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FEMEILE —0 
IN SLUJBA PĂCII

SE ÎMPLINESC astăzi 45 de ani 
de cînd femeile din lumea în

treagă sărbătoresc, în spirit de prie
tenie și solidaritate, Ziua Interna
țională a Femeii.

In Uniunea Sovietică — țara un
de pentru prima oară în istoria o- 
menirii a fost realizată egalitatea 
în drepturi a femeilor cu bărbații 
în toate domeniile de activitate — 
ziua de 8 Martie este sărbătorită 
în condițiile unui puternic avînt în 
muncă, in condițiile luptei dusă de 
Uniunea Sovietică pentru slăbirea 
încordării internaționale și preîn- 
tîmpinarea unui nou război mondial.

In țările de democrație populară, 
această zi sărbătorească este în- 
tîmpinată cu noi succese în con
struirea socialismului, în ridicarea 
nivelului de trai material și cul
tural, este întîmpinată de însufle
țirea cu care oamenii jpbitori de 
pace semnează Apelul de la Viena.

In țările capitaliste, femeile mun
citoare înitmpină ziua de 8 Mar- 
tie în condițiile luptei împotriva ex
ploatării din ce în ce mai crincene. 
împotriva cursei înarmărilor care 
a adus în acele țări mizerie, foame
te, șomaj. Împreună cu toți oa
menii cinstiți, femeile din țările ca
pitaliste își manifestă curajos îm
potrivirea față de uneltirile ațâță
torilor la război; ele cheamă so
ții, frații și fiii lor să lupte cu ho- 
tărîre pentru pace în întreaga lume.

O mare forță în mișearea demo
crată a femeilor o constituie Fe
derația Democrată Internațională a 
Femeilor, care grupează în rîndu- 
rile ei 140 de milioane de femei din 
66 de țări. In apelul adoptat de 
recenta sesiune a Consiliului 
F.D.LF. se subliniază rolul hotărî- 
tor pe care îl au femeile în lupta 
pentru menținerea păcii. „Depinde 
de noi — încheie apelul — de ac
țiunea noastră, de entuziasmul și 
unitatea noastră, pentru ca în fața 
întregii omeniri să se deschidă o 
eră de succese hotărîtoare pentru 
drepturile femeilor, pentru fericirea 
copiilor și pentru pace" .

In țara noastră, femeile se bucu
ră de' o deplină egalitate de drep
turi cu bărbații. Conștiente de fap
tul că puterea populară le-a ofe
rit posibilități largi de a-și afir
ma capacitatea lor creatoare, ele de
pun o muncă plină de avînt pa
triotic în toate sectoarele de acti
vitate. Poporul nostru se mîndrește, 
pe drept cuvînt, cu munca rodnică 
a femeilor »n domeniul economic, 
politic, social și cultural. Cite fila
toare din țara noastră nu au ur
mat inițiativa Elenei Chișiu pen
tru îmbunătățirea calității firelor de 
bumbac ? Cîți oameni ai muncii din 
fabrici și uzine nu au primit cu 
bucurie inițiativa Antoanetei Ale- 
xovici, de mărire a indicelui de 
utilizare a mașinilor ? Cine nu a 
simțit respect față de hărnicia Dră- 
ghinei Curtu, președinta gospodă
riei agricole colective din Semiac, 
ale cărei ogoare au dat roade atît 
de îmbelșugate ?

O însemnată contribuție aduc fe
meile la dezvoltarea științei, artei și 
literaturii. Zeci de mii de femei 
muncesc în învățămînt, alte zeci 
de mii lucrează în comerțul de stat. 
Ca urmare a egalității depline cu 
bărbații, mulfi femei dețin astăzi 
funcții de răspundere. Sînt 66 de
putate în Marea Adunare Națională, 
33.000 deputate în sfaturile populare 
locale, 7.400 asesoare populare, 1.800 
femei fac parte din consiliile de con
ducere ale gospodăriilor agricole co
lective, 629 femei sînt colaboratoare 
științifice ale Academiei R.P.R. 
Pentru vrednicia lor, aproape 6.000 
femei au fost distinse cu ordine 
și medalii.

Statul democrat-popular ocrotește 
mama și copilul. Mamele cu mulți

Consiliului
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copii primesc ajutoare bănești, sînt 
distinse cu titlul de „Mamă eroi
nă", cu ordinul „Gloria maternă” și 
cu „Medalia maternității". S-au în
ființat, totodată, numeroase case 
de naștere, creșe, cămine de copii, 
policlinici, au fost organizate co
lonii de copii la munte și Ia mare.

Folosind posibilitățile create de 
regimul nostru democrat-popular 
pentru practicarea sportului, nu
meroase tinere vin pe stadioane, în 
sălile de sport, la bazinele de înot 
sau pe piftiile de schi. Tot mai 
mare este numărul tinerelor care 
participă la competițiile cu caracter 
de masă : Spartachiade sindical- și 
sătești, oampionate școlare, 
pionate de cros pe echipe și 
viduale. Dintre participantele 
ceste competiții, multe au 
treptele măiestriei sportive, 
gînd campioane și recordmane ale 
țării. Sînt bine cunoscute și pre
țuite sportive ca lolanda Balaș, Lia 
Manoliu, Aneliese Reimesch-Zim- 
breșteanu (atletism). Elena Leuș- 
tean. Emilia Vătășoiu, Agneta Hofi- 
man (gimnastică), '
Sahighiaru Marieta 
(tir). Marta Kardos.
(canotaj). Maria Călugărița, Maria 
Pircan (volei). Viorica Antonescu 
(baschet), Sanda Platon, Elisabeta 
Bock (înot), Ella Zeller (tenis de 
masă), Mady Marotineanu, Elena 
Zangor (schi) și încă atîtea altele 
care fac cinste mișcării noastre 
sportive.

însuflețite de un adine patriotism, 
sportivele noastre de frunte au re
prezentat cu cinste culorile țării iu
bite. Maestra emerită a sportului 
Angelica Rozeanu a cucerit cu re
gularitate în ultimii cinci ani titlul 
de campioană a lumii la tenis de 
masă. De asemenea, echipa femi
nină de tenis de masă a înscris 
de trei ori numele țării noastre în 
palmaresul campionatelor mondiale. 
O frumoasă comportare a avut echi
pa feminină de gimnastică la cam
pionatele mondiale din 1954, reușind 
să se claseze pe. locul IV înaintea 
reprezentativelor unor țări cu veche 
tradiție în acest sport. A contribuit 
la ridicarea prestigiului sportiv al 
patriei și echipajul de 8 + 1 care a 
ocupat locul II ta campionatele eu
ropene de canotaj academic din anul 
1954. De-altfel, trebuie să arătăm 

că din numărul total al maeștrilor 
sportului aproape 80 sînt femei.

Un important număr de femei 
desfășoară o muncă plină de avînt 
pe tărîmul culturii fizice și sportu
lui. Activiste, antrenoare, arbitre, 
profesoare, ele aduc o contribuție 
însemnată la dezvoltarea mișcării 
noastre sportive, la angrenarea unui 
cît mai mare număr de oameni ai 
muncii în practicarea sportului care 
le oțelește mușchii și voința, ajutîn- 
du-i astfel să muncească mai cu 
spor pentru înflorirea și întărirea 
patriei. Activiste ca Ana Zahan sau 
Lica Boanță—din secția C.F.S. din 
C.C.S.,—Elena Tonceanu—din Con
siliul Central al asociației Flamura 
roșie —, Tamara Mocanu, 
Bucuroiu — din Consiliul 
al asociației Progresul — : 
Copăceanu — din consiliul 
al asociației Voința — au 
cu rivnă, au contribuit Ia ducerea la 
bun sfirșit a unei serii de acțiuni le
gate de progresul cantitativ și cali
tativ al mișcării noastre sportive. Și 
în fața mișcării noastre sportive 
stau sarcini mărețe, căci ea este o 
școală a curajului, a spiritului co
lectiv, a patriotismului fierbinte, a 
voinței neînduplecate de a lupta 
pentru pacea, progresul și fericirea 
întregii omeniri.

alături

care ame~ 
copiii, via- 
din țara 

de milioa-

îngrijorate de primejdia 
unui nou război 
nință căminele, 
ța lor, femeile 
noastră,
nele de femei din lumea 
întreagă, își exprimă hofă- 
rîrea de a nu îngădui 
cercurilor imperialiste a- 
gresize dezlănțuirea unui 
război atomic.
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Utemistul Schwerin stringe semnături
Alfred Schwerin, portarul echi

pei de fotbal Metaiul-„O{eluI Ro
șu” e un tînăr ca mulți alții din 
patria noastră. Un tînăr vrednic și 
cinstit, care își iubește munca și 
viața sa liberă și fericită.

Și, tocmai pentru că își iubește 
munca și viața, pentru că și el, 
ca mulți alți tineri, e hotărit să 
lupte Sin toate puterile pentru a- 
părarea păcii, iată-1 intrind cu o 
listă din birou in birou în clădi
rea blocului tehnic al uzinelor „O- 
țelui Roșu”. Pe această listă se aș
tern, rînd pe rîrsd, numele celor 

ce înțeleg să-și pună semnătura 
pe Apelul Consiliului Mondial al 
Păcii, pentru a.și dovedi odată 
mai mult hotarîrea lor de a lup
ta pentru pace, împotriva oricăror 
încercări ale celor care vor să dez
lănțuie războiul atomic. Utemistul 
Alfred Schwerin, unul dintre spor-

tivii cei mai cunoscuți de la uzi
nele „Oțelul Roșu”, a strîns cu 
toată dragostea aceste semnături. 
Le-a strîns cu conștiința deplină 
a contribuției pe care o aduce in 
acest fed la minunata luptă pentru 
pace a oamenilor cinstiți din lu
mea întreagă.

Dintre semnăturile strinse pe A- 
pelul Consiliului Mondial al Păcii 
de fotbalistul Alfred Schwerin, 
multe sdnt ale sportivilor din u- 
zină. A'latrgian Serafim, normalor, 
Francisc Loretter, labo'ant și mulți 
alți sportivi au semnat Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii ală- 
turîndu-se astfel milioanelor d® 
luptători pentru pace, ale căror 
glasuri se ridică tot mai puternic 
împotriva celor ce vor să dezlăn
țuie războiul atomic.

Romulus și Radu Zeno 
corespondenți

Le sint dragi viata și patria lor
Iuliu Minulescu, Rudolf Schuster, 

Walter Bordon, Paul Proșac, Otto 
Schemei, Ion Pascu și V. Simonis 
sînt tineri cicliști ai colectivului 
sportiv Avîntul din Sibiu. Unii din
tre ei au 
pe șoselele 
au păstrat

parcurs mulți kilometri 
țării, iar din cursele lor 
imaginea atitor locuri

frumoase, au îndrăgit și mai mult 
pămîntul patriei. Acum, in zilele 
acestea, cind poporul nostru își 
ridică glasul împotriva celor ce vor 
război, celor ce vor să aducă moar
tea și ruina, acești tineri sportivi 
și-au pus cu toată hotarîrea sem
nătura pe Apelul pentru interzicerea 
războiului atomic.

Au semnat constructorii 
din Valea Jiului

De pe Valea Jiului sosesc fare: 
dacția noastră numeroase scrisori. 
Ele ne aduc vestea victoriilor tot 
mai frumoase obținute în muncă 
de harnicii mineri și constructori 
caire lucrează aiici, vestea reali
zărilor de seamă înregistrate în 
ultima viretne.

Dirrtr-o asemenea știre sosită de 
curînd de la subredacția noastră' 
din Deva, am aflat că hairnicii 
sportivi ai colectivului Construc
torul Petrila, constiturți în brigaria 
complexă idle muncă ide la punc
tul de lucru „Jiu” au sem
nat după .ieșirea din producție A- 
pelul Consiliului Mondial al Pă
cii. Zidarul Tudor Diaconu, atlet, 
dulgherul Constantin Osiceanu, 
campion raional de cros, săpătorul 
Nicolae Dobrescu atlet, mecanicul 
Beta Aurel și betonistul Constan
tin Ganea, purtători ai insignei 
Q.M.A. gr. 1, fierarul Constantin 
Ștefan, atlet, au semnat Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii ma- 
nifestîndu-și prin aceasta hotărî- 
rea lor Se a lupta din toate pu
terile pentru apărarea vieții lor 
și a familiilor lor, pentru pro
gresul și propășirea țării noastre. 
Ca mii de alți sportivi ai țării 
noastre, ei se alătură luptei dusă 
de oamenii cinstiți din întreaga 
lume împotriva celor ce vor să 
dezlănțuie războiul atomic.

S-au întrecut 
pentru „Cupa 8 Martie”

• Competiția de tenis de masă 
organizată de asociația sportivă 

Flamura roșie în cinstea zilei de 
8 Martie s-a bucurat de un mare 
succes. întrecerea a luat sfirșit 
cu victoria pe deplin meritată a 
echipei Flamura roșie I, compusă 
din T. Vasilescu, D. Mavrocordat 
și L. Săvulescu.’Spectatorilor pre- 
zenți la întreceri le-a fost oferită și 
o surpriză, prtn demonstrația maes- 
■trelor spartului Ella Zeller și Sari 
Szasz, care au jucat cu Teii Gro- 
■pescu și Lucia Vasilescu. Clasamen
tul final al competiției se prezintă 
astfel: 1) Flamura roșie I 12 p. 
(ciștigătoarea „Cupei 8 Martie”), 
2) Progresul I 11 p., 3) Voința I 
10 p., 4) Voința II 9 p., 5) Surdo- 
muți 8 p., 6) Flamura roșie II 7 p.

• Sportivii din Cluj s-au între
cut în numeroase competiții do
tate cu „Cupa 8 Martie”. Una. din
tre cele mai interesante a fost 
caa 
a Il-a a colectivului 
terminat învingătoare, 
apoi FI roșie-„Ianoș 
Voința. Individual s-au impus Eva 
Fodor (FI. roșie) și Dorotea Plă- 
cintar (Voința). Au mai avut ioc 
competiții de schi, șah, tenis de 
masă, etc. (De la subredacția 
noastră).

în numeroase competiții do-

cele mai interesante a fost 
de gimnastică, în care echipa 

Metalul a
S-a clasat 

Herbak” și

►

I încetarea stării de război 
intre R. P. R. și Germania

Republicii 
R.P.R. și 
dr. Petru 
Republicii

Populare Romîne privind încetarea stării de 
Germania.
Groza, președintele Prezidiului Marii Adunări 
Populare Romîne a făcut o expunere asupra

In ședința din 7 martie a.c.. Prezidiul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne a luat în discuție propunerea Consiliului de 
Miniștri al 
război intre

Tovarășul 
Naționale a
acestei probleme.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne a 
adoptat următorul decret:

La propunerea Consiliului de 
mine, Prezidiul Marii Adunări 
Romîne, decretează:

ARTICOL UNIC: Starea de
Romînia la 24 august 1944, încetează.

încetarea stării de război cu Germania nu afectează drepturile și 
obligațiile reciproce ale Romîniei și Germaniei rezultînd din acordu
rile internaționale în vigoare.

Miniștri al Republicii Populare Ro- 
Naționale a Republicii Populare

război declarată Germaniei de către

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale

P. GROZA

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale

A. BUNACÎU
Dat în București la 7 martie 1955 !
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Consfătuirea metodiștilor Oe educație fîzică
montară nr. 1 Bistrița nu îtn-In pruna jumătate a lunii ie- 

bruarie a avut loc la Ministe- 
rul învățământului o consfătui- 
re cu metodiștii de educație fi
zică din cadrul secțiilor regio
nale din învățămint.

In cadrul consUiturrâi au fost 
analizate rezultatele obținute în 
activitatea de educație fizică în 
prima jumătate a anului școlar 
1954/55, au fost arătate greu
tățile întîmpinate, precum și 
metodele folosite in munca me
todiștilor.

Din această consfătuire a re
ieșit că activitatea de educație 
fizică în școli a realizat pro
grese însemnate față de anul 
trecut. Astfel, majoritatea ca
drelor didactice au reușit să 
iacă lecțij de bună calitate, a- 
daptate condițiunilor materiale 
pe care le au la dispoziție, fi
nind seama de vîrsta elevilor, 
de nivelul lor de dezvoltare și 
de pregătire fizică, dozind e- 
fortul în mod just și țrnmd sea
ma că la sfârșitul lecției de edu
cație fizică elevii trebuie să fie 

apți să continue activiiățile care 
urmează m program. Cei mai 
Biulți profesori au ales cu price
pere temele lecțiilor din mate
rialul prevăzut hi programele de 
studii, și-au întocmit în mod ju- 
«ficios planul cal-mdarlstic, res
pecting principiile pedagogice
și finind seama de condițiile 
materiale existente, de nivelul 
și capacitatea de lucru a clasei. 
Printre cadrele care au ținut 
lecții la un nivel ridicat, folo
sind o justă planificare în pre-

■ darea cunoștințelor și în for
marea deprinderilor sînt: Sil
via Negreanu, Angela Filip, 
Dan Popescu (București), Ale
xa Pop (Arad), Viorica Rado-

; viei (Constanța), Dionisie Papa 
(Tnmia), Ev>a Fulop (Bistrița) 
și alții. Unde cadre au reușit, 
prin "lecții bine studiate, 6ă 
elimine „timpii marți" și -au 
realizat lecții drtkamice, variate 
și .atrăgătoare pentru elevi. De 
exemplu: Ion Diaconu (Do- 
rohoi), Silvia Negrea™ 
(București), Gh. Bazilides 
(Gheorghieni), Josif Nagy (O- 
rașul Stalin), Ecaterina Stăn- 
culescu (Giurgiu) și mulți alții.

Metodiștii de educație fizică 
eu subliniat contribuția adusă 
prin lecțiile de educație fizică 
în munca de educare a elevilor 
în spiritul disciplinei liber con
simțite, a formării deprinderi
lor igienice, personale și colec- 

• tive, a închegării vieții colecti
vului de elevi, a respectului fa
ță de avutul obștesc, etc. Ast
fel de cadre, care s-au remar- 

1 cat obținînd rezultate deosebi
te din punct de vedere educa
tiv, sînt: Gh. Comănaru (Cluj), 
N. Crișan (Bistrița), Constan
ța Mateescu (Giurgiu) și alții.

Cu toate îndrumările date de 
metodiști, mai sînt încă unele 
cadre care vin nepregătite la 
lecții, ca de exemplu: Ioana 
Bogdan de da Școala de 10 ani 
Abrud, Const. Martin de la Școa
la de 10 ani nr. 2 Iași, Maria 
Roșioară de la școala de 10 ani 

j nr. 4 băieți din București. Alte
: cadre nu țin seama în alegerea
l exercițiiloc de condițiile în care
i se desfășoară lecția. De exem-
■ piu: prof. Leninsky de la Școa-
I la de 10 ani Huși, care, lucrînd
‘ cu elevii în frig, folosește e-

■ xerciții statice, iar în alte lec-
• ții alege exerciții sub posibili-
t tatea clasei și dă explicații
’ lungi, plictisitoare și inutile,
| dovedind lipsă de pregătire a
l lecțiilor; prof. Iacob, de 1a
•' Școala Profesională mecanică
■ Huși, a dovedit atitudine ne-
i justă față de muncă și un slab
j simț de răspundere: poof. Au

rora Socina de la Școala ele- 

Intrecerea schiorilor din asociația Constructorul

bina metoda demonstrației cu 
explicația, din care cauză elevii 
nu reușesc să-și însușească co
rect exercițiile predate.

Rezultatele obținute se dato- 
resc, în mare măsură, preocu
pării metodiștilor de a îndruma 
și stimula cadrele didactice în 
scopul ridicării necontenite a 
nivelului ideologic și profesio
nal, luînd parte activă la cercu
rile pedagogice, de a studia și 
pregăti temeinic lecțiile etc. Prin
tre mestodiștii regionali, care au 
obținut cele mai bune rezultate 
în munca de îndrumare a proce
sului de învățăm'nt a cercuri
lor pedagogice și în organiza
rea manifestărilor sportive de 
masă sînt: Georgefa Sirbulescu 
(Orașul București). Franctsc Lo- 
rentzi (Cluj), Sever Ei.olaru 
(Hunedoara), Vasile Ghenadie 
(Bacău) și alții.

Munca metodiștilor a dat re
zultate bune acolo unde secțiile 
de învățăm'nt te-aju acordat 
sprijinul necesar. Așa a fost în 
București, precum și în regiu
nile Cluj, Bacău. Regiunea Au
tonomă Maghiară și altele.

Au fost însă Și secții de în- 
vâțam’nt care n-au dat atenția 
cuvenită îndeplinirii sarcinilor 
metodiștilor de educație fizică 
din care cauză nu i-au ajutat 
în muncă, ori i-au folosit pen
tru alte probleme, unele cu ca
racter administrativ, neglijîndlu- 
se astfel munca de îndrumare 
metodică (de exemplu: regiu
nea Timișoara, Arad, Bîrlad, 
Pitești).

Unele secții regionale de în
vățămint nu au făcut toate e- 
f orturile pentru a încadra un 
metodist de educație fizică. De 
exemplu: Craiova, Suceava,
Iași și Oradea.

In munca metodiștilor de e- 
duoație fizică s-a observat și o 
serie de lipsuri. Astfel: o slabă 
preocupare față de activitatea 
de educație fizică în învăță- 
mîntul preșcolar, la clasele I- 
IV, la casele de pionieri și, 
uneori, față de activitatea co
lectivelor sportive școlare: prea 
puțină grijă pentru îndrumarea 
pedagogică și ridicarea cadre
lor tinere; uneori nu s-a folosit 
îndeajuns colaborarea cu orga
nele C.C.F.S. și sprijinul aces
tora. Metodistul regiunii Stalin, 
Iosif Papuc, a subapreciat ne
cesitatea de a fi prezent la a- 
ceastă consfătuire, ocupîndu-se 
în acest timp de alte proble
me, cu toate că prin participa
rea sa ar fi avut multe lucruri 
de învățat.

Pentru toburiâtățârea activi
tății de educație fizică, meto
diștii de educație fizică au sar
cina de a-și forma un colectiv 
din cele mai bune cadre di
dactice, cu care să se consulte 
în rezolvarea problemelor; să 
urmărească și să stimuleze con
tinua ridicare a nivelului ideo
logic și "profesional al cadrelor, 
prin studiu individual, prin ac
tivitate în cadrul cercurilor pe
dagogice etc.; să analizeze pe
riodic pe raioane și localitate 
sau pe școli activitatea de e- 
ducație fizică; să lupte pentru 
crearea în școli a condițiilor 
necesare desfășurării procesului 
de învățămînt la educația fizi
că.

Secțiilor de învățămînt te 
revine sarcina de a îndruma și 
sprijini munca metodiștilor de 
educație fizică, creîndu-le con
dițiile necesare și analizîndu-te 
periodic activitatea .

M. T. IONESCU
Șeful serviciului pentru educa

ție fizică și sport din 
Ministerul Invățămîntuluî 

caz, Iosif Bartha din Tg. Mureș, 
sau Grigore Popescu din Sibiu, ale 
căror nume ne erau necunoscute 
pînă mai zilele trecute, s-au afir
mat în med deosebit, ctasîndu-se pe 
primele .locuiri în proba de fond des
fășurată pe distanța de 8 km. In 
întrecerea de fond, rezervată tinere
lor, care s-a disputat pe distanța de 
4 km., cel mai bun rezultat l-a ob
ținut Ritita Schob din Sibiu. Ea a 
avut o comportare frumoasă pe tot 
parcursul.

Pe primul loc în proba de sla
lom uriaș s-a clasat tînărul Hel
muth Helsdorfer din Orașul Stalin, 
care a obținut astfel și titlul de 
campion al asociației Constructorul 
pe aijul 1955. Q a fost urmat de

La colectivul sportiv Progresul I. T. B. 
se dezvoltă activitatea sportivă de mase

Competițiile de masă .au menirea 
de a atrage intr-o .activitate sportivă 
continuă masele largi de muncitori, 
țărani muncitori, elevi și studenți, 
.are, în marea lor majoritate, fac 
cu acest prilej primii pași în sport.

Rostul competițiilor de masă a 
fost însă, uneori, greșit înțeles, li
nele coiective sportive dădeau „bă
tălia*' pentru îndeplinirea formală a 
sarcinilor pentru ca, imediat ce 
competiția respectivă se termina, să 
înceteze și activitatea sportivă de 
masă. Cazuri din acestea cînd acti
vitatea sportivă de mase dura cam 
tot atît cît ținea competiția au fost, 
din păcate, destule deoarece nu în 
țoale colectivele sportive se duce o 
muncă temeinică de atragere a sa- 
lariațilcr în spoit dar mai ales se 
neglijează asigurarea continuității in 
pregătirea sportivă a acestora.

La colectivul sportiv Progresul
I.T.B  din Capitală, colectiv care 
înregistrase, totuși, unele succese in 
acmemul sportului' de mase, se fă
cea pînă nu demult aceeași greșeală: 
munca în asalt. E drept că mai în 
totdeauna ce.ectivui își îndeplinea 
ariga:amentele la acest ispitei. Dar, 
de îndată ce se- t- imira competiția 
respectivă, oamenii se „odihneau" 
pînă la o r-c-aă zi (de obicei la zi- 
le'e festive) cînd. erau chemați din 
nou la... defilările sportivilor.

1 Pe cărările care duc la cabana 
Păltiniș, zăpada începuse din nou 
să se așteamnă. In seaira aceea urnea 
.serpanitinia dinspre Rășinari un grup 
«ie tineri. Erau sportivii care uir- 
fflau să participe la finalele Spar 3- 
«hiadleii die schi a asociației Cons- 
Itauctorol...

A doua zi a început concursul. 
•Pîrtiife din jurul cabanei Păltiniș 
iiremătau de tineirețe și voioșie. 
Concurenții erau dornici să-și do
vedească destoinicia. De alifdl, cu. 
rînd așteptările lor aveau să fie 
«lin plin confirmate...

Tineri ca Doru Zaharia d'n Bi-

De la începutul .anului însă, aceas
tă orientare greșită s-a schimbat și 
la colectivul Progresul I.T.B. Con
siliul colectivului sportiv și-a pro
pus, ca una din principalele sar
cini, asigurarea unei temeinice ac
tivități sportive de mase. S-a alcă
tuit mai întâi un plan de penspec-

Din activitatea 
unei comisii locale

Baschetul și voleiul sînt două 
discipline sportive toarte -popuilaire 
în rândurile tineretului din orașul 
Sf. Gheorghe. Atît vara cît și iar
na, sute de tineri și tinere din a- 
cest oraș part'cipă la multe între
ceri. Cea mal importantă dintre a- 
cestea este „Cupa orașului Sf. 
Gheorghe".

întreaga activitate în aceste spor
turi este coordonată de comisia lo
cală de baschet și volei (președinte 
Al. Ac zel Ț, caire, planiificându-și cu 
justețe munca, a reușit -să asigure o 
activitate continuă și bogată. Actu
almente, la Sf. Gheorghe se desfă
șoară o intensă activitate competi- 
îpnală, la care participă 13 echipe 
de baschet și» 11 ech pe de volei.

Comisia loaală de baschet și vo
lei din orașul Sf. Gheorghe a avut 
o permanentă preocupare pentru 
întărirea disciplinei în cadrul co
lectivelor sportive care au secții de 
voleii, sau baschet. O serie rit jucă
tori și jucătoare, care au manifes
tat atitudini nesportive, au primit 
severe sancțiuni, prin aceasta îm- 
bunătățindu-se atmosfera de pe te
renurile de joc.

Prin felul în care își duce activi
tatea și pr'n străduințele pe care 
le depune pentru o cît mai frumoa
să dezvoltare a baschetului și a 
voleiului, comisia locală de baschet 
și volei din orașul Sf. Gheorghe 
constituie um bun exemplu.

Constantin Finichiti 
coresoondent
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Norbert Hatzag și Ervin Seiler din 
Sibiu.

La fete, victoria a revenit tine
rei Susse Teutsch din Orașul 
Stalin. Ea a fost urmată de Metta 
Iosif din Orașul Stallin și Britta 
Schopp din București-

Seara, în sala mare a cabanei, 
t'nerii s-au adunat din nou. Tov. 
Rubin, din Consiliul central al a- 
sociației Constructorul, a împărțit 
concurenților diplome. Apoi, gla
suri tinere au prins să cînte melo
dii pl ne de viață. Părăsind caba
na, tinerii au dus cu ei amintirea 
unor întreceri dârze și plăcute..,

Mihai Iones cu 
corespondent

tivă pentru anul în curs, în care au 
fost prevăzute, printre altele, două 
obiective principale: I. atragerea
unui număr cît mai mare de salari- 
ați în activitatea sportivă de mase 
prin organizarea competiției de casă 
a I.T.B.-iștilor și 2. asigurarea 
continuității prin formarea și pre
gătirea unor echipe cu cadre re
crutate din rîndurile participanților 
la întreceri, care să intre în cam
pionatele raionale și orășenești.

Competiția deschisă numai înce
pătorilor, va fi organizată la 12 
discipline sportive: șah, tenis de 
masă, atletism, volei, fotbal, hand
bal, fir, natație, oină, gimnas
tică, haltere și ciclism și va în
cepe ia 15 martie. Pentru ca inte
resul participanților să fie același, 
competiția se organizează la jocuri 
sportive, sistem turneu, tur-retur, 
iar la sporturile individuale, în 

anumite zle, fixate pe cercuri 
sportive. Durata competiției este 
destuii de mare, finala urmîmd să 
aibă loc în preajma zilei de 7 
Noiembrie, ceea ce înseamnă că 
salairiații de ta I.T.B. voir fi .angre
nați toată vara înir-o susținută ac
tivitate sportivă.

Prin organizarea acestei compe
tiții colectivul sportiv Progresul 

I T.B. îșî creează premisele unei 
lairgi participări a salariat itor la 
competițiile sportive de masă ce 
se vor organiza în acest an și 
în același timp își mărește numă
rul sportivilor' activi. Fără îndo
ială că la sfârșitul întrecerilor co- 
ledtivul sportiv Progresul I.T.B. 
va număra mai mulți membri și 
mai mulți sportivi clasificați. 
Exemplul sportivelor Emilia Do-
—

Prin colectivele din orașul și regiunea Bacău
O vizită la colectivele sportive 

din regiunea Bacău, la aproape o 
lună de la începerea acțiumii de 
pregătire a alegerilor organelor 
sportive sindicale, a scos în eviden
ță o serie de aspecte interesante.

MUNCA SUSȚINUTA,, REZUL
TATE BUNE

Cu mult elan au participat mem
brii cotectivutai Ftamuma roșie 
Proletarul dta Bacău la acț iun ii a 
inițiate în cinstea alegerilor. In 
secția de țesătorie, un schimb de 
onoare organizat în c'nstea aces
tui -eveniment a dus la realizarea 
a 600 kg. material peste plan. Cefe 
mai mari diqpășiri de normă au fost 
realizate de Mendel Herșou, Maria 
Lungu, Eugen Rateu și Gh, Popa.

Comitetul de întreprindere s-a o- 
cupat îndeaproape de buna desfă
șurare a pregătirilor pentru ale
geri, sprijinind comitetele de cerc 
la întocmirea dărilor de seamă și 
mobilizînd membrii de sindicat să se 
înscrie în cotectivul sportiv și să 
ia parte la adunările generale rife 
alegeri. Reușită .a fost alegerea co
mitetului de conducere al cerculuii 
„Țesătorie". In adumairea generală, 
membrii cercului au ridicat proble
me importante, au criticat* cu tă
rie lipsurile existente și au ales 
în comitetul de cerc tovarăși ca
pabili, ca M. Herșcu sau B. Neim- 
berg.

INTRE PLAN SI... REALIZA
REA LUI

....Zeci de norme G.M.A. trecute, 
înscrierea .a 200 de noi membri în 
colectiv, acțiuni pentru populariza
rea alegerilor etc., etc." Toate sînt 
cuprinse în planul de acțiune pentru 
pregătirea alegerilor ta colectivul 
sportiv Flamura roșie „Bacăul" și 
sînt prezentate cu mîndrie de pre
ședinta comitetului de întrapriedere 
oricui se interesează die acest su
biect. In realitate, însă, nimic din 
ceea ce figurează în pla» nu s-.a rea
lizat. Nu s-au întocmit nici dările de 

ga.ru (cercul sportiv „Panduri") și 
al Auricăi Răduțu (cercul sportiv 
„Ilie Pintilfe") care au devenit 'bu
ne sportive după ce au participat 
la Spartiachiada sindicală, v.a fi ur
mat desigur de alți tineri și ti
nere.

Consiliul colectivului sportiv nu 
a muncit însă numai în scopul 
pregătirii acestei competiții, ci a 
dus totodată o temeinică muncă 
de lămurire, Îtî special in rîndurile 
femeilor pentru atragerea lor în 
colectivul sportiv. Cum, pînă nu de 
mult timpul a permis, numeroase 
sportive începătoare s-au antrenat 
în aer liber în cadril secției de pre
gătire fizică generală, iac ma: tirani 
au trecut la specializarea in spor
turile pe cane le-au îndrăgit și pen
tru care aveau apiftudini. Roadele 
acestei munci au și apărut: in mai 
puțin de două tuni, echipa de volei 
feminin a colectivului a participat 
la competiția organizată de consi- 
•îul orășenesc al asociației Pro
gresul în cinstea zilei da 8 Martie, 
ocupînd locul III. Aceasta a con
stituit un puternic stimulent pen
tru tinerele sportive.

Activitatea G.M.A. din cadrul 
colectivului a luat în acest an a- 
celași caracter de mase. .Anga

jamentele anuale au fost defalcate 
pe cercuri, iar cei 10 tehnicieni 
care răspund, fiecare de cite ua 
cerc, atl început munca d n primeie 
zile ate anului. De curînd colec
tivul sportiv Progresul I.T.B. a 
scos primii purtători de insignă 
G.M.A. din rîndurile aspiranților 
care mai aveau una, două sau 
trei norme trecute în anul 1954.
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seamă pe cercuri (din care cauză 
au trebuit amînate alegerile cercu», 
hui sportiv idin sectorul A) iar (o- 
mifetuil de între'pr-ndere ca și pre
ședintele colectivului, I. Corceag, 
mici îm» se sinchisesc de această si
tuație.

NICI O PREOCUPARE

Comitetul de întreprindere de la 
fabrica de șuruburi „Muncitorii 
Liber" n-a mișcat un deget pentru 
instruirea activiștilor și înteenrrea 
planului de acțiune în vederea or
ganizării alegerilor organelor spor
tive sindboaJe. Nici tov. Miircea Chi- 
.ticeanu. responsabilul cercului 
sportiv, și nici tov. C. Mihalache, 
președintele comitetului de între
prindere, nu s-au hotărît încă să 
pună capăt acestei stări de lucruri.

In schimb, la colectivul Avîntul 
Fabrica de hîrtie „Steaua Roșie" 
s-a bătut un adevărat ...record în 
privința numărului și duratei șe
dințelor ținute în vederea pregăti
rii alegerilor. Păcat numai că re
zultatele practice ale acestor șe
dințe nu se reflectă nici în m rea 
de popularizare, nici în întocmirea 
dărilor de seamă.

DIN REGIUNE

• Cercurile sport ve Tunel In
trare și Ieșire de la Bxaz și-au 
ales comitetele de conducere In 
cadrul unor reușite adunări gene
rale, după o temeinică pcegât're. 
In schimb, alegerile contiteMri 
cercului „Baraje” n-au corespuns. 
Darea de seamă a fost aci slab în
tocmită, iar numărul de participanți 
a fost redus.

e La Tg. Neamț, alegerea comi
tetelor celor 13 cercuri sportive ale 
colectivului Avîntul merge greu, 
organizarea lor fiind lăsată doar în 
sarcina unui instructor, slab pregă
tit, în timp ce cons 1 iul colectivu
lui, în frunte cu președintele N- An
tal, își vede de treburile... personale 
(V. Mihăilă, Iile Iancu și G. Nazary 

___ de la subredactia din Racăul.

>

ga.ru
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8 Martie. Zi de solidaritate și luptă a femeilor din lumea întreagă. Dar, dacă într-o parte a lumii, 

femeile se bucură de viața lor, pentru că sînt libere și egale în drepturi cu bărbații, în altă parte a 
lumii viața femeilor este întunecată de umilința exploatării și a inegalității.

In țara noastră, unde secole de-a rindul femeia n-a cunoscut de cit robia și bezna neștiinței, in anii 
puterii populare ea a fost chemată să muncească — alături de bărbați și egală in drepturi cu ei pen

tru înflorirea și întărirea patriei. Astăzi, întilnești femei în fabrici și uzine întrecîndu-se în hărnicie, 
le întilnești pe ogoare conducted tractoare care taie brazde adinei belșugului de mîine, le îniîlneșK in 
laboratoare aplecate deasupra microscopului pătruzînd tainele naturii, din care facem un aliat în lupta 
pentru o viață tot mai bună, le întilnești la cate 'ră sau la tribună, călăuzind gind și faptă spre făuri
rea fericirii poporului, le întilnești pe terenurile de sport căutînd să se depășească și să-și depășească 
adversarele, pentru ca, din această întrecere, să iasă mai oțetite, mai pline de vigoare, capabile de fapte 
și mai mari.

Cele trei dorințe ale Angelicăi Rozeanu

Handbalista Ecaterina Froh 
este o muncitoare de nadej te

Anul trecut, la Londra, Angelica 
Rozeanu a clștigat pentru a cincea 
oară consecutiv campionatul lumii 
la tenis de masă. Această perfor
manță nu a mai fost realizată în 
istoria tenisului de masă decît de 
maghiara Maria Mednyănszky în
tre anii 1926 și 1931, cînd lumea 
sportivă era mult mai mică.

Performanța excepțională a An
gelicăi Rozeanu se datorește îmbi
nării a două calități, deopotrivă de 
prețioase; talentului ei deosebit și 
muncii perseverente, necesară pu
nerii în valoare a acestui talent. 
Necesitatea cooperării depline între 
acest doi factori o confirmă însăși 
istoria sportului, care cunoaște o 
serie întreagă de performanțe reu
șite ocazional, ca o certificare a ta
lentului, dșr care nu au mai ■putut 
fi reeditate de cei care le-au reali
zat. La fel dte mare este și numărul 
celor care persistă anii și chiar de
cenii pentru îmbuîfâtățirea valorii 
tehnice necesare unei performanțe 
pe care totuși nu Teușesc să o ob
țină deoarece calitățile lor stat li
mitate.

Angelica Rozeanu face parte din 
rîndul celor care îmbină din plin 
amble calități. Cu toate acestea, 
nid drumul ei nu a fost neted și 
răsplătit cu satisfacții pe tot par
cursul lui.

Angelica Rozeanu mi-a mărturi
sit în 1948 că a avut în viață trei 
dorințe, dintre care cea de A DOUA 
era să ajungă campioană a lumii 
la tenis de masă. Această mărtu
risire mi-a făcuit-o după campiona
tele mondiale de la Londra din 
1948, cînd a fost frustată de o 
victorie care îi deschidea calea 
spre titlul mult dorit, din cauza u- 
nui arbitru care .a nesocotit flagrant 
regulamentul de joc. Aceasta — 
se poate spune — a fost cea mai 
mare decepție sportivă a Angeli
căi Rozeânu.

Campioana noastră mondială 
practică acest sport de la vîrsta de 
nouă ani. Primul succes l-a înre
gistrat trei ani mai tîrziu, în 1934, 
cînd a cîștigat „Cupa Romîniei’*. 
In anul următor, ea pierde însă, în 
finala campionatului național în 
fața învinsei ei din anul precedent 
Acest insucces, deși i-a provocat 
cîteva lacrimi, i-a fost Angelicăi — 
cred — mai folositor decît o victo
rie, căci el i-a arătat că un sportiv 
are obligația să se pregătească te
meinic pentru fiecare întrecere. An
gelica a verificat personal acest lu
cru, deoarece, după un antrenament 
intens de un an de zile, a reușit 
să cucerească titlul de campioană, 
națională, invingînd în finală pe 
jucătoarea Salomon, care — cu 
două luni înainte — cîștigase un 
concurs internațional la Praga. Da
torită acestei perseverențe, Angeli
ca a reușit performanța deosebită 
'de a nu fi pierdut timp de 19 ani 
nici un campionat național la care 
a participat.

După acest succes. Angelica a 
luat parte la primul ei concurs in
ternațional : campionatele mondiale 
de la Praga (1936). Aici ea a cîș
tigat două ture, a avut prilejul să 
le vadă pe cele mai bune jucătoare 
din acea vreme și să fie înconjura
tă și privită cu simpatia cu care 
este urmărit cel mai tînăr partici
pant : avea doar 14 ani. Competi
ția aceasta a fost un punct de coti
tură în cariera sportivă a Angeli
căi. Atunci ea a avut prilejul să 
cunoască limita posibilităților în jo
cul feminin din acel moment și să-și 
fixeze obiective pentru" viitor.

In campionatele mondiale din a- 
nul următor (1937) de la Baden, 
Angelica a dovedit mai multă ma
turitate și a fost depășită abia, 
după o luptă epuizantă, de austria
ca Pritzi, finalista campionatului 
mondial din 1937. In același an, 
Angelica Rozeanu cîștigă campiona
tul internațional al Rominiei, prin 
prețioasa victorie asupra fostei 

campioane mondiale, cehos'ovaca 
Kettnerova, Angelica își apăiră cu 
succes acest titlu in 1938, cînd în
vinge o altă fostă campioană mon
dială, maghiara Sipos.

In 1938, participă din nou la un 
campionat mondial, la Cairo, unde 
s-a arătat în progres față de com
portările sale de pînă atunci. An
gelica o învinge pentru prima oară, 
pe Pritzi, pierzînd în optimi de fi

nală, dar fiind depășită numai. la 
ultimele mingi (25—23 în setul al 
cincilea) de campioana mondială 
din acel an, cehoslovaca Depetri- 
sova. Tot în 1938, Angelica Rozea
nu cîștigă primul concurs interna
țional disputat peste hotare, în Un
garia, întrecînd pe campioana ma
ghiară Dora Beregi.

Atunci cînd se așteptau din par
tea Angelicăi performanțe mai 
mari, începe războiul nefast impus 
de fasciști. Angelicăi i se răpește 
nu numai posibilitatea de afirmare 
în competițiile internaționale, dar 
chiar și aceea de a-și menține va
loarea tehnică dobînditâ după ani 
de muncă. Această, din cauza dis
criminărilor rasiale impuse de re
gimul fascist de tristă amintire. In 
mod normal, cinci ani de întreru
pere sînt prea mulți pentru a mai 
permite unui sportiv să-și redo- 
bîndească valoarea sa anterioară. 
De acest lucru n-a ținut însă seama 
Angelica Rozeanu, care nici în acești 
ani, cei mai triști ai vieții sale, nu 
a uitat a doua mare dorință a sa. 
Pentru realizarea ei a trebuit însă 
să o pornească din nou de la în
ceput, cu tot amarul insucceselor 
ce nu pot fi evitate în asemenea 
cazuri, dar și cu satisfacția împli
nirii unuia din visurile ei.

In 1946, 1947, 1948 Angelica Ro
zeanu concurează la o serie de 
competiții internaționale obținînd 
victorii. După „infrîngerea" din 
1948 de la Londra, în fața lui Gizi 
Farkas, Angelica Rozeanu s-a în
doit poate un moment de reușita 
realizării celei de a doua dorințe. 
Dar aceasta n-a durat decît uin 
moment, pentru că, încurajată și 
avind condiții optime de antrena
ment (sportul devenise o proble
mă importantă în statul nostru de
mocrat-popular) Angelica Rozeanu 
a reluat antrenamentele cu mai 
multă intensitate, aducînd în jocul 
ei imbunătățiri importante. Răspla
ta muncii depuse a fost concretiza
tă în 1950, cînd la Budapesta, An
gelica Rozeanu a cucerit mult vi
satul titlu mondial atît la proba de 
simplu femei, cît și la echipe fe
mei. Ea a învins-o de două ori în 
această competiție pe Gizi Farkas, 
campioana mondială de pînă atunci 
și cea mai puternică adversară a 
ei.

Angelica Rozeanu nu s-a mulțu
mit cu laurii cîștigați, ci a conli- 

nuat cu conștiinciozitate și hotărîre 
pregătirile în vederea viitoarelor 
competiții internaționale. Rezultatele 
simt cunoscute: de aifunci a mai a- 
dus țării noastre încă 10 titluri mon
diale, fiind din 1950 pînă astăzi 
campioana de necontestat a lumii.

Succesele și înfrîngerile din ca
riera sa sportivă au contribuit la 
formarea caracterului Angelicăi 
Rozeanu. Ea întruchipează sporti

vul conștient de exigențele sportu
lui de performanță. Din programul 
ei zilnic nu lipsesc nici munca, 
nici odihna, nici preocupările inte
lectuale, La masa de joc Angelica 
Rozeanu nu cunoaște adversari ne
glijabili. Oricît ar părea de slabă ad
versara, Angelica Rozeanu joacă 
făfă a risipi punctele prin încercări 
de lovituri făiră rost. Această so
brietate la masa de joc constituie o 
trăsătură principală și în viața ei 
particulară.

Cu toată vocația ei pentru sport 
și cu toate că era mai de mult 
conștientă de posibilitățile ei pe a- 
cest tărâm, totuși PRIMA dorință a 
Angelicăi Rozeanu nu era legată 
de sport, ci de viața de familie: să 
aibă un copil. Angelica Rozeanu îi 
dedică fetiței sale cea mai mare 
parte din timpul liber, ocupîndu-se 
de educația ei pînă în cele mai 
mici amănunte. Grija aceasta o în
soțește în toate călătoriile ei, iar în 
convorbirile telefonice de la Lon
dra, Vicn-a sau Budapesta prima ei 
întrebare s-a referit întotdeauna la 
copil.

Pe baza propriei sale experiențe, 
Angelica Rozeanu și-a putut da 
seama de nenorocirile războiului și 
piedicile ne care acesta Ie pune în 
calea progresului. Angelica Rozea
nu, în permanentă întrecere cu 
sportivii tuturor țărilor din lume, 
își dă seama de frumusețea aces
tor întreceri, de contribuția lor la 
promovarea unui spirit de înțelegere 
și de pace între popoare. Ea este 
■conștientă că sportul constituie un 
mijloc de apropiere între oameni. 
Iată de ce ea este o sinceră și con
vinsă adeptă a păcii. A TREIA do. 
rință a Angelicăi Rozeanu este ca 
într-o lume ferită de ororile războiu
lui, să dea fetiței sale Michaela e- 
ducația și pregătirea necesară pen
tru ca aceasta să ajungă o tot atît 
de bună cetâțeană și sportivă.

Acestea sînt cele trei dorințe ale 
An-elicai Rozeanu, la care noi, to
varășii ei de sport, mai adăugăm 
tina, care e mai degrabă o urare: 
să mai c’știge încă multe campio
nate mondiale și de acum înainte 
și ca această performanță fără sea
măn să fie depășită de Michaela, 
pe care a și angrenat o în rtadurtite 
celor care practică sportul cu pale
ta.

VICTOR VLADONE 
antrenor

Numai 15 ani avea Ecaterina 
Froh cînd a venit să învețe mese, 
■ria la fabrica de încălțăminte „Ho- 
ria“ din Jimbolia. Terminase școala 
elementară și acum dorea să șt>e 
o meserie, să devină o muncitoare 
destoinică. Acesta era visul Ecate- 
rsnei Froh. Se sfătuise și cu alții 
și acum era hotărîtă să nu dea 
înapoi. Se va duce chiar ia director 
și îi va spune ce avea pe inimă : 
„Vreau să fiu muncitoare. N-am 
mai lucrat în fabrică, dar doresc 
neapărat să învăț meseria de ciz- 
măriță".

Așa a ajuns Ecaterina Froh în 
secția de croit fețe a fabricii „Ho. 
ria“ din Jimbo La-, După puține zile 
era cunoscută ca o fată ascultă
toare, care „prtnde" ușor meseria. 
Și iată că a devenit muncitoare ca
lificată. Și încă o muncitoare de 
nădejde!

Era mulțumită... dar mai avea 
un gind care o frămînta. In școală 
fusese o bună jucătoare de hand- 
baL Ii plăcea acest sport și multe 
după-amieze și le petrecuse pe te
renul de antrenament, la jocurile 
de campionat. Se vadea uneori, 
mare, urmărită de privirile sutelor 
de spectatori, încurajată și îmbră
țișată de prietene după meciurile 
frumoase.

Antrenoarea de inot
După diminețile de lucru din la

boratorul secției turnătorie de la 
uzinele Reșița, orele de sport de 
după-amiază constituiau o recrea
ție deosebit d© plăcută. Acolo, la 
Reșița, ejutînd soțului ei să-i pre
gătească pe tinerii sportivi ai co
lectivului Metalul Reșița, a îndră
git Paula Enăceanu natația. A în
drăgit-o atît de mult în cei patru 
ani cît a lucrat la Reșița îneît iat-o 
în 1952 urmînd un curs de antre
nori, apoi lucrînd chiar ca an
trenor la secția d© natație a colec
tivului Știința din București, un
de s-a stabilit în ultimii ani.

Dacă ai s-o întrebi pe antrenoa
rea Paula Enăceanu despre mun
ca ei, despre roadele acestei munci, 
poți să fii sigur că nu-ți va răs
punde (ca unii antrenori): .datorită 
mie s-au obținut o serie întreagă 
de rezultate...'

Paula Enăceanu îți va răspunde 
simplu, așa cum i-a răspuns unui 
redactor al ziarului nostru:

„In secția mea stat o serie de 
elemente cu adevărat talentate. Cu 
multe fete — căci am aproape 50 
în secție — lucrez de aproape trei 
ani. Unele dintre ele. ca Marga
reta Wittgenstein, Mihaela Popes
cu, Astrid Gobel, Ingrid Rothe. Ve
ronica Dodan și Astrid Văchtel, 
deși numără puțini ani, dovedesc 
în concursuri și antrenamente o a- 
devărată maturitate sportivă. N-aș 
putea să vă spun dacă munca mea

Fruntașă în sport, fruntașă la învățătură
Nedipsiții jocurilor de volei s-au 

obișnuit să vadă apărind în fruntea 
echipei feminine Șt.ința ICF, cam
pioana țării, pe Adriana Honet, 
maestră a sportului și studentă ta 
amil IV a! Institutului de Cultură
Fizică.

Chiar și cei care nu o cunosc pe 
Adriana decît din simpla lor cadi- 
tate de spectatori ai meciurilor de 
volei recunosc totdeauna in ea pe 
cea mai dîrză, mai curajoasă și mai 
sobră dintre jucătoarele Științei. 
Nu degeaba spune antrenorul ei, 
profesorul Murafa: ,.Ady știe ce să 
facă pe teren, știe cind și cum tre
buie coechipierelor adresată o vorbă 
de încurajare sau chiar o doiană, 
dacă este cazul". In felul acesta, 
Adriana Honet își îndeplinește mi
siunea ei de căpitană de echipă. 
Contribuția ei în afară de ceea ce 
a făcut ca jucătoare în câștigarea 
titlului de campioană a țării pe 
anul 1954, nu este de loc de negli
jat.

Dar Adriana Honet este și o bună 
prietenă, un adevărat tovarăș de 
muncă. Colegele ei de facultate știu 
că Adriana Honet este gata să te 
ajute Ia nevoie. Profesorii Institu
tului o apreciază nu numai pentru 
buna ei comportare la învățătură, 
ci și pentru caracterul el.

N-a trecut mult însă și acesta 
visuri au devenit realitate. Tînăra 
Ecaterina Froh s-a înscris în secția 
de handbal a colectivului sportiv 
din fabrică și astăzi este cea mai 
bună jucătoare a echipei Flamura 
roșie Jîmbolia, echipă care după 
patru jocuri deține primul loc în 
clasamentul „Cupei Sfatului Popu
lar al regiunii Timișoara".

Ecaterina Froh, tînăra jucătoare 
de handbal de la Flamura roșie, a 
devenit fruntașă în muncă și frun
tașă in sport. In secția unde mww 
cește, ea contribuie din plin la rea-a 
lizarea de economii. Intr-una dta 
lunile trecute Ecaterina Froh a eco
nomisit o cantitate de piele din 
care s-au confecționat 40 perechi 
de fețe pentru bocanci bărbătești.- 
In același timp ea a depășit 
norma cu 43 la sută. Paralel cu 
munca profesională și cu cea spor
tivă, Ecaterina Froh își îndeplinește 
cu conștiințiozitate toate sarcinii® 
ce-i revin în cadrul organizației 
UTM, căutînd să atragă tinerele 
muncitoare în activitatea sportivă.

Aceasta este Ecaterina Froh: 
muncitoare fruntașă, o bună sporii 
vă și utemistă de frunte.

e grea sau ușoară. Știu doar atît: 
că-i tare frumoasă Și că sînt in
tr-adevăr îndrăgostită de ea“.

Cam asta a aflat redactorul nos
tru de la Paula Enăceanu. A reu
șit însă să alle mai multe dc la 
sportivi, d© la cei care o cunosc 
îndeaproape pe antrenoarea Paula 
Enăceanu. A aflat că antrenoarea 
secției de natație de la Știința se 
numără printre cei mai pricepuți 
antrenori din această ramură de 
sport, că aplică metode științifice 
de antrenament, că luptă cu curaj 
pentru introducerea celor maț a- 
vansate metode de lucru, că știe 
să muncească cu perseverență și să 
biruie toate greutățile.

Despre felul în care muncește an-, 
trenoarea Paula Enăceanu, despre 
roadele activității ei vorbesc, de: 
altfel, mai bine decît oricine, re
zultatele obținute de sportivele pe 
care le pregătește ca.

Dacă ai răsfoi o colecție a zia-i 
rului nostru ai putea observa că 
la mai toate concursurile în care 
participă înotătoarele de la Știin
ța, ele se află pe primele locuri 
sau vei găsi trecute în dreptul nu
melui lor, performanțe dintre cele 
mat bune și, adeseori, chiar noi re
corduri ale țării.

Aceste performanțe constituie, 
de fapt, cea mai frumoasă răsp!a-< 
tă pentru munca depusă de antrea 
noarea Paula Enăceanu. I

Poate tocmai firea aceasta tle»J 
chisă și hotărîtă au făcut pe co
legele ei să-l zică adeseori ,,băie^ 
țoiul". „Băiețoiul" acesta este ca
pabil de lucruri mari.

Am lăsat la urmă un alt aspect 
din activitatea valoroasei noastre 
sportive: comportarea în partidele 
internaționale. •

Știm cu toții ce emoții, ce griji 
aduce, mai ales fetelor, un joc in
ternațional. Ele simt tracul unei 
întreceri internaționale mult mai in
tens decît voleibaliștii. Ei bine, în 
toiul jocului, cînd situația este des
tul de grea, Adriana Honet găsește 
mereu surse pentru o încurajare, 
care te ajută să scapi de toate 
emoțiile și care dă încredere parte
nerelor. ■

Și, în încheiere, încă un amănunt 
care spune de asemenea mult: ni
ciodată n-ai s-o auzi pe Adriana 
Honet plîngîndu-se că antrenamen
tul e prea ,,tare“, că efortul e de 
nesuportat. Ea va face totdeauna 
cît și cum îi spune antrenorul.

Iată o sportivă al cărei exemplu 
poate fi urmat de cît mai multe din 
tinerele noastre care au îndrăgit 
sportul!
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Consfătuirea 
și halterofililor

Săptămina trecută a aviut loc o 
(Importantă consfătuire cu membrii 
'lotului republican de haltere și cu 
.antrenorii de haltere din Capitală. 
)Pe ordinea de zi au figurat puncte 
(Importante, ca, d'e pildă, analiza 
fazei regionale a campionatului re
publican, comportarea halterofililor 
fruntași la ultimul concurs de veri- 
țicaine și altele.

Expunerea făcută de antrenorul 
Be stat Ștefan Petrescu a scos la 
iveală progresele și lipsurile obser
vate in ultimele concursuri. Vorbi
torul și-a început expunerea arătînd 
tă unele colective din Capitală, cum 
sînt Flamura roșie (antrenor Ilie 
Jenciu), Progresul (antrenor Gheor
ghe Apostol) și Dinamo (antrenor 
Alexandru Cosma) au muncit în 
ftltiima vreme destul de" bine și, ca 
Stare, rezultatele unor concurent! 
ea Ștefan Orvan, Mincior, Gheor
ghe Gospodinov (Dinamo), F. 
Goschler, Lisias Ionescu (Progre
sul), Gheorghe Berteanm, Florea 
Romulus și N. Sotirovici (Flamura 
roșie) au fost îmbunătățite. Mergînd 
pe această cale, halterofilii noștri 
vor putea obține rezultate cu mult 
mai bune. Un exemplu este și 
■Frantz Goschler care a obținut un 
lezultat superior ultimelor sale 
performanțe. Datoria antrenorilor 
este să angreneze la viitoarele în
treceri urr număr cit mai ma-re de 
concurenți. Deși numărul acestora 
a fost mai mare deck cel de anul 
.trecut, totuși el este încă mic față 
de posibilitățile pe ca e le au colec
tivele de mai sus. Mai sînt aso- i 
pății și colective care nu și-au 
înființat secții de haltere, cum sînt 
asociațiile Locomotiva. Recolta, Me
talul, Flacăra și altele.

In concursul de verificare a lotu. 
lui republican s-a observat progre
sul unor halterofili ca Gheorghe 
lenciu, Ilie Ierrciu, Tiberiu Roman, 
N. Sega! și Gheorghiu Octavian. 
'Acesta din urmă a fost o adevărată 
revelație a concursului. Cum se ex
plică comportarea frumoasă a aces
tor concurenți ? In primul rtnd, a- 
ceasta se datorește conștiinciozității 
cu care se pregătesc acești sportivi, 
modului de viață sportiv pe care-1 
duc și voinței de a-și îmbunătăți 
necontenit performanțele prin însu
șirea unei tehnici avansate.

Mai există însă si lipsuri în pre
gătirea halterofililor noștri. In 
mare, ele pot li gTupate în două 
capitole.

1. Lipsa de voință in pregătirea 
metodică și lipsa de conștiinciozi
tate în antrenamente.

2. Lipsa pregătirii fizice multi
laterale. care explică forța redusă 
a unor concurenți.

Aceste lipsuri trebuie și pot fi 
remediate. Antrenorii noștri vor 
trebui să-și atragă elevii prin ex
punerea unor lecții interesante și 
distractive și să-i stimuleze in e-

Bogată activitate
lo fie care zi sosesc Ia r-dacțla 

ziarului nostru vești din întreaga 
țară care ne înștiințează că activita
tea la schi a început să se desfă
șoare din nou în bune condiții dato
rită cantității mari de zăpa3ă că
zută în ultimul timp. Astfel, cores
pondentul nostru V. Zbarcea ne in
formează că de curkxi a avut loc 
pc pîrtiile de la Stina Sinaia, 
faza regională a campionatului re
publican de schi al școlilor medii 
din regiunea Ploești. La acest con
curs au participat un număr de 55 
Schiori și schioare, reprezentanți ai 
școlilor medii din raioanele Sinaia, 
Buzău, Cislău, Ploești, Pucioasa, și 
Tirgoviște. Pe echipe primul loc l-au 
ocupat elevii d- la școala medie 
mixtă nr. 1 din Sinaia, iar pe urmă
toarele locuri s-au clasat reprezen
tanții raioanelor Cimpina și Tirgo
viște. Iată și cîștigătorii probelor 
acestui concurs: Coborire BĂIEȚI : 
A. Horvath (Sinaia); FETE: E. Ni- 
colau (Cîmprna); Slalom uriaș BĂ
IEȚI: A. Bă tușa™ (Sinaia); Slalom 
special BĂIEȚI: A. Horvath (Sinaia) 
FETE : A. Trandafirescu (Sinaia); 
forul 5 km. BĂIEȚI : C. Tecușon 
(Sinaia): fond 2 km. FETE : M. 
Duțu (Tirgoviște); Ștafetă 4x5 km. 
BĂIEȚI: Raionul Sinaia; ștafetă 
4x2 km. FETE : Raionul Sinaia

k Pe pîrtiile muntelui Paringisl a 
avut loc la data de 20 februarie e- 
tapa raională a campionatului șco
lilor medii și' profesionale te schi, 
la care s-au întrecut 35 de schiori 
ieprezentanți a cinci colective spor
tive din orașele Petroșani și Lu- 
pen.i. De remarcat faptul că școa
la profesională ide cărbune din 
Lupanii nu a fost reprezentată de 
nici un concurent la aceste între
ceri. Rezultatele tehnice înregistra
te sfat muu ătoarele; coborire

antrenorilor* 
noștri fruntași 

fectuarea antrenamentelor regulate 
și conștiincioase.

Unii halterofili fruntași nu și-au 
îmbunătățit performanțele sau bat 
pasul pe loc în ultima vreme, toc
mai din cauza faptului că dovedesc 
multă delăsare în efectuarea antre
namentelor, șl nu duc o viață spor, 
tivă normală. Un exemplu este 
Silviu Cazan, pe care l-am mai cri
ticat în repetate rînduri. însuși 
faptul că Silviu Cazan a lipsit de 
la această consfătuire — a accen
tuat antrenorul de stat — dovedește 
că el nu și-a însușit pe deplin criti
cate și că s-a eschivat în mod in
tenționat de la această ședință In 
care bănuia că va fi criticat. Acest 
sportiv cu reale calități trebuie 
ajutat și supraveghiat de antrenorul 
său, pentru că numai în fe-lul a- 
cesta el își va putea remedia lip
surile.

Cea mai mare lipsă a halterofi
lilor noștri este insuficienta lor pre
gătire fizică. Anumite grupe mus
culare, — deltoizii, pectoralii, dor
salii in special — le sînt slab dez
voltate și ca atare ei nu au forța 
fizică corespunzătoare ridicării per
formanțelor. Ce trebuie să se facă 
pentru dezvoltarea fizică a haltero
fililor noștri ? Gimnastică la apa
rate, cit mai multe exerciții la inele 
ș; paralele, ridicări de greutăți mij
locii în viteză, iată calea care asi
gură dezvoltarea forței.

„Ați văzut halterofilii sovietici — 
a spus Ștefan Petrescu — și de
sigur le-ati admirat forța impre
sionantă. Trebuie să știți că acești 
atleți au făcut gimnastică la apa
rate, exerciții cu puduri și practică 
sporturi ajutătoare de ani de zile. 
Iată că în felul acesta au devenit 
oameni cu o excepțională putere, 
obținînd titluri de campioni mon
diali, realizînd numeroase recor
duri ale lumii. Dacă Gheorghe Gos
podinov. de pildă, sau alți concu
renți ar face zilnic, dimineața, gim
nastică de înviorare sau ușoare 
alergări de relaxare, ei ar căpăta 
mai multă mobilitate și desigur că 
ar executa ■mișcările mai relaxat, 
realizînd performanțe superioare".

Unii antrenori lucrează în mod 
empiric, nu folosesc metodele cele 
mai bune de antrenament. Ei își 
supun e'.evii la eforturi prea mari 
in antrenamente și folosesc bare 
prea grele pentru tragerea la piept, 
ca exeercițiu ajutător pentru proba 
smuls.

La sfrrșîtul expunerii, antrenorul 
Ștefan Petrescu a atras atenția 
asupra importanței alcătuirii fișelor 
individuale de antrenament și asu
pra alcătuirii conspectelor de lec
ții. Ele trebuie alcătuite judicios, 
con'orm planurilor unice d’e an
trenament, separat pentru haltero
filii începători, pentru cei cu per
formanțe nrjlocii și pentru cei 
fruntași.

la schi in țară
BĂIEȚI : I. Călburearm (S.M.T. 
Lupeni); FETE: C. Redl (școaifa 
romînă Petroșani); slalom uriaș 
BĂIEȚI: A. Schmith (S. M. T. 
Lupeni); fond BĂIEȚI : D. Mircea 
(S.M.T. Lupeni); FETE: C. Redl 
■școala romînă Petroșani); star 
feta 4x5 km. BĂIEȚI : S.M.T. Lu
peni

• O altă eompetiț'e de schi, în 
care s-au întrecut elevii școlilor 
sportive de tineret din Regiunea Au. 
tooomă Maghiară, a avut loc in 
împre urvmile Lacului Roșu. Sub- 
rcdacția noastră din Baia Mare ne 
înștiințează că întrecerile au fost- 
foarte disputate și s-au soldat cu 
următoarele rezultate: probele de 
coborire șt slalom special băieți au 
fost ciștigate ce I. Bencsik (Baia 
Mare), iar la fete aceleași probe 
au revenit sportivei E. Horvath 
(Baia Mare); fond BĂIEȚI : A. 

Rumfeld (S. T. Gheorghieni); 
FETE: A. Petra (Gheorghieni).

Din neglijența C.F.S. orășenesc 
Gheorghieni, Ia aceste întreceri a- 
sistența medicală nu a fost asi
gurată.

Tot de la subredacția din Baia 
Mare primim vestea că 31 de con
curenți s-au întrecut pe pîrtiile de 
la „Izvoare" în faza regională a 
campionatului de schi al asociației 
Recolta.

Timpul, zăpada și mai ales buna 
organizare, au permis ca și perfor
manțele să fie imulțumitoaire. Dăm 
mai jos rezultatele înregistrate la 
acest concurs: fond 6 km 
BĂIEȚI : V. Rodnic (Giulești-S:- 
ghet) 3 km. FETE : I. Zegreanu 
(Baia Mare); coborire BĂIEȚI: C. 
Lupan (D.R.S. Baia Mare); sla
lom special BĂIEȚI ; Gh. Naghi 
(Cehul Silvaniei).

învingători și învinși în ultima etapă a campionatelor republicane de volei
După patru etape, situația din 

cele două clasamente ale campio
natelor de volei începe — înte-o oa
recare măsură — să se clarifice. In 
campionatul masculm, cele patru 
echipe bucureștene au reluat „capul" 
plutonului, dar, spre deosebire de 
anii trecuți, au acum un urmăritor 
deosebit de periculos: Metalul O- 
rașul Stalin, echipa care poate fi 
numită pe drept cuvint revelația 
campionatului. Nu aceeași este si
tuația în întrecerea feminină, unde 
Voința Sibiu reușește să țină 
companie Științei I.C.F. in frun
tea clasamentului, ambele fiind 
neînvinse in campionat. Dacă Me
talul Orașul Stalin, echipă care a 
jucat și anul trecut în prima ca
tegorie, a avut pînă acum o com
portare meritorie, în schimb com
portarea voleibalistelor de la Voin
ța Sibiu, participante pentru pri
ma oară la campionatul categoriei 
A, este de-a dreptul o frumoasă 
performanță, care face cinste an
trenorului și jucătoarelor, mai a- 
les că printre învinse se numără 
echipe cu frumoase „state de ser
viciu", cum sînt Loconotiva Bucu
rești, Dinamo București, Progre
sul Timișoara (de ultimele două 
sibience1 e au dispus în deplasare).

• Mai mult deck la echipele 
masculine, la echipele feminine se 
observă deficiențe serioase la pri
mirea mingii diin serviciu. In jocul 
Dinamo București—Constructorul 
Buc. sau Progresul București—Vo
ința Orașul Staiin, numărul puncte
lor realizate direct din serviciu de 
către Dinamo și Progresul a fost 
foarte mare. In general, jucătoarele 
noastre nu se deplasează spre balon 
și din această pricină strut surprin
se aproape totdeauna 'nepregătite și 
comit „dub'e" sau „ținute". In plus, 
trebuie acordată mai mare .atenție 
așezării formației pe teren la pri
mirea serviciului. Atît Ia echipa 
Constructorul, cît și la Voința O- 
rașul Stalin, unele jucătoare își 
maschează coechipierele în clipa 
cirfd mingea trece fileu! și, ca ur
mare, nimeni nu mai poate inter
veni la balon. Este o lipsă gravă, 
fiindcă nu este admisibil să pierzi

un set numai din servirii, fără să 
mai apuci să joci...
• Și acum despre un amănunt 

neglijabil la prima vedtere, dar care 
are, totuși, destulă importanță pen
tru buna desfășurare a jocurilor. 
Este bine ca pe băncile rezervate ju
cătorilor de rezervă să ia loc mu- i 
mai voleibaliștii care nu sînt în
trebuințați în arel moment in joc, 
împreună cu antrenorul. La jocu
rile de duminică din sala Dinamo, 
ca și în partidele disputate în pro- 
vineîe, alături de jucătorii de re
zervă și antrenor iau loc adesea 
amintiți conducători sau membri ai 
colectivelor care joacă. In afară 
de faptul că această îngrămădire 
pe banca rezervelor nu prezintă un 
aspect plăcut, principalul Impedi
ment constă în faptul că acești 
„antrenori benevoli" se întrec în 
a da sfaturi jucătorilor, sfaturi ca
re se contrazic între ele. In felul 
acesta se îngreunează misiunea 
antrenorului „titular" iar jucătorii 
sînt derutați și nu mal știu ce să 
facă.

MI INE, DOUA IMPORTANTE 
JOCURI FEMININE

Conform programului, echipele

Programul campionatului republican de rugbi, 
categoria A.

Etapa l-a 20 martie

București: Dinamo—Progresul F. B. București
Orașul Stalin : Constructorul—Știința Timișoara
București : C.C.A.—Locomotiva Gr. Roșie București
București: Constructorul—Progresul Sănătatea București
Petroșani; Minerul—Dinamo IX București

Etapa a 11-a 27 martie
București: Progresul F. B—Dinamo IX București
București : Progresul Sănătatea—Minerul Petroșani
București: Locomotiva Gr. Roșie—Constructorii! București
București: Dinamo—Constructorul Orașul Stalin
Timișoara : Știința—C.C.A. București

Etapa a IH-a 3 aprilie
Orașul Stalin; Constructorul—Progresul F. B. București
București : C.C.A.—Dinamo București
București: Constructorul—Știința Timișoara
București : Dinamo IX—Progresul Sănătatea București
Petroșani : Minerul—Locomotiva Gr. Roșie București

Etapa a IV-a
București: Progresul F. B.—Progresul Sănătatea București
București: Locomotiva Gr. Roșie—Dinamo IX București
București: Drnarno—Constructorul București
Timișoara : Știința—Minerul Petroșani
Orașul Stalin: Constructorul—C.C.A. București.

Etapa a V-a
București: G.C.A.—Progresul F. B. București
București: Constructorul—Constructorul Orașul Stalin
Petroșani : Minerul—Dinamo București
București : Dinamo IX—Știința Timișoara
București: Progresul Sănătatea—Locomotiva Gr. Roșie București.

Etapa a Vl-a
București: Progresul F. B.—Locomotiva Gr. Roșie București 
Timișoara; Știința—Progresul Sănătatea București 
București; Dinamo—Dinamo IX București 
Orașul Staiin : Constructorul—Minerul Petroșani
București: C.C.A.—Constructorul București

Etapa a Vll-a
București : Constructorul—Progresul F. B. București
Petroșani: Minerul—C.C.A. București
București : Dinamo IX—Constructorul Orașul Stalin
București : Progresul Sănătatea— D'namo București
Bucure;ti : Locomotiva Gr. Roșie—Știința Timișoara

Etapa a VlII-a
București ; Progresul F. B.—Știința Timișoara
București: Dinamo—Locomotiva Gr. Roșie . București 
Orașul Staiin : Constructorul—Progresul Sănătatea Bucures’i 
București : C.C.A.—Dinamo IX București 
București: Constructorul—Minerul Petroșani

Etapa a IX-a
Petroșani: Minerul—Progresul F. B. București
București: Dinamo IX—Constructorul București
București : Progresul Sănătatea—C.C.A. București
București : Locomotiva Gr. Roșie—Constructorul Orașul Staiin 
Timișoara : Știința—Dinamo București

Datele la care se vor disputa etapele 4, 5, 6, 7, 8 și 9 precum și 
returul vor fi anunțate ulterior.

Așa cum se vede și din fotog rafie, meciul de volei dintre Pro
gresul I.T.B. și Flamura roșie Tg. Mureș, clștigat de bucureșteni, a 
fost viu disputat, lată una din fa ze: Pelin (Progresul ITB) ‘ii ridi
că din săritură coechipierului său Andrei Ștefan, care trage peste 
blocai.ul oaspeților.

bucureștene vor disputa meciurile 
dintre ele, în cadrul unor etape 
programate în cursul săptămînii. 
Inaugurarea jocurilor dm aceste 
etape intermediare va fi făcută 
miine de echipele feminine. Astfel, 
Dinamo București va irr.iin: Știința
I.C.F.,  iar Progresul CPCS pe Lo
comotiva București. In prima par
tidă, dinamovistede pot real'za o 
comportare frumoasă, mai ales că 
Știința ICF va apare, probabil, fă
ră Doina Corbeanu (care n-a ju
cat nici duminică la lași, cum dm 
eroare s-a anunțat In z arul nos
tru). Cît privește cealaltă partidă, 
ea se anunță foarte echilibrată, 
ținînd seama de faptul că Loco
motiva a arătat o frumoasă reve
nire în ultima etapă.

Jocurile, care au Ioc in sala 
Giulești, încep la oca 17 și se vor 
desfășura în următoarea ordine: 
Știința ICF—Dinamo Bucure>. ți 
Locomotiva București — Progresul 
București. Joi in sala Floreasca 
vor avea loc meciurile masculine 
CCA—Progresu 1 ITB și Dinamo 
București—Locomotiva București.

înaintea traversării 
crestei Făgăra Hor
In vederea aprop^.ei ir«.v.esări a 

crestei Făgârașilo.-, aipiniștii au e- 
fectuat turele standard cerute de 
regulament, fie în Piatra Craiului, 
fie în munții Rodnei.

Și pentru că afluența mai mare 
de alpiniști a fost în Piatra Craiu
lui, ne vom ocupa în mod special 
de cei 50 de sportivi ai asociații
lor Știința, Metalul, Constructorul, 
Progresul, Flamura roșie, Voința, 
Locomotiva și Dinamo, care au efec
tuat creasta, fie integral, fie par
țial.

Primele echipe care au plecat în 
iarna aceasta în traversarea Pietrii 
Craiului — de altfel singurele care 
au reușit să traverseze integral 
creasta — au fost cele două corzi 
ale asociației Știința: prima a 
pornit prin Zărnești, spre cabana 
Curmătura și a început ascensiunea 
cu creasta de nord, rntrind prin 
Turnuri și cobormid din creasta su
dică în șeaua Funduri. Cea de a 
doua echipă a ales varianta a Il-a, 
ureîn-d prin șeaua Funduri și cobo- 
rînd pe la Turnuri. Important este 
însă că amîndouă au efectuat in
tr-o singură zi întreaga creastă.

Două săptămîni mai tîrzht echi
pele Metalul, Constructorul, Progre
sul și Flamura roșie au început 
simultan ascensiunea, spor’.iv.i - 
melor două asociații p --rin.; din 
șeaua Funduri, iar cei de la Pro
gresul și Flamura roșie, pe !a Tur
nuri. Ei nu s-au bucurat însă de 
vreme favorabilă în timpul ascensi
unii, cei de la Metalul și Construc
torul, de pildă, avi-nd de luptat in 
părțile cele mai dificile ale crestei 
cu ceața, cu vîntul puternic și cu 
gerul. Făcînd bivuac la piscul Baciu
lui (vîrful la Om), al - n f . de la 
Progresul și Flamura r : •
o noapte... furtunoasă, viscctal nă- 
praznic smulgîr.dii-te c r: .. deși 
acesta era ancorat de bai ză. In 
astfel de condițiuni echipele /Meta
lul și Constructorul au efectuat trei 
sferturi din traseu, părțile cele mai 
dificile ale crestei nercușind însă 
să o efectuteze integral, iair echipele 
Progresul și Flamura roș e au făcut 
doar creasta nordică.

Au înfruntat, de asemenea, vreme 
defavorabilă și echipele Locante;- 
vei, ca și echipa combinată de fete 
Viorica Canarache — Mad' Er.l 
(Ștlnța) — Josette Petrof (Vozrța) 
— Li via Rusu (Progresul).



Odată cu primele echipe, dumiri ică și-au început campionatul pe 
tară și formațiile de tineret ale c olectivelor de categoria A. Primele 
întilniri, urmărite cu viu interes, au prilejuit jocuri disputate. In fo
tografie, o fază la poarta Loco motivei Constanța, in meciul cu 
Dinamo București

PREGĂTIRILE ATLEJILOR 
PENTRU SEZONUL C0MPET1TI0NAL

9 Zăpada care a căzut în ul
timul timp la Cluj, s-a tot .adunat 
și a format un strat mai gros de 
un sfert de metru. Dacă «schiorii 
din localiiate au avut toate moti
vele să bucure de acest lucru, 
•n schimb ceilalți sportivi au cam 
căzut pe gînduri. In aceste condi- 
țiuni, activitatea pe care ei trebuie 
să o desfășoare este mult îngreu
nată. In special, atleții clujeni se 
arătau mai... încurcați intrucît ei 
aveau planificat pentru acum două 
săptămâni un concurs atletic 
în parcul sportiv Dr. V. Babeș. Și 
cu toate acestea, Ion Arnăutu, an- 
jenorul secției de atletism a colec
tivului Știința, a fost de părere ca 
totuși concursul să a-ibe toc. Atleții 
Științei Cluj au curățat parte din 
zăpadă, au bătătorit — cîi s-a putut 
— tocurile de alergare, și con- 
știenți ci și acest concurs va a- 
juta pregătirii lor pentru apropiatul 
sezon compet țional, ei au partici
pat ia probe cu toată seriozitatea. 
Rezultatele obținute de e:. chiar da
că, la prima vedere, nu se prezintă 
la un nivel prea ridicat, totuși, pri
vite prin prizma condițiuniîor. în 
care au fost obținute, cresc, fără 
di seu >e, în valoare. Iată acum re
zultatele înregistrate: 103 m.: fla- 
ne Măgdaș 113: Mircea Pop 12.2; 
ZOO m.: f'.ar e Măgdaș 25,3; Mir
cea Pop 215; 300 m. : Traian Su- 
drigean 37,4; Virgil Grobei 39,0; 
1.000 m. : Aurel Palade-Ursu 2:05.7; 
Grigore Cojocaru 3:07,0; Ion Ve- 
liciu (junior) 3:11,0; 603 m. fe
mei : Alexandra Sicoe 1:55,0; Mă
ritiș Cuțui 2:07,0: 1.000 m. femei: 
Alexandra Sicoe 3:30,0; Nina Pas-

AMĂNUNTE DESPRE CONCUR
SUL PRONOSPORT nr. 10

1. Flamura roșie Arad — Fla
căra Ploești. In 1950: 3-0 și 2-2; 
1951: 0-0 și 1-4; 1952: 4-2 și 1-0; 
195-1: 3-1 și 0-0. Ultimele rezultate: 
FI. roșie Arad — Locomotiva Ti
mișoara 2-2 (1-0). Flacăra Ploești 
nu a jucat.

2. Progresul București — Loco
motiva Timișoara. Progresul Buc. 
este nou promovată în categoria A. 
Ultimele rezultate: Progresul Buc. 
— Avîntul Reghin 1-0 (0-0). Loco- 
mot va Timișoara — FI. roșie Arad 
2-2 (0-1).

3. Știința Timișoara — Știința 
Cluj. In 1951 : 0-0 și 1-1; 19c3: 10 
și 0-0; 1954: 0-0 și 1-1. Ultimele 
rezultate: Știința Tim. — C.C.A. 
1-2 (0-1), Știința Cluj — Loc Tg. 
Mureș 3-1 (2-1).

4. Locomotiva Tg. Mures — 
C.C.A. In 1950: 0-0 și 0-2; '1951: 
0-3 și 0-2; 1952: 0-1 și 0-3; 1953:
1- 2 și 2-1; 1954: 0-2 și 1-1. Ulti
mele rezultate: Lcc. Tg. Mureș — 
Știtota Cluj 1-3 (1-2); C.C.A. — 
Și. - a Tim. 2-1 (1-0).

5. Diamo Orașul Stalin — Di
namo București. In 1951: 0-1 și
2- 5: 1952: 2-4 și 0-3; 1953: 2-3 și
3- 1; 1954: 2-3 șt 1-2. Ultimele re
zultate: Dinamo Orașul Stalin — 
Minerul Petroșani 0-2 (0-0); D na- 
mo București — Locomotiva Con
st. nța 4-1 (2-1).

6. Locomotiva Constanta — Mi
nerul Petroșani. Locomotiva Con- 
s .•’ița este nou promovate in ca
tegoria A. Ultimele rezultate: Lo

ciuc 3:37,0; Marilis Cuțui 3:59,0.
(de la subredacția noastră)

9 Chiar din primele zile ale a- 
nului a început activitatea atleților 
din orașul Roman. Elevii școa.lei 
sportive de tineret, precum și alți 
atleți din localitate, se pregătesc cu 
toată seriozitatea, sub îndrumarea 
antrenorului Gh. Constantinescu- 
Nehoiu.
In momentul în care condițiunile 

atmosferice au fost ceva mai bune, 
antrenamentele s-au făcut pe sta

dion. In general, se poate remar
ca „pofta" de lucru a fiecăruia din
tre tinerii atleți din localitate.

Arley Moscovici 
corespondent

» Sada colectivului sportiv Fla
mura roșie Alimentar Comerț din 
Arad a găzduit, nu de mult, întîl- 
nlrea de atletism între echipele șco
lilor sportive de tineret din Arad 
și din Reșița.

Concursul, bine organizat, s a bu
curat de un frumos succes,- fată 
citeva d ntre rezultatele înregistrate: 
FEMEI: 30 m: Teodora Vid (R) 

5,4; greutate: Mona Poenaru (A) 
9,00; 209 m-. Ghizela Poster (A) 
34,0 ; lungime : Doina Vințan ^A) 
4,52; 60 m.: Doina Vințan (A) 
85; 35 m. g. • Magdalena Kisso 
(A) 6.3: BARBAȚI: 30 m: A- 
cațiu Gebauer (A) 4.2; înălțime: 
Oct Bogdan (R) 1,65; 400 in.: 
Petru Hofltnan (A) 62.2; greu
tate: Șt. Pemek: (A) 13,36; 55 
m. g.; Gălescu (R) 8,6.

In clasamentul general, primul loc 
a fost ocupat de Arad cu 158,5 p.; 
Reșița a acumulat 94,5 p.

Iosif Sonoc 
co-respondent

INFORMAȚII @ronosport

comotiva Constanța — Dinamo 
București 1-4 (1-2); Minerul Petro
șani — Dinamo Orașul Stalin 2-0 
(0-0).

7. Gț/ori Vasas — Dorogi Ba
nyasz. In 1954: 1-1 și 3-3. Ultimele 
rezultate: Gyori — Vasas Izzo:
5-2; Dorogi — Vasas Budapesta 
2-2.

8. Legiero — Csepeli Vasas. Le
giero este nou promovată în cate
goria A. Ultimele rezultate: Le
giero — Salgotarjani Banyasz; 
0-2; Csepeli — Honved 2-3.

9. Diosgyori Vasas — Dozsa 
Budapesta. In 1954: 1-1 și 3-2. Ul
timele rezultate: Diosgyori — Pecsi 
Dozsr.: 3-2; Dozsa Budapesta — 
Voros Lobogo: 0-2.

10. Kinfzsi Budapesta — Pecsi
Dozsa. Pecsi Dozsa este nou pro
movată în categoria A. Ultimele 
rezultate: Kinizsi — Lokomotiv
Szombathely 3-0; Pecsi Dozsa — 
Diosgyori Vasas: 2-3.

11. Poros Lobogo — Vasas Izzo. 
In 1954: 0-0 și 0-0. Ultimele re
zultate: Voros Lobogo — Dozsa 
Budapesta 2-0; Vasas Izzo — Gyori 
Vasas 2-5.

12. Itesas Budapesta — Salgo
tarjani Banyasz. In 1954: 3-1 și 
1-3. Vasas Budapesta — Dorogi 
Banyasz 2-2. Salgotarjani Banyasz

Legiero 2-0.
Dăm mai jos meciurile de rezer

vă și în paranteză rezultatul obți
nut în turul campionatului de res
pectivele echipe. A Empor Ros
tock — Dinamo Berlin (0-2). B. 
Aktiwjst Brieske Senftenberg — 
Fmhrtt Dresden (0-2) C. Motor 
Zwickau — Rotation Babelsberg

Noul sezon de fotbal a fost 
inaugurat, și încă în condiții care 
au întrecut toate așteptările. In 
ciuda schimbării neașteptate a vre
mii în partea finală a pregătirilor 
echipelor — ceea ce a constituit 
un impediment în activitatea lor 
— primele jocuri ale campionatu
lui pe anul 1955 — s-au ridicat, 
în general, la un nivel tehnic satis
făcător, prilejuind totodată șj în
treceri dîrze și pasionante. Lupta 
pentru primele puncte în campio
nat a fost dusă într-o atmosferă 
de sportivitate deplină, în care s-au 
încadrat și zecile de mii de iubi
tori ai fotbalului, prezenți la a- 
ceastă inaugurare.

Nivelul tehnic general al prime
lor jocuri, sportivitatea și discipli
na jucătorilor, participarea nume
roasă și entuziastă a spectatori
lor — au asigurat reușita etapei 
inaugurale și au deschis perspecti
ve din cele mai frumoase noului 
campionat.

★
Atqțjția și seriozitatea cu care 

s-au antrenat jucătorii în perioa
da pregătitoare a fost semnalată 
de mult de antrenorii de stat care 
au urmărit pe teren modul cum se 
pregătesc echipele. Faptul a fost 
confirmat duminică. Echipele au 
dovedit în primul rînd o pregătire 
fizică și morală și de voință des
tul de bună, grație cărora au reu
șit să învingă greutățile ridicate 
de starea terenurilor. Majoritatea 
jucătorilor de la C.C.A., Știința 
Cluj, Dinamo București, Minerpl 
Petroșani etc. au rezistat la efor-

PROGRAMUL DE DUMINICĂ
LA FOTBAL

Duminică în Capitală este pro
gramat un singur joc In cadrul 
campionatului categoriei A: Pro
gresul București—Locomotiva Ti
mișoara. Această întîlniire se va 
disputa pe Stadionul Republicii, 

cu începere de la ora 15,30. In 
deschidere, la ora 13,45. se vor 
întîlni formațiile de tineret ale ce
lor două echipe.

★
Cum se știe, comisia centrală 

de fotbal a sancționat Știința Ti
mișoara cu ridicarea dreptului de 
organizare la Timișoara pe timp 
de două etape. Astfel că duminica 
aceasta studenții nu vor juca la 
Timișoara partida lor cu Știința 
Cluj, ci la Lugoj, localitate pe care 
au ales-o comunicând aceasta in
specției de fotbal din C.C.F.S.

(2-0). D. Vorwârts Berlin — Ro
tation Leipzig (1-1).

INT1LNIR1LE DINTRE FOTBA
LIȘTII FRUNTAȘI ȘI PARTICI
PANT! I LA CONCURSURILE DE 

PRONOSTICURI SPORTIVE

I. S. PRONOSPORT a luat ini
țiativa ca în fiecare sîmbătă după- 
amiază să aibă loc la sediul agen
ției centrale din Calea Victoriei în- 
tîlnirj intre fotbaliști de frunte și 
participanții la concursurile de pro
nosticuri sportive care sînt, firește, 
și spectatori la meciurile din cel 
mai popular sport — fotbalul.

Sîmbătă după-amiază s-au întâl
nit cu participanții la PRONO
SPORT, maeștrii sportului Al. 
Apolzan și Petre Moidoveanu de la 
C.C.A. și maestrul sportului Vaie
rul Călinoiu de la Dinamo Bucu
rești. Cei trei maeștri ai sportului 
au înfățișat participanfilor aspecte 
din munca de pregătire a echipelor 
lor, formațiile cu care vor juca 
ș.a.

întâlnirile dintre fotbaliștii frun
tași și participanții la PRONO
SPORT — spunea la sfirșitul întîl- 
nirii muncitorul D. Constantinescu 
din București — contribuie în mod 
simțitor la ridicarea cunoștințelor 
noastre și în același timp contri
buie la stabilirea unor legături de 
prietenie între jucătorii de pe teren 
și spectatorii din tribune. Cunos- 
cîndu-i îndeaproape pe fotbaliști, 
stind de vorbă cu ei, vom stabili 
o legătură și mai putermeă între 
iubitorii fotbalului și jucători. 1

Primele constatări...
turiie pretinse de jocul disputat pe 
terenuri desfundate, noroioase, alu
necoase. In meciul de pe Stadionul 
Republicii, de pildă, C.C.A. — mai 
ales — și Știința Timișoara au ju
cat pînă la sfîrșit într-un ritm sus
ținut. Numai atacul timișorenilor 
nu a izbutit să țină cadența gene
rală a meciului. Unele , echipe însă 
(Locomotiva Constanța și FI. roșie 

-Arad) ău arătat o pregătire fizi
că incompletă pentru 90 de minute 
de joc intens, ceea ce a du?, la „că
deri" în ultimele minute.

Este de subliniat, ca un fapt tot 
atît de îmbucurător, modul /corect 
în care jucătorii au înțeles să lup
te pentru victorie. Combativitatea, 
dîrzenia și elanul au fost calități 
permanent prezente în întrecerea 
celor 12 echipe, dar alături de ele 
s-a impus și o altă calitate esen
țială: sportivitatea. Nu s-au înre
gistrat durități și abateri de la 
disciplină, proteste la deciziile ar
bitrilor, ceea ce dovedește că în 
perioada pregătitoare muncii e- 
ducative i s-a acordat atenția cu
venită.

★
Cum spuneam mai sus, aceste 

jocuri au corespuns și din punct de 
vedere tehnic și chiar tactic, deși 
în această privință starea terenu
rilor a constituit o piedică serioa
să. După meciul C.C.A.-Știința Ti
mișoara, antrenorul de stat Colo- 
man Braun spunea: „Mi-a plăcut 
foarte mult jocul, care a oferit fa
ze de fotbal de bună calitate. Ce
lor două echipe, și mai ales echipei 
C.C.A., acest meci le deschide fru-

A început competiția
Dumin că a început o nouă com

petiție de fotbal: campionatul de 
tineret, rezervat formațiilor alcă
tuite din jucători care au depășit 
vârsta junioratului. Campionatul 
are drept scop angrenarea acestor 
jucători într-o activitate superioa. 
ră, care să le permită pregătirea 
in vederea promovării în primele 
echipe, cele de categoria Â. Ală
turi de acești tineri jucători, regu
lamentul competrției permite folo
sirea a trei jucători care au depă
șit vîrsta — limită de 23 de ani 
Așa se explică, de exemplu, de ce 
duminică în echipa de Vneret a 
CCA au jucat și Toma și Bone

Primele jocuri ale campionatului 
de tineret, disputate duminică în 
deschidere la jocur le de catego
ria A (cuplajul este obligatoriu), 
au fost urmărite cu viu interes de 
mii de spectatori, care au avut 
prilejul să vadă o serie de jucători 
de valoare ca Leucă. Smăxăndes- 
cu. Kiss (CCA), Braun, Hess, Ertl 
(Știința Timișoara), Ccnstantines- 
cu, Mihalache (Dinamo București). 
Ernest (Locomotiva Corstanța) e*c.

Camp’cnatul echipelor de tmeret 
trebuie să constituie un izvor de 
cadre tinere birre pregătite pentiru 
echipele prime din categoria A. 
Pentru aceasta, colectivele, antre
nori și jucătorii fruntași, au da
toria să-i acorde tot interesul și 
toată prețuirea, așa cum sublinia
ză mai jos antrenorul clujean Ște
fan Covaci, într-un articol despre 
prima competiție de tineret pe țară.

★
Ridicarea elementelor tinere va

loroase in vederea promovării lor 
în echipele de fotbal de categoria 
A și, respectiv, în echipa repre
zentativă este astăzi o preocupa 
re de prim ordin în țara noastră, 
însăși evoluția jocului de fotbal 
a făcut necesară găsirea unor so
luții de ordin organizatoric care 

, să asigure pregătirea tehnică ne 
plan superior a jucătorilor tineri, 
făcirrdu-i apți pentru jocul mo
dern. (dinamism, ritm susținut, 

tehnică avansată, spirit creator, 
etc.). Deoarece trecerea juniorilor 
direct în primele echipe n-a dat 
rezultatele scontate decît in anu
mite cazuri, s-a căutat o treaptă 
Intermediară în cadrul căreia ti
nerii promovați să-și desăvîrșeas- 
că pregătirea la nivelul cerințelor 
primei categorii.

Anul acesta au existat toate 
condițiile pentru organizarea pri
mului campionat al echipelor d'e 
tineret, formă competițională izvo- 
rită din analiza temeinică a sta
diului . în care se găsește fotbalul 
nostru.

înființarea unui campionat al e- 
chipelor de tineret paratei cu cam
pionatul republican categoria A, 
deschide perspective noi, atît pen- 
tru jucătorii dte primele echipe, 
cit și pentru cei din echipele de 
tineret însuși faptul că ambele e- 
chine- : trăiesc viața de Wlec'iv 
aproape in comun, formind un lot 

moașe perspective în actua'ul cam. 
pionat".

Intr-adevăr, C.C.A. și Știința au 
furnizat un joc de valoare tehnică 
remarcabilă pentru un început de 
sezon. Execuțiile tehnice au tost 
corecte și destul de precise, ceea 
ce a permis dezvoltarea unor ac
țiuni spectaculoase, într-un ritm 
rapid. Linia de atac a militari.or 
a efectuat schimburi de locuri uti
le și eficace, spărgînd sistemul ce- 
fensiv al oaspeților. Timișoreni-, 
fără să strălucească din punct oe 
vedere tactic, au făcut o bună im
presie prin ușurința și precizia pa
selor. Asemenea aprecieri sînt va
labile și pentru alte echipe. Dina
mo București (în repriza II), Ști
ința Cluj etc. Insă, toa'e aceste 
constatări trebuie reconfirmate în 
jocurile viitoare. De la aceste 
jocuri așteptăm și remedierea lip
surilor constatate mai ales în trasul 
la poartă, în orientarea jocului oe 
atac spre acțiuni mai simple dar 
mai eficace și în omogenitate.

La fel, este de dorit ca arbitra
jele — bune în general la prima e- 
tapă — să fie și ele la înălțime.

Iar măsurile luate de colective 
și administrații de terenuri pentru 
curățirea terenurilor de zăpadă tre
buie continuate și în cursul aces
tei săptămîni. Cu atît mai mult cu 
cît duminică s-a jucat pe aceste 
terenuri și, deci, este nevoie ca ele 
să fie refăcute.

PETRE GATU
RADU URZICEANU

echipelor de tineret
lărgit, preț.rade tuturor jucătorilor 
realizarea unor relații cît mai a- 
micale. bazate pe o prietenie sin
ceră, în care respectul reciproc să 
fie sentimentul principal și per
manent.

Organizîndu-se antrenamente 
comune, jucătorii echipelor de ti
neret cît și jucătorii primelor e- 
chipe au ocazia să participe in 
cadrul acestui proces de învățare 
șl perfecționare a jocului de fot
bal la adevărate întreceri pentru 
o îmbunătățire a pregătirii lor fi
zice. tehnice și tactice, și bine
înțeles a calităților lor morale. Pe 
plan tehnic, ■ comportarea jucători
lor urmează să facă un salt ca- 
litat.V destul de însemnat în ahul 
1955, deoarece experiența jucâto. 
rilor mai vîrstnici și dorința de 
învățare a jucătorilor tineri vor 
contribui în mod eficace la reali
zarea sarcinlor cuprinse în pro
cesul de instruire și educație. Suc
cesul acestui obiectiv este condi
ționat însă de felul in care jucă
torii fruntași vor înțelege să îm
părtășească tineretului cunoștințe
le lor acumulate in decursul ani
lor precum și de felul cum tine
rii vor respecta îndrumările date.

Pe plan moral-educativ, saltul 
ce urmează a fi făcut de jucătorii 
consacrați și de cei din echipa te 
tineret trebuie să aibă o influență 
mare asup-a întregii actvități fot
balistice. făcîndu-se o cotitură se
rioasă în domeniul însănătoșiri', 
atmosferei d'n jurul echipelor de 
fotbal. Pentru împământenirea unor 
relații sincere și cinstite intre ju
cători la antrenamente, jocuri, șe
dințe, deplasări, întreg colectivul 
secției de fotbal — în frunte cu 
antrenorii celor două echipe — 
trebuie să vegheze permanent, 
căutlnd să se dea o linie unitară 
de conduită. Urmărind acest ob'ec. 
tiv, jucătorii primei ech pe 
dau „tonul" în viața secției, pen
tru că comportarea lor este tot
deauna urmată de cadrele tinere 
— trebuie să-și revizuiască atitu
dinea, corectând și eliminând lip
surile de care au dat dovadă p’nă 
acum.

Deplasările celor două echipe, 
făcmdu-se totdieauna împreună, 
sînt prilej de verificare a calită
ților morale ale fiecărui jucător.

Începutul va fi greu, însă aa-că 
întregul colectiv este animat de 
dorința vie de a instaura in cadirul 
lui o atmosferă sănătoasă, tine
rească. luind măsuri de eliminare 
a elementelor care nu se înca
drează în această disciplină liber 
consimțită, roadele acestei menta
lități sănătoase nu vor întirzia să 
apară, aducînd satisfacție tuturor 
celor care se ocupă de activitatea 
și viața fotbalului.

ȘTEFAN KOVACS 
antrenor de fotbal al echipei 

Șt’ința Cluj
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Finalele campionatelor
In fiecare an iubitorii tenisului 

de masă de la noi așteaptă cu jus
tificată nerăbdare întrecerile finale 
aîe competiției care va desemna pe 
cîștigătorii titlurilor de campioni 
ai țării la probele individuale. In
tr-adevăr, an de an jucătorii și ju
cătoarele din toate centrele țării 
fac pregătiri intense pentru parti
ciparea la cea mai importantă 
competiție cu caracter intern.

Primele întîlniri din cadrul cam
pionatului individual de tenis de 
masă al R.P R. au început încă în 
urmă cu cîleva luni, cînd s-a dat 
startul acestei importante întreceri. 
In prima etapă, de raion, au luat 
parte jucătorii și jucătoarele de 
categoria a llî-a și a Il-a. Apoi, 
cei care s-au calificat au partici
pat la întîlnirile fazei de regiune, 
de unde învingătorii vor concura 
peste cîteva zile Ia București, 
pentru desemnarea câștigătorilor 
concursului republican de catego- 
iia a ll-a Jocurile acestui concurs 
încep miercuri în sala Floreasca 
din CSpitală și ele vor avea loc la 
cele cinci probe: simplu bărbați, 
simplu femei, dublu femei, dublu 
bărbați și dublu mixt. Toate me
ciurile se desfășoară sistem elimi
natoriu. Primii opt clasați la sim
plu băieți și primele opt clasate 
la simplu fete au dreptul apoi de a 
concura alături de jucătorii și ju
cătoarele de categoria a I-a și ma
eștri in întrecerile care vor hotărî 
campionii îhdividuali republicani 
din acest an.

Intilnirile din cadrul campiona
tului R.P.R. încep vineri în sala 
Floreasca. In cele cinci probe, 
toate- partidele se desfășoară după 
formula „cel mai bun din cinci se
turi”. La probele de dublu jocurile 
sînt eliminatorii pînă la sfîrșit. La

de tenis de masă la
r *

probele de simplu bărbați și sim
plu femei, întîlnirile se dispută e- 
liminatoriu, pînă cînd rămîn opt 
jucători și șase jucătoare. Apoi se 
vor desfășura două turnee care vor 
fixa campionii țării la probele res-
pective.

Înaintea începerii acestor întîl
niri, socotim necesar să amintim 
care sînt campionii republicani de 
anul trecut. Astfel, la proba de 
simplu bărbați ; Matei Gantner : 
simplu femei: Angelica Rozeanu; 
dublu femei: Angelica Rozeanu-

probele individuale
Ella Zeller, dublu bărbați: Tiberiu 
Harasztosi-Toma Reiter; dublu 
mixt: Angelica Rozeanu-Tiberîu 
Harasztosi.

Și anul acesta, spectatorii bucu- 
reșteni vor avea prilejul să urmă
rească evoluția celor mai buni ju
cători, în frunte cu niaestra emeri
tă a sportului și campioana mon
dială Angelica Rozeanu, maeștrii 
sportului Matei Gantner, Toma 
Reiter, Tiberiu Harasztosi, Sari 
Szasz, Ella Zeller, Paul Pesch, 
Mircea Popescu.

Mircea Popescu, unul dintre par ticipanții la finalele campionatelor 
individuale ale R.P-R

Campionatul de calificare la box
Ultimele reunini de box desfășu

rate în provincie au desemnat cam
pionii regionali din cadrul campio
natului de calificare la box.

ORADEA. Cat. muscă: E. Szap- 
panoș. Cocoș: I. Văduva Pană: N. 
Huve. Semiușoară: Moise Marcel. 
Ușoară: Nic Gristea. Semimijlocie: 
N. Ene. Mijlocie mică: Nic Dănilă. 
.Mijlocie: Gh. Cordovan. Semigrea: 
Andrei Toth. Grea: Radu Sereș 
(/lie Ghtța, corespondent).

BÎRLAD. Muscă; David Paul. 
Cocoș: V. Căruțașu. Pană: Ion Bo- 
ceanu Semiușoară: Popa Aurel. 
Ușoară: M. Lemnarii. Semimijlocie: 
Fr. Dobeș. Mijlocie: Iancu Crețu. 
(D Milă, corespondent).

REȘIȚA. Muscă-. N. Tâtăreșeanu. 
Cocoș: Stan Virgil Pani; Marin 
Spâtaru, Semiușoară: Anton Pupșa. 
Ușoară: Iosif Dura. Semimijlocie: 
Ludovic KakucsL Mijlocie mică: 
Ion Leca Mijlocie: D. Rujan. Se

ta grea. Octavian C oioca. Grea: 
Vasile Mariuțan. (I. Plăvifu, cores
pondent).

Viitoarea etapă a campionatului 
de calificare (interregională) se 
va desfășura între 12—20 martie. 
Campionii celor 18 regiuni se vor 
întîlni în orașele Tg Mureș, Ba
cău, Bîrlad, Galați,, Pitești, Hune
doara, Timișoara, Oradea și Arad. 
Iată programul acestor întîlniri.

Tg. Mureș: Campionii Regiunii 
Autonome Magh are — Campionii 
Regiunii Stalin; Bacău: Suceava — 
Bacău; Bîrlad. Iași — Bîrlad ; Ga
lați : Constanța — Galați ; Pitești: 
Ploești — Pitești; Hunedoara: 
Craiova — Hunedoara ; Timișoara: 
Cluj — Timișoara; Oradea : Baia 
Atare — Oradea ; Arad : București 
— Arad.

Finalele campionatului de caiif'- 
care se vor disputa la Orașul Stalin 
între 9 și I? aprilie.

Campionatele republicane
Mime încep la Poiana Stalin 

campionatele republicane de schi 
pentru juniori și junioare Progra
mul acestei competiții este eșalonat 
pe cinci zile,

lată, pe zile, programul între
cerilor

9 martie — slalom uriaș (băieți 
și fete); find 10 și 5 km.

10 martie — slalom special 
(băieți și fete).

11 martie — fond 5 și 3 km. 
fete.

de schi aie juniorilor
12 martie — coborîre (băieți și

fete).
13 martie — ștafetă 3x5 km.

tnixt, sărituri speciale.
Probele de fond se vor desfășura 

pe categorii de virstă.
★

Ultima proba a campionatelor re
publicane de seniori — 50 km. 
fond — se va desfășura în cursul 
zilei de astăzi sau cel mai tlrziu 
mîine, în funcție de soarea zăpezii.

Campionatele republicane de gimnastică
ale școlilor medii

Campionatele școlare de gim
nastică sint in plină desfășurare, 
în diferite orașe s-au disputat con
cursuri pentru desemnarea celor 
mai bune echipe din local tate. lată 
ce ne relatează corespondenții noș
tri despre această competiție:

CLUJ. Proba pentru fete, 8 echi
pe. Au învins: Șc. medie de 10 ani 
nr. 3 (program fără aparate). Șc 
medie de 10 ani nr. 9 (program 
cu două aparate); Șc. pedagogică 
nr 1 — echipa l-a (program cu 
toate apăratele). Individual —cat. 
a lll-a: Emilia Ossian (șc. medie 
nr. 2) junioare: Piroșka Cscgezi 
(șc. pedagogică nr. I).

SIBIU. Fete: șc. pedagogică 
nr. 1 (program fără aparate), șc. 
medie tehnică medicală (program 
cu două aparate) șc medie de 10 
an nr. 2 (program cu toate apa
ratele). Individual — cat a ll-a: 
Crista Dengel (șc, medie nr. 2). 
cat. a lll-a: Traute Mrthias (ace
eași școală), cat. :unioa'f Mana 
Lengheru (șc medie ie planifi
care) Ansamblu: șc. medie de 10 
ani nr. 3. Băieți: șc. med.e de 10

ani nr. I (program cu toate apa
ratele), tuniori; echipa a 2-a a 
aceleiași școli. Individual — cat. a 
ll-a. N Moldovan (șc. medie tex
tilă). cat. a lll-a: FI. Stoica (șc. 
mede de 10 ani nr. 1), cat. juniori: 
1 Rița (șc. medie de 10 ani nr. I). | 
Ansamblu: șc. medie tehnică de 
construcții.

Cores. V. T. Ciolacu
TUR.X’U SEVERIN. Concursul 

desfășurat în sala școlii medii nr. I 
a scos în evidentă pe elevii Crișan 
Strugaru (Șc medie nr. I» Florea 
Ciulpan. Dorn Mateescu (toți trei 
de la șc medie nr. 1) și M Pă- 
truțoiu (șc. m"die or. 3L

Coreso / Burii! că
REȘIȚA. 30 gimnaști dm colec

tivul sportiv .Rezervele de Mun
că' au luat parte la un concurs 
de selecție pentru camp onatul re
publican școlar. Sau remarcat: 
Cristotor Poseller, Francisc Paul, 
losif Foldyi Gh Horvat. Gh. 
Covaci

Caresp. Mitrea Eusebiu

întrecerile de șah 
pe echipe

In întîlnirile din Capitală, des
fășurate în rundele de vineri și 
duminică, deși sînt multe partide 
întrerupte, rezultatele se conturea
ză de pe acum. Unele dintre ele 
au fost scontate, dar nu lipsesc 
nici surprizele.

Astfel, meciurile de duminică 
Progresul DCS—C.C.A. și Con
structorul — Locomotiva au fost 
mai echilibrate decît se putea aș
tepta. Șahiștii militari au acumu
lat pină acum l'/2 puncte și au 
perspectiva de a mai adăuga al
tele. la întrerupere Nacht avînd 
avantaj la Troianescu, iar partida 
Negrea — Iancu prezentînd o po
ziție egală. Locomotiva a dat Con
structorului o replică puternică, la 
prima masă înregistrîndu-se o sur
priză: Clocii tea — T. Popa 0-1! 
Prima înfringere a fostului cam
pion, în această întrecere.

De remarcat lupta strînsă dintre 
Știința și Progresul DCS. Din cele 
6 partide întrerupte este probabil 
că studenți își vor acumu'a punc
tele necesare victoriei.

Iată rezultatele tehnice: Runda a 
7-a: Progresul ITB — Constructo
rul IPCH 6-0 (2), Dinamo — Pro
gresul FB 6-0 (2), Constructorul— 
Progresul IMF 4-1 (3), Locomo
tiva — FI. roșie l'/2— l’/2 (5). Ști
ința — Progresul DCS 1-0 (7), 
C.C.A — Metalul 5-2 (1); Runda 
a S-a: Progresul ITB — Metalul 
7-1, Progresul DCS — C.C.A. 41/2- 
l'/s (2), Știința — FI. roșie 6'/:— 
l’/2, Constructorul — Locomotiva 
3'/2—2'/2 (2), Dinamo — Progre
sul IMF 5-1 (2), Progresul FB — 
Constructorul 'PCH 5’/2—2'/2.

întreruptele se joacă joi. iar as
tăzi este programată runda a 9-a: 
Metalul — Progresul DCS (str. N. 
lorga 40), C.C.A. — FI. roșie (str. 
C. Miile 1). Știința — Constructo
rul (str. Polizu 1), Locomotiva — 
Dinamo (bd. Dinicu Golescu 38), 
Progresul IMF — Constructorul 
IPCH (bd Dinicu Golescu 38), 
Progresul FB — Progresul ITB 
(str. Lipscani 16).

întrecerile pentni prima fază a 
campionatului republican de șah pe 
echi.pe continuă și în orașele din 
țară

La Arad a și luat sfîrșit campio
natul pe regiune. Din cele 6 echipe 
participante Voința-Artex s-a cla
sat pe primul loc cu 24 puncte (din 
40 posibile). La numai '/2 punct 
diferență s a clasat Metalul „Gh. 
Dimitrov" iar Constructorul a acu
mulat 23 puncte. Astfel, Voința- 
Artex se califică pentru faza inter- 
regiuni

La campionatul orașului lași 
participă în total 10 echipe.

Programul campionatului R.P.R. categoria A 
handbal masculin

ETAPA I. — 20. III. 1955
București: C.C.A. — Știința I.C.F. București 
Timișoara : Metalul — Flamura roșie Jimbolia 
Ploești : Flacăra — Metalul Reșița
Iași: Știința — Voința Sibiu
Cisnădie : Flamura roșie—Dinamo București 
Orașul Stalin : Dinamo — Știința Timișoara

ETAPA II — 27. III. 1955
București: Dinamo — Dinamo Orașul Stalin
București: Știința I.C.F. — Flacăra Ploești 
Jimbolia: Flamura roșie — Știința Timișoara 
Timișoara : Metalul — C.C.A.
Reșița: Metalul — Știința Iași
Sibiu : Voința — FI. roșie Cisnădie

ETAPA HI — 3. IV. 1955
București: C.C.A. — FI. roșie Jimbolia 
Ploești: Flacăra — Metalul Timișoara 
Iași : Știința — Știința I.C.F. București 
Cisnădie: FI. roșie— Metalul Reșița 
Orașul Stalin : Dinamo — Voința Sibiu 
Timișoara : Știința — Dinamo București

ETAPA IV. — 10. IV. 1955
București: Știința I.C.F. — Flamura roșie Cisnădie 
București : C.C.A.—Flacăra Ploești
Sibiu : Voința — Știința Timișoara
Jimbolia : Flamura roșie — Dinamo București
Timișoara : Metalul — Știința Iași
Reșița: Metalul — Dinamo Orașul Stalin

ETAPA V. — 15. V. 1955
București: Dinamo — Voința Sibiu
Ploești : Flacăra — FI. roșie Jimbolia
Iași; Știința — C.C.A. -
Orașul Stalin: Dinamo — Știința I.C.F. bucurești
Timișoara : Știința — Metalul Reșița - v
Cișnădie: FI. Ro;ie — Metalul Timișoara

ETAPA Vi. — 22. V. 1955
București: C.C.A. — FI. roșie Cisnădie
București : Știința I.C.F. — Știința Timișoara
Jimbolia : FI. roșie — Voința Sibiu
Reșița: Metalul — Dinamo București
Timișoara : Metalul — Dinamo Orașul Stalin
Ploești : Flacăra — Știința Iași

ETAPA VII. — 26. V. 1955
București: Dinamo — Știința I.C.F. București 
Cisnădie : Fi. roșie — Flacăra Ploești 
Orașul Stalin : Dinamo — C.C.A.
Timișoara : Știința — Metalul Timișoara
Iași : Știința — FI. roșie Jimbolia
Sibiu : Voința — Metalul Reșița

ETAPA VIII. — 29. V. 1955.
București: C.C.A. — Știința Timișoara
București : Știința I.C.F. — Voința Sibiu
Iași : Știința — Fi. roșie Cisnădie
Ploești: Flacăra — Dinamo Orașul Stalin
Timișoara : Metalul — Dinamo București
Jimbolia : FI. roșie — Metalul Reșița

ETAPA IX. — 28. aug. 1955
București : Dinamo — C.C.A.
Orașul Stalin : Dinamo — Știința lași 

“Sibiu : Voința — Metalul 1 imișoara
Reșița : Metalul — Știința I.C.F. București
Cisnădie : El. roșie — FI. roșie Jimbolia
Timișoara : Știința — Flacăra Ploești

ETAPA X. — 4. sept. 1955
București : C.C.A. — Voința Sibiu
Cisnădie: El. roșie — Dinamo Orașul Stalin
Jimbolia : FI. ro,Je — Știința I.C.F. București 
Ploești : Flacăra — Dinamo București
Iași : Știința — Știința Timișoara
Timișoara Metalul — Metalul Reșița

ETAPA XI. — 11 sept. 1955
București : Dinamo — Știința lași
București : Știința I.C.F. — Metalul Timișoara
Sibiu : Voința — Flacăra Ploești
Reșița : Metalul — C.C.A.
Orașul Stalin : Dinamo — FI. roșie Jimbolia
Timișoara : Șt:înța — FI. roșie Cisnădie

LUPTE. — Zilele trecute, au 
avut loc în orașele Lugoj și Ora
dea întreceri de lupte clasice care 
au desemnat pe campionii regiuni
lor Timișoara și Oradea. La am
bele concursuri au participat un 
număr de peste 80 luptători, ceea 
ce constituie un fapt deosebit de 
îmbucurător

Iată numele campionilor regio
nali în ordinea categoriilor: ORA
DEA. I. Denderle (Oradea), Tibe
riu Pașca (Oradea), Ludovic Si’ye 
(Marghita), Emeric Egresi (Mar- 
ghita), losif Pașca (Oradea), 
Alex. Fesus (Marghita). Nicolae 
Baciu (Oradea) și V. Bunta (Ora
dea).

TIMIȘOARA. P. Popescu (Met. 
Reșița), Ștefan luhasz (Progresul 
Lugoj).’ V. Micula (Dinamo Lu
goj), Ion Hanțu (Progresul Lugoj), 
H. Stokel (Progresul Lugo■•), Gh. 
Popovici (Loc. Timișoara). M. Ghi- 
b'ci (Progresul Lugoj) și C. Oșan 
(Met. Reșița).

CICLISM — La Constanța in or
ganizarea comitetului C.F.S. oră
șenesc s-a desfășurat faza regio
nală a campionatului de ciclocros 
al R.P.R probă la care au luat 
parte 18 concurenți. La categoria 
curse, primul loc a fost ocupat de 
Petre Enache (Loc. PCA), urmat 
de Aili Aihati (Loc. PCA) și Ga

vrila Farkaș (Voința). Victoria în 
proba pentru categoria semicjrse 
(în afara campionatului) a re . -> t 
lui Al. Deme (Voința), urmat dn 
Petre Doga (Vomfa) șt N. Ma
rinescu (Loc. PCA).

O atitudine negativă au avut co
lectivele Progresai, Metalul, și FL 
roșie-Comerț, care nu au prezen
tat alergători

O. Căprița, corespondeut
• FOTBAL. — Duminici. Arin- 

tul Sighet a jucat pe teren proprio 
cu Avintul Fălticeni și a clștxgat 
cu 2—1 (1 — 1) punctele fiind în
scrise de Feher și Gh. Pop, res
pectiv Kelemen.

— C. LUNG MOLD, (prin tele
fon). Duminică a avut loc un meci 
amical intre formația locală Lo
comotiva ICCF și Locomotiva Iași. 
Jocul a luat sfîrșit cu victoria ju
cătorilor din Iași: 6—4 (5—3).
Au marcat: Creangă (3), Filip, 
Nistorac și Stan pentru Locomo
tiva lași șl, respectiv, Bejan (2) 
și Toliom (2).

Vasile Pleșa — corespondent
— Jucînd duminică la Si. G' eor- 

ghe cu Flamura roșie Sf. Gheorghe, 
Flacăra C'mpina a cîștigat cu sco
rul de 1—C. (0—0) prin golul mar
cat de Dumitru în minutul 79.
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După disputarea jocurilor categoriilor A, și B. 
Ia hochei pe gheată

CELE MAI BUNE DIN LUME
Analizînd activitatea echipelor 

de hochei participante 1a catego
riile A și B, putem semnala as
pecte pozitive și negative care ne 
aiată în ce măsură s-au pregătit 
formațiile noastre fruntașe și in 
ce direcție trebuie îndreptată mun
ca de vitior. In general, putem 
afirma că așteptările au fost con
firmate prin disputarea campiona
tului celor couă categorii, prin 
numărul destul de mare al ect ipe- 
pei ■- participante și prin valoarea 
jocului unora dințae echipe. Preo
cuparea principală, ridicarea va
le*,: hocheiului prin îmbunătățirea 
simțitoare a tehnicii individuale și, 
prin aceasta, a jocului întregii e- 
chipe, s-a remarcat atît la echipe 
de categoria A, cît și la unele 
din categoria B. Obiectivul nostru 
a fost să vedem dacă jocul acestor 
echipe s-a îmbunătățit prin: ac
țiuni rapide și surprinzătoare, 
pornite din zona de apărare Și 
terminate cu succes îrr zona de 

atac, printr-o permanentă colabo
rai între fundași și atacanți, 
'schimbarea a două formații egale, 
trecerea rapidă a tuturor jucăto
rilor din poziția de atac în pozi
ția de apărare și invers, printr.un 
patinaj perfect și o ridicată ca
pacitate de luptă. Am fi fost bu
curoși dacă am fi văzut și ten
dința de a se întrebuința trei linii 
de atac concomitent cu două l’nii 
de apărare, așa cum cere jocul 
modem, dar acest lucru nu s-a 
văzut, din cauza lotului restrîns 
pe care-1 au mai toate echipele. O 
altă lipsă a jucătorilor noștri este 
aceea că nu aplică lovitura cu u- 
mărul, aceasta fiind permisă de 
regulament. In plus, mulți dintre 
jucătorii echipelor din categoria A 
patinează greșit. De asemenea, ei 
au o poziție greșită pe gheață; 
nu stau aplecaji pe crosă, așa cum 
cere poziția perfectă a hocheistu- 
lui, ci în picioare, cu genuncf ii 
■atinși și cu crosele pe sus. Din 
această cauză, multe accidente au 
tort provocate in campionat de 
Ieșiturile cu crosa. la arcade, la 
nas, la gură, la obraz.

Vorbind desnre colective, putem 
spune că echipa CC.A. a cîștigat 
campionabuJ, deoarece jucătorii săi 
au respectat unele principii fun
damentale ale acestui joc. Punînd 
aceertul asupra îmbunătățirii teh
nici individuale, asupra patinaju
lui. poziției, driblingului, pasei și 
basului la poartă, ei s-au prezen- 
:at in campionat cu un bagaj teh
nic care le-a permis, în majorita
tea cazurilor, să facă deplasări ra
pide pe teren, să contraatace cu 
succes. Patinajul rapid a permis 
jucătorilor de la C.C.A. să se or
ganizeze ușor în apărare, neper- 
mițînd adversarului să-și creeze 
oameni liberi în fața porții. Sis
temul de atac U echipei C.C.A. 
a fost tot „pliciși" din anii trecuți, 
adăogîndu-i-se cîteva var'ante, ca, 
de exemplu, pătrunderea unuî fun
daș prin surprindere în fața por
ții adverse, el trebuind să pri
mească pasa. Echipa C.C.A. a avut 
și multe lipsuri. In afară de lip
sa loviturii cu umărul, s-a obser
vat că formația secundă a avut 
deficiențe în privința vitezei în 
joc și a preciziei în șuturile la 
poartă.

Dintre celelalte formații, un bun 
exemplu a dat echipa Avîntul, care 

s-a prezentat bine pregătită avind 
un lot omogen și numeros. Avîn- 
tul a manevrat destul de bine sis
temul de atac în „plic" și jocul 
de mișcare permanentă. Dacă nu 
a reușit totdeauna, aceasta se da- 
torește faptului că unii jucători nu 
au respectat întocmai jocul de a- 
tac și apărare, din cauza resur
selor lor fizice limitate. Colectivul 
Avîntul Miercurea Ciuc ar trebui 
să introducă cu mai mult curaj 
în echipă elemente tinere recrutate 
din zecile de jucători care se ri
dică în fiecare an in orașul Mier
curea Ciuc. Cu un lot insuficient 
de jucători s-a prezentat Știința 
Cluj, care — la primele deficiențe 
cauzate fie de accidente, fie de 
boală — nu a mai putut organiza 
un lot omogen care să reziste ți
nui tempo rapid și susținut. Pen
tru viitor, Știința va trebui să-și 
mărească lotul, să prevadă în pla
nul de lucru îmbunătățirea tehni
cii individuale și să facă o mai 
justă planificalre a antrenamen
telor.

O plăcută surpriză a fost lupta 
dusă de echipele categoriei B, pre
cum și buna comportare a unora 
dintre acestea (Progresul Greor- 
ghieni, Flamura roșie Sighișoara. 
Progresul Miercurea Ciuc. Avîntul 
Sebeș). In special fo-mația din 
Sebeș (antrenor Culcear) are me
ritul de a se fi prezentat cu o 
pregătire fizică excelentă, mulțu
mite căreia a suplinit în bună 

perie deficiențele de tehnică in
dividuală și a aplicat cu succes 
sistemul de atac în „plic". Echipa 
din Gheorghieni, cea din S'ghișoa- 
ra și Progresul M. Ciuc aplică și 
ele cu curaj atacul in cinci jucă
tori. In ceea ce privește munca de 
viitor pentru instnrrea tinerilor 
noștri hocheiști, începutul trebuie 
făcut cu îmbunătățirea tehnicii 
patinajului și însușirea poziției 
perfecte cu crosa, poziție pe care 

nu o -dontă corect decît foarte 
puțini dintre jucătorii noștri frun
tași. O muncă atentă trebuie dusă 
și pentru însușirea celorlalte ele
mente de bază, ca dribl'ngul, tra
sul la poartă, pasa, lori‘ ura cu; u- 
mărul. In acest fel, vom reuși să 
ridicăm valoarea individuală a ,ho- 
cheiștilor noștri și, prin aceasta, 
valoarea eclipelor în general.

Au fost unele echipe care n-au 
respectat anuirte indicații date 
înainte de sezon. Astfei. mulți din
tre jucători au intrat pe teren a- 
vînd crase cu minerul lung șl cu 
lama îngustă. Aceasta a constituit 
o greșeală, deoarece s-a dovedit 
că jucătorii în cauză nu pot avea 
un bun control aii -pucului. Jucă
torii nu au avut echipament de 
protecție special pentru a fi feriți 
de loviturile de la mantinele. In 
ceea ce privește terenurile de joc, 
nici unul nu a avut dimensiunile 
de 60x30 m., care sînt cele mai 
indicate și sînt folosite și la cam
pionatele mondiale.

Desfășurarea campionatelor din 
acest an ne-a arătat că progresul 
hocheiului este evident, fapt care 
trebuie să ne stimuleze în muncă, 
pentru a ridica mereu nivelul ca
litativ al acestui joc și ă-1 aduce 
la valoarea celui practicat de e- 
chipele străine.

MIHAI FLAMAROPOL 
antrenor al echipei C.C.A.

Galina Zîbina a îmbunătățit de șase ori recordul mondial la 
aruncarea greutății, aducîndu-l la fenomenala cifră de 16,~28 m.

Sportivele Uniunii Sovietice I 
Faima lor a făcut de mult în
conjurul .pămtotului. Și nu exis
tă, aproape în nici un colț de 
lume, vreun iubitor de sport 
care 6ă nu fi auzit despre ele, 
să nu f-i rămas impresionat de 
excepționalele lor rezultate și 
performanțe. Acum, în marea 
majoritate a disciplinelor, - re
prezentantele Uniunii Sovietice 
dețin supremația mondială con
firmată in nenumărate rîn- 
duri prin victorii strălucite re
purtate la cele mai importante 
competiții internaționale. Cum 
au ajuns sportivele sovietice la 
acest nivel atît de înalt al mă
iestriei ? Care sînt cauzele care 
au ridicat sportul feminin din 
U.R.S.S. la această treaptă ne
maicunoscuta în lume ?

Explicația este pe cît de sim
plă pe atît de firească. Sportul 
și cultura fizică alcătuiesc o 
parte integrantă a vieții femeii 
sovietice. Aceasta a fost însă 
cu putință abia după victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, cînd, odată cu eli
berarea popoarelor Rusiei, i-a 
fost dată femeii libertatea, i-au 
fost asigurate rangul pe caire-1 
merită și egalitatea în drep
turi cu bărbații, punrndu-se pen
tru totdeauna capăt unei scla
vii morale și fizice de veacuri.

Roadele acestei victorii au 
putut fi curind văzute. încă în 
perioada anilor 1925—1935, cînd 
în Apus o femeie care practica 
sportul era considerată, în cel 
mai fericit caz, ca o extravagan
tă, iar totir-o serie de țăiri i se 
taterziioeia pur și simplu să ia 
parte la activitatea sportivă, în 
U.R.S.S. se ridica o pleiadă de 
sportive care au uimit lumea 
cu performanțele lor. Așa au 
fost atletele Marina Șamanova 

(12,3 sec. pe 100 m.), Galina 
Turova (5,80 m. la săritura in 
lungime), Zoia Simițkaia (43,13 
m. la aruncarea discului), Klav- 
dia Maiuciaia (peste 45 m. la 
aruncarea suliței), Tatiana Sev- 
rinkova (14,89 m. la .aruncarea 
greutății) ș. a. Gîndiirdlu-ne că 
aceste performanțe au fost reali
zate cu aproape 20 de ani în 
urmă, ne putem da s^ama de 
excepționala lor valoare.

Practicarea pe scară largă a 
sportului de către femeile și fe
tele sovietice, participarea nu
meroasă la trecerea normelor 
complexului G.T.O. și la diferi
tele concursuri, au făcut ca, in
tr-adevăr, mișcarea sportivă fe
minină din U.R.S.S. să cunoas
că un caracter de mase. Aceas
ta a permis ridicarea de. nenu
mărate virfuri sportive, care au 
început încă înaintea celui de 
al doilea război mondial să a- 
saltezc recordurile lumii.

îndată ce norii războiului au 
fost risipiți de pe cerul Uniunii 
Sovietice, mișcarea sportivă a 
înregistrat, alături de alte do
menii de activitate, un salt 
cantitativ și calitativ exceptio
nal. Participarea elementului 
feminin la obținerea acestui salt 
a fost impresionantă.

In momentul de față, sporti
vele Uniunii Sovietice dețta su
premația mondială în ramurile 
ce’e mai importante ale sportu
lui.

Să luăm, de pildă, atletismul. 
Recordurile lumii la 8J0 m., a- 
runcarea greutății, aruncarea 
discului, aruncarea suliței, pen
tatlon, ștafetă, 4x100 m.,
4x200 m. și 3x800 m. aparțin 
reprezentantelor Uniunii So
vietice. Mișcarea atletică din 
U.R.S.S. a dat la iveală cam
pioane și recordmane strălucite, 

c-i,. ar fi Nina Dumtadze, NaJ 
talia Smirnițkaia, Nina Otkalen- 
ko, Nina Romașkova, Alexandra 
Ciudina. Galina Zîbina și atî- 
tea altele. Performanțele lor 
au întrecut chiar și previziunile 
celor mai optimiști specialiști 
în ale atletismului. Cmc ar fi bă
nuit că o femeie va putea arun
ca discul dincolo de 57 m. ? Și, 
totuși, Nina Dumbadze a reu
șit aceasta. Cine ar fi crezut că 
greutatea pornită din mîna unei 
femei se va opri ta 16,28 m.? 
Performanța cea mai bună a Ga- 
linei Zîbina măsoară exact atî- 
ta. Dar că la 800 m. rezultatele 
feminine vor coborî sub 2:10,0 ? 
Ei bine, aceasta a reușit-o Ni
na Otkalenko, despre care se 
spune că se va apropia simți
tor de granița celor 2 minute ?

Reprezentantele Uniunii So
vietice au dus pînă la virtuozi
tate gimnastica sportivă. Gali-1 
na Urbanovici, Maria Gorohov- 
skaia, Galina Șamrai, Tatiana 
Manina și atîtea atte strălucite 
gimnaste sovietice demonstrează 
perfecțiunea ta executarea celor 
mai dificile probe. Gimnastele 
Uniunii Sovietice sînt campioa
ne olimpice și campioane ale 
lumii, ridieîndu-se ou multe cla
se peste concurentele din cele
lalte țări.

Patinajul viteză, după mulți 
ani de supremație nordică, a de
venit acum specialitatea sporti
velor sovietice. Tradiția creată 
de patinatoare ca Maria Isako
va, Tatiana Karelina, Maria A- 
nikanova, care au fost primele 
campioane și recordmane ale 
lumii, a fost continuată de ge
nerația tinerelor patinatoare 
Rimma Jukova, Lidia Selihova, 
Tamara Rîlova, Halida Scego- 
leeva, care își împart primele 
locuri la marile competiții in
ternaționale și dețin toate recor
durile mondiale oficiate.

O măiestrie neîntrecută de
monstrează v î s 1 a ș e 1 e din 
U.R.S.S., care Ia campionatele 
europene de canotaj academic 
au obținut victoria în toate 
probele incluse în program. Ele 
au urmat exemplul voleibaliste
lor, neînvinse la toate întrece
rile mondiale și europene Ia 
care au participat, al baschetba
listelor, care dețin titlul de cam
pioane ale Europei și al șahis- 
telor, care sînt de asemenea cele 
mai puternice din lume. Neîntre
cute în cadrul campionatelor 
mondiale și al marilor con
cursuri internaționale s-au do
vedit ta ultimii ani șchioapele 
din U.R.S.S., obținând în probe
le de fond victorii strălucite. 
Performanțe excepționale au 
fost de asemenea realizate. în 
sporturi considerate pe vremuri 
ca exclusiv masculine, cum 
stat motociclismul, aviația spor
tivă, parașutismul, călăria 
etc.

Excepționalul nivel sportiv al 
femeilor sovietice oglindește de 
fapt, înaltul lor nivel cultural. 
Căci sportul se încadrează în 
manifestările de ordin cultural 
ale omului. Avrnd căi deschise 
spre perfecționare, avînd asigu
rat un viitor fericit și luminos, 
femeile sovietice, participante 
active la munca de construire a 
comunismului și la lupta pen
tru apărarea păcii, oferă un 
exemplu luminos și elocvent al 
marilor drepturi asigurate omu
lui intr-o orînduire cu adevărat 
liberă.
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PRIMELE ETAPE ALE CAMPIO
NATULUI MAGHIAR

Meciurile din campionatul ma
ghiar de fotbal se anunță și în a- 
cest an foarte disputate. După 
două etape, numai trei echîpe au 
totalizat patru puncte, alte trei au 
pierdut un punct, iiar restul de opt 
au suferit înfrîngeri. Cum e și fi
resc, la începutul campionatului nu 
toate echipele manifestă o formă 
mulțumitoare. Sînt echipe care do
vedesc că au folosit bine perioada 
de tranziție și că în perioada pre
gătitoare ele s-au străduit să-și 
pună la punct pregătirea fizică și 
tehnică. In rindul acestora trebuie 
să amintim de Voros Lobogo, Ki- 
nizsi, Vasas, toate din Budapesta, 
de Dorogy Banyasz și Gyori Va
sas din provincie. In schimb, alte 
echipe au luat startul... cu stîngul: 
Szombathely Lokomotiv, Legiero, 
Csepeli Vasas și Vasas Izzo, care 
au suferit pînă acum înfrîngeri con
cludente.

Derbiul .etapei de duminică, din
tre Voros Lobogo și Dozsa, a dat 
cîștig de cauză celei dinții, care a 
cîștigat cu 2—0 Corespondentul 
nostru de la Budapesta ne-a trans-

FOTBALUL PESTE HOTARE
mis că această întîlnire s-a desfă
șurat la un înalt nivel tehnic, în 
care foștii campioni au utilizat o 
formație completă, din care s-au 
evidențiat toți internaționalii, Lan
tos, Borzsei, Zakarias, Sandor, Hi- 
degkuti și Palotas. In urma aces
tui Joc, fosta echipă campioană es
te în fruntea clasamentului și are 
toate șansele să-și păstreze acest 
loc și după etapa a IlI-a, în care 
va avea de înfruntat formația Va
sas Izzo.

Fără îndoială că echipa cea mai 
în formă este actualmente Kinizsi, 
care duminică a cîștigat detașat la 
Szombathely cu 3—0. Această echipă 
cuprinde un mănunchi de tineri ju
cători talent a ți, înaintașii Fenyvesi, 
Kertes, mijlocașii Szabo, Dekani și 
portarul Gulyas, care arată o mare 
vervă de joc. După cum se vede, 
echipa Kinizsi va avea un cuvînt 
greu de spus și în acest an, în me
ciurile decisive pentru hotărîrea 
primelor locuri în clasament.

Honved a cîștigat cele două me
ciuri,. totuși echipa militară — prin 
prisma ultimului rezultat (3—2 cu 
Csepet) ~ dovedește o formă sub 

valoarea sa «ie anul trecut. Puskas, 
Bozsik și Lorant sînt în formă des
tul de bună. In schimb, Budai, Ko- 
cșis, Czibor și tînărul portar Hein
rich sînt sub valoarea celorlalți co
echipieri. Honved joacă duminică 
pe teren propriu cu Szombathely 
șl va cuceri probabil alte două 
puncte.

Echipa minerilor din Dorog nu-și 
dezmin te reputația, pe care și-a cre
at-o anul trecut, de a fi greu de 
învins. Apărarea este compartimen
tul cel mai bun al echipei. Porta
rul Ilku și internaționalul Buzan- 
ski au fost duminică, în meciul cu 
Vasas, stîlpii apărării.

O altă echipă provincială care se 
remarcă este Gyori Vasas care a 
întrecut la Budapesta pe Vasas Iz
zo cu 5—2, după ce a condus cu 
5—0, furniz'nd totodată cea mai 
mare surpriză a etapei. O formă 
bună a arătat tînărul Koos, care a 
marcat 4 goluri. Se pare că echipa 
budapestană trece printr-o accen
tuată criză de formă.

Iată clasamentul:
1. Voros Lobogo 2 2 0 0 3:0 4
2 Kinizsi 2 2 0 0 7:1 4

3. Honved 2 2 0 0 8:3 4
4. Gyori Vasas 2 110 6:3 3
5. Vasas Bp. 2 110 6:4 3
6. Dorogy Banyasz 2 110 3:2 3
7. Pecsi Dozsa 2 10 1 5:3 2
8. Dyosgyori Vasas 2 10 1 3:3 2
9. Salgotarjani Ban. 2 10 1 3:5 2

10. Dozsa Bp. 2 0 11 1:3 1
11. Csepeli Vasas 2 0 0 2 3:7 0
12. Vasas Izzo 2 0 0 2 4:9 0
13. Legiero Szolnok 2 0 0 2 0:3 0
14. Szombathely Lok. 2 0 0 2 0:6 0
A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE

FOTBAL IN R.P. BULGARIA
SOFIA (prin telefon), Sîmbătă 5 

martie, în R.P. Bulgaria a fost 
inaugurat campionatul republican 
de fotbal, la care participă 14 echi
pe. Prima etapă s-a caracterizat 
prin meciuri foarte strînse, victo
riile fiind adjudecate la limită. Nu 
mai puțin de patru jocuri s-au ter
minat la egalitate, Surpriza etapei a 
constituit-o înfrîngerea înregistrată 
de echipa Ț.D.N.A., campioană pe 
anul 1954, care, jucînd îa Stalino 
cu echipa V.M.S., a pierdut cu sco
rul de 1—0.

Iată celelalte rezultate înregis
trate în prima etapă : Cerveno Zna- 

me Pavlikeni — Locomotiv Sofia 
0—1; Minier Dimitrov o — Torpe
do Sofia 1—0; Spartak Pleven — 
Dinamo Sofia 1—1 ; Spartak Plov
div — D.N.A. Plovdiv 0—0 ; Spar
tak Stalino — V.V.S. 0—0 ; Loko
motiv Plovdiv — Udarnik Sofia 
0—0.

■Ar
In cadrul campionatului de fot

bal al R. D. Germane s-au dispu
tat duminică, în cadrul primei ligi, 
numai două întîlnirt, Aktiwist 
Brieske Senftenberg — Wismut 
Karl Marx Stadt: 1-1 și Chemie 
Halle Leuna — Chemie Karl Marx 
Stadt 1-1.

Iată acum situația primelor șase 
clasate în campionat:
1. Turbine Erfurt 20 10 7 3 43:20 27
2. Wismut K. M. St. 20 9 6 5 49:34 24
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. Chemie K. M. St. 20 7 7 6 29:31 21

★
• Federația italiană de fotbal a

făcut cunoscute anumite chestiuni de 
ordin organizatoric în ceea ce pri
vește turneul de fotbal al echipelor 
de juniori. Toate echipele partici
pante la turneu vor fi cantonate în 
stațiunea balneară Montecatini.



Scrmerii noștri au cîșt’gat toate concursurile de h Leipzig

TUDOR I LIE, ctștigătorul con
cursului de spadă de la Leipzig.

OLGA ORBAN, câștigătoarea 
turneului feminin de floretă de la 
Tirgul de mostre de la Leipzig.

Duminică seara a avut loc la 
Leipzig, cu ocazia concursurilor 
sportive internaționale din cadrul 
Tîrgului de mostre, o mare între
cere de scrimă (spadă bărbați și 
floretă femei), la care au pârtiei paf 
cei mai buni scrimeri și scrimere 
din R.D. Germană, R. Cehoslova
că, R.P. Bulgaria și R.P. Romînă. 
Fiecare din aceste țări au prezen
tat cîte doi trăgători in proba de 
spadă și cite două trăgătoare la 
floretă femei. Țara noastră a fos' 
reprezentată de maeștrii sportului 
Tudor Hie și Zoltan Uray la spadă 
și de camp-ioana de senioare Maria 
Taitiș și cea de junioare Olga Or-

Actualități din U.R.S.S.
CAMPIONATUL DE BOX PE 

ECHIPE

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 6 martie au început la Mos
cova întrecerile din cadrul campio
natului unional de box pe echipe. 
l.a această competiție participă pes
te 600 de boxeri, reprezentând a- 
sociațiile sportive „Dinamo", „Spar
tak", „Natika", „Lokomotiv", „Șah
ilor și altele.

Printre participanți se numără și 
cunoscuții pugiliști Vladimir Enghi- 
barian, Algirdas Soțikas, Boris Ste
panov, Gleb Tolstikov, Jurii Soko
lov și alții. In afara echipelor de 
seniori, fiecare asociație participă 
și cu cîte o echipă de juniori.

Campionatele unionale de -box pe 
echipe se bucură "de o mare popu
laritate în Uniunea Sovietică. Pri
mul campionat s-a disputat în a- 
nul 1935 și de atunci întrecerile au 
loc cu regularitate în fiecare an.

Anul trecut, titlul de campioană 
a țârii a fost cucerit de echipa bo
xerilor Armatei Sovietice.

LA 21 MARTIE ÎNCEPE „CUPA 
U.R.S.S." LA GIMNASTICĂ

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

Comitetul unional pentru cultu
ră fizică și sport a emis o decizie 
cu privire la înființarea unei noi 
competiții „Cupa U.R.S.S.” la gim
nastică. La întrecerile care vor a- 
vea loc la 21 martie la Moscova 
vor participa 8 gimnaști, printre 
care campionul mondial absolut 
Viktor Ciukarin (Lvov) și Valentin 
Muratov (Moscova), precum și 8 
gimnaste, în frunte cu campioana 
mondială absolută Galina Rudko 
(Moscova), campioana absolută a 
U.R.S.S., Sofia Muratova (Mosco
va) și campioana olimpică absolu
tă Maria Gorohovskaia (Harkov). 
Primii doi clasați în grapa rezer
vată bărbaților vor reprezenta Uni
unea Sovietică la „Cupa Europei" 
de gimnastică, ce se va desfășura 
in luna aprilie în Germania occi
dentală.

Fotbaliștii sovietici 
și-an încheiat turneul in India

DELHI (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 5 martie s-a disputat la Cal
cutta întîlnirea dintne selecționata 
sovietică de fotbal aflată în India 
și echipa East Bengal Club care în 
anul 1953 a vizitat Uniunea Sovie
tică. Meciul a luat sfîrșif cu rezul
tatul de 3—0 în favoarea fotbaliș
tilor sovietici. Acesta a fost ulti
mul joc în cadrul turneului între
prins de echipa sovietică în India. 
In cele 19 meciuri susținute, fotba
liștii sovietici au repurtat tot atî- 
tea victorii, înscri:nd 100 de goluri 
și primind numai 4

ban la floretă femei.
Intr-un lot de concurenti și con

curente de certă valoare internațio
nală, trăgătorii și trăgătoarele 
dirr echipele noastre au reușit să-și 
impună in mod categoric superio
ritatea, cîștigind toate probele in
dividuale și pe echipe ale concursu
lui. Echipele R.P. Romine s-au cla
sat pe locul intîi și la spadă și la 
floretă femei, iar Olga Orban și 
Tudor Ilie au cucerit primul loc la 
floretă femei și, respectiv, la spa
dă in întrecerile individuale.

La spadă, după Ce fiecare din 
cei 8 concurenți s-a intilnit cu toți 
ceilalți, pe primul loc, la egalitate

„Cupa Sportul popular" 
la ciclo-cros

Cu prilejul împlinirii a zece ani 
de la apariția primului său număr, 
ziarul nostru organizează, în co
laborare cu comisia orășenească 

de ciclism un concurs de ciclocros 
cu caracter popular. Competiția se 
va desfășura pe străzile Capitalei, 
în ziua de 13 martie.

La această întrecere poate par
ticipa orice posesor de bicicletă, 
din categoriile curse (I, II și HI)» 
semicurse, fete și biciclete de oraș. 

‘La categoria semicurse pot lua 
parte și alergători pe biciclete de 
curse, care însă nu au obținut 
pină acum clasificarea.

Traseul competiției este următo
rul : categ. curse, plecarea din fa
ța redacției noastre (str. C-tin 
Miile 17), pe strada Brezoianu — 
Intrarea Brezoianu — Traversa

rea grădinii Cișmigrj — Bulev. 
Schitu Măgureami — Str. Știrbei 
Vodă pînă la podul peste Dîmbo
vița — pe malul stîng al apei, 
pînă la Podul Cotroceni — pe 
strada Ștefan Furtună — Calea 
Plevnei — B-dul Basarab — pes
te podul C.F.R. — Calea Griviței, 
pină in fața Atelierelor Grivița 
Roșie — pe Strada Kiev — pe 
Str. Sandu Aldea — Bd. Mărăștâ
— Piața Scînteii — Podul Bănea- 
sa — la dreapta, pe Str. Nordu
lui, pînă la Podul Herăstrău — 
traversarea parcului I- V. Stalin
— Arcul de Triumf — Piața Vic
toriei — Calea Victoriei — Str.

Concursul international de schi din Norvegia
OSLO (Agerpres).— TASS trans

mite:
La 6 martie a luat sfîrșit concur

sul internațional de schi care s-a 
desfășurat în munții Kolmenkollen 
din apropierea orașului Oslo. Sîm. 
bătă, în penultima zi de concurs, 
s-a disputat proba de 10 km. fete. 
Un remarcabil succes au înregistrat 
schioarele sovietice care au ocupat 
primele locuri. Victoria a revenit 
sportivei Liubov Kozireva cu un re- 
zultat de 49’ 25", urmată de Va
lentina Tareva cu 50’ 27".

In ultima zi a concursului s-a 
disputat proba de sărituri de la 
trambulină, una dintre cele mai

■ La adunarea generală a Uniunii 
Europene de Fotbal, care a avut 
loc recent la Viena, a fost ales pre
ședinte I. Schwartz, (Danemarca), iar 
vicepreședinte Sebeș Gustav (R.P. 
Ungară).

91 La 20 martie se va desfășura la 
Paris tradiționalul cros organizat de 
ziarul l’Humanite. Atleții maghiari 
Kovacs, Beres, Jeszenski, Juhasz, Ga
ray și Albert, Kazi Aranka și Bacs- 
kai Anna se pregătesc cu multă a- 
tenție în vederea acestei mari com
petiții.

gg La O*bersdorf s-a desfășurat un 
mare concurs internațional de schi. 
Rezultate bune s-au înregistrat la 

de victorii, se găseau Tudor Uit 
și trăgătorul cehoslovac Cirvny. C; 
urmare, pentru stabilirea primulu 
loc a fost nevoie de un baraj intr< 
acești doi concurenți. Term torn» 
victorios în 'meciul de baraj, Tu 
dor Hie ă cîștigat întrecerea mas 
culină a concursului. Locul trei i 
revenit tot unui reprezentant al ță 
rii noastre, Zoltan Uray, cu 3 vic
torii. Pe locurile următoare s-ai 
clasat: 4. Lambrecht (R.D.G.) 
v., 5. Liikov (R.P B. — 3 v., 6 
Kneim (RDG). 7. Midlo (R. Ceh.) 
8. Stavrev (RPB).

In proba de floretă femei Olgc 
Orban a terminat întrecerea la e 
galitate de victorii cu consacratei 
concurente cehoslovace Rakova ș 
Jurkoca, _ fiecare obținînd cîte ; 
victorii. în barajul pentru primu 
Ioc, tinăra noastră trăgătoare ; 
făcut dovada temeinicei sale pre 
gătiri, invingindu-!e pe ambeli 
sale adversare. Rakova a cîștiga 
asaltul asupra lui Jurkova și asț 
fel a ocupat locul doi. Maria Tai 
tiș s-a clasat pe locul patru, con 
tribuind astfel la victoria ncastr: 
pe echipe și în proba feminină. Pt 
locurile următoare s-au clasat ceh 
două trăgătoare din R.D.G. și apo 
reprezetantele echipei R.P B.

Clasamentele pe țări au urmă
toarea înfățișare: spadă: 1. R P 
Romînă; 2. R.D. Germană; 3. R 
Cehoslovacă; 4. R.P. Bulgaria, 
floretă femei: 1. R. P. Romînă; 2 
R. Cehoslovacă: 3 R.D. Germană; 
4. R.P. Bulgaria.

C-tin. Miile, sosirea în fața 
dacției.

Pentru categoriile semicurse, 
și biciclete de oraș traseul va fi 
următorul : de la plecare se par
curge același traseu pînă la inter
secția străzii Ștefan Furtună cu 
Calea Plevnei. De aci. pe strada 
Ștefan Furtună pînă în Calea Gri- 
viței, la dreapta pînă în Calea 
Victoriei — pe Calea Victoriei — 
Str. C-tin Miile, sosirea. In rest, 
concursul se desfășoară conform 
regulamentelor curselor de ciclism 
în vigoare.

Primilor zece clasați din cate
goria curse și primilor 5 clasați 
din celeilalte categorii (semicurse, 
fete, biciclete de oraș) ti se vor 

atribui premii constînd din arti
cole de sport. Asociația clasată pe 
primul loc la categoria curse va 
primi „Cupa Sportul popular". Cla
samentul pe echipe va fi alcătuit 
prin adunarea locurilor primilor 

3 clasați din fiecare asociație.
înscrierile, pe bază de tabele, se 

primesc la sediul comisiei orășe
nești de ciclism, din Str. V. Alec- 
sandri 6, pînă vineri 11 martie la 
ora 13. Adunarea participanțlor 
pentru concurs se va face duminică 
la ora 9,30 dimineața, la redacția 
noastră. Recunoașterea traseului va 
avea loc joi 10 martie, la ora 16, 
cînd toți participanții la concurs 
vor trebui să fie prezenți Ia se
diul ziarului.

populare ramuri ale schiului în 
Norvegia.

După regulamentul întrecerilor, 
fiecare concurent avea să efectueze 
cîte două sărituri. In proba rezer
vată juniorilor, după prima săritură, 
în frunte se găsea tînărul sportiv 
sovietic Sarnov, cu o parformamță 
de 64 m. In cea de a doua săritură 
el a căzut ieșind în felul acesta 
din concurs. Pe primul Ioc s-a cla
sat norvegianul T. Engan care a 
realizat sărituri de 62,5 m. și 63 m,. 
totalizînd 209 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat S. Andersen 
(Norvegia) și Korkinen (Finlanda).

La seniori primul loc a revenit 
finlandezului Kallakorpi cu sărituri 
de 69,5 m. și 68,5 m.

PE SCURT
săriturile pe trambulină. Pe pri
mul loc s-a clasat finlandezul Silven- 
noinen cu o săritură de 127 m. Să
ritura norvegianului Bjornstad (132 
m.) a fost anulată, pentru că el a 
căzut la aterizare.

H La Poznan s-a desfășurat dumi
nică întîlnirea internațională de lup
te dintre reprezentativele R. P. Po
lone și R. P. Bulgaria. Victoria a re
venit echipei R. P. Bulgaria cu sco
rul de 7-1. Singura victorie a echipei 
poloneze a fost realizată de luptăto
rul Șnajder, care a dispus de Petrov.

Oameni
Pentru sportivii timișoreni, 

echipa de volei Dinamo Bucu
rești este un oaspete de seamă. 
Nu e de mirare, deci, că din 
momentul cînd au apărut pri
mele afișe pe străzile orașului, 
anunfind că „Duminică la ora 
11 se dispută în sala 
S.M.T.C.F. meciul de volei Ști
ința Timișoara-Dinamo Bucu
rești", n-a mai existat sportiv 
în Timișoara care, vorba aceea, 
să nu stea ca pe cărbuni, în 
așteptarea meciului...

Numeroși spectatori n-au mai 
așteptat ora 11 (și cu atit mai 
puțin n-au întârziat ca în alte 
rinduri) ci au luat din vreme 
drumul sălii S.M.T.C.F., pentru 
a ocupa locuri cit mai bune. 
Dar este un proverb care spune 
că ,,socoteala de acasă nu se 
potrivește cu cea din piață"... 
Și, vedeți Dv., proverbul ăsta o 
fi vechi, dar nu e și învechit. 
De acest lucru au avut ocazie 
să se convingă mul ți sportivi 
care în jurul orei 11 intrau în 
sala S.M.T.C.F. Cele două e- 
chipe se aflau deja pe terenul 
de joc și mingea sbura dinlr-o 
parte în alta a fileului. Sur
prinși de faptul acesta, specta
torii și-au zis, în primul mo
ment, că echipele începuseră 
mai de vreme ,, încălzirea". 
După alte citeva clipe, oamenii 
s-au lămurit însă: nu era vor- 
de de „încălzire", ci începuse 
chiar meciul propriu-zis. „Înce
puse", e un fel de a vorbi, căci 
se și jucaseră două seturi, iar 
cel de al treilea era și el pe 
sfîrșite I

Spectatorii — firește — au 
protestat, mai ales că plătiseră 
5 lei pentru un bilet. Presupu- 
nînd că un meci întreg ar fi 
meritat acești bani, pentru un 
set, sau un set și... un 
sfert, prețul era cam exagerat. 
De aceeași părere au fost și or
ganizatorii (consiliul regional 
al asociației Știința), care s-au

S-a intimplat

Deși am făcut pași buni în 
martie, iarna nu se îndură în
că să plece... Și dacă o întîlnim 
în aceste zile pe meleagurile 
Bucureștiului, e lesne de închi
puit că la Reghin, de pildă, pre
zența ei e și mai mult simțită...

Nu-i nimic! veți spune. 
Se bucură sportivii din 

Reghin că se mai pot da cu să
niuța, sau că pot veni în orele 
lor libere la patinoarul colecti
vului sportiv Progresul... Acuș- 
acuș vin zilele însorite ale pri
măverii ! Să mai profite, deci, 
cit se poate, de aceste ultime 
clipe de ger și zăpadă, de acest 
ultim peisaj de iarnă

Dar... profită dacă poți. De trei 
săptăminl, sportivii din Reghin 
nu mai au patinoar! Și nu mai 
au, nu fiindcă un curent miste
rios de aer cald ar fi topit peste 
noapte gheața de pe patinoar. 
Asta nu putea să se întîmple 
și nici nu s-a intimplat.

Dar într-o bună dimineață — 
așa cum ne informează tov. Far-

H Echipa cehoslovacă de hochei pe 
gheață „Ruda Hvezda“ a susținut 
două meciuri în Elveția. In prima 
întâlnire „Ruda Hvezda“ a dispus de 
H. C. Arosa cu scorul de 8-3, iar în 
cea de a doua de H. C. Davos, cu 
scorul de 5-3.

gj In cadrul unui concurs de hal
tere desfășurat la Torun, halterofilul 
polonez Ecok (C.W.K.S.) a stabilit 
un nou record al R. P. Polone la ca
tegoria semigrea. La stilul împins el 
a realizat 117,5 kg. La triatlonul cla
sic performanța aceluiași halterofil

grăbiți...
și hotărlt, de altfel, să facă un 
mic... rabat la prețul de intrare: 
două persoane pe un bilet!

Că unele reuniuni sportive 
nu încep la orele anunțate, asta 
nu e o noutate. Pînă acum în
să am tot auzit de programe 
care se lăsau... așteptate. A- 
nunțate pentru o anumită oră, 
începeau cu o jumătate oră, cu 
o oră sau chiar cu două ore 
mai tirziu. Oricum, tot e mai 
bine să aștepți, decit să te po
menești că reuniunea sportivă 
pe care te-ai pregătit s-o ur
mărești cu atita emoție s-a și 
terminat, cum s-a intimplat, du
minica trecută, la Timișoara!

Și știți de ce s-a intimplat 
așa? Pentru că echipa bucureș- 
teană era... grăbită I - Dinamo- 
viștii sosiseră în Timișoara la 
ora 9,20 și își și scoseseră bi
lete de întors pentru trenul de 
11,50, considerind că două ore 
și treizeci de minute sint sufi
ciente pentru masă, drum la 
sală, încălzire, meci și înapoie
rea la gară. In consecință. Iau 
convins pe tov. Toma Heirrich, 
antrenorul echipei Știința, să 
înceapă meciul la ora 10 in 
loc de 11, fără a mai pune la 
socoteală „fleacuri" dinir-asfea, 
ca nemulțumirea publicului, 
discuțiile care aveau să urme
ze etc. etc. Astea toate nu con
tau ! Și dinamoviștii au făcut 
pe dracu în patru să ciștige 
meciul cit mai repede (l-au și 
ciștigat în 4 seturi), au tras 
apoi o goană la gară, au prins 
trenul în ultimul moment, spu- 
nînd probabil, ca și Cezar, du
pă victoria asupra lui Farnac, 
regele Pontului: „Veni, vidi, 
vicii", ceea ce în romînește în
seamnă: „Am venit, am văzut, 
am învins".

E drept că au venit. E drept 
că au învins. Dar de... văzut 
așa ceva, nu s-a mai văzut 
niciodată! (Și sperăm că nici 
n-o să se mai vadă!).

la Reghin...
kaș luliu—venind la patinoar, 
tinerii din Reghin au constatat 
că gheața aproape... dispăruse. 
Mai era o bucată din ea, dar 
și aceea era spintecată sub ochii 
lor și încărcată apoi în niște 
autocamioane ale căror motoare 
duduiau de zor, semn că dintr-o 
clipă într-aPta autocamioanele 

trebuiau să plece...
Și au și plecat !
Unde ? O să aflați imediat, i 

Avlnd nevoie de bani, colectivul ' 
sportiv Progresul Reghin a des. 
ființat patinoarul, vinztnd ghea
ța Comcarului și cooperativei 
23 August..,

Hotărlt lucru, nu ne trece 
prin gînd să facem greutăfi în 
muncă tovarășilor de la Com- 
car, mai ales că și nouă ne plac 
vrăbioarele și antricoatele de la 
gheață ! Dar nu credem că pen
tru aceasta este- necesar să se 
distrugă o bază sportivă, ame
najată, desigur, cu multă tru. 
dă, cu multă bătaie de cap.

Ce părere are asociația Pro
gresul despre „inițiativa" colec— 
tivului său din Reghin?

Firește, acum e prea tirziu ca 
să se mai ceară înapoi Comca
rului gheața de pe patinoar. S-o 
fi topit, între timp... Dar cel pu
țin să fim siguri că la vară, i 
tovarășii din conducerea colec
tivului Progresul Reghin nu se 
apucă, de pildă, să închirieze te
renul de fotbal ca loc de pă
șune. Că imaginație, slavă dom
nului, nu le lipsește!

JACK BERĂRIE 
D. STANCII.ESCU

este de 365 kg. și este egală cu recor
dul R. P. Polone stabilit de haltero
filul Bialas.

■ In zilele de 19-20 martie se va 
desfășura la Varșovia întîlnirea in
ternațională de gimnastică dintre 
reprezentativele feminine și mascu
line ale R.P. Polone și Franței.
| In capitala R. Cehoslovace s-a 

desfășurat de curînd o competiție de 
cros intitulată „Crosul victoriei din 
Februarie", la care a participat și 
cunoscutul atlet Emil Zatopek. Vic
toria i-a revenit lui Zatc.pek, care a 
parcurs 8300 m. în timpul de 26:07,2.
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