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SĂ DEZVOLTĂM BAZA MATERIALĂ A COLECTIVELOR
sportive Sătești

Activitatea sportivă din 
satele patriei noastre este în 
continuă creștere. Sparta

chiada de iarnă a satelor, angre- 
nînd în dîrze și însuflețite între
ceri mii și zeci de mii de țărani 
muncitori și muncitori agricoli, a 
dovedit în bună măsură gradul de 
dezvoltare la care a ajuns spor
tul nostru sătesc. Numai în raio
nul Tîrgoviște au participat la 
concursurile de șah peste 3.200 de 
țărani muncitori, în regiunea Cluj 
peste 6.000 de concurenți au luat 
startul în întrecerile de schi, iar 
în regiunea Stalin aproape 2.000 de 
participant și-au disputat întîie- 
tatea în probele de săniuțe. Co
misiile de organizare, constituite 
pină și în cele mai îndepărtate 
sate și comune, au dat dovadă de 
capacitate organizatorică și mo- 
bilizatorică. Spartachiada din acest 
an a scos cu putere în evidență 
o serioasă creștere a bazei mate
riale la sate. Datorită acestei creș
teri, sportivii satelor au astăzi la 
indeminâ condiții bune de între
cere.

Este neîndoios faptul că Ia asi
gurarea unei temeinice baze ma
teriale s-a aiuns și se ajunge 
în primul rind prin folosirea pe 
scară largă a resurselor locale. 
In numeroase sate țăranii mun
citori au luat inițiativa confec
ționării prin mijloace proprii a 
materialelor sportive necesare par
ticipării lor la Spartachiada de 
iarnă a satelor. Astfel, în comuna 
Răchitele. talonul Huedin, au tost 
confec‘i-'na*e 127 perechi de schiuri 
din resurse locale, în comuna Corni, 
raionul Botoșani, 150 perechi de 
schiuri, iar în comuna Cos- 
tești, raionul Costești, pionierii 
au lucrat 35 de șahuri din carto
nașe. înscrierea de noi membri în 
cadrul colectivelor Recolta și achi
tarea cotizațiilor reprezintă, de 
asemenea, un mijloc de intens'fi- 
care a activității sportive. Nu este 
întîmplător faptul că rodnica mun
că de strîngere a cotizațiilor la 
colectivul sportiv de pe lîngă că
minul cultural din comuna Fru- 
mușeni din raionul Arad a in
fluențat direct asupra bunului mers 
al activității din comună. De ase
menea, la creșterea bazei mate
riale a colectivelor sportive să
tești au contribuit și multe co
lective sportive sindicale care au 
venit în sprijinul acestora nu nu
mai prin trimiterea de instructori 
și de echipe model, ci și prin 
dotarea lor cu materiale și echi
pament sportiv. De pildă, colec
tivul Constructorul din Sibiu a 
dotat colectivul sportiv sătesc 
Recolta Gura Riului cu echi
pament, iar colectivul Metalul 
Reșița a procurat jocuri de șah pen
tru sportivii din raion, care urmau 
să se întreacă în Spartachiada de 
Iarnă a satelor.

Deosebit de însuflețită este ac
țiunea care se desfășoară în multe 
sate pentru amenajarea de tere
nuri sportive simple sau chiar de 
baze sportive mai pretențioase. 
Astfel, în raionul Satu Mare, ti
nerii din comunele Halmeu, La

Echipa de lupte clasice a R. P. Romine va susține 
mai multe întilniri prietenești in Egipt

Luni dimineață a părăsit Capi
tala, iplecînd cu avionul în Egipt, 
reprezentativa de* lupte clasice a 
R.P.R. Luptătorii romini vor sus
ține maj multe întîlniri prietenești 
cu cele mai puternice echipe egip

zuri, Micula, Beltiug, Dorolt și 
Vetis și-au construit prin muncă 
obștească piste de 200 metri pen
tru alergări. Sportivii colectivului 
Recolta Baru Mare (raionul Hațeg) 
au la dispoziție un teren de fot
bal, o arenă de popice, o pistă 
de atletism și o sală pentru șah 
și tenis de masă. Datorită timpului 
călduros din iama aceasta, tine
rii din comuna Halmeu, au putut 
termina terenul de fotbal pe care 
au și început antrenamentele în 
vederea activității de primăvară.

Problema echipamentului și ma
terialelor sportive este încă destul 
de dificilă. Cu toate acestea, există 
unele inițiative care contribuie la 
îmbunătățirea situației în acest do
meniu. Astfel, cu prilejul întrece
rilor Spartachiadei, magazinul
l.D.M.S.  regional din Galați a 
format o „caravană de materiale 
și echipamente sportive" care s-a 
deplasat în satele din raionul Tul- 
cea. Cu acest prilej au fost vîn- 
dute mărfuri în valoare de peste 
65.000 de lei. Această inițiativă 
trebuie să fie urmată și de alte 
magazine l.D.M.S. Dacă în foarte 
multe sate și comune se observă 
o serioasă creștere a bazei ma
teriale a colectivelor sportive, nu 
este mai puțin adevărat că mai 
sînt încă lipsuri care se cer re
mediate. Astfel, în comuna Ilia 
(raionul Ilia) terenul de fotbal a 
fost transformat în obor de vite. 
Sînt încă multe sfaturi populare 
comunale care nu sprijină munca 
sportivă și nu se preocupă de re
partizarea de terenuri pentru co
lectivele sportive din comunele res
pective. De asemenea, în multe co
mune sportivii au o atitudine ne- 
justă în legătură cu echipamen
tul sportiv, refuzînd să-l înapoieze 
după întrebuințare și purtîndu-1 
în afara terenului de sport (co
muna Carașova din, raionul Re
șița). '

Succesele înregistrate pe lima 
dezvoltării bazei materiale a co
lectivelor sportive sătești trebuie 
să fie continuate cu și mai multă 
însuflețire. In fiecare sat sau co
mună trebuie să existe cîte un te
ren de sport. Realizarea acestui 
fucru depinde în cea mai mare mă
sură de spiritul de inițiativă 
al colectivelor sportive- Nu mai 
ouțin important este și spri
jinul pe care trebuie să-l acorde 
organizațiile U.T.M. și sfaturile 
populare comunale și raionale. In 
primăvară, acțiunea de folosire a 
resurselor locale pentru confecțio
narea de echipament și materiale 
sportive trebuie să devină o acțiune 
de masă care să cuprindă toate 
satele patriei noastre. De aseme
nea, consiliile colectivelor sportive 
Recolta sau cele de pe lingă cămi
nele culturale au datoria să se 
ocupe de strîngerea la timp a co- 
tteațiilor și de procurarea de fon
duri prin organizarea de serbări 
artistico-sportive.

Să depunem toate eforturile pen
tru a realiza noi și însemnate 
creșteri pe linia îmbunătățirii ba
zei materiale a colectivelor spor
tive sătești I Să folosim din plin 
resursele locale și inițiativele ti
nerilor sportivi de la sate 1 

tene. Prima întîlnire va avea loc 
la 3 martie, la Cairo.

Din lotul luptătorilor romini fac 
parte D. Pîrvuilescu, A. Șuii, M. 
Belușica, L. Bujor, D. Cuc, V. Po- 
povici, Fr. Horvath, M. Ștf’tz și 
alții. ' jțAgerpre®).

SPORTIVII SE ALĂTURA CU HOTĂRIRE
LUPTEI ÎMPOTRIVA UNELTITORILOR RĂZBOIULUI ATOMIC

Cicliștii fruntași din Capitală au semnat Apelul
Zilele trecute, 20 de cicliști fruntași, care se pre

gătesc în vederea tradliționalei competiții „CURSA 
PAC1I“‘, s-au reunit cu prilejul unui miting festiv 
pentru semnarea Apelului de la Viena.

După ce antrenorul Marin Niculescu a dat 
citire Apelului, o serie de cicliști au luat 
cuvîntul. Astfel, Nîcolae Maxim a spus: „Cu 
toții ne dăm seama de grozăviile ce le-ar pro
voca un nou război. De aceea, conștienți de acest 
pericol, care amenință din nou omenirea, trebuie să 
ne Unim glasurile și forțele pentru a împiedica dez
lănțuirea untij nou măcel, pentru a interzice folosi
rea armei atomice, mijloc de exterminare în masă. 
Consider ca o datorie înaltă semnarea acestui Apel, 
îmi pun semnătura pe Apelul de la Viena, cu cre
dința nestrămutată că sportivii noștri, alături de 
toți oamenii cinstiți din patria noastră și din în
treaga lume, nu vor precupeți nici un sacrificiu 
pentru apărarea acestui bun, atît de scump lumii 
întregi: pacea".

Gabriel Moiceanu, until dintre cei mai tineri ci

cliști, a spus: „Sînt unul dintre numeroșii sportivi 
tineri care și-au putut ridica măiestria datorită con
dițiilor pe care Partidul și Guvernul le-au asi. 
gurat mișcării noastre sportive. Pentru a ne bucura 
mai departe de aceste condiții, pentru ca omenirea 
să fie ferită de suferințele unui nou război — neîn
chipuit de distrugător prin utilizarea armei atomice— 
pentru ca tineretul din întreaga lume să se bucure 
de viață, să muncească în pace, să construiască și 
să se întreacă în lupte sportive prietenești, semnez 
acest Apel, hotărît ca alături de toți sportivii cin
stiți să lupt din toate puterile pentru victoria păcii".

Apelul de la Viena a fost semnat, apoi, de : C. 
Șandru, N. Vasilescu, R. Schuster, Șt. Sebe, C. Du
mitrescu, L. Zanoni, Șt. Ștefu, A. Folbert, C. Is. 
trate, D. Munteanu, A. Someșan (antrenor), N. 
Molnar și alții, care și-au luat angajamentul ca cei 
cărora li se va încredința cinstea de a purta culo
rile țării în cursa Praga-Berlin-Varșovia să aibă 
o comportare la înălțimea semnificației acestei com
petiții închinată luptei pentru Pace.

Pentru îmbunătățirea muncii 
în colectivele sportive sătești

Chemarea la întrecere lansată de consiliul regional 
sportiv Recolta regiunea Bîrlad

Analiza activității desfășu
rată în colectivele sportive să
tești Recolta din regiunea Bîr
lad, făcută de curînd în ca
drul consiliului regional sportiv 
al asociației Reedita, a scos în 
evidență frumoasele succese ob
ținute în ultima vreme. Astfel, 
la competițiile de mase din a- 
nul trecut au participat aproa
pe 30.000 de tineri și tinere. 
Angajamentele anuale la „pur
tător; Q.M.A.-1’ au fost realizate 
în proporție de 153 la sută. 
Multe din colectivele sportive 
Recolta din această regiune au 
devenit fruntașe, mobil izînd în 
diferitele secții pe ramură de 
sport noi sute și sute de oa
meni ai muncii de la sate.

Pentru o necontenită îmbu
nătățire a muncii și pentru li
chidarea lipsurilor încă existen
te, consiliul regional sportiv al 
asociației Recolta (regiunea 
Bîrlad) cheamă la întrecere 
toate consiliile sportive regio
nale ale asociației Recolta, 
pentru îndeplinirea următoarelor 
obiective:

— Creșterea cu 70 la sută ,a 
numărului de colective sportive 
ale asociației Recolta;

— Creșterea cu 10 la sută a 
numărului de membri, față de 
angajamentele anuale;

—: întocmirea unei evidențe 
precise a consiliului, regional 
sportiv și a colectivelor spor
tive din regiunea respectivă;

— Instruirea periodică a ca
drelor tehnice și organizarea 
„Zilei președinților de colective 
sportive";

— Consolidarea organizatori
că a comisiilor de pregătire și 
examinare G.M.A.;

— îndeplinirea și respectarea 
prevederilor cu privire la parti
ciparea în competițiile organi
zate conform calendarului spor
tiv;

— Organizarea de competiții 
sportive pe plan local la atle
tism și la sporturile naționale 
(oină și trîntă).

— Participarea sută la sută a 
aspiranților G.M.A. la centrele 
de antrenament și în concursu
rile pentru trecerea normelor.

— îndeplinirea în procentaj 
de 110 la sută a angajamentelor 
anuale cu privire ia clasificarea 
sportivilor.

— Organizarea de brigăzi 
sportive «ie producție;

— Realizarea sută la sută a 
tuturor prevederilor bugetare;

— Justa folosire a inventaru
lui sportiv.
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După mitingul fes-» 
tiv consacrat luptei 
pentru pace, cicliștii 
fruntași au semnai 
Apelul de la Viena. 
In clișeul alăturat: 
Constantin Șandru 
punîndu-și semnă» 
tura pe Apelul pen
tru interzicerea 
războiului a‘ornic.

★ A

-

^Tinerii sportivi 
din Leningrad
Leningrad, (Agerpres), — TASS 

transmite :
In școlile sportive de tineret din 

Leningrad activează peste 10.000 
de tineri sportivi care practică a- 
tletismul, baschetbalul, schiul, căJ 
lăria, gimnastica, boxul, luptele și 
alte discipline sportive. In Lenin-1 
grad există peste 30 de asemenea 
școli. De instruirea tinerilor sporJ 
tivi se ocupă peste 400 de an
trenori și profesori de cultură fi
zică. La dispoziția școlilor sportive 
de tineret au fost puse cele mai 
bune săli din oraș.

In procesul de instruire nume1 
roși tineri au obținut rezultate va
loroase. Elevul școlii asociației 
„Trud", Iosif Berhin, de pildă, st 
devenit campion unional de juniori 
la săritura în înălțime cu rezulta
tul «ie 1,95 m. In școaila sportivă de 
tineret de pe lingă Casa Pionierilor 
a fost instruită campioana mondială 
de gimnastică TJbiara Manina, aid 
și-a făcut începuturile în șah ac
tualul participant la finala celui 
de al XXII-lea campionat unional 
maestrul internațional Boris Spasn 
ski și tot aici a crescut actuala re-> 
cordmană a lumii la aruncarea 
greutății, Galina Zîbina.

Tinerii sportivi participă cu r£> 
gularitate la toate concursurile 
care au loc fn oraș. De curînd, la 
Leningrad s-a desfășurat „Ziua 
săriturilor". Cu acest prilej, tinăra 
sportivă Nina Martînenko a obți
nut la săritura în lungime un re-3 
zultat excelent — 5,97 m Această 
performanță întrece cu 16 cm. re-= 
cordul unional pe teren acoperit 
care fusese deținut de cunoscufai 
recordmană Alexandra Ciudina.



Spartacli iada <fe iarnă a satelor
Dtrze întreceri la șah

PREGĂTIRI TEMEINICE

f Tn colectivul sportiv Progresul 
Orașul Stalin pregătirile în vederea 
alegerii organelor sportive sindi
cale au început încă din primele 
zile ale lunii. Prima acțiune în
treprinsă a fost prelucrarea regu
lamentului și instructajului alege
rilor cu toți președinții cercurilor 
sportive. In această acțiune, un se
rios ajutor a fost acordat colecti
vului sportiv de tov. Beniamin 
Maierovici, președintele comitetului 
sindical raional Finanțe-Sfaturi.

Paralel eu acțiunea de pregătire 
a alegerilor sportive sindicale s-a 
dus și o susținută campanie în ve
derea înscrierii de noi membri în 
colectiv. Astfel, în cadrul cercuri
lor sportive Banca de Stat, Poli
grafie, Spitalul de Copii și Spitalul 
nr. 2 numărul membrilor colecti
vului sportiv a crescut cu 48 la 
sută

Un loc de frunte in preocupă
rile colectivului sportiv Progresul 
Orașul Stalin, pentru reușita cam
paniei alegerilor sportive sindicale, 
D ocupă munca de agitație și pro
pagandă. Demnă de remarcat este 
inițiativa cercului sportiv Banca de 
Stat tinde s-a luat hotărirea ca să 
nu existe nici un loc de muncă fără 
afișe mobilizatoare. O altă preocu
pare a colectivului sportiv Progre
sul Orașul Stalin a fost și aceea 
de a se încasa cotizațiil». Urmă
rind pe teren realizarea acestei 
sarcini, s-a reușit ca în majoritatea 
cercurilor sportive (excepție fac 
doar Maternitatea și Spitalul nr. 1) 
toțî membrii colectivului sportiv să 
fie la zi cu cotizația.

Și iată că, recent, la cercul spor
tiv Banca de Stat a avut loc șe
dința de alegeri a comitetului de 
cerc. Au participat 150 de mem
bri. mulți dintre ei an luat cuvântul 
crîticînd cu curaj felul în care a 
•muncit vechiul comitet de cerc. In 
noul comitet de cerc au fost aleși 
tovarășii Pizone Maria, I. Dumi
trescu, Al. Marinescu etc.

Gh. Măzgăreanu 
corespondent

Șl-AU ALES REPREZENTANȚII

Alegerea noului comitet de cerc 
sportiv a constituit o adevărată 
sărbătoare penitru muncitorii cefe
riști din Bacău. Cu prilejul ședin
ței de alegere, sala clubului mun
citoresc C.F.R. din Bacău, frumos 
pavoazată, a fost plină pînă la 
refuz. Cei prezenți au ascultat Cu 
atenție darea de seaimă asupra ac
tivității cercului lor sportiv, pre
zentată de tov. Th. Oaciuc. In 
«'area de -seamă aiu fost oglindite 
i-tît realizările cit și lipsuft'Le corni. 
telului de cerc sportiv. Dintre mem
brii comitetului de cerc s-aiu evi- • 
dențiat pentru munca dkapusă, tov-a- ! 
rășii C. Bazai ie. Ion lrimia și Gh. 
Baraboi. De asemenea, prin darea 
de seamă au fost aspru criticați 
tovarășii Nieolae Dropu și Chirică 
Dumitru, care nit și-au îndeplinit 
sarcinile ce le reveneau.

La discuții au fost scoase în evi
dență și alte lipsuri ale comite, 
tutui de cerc. Astfel, tovarășul Gh. 
Dumitrașcu a criticat cu curaj co- 
«ri totul de cerc pentru lipsa lui de

Toată atenția vizitei medicale a partidpanților la cros
_ Scopul crosului de mase „Să în- 

tîmp:năcn 1 Mai" este în primul rînid 
«atragerea unui cît mad mare număr 
de oameni ai muncii în întreceri. In 
aceste comdlfți'uinii, este normal că La 
startul competiției, in prima sa eta
pă, se vor prezenta tineri și vîrst- 
«Bci, bărbați și femei, dornici să 
part.cipe La ace«astă întrecere, închi
nată zilei solidarității irvbetmațto- 
nafe a celor ce muncesc. Se poate 
insă foarte boe întâmpla ca unii 
idmlre comieuTenți să (prezinte afec
țiunii de natură să coortinaindcce par
ticiparea lor la îa&eoeri. I.ată de ce 
ia crosul „1 Mal" ca și la toate 
compefsțiile, came se adresează ma
selor, întrecerile trebuie precedate 
de o atentă vizită medicală.

Răspunderea pentru buna desfă- 
ișurare a întrecerilor din punct de 
Vedere medical, revine în primul 
irind canscîliri'lctr colectivelor sportive, 
precum și activiștilor c.aire se ocupă 
de orgaitriizarea întrecerilor primei 
etape. După cum prevede regula- 
mentel, fiecaTe concurent trebuie să 

preocupare față de problema în
scrierii de noi membri, pentru fap
tul că nu s-au încasat la timp coti
zațiile și pentru că nu a existat o 
preocupare față de complexul 
G.M.A. Alți tovarăși ca Remus 
Ionescu, Grigore Popa, V. Rcriin- 
ciuc au arătat starea proastă în 
care se află terenul de sport, cri- 
ticînd în același timp cu tărie pe 
tovarășul I. Amihălăchroaiei, pre
ședintele comitetului de întreprin
dere, pentru dezinteresul manifestat 
față de problemele sportive

In continuarea ședinței au fost 
aleși noii membri ai comitetul ;i de 
cerc sportiv, printre care se află 
muncitorul Stefan Crupa, funcțio
narul Vasile Florea, inginerul 
Moise Cerneș, desenatorul Ion Iri- 
mia, etc.

(De la s.tbneriacția noastră 
din Bacău)

SUCCESE Șl LIPSURI

Progresul Buzău este unul din
tre colectivele sportive care se în
grijește temeinic pentru pregătirea 
alegerii organelor sportive sindicale. 
Prima măsură luată de acest co
lectiv sportiv este aceea a prelu
crării regulamentului și instruc
tajului alegerilor, în toate cercurile 
sportive.

In ceea ce privește alegerile pro- 
pritt-zise, mtr-o serie de cercuri 
sportive ale acestui colectiv s-au și 
prezentat dări de seamă și au și 
fost alese comitete de cerc. De ase
menea, un frumos succes s-a rea
lizat și cu prilejul alegerii comite
tului de cerc de la cercul sportiv Co
operație.

Nu același lucru se poate spune 
despre felul în care s-ait desfășurat 
alegerile sportive la cercurile Sa
nitar și Poligrafie. Aci .colectivul 
sportiv Progresul nu a primit spri
jin din partea organelor sindicale. 
La cercul sportiv Sanitar tovarășul 
A. Pimtilie, președintele comitetu
lui sindical Sanitar raional nu a 
făcut nimic pentru buna reușită a 
alegerilor.

Alexandru Andronescu 
corespondent

S-AU LASAT PE TINJEALA

Deși zilele care ne mai despart 
de ultimul termen cînd mai pot fi 
organizate alegeri, sînt din ce în 
ce mai puține, totuși la colectivul 
sportiv Fi. roșie Textila Grivrța niu 
s-a întreprins nimic pînă acum în 
această direcție. Consiliul acestui 
colectiv sportiv lucrează dezorgani
zat, fără un plan de muncă. Ast
fel, secretara colectivului sportiv 
Rodica Preoțcscu nu are nici un 
fel de preocupare țață de problema 
alegeri'i organelor sportive sindi
cale. Mai mult, putem spune că, 
în general activitatea acestui co
lectiv sportiv este destul de siabă, 
și deci, cu atât mai mult, acțiunea 
de pregătire a alegerii organelor 
sportive sindicale ar fi trebuit să 

COLTUL MEDICAL

treacă în prea,! abili prin cabinete! 
medical, pentru vizita medicailă. Vi
zita medicali ă se va face fie de că
tre serviciile medico-sanitaire .alle 'm- 
treprindemilor, acolo unde ele există,, 
fie de serviciile medico-sportive dto 
cadrul spitalelor unificate de adulți 
și copii. Acolo unde nu există un 
serviciu medico-sportiv, vizita me
dicali ă a pairiiici'painților la cros va 
fi asigurată de serviciul de medicină 
internă aii spitalelor unificate, de 
cabinetele medicale alle șcaliitor, po- 
1 clinici, medica de cwciutnscripții 
sanitare sătești s.a.u turbane, etc. 
Datoria activiștilor sportivi este ,a- 
ceea de a mobiliza pe parttcipranți 
la efectuarea vizitei medicale și de 
a nu permite celor ce nra și-au efec
tuat vizita medicală să ia parte ta 
.anireniamente saiu concursuri. Este, 
credem, de prisos să reamintim că 
de orice accident survenit uniui 'pon- 
curent care nu și-a efectuat în pre
alabil vizita medteailă, răspund acti
viștii care i-au admis participarea, 
fără ca tabelul pe oare el figurează 
ca înscris să poarte viza medicului.

O attă preocupare ă activist Tor 
sportivi trebuie să fie lasigurareia a- 

constituie un mijloc eficace de îm
bunătățire a muncii.

Față de această situație consiliul 
sportiv regional București al aso
ciației Flamura roșie are datoria să 
analizeze temeinic felul in care 
sînt pregătit? alegerile organelor 
sportive sindical? la colectivul spor
tiv Flamura roșie Textila Grivița. 
Pe baza constatărilor ce le va face, 
consiliul sportiv regional București 
al asociației Flamura roșie are da
toria să ia, de îndată, măsuri pen
tru îndreptarea situației.

IN CINSTEA ALEGERILOR
In orașul Cluj se desfășoară o 

intensă activitate pentru pregătirea 
alegerii organelor sportive sindi
cale. In majoritatea colectivelor 
sportive, membrii lor contribuie prin 
realizări în producție la o cît 
mai frumoasă sărbătorire a acestui 
important eveniment. Lin exemplu 
concludent în această privință îl 
constituie muncitorul Ștefan Gali, 
membru ai echipei de lupte FI. 
roșie Ianoș Herbak care în calitate 
de’ conducător al atelierului meca
nic al Uzinelor „Ianoș Herbak", a 
primit titlul de fruntaș al între
cerii socialiste.

Sportivul fruntaș Ștefan Gall a 
reușit, cu sprijinul comitetului de 
partid și al cabinetului tehrric, să 
realizeze cîteva inovații care l-au 
făcut cunoscut tuturor muncitorilor 
din uzină. Astfel, constatând că 
mașina de bătut cuie la toc se o- 
prea aproape zilnic, datorită fap
tului că dispozitivul de frînat se 
strica și trebuia schimbat, mun
citorul fruntaș Ștefan Gall a cons
truit un nou dispozitiv de firînait, 
care permite ca mașina să func
ționeze fără oprire. In prezent, 
Ștefan Gali lucrează La noi inova
ții: o nouă mașină de tăiat caiucru- 
cuil și tnodificaine.a caputai mașinei 
Klamerhewt, ide cusut bombeuirile la 
ghete și pantofi, fapt care va per
mite ca această operație să se 
facă intr-un timț> mai scurt. Mun
citorul fruntaș Ștefan Gali lucrează 
la aceste inovații în cinstea alege
rilor organelor sportive sindicale.

Ca și în producție, Ștefan Gali 
este primul și în activitatea spor
tivă. El manifestă totodată o deo
sebită preocupare față de ridicarea 
de noi cadre de luptători, angre- 
nînd în practicarea acestui frumos 
sport -o serie ide tineri ca loan Ga- 
vriș, Zoltan Ferenczi și Gheorghe 
Bucoș.

(De la snbredacția noastră 
din Cluj)

• Cu frumoase succese în pro
ducție, au întâmpinat alegerile or
ganelor sportive sindicale și tinerii 
de la fabrica de hîrtie și cartoane 
„Comuna din Paris", din Bacău. 
Astfel, la atelierul de strungărie, 
voleibaliștii Constantin Olaru și 
Valerin Cocoș realizează zilnic de
pășiri de normă între 23—30 la 
sută. De asemenea, sportivii de la 
secția de întreținere au reparat în 
timpul lor liber o mașină de fa
bricat hîrtie.

sistenței medicale in timpul deslă- 
șurării concursurilor. Pentru aceas
ta, ei se vor adresa acelorași in
stituții medicale, care vor desemna 
personalul medical ce v.a asigura 
asistența medicală pe traseu.

Dacă acestea sînt sarcinile ce re
vin activiștilor sportivi, apoi princi
pala răspundere asupra calității vi
zitei medicale efectuate participan- 
țiloir la cros revine medicilor exa
minatori. Deși majoritatea medicilor 
sînt conștienți de răspunderea ce le 
revine în această acțiune, mai sînt 
încă tunete cazuri în care vizita me
dicală este considerată chiar de că
tre medici ca o simplă formalitate 
și ea se reduce la o examinare fu- 

' gitivă și la... .aplicarea unei ștam
pile pe tabel. Având în vedere, mai 
ales faptul că, crasul ide mase este 
prima competiție la care participă 
un mare număr de începători și 
chiar de avansați care în timpul 
ieanii nu au .avut o activitate spor
tivă continuă, deci sînt în situația 
de a snipcne .la efort iun organism 
încă noadaptat acestei situații, este 
necesară o atenție maximă pentru 
depistarea oricărei contra indicații.

Ziua de 20 februarie a fost pen
tru mulți dinlre participanți.i la 
Spartachiada de iarnă a satelor o 
noua zi de sărbătoare. In această ; 
zi, în majoritatea raioanelor s-.a 
desfășurat etapa raioaală la șah.

Corespondentul nostru d.n Sft. 
Gheorghe, Constantin Finichiu. ne 
scrie că la etapa raională a Sparta- 
chiadei de iarnă a satelor majori
tatea concuirențiior a fost de la 
G. A S.-urile din raion. Concursul 
s-a desfășurat în sala colectivului 
Voința și s-a bucurat de o bună, 
organizare. La aceasta a contri
buit sprijinul .acordat de comitetele 
raionale U.T.M. și C.F.S. Titlul de 
campion raional. ai Spartachiadcl 
de iarnă a satelor a revenit tână
rului Arpad Benko din comuna Aita 
Medie. Locul doi a fost oeupat de 
învățătorul A. Szentgydrgy, iar lo
cul tired a revenit colectivistului Ko- 
csis Kalman de la G.A.C. Malneiș.

Tot din Regiunea Autonomă Ma
ghiară, de astă dată de la Reghin, 
ne-a scris tov. Petre Truția, care ne 
anunță cum s-a desfășurat aci fi
nala raională a Spartach iadei la 
șah.

Cei 33 de concurenți — 33 bă
ieți și 5 fete — ne scrie corespon
dentul, s-au întrecut cu dîrzenie 
pentru a ocupa un loc fruntaș. Cei 
mai buni s-au dovedit Natan Steig- 
man (G.A.S. Reghin), losif Sută 
(Recolta Brîncovenești) și lude 
Ichim (Căminul Cultural Nădașa) 
iar la fete Maria Nagy (G. A. S. 
Reghin) și Emilia Negrea (comuna 
Sușeni), care au ocupat, în această 
ordine, primele locuri.

De un cadru sărbătoresc asemă
nător s-au bucurat și întrecerile ce
lor mai tani șahiști partîci.panți la 
Spartachindia de iarnă a satelor din 
raionul Zimrwcea. Aici, după cum 
ne comunică tov. Spirea Buduru, 
tov. M. Rădulescu, președintele co
misiei raionale de șah, a dat corucu- 
rențilar indicații .asupra felului în 
care urmau să se «desfășoare între
cerile. Titlul de campion a revenit

★

Etapa regională a Spartach acei de iarnă 
a satelor la lași

Recent s-a desfășurat în sala 
Palatului Culturii d'in Iași, faza 
regională a Spartach iad ei de iar
nă a satelor La șah. Au participat 
campionii raioanelor Iași, Tg. Fru
mos, llirlău, Pașcani, Roman, Co- 
dăești, Vaslui și Huși. Competiția 
s-a bucurat die o bună organizare. 
S-au remarcat în mod deosebit ti
nerii Dan Ursache, din raionul 
Vaslui, în virsită de numai 14 ani 
și Victoria Petre, <ln raionul Ro
man, în vârstă de 13 ani, care

Secție de șah fruntașă
Secția de șah a colectivului spor

tiv Flacăra „1 Mai“ din Pdoești se 
află printre secțiile de șah frun
tașe pe regiune.

In cadrul secției activează 45 
de șahiști, dintre care 32 sînt spor
tivi -clasificați. Și numărul celor ce 
joacă șah în laceastă secție crește 
cu fiecare competiție organizată de 
colectivul sportiv.

Sala de șali a clubului, excelent 
înzestrată, oferă nifiitorilor de șah 
posibilitatea să-și petreacă timpul! 
liber în mod plăcut și util. Aici 
pot fi văzuți cu regularitate strun
garii N. Pahonțu, Gh. Tudor, lăcă
tușii V. Petrescu, St. Telea, tur
nătorii M. Bucurică, FI. Babei, 
maiștrii T. Minaclie, P. Nistor și 
alții care, amtrenlndlu-se cu perse
verență au obținut rezultate bune. 
Ei au făcut parte din echipa re
prezentativă a colectivului la di
feritele competiții sau turnee indi
viduale, obținînd rezultate din cele 
mai bun?.

Astfel, lăcătușul St. Telea este 
sportiv de categoria l-a; maistrul 
turnător T. Minaclie, Gh. Popescu 
și Gh. Dumitru au categoria H-a» 
iar M. Bucurică, N. Pahonțu, V. 
Petrescu, I. Negtilescu și C. Ghe- 
za sînt clasificați sportivi catego
ria IlI-a.

In campionatul orășenesc pe e- 
chipe desfășurat anul trecut, au 

lui Miihai Dragcdan din comunal 
Canțești, care a cîștigat zece part 
tide consecutiv.

Întreceri te fel de disputate ani 
mai avut loc și in ra.onul Brad, 
unde la etapa de raion au pârtiei* 
pat 30 de tineri și tinere, ia Sla-, 
tina, unde s-au întrecut 15 concu- 
renți, la Bacău și în multe alta 
centre de naion din țară.

An fost însă și unele centre de^ 
raion unde această etapă a Sparta-^fcr 
chtodei ta șah .a fost defectuos, or-^^ 
ganiza'ă. La Roman de pildă, d«l 
cele șapte centre de comune unde 
avusese loc etapa -anterioară nu 
s-au prezentat decit 6 concurenți și 
o concurentă. De aceste lipsuri este 
vinovată, în primul rind comisia ra
ională de organizare a Saartacfaia- 
dei care nu s-a preocupat in sufi
cientă măsură de organizarea aces
tei etape. Trebuie subl n.at că nid 
comitetul raional U.T.M., nici comi
tetul raional C.F.S. nu au sprijinit 
această acțiune.

Deși timpul a lost în general ne
favorabil, totnși, coojvrs urile de 
schi organizate acolo unde zăpada 
a permis, au adunat a startul pro
belor mulț-i scl '
fese. In raionul Sft Gheorghe, de 
pildă, 997 «te tineri țărani munci* 
tori au luat parte Ia concursurile de 
schi, o bună parte dintre ei trecin- 
du-și cu acest prilej normele G M.A.

Acolo unde timpul a impiedica^^B 
desfășurarea concursurilor de ®chi^^ 
și săniuțe, aceste probe au fost în
locuite cu probe de alergări, arun
cări și trnirtă, imediat după ce a 
fost luată această hatirîre de către *rt^ 
comisia centrală de organizare a 
Spartachtadrt de iarnă a saleior. In 
raionul I'ia, comisia raională a lan
sat o chemare ta întrecere către 
toate comisiile raionale dte regiu
nea Hunedoara, pentru mobil'zarea 
cît mai multor țărani muncitori la 
•aceste probe. In raionul Ilia la con
cursurile de trînită, alergări și arun
cări au participat peste 400 de ti
neri.

s-au olasait pe locuri fruntașe, 
lată acum primii trei clasați pe 
regiune la băieți și la fete.

Băieți: 1. Dan Ursacle (r. Vas-i 
lui). 2. I. Waldman (r. Hîrtău); 
3. Dragoș Gordin (r. Pașcani).

Fete: 1. Ana Pruteanu (r. Codă- 
ești); 2. Victoria Petre (r. Roi 
man); 3—4. Ecaterina Griganaș 
(r. Pașcani) și Margareta Bolohan 
(r. Tg. Frumos).

(E. Ursu și R. Untu, coresp.)

participat 3 echipe ale colectivului 
Flacăra «,1 Mai", obținînd locuri 
fruntașe. Ita competițiile individua
le au luat parte peste 200 de șa
hiști și șahiste.

★

Luptând pentru traducerea in 
viață a lozincei „primi: l- sport 
primii în producție", ș ’• -t : ob
țin frumoase succese și în munci. 
Mulți dintre ei sînt fruntași în pro
ducție, itwiatori, rai ertalizatorf. 
Lăcătușul Sf. Telea, fruntaș în pro
ducție, a făcut o modificare ta ca

pacul de ventil tip „Gertra" aia- 
cînd întreprinderii o eccmmie dd 
12.333 lei. Utemistul Gh. Popescu, 
sculier, a confecționat : :--~r 
cu gaze pentru rec— : ' - a cu
țitelor Widia, realirfnd, în unuia! 
două luni, economii c; '?'•’«) !et 
De asemenea, el a adus însemnate 
economii prin sc imbarea plăcnței 
Widia cu plăcuțe din a”t material, 
reducând costul acestora. Tînăro! 
inginer Fl. Neagoe a confecționat 
un regulator automat de tempera
tură și un generator potentiometric 
pentru etalonări, care pînă acum 
se importau. Inovații și raționali
zări au mai făcut și șahiștii Gh. 
Apostol și I. Smigun.

/. Popescu 
corespondent



Nota Guvernului RepubHcii Populare Famine adresată Guvernului Elvețian, 
in legătură cu atacul banditesc fascist 

împotriva Legației R. P. R. la Berna
La 28 februarie a. c., însărcina

tul cu Afaceri al Elveției la 
București, A. Paradi, a fost invitat 
la Ministerul Afacerilor Externe 
unde i s-a înmînaț o notă eu ur
mătorul conținut :

„Guvernul romîn reține faptul 
că în Nota sa (fin 18 februarie 
1955 guvernul elvețian își exprimă 
regretul în legătură cu agresiunea 
împotriva Legației Republicii Popu
lare Romîne la Berna și că de- 
plînge moartea lui Aurel Șețu.

Guvernul romîn consideră nece
sar ca în legătură cu răspunsul gu
vernului elvețian să facă următoa
rele observații :

1. In notele sale din 15 și 16 fe
bruarie guvernul rom in a atras a- 
tenția asupra răspunderii care re
vine guvernului elvețian în con
formitate cu obligațiile sale inter - 
naționale de a garanta inviolabili
tatea localului și a arhivelor, per
soana și viața membrilor misiunii 
diplomatic? romîne aflate pe terito
riul Elveției.

Guvernul romîn a cerut guver
nului elvețiain restabilirea netot îr- 
zlată a imunității diplomatice a 
Legației R.P.R. la Berna, măsuri 
pentru salvarea vieții lui Aurel 
Șețu, arestarea și extrădarea cri
minalilor și a atras atenția că au
toritățile elvețiene tergiversează 
luarea măsurilor necesare.

GuvcrntM elvețian în răspunsul 
său, arată că este supărător sur
prins deoarece guvernul romîn ar 
reînoi împotriva sa acuzații care 
ar fi grăbite și fără fundament.

Guvernul romîn consideră că 
supărătoare n-ar trebui să fie de
mersurile guvernului romîn ci si
tuația care s-a creat prin agresiu
nea săvîrșită pe teritoriul Elveției 
de banda de teroriști fasciști, a- 
gresiune care n-a fost nici. ptna 
tn prezent condamnată și înfierată 
public de către guveruul elvețian.

Cît privește demersurile guvernu
lui romîn ele erau cu totul legi
time. dat fiind starea de lucruri 
creată și care, duol cum se știe, 
a provocat indignarea opiniei pu
blice internaționale.

Guvernai romîn este nevoit să 
constate că în aceste împrejurări 
autoritățile elvețiene nu au aoor- 
dat atenția cuvenită rtemerswrilor 
sale.

In legătură cu măsurile pe care 
le-au inițiat autoritățile elvețiene 
pentru a restabili imunitatea diplo
matică a Legației, nu s-ar putea 
să nu se rețină unele aspecte 
stranii.

Astfel, cei cîțiva criminali, în 
timpul ctod erau înconjurați de 
forțele polițienești, au avut toate 
posibilitățile să facă declarații des
tinate presei în scopuri diversionis
te, să se întî'nească cu polițiști 
și să ducă negocieri, precum 
șj să impună condiții care să fia 
acceptate de numeroasele forțe po
lițienești ce stăteau în jurul Le
gației.

Prezența in imobil, în primele 
ere ale agresiunii, a unei părți din 
(personalul Legației, — motiv invo
cat de autoritățile elvețiene pen
tru a justifica întîrziorea în res
tabilirea imunității diplomatice a 
Legației — nu poate explica dece 
au trebuit să treacă 33 de ore da 
la salvarea acestora și pîoă la 
curățirea sediului misiunii de ele
mentele criminale.

Esite oare posibil să fie consi

O bună sportivă, o bună filatoare
Filofteia Sporiș, vrednica fiitataa. 

re de la fabrica „Firul roșu" din 
Tălmaci, raionul Sibiu, a împlinit 
<fe curînd 18 ani. Am putea spune 
că este o vîrstă la care mul ți tineri 
«și făuresc planuri de viitor sau 
îmbrățișează profesiunea spre care 
dovedesc înclinații deosebite.

Și Filofteia Sporiș a trecut prin 
nicest moment important, d,ar cu pa
tru .ani în urmă. Pe atunci abia ter
minase școala elementară în comu
na Cîineni, (raionul Loviște.a), co
mună în care se născuse și unde își 
petrecuse anii copilăriei. La nu
mai 14 ani, Filofteia Sporiș vine la 
Tălmaci și se înscrie la școala pro- 
fesiona'ă textilă de pe lingă fabrica 
„Firul roșu". Doi ani a învățat Fi
lofteia Sporiș, căutînd să pătrundă 
cît mai temeinic tainele meseriei pe 
care și-o alesese. In școală, la o- 
rele de cars, și mai apoi în oreâe 
de practică, Filofteia dovedea tot
deauna mi’iVă iscusință. După doi 
ani termină școala profesională și 
devine filatoare calificată.

Primele zile de muncă în între

derată normală o astfel de situa
ție ? Ea trezește o Îndoială justifi
cată că autoritățile elvețiene ar fi 
îuat toate măsurile pasibile pentru 
a restabili imunitatea diplomatică, 
a Legației.

Gît privește faptul că mu s-au luat 
măsuri pentru salvarea lui Aurel 
Șețu, grav rănit de banda de cri
minali, cît mai devreme posibil, 
deși poliția a fost îniști'iințat^ încă 
în cursul nopții că el se află rănit 
în curtea Legației, e de remarcat 
că nici o piedică nu a putut sta 
în calea unui asemenea act uman 
și conform cu datoria unei autori
tăți a cărei primă misiune este să 
protejeze victimele agresiunii îm
potriva agresorilor.

2. Guvernul rouAi este surprins 
să constate că guvernul elvețian 
se situează pe poziția de a declina 
răspunderea ce-i revine cu privire 
Ia garantarea imunității diplomatice 
a Legației române și a membrilor 
misiunii, neținînd seama die _ nor
mele fundamentale de drept inter
național consacrate și acceptate in 
relațiile dintre state potrivit cărora 
statele au obligația de a asigura 
mi'lunilor diplomatice o protecție 
deosebită și de a lua măsuri cores
punzătoare. pentru prevenirea atin
gerilor ce s-ar putea produce dir» 
parte oricui imunităților și privile
giilor diplomatice ale reprezentan
țelor statelor străin?

Aceste obligații, unanim recunos
cute, fac ca responsabilitatea sta
tului să fie pusă în- cauză to ca
zul în care pe teritoriul său se pro
duce un act de violență înțfotnva 
unei misiuni diplomatice străine, 
chior dacă se datorează numai Un
sei die vigilență sau de atenție din 
partea autorităților.

Se pune m mod firesc întreba
rea, cum a fost cu putință ca în 
capitala Elveției, Legația R.P.R. 
să fie atacată fără ca poliția ca'e 
are obligația de a asigura paza 
Legației, să se sezisez? Itlînd mă
surile necesare de prevenire și a- 
părare ?

Or, in căzut de față se vede că 
a fost cu putință ca o bardă ptr- 
tînd numeroase arme să treacă 
frontiera sau să se constituie pe 
teritoriul Elveției, să stabilească 
legături cu complicii, să pregăteas
că în mod minuțios atacul și să 
treacă ia săvirșirea lui la sediul 
Legației R.P.R. în c-nt.nl capitalei 
Elveției, fără ca autoritățile elve
țiene să fi intervenit in nxs una 
din taze.

Rezultă în mod evident că auto
ritățile elvețiene au omis să ia 
măsurile de protecție care ar fi 
putut să împiedice săvirșirea unui 
astfel de atac împotriva Legației 
R. P. R.

Pentru întreaga opinie publică a 
devenit limpede că această crimă 
a fost ptrsă la cale de grupele fas
ciste teroriste, de elemente ale fos
tei organizații naziste „Garda de 
fier" fugite din- Romî.nia pentru a 
nu da socoteala în fața poporului 
romîn de crimele și fărădelegile 
lor.

Acești criminali, to ura Tor îm
potriva țării pe care au trădat-o, 
în neputința lor, au recurs la asa
sinat și jaf, metodă ce a caracteri
zat dintotideaunia „Garda ide fior" 
și căreia i-au căzut victimă la tim
pul său, după cum se știe, nume
roși oameni politici și cetățeni din 
Romînca.

prindere i au adus satisfacția pri
melor succese în numea. A căutat 
să muncească conștiincios, dPvedinid 
multe posibilități de creștere. Toc
mai de .aceea conducerea fabricii i-a 
încredințat funcția die șefă a secției 
ringuri. Lucrind la trei părți de 
ring, Filofteia Sporiș a obținut în 
scurt timp rezultate și mai frumoa
se, a devenit cunoscută ca una "din 
cele mai bune muncitoare de Ia 
fabrica „Firul roșu".

Filofteia Sporiș a îndrăgit mult 
munca in întreprindere. Odată cu 
munca a îndrăgit și spartul. Primii 
pași în activitatea sportivă i-a făcut 
în urmă cu patru ani. A luat atunci 
pentru prima oară startul inbr-o 
probă de cros. Victoria obținută în 
prima întrecere sportivă i-a dat cu
raj, astfel cămiilte din după-amie- 
zele libere și le petrecea pe terenul 
sportiv al întreprinderii. La început 
i-a plăcut și voleiuii și gimnastica, 
îi plăcea la fel die louilt să jo>ace 
tenis de masă, rto"ă cinm darea să 
alerge sau să ar pe ou greutatea. 
Cu timpul insă a ales voldiud, gim

E de menționat faptul că numai 
la crteva zile idlupă comiterea agre
siunii, autoritățile elvețiene au în
găduit manifestări ale emisarii r 
bandelor teroriste. Astfel, în ziua 
de 19 februarie AL Fărcășanu și
B. Nicutescu, doi cunoscJț șefi ai 
teroriștilor, au făcut la Ge.eva. h> 
cadrul unor declarații publice, a- 
pologia crimei săvîrșite și au în
demnat la noi acte criminale imoo. 
triva Republicii Populare Romîne

Guvernul romîn insistă pentru ca 
să fie luate măsuri eficace pentru 
Interzicerea pe teri»orinl elvețian a 
activității indivizilor, bandelor șt 
organizațiilor teroriste îndreptate 
împotriva Republicii Pooolar? Ro
mine.

3. Invoctod legislația internă el
vețiană și lipsa unui tratat de ex
trădare între Rominia și Elveția, 
guvernul elvețian afirmă în Nota sa 
«•ă nu va putea da urmare cererii 
de extrădare făcută de guvernul 
rom In.

Față de caracterul deosebit de 
grav al atacului banditesc fascist 
săvlrșit împotriva Legației R.P.R. 
la Berna și de asasinarea lui Aurel 
Șețu, față de indignarea profundă 
care a cuprins opinia publică ro- 
tnjnă, guvernul romîn consideră că 
extrădarea bandei de criminali le
gionari se impunea ca un act 
legitim și o reparație justă cuvenită 
Republicii Populare Romîne și îsi 
rezervă dreptul de a reveni iu a- 
ceastă chestiune.

Guvernul romîn ia act de decla
rația guvernului elvețian că va ur
mări pe agresori.

Guvernul romîn trebuie să con
state cu regret câ cu toate insis
tențele sale nici pînă in prezent 
guvernul elvețian nu i-a comunicat 
numărul celor arestați, identitatea 
lor șt numărul celor care au e- 
vadat.

Pentru tot ttoip.il cît bardi de 
teroriști se află în cercetarea justi
ției elvețiene, guvernul romîn fasta, 
ta pe lingă guvernul elvețian asu
pra următoarelor'

a. — Să fie luate toate măsurile 
necesare pontn» cercetarea mult Ha- 
ferată a ce'.or petrecute, descoperi
rea tuturor vinovaților și găsirea 
tuturor firelor care duc la organi
zatorii atacului teroriștilor

b. — însărcinatul cu Afaceri al 
R.P.R. la Berna să asiste în nume
le statului ronda ca parte lezată la 
interogatoriul toculpaților și la ad
ministrarea probelor conform art 
118 dm legea federală de proce
dură penală.

c. — Guvernul romîn sâ fie in
format de către guvernul elvețian 
acupra mersului anchetei și cerce
tărilor.

Totodată guvernul romîn cere ea 
guvernul elvețian să acorde statu
lui romîn despăgubiri pentru preju
diciile produse precum și despăgu
biri familiei lui Aurel Șețu.

Guvernul român este convins cS 
luarea în considerație a cererilor 
sale nu pocite decît să contribuie la 
relațiile normale ce trebuie să exis
te între state.

Guvernul romîn speră că In In
teresul relațiilor normale dintre 
Republica Populară Romînă și El
veția guvernul elvețian va satisfa
ce cererile sale legitime".

(Agenpres)

nastica și tenisul «te ma6ă. La pri
mele două, ea face parte din echipa 
întreprinderii iar la tenis de masă 
s-a calificat în finala pe regiune a 
c.ampi-onatului republican.

Filofteia Sporiș n-a neglijat ni
cidecum celelalte discipline sportive, 
atletismul, baschetul. In același 
timp, ea și-a trecut toate normele 
complexului sportiv G.M.A., deve
nind prima aspirantă G.M.A. gr. II 
în colectivul sportiv Flamura ro
șie „Firul roșu". Ea este totodată 
cea mai bună alergătoare de cros, 
a colectivului făcînd parte din echi
pa de junioare, campioană a raio
nului Sibiu. In orele libere, linăra 
sportivă caută să insufle celarlalte 
tovarășe dragostea de sport.

Pentru rezultatele frumoase, pe 
care le obține în muncă, pentru a- 
jutcrul pe c.are îl acordă, .în muncă 
și pe terenul de sport, tovarășelor 
ei, Filofteia Sporiș este iubită și 
.prețuită de toate muncitoarele din 
fabrică.

I. 1 ones cu, corespondent

TABEL
de sportivii fruntași cărora li s-a acorda? 

titlul de maestru al sportului
anexă la decizia nr. 46 din 29 iamiarie 1955

ATLETISM

Bunea Nicotae, C.C.A.; Chitul 
Traian. Știința Cluj; Greceseu 
Constantin, Dinamo București; Ion 
Sorin, C.C.A.; Knater Ion, Locomo
tiva Grivița Roșie București; Măg- 
daș llarie. Știința Cluj; Moscovici 
Ferdinand. Progresul Satu Mare; 
Spiridon Constantin, Voința Bucu
rești; Stâne! Gheorghe, Locomotiva 
Grivița Roșie București; Zamfir 
Dcrnitru. Dinamo București; Zăvâ- 
descu Virgl, C.C.A.; Ursa Palade 
Aurel. Știința Cluj; Dumitrescu 
Victor, CCJU Kiss Ladlslan, Di
namo Oradea; Șerban Ana, Știința 
Timișoara.

ALPINISM

Cristea Emîtian, C.C-A.; Irîmia 
Aurel, C.C.A.

BASCHET

Constantioidc Gheorghe, Dtoamo 
București; Folbert Andrei, C.C.A.; 
Nagy Livfa, Dinamo București; Ne- 
def Mihai, Știința I.C.F.; Niculescu 
Dan, Dinamo București; Răducanu 
Eiuanoil, Dinamo București.

FOTBAL
Androvics Adalbert, Locomotiva 

Timișoara.
GIMNASTICĂ

Dobrovolschi Elena, Știința Ti
mișoara; Focht losifr C.C.A.; llar- 
ko Ștefan, C.QA.; Alunteanu Olga, 
Constructorul Inst București; Pen- 
ciu Alexandrina, Dinamo București; 
Redi Mihai, C.C.A.; Tics Anica, 
Dinamo București.

HALTERE

Birău Ioan, Metalul Electromotor 
Timișoara.

H/ANDBAL

Bretz Andrei, C.C.A.

M010CICLISM
Antonescu Mircea, C.C.A.; Huhn 

Alexandru, C.CA,; Kerestesi losif, 
Dinamo București; Nedelcu Con
stantin Dina.no București; Să- 
deanu Nicoiae, C.C.A.; Sandi 
Ștefan Dinamo București; Spic'u 
Ion, C.GA.; Vrtculescu Gheorghe,
C.C.A.

NATAȚIE

Mitrofan I anole Mihai, C.C.A.; 
Krișan Fraacisc, C.C.A.; Popescu 
Alexaud.-u, Constructorul București; 
Witenberger Herbert, C.C.A.; Wi- 
teaberger Klaus, C.C.A.

Co&petția
de tenis de masa din Capldă

Sala Voința din Capitală a găz- j 
dtiit sâmbătă dup ț-amiază, ulti
mele întreceri de tenis de masă 
din cadrul campionatului republi
can pe anul 1955, la categoria a 
H-a, faza orașului București.

Un succes frumos a repurtat re- 
prezenlanttd colectivului sportiv 
Voința Lemn-Mobilă, E. Saiaba- 
lian, care a reușit să cucerească 
litlul de campion aii Capitalei, la 
categoria a doua. E. Saiabalian a

OINĂ

Bizdoacă Gh„ Șt:ința București
POPICE

Szabo Iosif, Progresul Oradea ț 
Szemany Tiberiu, Voința Tg. Mu
reș.

RUGBI
Danciu Ion, C.C.A.; Denischi E- 

duard. Locomotiva Grivița Roșie 
București; Jugănartt Nicoiae, Dina
mo București; Kramer Carol; 
C.C. A.; Merghișcscu Pana t, C.C.A.; 
Niculescu Petre, C.C.A,; Pârcălă- 
bescu Gheorghe, Locomotiva Bucu
rești; Pcnciu Alexandru, C.C.A.; 
Râducanu Gheorghe, Dinamo Bucu
rești; Socolescu Nicoiae, Locomo
tiva; Valeria Emanuel, C.C.A.

SCHI
Crăciun Moise, C.C.A.; Maroti- 

neanu Magdalena, C.C.A.
SCRIMĂ

Mustață Dumitru, C.C.A.; Uray 
Zoltan, Știința Cluj.

SPORTURI NAUTICE
Budacsec loan, Dinamo Bucure

ști; Cslk Irina, Flamura Roșie A- 
rad; Kapler Francisc, C.C.A.; Kor- 
mos Elisabeta, Flamura Roș e A- 
rad; Laub E lelea. Flamura Roșie 
/Arad; Maîmon Maria, Dinamo Bu
curești; Mănâilă Vasile, Dinamo 
București; Ștefănescu Lucreță, 
Voința București ; Vlicovits Engel
bert, C.C.A.

ȘAH
Farago Paul, Progresul Cluj; 

Seimeanu Petre, Progresul Bucu
rești ; Voicutescu Paul, Știința Po
litehnica București.

1 E N I S
Cobzuc Gheorghe, C.C.A.

TENIS DF. MASA

Naumescu Nicu, Constructorul ; 
Pesch Paul, Constructorul; Po
pescu Mircea, Progresul ; Gaulner 
Matei, Flamura Roșie București.

T 1 R

Er.ea Valentin, C.CA.; Deak 
Zoltan, Progresul; Dochiliță Marin; 
C.CjA.; Juverdeanu Mareta, Pro
gresul; Mânu Ana, Flamura Roșie; 
toanițescu Adrian, Progresul Bu
curești; Novac Gheorghe, Progre
sul; Mironescu Eiisabe a, Cotts ruc- 
torui; Popescu Ștefan, Progresul ț 
Vasiliu Marcel, Locomotiva PT.T.ț 
Vidrașcu Dinu, C.C.A.

jucat cu multă s guranță, s-a o- 
rientât tactic bine și a luptat cu o 
dîrzenie deosebită. Revelația cam
pionatului a conV.ituit-o desigur 
tinărul T. Nazarlxîghian, care a 
reușit să obțină o serie de victorii 
importante. Și — se poate spune — 
că numai lipsa de rutină l-a îm
piedicat să obțină primul loc. Cel 
de al treilea clasat V. Tulcea a 
avut momente în care a excelat 
atît prin loviturile sale de atac 
cît și prin tactica utilizată. El a 
jucat însă inegal, și de aceea com
portarea lui, în aceste tolreceni, 
a fost sub posibilitățile sale; șl a- 
eeasta, în special, din cauza lipsei 
de calm în momentele decisive. 
Menționăm atitudinea nesportivă a 
jucătorului Zaharia Bujor, (Știința 
Invățămînt), care, după ce a reușit 
să se califice în turneul final, nu 
s-a mai prezentat la nici unul din 
jocurile acestui turneu.

Iată rezultatele înregistrate în 
ultima zi: T. Nazarbegiiian — V. 
Tuteea 2-0; E. S aia bal țărm—T. Na- 
zarbeghian 2-1; E. Saiabab.an—V. 
Tulcea 2-0; Clasamentul final se 
prezintă astfel: I. Eduar.l Saia- 
bailian (Voința Lemn-.Mobllă) 6 
pct.; 2. Tomas Nazarbeghian (Vo
ința Lemn-Mobilă) 5 pct.; 3. Vi- 
cențiu Tulcea (Progresul 22) 4 pct

O. Driga 
corespondent

ttoip.il
Dina.no


Dinamo Oradea și Constructorul Sibiu conduc in campionatul categoriei A ia baschet
f A doua etapă a campiiornatului 
de baschet a confirmat faptul că 
echipele din restul țării au Ja ora 
actuală o pregătire mal btfnă de-' 
cît cele din Capitală. O dovadă o 
constituie cea de a doua victorie 
obținută de echipa Progresul Tg. 
Mureș, de astădată în fața forma- 
ției-campioane, Dinamo București, 
4a numai o săptămînă după suc
cesul realizat în fața celei de a 
doua clasate în campionatul anu
lui trecut, C.C.A. In partida cu di- 
namoviștii bucareșteni, echipa din 
Tg. Mureș a demonstrat o mare 
putere de luptă. Deși condusă la 
pauză și o bună parte din taimul 
al doilea, ea a reuș’t să remonteze 
diferența de scor (23—32) și să 
termine deosebit de puternic, pro- 
fitînd și de faptul că Dinamo dă
dea semne de nervozitate. Față de 
cele două frumoase performanțe 
realizate pină acum. baschetba- 
liști dn Tg. Mureș au datoria să 
se pregătească in continuare, cu 
aceeași seriozitate și, mai ales, să 
privească cu toată importanța fie
care joc.

La a doua victorie se află și 
proaspăta promovată in categoria 
A Constructorul Sibiu. Această e- 
chipă tînără a întrecut la scor pe 
Progresul Orașul Stalin, în-ingă- 
toarea din rrima etapă a Loco- 
fnot’vei P.T.T. Gazdele au folosit 
mult contraatacurile care le-au a- 
dus numeroase puncte.

Tot neînvinsă a rămas și Dina
mo O-adea care a dispus pe teren 
propriu de Dirramo Tg. Mureș. O- 
rădenii au condus tot timpul și au 
c’-tînut o v’ctorie pe deplin meri
ts'?

Dintre jocurile dispuîate în Ca
pitală, o desfășurare mai intere
santă a avut-o intîlnirea C.C.A.— 
Locomotiva P.T.T. Dură ce în re
priza întîia mTitarii își asigura
seră un avantaj confortabili, ei au 
avut o perioadă „moartă", în ulti
ma carte a meciului, cînd Locomo
tiva s-a apropiat pînă la 2 puncte 
diferență. Numai ineficacitatea Lo
comotivei pe de o parte, iar pe 
de altă parte reintroducerea lui 
Stamatescu în formația C.C.A.. au 
determinat victoria echipei militare 
la ’2 puncte diferență.

Știința I.C.F., confirmînd buna 
ei nregătire, a realizat o victorie 
mult mai ușoară, decît era de a- 

- steptat în intîlnirea cu Progresul 
F.B. Exceptîrud primele minute ale 
partidei, studenții au avut superio
ritatea, reatizînd o diferență caire, 
eu două minute înainte de sfîrșit 
era de 20 de puncte. Stiinfa I.C.F. 
a terminat ca de obicei, nesigur și 
nervos meciul, așa că diferența fi
nală a fost de numai... 11 puncte

„Cupa de iarnă” 
a juniorilor la polo
Jocur.'e din cadrul etapei a Ilî-a 

a ..Cupei de iarnă" a juniorilor au 
fost în general echilibrate și inte
resante. Astfel, meciul dintre Avîn- 
tu! — Rezervele de Muncă termi
nat 'a egalitate (3-3) a dat loc 
la o dispută plină de d'namism. 
datorită valoni apreciate a echipe
lor. Cea mai așteptată intilnsre a 
etapei, Progresul Gospodării I — 
Dinamo s-a terminat cu victoria 
primilor la scorul de 2-1 (1-1). 
Meciul Știința — Vonța. cîștigat 
de primii cu 11-1 (6-1), arată — 
dat fiind diferența de valoare din
tre cele două echipe, că ele ar fi 
trebuit să joace in serii diferite. In 
a patra intilnire a zil«, Casa Cen
trală a Armatei a întrecut forma
ția secundă a ech pei Progresul 
Gospodării cu 5-2 (3-0). Construc
torul I a cîștigat prin nețirezenta- 
rea echipei Constructorul II (5-0).

In general, arbitrajele ani fost 
slabe.

După trei etape clasamentul se 
prezintă astfel:

1. Știința 3 3 0 0 35: 2 6
2. Progresul I 3 3 0 0 19: 2 6
3. C.C.A. 3 3 0 0 25: 4 6
4. Constructorul I 3 2 0 1 9: 9 4
5. Dinamo 2 10 1 6 :4 2
6. Progresul II 3 10 2 5:12 2
7. Rcz. de Muncă 3 0 12 10:15 1
8. Avîntul 2 0 11 3:18 1
9. Voința 3 0 0 3 4:20 0

10. Constructorul II 3 0 0 3 0:30 0

C.stescu (Loc. P.T.T.) a scăpat de adversarul lui direct, Em.
Niculescu (C.C.A.) și se îndreaptă spre coș, în timp ce Fodor

(C.C.A.) încearcă să-i oprească ac țiunea. Fază din jocul C.C.A. — 
Locomotiva P.T.T.

(Progresul a marcat in ultimele 2 
minute 7 puncte la rînd).

Știința Timișoara, deși n-a făcut 
un joc pe măsura posibf’.ităț’lor ei, 
a întrecut cu destulă ușurință Ști
ința Iași. Echipa din Timișoara 
trebuie să insiste asupra pregătirii 
fizice, care este insuficientă și o îm
piedică să desfășoare un joc în vi
teză, în același ritm de la începu
tul și pînă la terminarea meciului

Iată acum rezultatele tehnice 
ale etapei a doua :

LOCOMOTIVA P.T.T. — C.C.A. 
44—56 (21—31).

ȘTIINȚA I.C.F. — PROGRE
SUL F.B. 63—52 (27—20).

ȘTIINTA IAȘI — ȘTIINȚA TI
MIȘOARA 48—65 (20—29).

PROGRESUL TG. MUREȘ — 
DINAMO BUCUREȘTI 48—40 
(20-23).

DINAMO ORADEA —DINAMO 
TG. MUREȘ 58—46 (33-19).

CONSTRUCTORUL SIBIU — 
PROGRESUL ORAȘUL STALIN 
61—44 (27—19).

CEI MAI BUNI JUCĂTORI AI 
ETAPEI : Ganea, Costescu (Loco

Însemnări de la un concurs de aeromodelism
Normal ar fi ca după o între

cere de micromodele și mai ales 
după una de mai mare amploare, 
cum a fost de pildă cea organi
zată duminică dimineața în sala 
uzinelor Clement Gottvald din Ca
pitală, să revenim cu crcn ca res
pectivă. Socotim insă că, de a- 
ceastă dată e mult mai folositor, 
îndeosebi pentru Aeroclubul Cen
tral, să abordăm o altă problemă, 
ivită cu acest prilej, problemă de 
care depinde in’ viitor normala des- 
fășurare a sportului a romodeiist.

In ultimul timp, activitatea ti
nerilor aerc-modelăti este frînată 
de o tot mai accentuată lipsă de 
materiale necesare construcției de 
aercmodele. Din această cauză, la 
mai toate concursurile recente, o 
parte însemnată din participanți au 
întrebuințat modele vechi, care 
și-au primit >,botezul focului" în 
alte competiții organizate cu luni 
și chiar cu ani în urmă. In afară 
de acestea mai sînt și alți aero- 
modeliști, de altfel destul de nu
meroși, care tot din aceleași mo
tive se află în afara oricărei acti
vități compefiționale și de atelier. 
Așa s-a întimplat și duminică. 
Numărul celor prezenfi la start a 
lost foarte scăzut, fapt care a fă
cut ca lupta pentru întîietate la 
unde categorii să se dea între 2-3 
cuncurenți. Dar nu numai aiît. Im
posibilitatea de a-și procura mate
rialele necesare dă naștere și la 
alte greutăți. Foarte mulți tineri 
aeromoddiști au și abandonat a- 
ceasta îndeletnicire și au trecut la 
alte discipline sportive.

Cu toate acestea se pare că to
varășii din Aeroclubul Central se 
împacă de minune cu situația de
spre care vorbeam mai sus. Și e 
dureros că, tocmai acești tovarăși, 
chemați să îndrume activitatea a- 
viației sportive, nu dau atenția 
cuvenită sportului aeromoddist, a- 
tît de îndrăgit de tineretul nostru. 
Ei nu vor să înțeleagă că, atîta 
timp, cît nu va fi asigurată o ba
ză materială, nu se poate voTbi 
despre aeromoddism, ca despre o 

motiva}, Stamaitescu, Folbert 
(C.C.A.), Nedef, Vasiliu (Știința
I.C.F.),  Mantea (Progresul F.B.), 
Ilnițchi (Știința Iași), Pușcașu, 
Mokoș (Știința Timișoara), Deak, 
Radar, Retegy (Progresul Tg. Mu
reș), Nagy, Cojooaru (Dinamo 
București), Constantinescu, Vanya 
(Dinamo Oradea), Koos, Berek- 
meri G. (Dinamo Tg. Mureș), Sp. 
Marian, Gusan (Constructorul), 
Cri.șan, Masievici (Progresul Ora
șul Stalin).

Iată clasamentul campionatului, 
după două etape:
Dinamo pradea
Constr. Sibiu
Știința I.C.F.
Progresul Tg. Mureș 
Dinamo Tg. Mureș
Știința Timișoara 
C.C.A.
Progr. Orașul Stalin 
Progresul F.B.
Dlnamo București 
Locomotiva P.T.T.
Știința Iași

2-2-0-112: 92 4 
2-2-0-121:101 4 
2-2-0-108: 90 4 
2-2-0-132:119 4 
2-1-1-122:106 3 
2-1-1-103: 93 3 
2-1-1-135:128 3 
2-1-1- 99:100 3 
2-0-2-109:123 2 
2-0-2- 86:102 2 
2-0-2-83:111 2 

2-0-2- 96:141 2

(Calcularea coșa-ver-ajului la nu
măr epal de puncte 6e face prin 
diferență, nu prin împărțire).

poartă de intrare spre zborul cu 
motor, pianorism sau parașutism.

Și acum cîteva informații pentru 
cei care urmăresc activitatea de 
aercmodelism. La concursul regio
nal de duminică tînărul Aurel Do- 
bre a întrecut pe experimentatul 
Ionel Georgescu, la categoria nor
male fciță, iar la aripă zburătoare 
Tamara Georgescu s-a clasat pe 
primi;! loc. Pe echipe, locul I a lost 
ocupat și de această dată tot de 
aeromodelișlii de la P.T.T.

B. MARICA

Regiunea Cluj învingătoare în prima etapă 
a „Cupei orașelor” la gimnastică

Chiar unui vizitator ocazional al 
Orașului Stalin nu i-a fost prea 
greu să-și dea seama că, în acesta 
localitate avea să se desfășoare 
duminică o însemnată competiție 
de gimnastică. In gară, un panou 
eu un salut adresat gimnaștilor, 
pe străzi, afișe mari, în auto
buse afișe mici amunițînd prima e- 
tapă a „Cupei Orașelor", toate a- 
cestea au dovedit că organizatorii, 
Comitetul regional C.F.S., au a- 
corda.t importanța cuvenită proble
mei agitației. Nu este de mirare, 
așadar, că de>ș>, muilți localnici 
s-au îndreptat sîmbătă după-amia- 
ză și duminică dimineața spre 
Poiana Stal'n și Cristianul Mare, 
tribunele sălii „Tractorul", unde 
s-a desfășurat întrecerea gimnaști- 
lor au fost neîncăipătoaire. Specta
torii s-au dovedit buni cunoscători, 
pentru că cele mai multe aplauze 
le-au adlresat reprezentanților re
giunii Cluj, care au ocupat pri
mul !cc atît în proba feminină cît 
și in cea masculină și, prin urma
re, în clasamentul general.

Remarcabl, într-adevăr, au 
concurat și gimnaștii tfn regiunea

IN CINSTEA ZILEI DE 8 MARTIE
lin concurs feminin de orientare turistică

Din trenul de dimineață au 
coborît, duminică, în gara Pa
sărea neobișnuit de multe călă
toare. Pentru unii pasageri, 
mulțimea acestora și îmbrăcă
mintea specifică turiștilor care 
pornesc In fiecare sfjrșit de 
săptămînă spre localitățile de 
munte, au fost un semn de în
trebare.

Diminețile de iarnă în regiu
nile de șes sînt aspre: ger, vînt 
puternic la care se mai adaugă 
cîteodată și un strat gros de 
polei. Cu toate acestea vremea 
nu pare atît de vitregă (dacă 
ținem seama de viscolul din a- 
jun) concurentelor care vor por
ni peste cîteva minute în con
cursul de orientare turistică, 
organizat în cinstea zilei de 8 
Martie de către Consiliul Sindi
cal Regional în colaborare cu 
Biroul de Turism și Excursii.

Este ora 8. Din sala de aș
teptare a gării a plecat prima

Din nou rezultate surprinzătoare 
în campionatele ds volei

In etapa de duminică a campio
natului republican de volei a con
tinuat seria rezultatelor neaștepta
te, începută încă din prima etapă. 
Fără îndoială, rezultatul cel mai 
surprinzător a fost victoria echipei 
Metalul Uzinele de Tractoare Ora
șul Stalin, asupra echipei C.C.A., 
campioana țării pe anul 1954. După 
un început promițător, C.C.A. a 
„căzut", practicînd un joc foarte 
slab. Nu trebuie să minimalizăm cu 
nimic frumoasa victorie a echipei 
din Orașul Stalin, dar trebuie spus 
de la bun început că, comportarea 
echipei C.C.A., echipă în care joa
că mulți componenți ai lotului re
publican a fost sub orice critică în 
ultimele trei seturi. Conducerea teh
nică a echipei trebuie să analizeze 
temeinic cele petrecute în jocul, de 
duminică și să tragă învățămintele 
necesare. Principala defecțiune a 
echipei C.C.A. a constat în aceea 
că și-a desconsiderat — la un mo
ment dat — adversarul, ne mai 
avînd apoi resurse morale (din pri
cina nervozității, a lipsei de în
credere în forțele proprii) să refacă 
terenul pierdut.

In continuare, trebuie arătat că 
Metalul a făcut un joc bun, variat, 
pe linia comportării sale ascenden
te în acest campionat. Așteptăm 
însă viitoarele etape pentru a con- 
fiinma performanțele obținute pînă 
acum.

Din rezultatele obținute la între
cerile feminine se desprinde victo
ria Voinței Sibiu, asupra formației 
bucureștene Locomotiva M.C.F. 
Echipa din Sibiu, recent promovată 
in campionatul republican de volei 
feminin a reușit pînă acum rezul
tate foarte frumoase, care au adu
s-o pe locul doi în clasament.

Iată rezultatele etapei:
FEMININ: Sibiu: Voința — Lo

comotiva M.C.F. 3-2 (15-12, 9-15, 
15-7, 10-15, 15-9); Orașul Stalin-: 
Voința-Dinamo București 1-3 (9-15, 
15-8, 12-15, 4-15); București: Pro
gresul C.P.C.S. — Progresul Cluj 
3-1 (12-15, 15-5, 15-10, 15-4); Ști
ința I.C.F. — Progresul Timișoara 
3-0 (15-7, 15-9, 15 8); Constructo
rul — FI. roșie Iași 3-0 (15-7, 15-5, 
17-15).

Stalin — in frunte cu St. Simal- 
cik — reușind să se apropie în 
clasamentul masculin, foarte mult 
de reprezentativa Clujului.

Prima etapă a Cupei Orașelor 
a arătat, în general, că cei mai 
muilți dintre participanți au un 
scurt stagiu de pregătire. Numai 
așa se poate explica lipsa de sigu
ranță, de care au dat aceștia do
vadă, și faptul că nu și-au ter
minat elementele exercițiilor. A- 
ceastă stare de lucruri implică tu
turor antrenorilor sarcina de a pre
găti pe gimnaști și gimnaste cu 
toată grija, cu mai multă exigen
ță. „Cupa orașelor" mai are încă 
patru etape și fiecare regiune își 
poate îmbunătăți situația în clasa
mentul general. Luipta pentru în- 
tîie'ate abia a început.

Rezuitatei’e înregistrate :
FETE: Cat. maestre: 1. Geta 

Hurmuzacfe (Clui) 101.80 p; 2. 
L'li Mtinteanu (Cluj) 97,70 p.: 3. 
Ileana Bahici (Cluj) 94.30 p.; Cat.
I-a:  1. CorneTa Anghel (Arad) 
73,50 p.; ^^nrlra Krccsa (Arad) 
69,44 p.: ^k'ilvia Bugartu (Timi
șoara)* 69,lu p.; Cat. a 11 a: 1. 

echipă, a asociației Voința. Cele 
trei concurente, Maria Manea, 
Elisabeta Buglieanu și Agnes 
Gheban, vor avea de străbătut 
timp de trei ore un traseu di
ficil.

Concursul la care participă 
astăzi se deosebește mult de 
concursurile de orientare, la ca
re au luat parte pînă acum, ce
le de la Ciucaș, de la cabana 
„Trei Brazi“ și altele. Au de-a 
face acum cu un drum greu.

...Concurentele din ultima e- 
chipă au sosit de mult la caba
na Brănești. Se încing discuții, 
fiecare are de spus cite ceva 
despre felul cum a străbătut 
traseul, despre greutățile pe ca
re le-a întimpinat. Dar timpul 
trece și în curînd vor pleca 
spre București. In cursul zilei 
de azi, la ora 18, la Biroul de 
Turism și Excursii, concurentele 

Ivor afla rezultatele primei în
treceri turistice, închinate zilei 
de 8 martie.

MASCULIN: Timișoara: Știința- 
Dinamo Buc. 1-3 (7-15, 15-10, 6-15, 
7-15), Arad: Știința — Progresul
I.T.B.  Buc 1-3; Tg. Mureș: FI. roșie- 
Dinamo IX 3-2 (9-15, 15-10, 4-15> 
15-6, 15-2), București: C.C.A. — 
Metalul Orașul Stalin 2-3 (15-10, 
15-10, 11-15, 8-15, 9-15); C/u.Pro- 
greșul I.M.F. — Locomotiva I.C.F. 
Buc. 2-3 (15-17, 15-8. 17-19, 15-10, 
10-15).

In cadrul etapei din 26 februyie 
s-au evidențiat următorii jucători 
și jucătoare: Mircea Cristea, Seba
stian Apostol, Marian Moraru (Di
namo), Tănase Tănase, Mircea Do
ri u, Mihail Nicu, Gheorgfee Roșu 
(Metalul Orașul Stalin), Râcucr.nu, 
Crivăț, Horaț;a Nico’.au (Locomo
tiva I.C.F.), Agirtkreanu, Cherebi- 
țiu, A da mov ici (Progresai I.MF. 
Cluj), Jeni Metapodov (Dinamo 
Buc.), Sonia Colceriu, Doina Cor- 
beanu (Știința I.C.F.), Nadan Drăua 
ceanu, Voichița Codreanu (Progre
sul Timișoara), Natalia Todorov- 
schi, Maria Predescu (Progresul 
C.P.C.S. București), Stela Lupea- 
nu, Eugenia Suciu (Progresul 
Cluj), Natalia Niculescu, Ioana 
Bodeanu (Constructorul Bucu
rești), Emilia Todirașcu, Georgeta 
Popa (FI. roșie Iași).

Fete
CLASAMENT

1. Știința I.C.F. 3 3 0 9:0 6
2. Voința Sibiu 3 3 0 9:6 6
3. Progresul C.P.C.S. 3 2 1 7:5 5
4. Constructorul Buc. 3 2 1 6:4 5
5. Dinamo București 3 2 1 8:6 5
6. Progresul Cluj 3 1 2 6:7 4
7. Progresul Timișoara 3 1 2 4:6 4
8. Voința Orașul Stalin 3 0 3 3:9 3
9. Flamura roșie Iași 2 0 2 1:6 2

10. Locomotiva Buc. 2 0 2 2:6 1
CLASAMENT

Masculin
1-2-3 Loc. Buc. 3 3 0 9:3 6
1-2-3. Dinamo Buc. 3 3 0 9:3 6
1-2-3 Progresul I.T.B. 3 3 0 9:3 6
4. C.C.A. 3 2 1 8:4 5
5. Progresul Cluj 3 1 2 7:7 4
6. Știința Arad 3 1 2 5:6 4
7. Metalul Orașul Stalin 3 1 2 6:8 4
8. Fl. roșie Tg. Mureș 3 1 2 3:8 4
9. Dinamo IX București 3 0 3 3:9 3
10. Știința Timișoara 3 0 3 1:9 3

■ Astăzi după-aimiază la o: a 17,30
în sala Giulești, Locomotiva M.C.F. 
Intîlnește FI. roșie Iași (meci res
tant din etapa I-a) a campionatului 
feminin.

Magda Schneider (reg. Stalin)' 
52,05 p.; 2. Kristel Kvanta
(regiunea Stalin) 51,62 p.; Aurelia 
Moraru (regiunea Stalin) 50,08 p- 
Echipe : 1. Regiunea Cluj 578^24
p.; 2. Reg. București 378,44 p.; X 
Reg. timișoara 357,35 p; 4. Reg. 
Arad 345,36 p.; 5. Reg. Stair n 
326,40 p.

BĂIEȚI : Cat. maeștri: 1. A. 
Batiz (Cluj) 99,30 p.. 2. N. Var
ga (Cluj) 97,00 p.; 3. St Sxr.al- 
cik (reg. Stalin) 95,90 p.; Cut- I-a:
1. Gh. Dema iAras) 74.16 p.; 2.
Gh. Grigorescu (București) 72.58 
p.; 3. O. SchmoLig tT mișoara) 
72,38 p.; Cat. a 11-a : 1. R. Gavri- 
lrac (reg. Sta’in) 49,43 p.; 2. Al.
Bugariu (Arad) 47,10 p.; 3. St 
Balvencu (reg. Stalin) 47,03 W, E- 
chipe: 1. (Peg. Cluj) 494,82 p.;
2. (Reg. Stal'n) 483,80 p.; 3. Reg. 
București) 416,46 p.: 4. (Reg. A-' 
rad) 398.76 p.; 5. (Reg. Timișoa
ra) 380,05 p.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1.
Reg. Cluj 1073 C6 p: 2. Reg. 
Stal'n 810,20 p.; 3. Reg. București 
794.90 p.; 4. Reg. Arad 744,14 p.; 
5. Reg. Timișca-a 737,40 p.



LA ARAD, INTRE LOCALNICI

întrecerile atletice 
desfășurate duminică in Capitală

ARAD (prin telefon). — Dumi
nică, Flamura roșie UTA a jucat 
amical cu Locomotiva din locali
tate. Textiliștii au cîștigat cu 2-0 
(1-0) prin punctele marcate de 
Serfozo.

DIN NOV 2-2 LA CONSTANȚA

CONSTANȚA. — După o repriză 
■albă*. Progresul București și Lo- 
exr. z -.a Constanța au înscris cîte 
două goluri, terminînd la egalitate 
meciul lor amical. Scorul l-a des
chis Ozon (dintr-o lovitură de la 
11 m.), dar Locomotiva a egalat 
prin Cristof și apoi a luat condu
cerea prin golul înscris in proprie 
poartă de Paraschiv. Cu puțin îna
inte de sfîrșitul partidei, Ozon a 
egalat Ambele echipe au avut o 
comportare destul de bună și âu 
prestat un joc frumos, disputat u- 
neori cu multă dîrzenie. Au jucat 
formațiile :

PROGRESUL : Cosma-Gică An
drei, Paraschiv, Soare-Tănase.Stir- 
bei-Ursu, Fusulan, Ozon, Smărăn- 
descu, B luj de a.

LOCOMOTIVA: Nebela-Doices-
cu, Tatomir, Beioglu-Manole, Jar- 
nea-Cojocoru ('Vultur'), Ispas, Se
ver, Cădariu, Cristof.

IN CINSTEA ZILEI DE 6 MARTIE

Colectivul sportiv Progresul 
C.P.C.S. București organizează du
minică, în cinstea zilei de 6 Mar
tie. un turneu de fotbal rezervat 
echipelor de juniori din Capitală. 
Competiția este dotată cu „Cupa 
6 Martie" care va reveni celei mai 
tehnice și mai discipl’nate echipe. 
Formația cea mai disciplinată va 
primi o plachetă, ca și cea mai 
tinără. Turneul se va disputa în- 
tr-o singură zi, cu jocuri de cîte 
2 reprize a 30 miirute, programate 
astfel pe terenul Progresul C.C.S.- 
Dudești: Ora 8.30 : Flacăra-Dina- 
mo 6; Ora 9.45: Tînărul Dinamo- 
vist-Locomot:va: Ora 11.00: Pro
gresul C.P.C S-Știința. Ora 12.10 : 
MetaM-Progresu: București.

JOC VIU DISPUTAT 
LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA 27. (prin telefon, de 
la subredacția noastră). — Deși te; 
renul a fost greu din cauza ploii 
și a zăoezi-i, totuși partida amicală 
Locomotiva—Știința a corespuns, în 
generaL Ambele echipe s-au dovedit 
bine puse la punct mai ales din 
punct de vedere fizic. Jocul a fost 
viu disputat cu numeroase faze fru
moase și multe șuturi la poartă. 
Locomotiva a fost mai bună in pri
ma repriză, cînd printr-un joc în
chegat și eficace a marcat trei go
luri prin Szekely (min. 12). I. 
Covaci (min. 18) și Klein (min. 
37). După pauză a dominat Ști
ința care a fost la un pas de ega- 
lare. Dinulescu (min. 61) și Boroș 
(min. 82) au redus scorul, I. Co
vaci (min. 84) l-a urcat la 4—2, 
iar Brînzei (min. 86) l-a fixat la
4—3. I. Covaci a ratat un 11 m. 
în această repriză. Scor final 4—3 
(3—0). S-au remarcat în deosebi 

elementele tinere ca Szekely, Klein 
și Uțu, care au dat deplină satis
facție. Au jucat formațiile :

LOCOMOTIVA : Franciscovici — 
Corbuș (Apter), Androvici, Rodea- 
nu — Gali, Andreescu — Szekely,

Cum se vor disputa jocurile din campionatul de fotbal 
categoria A și B in Capitală

In cursul lunii martie, jocurile 
din campionatul republican de fot
bal programate în Capitală se vor 
disputa după următorul program :

ETAPA I — 6 MARTIE (cat. A) :

Stadionul Dinamo: ora 13,45: Di
namo (tineret)—Locomotiva Cons
tanța (tineret); ora 15.30: Dina
mo—Locomotiva Constanța.

Stadionul Republicii: ora 13.45: 
CCA (tineret)—Știința Timișoara 
(tineret); ora 15.30: CCA—Știința 
Timișoara.

ETAPA 11—13 MARTIE (cat. A):

Stadionul Republicii, ora 13.45: 
Progresul (tineret) — Locomotiva 
Timișoara (tineret) ; ora 15.30: Pro
gresul — Locomotiva Timișoara.
ETAPA 111—20 MARTIE (cat. A):

Stadionul Republicii: ora 14.15: 
CCA (tineret) — Dinamo Orașul 
Stalin (tineret); ora 16.00: CCA— 
Dinamo Orașul Stalin.

Stadionul Dinamo: ora 14.15:

A. Covaci, I. Covaci, Klein (Dără- 
ban), Bădeanfu (Bucurescu).

ȘTIINȚA : Sandner (Uțu) — 
Sbircea, Brinzei, Diminescu — Ciu- 
rugă, Nicolin — Gîrleanu, Lazăr, 
Ciosescu (Timotin), Dinulescu, Bo- 
roș. (P. V elf an, corespondent).
MINERUL PETROȘANI SI ȘTIIN

ȚA CRAIOVA AU JUCÂT 
PE ZĂPADĂ

PETROȘANI 27 (prin telefon)’ — 
Jocul amical, disputat pe u,n teren 
alunecos din cauza zăpezii, s-a ter
minat cu victoria gazdelor la sco
rul de 2—0 (0—0). In general, jo
cul a corespuns. Ambele echipe au 
avut cel mai bun compartiment în 
apărări. Dintre înaintași, o foarte 
bună impresie a lăsat Paraschiva, 
care deține o formă excelentă. Ști
ința a, luptat cu multă voință, dar 
nu are suficientă pregătire fizică. 
Cele două goluri au fost marcate 
de Sima și Paraschiva. Formațiile:

MINERUL : Crîsnic — Romoșan, 
Panait, Vasiu — Deleanu, Coidum 
(Dogari) — Paraschiva, Sima, Far- 
caș I, Gabor, Turcuș.

ȘTIINȚA : Stoica — Lupu, Rizu, 
Dreșcă — Lambru, Briac — Pan- 
telimon, Popescu, Căpitanu, Firu, 
Pădureanu.

Echipa de tineret a Minerului Pe
troșani a jucat cu Minerul Lupeni, 
formație din categoria B. Echipa 
din Lupani a cîștigat ușor cu 6—0 
(4—0). (Al. Lăzărescu, corespon
dent).
EGALITATE LA ORAȘUL STALIN

ORAȘUL STALIN 27 (prin tele
fon de 1a subredacția noastră). — 
Dinamo a jucat amical cu Metalul 
Uzinele de tractoare și a realizat 
un rezultat dte egalitate : 1—1
(1—1), punctele fiind marcate de 
Radu Tudor (min. 33) pentru dina- 
moviști și Seredai (min. 42) pen
tru Metalul. Dintre jucători s-au 
remarcat: Lazăr, Cicerone, Seres 
(Dinamo), Seredai, Tais și Iliuțan 
(Meta’uil) (Gr. Chirifescu corcsp.)
LOCOMOTIVA TURNU SEVERIN 

LA OȚELUL ROȘU
OTELUL ROȘU 27. (prin telefon) 

Metalul din localitate a întrecut 
Locomotiva Turnu Severin cu 2—1 
(1—I) prin punctele înscrise de Ha. 
mun și Lereter, r espect iv Am za, 
Ambele echipe au arătat o pregă
tire fizică bună. Locomotiva a ali
niat formația : Andrei — Cătănes- 
cu ,Mo(ica, Ghifă (Zbîrcea) — Vi
dai (Drăgulici), Hiitl — Vlad 
(Cristanovici), Amza (Szilagyi), 
Glămeanu, Pistrifu (Bengai), Croi- 
toru. (Radu Zeno, corespondent).
UN SINGUR JOC IN BUCUREȘTI

Știința București, echipă de ca
tegoria B, a jucat duminică dimi
neață cu formația de tineret a Pro
gresului București. Terenul alu
necos (Progresul CCS — Dudtești) 
a împiedicat, în parte, atingerea 
scopului acestui joc de verificare. 
Rezultatul: 1—1 (0—0), fixat de
golurile marcate de Banciu (Pro
gresul) și Cruțu (Știința). Știința 
a aliniat echipa : Ciuntu —Taplan, 
Dufescu, Ogrin — Hosu, Macșpi — 
Dumitreasa (Oancea), Stacan, 
Coicea, Podăreanu (Cru(u), Seme- 
nescu. Echipa a doua a Științei a 
întrecut Metalul „Clement Got- 
wald“ cu 7—0. (V. Păunescu co
respondent).

Dinamo (tineret) — Știința Cluj 
(tineret); ora 16.00: Dinamo — 
Știința Cluj.

CATEGORIA B: ETAPA I:
Stadionul Dinamo: ora 10.30: 

Metalul București—Știința Craiova.
Stadionul Giulești; ora 9.15: 

Știința București — Metalul Stea
gul Roșu Orașul Stalin; ora 11.00: 
Locomotiva București — Flacăra 
Moren i.
ETAPA IV—23 MARTIE (cat. A):

Stadionul Republicii: ora 14.15: 
Progresul (tineret) — CCA (tine
ret) ; ora 16. : Progresul—CCA. 
ETAPA V—27 MARTIE (cat. A):

Stadionul 23 August: ora 14.15: 
Dinamo (tineret) — Flamura roșie 
Arad (tineret); ora 16.00: Dina
mo — Flamura roșie Arad.

CATEGORIA B — ETAPA II :
Stadionul Dinamo: ora 9.15: 

Dinamo 6 — Flamura roș:e Sf. 
Gheorghe; ora II .00: Progresul 
CPCS — Locomotiva Tumu Seve
rin.

INTRE DOUĂ ECHIPE AVINTUL

Echipele Avîntul Fălticeni și A- 
vîmtul Sighet s-au întîlnit într-un 
joc amical terminat la egalitate:
2—2 (1—0), punctele fiind înscri
se de Csegezi și Capătă (în pro
prie poartă) pentru echipa din Făl
ticeni, Vilt și Vizai pentru echipa 
din Sighet.

LA CLUJ ȘI TG. MUREȘ 
NU S-A JUCAT

CLUJ 27 (prin telefon, de la 
subredacția noastră). — Jocul ami
cal dintre Știința și Locomotiva nu 
s-a disputat din cauza zăpezii. Dacă 
terenul va fi curățat pină miercuri, 
întîlnirea se va disputa în această 
zi.

Nici Flamura roșie lanoș Her- 
bac nu s-a mai deplasat la Tg. Mu
reș. Locomotiva Tg. Mureș a con
tramandai jocul, din același mo
tiv.

ALTE MECIURI 
CONTRAMANDATE

Din cauza timpului nefavorabil, 
partidele amicale Flacăra Ploești — 
Dinamo București și Locomotiva 
București — Flacăra Cîmpina au 
fost contramandate. Dinamoviștii 
au făcut duminică dimineața un 
antrenament în Parcul Sportiv Di
namo. Dinamoviștii au jucat la două 
porți în două echipe a 7 jucători. 
Flacăra Ploești, de asemenea, a 
făcut un antrenament obișnuit, iar 
ieri Locomotiva București a făcut 
pregătiri intense cu batonul în Giu
lești.

Ieri după amiază echipa C.C.A. 
s-a antrenat în compania formației 
saile de tineret.

INFORMAȚII ©■onosport

Iată cum arată un buletin cu toate rezultatele 
exacte de la concursul Pronosport Nr. 8 etapa 
din 27 februarie 1955.

I. Einh. Dresden — M. Zwickau (fotbal RDG) 1
II. Chemie H. Leuna — Lok. Leipzig (fotbal RDG) 1
III. Din. Berlin — Aktivist B. Senft, (fotbal RDG) 1
IV. Fortsch. Meerane — Emp. Rostock (f.bal RDG) 1 
V. Rotat. Leipzig — Wismut K. M. S. (f.bal RDG) X

VI. Chemie K. M. S.—Vorwărts Ber. (f.bal RDG) X

VII. Rotat. Babelsb. — Turb. Erfurt (fotbal RDG) X 
VIII. Gydri Vasas — Dozsa B. (fotbal R.P.U.) X

IX. Kinizsi Bp. — Csepeli Vasas (fotbal RPU) 1 
X. Legiero — Dorogi Banyasz (fotbal RPU) 2

XI. Pecsi Dozsa — Lok. Szombathely (fotbal RPU) 1 
XII. VOrbs Lobogo—Diosgyori Vasas (f.bal RPU) an. 
A. Știința I.C.F. — Progr. FB Buc, (baschet mase) 1

Meciul XII a fost anulat deoarece s-a disputat 
sîmbătă.

CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 9 
Etapa din 6 Martie 1955
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Clasamentele meciurilor din campionatul de fotbal al R.P.R. sînt cele din 1954.
■ 9 Meciurile de rezervă la acest concurs sînt: A) V.M.S. Stalino — Ț.D.N.A.; B) Minior Dimitrov o — 

Torpedo Sofia; C) Spartak Pleven — Dinamo Sofia și D) D.N.A. Plovdiv — Spartak Plovdiv. Toate din prima 
etapă a campionatului de fotbal a) R. P. Bulgaria,

Timpul total neprielnic din ulti
mele zile a determinat colectivul 
sportiv Locomotiva U.T.F.T. să 
organizeze în sala Floreasca în
trecerile din cadrul concursului a- 
tletic programat pentru sîmbătă și 
duminică. Acest fapt nu a adus 
nici o perturbare în programul de 
desfășurare al întrecerilor, care au 
constituit un succes și din punct 
de vedere organizatoric. Spunem și 
din punct de vedere organizatoric, 
pentru că atît din punct de vedere 
tehnic cît și în ceea ce privește 
numărul participanților și mai cu 
seamă al începătorilor, s-au înre
gistrat frumoase succese.

La concursul rezervat începăto
rilor și atleților de categoria IlI-a, 
au fost prezenți numeroși tineri, 
care chiar dacă nu au arătat o 
pregătire fizică satisfăcătoare, s-au 
străduit, totuși, să obțină unele 
rezultate mulțumitoare. Iată pen
tru ce inițiativa colectivului Loco
motiva C.T.F.T. trebuie să însem
ne un îndemn și pentru alte co
lective de a organiza cît mai multe 
concursuri pentru începători.

Iată acum cele mai bune rezul
tate înregistrate : începători : înăl
țime (F): Antoneta Dragomirescu 
1,30; înălțime (B): Dan Mateescu 
și Bernard Cohn 1,55; lungime (F): 
Adina Caloenescu 4,34; 50 m. fi
nală (F): Catrinel Serghie 7,4; 
Antoneta Dragomirescu 7,5; Ilea
na Chirtu 7,9; 50 m. finală (B): 
Alfred Klein 6,5; Mihai Pascu 6,6; 
Vasile Teodorescu 6,7; lungime 
(B): Adrian Georgescu 6,38; P. 
Păunescu 6,04; Vasile Teodorescu 
6,03; greutate (F): Antoneta Dra

gomirescu 9,50; M. Eckert 9,33;' 
Antoneta Mateescu 9,30; greutate 
(B): Ion Vintilă 11,31; Al. Arde
leana 10,34.

Avansați: prăjină. Zqltan Szabo 
3,70; Paul Ion 3,60; Vasile Petcu 
3,30; greutate (F): Anelise Zîm- 
breșteanu 10,34; Antoneta Drago-: 
mirescu 9,95; (în afară de con
curs: Maria Vintilă 11,12 și Elisa 
Sîrbu 9,28); lungime (B): ion O- 

.priș 6,57; Eugen Radu 6,16; Eugen 
Ignat 6,15; greutate (B): N:c. Iva
nov 14,03; Romeo Coveianu 13,52; 
Lucian Purdea 13,27; 50 m. finală 
(B): șt. Prisiceanu 6,0; Al. Stoe- 
nescu 6,0; Ion Opriș 6,2; 50 m. fi
nală (F): Letiția Bardaș 6,9; San
da Grosu 7,1; Maria Zotu 7,2; 40 
m. garduri (F): Elena Streza 6,8; 
Ant. Dragomirescu 8,7; 55 tn. gar
duri (B); Ion Opriș 7,7 record de 
sală stabilit; -Sorin Ion 8,0; Nap. 
Bercaru 8,2; triplu: Cristian Tu- 
țuianu 13,65; lungime (F); Letiția 
Bardaș 5,09; Maria Zotu 4,79; An
toneta Dragomirescu 4,65; ină ti
me (F): Niculina Barbu 1,35; înăl
țime (B); Ion Kna'er 1,90; Alexan
dru Merică 1,85; Ion Wiesenmayer 
1,80.

Colectivul Locomotiva C.T.F.T. a 
cferit plachete primilor trei clasați 
la fiecare probă. De asemenea, a 
fost oferită o cupă colectivului 
Constructorul pentru ceț mai bun 
punctaj la întrecerile începătorilor 
(38 la băieți și 30 la fete). In 
clasament locurile următoare au 
fost ocupate de Locomotiva 24 p.; 
Dinamo 20 p.; Știința S.M.T.C.F. 
20 p.

R. VILARA j



Campionatele republicane de schi
Dintr-o greșeală te arbitraj cursa de 30. km. trebuie repetată

POIANA STALIN, 28 (prii» telefon 
de la trimisul nostru).

Cu toate că startul cursei de 30 
km. fond bărbați s-a dat dttt apro
pierea cabanei Postăvarul duminică 
la orele 11,30 nici astăzi și nici 
nrîime numele campionului nu va 
fi cunoscut. Cursa s-a disputat 
totuși și cea mai mare parte a 
concurent ilor au terminat-o. Dar, 
așa cum a liotărît juriul probei, 
cursa se va realerga mime și abia 
atunci vom putea cunoaște pe noul 
campion al țării la această probă. 
Căci, iată ce s-a întimplat: din 
cauză că unul dintre arbitrii probei 
(Dan Neamțu) s-a dovedit nepri
ceput și n-a cunoscut traseul, mai 
mulți concurenți, printre care Ș> 
virtualul cîștigător M. Aidescu, au 
parcurs kilometri în plus. Arbitrul 
D. Neamțu a comis astfel o gre
șeală extrem de gravă. Cursa care 
pînă spre siirși tui ei avusese o 
desfășurare normală s-a transfor
mat dlntrodată intr-un adevărat 
haos. Concurenții veneau la linia 
de sosire din direcții diferite, cei 
care avuseseră avantaj, fiind deo
dată învinși, fiindcă fuseseră obli
gați să parcurgă mai mulți kilo
metri.

1 E greu de descris starea lui M. 
Aldescu, care conducea cu mai bine 
de 6 minute față de principalii săi 
adversari, atunci cînd și-a dat sea
ma că a fost învins, datorită unei 
erori de arbitraj. Omul acesta care 
a luptat cu o energie deosebită 
pe o pîrtie dificilă, dovedind în a- 
celași timp o pregătire superioară, 
aflinid că efortul său a fcst za
darnic nu și-a mai putut stăpinî 
lacrimile. In fața unei asemenea 
greșeli juriul probei a hoțărît re- 
disputairea cursei, iar comisia de 
organizare a campionatelor a cerut 
comisiei centrale de schi să anali
zeze grava eroare săvîrșită de ar
bitrul Dan Neamțu. Pînă ce co
misia centrală va hotărî, comisia 
de organizare i-a ridicat acestuia 
dreptul de a mai arbitra vreun 
concurs de schi,

■ Greșeala petrecută m întrecerea 
de duminică, greșeailă care-i obli
gă pe fondiștii noștri să participe 
la o nouă cursă de 30 km. readuce 
în discuție în acelaș timp situația 
arbitrajelor la schi. Nu numai cu 
prilejul acestor campionate, dar și 
la aite întreceri, am putut cons
tata că mulți dintre arbitrii de 
schi nu înțeleg importanța sarci
nilor lor.

Printre arbitrii acestor campiona
te au existat de-altfel numeroase 
neînțelegeri. Cei din Orașul Sta
lin nu reunesc să conlucreze cu cei

Handbal în sală
Timișoara, 28 (prin te lei mi). — 

In cadrul Cupei Sfatului popular 
la handbal in sală s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

SERIA l-a: Știința Timișoara — 
Flamura roșie Jimboite 21-9 (11-3), 
Știința Timișoara — Recolta Va
rias 6-0 (neprezentare);

SERIA Il-a: Metalul Electromo- 
tor — Voința Timișoara 12-8 (8-2).

Fete: Flamura roșie U.T.T. — 
Voința Timișoara 2-1 (1-0).

Primele trei echipe în clasamen
tele respective sînt următoarele:

Seria l-a: 1. Știința Timișoara; 2. 
Metalul Tehnometal; 3. Progresul 
Arad. Seria 11-a: 1. Avinhtl Deta;
2. Metalul Electromotor; 3. Știința 
învățământ. Fete: 1. Metalul Reșița;
2. Flamura roșie Industria Linei 
(Timișoara; 3. Flamura roșie Lugoj

ORAȘUL STALIN, 28 (prin tele
fon). In cadrul unei competiții 
de handbal de sală s-au înregistrat 
rezultatele: Dinamo Orașul Stalin- 
’Constructorul Sibiu 13-1’9 (7-8), 
Constructorul Orașul Stain — Me
talul Săcele 17-12 (11-5); Recolta 
Ghimbav — Recolta Hălchiu 16-13 
(5-5). 

din București și invers. Mulți din
tre arbitri socotesc prilejul de a 
arbitra un concurs de schi, ca pe 
o plăcută vacanță la munte. Este 
momentul ca această problemă să 
fie discutată. Este preferabil totuși, 
să avem la concursuri arbitri mai 
puț», dar conștiincioși și dornici 
să muncească cu tragere de inimă, 
decât ca acestora să li se adauge 
o categorie de plimbăreți și nese- 
rioși. Aceștia din urmă umbresc 
munca, eforturile deosebite pe care 
le fac cei buni.

O altă remarcă pe care am pu
tut-o face cu ocazia greșelii amin
tite este chiar legată de relațiile 
ce există intre diferiții delegați ai 
echipelor participante la întreceri, a 
relațiilor care există chiar între schi
ori. Lupta pentru titlul de campion 
capătă uneori aspecte mai puțin 
sportive, deoarece se pune atita pa
timă incit unii concurenți se pri
vesc cu dușmănie. Și cînd te plo
dești ce minunată poate și trebuie 
să fie o astfel de întrecere! De ce 
să existe însă animozități între Dră- 
guș și Aldescu, între M. Crăciun 
și Costantin Enache. Această atmos
feră nesănătoasă și dăunătoare 
există totuși. Cît de frumoase erau 
cuvintele rostite, aci, pe stadio
nul din Poiana Sir lin, în ziua 
deschiderii campionatelor: ,,Să
luptăm din toate puterile pentru 
ca intr-adevăr cei mai buni să 
învingă". Oare nici o frîntură din 
ele nu a rămas în inima concuren- 
ților ?

M-aș fi așteptat ca la sfârșitul 
întrecerii de 30 km., atunci cînd 
Aldescu plîngea, după un efort za
darnic, toți concurenții să cadă de 
acord chiar acolo, la capătul unei 
întreceri ratate că, această cursă 
să se repete penitru ca întradevăr 
cel mai bun să învingă. De ce să 
fie nevoie de contestații peste con
testații și de cercetarea și alambi- 
carea fiecărui paragraf din regu
lament ?

TUDOR VORNICU

Săriturile speciale se.desfășoară 
azi pe trambulina mare, de la Po
iana Stalin.

★

Etapa HI-a finală rnterasoc ații 
a Spartac-hiadei sindicale se va des
fășura in zîlete de 4, 5, 6 martie. 
Fiecare asoc-ație va participa cu o 
echipă de 24 schiori la următoa
rele probe : bărbați: fond 10 km.; 
slalom uriaș; ștafetă 4x10 km.; 
femei: fond 5 km., slalom uriaș, 
ștafetă 3x5 km.

Programul primelor cinci etape ale campionatului feminin 
de baschet al categoriei A

ETAPA l-a 6 MARTIE
Știința Invățămînt București — Constructorul București
Locomotiva C.F.R. București — Flamura roșie Oradea
Progresul Tg. Mureș — Știința I.C.F. București
Progresul Oradea — Progresul Arad
Știința Cluj — FI. roșie Tg. Mureș
ETAPA 11-a 13 MARTIE
Știința I.C.F. București — Flamura roșie Tg. Mureș
Constructorul București — Locomotiva C.F.R. Bucureșt
Flamura roșie Oradea — Știința Cluj
Progresul Arad — Știința Invățămînt București
Progresul Tg. Mureș — Progresul Oradea
ETAPA IH-a 20 MARTIE
Știința Invățămînt București — Progresul Tg. Mure;
Locomotiva C.F.R. București — Progresul Arad
Progresul Oradea — Știința I.C.F. București
Știința Cluj — Constructorul București
Flamura roșie Tg. Mureș — Flamura roșie Oradea
ETAPA IV-a 27 MARTIE
Știința I.C.F. București — Flamura roșie Oradea
Constructorul București — Flamurarcșie Tg. Mureș
Progresul Arad — Știința Cluj
Progresul Tg. Mureș — Locomotiva C.F.R. Bucureșt'
Progresul Oradea — Știința Invățămînt București
ETAPA V-a 3 APRILIE
Știința fnvăfămînt București — Știința I.C.F. BucureșH
Locomotiva C.F.R. București — Progresul Oradea
Știința Cluj — Progresul Tg. Mureș
Flamura roșie Tg. Mureș — Progresul Arad

Flamura roșie Oradea — Constructorul București

Activitatea pugiiistică 
în țară

Ploești. Campionii regiunii Plo- 
ești sirrt următorii: cat. muscă: N. 
Pășaiu (Metalul 113), cat. cocoș. 
Dinu Straie (Metalul 113), cat. pa
nă: D. Botezau (Constr. Ploești), 
cat. semi-ușoafă: Enacihe Pavel 
(Metalul Ploești), cat. ușoară: Gh. 
Eremia (Voința Ploești), cat. semi- 
mijlocie: Stroe Trifan (Metalul 
Cimpina), cat. mijlocie mică: Pe
tre Stelian (Loc. Ploești), cat. 
mijlocie: 1. Burlui (Metalul 113), 
cat. semi-grea: Gh. Gîlcă (Flacăra 
Ploești). (Al. Bedrosian, coresp.).

Tg. Mureș, (prin telefon de la 
subrodlacția noastră). Au fost desem
nați următorii campioni ai Regiunii 
Autonome Maghiare. Cat. muscă: I. 
Ataronfăleanu (Dinamo Tg. Mu
reș), cat. cocoș: Al. Kapfai (Dina
mo Tg. Mureș), cât. pană: Fran- 
cisc Balogh (Avintul Reghin), 
cat. semiușoară: Francisc Fullop 
(Avîntul Reghin), cat. ușoară: Ma
rin Dumitru (Dinamo Tg. Mureș), 
cat. m'jlocte mică: G. Nilca (Di
namo Tg. Mureș). (Nerva Popa, 
corespondent).

Arad. Iată lista pugiliștilor vic
torioși in faza regională a con
cursului de calificare. Cat. muscă : 
G. Deme (FI. roșie UTA), cat. 
cocoș: G. Urucu (FI. roșie UTA), 
cat. pană: V. Gabor (FI. roșie 
UTA), cat. semiușoară: Belay (FI. 
roșie UTA), cat. semimijlocie: I. 
Kelemen (Metalul Arad), cat. mij
locie mică: G. Caloinescu (FI. ro
șie UTA), cat. mijlocie'. Vaier Deac 
(Loc. Arad). (Em. Grunvald, co
respondent) .

Bacău (prin telefon de la subre- 
dacția noastră). Finalele campio
natului de calificare la box au re
unit un mare număr de pugiAiști 
reprezentîrai raioanele Piatra Neamț, 
Buhuși, Bicaz, Bacău, Tg. Ocna 
și Moinești.

întrecerile au fost viu disputate 
și, în general, nivelul tehnic aii par
tidelor a fost satisfăcător.

In special, s-au evidențiat boxe
rii colectivului sportiv Constructo
rul Bicaz, care datorită unei bune 
pregătiri tehnice și fizice au obți
nut cele mai multe victorii.

Iată lista campionilor regiunii 
Bacău.

Cat. muscă: Niicolae Belin (Bi
caz); cat. cocoș: V. Drăghici (Bi
caz); cat. pană: Ion Ghidirin (Bu
huși); cat. semi mijlocie: Ludovic 
Latif (Bicaz); cat. ușoară: Ion Co
coș (Bicaz); cat. semi mijlocie: 
Nicolae Forman (Piatra Neamț); 
cat. mijlocie mică: Radu Ghidinac 
(Bicaz); cat. mijlocie: Ion Hal- 
magy (Bicaz).

I. Moldoveanu — la cat semi
grea — și Ion Cucuruz te cat. grea 
— s-au oalificat fără luptă.

V. Ml HAI LA

„Cops erașdor”
prilej pentru afirmarea scrimerilor juniori
Odată trecirți peste „hapul" pe 

care-1 constituia irrtîtnirea cu echi
pa Clujului, trăgătorii din forma ț a 
orașului București au luptat cu 
mai mu'lt curaj, cu încredere in for
țele lor, depășind ta diferențe mari 
de scor, celelailte reprezentative o- 
rășenești. Chiatr și ultimul meci, 
considerat ca o adevărată finală a 
concursului die sab:e-întrucît nici 
echipa Bucureștii! lui și nici cea 
din Satu ’Atare nu aveau pîtiă a- 
tirnci nici o infrîngere a revenit 
bucureștenilor a scorul de 6—3.

Acum, după desfășurarea între
gului concurs, se poate afirma ca 
proba de sabie a fost singura parte 
a competiției m care s-a detașat 
una din echipele participante. Spre 
deosebire de proba de floretă bă
ieți. pe care formația capitalei a 
cîștio-at-o fără nici o îmfringere, 
dar cu multe „emoții", ta concursul 
de stable echipa bucureștea.nă a 
reușit să-și impună superioritatea 
ei tehnică și puterea de luptă față 
de toți ceilalți adversari. Omul 
„numărul 1“ al formației învingă
toare a fost tânărul Mesei care, din 
15 asalturi susținute, n-a pierdut 
decît două. La obținerea victoriei 
au contribuit comportarea Iui Ste- 
lian (mult mai bine inspirat și man 
hotărît decît în- asalturile de flo
retă), precum și cele 8 victorii in
dividuale ale lui Olănescu care, fără 
să fie specialist în sabie, a reușit 
prin simțul său de „timp" și ,.dis
tanță" să surprindă pe mulți ain 
sabrerii consacnați, ohligîndu-i să 
cedeze in fața sa.

Ca și la floretă, echipa orașului 
Satu Mane a ajuns și 1a sabie m 
ultimul meci al concunsului — tara 
înfrângere — dar tot ca adversar 
al reprezentativei bucureștene. Și re
zultatul a fost același ctasîndu-se 
tot pe locul II. Cu toate acestea, 
performanța sătmărenilor este deo
sebit de merituoasă. De altfel, felul 
cum fiecare trăgător din această 
formație, a înțeles să lupte pentru 
victorie a făcut din reprezentativa 
orașului Satu Mare un exemplu de 
combativitate și de bună pregătire 
pentru toate celeilalte formații. In
tre comportările trăgătorilor din a- 
ceastă echipă n-au existat diferențe 
prea mari. Și „micuțul" Csrpter (1 
se spune „micuțul" pentru a-1 deo
sebi de tatăl său, care este antre
norul echipei), ca și Tatar și Kosa, 
au contribuit în egala măsură la 
obținerea performanțelor amintite.

Pentru desemnarea echipelor cla
sate .pe locurile III și IV, secreta
riatul concursului a trebuit să facă 
toate „socotelile matematice" posi
bile în jurul unui rezultat de scri
mă. Echipele din Cluj și Tg. Mu
reș au terminat întrecerea cu ace
lași număr de întâlniri ciștigate, cu 
același număr de victorii generale 
și n-au putut fi separate în cla
sament, decît prin numărul tușelor 
primite de toți trăgătorii echipei in 
decursul întregului meci. „Aduna
rea" tușelor primite a fost favora
bilă clujenilor, care ast'el au ocu
pat locul trei. Deși clasată pe acest 
loc fruntaș, echipa Clujului este 
singura dintre finaliste, care a de
zamăgit. Valoarea individuală a tră. 
gători'lor Ghilezan, Rohonyi și Pop 
Sabin trebuia să aducă Clujului 
mai multe victorii și deci o clasare 
superioară. N-au reușit acest lucu 
pentiru că nici unul dintre cei 3 tră
gători n-au mai știut să lupte, după 
ce •pierduseră primul meci cu 4—5 
îu fața București ului și pentru că 
în meciurile Importante a fost lăsat 
Ghilezan să susțină ultimul asalt, 
deci cel decisiv pentru victorie ia 
un scor de 4—4, deși se știa că 
acest valoros sabrer are tocmai 
lacuna că nu poate să lupte ta ade
vărata sa valoare atunci c’rnd de 
scorul realizat de el depinde sta
bilirea rezultatului definitiv.

I
l
I

BOX: La Ploești s-.a desrășurat 
duminică o înitîlnrre între echipele 
Flacăra din localitate și Tînărul 
dinamovist București. Rezultatele 
au fost următoarele: M. Mânuță 
(F) b.p. Gh. Pungă (TD); D. Io- 
nescu (TD) egalitate cu H. Ma- 
nole (F); Gh. Predescu (TD) bp. 
M. Cristea (F); 1. Iriza (TD) b.p 
I. lo&an (F); C. Preda (TD) egali
tate cu I. Smochină (F); M. Urlă- 
țeanu (TD) top. P. Pavel (F); N. 
Pășoiu (F) b.p. E. lonescu (TD); 
R. Pastrt.mă (TD) egalitate cu C.

Echipele Tg. Mureș (Hovunyi, 
Peterfy, Csegrer), Oradea: (Laszta, 
Erkan, Szentpaly) și Ploești (Iso- 
pescu, Poenaru, Petrovici), clasate 
în ordine pe locurile 4. 5 și 6. au 
avut o comportare mult mai bună 
decît cea așteptată.

Despre lupta strînsă în fiecare 
meci și fiecare asalt din cadrul a- 
cestui turneu final de sabie „vor
besc" de altfel și rezultatele teh
nice din ultima zi a concursului 
(sâmbătă dimineața și după amia
za) : Satu .Mare — Cluj 5—4, Tg. 
Mureș — Ploești 6—3, București — 
Oradea 7—2, Tg. Mures — Ctuj 
7—2, București — Ploești'3, Cluj
— Ploești 8—1, Satu Mare — Ora
dea 6—3, Oradea — Tg. Mureș 
5—4 și București—Tg. Mureș 6—3.

TOATE PROBELE LA UN LOC-

...au evidențiat omogenitatea di
feritelor echipe (floretă băieți, flo
retă fete și sabie) din reprezenta
tiva orașului București. Clasați de 
două ori pe locul tntit (floretă bă
ieți și sabie) și odată pe locul doi 
(floretă fete), bucureștena au ocu
pat cu o mare diferență de puncte 
lecui prim în clasamente! general. 
Rezultatul lor nu este surprinzător, 
dacă ținem scama de faptul că txie 
trei echipe au Iest alcătuite din tră
gătoare și trăgători consacrați cum 
nu prea au existat în celelalte for
mații. In plus, bucureștenri au pre
zentat scrimeri mai „vârstnici-* și cu 
o mai mare vechime în practicarea 
scrimei. Dar, în ciuda clasării pe 
■primul loc a bucureșteni'lor desfășu
rarea concursului a subliniat că în 
Caprtailă lipsesc cfdrde care să mai 
poată concura cu șanse in viitoarele 
concursuri ale juniorilor, în timp 
ce toate celelaJte orașe dispun de 
pe acum de numeroase elemente.

Pe locurile doi și trei, s-au cla
sat echipele orașelor Cluj și Satu 
Mare, fiecare cu cite 8 puncte. Ur
mează Tg .Mureș cu 10 p., Oradea
— lip., Ploești — 19 p.. Timișoara
— 21 -p., Arai Lugoj și Cărei cu 
cîte 25 p.

Solemnitatea de închidere a 
concursului s-a făcut sîmbătă seara 
în sala Progresul FB în aceeași 
atmosferă de entuziasm cu care a 
început și s-a desfășurat compe
tiția. Echipele clasate pe primele 
trei locuri la fiecare probă și in 
clasamentul general au primit pre
mii și distincții, iar toți partiei- 
panții la „Cupa Orașelor" au fost 
răsplătiți cu diplome de concurent 
de cătrecomisia centrală de scrimă.

Așa a luat sfîrșit prima ediție 
a „Cupei Orașelor" rezervată sori- 
merilor juniori. Organizarea deose
bit de atentă, asigurată de consi
liul centrai al asociației Progresul 
prin colectivul Progresul FB Bucu
rești, arbitrajele : corecte prestate 
de arbitrii judecători Man, Predes- 
cu. Coman, Pelegrini și Valerru Is- 
trate, ajutati de arbitrii de margi
ne selecționați din rindurile trăgă
torilor d?n toate echipele (băieți și 
fete), precum șt valoarea tehnică 
ca și dîrzenia cu care s-au disputat 
majoritatea întîlnirilor, au făcut din 
„Cupa Orașelor" cea mai valoroasă 
competiție de scrimă a juniorilor. 
Desfășurarea concursului a fost un 
mjnunat prilej pentru afirmarea 
unor noi elemente talentate, pentru 
selecționarea juniorilor noștri în ve
derea viitoarelor întilniri interna
ționale și pentru stimularea acti
vității tineretului în această ramură 
de sport. Succesul obținut cu a- 
ceastă ocazie subliniază necesita
tea orgamizării a cît mai multor 
competiții de acest gen. ele fiind 
•excelent mijloc de ridicare a rnies- 
triei tinerilor noștri scrimeri.

RENATO ILIESCU

Bunescu (F); C. Bughianu (F) 
b.p. C. Gheorghe (TD); Ion Tudo- 
rache (F) b.p. C. Gheorghiu (TD); 
P. Ruptureanu (TD) b.p. Gh. Ere
mia (F); V. Vlădescu (iD) egali-- 
taie cu Ghiță Alex (F). totikrrea 
a luat sfîrșit cu scorul de 12-12.

B HOCHEI. — La Tg. Săcuesc 
s-a disputat recent un meci amical 
intire Progresul I și 'Progresai II, 
ambele din localitate. Prima echi
pă a cîștigat cu 5-1, prin punctele 
marcate de Gyorfi (2), Istvan (2) 
Rusu, respectiv Ditrich.



Cum aplică jucătorii noștri inovațiile teoretice 
ale școaiei șahiste sovietice

Influența concepțiilor superioare 
ale școalei șahiste sovietice, al că
rei loc fruntaș în lume este cu- 
no&cut astăzi tuturor, a dus la 
creșterea nivelului forței jucăto
rilor de șah din țara noastră. Par
tidele jucate în turneele din U.R.S.S. 
sînt studiate cu interes de șahiștii 
noștri, care caută să-și însușească 
ideile nci, pe care le conțin creațiile 
marilor maeștri și maeștri sovie
tici, pentru a le aplica apoi în 
partidele lor.

Maestrul internațional I. Băla
nei, de exemplu, este un foarte bun 
cunoscător a[ apărării Nimzovici, 
cu ajutorul căreia a obținut nu
meroase succese. El a studiat nu 
numai recentele inovații aduse 
în diferite variante ale acestei des
chideri de către maeștrii sovietici, 
ci a pătruns în esența ideilor stra
tegice, după cum se poate vedea 
din partida sa cu campionul polo
nez Sliwa, jucată la turneul inter
național de la București în 1954. 
Această partidă s-a desfășurat, 
pina la mutarea 12-a a negrului, 
la fel cu o partidă Bondarevski- 
Smîslov din aii XVlII-lea campio
nat al U.R.S.S

BALANEL

Dc7 14.Cb5 Db8 IS.NgS I16 16.NM 
06!). Bălanei a întimpinat insă 
„întărirea" adversarului său cu o 
schema strategică, conformă nece
sităților poziției, obtinînd avantaj:
13.. . Nb7 14.Ce5 a6 15. C:cG T:c6 
16.Cc3 Tc8 17.N52 Dd9 18.Tacl 
Tfd8, etc.

Variante interesante descoperite 
de maeștrii sovietici joacă adeseori 
campionul R.P.R., O. Troianescu 
și fostul campion V. Ciocli tea. In 
partida sa cu Sandor, din aj IV-lea 
turneu internațional al R.P.R., Tro
ianescu a obținut o victorie rapidă, 
surprinzîndu-și adversarul în mo
dul următor:

Troianescu-Sandar 1.e4 e5 2.Cf3 
CeG 3.d4 e:d4 4. C:d4 Nc5 5.Cb3. 
(Aci se joacă deobieei 5.Ne3, dar 
albul întinde cu 5.Ob3 — o re
centă inovație sovietică — o cursă 
instructivă, în care adversarul 
cade) 5...Nb6 6.a4 Dh4? 7.De2 (S-ar 
părea că dama albă stă acum rău)
7.. .Cf6 8.a5 Cd4 (Mutarea aceasta, 
credea negrul, rezolvă toate pro
blemele...) 9.C:d4 N:d4 lfl.Taf! 
(O mică surpriză, după care se 
pierde nu mai puțin de o figură)
10.. .Nc5 11.Tc4! d6 12.e5! Cg4
13. e:d6+ Ne6 14.T:c5 și albei a 
câștigat curînd.

Ciocni tea joacă și el variante de 
surprindere a adversarului, ca de 
exemplu gambitul hri Kondratiev 
din apărarea franceză (1 .e4 e6
2.d4  d5 3.Cc3 Nb4 4.Nd3 c5 5.e:d5 
D:d5 6.Nd2 N:c3 7.N:c3 c:d4 8.N:d4 
D:g2 9Df3 D.-f3 10.C:f3 f6 ll.Tgl 
Rf7 12.0-0-0 Cc6 13.Nc5 Cge7
14. Cd2, etc. Ciocîltea-Uhlmarr, Ma- 
rianske Laz.ne 1954) Nu numai 
atît. El cunoaște foarte bine și o 
deschidere subtilă și complicată ca 
Indiana veche. Asupra felului cum 
a folosit Otecîltea experiența vastă 
a maeștrilor sovietici în juc.vrea 
acestei apărări ne vom opri mai 
mult, deoarece ne aflăm în fața 
unui exemplu caracteristic de stu
diu serios, care a dat roade deose
bite.

Intr-adevăr, jucînd Indiana veche, 
Ciocîltea a obținut o serie de fru
moase victorii, care au culminat cu 
partida câștigată Ha maestrul in
ternațional Furman în al IV-lea 
tunne<u intemat'ana1' și cu excepțio
nal de valoroasa remiză cu ma
rele maestru V. Smislov, in all 
lll-fea turneu toteroețioml. In a- 
ceasfă din urmă part dă Ciocîltea 
a reușit, în urma urni studiu a- 
prcfimdaț și creator, să gărcască 
o întărire importantă a jocului 

negru în varianta principală a a- 
părărit In poziția d'in diagramă, 
rezultată după mutările binc cunos
cute: 1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 
Ng7 4. e4 d6 5. g3 0—0 6. Ng2 
Cbd7 7. Cf3 e5 8. 0—0 e:d4 9. 
C:d4 Cc5 10. Ii3 Te8 11. Tel a5 
12. Dc2 c6 13. Ne3 a4 14. Tadl 
Gfd7 15. O4e2. Ciocîltea a jucat
15.,.Da5!,  sacrifjcînd în mod neaș

CIOCILTEA

SMISLOV

teptat pianul d€. După acceptarea 
sacrificiului 1G. T:d6 Ce5! s-a a- 
rătat adevărata finețe a ideii ne
grului: albul nu poate apăra pionul 
c4 cu mutarea naturală 17. b3 din 
cauza frumoasei combinații 17...a:b3 
18. a:b3 N:h3!l 19. N:h3 Cf3+ 20. 
Rfl C:el 21. R:el C:e4 22. Td3 
Dal+ 23. Cdl (23. Tdl N:c3 + )
23...Ta2l  și negrul cîștigă. Smîslov 
a evitat primejdia juoînd 17. Tddl, 
dar după 17...C:c4 18. Nd-l Db4! 
negrul a obținut un joc foarte bun. 
Este interesant că inovația lui 
Ciocîltea a tost apreciată de către 
marii maeștri sovietici, Bronstein 
aplicînd-o cu succes în partida cu 
Reshevsky, la turneul candidaților 
la campionatul mondial (Zurich 
1953).

Dar nu toți șahiștii noștri frun
tași au înțeles să-și însușească 
ceea ce este nou în partidele și ana
lizele maeștrilor sovietici. Unii se 
limitează la studierea destul de su- 
perficiai’ă a variantelor de deschi
dere, fără să înțeleagă ideile strate
gice care au dus la apariția noilor 
scheme de joc. Vom da un simigur 
exemplu, care este însă caracteris
tic și ilustrează greșeiTe de care 
trebuie să se ferească tinerii noștri 
jucători. Este vorba despre felul 
ctim a jucat o variantă a apărării 
siciliene maestrul Erdely (cu ne
gru!) într-o partidă cu Ciocîltea, la 
turneul de antrenament de la Buș
teni, 1954.

După 1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 
c:d4. C:d4 Cf6 5. Cc3 d6 6. Nc4, 
Erdeily joacă recamandația lui Bo- 
leslavskî, G...N37, dar după 7. 0—0 
e6 8. Ne3!?, nu folosește prilejul 
de a obține egalarea prin 8...C:e4 
9. C:e4 d5, ci continuă cu 8.. a6 
9. Nb3 Ca5 10. f4 C:b3 11. c:h3, 
adoptînd astfel o linie de joc în 
care mutarea 6...Nd7 nu joacă 
nici un rol. Evident, aci Erdff’y a a- 
mestecat idei din d ferite planuri de 
apărare. Astfel mutarea a7—a6 a 
fost jucată de Taimanov contra lui 
Ilrvițki (XIX camp, al U.R.S.S.), 
combinată cu Ca5, dar fără schim
bul la b3, ci cu b7—b5, Dc7 și Nb7 
(nu d7). De asemenea, nu se vede 
în jocul negrului rostul mutării Nd7.

De notat că la o poziție simi
lară, însă cu Ne7 și 0—0 la ne
gru, în loc de a6 și Nd7, — s-a 
ajtins în partida Ciocîltea—Filip 
(Al IlI-tea turneu internațional). 
După cît se pare, 11. c:b3! a
constituit o surpriză pentru negru, 
care a jucat acum complet străin 
de spiritul sistemului: 11...Da5? 
12. a3 Dh5? și după 13. D:h5 C:h5 
14. e5l a intrat în poziție infe
rioară tei a pierdut repede.

Ideile noi aduse de c-ătre repre
zentanți școlii șahiste sovietice ne
cesită un studiu serios, deoarece 
numai în felul acesta se poate a- 
junge la o stăpînire desăvârșită a 
sistemului de deschidere, despre 
care este vorba. Numai cunoașterea 
perfectă a acestor idei permite iacei 
salt calitativ, după care jueătorui, 
ajuns maestru, poate contribui și 
el prin inovații la dezvoltarea teo
riei șahului.

Urmînd exemplul creator al șa
hiștilor din U.R.S.S. și folosind 
permanent experiența bogată a 
școlii șahiste sovietice, jucătorii 
noștri vor putea urca și mai de
parte treptele măiestriei șainriu.î, vor 
putea apăra eu și mai mult succes 
cinstea sportivă a patriei' noastre.

GH. SERGIU

Federațiile sportive mtoma|ion«le 
și ziarele ide specialitate alcătuiesc 
la fiecare sfîrșit de an cla&anwnite 
aile «ilor mal buni sportivi din lu
me pe ramuri ide sport. In aceste 
clasamente și tabele găsim multe 
nume cunoscute — sportivi ai lagă
rului păcii — și iBUilți dintre ei 
sînt în fruntea listelor: Kocsis (R.P. 
Ung. ră) ia fotbal, Vladimir Kmț 
(U.R.S S.) la atletism, Muratov 
(U.R.S.S.) la gimnastică și multi 
alții.

Sub semnătura ziaristului italian 
Furio Lettich, ziarul „Gazetta dello 
Sport“ publică clasamentul celor 
mai buni înotători ai lumii, care 
s-au •afirmat în cursul anului 1954 
prin performanțele lor deosebite. 
In fruntea acestei liste figurează 
recordmanul mondial Tumpek 
Gyorgy (R. P. Ungară),

Meritul lui Tumpek — scrie zia
ristul italian — constă în faptul 
că, în afară de a fi pulverizat re
cordurile mondiale la 100 m. flu
ture, el a adus ceva nou în teh
nica înotului: stilul delfin, al că
rui practician desăvîrșit este".

Contribuț a lui Tumpek la evo
luția recordurilor mondiale la 100 
m. fluture este, intr-adevăr, im
presionantă. Anul trecut, el a îm
bunătățit propriile sale recorduri, 
care er.au și recorduri ale tutnii, nu 
mai puțin de 4 ori : 1:03,7; 1:02,3; 
1:02,1 și apoi 102.9! Doar două 
secunde ii mai Fpsesc (teci lui 
Tumpek, pentru a-și înscrie nu
mele pe lista acelor înotători care 
reușesc să înoate 100 ml în mai 
puțin de un minut 1 Pînă acum, 
la 100 m. fluture, bras și spate nu 
a fost obținută această perfor
manță.

Acesta este primul obiectiv al 
lui Tumpek. In al doilea rind, el

ACTIVITATEA SAH1STĂ
■ A 5-a elapă a campionatului 

de șah pe echipe al Capitalei, dis
putată duminică dimineața a dat 
următoareCe rezuHtate : Dinamo— 
Progresul ITB l'/s—y/s (3), Cons
tructorul—Constructorul 1PCII 7-0 
(1 )> FI. roșie—Progresul F.B. 3 2 
(3), Progresul! DCS — Progresul 
IMF 3-0 (5), Locomotiva—Metalul 
6'A—l'A, Știința — C.C.A. 3-0 (5).
întreruptele’ se reiau joi ora 18, 

în sala din str. Lipscani 16. Astăzi 
(ora 18) este programată etapa

6-a : Progresul ITB—C.C.A. (șos. 
Ștefan cel Mare 99), Metalul — 
Știința (str. N. Iorga 40), Pro
gresul DCS—Locomotiva (bd. Di- 
nictt Golescu 38), FI. roșie—Pro
gresul IMF (str. Buzești 14), Cons
tructorul—Progresul FB (str. Ing. 
Saligny 3), Dinamo—Constructorul 
IPCH (șos. Ștefan cel Mare 43)..

■ Și în țară au loc întrecerile 
pentru prima fază a campionatului 
republican pe echipe. In campiona
tul orașului Baba Mare «fcipă 3 
etape conduce Progresul II din- 
tr-un Iot de 10 echipe. Patru echi
pe concurează în grupa orașului 
Făgăraș, din cadrul campionatului 
regiunii Stalin. In orașul Arad 
joacă 18 echipe, iar în re
giune alte 6. Avîrrtul Bușteni, du
pă victoriile asupra Progresului 
Sinaia (5'/a—2’A) și FI. roșie Azu- 
ga (-6-2), este campioană virtuală 
a raionnltii Smaia.

■ In cursul săptăiirimii trecute 
a luat sfîrșit în Capitală campio
natul dc șah pe echipe inter-teatre. 
Pe primul loc s-a clasat reprezenta
tiva Teatrului Armatei, turnată de 
Teatrul de Operetă și Teatrul CFR 
Giulești (10 echipe). La festivitatea 
de închidere, care a avut loc la 
Teatrul de Stat de Operetă, a luat 
cuvîntul maestrul internaționali dr. 
O. Troianescu.

■ Duminică 20 februarie a avut 
loc la Cluj o consfătuire a citito
rilor Revistei de Șah. Au luat cu- 
vîntul mai miulți cititori clujeni ai 
revistei, iar din partea colectivului 
redacțional a răspuns candidatul 
de maestru S. Samarian.

■ In finala campionatnlui indi
vidual al Timișoarei după primele 
runde conduce dr. R. Alexandrescu 

2'A petj urmat de A. Pichler 2 
pct.

V. Fodor, V. Săsăranu, A. 
Mungiu, V. Zbarcea, Șt. 
Weinberger 

corespondenți

Tumpek Gyorgy... In fotografia de mai sus, îl vedeți pe acest tînăr 
recordman mondial a cărui statură atletică este impresionantă.

Tumpek Gyorgy este un exemplu de conștiiciozitate pentru tinerii 
înotători. Din 1945, de cînd practi că înotul, Tumpek a înotat mii 
de kilometri... Dar fără acest antrenament sistematic nu i-ar fi 
fost posibil să obțină 58,4 la 100 m. liber, 1:02,0 la 100 m. fluture, 
ca și alte performante de valoare pe această distanță în probele de 
spate și bras. Aceste probe Tumpek le folosește ca exerciții ajutătoare 
pentru a-și desăvîrși pregătirea fizică necesară probei „fluture".

vrea să asalteze recordul mondial 
la 200 m. fluture. Dar, pentru a- 
ceasta, va trebui să-și îmbunătă
țească timpul cu nu mai puțin de 
9 secunde (anul trecut Tumpek a 
înotat 200 m. fluture în 2:30,6). 
Două obiective care vor fi desigur 
realizate de acest tînăr în virată 
de numai 26 de ani și care are o 
putere de muncă și o voință dem
ne de admirat. Pe hîrtte, socoteala

Etapa de a regiune a campionatului replicau 
de lupte clasice

In Capitală, s-a desfășurat «îm
bată și duminică, etapa de regiune 
a campionatului republican de lup
te clasice. Reuniunea a avut loc în 
Sala Filoreiasca. întrecerile au în
ceput tirziu, iar arbitrii au avut o 
ținută nereguilamienitairă. Pe de 
altă parte, programarea arbitrilor 
pentru meciuri a fost făcută de
fectuos.

Din punct de vedere tehnic, de 
asemenea, reuniunea nu a cores
puns așteptărilor. Majoritatea lup
tătorilor au arătat wnidatenaMate 
in acțiuni și o pregătire fizică in- 
sirficienifă. I-ată acum lista cam
pionilor regionali.

Cat. 52 kg. Ștefan Nemeth 
(C.C.A.), cat. 57 kg. llie Nicolaescu 
(Știința), cat. 62 kg. Pavel Bcke 
(C.C.A.), cat. 67 kg. Ion Gaspar 
(C.C.A.), cat. 73 kg Grigore Grăj- 
dan (Coostr.), cat. 79 kg. Varga 
Augustin (<Loc ), cat. 87 kg. Tudor 
Tarbă (C.C.A.), cat. grea Alexandru 
Mazurchievici (FI- roșie).

★
Din celelalte regiuni s-au califi

cat pentru finala competiției urmă
torii luptători.

• CLUJ. E. Vereș, E. Crișan, 
A. Binder, St. Gall, Z. Cevacs toți 
de la FI. roșie lanoș Herbac, G. 
Ferdinand, Imbulzan, R. Marius 
de la Constructorul.

• TG. MUREȘ. I.ntreceriiie au 
fost de un nivel tehnic scăzut. Ma
joritatea luptătorilor au fost lipsiți 
de combativitate. Luptătorii dn 
Tg. Secuiesc, au fost insuficient 
pregătiți dan punct de vedere fiare. 
Contrar reguil.amenittdui a.rtbrfruf P. 
Baczony, a luat parte la întreceri, 
și în calitate de concurent. S-au 
calificat: I. Buclai, Arca rite Koșa, 
Geza Pali, Fr. Cslszer, Ștefan 
Byori, Emil K<w.acs, toți de la Vo
ința Tg. Mureș, Pauli B-arzcny de

Cros in
Colectivul sportiv Locomotiva 

P.T.T. a organizat duminică dirrti- 
țjeața, în împrejurimile stadionului 
său, un cros în cinstea alegerilor 
organelor sportive sindicale. La 
startul celor patru probe ale între
cerilor au tost prezenți peste 60 
de afleți și atlete. Colectivul Lo
comotiva P.T.T.- s-a străduit să 
asigure acestor întreceri, bune con
diții de desfășurare. '

Iată rezultatele tehnice: seniori 
(3.000): 1. Ion Puică (Știința ICF);
2. Dumitru Dragomir (Recolta 
M.A.S,); 3. Ferdinand Haglauar
(Constructorul); 4. Mihai Baba- 
raica (Recolta M.A.S.): juniori 
(1.500 m.): 1. C. Borcescu (Con
structorul); 2. Grigore Petre (Lo

este destul de simplă. Dacă 
„mergi** 1:02,0 ipe 100 metri, este 
imposibil să nu realizezi și tim
puri în jurul a 2 minute și 20 se
cunde pe 200 m. Există însă o 
condiție esențiailă : o pregătire fi
zică excelentă și mărirea rezisten
ței în regim de viteză. Tumpek 
știe bine acest lucru, și se antre
nează în consecință.

1. O.

la Voința Sf. Ghcorghe și Carol, 
Kovacs de la Voința Tg. Secuiesc.

• La BAIA MARE, concurenții 
s-a.u prezentat la întreceri bine 
pregătiți din punct de vedere teh
nic. întrecerile au fo&t urmărite 
de un număr mare de spectatori. 
Un punct negativ ai întrecerilor, 
a fc>sf însă atitudinea nesportivă 
a luptătorului C. Tukacs. S-au ca
lificat : în ordinea categoriilor: 
Ad. Zcder (Met. S. Atare), G. Mar- 
covici (Met. B. Mare), V. Cuc (Di
nam o B. Mare), Corneliu Ardelea
na (Met. B. Atare), Jula Flaviu 
(Prog. S. Mare), A Maior (Dina
mo Baia Mare), J. Ujlaki (Voința 
B. Mare), I. Bella (D namo B. 
Mare).

• ARAD. Au participat luptători 
din colectivele sportive Flamura 
roșie U.T.A., Metalul și Locomo
tiva. In afară luptătorilor de la 
FI. roșie, ceilalți participant! s-au 
dovedit insulicilent pregătiți din 
punct de vedere tehnic. Iată cam
pionii regionali în ordinea catego
riilor :

Bele, Crișan, Kovago, Gimteae, 
Kiefer, Ranghej, Boscenco și Sipos 
toți de la Flamura roșie U.T.A.

• GALAȚI. Au participat 19 
luptători, campteni ai raioanelor 
Galați, Brăila, Filimon Sîrbu și 
Tulcea. întrecerile au fost urmă
rite de peste 300 de spec'atcri. Pre
gătirea tehnică a conourenț iilor a 
fost bună. In ordinea categoriilor 
au fost desemnați campioni regio
nalii următorii luptători : A. Lidhi- 
nenko (Fii. roșie Galați). Sacrale 
Zinopol (FU. roșie Galati), Petre 
Donose (FI. roșie Galați), Petre 
Curescu (El. roșie Galați), Iordan 
Chteiță (FI. roșie Galați), Mircea 
Strulovici (FI. roșie Galați), llie 
Boscenco (Voința Tu'lcea) și Ni
cu' ae Bucov (FI. roșie Galați).

Capitală
comotiva P.T.T.); 3. B. Gheorgbe 
(Știința); senioare (800 m.): 1.
Maria Miclea (Știința I.C.F.); 2. 
Maria Piștea (Voința); junioare 
(400 m.): 1. M Teșcan (Locomo-i 
tiva P.T.T.; 2. Gabriela Luță (Lo
comotiva P.T.T.)

In clasamentul general pe echi-1 
pe, pe primul loc se află la ega
litate Locomotiva P.T.T. și Recol
ta M.A.S. cu câte 19 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
Constructorul 6 p.; Diramo 4 p.; 
Știința 3 p.; etc.

Nlculae D. Niculae 
corespondent
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAȚA
Cea de a doua zi a campiona

tului mondial de hochei pe gheață 
s-a caracterizat prin Miluiri aprig 
disputate, soldate cu scoruri strinse.

Cel mai important meci al zilei 
îl constituia întîlnirea dintre echi
pele R. Cehoslovace și Canadei, 
care cu o săptămînă înainte termi
naseră la egalitate (3—3),. într-un 
meci amical la Praga. Cei 12.000 
de spectatori din tribunele stadio
nului din Dusseldorf au putut ve
dea un joc pasionant, prin felul 
cum a alternat scorul. Primul 
punct este înscris de canadianul 
Mc Donald în min. 2 de joc. E- 
forturile depuse de ambele echipe 
ide a modifica scorul rămîn fără 
rezultat. ' In repriza secundă, ju
cătorii cehoslovaci au inițiativa 
și egalează prin Vlastimil Bubn.k. 
In ultima repriză jocul se~ desfă
șoară într-o alură infernală cu a- 
tacuri rapide de la o poartă la 
alta. De la început, echipa ceho
slovacă ia conducerea prin Barton. 
Cîteva minute mai tîrziu Bî’.I War
wick egalează. Din nou jucătorii 
cehoslovaci atacă in trombă și o 
combinație Gut-Zabrodsky se ter
mină cu un nou gol înscr s de ul
timul. Echipa cehoslovacă conduce 
cu 3—2. In ultimele minute de joc 
canadienii reușesc să mai înscrie 
de trei ori prin Bill Warwick, 
Grant Warwick și Kilburn. Scor 
final : Canada — R. Cehoslovacă : 
5—3 (1—0, 0—1, 4—2).

Echipa Uniunii Sovietice a îrrtîl- 
hrt reprezentativa Suediei. Ca și 
tn întîlnirea de anul trecut, din 
cadrul campionatului mondial, și 
de data aceasta cu 8 minute îna
inte de terminarea meciului scoirul 
era egal (1—1). Scorul fusese des
chis de Bjorn în min. 15 al pri
mei reprize. Două minute mai tîr

Smîslov l-a învins pe Botvinik 
in campionatul de șah 

al U. R. S. S.
' In runda a X-a a campionatului 
de șah al U.R.S.S. tînărul maes
tru Boris Spasski, care a obișnuit 
de acum pe spectatori cu surprize, 
a reușit o nouă și excepțională 
performanță, învinginj pe campio
nul de șah al U.R.S.S., linii Aver
bach. întîlnirea a durat numai 29 
mutări, și este una dintre cele mai 
bune realizări ale lui Boris Spas
ski. După ce a avut multă vreme 
avantaj, Keres a scăpat cîștigul 
în partida cu Korcinoi, astfel că 
cel din urmă a reușit să obțină 
remiza Taimanov l-a învins pe An. 
toșin, iar Borisenko pe Mikenas. 
Partidele Kotov-Smîslov, Petro- 
sian-FIohr, Kan-Lîsițîn au fost 
remize. Celelalte partide s-au în
trerupt.

Duminica au fost reluate partide
le întrerupte. Botvinik l-a învins 
pe Averbach, iar Kan pe Korci
noi. întîlnirea Simaghin-Kotov a 
fost remiză. Partida Geller-Furman 
nu s-a disputat, iar cea dintre 
Botvinik și Simaghin s-a întrerupt 
pentru a doua oară la mutarea 
68-a.

După 10 runde clasamentul este 
următorul: 1. Smîslov 7 p.; 2.
Botvinik 6'/j p. (1); 1 Spasski
67» p.; 4. Gheller 6 p. (1) 5—6. 
Petrosian, Taknanov 6 p.; 7—8,
Flohr, Ilvițki 5'/, p.; 9. Fur
man 5 p. (1) ; 10—12 Kotov, Li- 
sîțîn, Keres 5 p.; 13—14. Averbach, 
Borisenko 4'A p.; 15—17. Mikenas, 
Antoșin, Kan 4 p.; 18. Korcinoi 3 
p.; 19. Simaghin 2'4 p. (1) ; 20. 
Șcerbakov 2'A p.

MOSCOVA. — (Serviciul nostru 
de radio). Aseară, în cea de a Xl-a 
rundă, s-au întîlnit doi dintre cei 
inai puternici șahiști ai lumii, 
marii maeștri M. Botvinik și V. 
Smîslov. La capătul unei partide 
aprige, Smîslov a obținut victoria 
în 28 de mutări. O mutare mai 
mult a durat partida Simaghin- 
Spasski, care a adus o nouă vic
torie celui mai tînăr participant la 
campionat, Boris Spasski. Gheller 
l-a învins pe Flohr, Furman pe 
Kotov și Antoșin pe Borisenko. Ce
lelalte partide s-au întrerupt.

ziu Uvarov a adus egalarea. Re
priza doua se termină fără goluri. 
In ultima repriză, jucătorii sovie
tici atacă mai hotăriți și reușesc 
să înscrie golul victoriei prin Șu- 
valov în min. 11. Scor final: 
U.R.S.S. — Suedia 2—1 (1—1,
0—0, 1-0).

Surpriza zilei a fost furnizat de 
echipa R. P. Polone ca ’e a întîl
nit echipa Germaniei occidentale. 
Jucătorii polonezi, care susțineau 
primul lor meci, au avut o com
portare excepțională reușind să 
învingă la limită ech a Germa
niei occidentale. Scor final: R. P- 
Polonă — Germania occidenta.ă 
5_4 (3—3, 1—0, 1 —I). Au în
scris: Kurde (2), Lewacko. Nowak 
și Janiczko pentru învngători și 
Besser. Huber, Egen și Guttowski 
pentru învinși.

In ultimul joc al zilei, echipa 
S.U A. a dispus de ecfipa Finlan
dei cu scorul de 8—1 (1—1, 4—0, 
3—0). Au mardii: Doherty (2), 
Titus (2). Christian. GrokotL Rob
son și Bjorkmanns. Pentru învinși 
a înscris LiHsoila.

★
Duminică, cel mai knporiant 

meci a fost acela dintre echipele 
Uniunii Sovietice și R. Ceho
slovace. Hocheiștii sovietici au de
monstrat din nou înalta lor măie
strie reușind să învingă la scor 
puternica echipă a R. Cehoslovace. 
Scorul este deschis de către Tre- 
gubov care înscrie în min. 19 al 
primei reprize. In repriza secundă 
hocheiștii sovietici domină, însă a- 
pararea cehoslovacă funcționează 
perfect pînă în min. 15 cînd Krîlov 
urcă scorul la 2—0 în favoarea e- 
chipei U.R.S.S. In ultima repriză 
este rîndul hoct oiștilor cehoslovaci 
să atace periculos poarta apărată

FOTBALIȘTII SOVIETICI AU 
JUCAT LA BOMBAY

După cum anunță ziarele in
diene, echipa selecționată sovietică 
de fotbal, care vizitează în prezent 
India, a susținut noi întilniri. La 
24 februarie, fotbaliștii sovietici au 
jucat în orașul Haiderabad cu e- 
chipa selecționată a Indiei, obți- 
nînd victoria cu scorul de 6-0. La 
27 februarie echipa sovietică a în
tîlnit în fața a peste 25.000 spec
tatori, echipa statului Bombay, 
campioană a Indiei. Fotbaliștii so
vietici au obținut o nouă victorie 
cu scorul de 1-0.

PRIMELE MECIURI DE CAM
PIONAT IN R. P. UNGARA

In R. P. Ungară a început cam
pionatul primei categorii la fotbal 
In ciuda timpului rece și al nin
sorii, zeci de mii de spectatori din 
Budapesta, Szolnok, Gyor și Pecs 
au fost prezenți în tribunele sta
dioanelor.

Prima etapă a adus pe teren for
mații bine pregătite, care au des
fășurat un joc de calitate și au 
oferit Întilniri disputate. In ciuda 
faptului că unele scoruri sint ridi
cate.

Honved a învins cu 5-1 (1-1) 
pe Salgotarjani Banyasz, după ce 
fusese condusă cu 1-0, prin golul 
înscris de Csaki (min. 21). Egala- 
rea a adus-o Kocsis abia în minu
tul 45. Cu 15 minute înainte de 
sfîrșit scorul era de 1-1. Echipa 
minerilor slăbită. în urma acciden
tării Iui Jedlicska, a continuat jo
cul in 10 oameni și nu a mai putut 
face față atacului impetuos al cam
pionilor. Puskas, Budai. Tichi și 
din nou Puskas au fost autorii ur
mătoarelor 4 goluri.

Kinizsi a întrecut pe Cseprti Va- 
sas cu 4-1 (1-0) după ce tn minu
tul 75 scorul era încă strins: 
2-1. O formă excelentă a arătat 
fostul fundaș Ombodi (Kinizsi), 
care a dat deplină satisfacție in 
postul de centru înaintaș, marcînd 
3 goluri.

Vasas Budapesta a întrecut pe 
Vasas Izzo cu 4-2 (2-0). Au mar
cat Nilosovici, Raduily, Bundzsak, 
Csordas și respectiv Bukovi (2).

La Gyor, Dozsa a jucat foarte 
bine cu echipa locală Vasas, dar 
a trebuit să se mulțumească cu un 
meci nul: 1-1 (0-1). Au înscris 
Toth Mihaly și respectiv Koos. Pa- 
lotai (Gyor) a apărat un penalti 
executat de Szusza. 

de Pucikov însă acesta, in formă 
extraordinară apără excelent. Im. 
min. 4 Bobrov înscrie cel de al 
treilea gol al echipei sale, iar 
două minute mai tîrziu Șuvalov 
stabilește scorul final : 4—0 pen
tru echipa U.R.S.S,

Scorul zilei a fost înregistrat de 
echipa Suediei caTe a întrecut e- 
chipa Elveției cu 10—0 (0—0,
6—0, 4—0). Pen:ru învingători au 
marcat: Oeberg (3), T. Johansson 
(3), E. Johansson, G. Johansson. 
Lundwaal și Carlsson.

Canada a jucat în compărea e- 
chipei R. P- Polone, de care a dis
pus cu scocul de 8-—0 (3—0, 3—0,
2— 0). Au înscris: Mc Jntyne (3), 
G. Warwick (2), D. Warwick, Fair
bum și Mc Donald.

Ultimul joc al zilei s-a desfășu
rat între echipele S.U.A. și Ger
maniei occidentale. Americanii au 
cîștigat cu scorul de 6—3 (3—0,
3— 3. 0—0). Au înscris: Bauer 
(2), Christian (2), Campbell și 
Mc Kinon pentru învingători și 
Seț>p (2) și BrareJwesn pentru în
vinși.

Aseară s-au înregistrat urmă
toarele rezultate tehnice : U.R.S.S. 
— R.P. Polonă 8—2 (2—0, 2—1,
4— 1) i Canada — Finlanda 12—0 
(7—0, 3—0, 2—0) ; S.U.A —• Elve
ția 7—3 (I —I, 1—0, 5—2).

Iată», programul meciurilor de 
astăzi și mîine. 1 martie; R. Ceho
slovacă — Suedia, R. P. Polonă— 
Elveția, Germania occidentală — 
Finlanda. 2 martie: R. Ceho
slovacă — Germania occidentală, 
U.R.S.S. — S.U.A., Canada — El
veția, Suedia — Finlanda.

HOTIVRB
Sîmbătă Voros Lobogo .a primit 

replica echipei Diosgyori Vasas pe 
care a învins-o după un meci foarte 
echilibrat cu 1-0 (0-0) prin grtuil 
înscris in minutul 53 de Kovacs I.

Noua promovată Pecsi Dozsa a 
debutat cu o frumoasă victorie: 3-0 
(2-0) asupra echipei Lokomotiv din 
Szombathely. In schimb, cealaltă 
echipă promovată, Legiero din 
Szolnok a pierdut pe teren propriu 
cu 1-0, în fața echipei Dorogi Ba
nyasz.

TURBINE ERFURT CONTINUĂ 
SA CONDUCĂ IN CAMPIONATUL 
DE FOTBAL AL R.D GERMANE
Turbine Erfurt jucînd în deplasare 
cu Rotation Babelsberg a terminat 
nedecis (0-0), menținîndu-se astfel în 
fruntea clasamentului cu mari șanse 
de a termina campionatul pe primul 
loc. Și Wismut Karl Marx Stadt, 
una din principalele pretendente la 
titlu, a făcut — tot în deplasare meci 
egal (2-2) cu Rotation Leipzig. Al 
treilea meci egal al etapei a fost cel 
dintre Chemie Karl Marx Stadt și 
Vorwărts Berlin: 0-0. Celelalte 4 me
ciuri s-au terminat cu victoria echi
pelor gazdă: Einheit Dresden — Mo
tor Zwickau 7-2; Chemie Halle Leu
na — Lokomotiv Leipzig 1-0; Dinamo 
Berlin — Aktivist Brieske Senften
berg: 4-0 și Fortschritt Meerane — 
Empor Rostock 1-0.

1. Turbine Erfurt 2!) 10 7 3 43:20 27
2. Wis. K. M. St. 19 9 5 5 48:33 23
3. Einheit Dresden 20 10 3 7 55:45 23
4. Rotation Leipzig 19 7 7 5 39:36 21
5. Dinamo Berlin 20 10 1 9 38:36 21
6- Lokom. Leipzig 20 8 4 8 25:23 20

7. Vorwărts Berlin 19 7 6 6 30:33 20
S. Chem. K. M. St. 19 7 6 6 28:30 20
9. Empor Rostock 20 8 2 10 19:24 18

11. Rotar. Babels. 2d 7 3 10 25:28 17
11. Motor Zwickau ta 8 1 10 33:39 17
12. Chem. Hal. L. ■ 7 3 9 24:34 17
13. Akt. Bries. Senft. 19 7 3 9 26:37 17
14. Fortschritt Meer. 19 5 i 13 26:41 11

■ A luat sfîrșit campionatul indi
vidual de tenis de masă al R. Ceho
slovace, care s-a soldat cu cîteva 
surprize. Simplu bărbați: 1. Știpek, 
2. Tereba, 3. Andreadis; simplu fe
mei: 1. Krejcova; dublu bărbați: 1. 
Andreadis-Știpek, 2. Vana-Tereba; 
dublu femei: 1. Krejcova-Vyhnanov- 
ska; dublu mixt: Krejcova-Știpek.

B Echipa de baschet ,,Spartak“ So
fia care se află în turneu în Egipt 
a mai susținut două întilniri. La 24 
februarie baschetbaliștii bulgari au 
întîlnit echipa Helejnik-Ibrahimien 
de care au dispus cu scorul de 65-36. 
La 26 februarie Spartak Sofia a jucat 
cu echipa Homentmena de care au 
dispus cu scorul de 73-37.

■ Echipa de tenis de masă a R.P. 
Ungare a susținut duminică la Viena 
o dublă întîlnire cu reprezentativa 
Austriei. La femei victoria a reve
nit echipei maghiare cu scorul de 
3-1. Iată rezultatele: Wertl — Kere- 
kesne 2-0; Gervaine — Pritzi 2-1; 
Gervaine-Wertl 2-0; Gervaine-Kere- 
kesne — Pritzi, Wertl 2-0. Echipa 
maghiară masculină alcătuită din Si- 
do, Koczian și Gyetvai a învins echi
pa Austriei cu 5-0.

Strâct oprit!
— Sssstt ! Nici o vorvă 1
...Și tînărul cu care ai încer

cat să legi o vorbă despre sport, 
se uită speriat in dreapta și în 
stingă,nu cumva să-l fi auzit 
cineva !...

Și, intr-adevăr, aceasta e si
tuația la întreprinderea Elec
troceramica, din Turda. Dacă 
scofi o vorbuliță cit de mică 
despre sport... te-ai ars I

Directorul întreprinderii, iov. 
Ion Soita, ajutat... in muncă de 
iov. loan Sopronie, președintele 
comitetului de 'întreprindere, le-a 
spus-o de la obraz tuturor sala- 
riaților din întreprindere :

— „Să nu mai aud vorbindu- 
se despre sport, că mă fac foci 
Nu dau voie în întreprinderea 
MEA să se facă agitație pe 
chestia sportului. Cine vrea să 
facă sport, să facă în altă parte, 
— la noi nu I

Cuvintele, și mai ales tonul 
drastic al tov. director i-a în
ghețat pe toți. Rar de tot, cite 
unul mai curajos, unul obișnuit 
cu... pericolele își ia inima’n 
dinți și deschide vorba despre 
sport — culmea îndrăznelii — 
tocmai in incinta fabricii, chiar 
sub... nasul tovarășului direc
tor I

Și cind te gindești — după 
cum ne informează Emil Bocoș, 
de la subredacția noastră din 
Cluj — că ani în șir, din 1951

Mare evenimera,
Astăzi vă vom face cuno

ștință cu tov. Dumitru Ferfeliuc. 
E un personagiu care merită să 
fie cunoscut de toată lumea I

In primul rlnd să vă spunem 
cu cine aveți onoarea: cu pre
ședintele consiliului regional 
Bacău al asociației Progresul.

Datele trimise de V. Mihăilă, 
de la subredacția noastră din 
Bacău, ni-l arată pe tov. Ferfe- 
liuc ca pe un ins grav, totdeau
na gînditor, afundat in proble
me. Ferească dumnezeu să-i în
trerupă cineva firul gîndurilor, 
cu cîte o problemă „minoră"! 
Tov. Ferfeliuc sare in sus de 
doi metri (cit Ion Soeter!) îți 
răspunde în doi peri și te tri
mite la tov. Eugenia Mihăilă, 
instructoarea sportivă a colecti
vului Progresul-Bacău:

— Să rezolve ea!
Tovarășa Mihăilă nu îndrăs- 

nește să ia o hotărîre fără a-l 
consulta pe tov. Ferfeliuc, așa 
că de cele mai multe ori spor
tivii sint plimbați de la unul la 
altul, ca o minge de tenis!

Așa stînd lucrurile, e limpe

Pe scurt
■ După cum scrie Nepsport din 

Budapesta echipa de fotbal Partizan 
Belgrad a primit o invitație din par

tea secției de fotbal a Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport al 
U.R.S.S. pentru a susține două me
ciuri, la Moscova și Leningrad. La 
28 iunie, Partizan va juca la Lenin
grad cu selecționata orașului, iar la 
2 iulie Partizan va întîlni la Mosco
va echipa Spartak.
| La tradiționalul cros al ziarului 

L’Humanitâ care va fi organizat în 
cursul lunii martie la Paris, și-au 
anunțat participarea atleții de renu
me mondial Emil Zatopek, Vladimir 
Kuț, Iozsef Kovacs, Chromik și alții.

■ La 24 februarie a părăsit Sofia, 
plecînd în Italia, un grup de spor
tive bulgare pentru a lua parte la 

un concurs internațional de schi care 
va începe la 27 februarie. Din dele
gația sportivilor bulgari fac parte Ma
ria Dimova, Țvetana Gheorghieva, 
Țanka Ivanova și altele.

■ La campionatele mondiale de 
scrimă pentru juniori, care se vor 
desfășura între 7 și 9 aprilie la Bu
dapesta, s-au înscris pînă în prezent 

pina in 1954, muncitorii acestei 
întreprinderi făceau sport, nu 
glumă. Colectivul lor sportiv. 
Metalul—Electroceramcia numă
ra 250 membri, avea secții de 
fotbal, handbal, volei, tenis de 
masă, turism, schi și era consi
derat colectiv sportiv fruntaș pe 
raion.

Dar de-atunci a curs multă 
apă pe Arieș și activitatea spor
tivă din cadrul intreprinderii E- 
lectroceramica s-a dus și ea... pe 
apa simbetii!... Tov. director So
ita a desființat pur și simplu 
secția de fotbal a colectivului. 
Pe urmă s-a... ocupat și de 
secția de handbal, ștergînd-o și 
pe ea de pe fața pămtntului. Pină 
la urmă, ca să facă ordine de
plină, tov. Soita a dat și... pro
clamația de care ne-am ocupai 
la început prin care a interzis 
să se mai... sufle o vorbă despre 
sport in întreprindere.

Ce și-a zis atunci tov. Bucur 
Gavril, directorul adjunct? Pot 
să nu-i dau o mină de ajutor 
tov. director ? Și ocazia n-a in- 
tirziat să se ivească, lnir-una 
din zile, fotbaliștii trebuind să 
se deplaseze la Cluj pentru a 
susține un meci de campionat 
cu echipa Progresul, au cerut 
sprijinul conducerii întreprinde
rii. Și tov. Bucur Gavril i-a... 
sprijinit:

— Autocamion nu vă dau 
Dacă vreți, vă pun la dispozi
ție... tractorul!

Cam tot așa procedează și 
tov. Ion Sopronie, președintele 
comitetului de întreprindere, ca
re, insă, nu uită să plaseze de 
fiecare dată și cîte o... glumă. 
Cea mai reușită glumă este însă 
aceea că toți aceștia — trei 
doamne și ...toți trei /... — și 
tov. Soita, și tov. Bucur, și tov. 
Sopronie — sint membri în 
conducerea colectivului... spor
tiv !...

Bună glumă, nu ?!?...

mare!...
de că la consiliul regional Ba
cău al asociației Progresul trea
ba nu merge ca pe... roate! Nici 
n-ar putea să meargă astfel, 
mai ales de cind tov. Ferfeliuc 
a luat bicicleta colectivului și a 
dus-o la dumnealui acasă, ca 
„să fie mai în... siguranță"...

Ce e drept e drept; tov. Fer
feliuc e foarte „atașat", de co
lectivul sportiv și mai ales de... 
bunurile lui. Ca activist spor
tiv, tov. Ferfeliuc consideră că 
are tot dreptul să... împrumute 
din magazie și să poarte, cind 
un trening, cind un pulover, 
cind o pereche de bocanci de 
schi...

Și știți de ce, duminică, se 
oprise circulația pe strada Mare 
din Bacău? Toți cetățenii se 
uitau, se uitau lung și nu le ve
nea să-și creadă ochilor: pentru 
prima oară tov. Ferfeliuc purta 
propria sa îmbrăcămintei...

...Asta e un mare eveniment 
la Bacău!...

JACK BERARIU 
GEORGE Ml HALT HE

18 țări. Printre țările participante 
se numără Italia, R. P. Poloni, Fran
ța, R.P.R., Olanda, Egipt și altele.

■ Săptămînă trecută, cunoscuwi- 
înotător francez Gilbert Bozon a sta
bilit un nou record mondial la Item, 
spate. El a parcurs distanța in timpul 
de 1:02,1, întrecînd vechiul record al 
havaianuiui Oyakawa, care era de 
1:02,8.

■ In capitala R. P. Bulgaria au 
început pregătirile în vederea tradi
ționalului turneu de baschet mascu
lin dotat cu cupa ..Marele premiu al 
orașului Sofia". Pînă în prezent 
și-au anunțat participarea reprezen
tativele orașelor: Praga, Budapesta, 
Varșovia și Paris — F.S.G.T. Se mai 
așteaptă și înscrierile altor echipe 
reprezentative de orașe, cărora li s-au 
trimis invitații.

5 In campionatul de șah al Iugo
slaviei, după 12 runde conduce ma
rele maestru internațional Gligorici. 
cu 8 puncte, urmat de Karaklajici cu 
7*/2 P- (1 întreruptă), Rabar 7*/» P- 
și Matanovici, Nelici, Trajcovici cu 
cîte 7 p.
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