țărilor occiden
tale prectfm si a armatei vest-ger- 
mane. în vederea folosirii acestui 
armament de exterminare în masă. 
In schimb, Uniunea Sovietică, deși 
dispune și de arma atomică și de 
cea cu hidrogen, luptă în mod con
secvent pentru interzicerea lor, fă- 
cînd propuneri concrete Organi
zației Națiunilor Unite pentru folo
sirea energiei nucleare în scopuri 
pașnice.

In raportul cu privire la situația 
internațională, țintit recent la se
siunea Sovietului Suprem al
U.R.S.S.. V. M. Molotov a arătat: 
„Noi propunem S.U.A. să ne luăm 
la întrecere nit în producția de ar
me atomice ci în fodosirea energiei 
afonfce în școpuri pașnice".

Ținînd seama de pericolul pe 
care îl prezintă uneltirile imperia
liștilor americani pentru securita
tea sa si pentru pacea întregii 
lumi, poporul sovietic își sporește 
și mai mult vigilența, își întărește 
capacitatea de apărare și forțele 
sale armate. Cu prilejul .lucrărilor 
Sovietului Suprem, N. A. BUlga- 
nin, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a spite: „In mo
mentul de față diis-punem de o ar
mată, forțe aeriene militare șl o 
Elotă maritimă militară de prim 
rang, bine înarmate și .capabile de 
luptă, gata să îndeplinească orice 
misiune a Partidului Comunist și 
guvernului sovietic în ceea ce pri
vește asigurarea unei trainice se
curități a patriei noastre".

Alături de eroica Armată Sovie
tică. armatele țărilor de democrație 
populară, puse în slujba cuceriri
lor popoarelor lor, afeătuieec un 
puternic scut împotriva oricăror i 
încercări de provocare a unui nou 
război monqfal.

împreună cu toate popoarele iu
bitoare de pace, poporul nostru a 
sărhătorit cea de a 37-a aniversare 
a Armatei Sovietice și a Flotei Ma
ritime Militare a U.R.S.S. cu dra
goste și nețărmurită recunoștință. 
Datorită jertfelor glorioaselor oști 
sovietice, poporul nostru a putut 
scutura jugul robiei fasciste și a 
căpătat posibilitatea de a-și lua 
soarta în propriile șale mîiiii, por
nind apoi cu avînt pe drumul con
struirii spcialismului. Cu prilejul 
zilei de 23 februarie poporul 
nostru și armata sa populară tri
mit un fierbinte salut Armatei So
vietice, eliberatoare a patriei noa
stre, strajă de neclintit a păcii în 
lumea întreagă.

In mișcarea sovietica.de pulfurâ 
fizică, Clubul Sportiv Centțal al 
Ministerului Apărării al U R.S.S. 
ȘLa cucerit binemeritau faimă a 
unei adevărate universități spor
tive, a unui centru de mupcă rod
nică și creatoare, de rășpîndire a 
celei mai avansate experiențe spor
tive în rindul ostașilor Armatei So
vietice.

In fiecare an, sute de imii .de os
tași și ofițeri iau parte la diferite 
întreceri, obținind performanțe și 
rezpltafe valoroase. Numai în anul 
1953, de pildă, sportivii în tricouri 
purpurii au adus 182 modificări pe 
tabela recordurilor. Dintre acestea, 
113 erau recorduri ale Armatei și 
51 ale Uniunii Sovietice. De 18 ori 
sportivii militari au întrecut recor
duri mondiale oficiale.

Luînd parte la 31 campionate u- 
monale, sportivii militari au fost 
învingători în 23. Din 28 campio
nate ale Moscovei ei au ocupat pri
mele locuri în 18. Anul acesta me
daliile de.aur ale campionilor unio
nali de hochei au revenit, de ase
menea, sportivilor Armatei Sovieti
ce.

In toate aceste egalizări, qieritul 
principal îl are Clubul Central. 
Fără îndoială că aceste succese nu 
au venit de la sine. Ele au fost 
făurite prin munca de zi cu zi, du
să în cele 34 secții sportive, în ca
drul cărora își desăvârșesc măies
tria sportivii și echipele cele mai 
bune ale Armatei.

Această activitate este condusă 
de antrenori pricepuți ca maeștrii 
emeriți ai sportului V. 1. Crîlov, I. 
I. Ivanov, A. S. Luskin, V. A. Pro- 
șin, K. K. Reva, K. 1. Travin, A. V 
Tarasov, G. I. Fedotov și alții. p

Numai intr-un singur an în sec
țiile șportive ale clubului au fost 
pregătiți 497 sportivi clasificați, 
dintre care 33 maeștri ai sportului 
și 76 sportivi de categoria înțîia.

Din colectivpl puternic al sporti
vilor sovietici fac parte numeroși 
recordmani și campjoni ai țărij și 
ai lumii, învingători ai Jocurilor 
Olimpice și ai diferitelor compe
tiții internaționale de amploare. 
Astfel sînt maeștrii emeriți ai 
sportului Feodosii Vanin, Vladimir

Un nou record 
de haltere al U.R.S.S.

MOSCOVA (Agempires). — TASS 
transmite:

Cunoscutul halterofil dm Mosco
va Alexei Medvedev a stabilit un 
nou record unional la categoria 
grea obținind la stilul „smuls" re- 
zufetal de 177,500 kg. Acesta este 
primul record de haătere ăl U.R.S.S. 
stabilit în anul 1955. Anul tre
cut, halterofilii sovietici au între
cut de 28 de ori recordurile țării.

Alexei Medvedev, student la .In
stituitul pedagogic din Moșcova, 
deține în prezent tnei recorduri 
unionale la categoria grea și arm- < 
me la stilurile „împins", „smuls" 
și la totalul celor trei stiluri. Npul 
record al lui Medvedev a fost pb- 
ținut în cadrul canppionalpior de 
haltere ale asociației „Arjpile Șo- 
vietel-or" djn care fa<e parte.

Ostași ai /
(desen de maestrul sportului

Armatei Sovietice participind la un cros de schi 
i A. Maleinov)

și

'f

Kuț, Nina Ponomareva, Nina Ot- 
kataiko, Gheorghi Șatvorian, Ale- 
xandr Mazur, Boris Andreev, Ev
ghenii , Gringaut, Feodor Terentiev, 
Vladimir • Oleașev și mtfiți alții. In 
total, în colectivul Clubului Cen
tral se află 70 maeștri emeriți ai 
sportului, 200 maeștri și peste 2000 
.sportivi clasificați.

Clubul .dișpune de o bază puter
nică: la dispoziția sportivilor mi
litari se află o excelentă bază de 
schi în Parcul Sokolniki, o bază 
nautică în apropierea Colinelor lui

„Limita
O carte a recordmanei

MOSCOVA. (Agerpres). — TASS 
transmite :

La Moscova a apărut cartea re
cordmanei mondiale Galina Zîbi- 
na, intilujată „Limita visată". Re
numita sportivă sovietică este bine 
cunoscută prin remarcabilele sale 
performanțe realizate în proba de 
aruncarea greutății. In cursul ulti
milor ani, Galina Zîbina a în
trecut de cinci ori recordul mon
dial feminin la această probă. Ea 
a aruncat greutatea dincolo de 
„limita vfeată" — 16 m, lucru pare 
nu a fost -realizat pînă acum de 
nici o altă aruncătoare.

Zîbjna s-a născut in anul lp31 
ia familia unui șofer mecanic. -Ea 
a început să practice sportul la 
vîrsta de 14 ani. Pin anul 1047 
ea a început. să ia parțe ta prpba 

Lenin, numeroase săli de sport în 
incinta Clubului, terenuri de fot
bal, volei, baschet, tenis, în parcul 
Clubului. Recenf a fost inaugurat 
și un bazin de înot acoperit, cu o 
dimensiune de 50 x 20 m.

Prin activitatea rodnică depusă 
de-a lungul anilor în slujba dez
voltării necontenite a mișcării spor
tive sovietice. Clubul sportiv Cen
tral și-a cucerit dragostea și ad
mirația nenumăraților iubitori de 
sport din Uniunea Sovietică.

visată”
mondiale Galina Zib’na

de aruncarea greutății. De atunci, 
rezultatele sale la această probă 
atletică au fost îmbunătățite cu 
peste 8 metri.

In cartea sa, Galina Zîbinia vor
bește de antrenorul ei, cunoscutul 
sportiv din Leningrad, Victor Ale
xeev, de numeroși alți sportivi cane-i 
sînt prieteni, de marile competiți 
la care a luat parte, printre care 
Jocurile Olimpice de la Helsinki, 
concursurile din Belgia, Ungaria, 
R. D. Germană, R.P.R., R. Ceho-’ 
slovacă, Suedia și Norvegia.

Mai jpulte capitole ale cărții sînt 
consacrate studiilor făcgte Ja Insti
tutul de optțcă mecanică pe care 

. le-a .absolvit în anul 4952. Galina 
Zîlțina este în , prezent tehnicia
nă. constructoare de aparate optica.

PREGĂTIREA PÎRTIILOR

De obicei, cînd vorbim de con- 
cursur.Jede schi organizate la Po
iana Stalin, spunem.că diferite pro
be se desfășoară pe pîrțiile aeeștui 
combinat. Așa și este. Dar dacă 
cercetăm felul în care aceste (pîftii 
sînt pregătite pentru întreceri și 
mai ales ne interesăm, de. ajutorul 
pe esre conducerea combinatului 
înțelege să-l acorde pentru bqna 
desfășurare a competițiilor, ne dăm 
seama că din pcest punct de ve
dere există o mulțime, de greu feți 
care se fac resimțite apoi, de înda
tă ce sfarterul dă plecarea. «De 
fapt, ,în acest sezon, -conducerea 
combinatului din Poiana Stalin ș-a 
preocupat foarte puțin, ca și al’.ă 
dată, de felul în care-erau pregă
tite pîrțiile pentru antrenamente și 
concursuri, negl.j.înd o .scamă -de 
sarcini, care-i reveneau. din-, ace s-t 
punct de vedere.

Astfel, schiorii care -participă la 
probele alpine nu s-au putut an
trena decît cu mari greutăți pe 
diferitele pîrtii ale ccm-biinațuta.i. 
Piftia Lupuiui a putut fi utilizată 
abia cu cîteva zile înainte de înce
perea campionatelor și chiar atunci 
nu s-a prezentat în cele -mai bune

După campionatele republicane de schi
I

condițiuni. Dip .cajiza dezinteresu
lui, pe/care l-a arătat conducerea 
tehnică a combinatului și cu toate 
că existau mijloace bănești, pu,au 
fost angajați decît cîțiva tțăjtățori 
de. iplrție, și, nu pentru o perjoșdă 
mai lungă, astfel că această pîrtie, 
ca și .cea.de sub teleferic, au fost 
prost amenajate, preze-n-iimiu/se 
intr-o stare aproape de neujjlfeat.

Chiar și atonei cînd, au -început 
întrecerile, conducerea felmică a 
combinatului pu a depus .efortțiri, 
pentru ca piritele să lie .-asnțmiaja'e 
pcțitru | concurs. Proba de sjalpm 
uriaș s-a desfășurat pe pîrția |de 
șub teleferic, care, din cauza ză
pezii proaspăt căzute, era foarte 
grea, după .trecerea mai rpuîjtor 
concurent i, jnire , porți făcindn-se 
talazuri. De altfel, aoeșța -a fpst 
unul din motivele pentru care upul 
din cei mai buni <oncuren-Ji, Ion 
Caliban, ,s-a și -accidental.

Situația aceasța a mai fost sem
nalată de ziarul nostru și în alți 
ami. Odată cu dcscmnareia teici 
conduceri tehnice la acest combi
nat am crezut că multe din lipsu
rile, care au existat vor fi rezul- 

. vate. Și totuși, astăzi, nici lucru
rile cele mai simple nu au fost 
puse la punct-. Lipsesc unele mate
riale fele ^concurs, nu s-au -fagot 
pnele ptmeflajăți destul de simple, 
iar..feluleje. fotoelecjrice nu pot fi 
folosite.

Din -cauza acestor lipsuri, au su- 
--ferit întrecerile canipjoihatujui. 
.Alulți dintre cpncurpnți și -în spe
cial (Schiorii fruntași s-au prezen
tat destul de slab pregătiți. jMu 
p-au jinregisfrat progrese decît în 
fpaște mică măsura, tocmai .dato
rită faptului că ei nu ,au putut să 
se -pnfeeneze, in condiții -nwmple 
pe (Cefe dopă^pirtii mai dificile: pir- 
tia Lupului și, pirfip (de șpb tele
feric

MUNCA DF PREGĂTIRE 
ÎN ASOCIAȚIILE ȘtPQRTIVE

Odată cu desfășurarea primei 
.părți a campionatului republican 
de schi am putut .constata, ca ,de 
altfel și 1-a. .alte întireiocri, ca, de 
pildă, Cupa R.P.R., că majoritatea 
asociațiilor sportive depun eforturi 
însemnate pentru a pregăti Jeturi 

de. sqhiori. >Rezultatele, realizate- de t 
schiori doyedesg ga -în diferitele .ta- 1 

(bere de pregătire se ,duce o.actfvi- • 
iafe susținută, care va laee ca în 
curînd să înregistrăm in sclțiuil 
nostru un progres ipiai însemnat. 
Așocj-ații. ca Voința, Progresul, Fțta- 
-mura roșie și Locomotiva au orga- 
mizat .cen-tf.e de prțgătire,. în ciare 
schiorii tau a.vut .co.nuiiții din <țfc'e 

.mai bune pentru antrenamente.
Ceea ,ce -trebuie . ar,ătat insă, 
fapiu-1 că. aoesțe alocații — ca și 
altele, care, in genenl, arată o . 
.preopUjjane -mai mică jpeotru schi 
—• acordă mai puțină importanță 
creșterii de hoi cadre. ,In mijite 
din echipele, ca-re, reprezintă acqste

. .asociații, in .special; în -GupajR.PțR., ; 
am remarcat foarte multe elemqnte 

. plafonate, cnre nu au posibilitate 
- de progres. -Există mulți schiori 
vîrstmci, prea vîrstnici, care . cpn- , 
.tinuă să facă -pacte din tofenijiile 
asociațiilor ,și. care, în general, ob
țin rezultate nesattofăcătoare. A- 
ceștia nu sînt înlocuiți cu schiori 
tineri, care au posibilitatea de a 
progresa și pentru ca.re trebuie să 
arătăm mai multă preocupare.

MATERIALE DE CONCURS

Am putut constata ,1a întrecerile 
. campionatelor . că materialele pe 
care le - foloșesc sdiiorii în concurs 
Sîțit de .calitate foarte șiabă. Nu- 

- mai .cițjva .schiori -fruntași posedă 
schi-urj de bună calitate, care le 
permit să lucreze ,d.upă indicațiile 

. cele nșaii noi ale tehnicii. Marea 
masă a ©chiorilor se apțreneșză și 
se pregătește cu materiale de con
curs, de o (Calitate care lasă de do
rit. Scbiurile care au fost produse 

ipentfp aceșt -spaon de către 1PRO- 
FIL Sibiu nu,pot fi folosite Ja un 
poncu-rs gu .caracter republican. Ele 
;se torsjoșiează foarte repede și sînt 
de neutjlizst ,pe o pîrtie înghețată. 
Nici schiorii care au participat la 
probele de fanid n-au avut scb:,,ri 
de calitate,,care, oricum, pot f i 

■ brjcate mai - ușor. Ljpsa de fi-ie-’ 
rial .de cșpnpirrș, care se resimte în 
șchi, frjhează dezvoltarea acestui 
șport și, tocmai de aceea, proble
ma asigurării lui trebuie rezolvată 
cît mai grabnic.

T. VORNICU

sovietica.de
cea.de


INoî' maeștri ai sportului
F Prin decizia C.C.F.S. nr. 1353 a 
tost acordat titlul de maestru al 
sportului, următorilor sportivi:

Ciclism: I. Gociman (CC. A.); 
fotbal: Traian Ivănescu (CC.A.), 
haltere: I. Dancea (C.C.A.), AI. 
Coama (Dinamo-Buc.); lupte: Vas- 
cu Popovpci Ion (C.C.A.); natație: 
'Al Lascu (Locomotiva Buc.); rug
ii: N. Pădureanu (C.C.A.), I. Dobre 
{(C.C.A.), Chiriac Rene Anton (C. 
C. A.), Marinache Anastasie (C. 
C. A.), Mehedinți Șerban (C.C.A.); 
scrimă: V. Chelaru (C.C.A.), Tudor

După competiția de tenis pe teren acoperit
I Inițiativa colectivului sportiv 
Constructorul S. M. din Capitală 
de a organiza un concurs de tenis 
pe teren acpperit a găsit un larg 
ecou în rîndurile jucătorilor de te
nis și iubitoriior ^cestui sport din 
București Această competiție a re
liefat într-o anumită măsură sta
diul de pregătire al jucâtor-lor 
fruntași bucureșteni.

Cel mai bine s-a prezentat Gh 
Cobzuc (C.C.A.) ciștigăte-ul pro
be' de simplu bărbați. Pe lingă 
calitățile sale, relevate și cu prile
jul altor întreceri, (adică* un ex
celent joc de picioare datorită unei 
condiții fizice bune, siguranță în 
jocul de apărare și o voință deo
sebită de a învinge), Gh. Cobzuc 
a manifestat In meciurile susținute 
ln sala Recolta și o tendință ac
centuată pentru jocul modern, de 
atac. Desigur că, aceasta nu în
seamnă că Gh. Cobzuc șî-a schim
bat complet stilul, devenind un ju
cător prin excelență ofensiv, dar 
faptul că el lucrează pentru îm
bunătățirea concepției sale de joc 
constituie un merit, iar pentru ju
cătorii tineri un exemplu demn de 
armat

Tinînd seama de gradul actual 
de pregătire mulțumitor s-au com
portat T. Bădin (finalistul probei), 
Tilden Ivan ambii de la colectivul 
Constructorul S. M. și Cornel Za- 
copceanu (Progresul F. B ). Mai 
ales Tilden Ivan, prin lovituri 
foarte puternice de atac de pe par
tea dreaptă, a fost un adversar di
ficil. atit in proba de simplu, cît și 
te cea de dublu bărbat. Victoria 
hă asupra lui Schmidt ți mai ales 
modul categoric în care a lost ob
ținută, arată forma bună în care 
se găsește acest jucător. El va tre
imi, lasă, să-și Construiască mai 
chibzuit unele acțiuni și să aducă 
Îmbunătățiri tehnice executării 
•Bora dintre lovituri. T. Bădm a 
jucat destul de constant cu atacuri 
nășite, dar și c.i prea multă

Campionatul de șah pe echipe al Capitalei
Constructorul — Dinamo 4—4

8 Marți după anrază, in sala Pro
gresul Invățămmt, s-au jucat par
tidele întrerupte din etapa 3-a și 
■ 4-a a campionatului de șah pe 
•chipe al Capitalei.

Dacă în etapa 3-a, întreruptele 
nu puteau aduce modificări esen
țiale in rezultatele meciurilor, care 
■e conturaseră din prima zi. in 
•chimb în cealaltă etapă era aștep
tat cu deosebit interes scorul final 
bl întrecerii Construe torul-Dinamo, 
care a avut o desfășurare cu ade- 
irtrat dramatică.

Iată, mai întîi rezultatele tehni
ce ale etapei a 3-a : Știința—Lo- 
comotrva 6*A—l’/s, Constructorul— 
Progresul ITB 5*/î—2*/j, Dinamo— 
FI. roșie 672—l’/i. Progresul DCS 
—Constructorul 1PCH 672—l'/a. 
Progresul FB—Metalul Energia 
<‘/j—3'A Progresul IMF—C.C.A. 
67j-2 'l2.

In etap-a de duminică au fost pro
gramate următoarele tatîhviri: 
CONSTRUCTORUL — DINAMO 

4-4
(Ciociltea—Bălăne! 1—0, Voncufescu 
— Reicher 1—0, Silberman—Crețu- 
Jescu Vj—72, Rotaru —Nagy 0—1, 
Pușcașu—Georgescu '/i—'K, Er- 
deuș—Păltlnescu 1—0, Rodica Ma- 
nolescu — Rodica Reicher 0—1, 
'Alexandra Nicol.au— Cornelia Ro
man 0--1).

Avantajul a alternat fncâ din 
primele ore ale disputei. La în
ceput a cîștigat dmamovista Cor
nelia Roman, aj>oi șahiștii de la 
Constructorul pareau să-și fi asi-' 
gurat victoria, în special prin re-' 
zultaitul partidei Ciocîltea—Băla
ne!. Lupta dintre cei doi maeștri 
a fost deosebit de interesantă. Cio- 
cîltea a deschis surprinzător cd 

Ilie (C.C.A.), Tăpăloagă St. (C. C. 
A); schi: Olteanu Gh. (Dinamo 
Orașul Stalin), Sumedre'a Ion (Di
namo Orașul Stalin); tenis de ma
să: Ella Zelter (Progresul Buc); 
tir: Maniicatide Titus (Progresul 
Buc.), Cojooaru N. (Locomotiva 
Iași); volei: Să-deanu Rodica (Lo
comotiva C.F.R.), Avacum Tatiana 
(Progresul Buc.), Pleșoianu 1 "ma
nela (Progresul Buc), Todorovschi 
Natalia (Progresul Buc.), Honet A- 
drîana (Știința I.C.F.).

grabă, hazardindu-se char la unele 
mingi Ia fileu, fără o pregătire 
prealabilă. Drn această cauză ei a 
pierdut puncte prețioase.

Protia de dublu bărbați a reve
nit perechii Schmidt-Zacopceanu. 
care deși jucau pentru prima oară 
împreună au reușit totuși să facă 
față cu succes acestei competiții

ln general se poate spune că, în
trecerile de tenis desfășurate ln 
sala Recolta au constituit un bun 
pr lej pentru jucătorii participanți 
de a trage unele Învățăminte folo
sitoare. De pildă este cunoscut ’ap
tul că jocul in sală este mai ra
pid din cauza aerului mal puțin 
dens, decit pe terenurile neacope
rite. Mingea ,.creolă" cu mai 
mare iuțeală, jucătorii fund astfel 
supuși la eforturi mal mari. De 
aceea, concurenții care au jucat 
mai ofensiv au avut un avantaj. 
In această privință este bine să a- 
rătăm că, după părerea noastră, 
„jucător de atac" nu însemnează 
numaidecit acel jucător care vine 
la fileu, pentru că acest lucru poate 
fi o consecință a unei lovituri de 
atac a jucătorului respectiv sau a 
unei ningi „scurte" puse de adver
sar. Se poate foarte bine ataca și 
de pe linia de fund a terenului cu 
lovituri pregătitoare, lungi, puter
nice, plasate și apoi eventual a se 
trece la fileu, desigur în funcție de 
plasamentul jucătoru’ui advers și 
de modul cum se răspunde la min
gea respectivă. Unii dintre jucătorii 
noștri păcătuiesc încă prin faptul 
că ei consideră că a juca ofensiv 
înseamnă a trimite mingea înainte 
și apo< de ,.a da fuga* la fileu, in- 
d.fereot dacă situația respectivă o 
cere sau nu, lucru ce duce de multe 
ori la pierderea de puncte.

Credem că ar fi bine să mai fie 
organizate astfel de concursuri și 
cum condițiile atmosferice permit, 
chiar in aer liber.

In cadrul lor e necesar să fie 
prevăzute și probe pentru femei.

I. d2—d4 și a dat intr-adevăr par
tide: o alură pozițională, contrară 
stilului său agresiv. El a jucat 
piuă la sfîrșit fără greșeală și con- 
firmînd forma excelentă în care se 
află, a adus Constructorului un 
punct prețios. Cu o tenacitate re
marcabilă, Voictăescu a redus trep
tat din avantajul inițial al lui 
Reicher și a reușit chiar să cîștige 
după întrerupere. Prin inexactități 
au pierdut Rotaru și Rodica Mano. 
lescu, ceea ce a pecetluit rezultatul 
de egalitate.

ȘTIINȚA—PROGRESUL I.T.B. 
572—272 Drimer-Gav-ilă II 72—'A, 
Botez — Opriș V2—V2, Ghiițescu— 
Budu llt—1/2 Sutiman—Mimtezmi 
1—0, Șuteu—Sterian 1—0, Pa
vlov—Calihman 1—0, Elisabeta Io- 
nescu—Al ar ga Teodorescu 0—1, 
Maria Tarapanov—Elena Diacones- 
cu 1—0).

PROGRESUL D.C.S.—PROGRE
SUL F. B. 6—2 (Troianescu—Is- 
raiîovici 1—0, Seimeamu—Bondoc 
1—0, Urseanu—Nicoleanu 0—1, 
Braunstein—Olteanu 1—0, L. Ra
dulescu—Sirbu 0—1, Schild—Wein
stock 1—0, Lidia Giuroiu—Maria 
Sfetcovici 1—0, Natalia Iliescu— 
Vera Zignwnd 1—0).

LOCOMOTIVA — C.CjX. 47j— 
372-

PROGRESUL I.M.F.—METALUL 
ENERGIA 672—172-

CONSTRUCTORUL I.P.C.H.— 
FL. ROȘIE 4'/2—3'I2.

Clasament: Știința 2472, Dina
mo 23'/2, Constructorul 2U/2, Pro
gresul IMF 19, Progresul DCS 18, 
Constructorul IPCH 16, Progresul 
I.T.B. 1572, CCA 1472, Locomotiva 
13, Progresul FB II72, Fl. roșie 
S7a, Metalul Energia 672-

Concursul international 
de bob din R. P. Polonă

VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 
transmite:

In stațiunea de sporturi de iar
nă Karpaez de lingă Zakopane s-a 
desfășurat în zilele de 19 și 20 
februarie un concurs internațional 
de bob la care au participat 25 
de echipaje din R.P.R., R. D. Ger
mană. Norvegia și R. P. Polonă. 
Vremea a fost nefavorabilă, a nins 
și concurență n-au avut o bună 
vizibilitate. S-au efectuat rute două 
coborâri la fiecare probă.

In proba boburilor de două per
soane, cel mai bun rezultat a fost 
realizat de echipajul polonez 
_Sparta" cu timpul de 2’39”38. E- 
chlpajui R.P.R. s-a clasat pe locul 
trei, înaintea echipajului Norvegiei.

Proba boburilor de 4 persoane 
a fost cîștigată de echipajul aso
ciației „Kolejarz" (R. P. Polonă) 
care a realizat in cele două manșe 
2’40”10. Dintre participanții străi
ni, echipa R.P.R. s-a dovedit cea 
mai bună, clasîndu-se pe locul 5 
— 2’45”95. Echipajul Norvegiei a 
ocupat locul 9. iar cel al R. D. 
Germane Ionul 12.

0 importantă modificare 
in regulamentul campionatului 

de fotbal din R. P. Ungară
Federația de fotbail din R. P. 

Ungară a revenit asupra hotărî- 
rii prin care se acordă echipelor 
dreptul de a schimba jucătorii în 
cursul unui meci. Aceasta în
seamnă că, în campionatul actual 
echipele vor trebui să joace un 
meci de la început și pî.nă la 
sfirșit cu cei 11 jucători trecuți 
în foaia de arbitraj. Schimbarea 
portarului sau a unui alt jucător de 
cîmp mu este admisă în cursul ce
lor 90 de minute de joc — nici 
chiar atunci câni unul dintre aceș
tia ar fi accidentat.

Noua măsură a federației ma
ghiare de fotbal este conformă 
regulamentului în vigoare al Fe
derației Internaționale de Fotbal.

Protestul Comitetului olimpic al R. P. Chineze
adresat Comitetului

PEKIN (Agerpres). — CHINA 
NOUA transmite: Comitetul olimpic 
al R. P. Chineze a adresat la 19 fe
bruarie un protest Comitetului o- 
Hmpic inemaționa! împotriva invi
tației făcute de Comitetul de orga
nizare de la Melbourne organ za^iei 
sportive a trădătorului Cian Kad-și, 
pentru a participa la cea de a 
XVI-a ediție a Jocurilor Olimpice. 
Comitetul olimpic al R. P. Chineze 
a cerut retragerea invitației.

Intr-o telegramă adresată lui 
Otto Mayer, secretarul Comitetului 
olimpic internațional, Comitetul o- 
limpic al R. P. Chineze declară 
că a acceptat invitația de a par
ticipa la Olimpiada de la Melbour
ne care va avea loc în 1956 prin 
răspunsul adresat Comitetului de 
organizare de la Melbourne la 20 
decembrie 1954.

„Dar ulterior — se spune tn tei

Campionatul de
In cea de a 8-a rundă a campio

natului de șah al U.R.S.S., desfă
șurată marți, cel mai tînăr parti
cipant la turneu, Boris Spasski, a 
repurtat o nouă performanță de ră
sunet, obțintnd un rezultat de ega
litate în fața campionului lumii M. 
Bohiinik. Jucînd cu negrele, Spas
ski a imprimat încă de la început 
partidei un caracter original și tă
ios. Sacrificînd un pion el a intrat 
într-o serie die complicații intere
sante. Campionul mondial a con
traatacat viguros dar în fața apă
rării ingenioase a partenerului său 
a fost nevoit, în criză de timp, să 
propună remiză la mutarea 33-a, 
pe care Spasski a acceptat-o.

O frumoasă partidă de atac a cî- 
știgat Keres la Taimanov. Intilni- 
rea dintre Kotov și Averbach s-a 
desfășurat sub semnul unei lupte 
deosebit de agitate. Ambii parte
neri au fost presați puternic de 
ceasul de control și cu puțin îna-

MÎINE ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE $1 EUROPENE 
DE HOCHEI PE GHIAȚĂ

Mîine încep în Germania occi-
* dentală jocurile din cadrul celei de 

a 21-a ediții a campionatului mon
dial și a celei de a 34-a ediții a 
campionatului european de hochei 
pe gheață.

Acest sport are o tradiție foarte 
bogată. Hocheiștii se Întrec pentru 
titlul de campioni ai Europei cu 
începere din anul 1910, iar pentru 
titlul de campioni mondiali din 
anul 1920. Competițiile s-au desfă
șurat cu regularitate, în afară de 
perioada celor două războaie mon
diale.

La ediția de anul trecut a cam
pionatelor mondiale a participat 
pentru prima oară și echipa Uniu
nii Sovietice. Deși această discipli
nă sportivă se practică relativ de 
puțin timp în U.R.S.S., hocheiștii 
sovietici au reușit excepționala 
performanță de a cuceri titlul su
prem, invingînd cu 7-2 echipa Ca
nadei.

La campionatul din acest an 
participă nu mai puțin de 15 echi
pe. Este cea mai mare cifră înre
gistrată după terminarea războiu
lui. Acelaș număr de echipe a mar 
fost înregistrat în anul 1935.

Dacă în edițiile precedente parti
cipanții jucau într-o singură se
rie — cînd numărul echipelor În
scrise era prea mic, sau în mai 
multe serii — cînd numărul echi
pelor depășea cifra de 10 — cu 
desfășurarea unui turneu final, 
anul acesta organizatorii au hotă- 
rît ca echipele să fie Împărțite in 
două serii distincte ca valoare, 
jocurile desfășurîndu-se în ambele 
serii sistem turneu. In seria echi
pelor competitoare la titlul de cam
pioană a lumii și campioană a Eu
ropei se întrec următoarele 9 echi
pe: Uniunea Sovietică (campioană 
mondială și europeană pe anul 
1954), Canada, R. Cehoslovacă, 
Suedia, S.U.A.. R.P. Polonă, Elveția, 
Finlanda și Germania occidentală. 
In seria B a turneului se întrec ur
mătoarele 6 echipe care își 
vor disputa așa zisa ,.Cu>pă 
a Juniorilor"; Jugoslavia^ O- 
landa. Belgia, Austria, Italia și 

Germania occidentală B. Conform 
regulamentului, titlul de campioa
nă mondială și europeană se atri- ' 
bufe echipei europene clasate pe pri- ? 
mul loc. In cazul cînd echipa cla- - 
sată pe primul loc nu face parte

olimpic internațional
leg ramă — s-a anunțat că Comite
tul de organizare de la Melbourne 
a adresat o invitație și clicii tră
dătoare ciankaișiste, respinsă de 
mult timp de către marele popor 
chinez de 600 milioane de locuitori". 

„Comitetul olimpic al R. P. Chi
neze (Federația de atletism pe în
treaga Chină) este singura orga
nizație olimpică legală din China. 
Poporul chinez și sportivii chinezi 
nu vor recunoaște niciodată așa- 
zisa organizație sportivă a clicii 
trădătoare ciankaișiste care nu are 
nici un drept pentru a lua parte 
la competițiile sportive internațio
nale. Această invitație, — se spu
ne în încheiere, — constituie o gro
solană încălcare a regulamentului 
olimpic. Ea este, de asemenea, dău. 
nătoare dezvoltării activității spor
tive internaționale".

șah al U.R.S.S.
inte de întrerupere Kotov comițînd 
o inexactitate a fost făcut mat. 
Furman l-a învins pe Scerbakov pe 
cale pozițională. Pant dele Petrosi
an—Smîslov, Mikenas — Ilivițki și 
Antoșin — Flohr s-aiu terminat re
miză. Celelalte partide s-au între
rupt.

Eri a fost zr de întrerupte. Au 
fost reluate partidele neterminate 
in rundele a 7-a și a 8-a.

S-au înregistrat următoarele re
zultate: Spasski — Kotov 0—1; 
Botvimk — Kain 1—0 ; Smîslov — 
Scerbakov 1—0 ; Furman — Anto- 
șin 0—1 ; Borisenko — Korcinoi 
'A—'A; Gheller— Simaghin 1—0; 
Lișițîn — Borisenko ‘A—'A. Au 
mai rămas ide jucat partidele Ili
vițki — Keres și Kan — Korcinoi.

După 8 runde marele maestru 
Ghelter conduce în clasament cu 
6 puncte, urmat de Botvinik și 
Smîslov cu 5'A p., Petrosian și 
Spasski cu 5 p. 

din continentul european, ea cîștigă 
titlul de campioană mondială, iar 
prima echipă europeană în clasa
mentul final cîștigă titlul de cam
pioană a Europei.

Echipele participante la actuala 
ediție a campionatului au sosit în 
cursul acestei săptămîni la Krefeld 
și au susținut ultimele meciuri de 
verificare cu echipe din diferite lo
calități ale Germaniei occidentale. 
Echipa Uniunii Sovietice, de exem
plu, a susținut un meci de verifi
care în localitatea Bad Neuheim 
unde a intîlnit o selecționată lo
cală. Victoria a revenit hochei știJ 
lor sovietici la concludentul scor 
de 17-3.

In seria echipelor care își dispu
tă titlul de campioană mondială, 
fiecare dintre echipele participante 
va susține 8 îrrtîlniri, in decurs de 
10 zile. La tragerea la sorți s-a 
ținut seama și de clasamentul de 
anul trecut Astfel, în actualul 
campionat cite două echipe din 
primele 4 clasate anul trecut, au la 
aceeași dată zi de odihnă.

Meciurile din seria B se vor des
fășura in aceleași localități ca și 
meciurile din prtma serie, ele avind 
loc fie in cursul dimneții fie In 
deschidere la meciul principal.

La actuala ediție a campionatu
lui a fost selecționat un lot de 23 
de arbitri și anume: Savin și Sta- 
rovotov (U.R.S.S.), Krasl și Ada- 
mec (R. Cehoslovacă), Zarzicki 
(R. P. Polonă), Huvos (R. P. 
Ungară), Lecompte (Canada), 
Alander și Lindros (Finlanda), 
Ahlin și Axberg (Suedia), Joha- 
nessen (Norvegia), Demeth (Ita
lia), Gorse (Iugoslavia). Gue'dner 
(Austria), Dwars și Ernst (Olan- 
da), Luttar, Mueller și Hauser (El
veția), De Meziers (Franța), Wag
ner și Perkuhn (Germania occi
dentală).

Iată programul din prima zi a 
întrecerilor: Dusseldorf: Uniunea 
Sovietică — Finlanda — arbitri: 
Lecompte (Canada) și Dwairs 
(Olanda); Italia — Germania ooc. 
B. Koln: R. Cehoslovacă — Elve
ția (arbitri: Perkhun Wagner 
(Germania Occ.).

Krefeld: Suedia — Germania 
Occidentală A. (arbitri: Savin și 
Starovoitov (U.R.S.S.); Dortmund: 
Canada — S.U.A. (arbirfrni : Mutter 
și Hauser (Elveția); Iugoslavia —- 
Austria.

V. BENKOVSKI

PE SCURT
| Comitetul de organizare a celei 

de a VILI-a ediții a cursei Păcii, 
Fraga — Berlin — Varșovia, a primit 
pînă acum înscrierile echipelor din 
-următoarele țări: U.R.S.S., Franța, 
Austria, Belgia, Luxemburg, Dane
marca, India, Suedia, AngLia, R. P. 
Polonă, R.D.G. și R. Cehoslovacă.

■ Recordmanul mondial pe 100 m. 
liber, înotătorul american R. Clewe- 
land — scriu ziarele italiene — va 
trece la profesionism.

■ Recent, echipa de fotbal Wac
ker din Viena, care susține un turneu 
în America, a învins selecționata ora
șului New-York cu 4-1.
9 La 25 și 26 iunie se va desfășura 

la Paris întîlnirea internațională de 
natație dintre echipele Uniunii So
vietice și Franței.

fl Recent, înotătorul francez Gilbert 
Bozon a realizat timpul de 1:04,4 pe 
100 m. spate. La 100 m. liber Bozon 
s-a clasat pe primul loc, cu timpul 
de 59,8 — întrecîndu-1 pe cunoscutul 
vitezist francez Alex. Jany.

9 Intr-un concurs pe teren acope
rit atletul american O’Brien a arun
cat greutatea la 18,12 m. După cura 
scrie ziarul Nepsport rezultatul con
stituie un nou record mondial pe te
ren acoperit.

9 La campionatele mondiale de te
nis de masă echipa Japoniei va fi al
cătuită din următorii jucători : Ofi- 
mura, Tamasu, Torni ta bărbați) 
Eguki, Takanava, Nasadu (femei)

• Secția de canotaj a Uniunii So
vietice a făcut cunoscut oigmiio- 
torilor regatelor de la Henley (An
glia) că și anul acesta ranotorii so
vietici vor participa la întreceri. 
După cum se știe, anul trecut echi
pajul sovietic a cucerit prunul loc.

• Intre 8 ți II mai sa vor des
fășura la Budapest campionatele 
mondiale de scr.mă deschise concu
rențelor pînă Ia virsta de 21 de anL 
Pînă acum și-au anunțat participa
rea concurenți din : R. P. Polonă, 
Anglia, Egipt, Luxemburg, Portuga
lia, Germania occidentală și Saar.

• La 27 februarie se va desfă
șura la Berlin un concurs atletic 
internațional pe teren acoperit. La 
întreceri vor participa și atleții 
cehoslovaci : Skobla, Dolezal, Broz, 
Toșnar, Krejcar, Martinok precum și 
atletele Tișlerova, și Modrachova.

Redacția ți Administrația. Bucorefti. țtr. Const Milte Nr. 17 telefon #30 3fi—S.30.37 Nr 1—9—52 SIAS 3452 -52 Intr Poligrafici 
tele m ta* oficiile poștale prin tae torîi poștali ți diluzoril voluntari din întreprinderi.

Nr. 2 »tr. Brezoianu Nr, 23—26. Abonamen-


