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Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
forța conducătoare și îndrumătoare a 
poporului muncitor, inspiratorul și or
ganizatorul victoriilor noastre!

Sîmbătă 24 decembrie 1955 a 8 pagini 25 bani

Deschiderea 
celui de al ll-lea Congres 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Vineri, 23 decembrie, ora 9, in sala Ateneului Re

publicii Populare Romîne, s-a deschis cel de al doi
lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

La Congres participă delegați aleși de organiza
țiile de partid din întreaga (ară.

In sală se află de asemenea, ca invitați, oameni 
ai muncii, activiști de partid și de stat, oameni ai 
științei și artei, ziariști romîni și străini.

La lucrările Congresului participă, în calitate de 
invitați, reprezentanții Partidelor comuniste și 
muncitorești frățești din U.R.S.S., R P. Chineză, 
Franța, Italia, R.P. Ungară, R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă, R.P. Bulgaria, Spania, Marea Britanie, 
R.D. Germană, R.P.D, Coreeană, R.F. Germană, R. 

P. Albania, R.P. Mongolă, Austria, S.U.A., Grecia,

Siria, Liban, Belgia, Finlanda, Elveția, Suedia, Ar
gentina, Norvegia, iran, Triest, Luxemburg, Israel, 
Danemarca, Canada, Olanda.

Delegații întîmpină cu aplauze prelungite intra
rea în sală a tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, losif Chișinevschi, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Moghioroș, Emil Bodnăraș, Miron Con- 
stantinescu. Constantin Pîrvulescu. Petre Borilă.

Asistența în picioare aclamă puternic, manife- 
stîndu-și dragostea și atașamentul pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, inițiatorul și organizatorul tu
turor victoriilor poporului nostru pe drumul con
struirii socialismului.

Din însărcinarea Comitetului Central al P.M.R., 
tovarășul Constantin Pîrvulescu deschide. Congre
sul.

PREZIDIUL CONGRESULUI
Congresul trece la alegerea prezidiului. Delegații aleg în unanimitate PREZIDIUL Congresului compus din 
tovarășii :

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Chivu Stoica
losif Chișinevschi
Gheorghe Apostol 
Alexandru Moghioroș
Emil Bodnăraș
Miron Constantinescu

Constantin Pîrvulescu 
Petre Borilă 
Ștefan Voitec 
Nicolae Ceaușescu 
Alexandru Drăghici 
Dumitru Coliu 
Theodor lordăchescu

Ianoș Fazekaș 
Leontin Sălăjan 
Constanța Crăciun 
Florian Dănălache 
Ludovic Csupor 
Ion Cozma
Ene Țurcanu

Tovarășul Constantin Pîrvulescu invită la masa 
prezidiului pe membrii prezidiului Congresului. Iau 
loc de asemenea la masa prezidiului conducători 
ai delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești

frățești, tovarășii : A. I. Kiricenko, Ciu De, Matyas 
Rakosi, Dolores Ibarruri.

Sînt alese apoi în unanimitate Comisia de Vali
dare, Secretariatul și Comisia de Redactare.

DIN COMISIA DE VALIDARE FAC PARTE TOVARĂȘII:
Mihail Dafoa
Constantin Anca 
losif Banc 
Vasile Bene

DIN SECRETARIAT FAC

Vasile Cristache
Dumitru Cristescu
Mihai Mujic
Ileana Răceanu
Dumitru Simulescu

PARTE TOVARĂȘII:
Lupu Petre Vladimir Gheorghiu
Dumitru Berezițchi
Aurel Duma Vasl|e Patihneț

DIN COMISIA DE REDACTARE FAC PARTE TOVĂRĂȘII:
Leonte Răutu Sorin loma
Paul Niculescu Mizil
ion Pas ,lie Verde}

ORDINEA DE ZI A CONGRESULUI
Congresul aprobă apoi în unanimitate următoarea 

ordine de zi:
1. Raportul de activitate al CC al P.M.R. Ra

portor tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie. Raportor 

tovarășul Guînă Nicolae.
3. Raportul asupra Directivelor Congresului al

★
Se adoptă de asemenea regulamentul de desfășu

rare a lucrărilor Congresului.
La primul punct al ordinej de zi, tovarășul Con

stantin Pirvuiescu, care prezidează ședința, dă cu- 
vîntul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 
a expune raportul de activitate al C.C. al P.M.R. 
(întreaga asistență în picioare aclamă îndelung).

Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. este

II-lea cu privire la cel de al 2-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale pe anii I956— 
I960. Raportor tovarășul Chivu Stoica.

4. Raportul cu privire la modificarea Statutului 
P.M.R. Raportor tovarășul Ceaușescu Nicolae.

5. Alegerea organelor centrale ale partidului
★

subliniat în repetate rîndurj prin vii aplauze.
După încheierea raportului, toți delegații se ridică 

în picioare ovaționînd minute în șir. In sală răsună 
aclamații: „Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn!". 
Uralele nu contenesc vreme îndelungată.

La ora I7,l5 ședința se ridică. Următoarea șe
dință are loc sîmbătă 24 decembrie ora 9.

Sportivii dinamoviști au intimpinat cu
In atelierul de auto-moto toate 

discuțiile se poartă în jurul prototi
pului realizat — în cinstea Con
gresului — de sportivul dinamovist 
Gheorghe Budacă.

„Am reușit să îndeplinim înainte 
de termen angajamentul pe care ni 
l-am luat în cinstea Congresului, 
ne-a spus Budacă, Prototipul de mo
tocicletă de 250 cmc. „P 55" supus 
încercărilor la bancul de probă a 
dat satisfacție deplină. El face 9500 
turații pe minut. La realizarea lui 
am fost ajutat de antrenorul E.

Katzender, strungarul Ion Stancu 
și tinichigiul Gh. Marin. Cu această 
mașină voi reuși în sezonul com- 
petițional 1956 să realizez peste 
160 km. pe oră. Sînt mîndru că pot 
raporta Partidului victoria colecti
vului nostru!**

La policlinica M.A.I. lucrează dr. 
Mircea Cristea .maestru al sportu
lui și component al echipei de vo
lei Dinamo București. El a fost 
evidențiat pentru conștiinciozitatea 
și seriozitatea cu care se achită de 
sarcinile profesionale.

cinste Congresul
„In cinstea LGngresului, ne-a 

spus dr. Mircea Cristea, am înche
iat înainte de termen o serie de 
acțiunii de ordin profilactic. Astfel, 
am încheiat cu 5 zile înainte con
troalele medicale periodice, cu o 
lună de zile mai devreme întocmi 
rea fișelor balneare și cu 11 zile 
înainte de termenul fixat executarea 
microradiografiilor. In felul acesta, 
am reușit să scădem timpul de in
capacitate de muncă al salariați- 
lor".

IN CINSTEA CONGRESULUI
La complexul „Grivița Roșie" 

și la uzina „Tudor Vladimirescu"— 
în ziua schimbului de onoare

Oricine ar fi vizitat zilele' tre
cute atelierele complexului „Grivița 
Roșie“ și pe cele ale uzinei „Tu
dor Vladimirescu", ar fi putut ve
dea în multe locuri placarde mari 
care vesteau că în ziua deschiderii 
lucrărilor Congresului toți muncito
rii vor participa la un schimb de 
onoare.

Și iată că ziua mult așteptată 
a sosit!

Un mare entuziasm a cuprins 
în această zi, a deschiderii celui 
de al II-Iea Congres al Partidu
lui, pe toți muncitorii de la com
plexul „Grivița Roșie". In cadrul 
schimbului de onoare organizat 
ieri, muncitorii au pornit hotărîți 
să obțină noi succese, care să în
tregească șirul frumoaselor lor rea
lizări închinate acestui eveniment. 
Către amiază, au început a fi anun
țate prin megafoane primele rezul
tate.

Iată, acum se anunță că în acea
stă întrecere entuziastă rezultate re
marcabile a obținut brigada „Cel 
de al II-lea Congres al Partidului", 
condusă de ciclistul Gheorghe Oan- 
cea și brigada „Tudor Vladimire
scu" a voleibalistului Aurel Vră- 
nescu, responsabil sportiv al comi
tetului U.T.M. al complexului — 
ambele din secția ..Turnătorie 
bronz"

Alături de conducătorii celor 
două brigăzi, care • și-au depășit 
norma cu 135 la sută și, respectiv, 
65 la sută, și-au înscris numele 
printre fruntașii acestui schimb de 
onoare si jucătorul de volei Cornel 
Antonescu, care și-a întrecut norma 
cu 300 la sută, ciclistul Victor Ne- 
goițescu, care a obținut o depășire 
de 100 la sută, ca și fotbalistul 
Gheorghe Pîrvan, care și-a între
cut sarcina de plan cu 165 procente.

Aceste succese încheie bilanțul 
realizărilor celor două brigăzi, care, 
în cinstea Congresului- și-au reali
zat și întrecut angajamentul luat, 
de a turna prin muncă voluntară 
piesele necesare unei locomotive.

Am plecat din mijlocul vajnicilor 
muncitori ceferiști, urmașii celor 
care au ținut sus steagul Partidului 
în vremurile de cruntă opresiune, și 
iată-ne acum la uzina de mașini 
agricole „Tudor Vladimirescu", una 
din cele mai „tinere" uzine din țară, 
construită în anii Cincinalului Și 
aici am stat de vorbă cu mulți 
fruntași în muncă Mai toți ne-au

arătat că în schimbul de onoare or
ganizat la uzina lor în cinstea Con
gresului, un cuvînt greu au avut 
de spus și sportivi} din uzină, care 
au tradus în viață lozinca „Primii 
în sport, primii în producție".

Am vorbit cu tînărul mecanic de 
întreținere Gheorghe Lazăr, fundaș 
stînga în echipa de fotbal a uzinei, 
împreună cu grupa din care face 
parte în producție, el a reușit să 
termine o lucrare importantă, pla
nificată pentru începutul anului vi
itor. De altfel, în tot cursul anului 
el a avut o rodnică activitate, atît 
în producție cît și pe terenul de 
sport. Echipa de fotbal a uzinei, 
a cîștigat anul acesta campionatul 
raionului „Nicolae Bălcescu" și a 
promovat în campionatul orășenesc, 
după o întrecere dîrză cu celelalte 
echipe.

In hala de asamblare a remorci
lor auto am întîlnit-o pe voleibalis
ta Elena Costache, care lucrează 
ca lăcătuș mecanic la obloanele si 
platformele remorcilor auto, fn ziua 
schimbului de onoare, ea a montat 
împreună cu echipa din care face 
parte, o remorcă peste plan. De 
fapt, sarcinile anuale ale secției 
au fost realizate mult înainte.. In 
echipa de volei a uzinei activează 
și magazionera Voichița Sîrbu, 
Florica Ruse și Luminița Safta a 
căror bună compo.rtare în meciuri 
a făcut ca echipa să ocupe locul 
2 în campionatul raional

Mașinile agricole, batozele și re
morcile auto pe care sînt impri
mate inițialele „U.T.V.". sînt din 
ce în ce mai apreciate pentru ca
litatea lor.

1 a f ceasta an contribui!, fără 
îndoială, șl controlorii tehnici care 
au avut grijă ca produsele ce pă
răseau uzina să fie de cea mai bună 
calitate.

Pe tînărul controlor tehnîe 
Dumitru Radulescu, jucător de 
tenis de masă și de fotbal, l-am 
găsit tocmai cu șublerul în mînă, 
controlînd dimensiunile unor piese 
pentru batoză. Ne-a spus cu bucu
rie că în ultimele zile tot mai mic 
a fost numărul pieselor greșite, iar 
ieri — nici una. După cum se vede 
muncitorii de la uzina „Tudor Vla
dimirescu" și-au îndeplinit angaja- 
menh'l luat pentru ziua schimbului 
de onoare: „Numai lucru de bună 
calitate, nici o piesă rebutată"

Mitingul sportivilor din Ploești
De curînd, în Piața Stalin din 

Ploești, peste 200 de tineri și ti
nere, venind din cinci colțuri ale 
orașului, ău adus mesajele lor de 
salut celui de al ll-lea Congres 
al Partidului. Aceste mesaje vor
beau despre realizările obținute în 
cinstea Ctongresului. Astfel, la fa
brica „Dorobanțul" țesătoarele Con
stanța Marinescu, M Mîndricel, 
Aurelia Petrescu și O. Mcraru, 
jucătoare de handbal, și-au depă
șit, în ziua schimbului de onoare, 
sarcinile for de plan, dînd în ace
lași timp produse de bună calitate. 
Rezultate valoroase în muncă, sol
date cu depășiri de peste 150 la 
sută, au obținut și strungarii Ion 
Irimescu și St. Danilov, fotbaliști 
de la uzina „Ploești". Demn de 
remarcat este faptul că tinerii de 
la această uzină au realizat acu
mulări socialiste în valoare de 
1.200.000 lei, la acest succes con
tribuind și o mare parte dintre 
sportivii uzinei.

Se mîndresc cu succesele lor ti
nerii de la rafinăria 1 și în special

cei de la secția Dubbs, care aii 
cerut să conducă toate cele trei 
schimburi din unitatea 5 de . ra- 
care termică. De asemenea, ei s-au 
angajat să dea peste plan canti
tatea de 500 tone păcură, ceea ce 
înseamnă 250 tone benzină date în 
plus patriei.

Tot cu prilejul acestui miting, 
ei au raportat că prin mutică vo
luntară au amenajat o bază spor
tivă și că peste 70 de -muncitori atX 
obținut insigna G.M.A

La această adunare a luat cu-- 
vîntul tov. Ion Toma, din partea 
comitetului orășenesc U.T.M. Plo-’ 
ești, care a vorbit despre succe
sele tinerilor și sportivilor, obținu
te cu ocazia celui de al II-lea 
Congres al Partidului. Tineretul șî 
sportivii din orașul și regiunea 
Ploești, au adresat, cu acest prilej, 
un cald salut lucrărilor celui de al 
II-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Florin Albu > 
corespondent j



©v TÎMEKETULW:
INTENSE PREGĂTIRI PENTRU PRIMA ETAPA

TURIȘTII SIBIENI...

Spartachiada de iarnă a tineretu
lui stă în centrul preocupărilor or
ganelor și organizațiilor sportive 
din întreaga țară.

Astfel, la colectivul sportiv „Vo
ința" Timișoara, care are numeroa
se realizări în domeniul sportului 
de mase, activiștii își vor încheia 
activitatea din acest an cu organi
zarea Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, la care și-au anunțat par
ticiparea peste 3.000 de muncitori 
și funcționari.

Spartachiada de iarnă a tinere
tului a fost primită cu mare bucu
rie de tineretul din raionul Caracal. 
Pentru succesul deplin al acestei 
competiții, s-a format o comisie 
raională, care și-a alcătuit un plan 
d« acțiune menit să contribuie la 
oganizarea marii competiții spor
tive de mase, în cele mai bmie con- 
dițiuni.

Față de posibilitățile existente în 
raionul Caracal, comisia și-a pro
pus să angreneze în concursurile 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui un număr de cel puțin 22.000

REZULTATELE MUNCII...
Cercul Tinărul dinamovist din o- 

rațul Craiova a desfășurat anul 
acesta o bogată activitate compe- 
tițională, atît pe plan regional cit 
fi tn afara regiunii Craiova. Nu
mărul secțiilor pe ramură de sport 
ți mai ales numărul membrilor au 
crescut simțitor. Acum, la sfîrșitul 
anului, cercul Tinărul dinamovist 
din Craiova raportează cu cinste 
că numără tn rlndurile sale peste 
200 de membri. Aceștia au o rod
nică activitate în secții pe ramu
ră de sport ca: atletism, baschet, 
volei, handbal, tir, tenis de masă, 
notație, gimnastică, lupte, polo pe 
apă și fotbal.

Rezultate dintre cele mai fru
moase au fost obținute de secțiile 
cercului Tinărul dinamovist din 
Craiova. Echipa masculină de 
handbal a ieșit campioană regio
nală și participantă tn turneul de 
calificare; secția de atletism a cî- 
știgat faza regională a campiona
tului R. P. R. de juniori; echipa de 
polo pe apă a fost finalistă a tur
neului de calificare De asemenea, 
echipa de lupte a fost finalistă a 

partîcipanți. Prima măsură luată 
de comisia raională a fost multi
plicarea regulamentului competiției, 
care apoi a fost difuzat în colecti
vele sportive. De asemenea, comisia 
raională, în colaborare cu comite
tul raional U.T.M., a hotărit să 
desfășoare o largă propagandă în 
jurul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Competiția va fi popu
larizată prin stația de radioficare, 
iar în adunările generale U.T.M., 
ca și în cele sindicale, se vor ține 
conferințe pe această temă.

In regiunea Arad, munca de for
mare a comisiilor raionale și co
munale este pe sfîrșite. Membrii 
comisiei regionale s-au deplasat 
— conform planului de acțiune — 
la centrele de raion, pentru a a- 
juta efectiv la constituirea comi
siilor raionale. In multe colective 
sportive, de pildă la Flamura roșie 
U.T.A., Flamura roșie Fabrica de 
zahăr etc., au și început pregătirile 
pentru concursurile din cadrul pri
mei etape.

campionatului republican pe echi
pe; echipele de baschet de băieți 
și fete au ocupat locul II în cam
pionatul regional; echipa de tir 
s-a calificat în finala dinamovia- 
dei de vară și, în sfîrșit, echipa 
de gimnastică a cucerit titlul de 
campioană a asociației Dinamo pe 
anul 1955.

La realizarea acestor succese o 
largă contribuție și-au dat mem
brii cercului Tinărul dinamovist 
din rîndurile cărora s-au eviden
țiat o serie de copii, cu mari și 
frumoase perspective de dezvol
tare în viitor. Printre aceștia, a- 
mintim pe Dan Boiangiu, în etate 
de 13 ani. finalist al dinamovia- 
dei de șah pe anul 1954-1955 și 
finalist al campionatului R.P.R. de 
juniori la tenis de masă, pe Anton 
Boțită, Klaus Welter, Eugen Ră- 
dulescu și Petre Poplăceanu din 
secția de gimnastică, pe Valeria 
Doboș, Eleonora Pupăză, Eugen 
Suciu din secția de gimnastică etc.

George Popescu și Romică Schultz 
corespondenți

Sardina principală a colectivelor 
sportive este, în momentul de față 
organizarea concursurilor primei 
etape, acolo unde este zăpadă la 
schi, iar unde nu este zăpadă la 
șah, gimnastică, tenis de masă 
etc.

(după corespondențele trimise de 
Ernst Toma-Timișoara, Gh. Năstase- 
Caracal și Șt. Weinberger-Arad).

Pregătiri de iarnă 
in regiunea Bacău

• Prima măsură menită s,ă a- 
sigure un bogat sezon competițio- 
nal de iarnă, a fost reorganizarea 
comisiilor regionale și raionale pe 
ramură de sport. Printre comisiile 
reorganizate sînt și cele de schi, 
șah, gimnastică, tenis de masă și 
popice.

• Schiul va putea cuprinde în 
acest an un număr sporit de spor
tivi. In orașul Bacău și în comu
nele Agăș, Oituz, Buda și Răcă- 
ciuni au fost înființate cenire popu
lare de schi, înzestrate cu materia
lele și echipamentul sportiv nece
sar. La Piatra Neamț, pe muntele 
Cozia a fost amenajată o pîrtie 
de schi lungă de 950 m.
• Gimnaștii cercului sportiv 

„Steaua roșie" Bacău și cei ai șco
lii medii nr. 1 băieți și fete din 
aceeași localitate își vor face an
trenamentele în sala de gim
nastică a liceului recent amena
jată. Tot aici se vor putea practica 
și alte sporturi ca volei, baschet, 
tenis de masă, etc.

• Ca și în ceilalți ani, tinerii de 
la orașe și sate vor juca șah în 
sălile cluburilor muncitorești sau la 
căminele culturale. In multe comune, 
ca de pildă, în comuna Oituz, gar
niturile de șah erau insuficiente 
pentru marele număr de amatori 
ai acestui joc. Tinerii șahiști au în
ceput să-și facă singuri piesele de 
șah din lut ars, pe care apoi l-au 
vopsit.
• 'Colectivul sportiv Recolta 

Buda are cea mai puternică echipă 
de trîntă din regiunea Bacău. In 
acest an, tinerii sportivi își vor 
efectua antrenamentele în sala că
minului cultural ce le-a fost pusă 
la dispoziție.

Alexandru Andronescu 
corespondent

Din totdeauna sibienii au iubit 
drumeția ! Le-au fost dragi munții 
cu piscurile mereu înzăpezite, a- 
șezările de un minunat pitoresc 

ce străjuiesc împrejurimile orașu
lui. Altădată, ei împleteau imagi
nea acestor locuri doar din poves
tirile bătrînilor ,din filele cărților 
sau din revistele ilustrate care în
fățișau în toată măreția lor, împre
jurimile Sibiului. Acum, oamenii 
știu alt drum către potecile bătăto
rite de munte, către numeroasele ca
bane ridicate și bogat înzestrate în 
ultimii ani. Sute și sute de tineri 
din fabricile și întreprinderile din 
Sibiu pornesc, în fiecare sfîrșit de 
săptămînă, spre locurile pline de 
farmecul naturii, spre locurile în 
care își călăuziseră de atîtea ori 
gîndurile, în anii copilăriei. Și, fie 
că popasul îl fac în frumosul com
plex turistic Păltiniș, la una din 
cele 40 de cabane, fie că pașii îi 
poartă pe tinerii turiști spre ca
bana Fîntînele, spre Suru sau la 
Bîlea Lac, la peste 2.000 de metri 
altitudine, noianul de dragi amin
tiri va stărui vreme îndelungată 
în mintea celor care au cunoscut 
frumusețea munților.

...Din Sibiu, pornesc alte sute 
de tineri 1 Pe unii îi îndeamnă la 
drumeție dorința de a-și întări să
nătatea în aerul curat, alții sînt a- 
trași de tabloul munților în minu
natele dimineți de iarnă... Șiruri- 
șiruri ei străbat munții, cunosc me
reu mai multe bijuterii din nese
catul tezaur al naturii noastre. Pre
tutindeni ,îi întîmpină cabane cu
rate, frumoase, moderne. Și, ni
meni nu se miră că la Podragul, 
la mai bine de 2.100 metri înălți
me, camerele sînt parchetate, că

Ciclu de conferințe
Pentru ridicarea nivelului teo' 

retic al maselor de sportivi și al 
sportivilor fruntași din Timișoara, 
comitetul orășenesc C.F.S Timișoa
ra, în colaborare cu cabinetul me- 
todioo-științific din localitate, a or
ganizat un ciclu de conferințe în 
probleme de cultură fizică. Prima 
conferință a avut loc la 22 de
cembrie. In cadrul ei au vorbit 
conf. univ. dr. Schorscher despre 
„Fiziologia contracției musculare" 
și asist. C. Eilhardt despre „Rolul 
antrenorului în colectivul sportiv". 
Celelalte conferințe se vor ține 
după următorul program:

12 ianuarie: ,,Importanta pregă
tirii fizice în antrenament", de prof. 
C. Iovănescu și „Rolul sistemului 
nervos în antrenament", de dr. V. 
Chișu. 

poți face o baie caldă și că, seara, 
după oboseala unei zile de drume
ție, poți citi o carte din mica bi< 
bliqtecă a cabanei, la lumina plă« 
cută a becului electric. Tot atît de 
primitoare sînt și cabanele de la 
Urlea, acolo unde se încheie lan
țul Făgărașilor, la Sîmbăta, unde 
își dau întîlnire pasionații schiu
lui...

Nu odată, grupurile turiștilor 
sibieni, muncitori de la „Indepen
dența", de la I. A. S. Progresul, 
„Libertatea", „Drapelul roșu", „Fla
mura roșie" etc. s-au alăturat gnu-: 
purilor tot atît de numeroase ale 
turiștilor veniți din București, Cluj, 
Timișoara...

...In fiecare zi în Biroul de Tu
rism și Excursii din Sibiu e o for
fotă de oameni grăbiți să se în
scrie pentru o nouă excursie, pen
tru un nou popas la Bîlea Casca
dă, la Sîmbăta sau la Păltiniș. Și, 
nu întotdeauna e ușor să-i satis-: 
faci pe numeroșii prieteni ai mun
ților! In acest an, cabanele turis
tice din raionul Sibiu au găzduit 
peste 60.000 de oameni ai muncii. 
Iată o cifră care vorbește de la 
sine despre dezvoltarea activității 
turistice în acest raion.

De cîteva zile, iarna, întîrziată 
în acest an, a poposit. în sfîrșit, 
și prin frumoasele așezări sibiene.: 
Zilelor destul de călduroase de 
toamnă, le-au luat locul zilele as
pre de iarnă. Pe potecile și cără
ruile de munte oamenii vor conti
nua să caute noi frumuseți, locuri 
care-ți încîntă privirea și-ți oferă 
ceasuri de adevărată destindere, 
în mijlocul minunatelor priveliști 
pe care le întîlneștj la tot pasul 
în țara noastră.

sportive la Timișoara
16 februarie : „Principiile și me

todica antrenamentului", de lector 
C. Bucur; „Oboseala și supraan- 
trenamentul", de dr. V. Cătină;

1 martie: „Problemele psiholo
gice ale antrenamentului și con
cursului", de asist. C. Eilhardt: 
„Leziuni și' traumatisme în sport", 
de dr. Adam;

15 martie: „Lecția de exerciții 
fizice", de lector C. Bucur; „Igie
na bazelor sportive", de dr. An- 
cușa.

In afară de acestea, la 21-22 ia
nuarie va avea loc a treia sesiune 
de comunicări științifice a cabi
netului metodico-științific din lo
calitate.

AL. GROGS 
corespondent regional

In anul 1955, mișcarea sportivă 
sindicală a înregistrat lin nou pas 
înainte pe drumul întăririi sale or
ganizatorice, al atragerii maselor 
de membri ai sindicatelor în sport, 
al angrenării lor într-o activitate 
sportivă continuă, ridicării nivelu- 
lului performanțelor și îmbunătățirii 
condițiilor materiale de practicare a 
sportului, pe linia sarcinilor trasa

te de Hotărîrea Biroului Politic al 
ac. al P.M.R. asupra problemei sti
mulării și dezvoltării continue a 
culturii fizice și a sportului. Succe
sele înregistrate de sportivi din sin
dicate, ca urmare a condițiilor crea
te — pe calea transpunerii in viață 
a Hotărirji din 26 iunie 1949 a 
partidului — umplu de bucurie și 
mîndrie pe toți oameni; muncii din 
patria noastră și constituie un pu
ternic stimulent în munca lor de zi 
cu zi, pentru înflorirea economică a 
patriei, pentru pace și socialism.

In cele 10 asociații sportive sin- 
«Tcale, în miile d2 colective și cercuri 
sportive ale acestor asociații, s-a 
•Os și în acest an o muncă inten
să pentru realizarea celui mai im
portant obiectiv indicat de Hotâ- 
otj-ea partidului: atragerea în sport 
«4 maselor de muncitori, tehnicieni 
M funcționari, îndrumarea lor spre 
practicarea metodică, pe baze știin
țifice, a sportului. Cifrele vorbesc 
d: la sine despre succesele înregis
trate în această direcție: în 1955 
numărul sportivilor din sindicate 
s-a ridicat la 575.090. Acești spor
tivi, membri ai colectivelor sportive 
sindicale, au participat cu succes 
la marile competiții de mase organi
zate de-a lungul anulu; 1955 : 
315.000 la Spartachiada sindicală, 
515.000 la crosul de mase „Să în-

MIȘCAREA SPO. T1VĂ SINDICALĂ
1N PRAGUL UNUI AN NOU DE RODNICĂ ACTIVITATE

tîmpinăm 1 Mai" și un număr a- 
proape egal la eresul de mase „Să 
întîmpinăm 7 Noiembrie" ; sute de 
mii de membri ai sindicatelor au 
luat parte la Concursurile sportive 
ale Tineretului și aproape 100.000 
de tineri și tinere au cucerit insig
na G.M.A.

Preocuparea sindicatelor pentru 
atragerea în sport a maselor de 
oameni ai muncii nu s-a oprit la 
angrenarea lor într-una sau alia 
din competițiile special organizate în 
acest scop. Consiliul Central al Sin
dicatelor, prin secț'a sa de cultură 
fizică și sport, s-a preocupat per
manent de găsirea formelor de tre
cere de la sportul de mase, la spor
tul de performanță. An de an, spor
tivii evidential în Spartachiade au 
fost trimiși în tabere de antrena
ment, unde și-au putut desăvîrși 
pregătirea. Un exemplu concludent 
îl constituie o acțiune care a adus 
la înflorirea canotajului într-o serie 
de centre de pe malul Dunării, d'n 
Deltă și de pe litoralul Mării Ne
gre: cursa de mare fond pe Du
năre. care an de an a crescut în 
amploare și importanță, devenind în 
1955 campionatul republican de mare 
fond pe Dunăre, pentru caiac și 
canoe.

Vasta activitate sportivă de mase 
din cadrul colectivelor și asociații
lor sportive a contribuit la întări
rea organelor și organizațiilor spor
tive sindicale. Ea a întărit capa
citatea organizatorică a colectivelor, 
a atras în munca sportivă un nu
măr mare de activiști și instruc
tor; obștești, și. mai ales, a creat 
baza de. dezvoltare a sportului de 

performanță, piedestalul sănătos, so
lid, al unor performanțe de valoare.

Numeroși sînt sportivii membri ai 
sindicatelor care au contribuit la 
ridicarea prestigiului sportiv al 
patriei, apărîndu-i cu cinste culorile 
Î11 înlîlnirile sportive internaționale. 
Numele jucătorilor de tenis de 
masă Angelica Rozeanu și Ella Zel
ler, campioane mondiale și maestre 
emerite ale sportului din R.P.R., M. 
Popescu, M. Ganlner, T. Ilaras- 
tosz’, ale gimnaslelcr Elena Leuș- 
tean și Elena Mărgărit, ale boxe
rilor Eustatiu Mărgărit, Luca Ro
mano, ale atletelor Alexandra Sicoe 
și Lia Manoliu, al înotătorului M. 
Mitrofan, ale trăgătorilor Gh. Li- 
chiardopol, Lia Sîrbu, Marieta Ju- 
verdeanu. și ale altor numeroși 
sportivi din sind Cate, au trecut de 
mult granițele țării. Nu există ra
mură de sport în care sportivii din 
sindicate să nu-și reprezinte cu 
cinste asociațiile, colectivele. La 
handbal feminin și rugbi, la volei 
masculin și feminin, la baschet fe
minin și popice, ca și în alte dis
cipline, sportivi, din sindicate de
țin titlurile de campioni republicane. 
Colective Ca Flamura roșie U.T.A. 
Arad, Locomotiva Grivița Roșie 
București, Constructorul Petroșani, 
Progresul F. B București. Timi
șoara și Tg. Mureș, Flacăra- Plo- 
ești, Metalul Uzinele de Tractoare 
Orașul Stalin, Știința I.G.F.. etc. au 
numeroase secții sportive fruntașe, 
care își selecționează elementele 
printr-o largă activitate sportivă de 
mase. Asociații sportive ca Progre
sul, Știința, Locomotiva sau Fla

mura roșie își îmbunătățesc conti
nuu activitatea, tînzînd cu fiecare 
zi mai mult spre nivelul indicat 
prin Hotărîrea partidului. Sub di
recta îndrumare a Consiliului Cen
tral al Sindicalelor, cu sprijinul Co
mitetelor Centrale sindicale pe ra
mură de producție, asociațiile spor
tive sindicale realizează mereu noi 
progrese. Pe linia trasată de Hotă- 
rîre, se ridică an de an, în asocia
țiile și colectivele sportive, mii de 
tineri sportivi b'ne pregătiți, bine 
educați, tineri cu forțele călite 
pe terenurile de sport, care își în
chină toate eforturile ridicării pres
tigiului sportiv al patriei și muncii 
de zi cu zi, în producție.

In lunile și săptămînile care au 
precedat măreața sărbătoare a celui 
de-al doilea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, sportivii și-au 
împletit eforturile în elanul gene
ral cu care fiecare om al muncii din 
patria noastră a contribuit la noi 
și noi realizări în cinstea Congre
sului. In acest fel, sportivii din sin
dicate și-au demonstrat încă odată 
dragostea și recunoștința față de 
partid pentru minunatele posibili
tăți create celor ce practică spor
tul în Republica Populară Romînă.

Realîzînd sarcinile trasate prin 
Hotărîrea partidului. Consiliul Cen
tral al Sindicatelor a contribuit din 
plin la satisfacerea nevoilor spor
tive juste ale maselor muncitoare, 
sprijinind întărirea bazei materiale 
a mișcării sportive sindicale și 
încurajînd pretutindeni inițiativele 
locale în acest domeniu. Dacă în 
momentul de față colectivele spor

tive sindicale și cele mai multe co
lective sportive sătești dispun de 
terenurile, echipamentul și materia
lele necesare activității lor, dacă 
numărul de baze soortive a crescut 
la 8300 în anul 1955 față de 6184 
în 1954, acest fapt se datorește, în 
mare măsură și sprijinului material 
acordat organelor și organizațiilor 
sportive de către C.C.S., Comitetele 
Centrale sindicale pe ramură de 
producție și de comitetele de între
prindere. Bazinul acoperit de înot 
de la Cluj, bazinul acoperit de la 
Turda, terenurile sportive de la A- 
vîntu! Simo Geza Tg. Mureș sau 
Minerul Anina, baz’nul de inot de 
la Rm. Sărat, terenurile sportive de 
la Otopeni, Salonta, Zalău etc., sini 
rezultatul direct a inițiativei orga
nelor locale, al folosirii judicioase 
a resurselor locale, la care se adau
gă sprijinul efectiv al Consiliului 
Central al Sindicatelor. Tot d’n ini
țiativă locală și cu sprijinul orga
nelor sindicale, se ridică în prezent 
o serie de construcții și amenajări, 
ca tribuna stad'onului Flacăra Plo- 
ești. Progresul Oradea, sau com
plexul sportiv de la lacul Tei, un 
minunat dar făcut studenților din 
Capitală.

Mergi nd pe linia justă a spriji
nirii inițiativelor locale, sindicatele 

din țara noastră contribuie din plin 
la dezvoltarea baze; materiale â 
mișcării sportive, îndeplinind și în 
acest domeniu sarcinile trasate prin 
Hotărîrea din 26 iunie 1949 a parti
dului.

In pragul unui nou an de acti
vitate, mișcarea sportivă sindicală 
se găsește întărită, capabilă să pă
șească spre noi succese. Și aceste 
succese vor fi realizate, pentru că, 
ea are drept îndreptar și călăuză 
cuvîntul partidului.



Expoziție sportivă
tn cinstea

Congresului
CLUJ (prin telefon de Ia subre- 

dacția noastră). — De-a lungul a- 
nilor, multi sportivi clujeni au ob
ținut rezultate remarcabile la 
concursurile organizate în țară sau 
pesie hotare. De asemenea, multe 
colective sportive au Ia activul lor 
cucerirea a numeroase titluri și 
campionate republicane. Zilele tre
cute, în scopul popularizării succe
selor sportivilor clujeni, comitetul 
orășenesc C.F.S. Cluj și consiliul 
sindical regional au organizat, în 
cinstea celui de al II-lea Congres 
al Partidului, o frumoasă expoziție 
în care sînt amenajate standuri 
ale colectivelor sportive din Cluj.

De cum intri în expoziție, privi
rile îți sînt atrase de macheta nou
lui stadion care se construiește Ia 
Gluj si care va avea o capacitate 
de 30.000 locuri.

Unul din cele mai bogate stan
duri este cel al colectivului sportiv 
Știința, colectiv care activează în 
numeroase campionate republicane 
și care, de-a lungul anilor, a cu
cerit nenumărate cupe, plachete și 
diplome. In cadrul acestui stand, 
se remarcă o vitrină separată în 
care se află toate trofeele cucerite 
de maestrul emerit al sportului Ion 
Moina. Se pot vedea, astfel, cele 
două statuete cîștigate de el la 
Paris, în 1948, cu ocazia serbărilor 
organizate de F.S.G.T. De aseme
nea, o fcarte frumoasă cupă de 
argint oferită, în 1947, celui mai 
bun sportiv al anului.

Cel mai frumos stand al expo
ziției este cel al colectivului spor
tiv Progresul Cluj, care înmănun. 
chează rezultatele obținute de nu- 

alți 
noas-

meroși înotători, scrimeri și 
sportivi de valoare din țara 
tră.

Un stand privit cu foarte 
interes este cel al I.D.M.S. 
care Oglindește realizările regimif 
lui ~democrat-popular în opera de 
întărire a bazei materiale a colec
tivelor sportive.

Expoziția a stîrnit un interes 
deosebit printre sportivii și iubi
torii sportului din orașul nostru, 
numărul vizitatorilor fiind în con
tinuă creștere.

EMIL BOCOȘ

mult 
Cluj,

„Cupa Congresului”
Iu întreaga țară, echipe de hand

bal, jucători de tenis de masă, șa
hiști își dispută întîietatea în ca
drul ,,Cupe; Congresului". Iată ce 
ne relatează corespondenții noștri:

9 La Tîrnăveni, colectivul sportiv 
Voința-Orașul Stalin a organi
zat o competiție de fotbal. Jocu
rile au avut loc pe stadionul ,,23 
August" din localitate. Clasamen
tul, după ultimele întîlniri, are ur
mătoarea înfățișare: 1. Tîrnăveni;
2. Sibiu; 3. Orașul Stalin; 4. Si
ghișoara; 5. Mediaș; 6. Făgăraș. 
(Toate echipele sînt selecționate 
ale colectivelor Voința).

© La 11 decembrie a avut loc 
la Roman finala „Cupei Congresu
lui" la tenis de masă. Au partici
pat selecționatele tuturor colecti
velor sportive din orașul Roman. 
Locul întîi a revenit Jucătorilor de 
la Voința. Pe locurile 2 șl 3 Pro
gresul și, respectiv Flamura roșie.
• In sala sfatului popular al 

orașului Brăila a avut loc sîmbă- 
tă, 17 decembrie, festivitatea de 
premiere a primelor trei echipe, în 
competiția de fotbal „Cupa Con, 
greșului". Locul 1, Metalul Indus
tria Sîrmei, 2.
Progresul 2.

La tenis
Metalul U. M.
2, Flamura roșie, iar pe locul 3, 
Progresul 3. Competiția de șah a 
dat cîștigătoare echipa colectivului 
sportiv Știința Invățămînt. Au ur
inat în clasament Flamura roșie 
și Metalul Industria Sîrmei.

Metalul I.M.D., 3.

de masă â cîștigat
Progresul. Pe locul

s-au

Ultimele meciuri disputate în 
■Capitală, în cadrul competiției or
ganizate de asociația Progresul, 
în cinstea Congresului P.M.R. și 
a zilei de 30 Decembrie, 
încheiat cu următoarele rezultate 
tehnice :
i.t.b. - ....
tiva—Metalul 3—1, 
comotiva 3—0, Metalul — Mine
rul 3—1; FEMININ ; Progresul—

MASCULIN : Progresul
Știin(a 3—1, Locomo-

Dinamo—Lo-

In aceste zile de 
culturale, tinerii țărani

iarnă, 
muncitori

în atmosfera 
se întrec în

Plouase pînă către seară. Se 
umpluseră marginile de drum cu 
apă tulbure, noroioasă, iar în fața 
gospodăriei de stat, pe luciul ce
nușiu, pluteau puzderie de așchii 
proaspete de brad. Se întimpla 
asta la începutul lui octombrie, pe 
timpul culesului strugurilor. Aici, 
în apropierea Blajului, recoltele au 
fost bogate și brigadierii nu mai 
conteneau cu strînsul lor.

...De-abia răsărise soarele, cînd, 
în fața gospodăriei a oprit un 
car. Mihai Alexandru, organiza
torul de partid, a sărit sprinten și 
și-a luat rămas bun de la omul 
care-l luase cu el încă de la Glo- 
govăț.

— Ei, bade, îți mulțămesc și 
dacă deseară te întorci la Lunca, 
vorbește-le tovarășilor de acolo că 
sîmbătă, spre înserat, am să-mi 

fac drum spre ei
Megieșul a aruncat un „hăi" și 

carul a prins să strivească iarăși 
clisa neagră.

Organizatorul de partid a tre
cut podișca de lemn și privirea i 
s-a oprit la mulțimea de așchii, 
unele mai mari, altele mărunte, cit 
firul paiului... „Tinerii noștri ar 

merita o săpuneală bună" s-a gîn- 
dit cu necaz Mihai Alexandru. S-a 
îndreptat apoi spre clubul care, 
de Cîteva săptămînl, începuse să 
se contureze, datorită muncii en
tuziaste a brigadierilor mai tineri, 
cu dragoste de sport.

— Unde-i Dumitru ? a căutat 
el chipul acestuia tn grupul de ti
neri ce sporovăiau gălăgioși.

au răspuns

mai caut pe 
întreb și pe 
aseară aici, 

că toate res-

— La crescătorie I 
băieții.

— In definitiv, ce-l 
Dumitru I Pot să vă 
voi, cei ce-ați lucrat 
la club, care-i pricina 
turtle de lemn odihnesc acum în 
fața gospodăriei? „Luna curățe
niei" este asta?!...

Flăcăii n-au răspuns și au ple
cat capul, vinovați. Dar supărarea 
n-a ținut multă vreme, căci de în
dată a venit vorba despre clubul 
pe care îl construiau, despre felul 
cum îl vor amenaja...

— Să facem opt mese de șah! 
a propus un flăcău, vînjos, nepo
trivit parcă pentru acest sport, dar 
care este, totuși, unul din cei mai 
priceputi șahiști ai colectivului.

— Opt?... E prea mult! Unde 
mai punem mesele de „ping-pong"?

— Atunci, numai patru, a inter
venit Traian Mureșan. Și cu gîn- 
dul căuta să priceapă cum va fi 
în ziua în care vor veni cei din 
Cena.de. Căci tare e nerăbdător 
să-l facă din nou un „mat" pe bă- 
trînul Benko, veșnicul lui adver
sar.

S-au înțeles apoi brigadierii ca 
sîmbătă după-amiază să se întîl- 
nească din nou la treabă.

— Să nu ne apuce iarna cu lu
crările din afară neterminate, a ți
nut să le amintească Iliescu, se
cretarul colectivului sportiv.

Și cu vorbele acestea s-au îm
prăștiat fiecare la locurile de mun
că. Unii, la clmp, alții, ta cres
cătorie. Ba unii au plecat tocmai 
la baza de la Cenade....

...Nu-i nevoie să vii pînă aci, în 
sat, ca să afli că sportul e un prie-

Progresul F.B. 3—0, Constructo
rul — Locomotiva Gara de Nord 
3—0, Constructorul — Locomo
tiva 3—1- Clasamentele finale 
sînt următoarele : MASCULIN : 1. 
Dinamo, 2. Progresul I.T.B., 3. 
Locomotiva, 4. Metalul, 5. Mine
rul; FEMININ : 1. Progresul, 2. 
Constructorul, 3 Locomotiva, 4. 
Progresul F.B., 5. Voința.

V.Dumitru — corespondent 

plăcută a căminelor 
dlrze partide de șah.

<-

ten al brigadierilor de la gospo
dăria de stat din Valea Lungă. Se 
vorbesc doar atîtea lucruri fru
moase despre ei, chiar și la oraș, 
la Mediaș! Poate n-ar fi fost po
sibil ca medieșenii să cunoască 
succesele acestor flăcăi zdraveni, 
dacă echipa de fotbal a acestora 
n-ar fi întrecut echipele multor co
lective sportive din Mediaș. Azi, 
fotbaliștii de la Recolta-Valea 
Lungă ocupă un loc fruntaș în 
campionatul raionului.

Am urcat în trenul ce duce pe 
săteni la tlrgul din Blaj. Și acolo, 
în tren, se povesteau multe lucruri 
despre clubul pe care sportivii gos
podăriei din Valea Lungă hoiărî- 
seră să-l construiască și îl și în
cepuseră de îndată. Au muncit cu 
hărnicie tinerii sportivi; fiecare 
clipă liberă au folosit-o pentru ca 
sala spațioasă a clubului gospo
dăriei să poată primi cît mai re
pede pe oaspeți, sportivii din sa
tele învecinate, Lunca, Glogovăț, 
Cenade. Blai...

Dumitru Georgescu, cel mai pri
ceput crescător de porci, Tiber iu 
Buzea, Traian Mureșan, bătrinul 
Benko. Petre Popescu și ceilalți 
brigadieri din gospodărie au deous 
multe ore de muncă voluntară. Me
reu neobosit a fost tovarășul Mifial 
Alexandru, organizatorul de par
tid. Iarna a venit și clubul este pe 
terminate. In curînd, salariații 
G.A.S. și sătenii din Valea Lungă 
se vor strînge cu toții pentru a 
sărbători un nou succes al gospo
dăriei: construirea frumosului club 
cultural-sportiv I

PETRE MI H AI

des- 
mai

Cînd gongul a răsunat pentru 
ultima oară, vestind sfîrșitul în- 
tîlnirii, se realizase un lucru pe 
care puțini îl credeau posibil: de
butantul Mircea Dobrescu izbutise 
să-l întreacă de o manieră catego
rică pe renumitul pugilist maghiar 
Bednai lozsef; finalist la campio
natele europene. In dimineața a- 
ceea friguroasă de iarnă. în sala 
Floreasca, a început ascensiunea 
lui Mircea Dobrescu, unul din su
tele de mii de sportivi cărora re
gimul democrat-popular le-a 
chis larg căile spre cele 
înalte culmi ale măiestriei...

...Satul Cotorca este așezat 
împrejurimile Brăilei. Aci, pe 
(ele sale colbăite șl pe întinsele 
tăpșane, Mircea Dobrescu s-a luat 
la trîntă voinicească cu alți copii 
de o seamă cu el și a „bătut" pen
tru prima oară o minge numai pe
tice. Cînd a împlinit o vîrstă mai 
acătării a plecat la oraș. Și-a ur
mai fratele mai mare, Constantin, 
care muncea la Brăila. In scurtă 
vreme a învățat și el să mlnuiască 
strungul. Seara obișnuia să-și în
soțească fratele la sala de antre
nament a boxerilor brăileni. Con
stantin practica boxul de mai 
multă vreme. Mircea a simțit și el 
o atracție spre acest sport al cura
jului și al bărbăției. Curînd a în
ceput să vină la antrenamente. De 
astă dată însă nu mai era... spec
tator.

...Clipa afirmării a sosit poate 
mai de vreme decît se aștepta. In 
întreaga țară începuseră întrece
rile uriașei competiții de mase 
„Cupa Unității Tineretului". Mircea

Acolo unde se consiroseșfe 
noul stedioo

Pe studenta Ileana Moraru o cu
noscusem cu o zi înainte. Am stat 
însă puțin timp de vorbă. Se gră
bea să ajungă la Universitate. 
Avea „curs". Acum o vedeam în- 
tr-o salopetă albastră, prăfuită. O 
clipă, nici n-am recunoscut-o. In 
salopetă și cu părul strîns într-o 
basma, avea o înfățișare schimba
tă... dar nu atît de mult ca. pînă 
la urmă, să nu recunosc ochii a- 
ceia vii, neastîmpărați, care mă 
impresionaseră din primul moment.

— De unda vii ? am întrebat-o 
zîmbind.

Cu un gest larg tînăra studentă 
mi-a arătat Someșul și, privind 
dincolo de apele lui, spre „Cetă- 
țuia“, mi-a răspuns :

— Am fost la muncă 
Ești cumva sportivă ?

— îmi place sportul, 
întrebi ?

— Ca să știu în ce
poate interesa ceea ce îți voi spu
ne : am prestat muncă voluntară la 
construirea noului nostru stadion: 
„Stadionul Tineretului". La anul 
trebuie să fie gata... Vom avea un 
stadion...

In ziua următoare m-am îndrep
tat spre „Cetățuia". Deși vremea 
era destul de rece, forfota nu mal 
contenea. Tineri și vîrstnici, mun
citori, elevi, studenți, împlîntau 
tîrnăcoapele în pămîntul tare, alții 
încăroau roabele, cu toții munceau 
plini de elan.

. Pe chipurile lor se citea bucu
ria. Vor avea un nou stadion.» I 
se și simțea lipsa. In ultimii ani, 
a crescut mereu numărul specta
torilor. In zilele marilor 
mente sportive (și care

voluntară.

Dar de ce

măsură te

„eveni- 
mani- 

festație sportivă nu ia un carac
ter de „eveniment" în ochii pa- 
sionaților spectatori clujeni ?) actu
alul stadion e neîncăpător. La me
ciurile de fotbal, în special, spec
tatorii își aduc taburete, lădițe... 
în sfîrșit tot ce poate constitui un 
fel de „tribună" de unde să ur
mărească desfășurarea meciurilor. 
(De altfel, nu odată creionul „as
cuțit" al caricaturiștilor a sur
prins aceste aspecte 1)’. Dar. im
provizațiile n-au putut rezolva nici 
măcar provizoriu problema... Și de 
ia săptămînă la săptămînă, de la 
meci la meci, aveai impresia că 
stadionul se... micșorează și mai 
mult.

... In ziua cînd în oraș s-a aflat 
vestea că în curînd urmează să se 
construiască un nou stadion, a fost 
mare. însuflețire. Intîlnindu-se pe 

își exprimau bucu-străzi, oamenii 
ria !

— AI auzit ? 
nou stadion 1 
locuri!

Și răspunsul

Se construiește un
Va avea 30.000

venea imediat:

Maestrul sportului
Mircea Dobrescu

Dobrescu s-a calificat etapă după 
etapă și a ajuns în finală. In finala 
de la Bucureștii A încercat atunci 
o mare și puternică emoție: nici
odată nu mai boxase în fața unul 
număr atît de mare de spectatori. 
Dar s-a priceput de minune să-și 
înfrîngă emoția șf să cucerească 
titlul de campion al „Cupei Uni
tății Tineretului".

Prima sa victorie importantă a 
însemnat un îndemn spre o muncă 
și mal susținută. Trei ani la rînd 
obține titlul de campion regional.

Și iată că. din toate colțurile 
lumii, vin să se întreacă la Hel
sinki, în cadrul Jocurilor Olimpice, 
mii și mii de sportivi. Mircea Do
brescu cîștigă categoric în fața ja
ponezului Yoshitaro Nagata, îl în
vinge apoi pe suedezul Roland Jo-

Dragoman,. 
au stimu— 
diverse e^- 

și au depus--

al Ciufulită—>
— E stadionul nostru. Trebuie s£ 

• punem umărul cu toții 1
Și l-au pus I Pînă la jumătatea', 

lunii decembrie, aproape 15.000 des 
tineri din Cluj au muncit voluntar.- 
la primele lucrări de curățire a te-- 
renului la primele săpături. Astfel,, 
terenul a fost curățat pe o supra-u 
față de 4500 m2 și s-au săpat peste; 
3.500 m3 de pămînt.

In ziua de 25 noiembrie — „ziua 
de muncă voluntară a sportivilor' 
clujeni" — pajiștea de pe „Cetățuia"' 
părea un furnicar. N-a existat co^- 
lectiv sportiv care să nu fi „ieșit"* 
la muncă. S-a lucrat cu mult drag,, 
cu multă însuflețire. Sportivii frun
tași au dat unul din cele mai fru
moase exemple, Aurel Ursu Pala-i- 
de, Alexandra Sicoe, 
au muncit cu avînt, 
lat întrecerea între 
chipe de „săpători" 
toate strădaniile, toată priceperea,, 
pentru ca munca să aibă mai mult 
spor. Au muncit voinicește și alți1 
sportivi: Ion Suciu de la Atelierele- 
C.F.R., Traian Ichim de la Insti
tutul Politehnic, ing. Vladimir Cuș- 
mir, Iosif Cîmpeanu de la Trus
tul 9 Construcții, Magdalena Hida,, 
etc., etc. Cu toții se gîndeau desi
gur, la ziua aceea cînd stadionul’ 
va fi gata și cînd, dintr-un colț; 
al tribunei, urmărind întrecerile a— 
tleților sau ale fotbaliștilor, se vor* 
simți mîndri că au pus și ei o« 
fărîmă de suflet la ridicarea aces
tui măreț stadion...

In ultimele săptămînl, munca a- 
fost mai intensă ca orieînd. Tine
retul din Clui a ținut să foloseas
că fiecare zi frumoasă ca să întîm- 
pine Congresul Partidului cu noi 
succese în munca de construire a 
noului stadion.

... Curînd, frigul se va înteți. IarJ 
na se va face și mai mult „simți-' 
tă". Zilele de muncă, la stadion, 
vor fi din ce în ce mai rare. Dar 
sportivii din Cluj nu înțeleg să 
încrucișeze brațele. Vor face 15 pa
tinoare I Vor munci cu însuflețire 
la amenajarea lor, tot asa cum au 
muncit la construirea noii arene de 
popice de la „Ianoș Herbak", cu 
care se mîndresc astăzi.

Iar la primăvară...
— Vom relua lucrul eu și mai 

multă hotărîre 1
Așa rie-a spus ' d-rul Luca din 

echipa de fotbal Știința, ’ 
ne-a spus si iov. Victor Vida, de Ia 
Opera Maghiară, așa ne-au spus 
toti cei cu care am stat de vorbă.

Nici nu mai încape îndoială 1 La 
primăvară, clujenii vor porni din 
nou la muncă pentru a-și înălța 
stadionul lor drag, din nou va ră
suna pe „Cetățuia" cîntecul lor ti
neresc.,. i

Nina Ghidiceanfl- ț

a sa

T

K

hansson și îl domină cu autoritate 
pe americanul Nate Brooks. Dar 
juriul îi răpește victoria, acordînd 
o scandaloasă decizie la puncte tn 
favoarea pugilistului de peste o- 
cean. Pentru minunata sa compor
tare în întrecerea cu cel mai buni 
boxeri amatori ai lumii, Mircea 
Dobrescu a primit înaltul titlu de 
maestru al sportului și. a fost de- • lî 
corat cu „Ordinul Muncii" clasa' ;î 
a Il-a. ;;

In 1954, ringul de pe Stadionul ‘; 
Republicii a găzduit, ca și anul j 
acesta, finalele campionatelor re
publicane de box. La categoria 
muscă s-au găsit fată tn față doi ' | 
boxeri cu numele Dobrescu: Mir- Ș 
cea șl Constantin. Cei doi frați a- 
veau cinstea să deschidă seria în
trecerilor decisive. Victoria a re
venit celui mai tînăr dintre ei. Mir
cea Dobrescu și-a realizat atunci 
un vis drag: a îmbrăcat pentru 
prima oară tricoul de campion al 
țării! Tot anul trecut, la Buda
pesta, întrecîndu-l pe Stolnikov 
(U.R.S.Sj, Mircea Dobrescu a cu
cerit titlul de campion mondial 
universitar, iar în primăvara a- 
cestui an s-a calificat în finala 
campionatelor europene din Berli
nul occidental. In sfîrșit, în sep
tembrie, dovedind o remarcabilă 
dîrzenie, a reușit să-și mențină 
titlul de campion al țării. Exem
plu de disciplină, de modestie si 
de seriozitate în muncă și tn pre
gătirea sportivă, maestrul sportu
lui Mircea Dobrescu este un spor
tiv cu care — pe drept cuvtnt — 
tineretul nostru se mîndrește.
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Cu jucătoarele și jucătorii de tenis de masă j 
romini in Suedia

Fruntașii tenisului de masă ro- 
tnînesc au avut în acest sezon o 
prodigioasă activitate internaționa
lă. Niciodată pînă acum, în ultima 
parte a anului, jucătoarele și ju
cătorii noștri de tenis de masă nu 
au participat la un număr atît de 
mare de întreceri internaționale : 
patru campionate (ale Austriei, Iu
goslaviei, Italiei și Scandinaviei) 
și patru întîlniri interechipe (cu 
Suedia la Upsala, cu selecționata 
Angliei de Sud la High Wycombe, 
cu echipa națională a Angliei la 
Londra și cu reprezentativa Angliei 
de Nord la Norwich).

Cred că nu exagerez cu nimic 
dacă afirm că la Stockholm au fost 
asigurate cele mai bune condiții de 
organizare. Sala Eriksdals are o 
capacitate de 4.000 locuri, podea de 
parchet și o iluminație excelentă. 
Aci au fost instalate șase mese de 
joc de o calitate superioară. Pro
gramarea partidelor s->a făcut în 
mod rezonabil. Toate acestea au fă
cut ca meciurile să se desfășoare 
în condiții optime. Faptul că timp 
de patru zile s-a jucat numai în
tre orele 19-23 ne-a dat posibili
tatea să ne plimbăm, să vizităm 
orașul și, în același timp, să ne 
și odihnim suficient, astfel ca în 
timpul întîlnirilor să fim în cea 
mai bună dispoziție de joc. In fe
lul acesta, a fost posibilă desfă
șurarea unor jocuri de calitate, 
mult apreciate de numeroșii spec
tatori, care nu și-au precupețit a- 
p lăuzele.

La campionatele internaționale 
ale Scandinaviei au fost prezente 
unele dintre cele mai bune „pai- 
lete" din lume. Astfel, la proba de 
simplu bărbați au luat parte — 
printre alții — Analistul campio
natului mondial din acest an, iu
goslavul Dolinar, cehoslovacii An
dreadis și Stipek, fostul campion 
mondial Leach (Anglia), suedezul 
Flișberg. In afară de aceștia, au 
mai concurat jucătorii din R.P.U. 
Szepessy, cîștigătorul turneului de 
la Belgrad, Gyetvai, aflat în for
mă foarte bună, ca și reprezentanții 
noștri Gantner (finalist al compe
tiției jnasculine de la Belgrad și 
cîștigătorul campionatului interna
țional al Italiei) și Tiberiu Ha- 
rasztosi. Rînd pe rînd, favoriții 
competiției, Dolinar, Andreadis, 
Leach și alții au fost eliminați. Sze- 
pessy, care în ultima vreme a ob
ținut numeroase victorii, s-a do
vedit și de data aceasta cel mai 
bun.. El s-a acomodat foarte bine 
specificului jocului cu paleta cu bu
rete, pe care o mînuiește cu o dex
teritate uimitoare. Dolinar — după 
ce a fost din nou învins și încă 
destul j!e ușor. de Szepessy — a 
spus că jucătorul maghiar este cel 
mai bun jucător dintre cei care în
trebuințează paleta cu burete. In 
afara faptului că atacă rapid, pu
ternic și prin surprindere din am
bele părți, este singurul ,,buretist“ 
care știe să și apere „tăiat".

Andreadis, al doilea favorit, a 
pierdut din nou la Gyetvai cu al 
cărui joc — spunea jucătorul ce
hoslovac —■ nu se acomodează 
de loc. De altfel, la ultimele 
concursuri Andreadis a arătat o 
formă slabă pe care nu a încercat 
s-c suplinească prin dîrzenie în 
luptă. El s-a mulțumit să joace 
fără a face eforturi și, bineînțeles, 
a pierdut. Leach a fost depășit de 
suedezul Malmquist, care în acest 
meci a făcut un excelent joc de 
apărare și atac. Malmquist are 
însă, în general, mari fluctuații de 
formă. Reprezentanții noștri au ju
cat bine pînă la un anumit mo
ment. Ei i-au învins pe toți adver
sarii considerați inferiori lor. Gant
ner, Harasztosi și Popescu s-au 
calificat în 16-imi. Aici, Harasz- 

* tosl a pierdut cu ușurință la Sze
pessy, cu al cărui joc nu s-a a- 
comodat. Gantner a cedat la Gyet- 
v>ai, jucînd oarecum prea timid. 
De altfel, Gantner a acționat con
tractat, lucru explicabil într-o oa
recare măsură, dacă ținem seama 
că el a jucat cu dorința de a-și 
confirma rezultatele bune obținute 
în turneele anterioare de la Bel
grad și Milano. Gantner și-a reve
nit, totuși, și la Upsala, în întîl
nirea cu Suedia, a dispus cu foarte 
mare ușurință de campionul sue
dez Flișberg. In acest meci. Gant
ner .a fost superior adversarului său 
de la prima și pînă l.a ultima min
ge ; Flișberg, deși utilizează o pa
letă acoperită cu burete, n-a putut 
opune nici o rezistență atacurilor 
dezlănțuite ale reprezentantului 
nostru.

Mircea Popescu ar fi putut ajun
ge în optimi de finală dacă ar 

fi atacat cu toată forța ; el a fost 
întrecut la limită de Flișberg, ul
timul set fiind cîștigat de acesta 
la 19. Cu toate acestea. Mircea Po
pescu a avut o comportare fru
moasă în întîlnirea interțări de la 
Upsala, unde echipa noastră a în
vins categoric reprezentativa Sue
diei cu scorul de 6-1. Mai slab a 
jucat Pesch, care în fața lui Mel- 
stroem nu și-a „găsit" lovitura, 
trăgînd- toate mingile afară sau în 
plasă.

Finala de simplu bărbați, deși 
desfășurată între doi „buretiști", 
(Szepessy și Gyetvai) a fost foarte 
spectaculoasă; un joc de contra
atacuri din ambele părți. Meciul lor 
a fost mult aplaudat.

Cu toate că noi considerăm că 
jucătorii noștri nu știu încă să 
joace prea bine la dublu, Gantner 
și Harasztosi au reușit o mare 
performanță, învingînd cuplul cam
pionilor mondiali Andreadis-Stipek. 
Ei au pierdut apoi, destul de greu, 
în fața perechii anglo-suedeze Leia- 
ch-Flisberg. Și la Upsala, dublul 
nostru a fost învins de perechea 
Flisberg-Melstroem, după o partidă 
pe care însă o puteau cîștigp tot 
atît de bine după cum au pierdut-o.

Nici în concursul rezervat jucă
toarelor, unde au luat parte — 
printre altele — Linda Wertl- 
Rumpler, Eva Koczian, Ella Zeller, 
Ann Haydon, Watel șl eu, nu au 
lipsit unele surprize. Așa bună
oară, Linda Wertl-Rumpler a pier
dut ușor la Ann Haydon în se
mifinală. Aceasta este o tînără 
jucătoare care întrebuințează o 
paletă cu burete și practică un joc 
cu atacuri foarte puternice de pe 
dreapta. In plus, ea are o sigu
ranță foarte mare, fapt curios dacă 
ținem seama că Haydon este o 
„buretistă". Finala pe care am ju
cat-o cu ea a fost o înceroare foarte 
serioasă pentru mine. Mai ales în 
primele două seturi, nu am putut 
controla aproape de loc mingea; 
abia~ către sfîrșitul setului trei am 
căpătat o oarecare siguranță. A 
fost necesar să fac apel la toată 
puterea de luptă de care sînt aa- 
pabilă, să fiu deosebit de calmă, 
pentru a putea ieși învingătoare 
într-un meci aproape pierdut. Din
tre celelalte jocuri susținute de 
mine în oadrul acestei probe, doar 
întîlnirea din semifinală cu jucă- 
toarea maghiară Eva Koczian a 
fost mai interesantă. In meciul cu 
Suedia, am primit replica tinerei 
jucătoare Thorsson, un element ta
lentat dar cu lovituri încă nefini
sate.

Ella Zeller, după ce a cîștigat 
greu, la „ceas", meciul cu B Teg- 
ner, la proba individuală din ca
drul campionatelor internaționale 
ale Scandinaviei, a dispus, cu des
tulă. ușurință, de aceeași jucătoare 
la jocul interțări. Reprezentanta 
noastră a fost eliminată la proba 
de simplu femei de Haydon, în cinci 
seturi. Dacă ar fi apărat mai ra
zant, ar fi reușit poate un rezul
tat favorabil. Proba de dublu femei 
ne-a revenit cu ușurință, mai ales 
că perechea cea mai periculoasă 
Wertl-Koczian fusese eliminată cu 
3-0 de cuplul francez Watel-Alber, 
care a jucat excelent în atac. Și 
în finală jucătoarele franceze ne-au 
nus uneori în dificultate prin a- 
tacuri surprinzătoare.

La dublu mixt victoria a fost 
cucerită fără prea mare greutate 
de campionii mondiali Eva Koc- 
zîan-Szepessy. Jucînd împreună cu 
Andreadjs, am fost din nou eli
minați în semifinală, de data a- 
ceasta de perechea Wertl-Dolinar. 
Se pare că semifinala este punc
tul nostru critic pe care nu l-am 
putut depăși pînă acum. Perseve- 
rînd însă, poate că vom reuși să 
depășim acest... obstacol

După terminarea campionatelor 
internaționale ale Scandinaviei am 
participat la o recepție oferită de 
organizatori tuturor concurenților. 
Cu acest prilej s-au oferit daruri 
și, în general, a domnit o atmos
feră prietenească. Intr-una din zile 
am fost invitată la masă de către 
Dl. Tegner, directorul celui mai 
mare ziar de sport din Stockholm, 
el însuși polisportiv, care își 6erba 
ziua de naștere, și care mi-a arătat 
numeroase medalii, plachete, colec
ționate cu ocazia diferitelor con
cursuri sportive la care a participat.

Cred că sînt în asentimentul co
legilor mei de echipă cînd spun 
că ne-am simțit foarte bine în 
Suedia, unde am fost înconjurați 
cu deosebită căldură și că ne bu
cură foarte mult faotul că ediția 
campionatelor mondiale din anul 
1957 va avea loc la Stockholm.

ANGELICA RnzFrtNU 
maestră em-rită a sportului 

campioană mondială

Echipa feminină de baschet Știința I.C.F., cam
pioana țării pe anul 1955. Rîndul de sus, de la 
stingă la dreapta: Ștefania Tomescu (căpitana 
echipei); Teodora Simionescu, Hilde Weissembur- 
ger-Edrdogh, Elena Dragomirescu; rîndul din 
mijloc: Violeta Zăvădescu; Zamfirifa Belu, Irina 
Boldog, Clara Szepessy; rîndul de jos: Zoe Stan, 
prof. Leon Țeodorescu, antrenorul echipei.

0 campioană neînvinsă: echipa feminină de baschet Știința i.C.F.
Dacă se poate vorbi de victo

ria voinței și a tenacității, apoi 
numai așa poate fi caracterizată 
performanța echipei feminine de 
baschet Știința ICF care a cu
cerit titlul de campioană pe a- 
cest an, după ce „trecuse" de 
trei ori pe lîngă el... Departe de 
a le descuraja, eșecurile le-au fă
cut pe jucătoarele Științei să-și 
strîngă rînduriile, să lupte cu mai 
multă ambiție. Ele au învățat din 
fiecare înfrîngere și, cu dîrzenie, 
cu calm — calități care tre
buie subliniate cu atît mai mult 
cu .cît este vorba de o echipă 
feminină — au continuat să lupte 
pentru titlul de campioane. Și 
1-au cîștigat 1 Lată de ce victoria 
Științei ICF este victoria voinței 
și a tenacității.

Am stat de vorbă cu jucătoa
rele care, cu trei săptămîni în 
urmă, au îmbrăcat tricourile de 
campioane.

„Spre deosebire de anii trecuți, 
acum antrenamentele au fost mai 
reușite, chiar de la început. Ceea 
ce doream să realizăm se exe
cuta mult mai repede. Motivul ? 
Cred că lotul a fost mult mai o- 
mogen ca valoare și pregătirea 
tehnică a atins, la multe, jucă
toare, un nivel destul de ridicat" 
ne-a spus Violeta Zăvădescu- „Ne 
întrebați despre cele mai puter
nice adversare? Au fost în ge
nere aceleași din anii trecuți: Lo
comotiva București, Constructo
rul București, Știința Cluj. In tuțr, 
ne-a făcut destule emoții Pro
gresul Oriadea, care ne. condu
cea ou 3 puncte la numai 29 se
cunde Înainte de sfîrșitul me
ciului", iată părerea Elenei Dra- 
gomirescu. „Dintre toate echipele 
pomenite, cea mai dificilă adver
sară pentru noi rămîne, totuși, Ști
ința Cluj, mai ales cînd jucăm, la 
Cluj", a ținut să completeze Hilde 
Weisemburger-Eordogh.

Dar, reprezentantele Institutului 
de Cultură Fizică nu văd totul 
prin și pentru campionat. In dis
cuția, pe care am avut-o ele nu 
au uitat să vorbească și despre 
o serie de probleme ale baschetu
lui, dovedindu-se neașteptat de 
bine documentate. „Ne doare 
mult că într-o serie de centre, 
cum sînt Sibiul, Mediașul, Sighi
șoara etc., unde am văzut foarte 
multe elemente cu calități fizice, 
baschetul feminin nu este încu
rajat, e neglijat chiar. Se pierd 
astfel multe viitoare baschetbaliste 
de talent" a observat cu multă 
justețe Teodora Simionescu. „Eu, 
vreau să subliniez un alt. aspect, 
despre care s-a mai vorbit — e 
drept — dar care este totuși 

o principală frînă în pregătirea 
loturilor reprezentative: insuficien
ta preocupare pentru pregătirea 
jucătoarelor în cadrul colective 
lor. Din această pricină nu se pot 
realiza prea multe progrese în șe
dințele comune, antrenorii fiind 
obligați să înceapă de la A", ne-a 
declarat Ștefania Totnesau.

După cum puteți constata, iubiți 
cititori, campioanele au făcut nu
meroase observații juste. Comple
tarea noastră este însă că multe 
dintre cele exprimate de jucătoa
rele Științei I.C.F. pot fi reali
zate chiar cu concursul lor. Ne 
gîndim că în curînd jucătoarele 
de azi vor deveni profesoare și 
antrenoare. Atunci baschetul va a

vea în ele nu numai entuziaste ci 
și competente sprijinitoare...

Meritele succesului realizat de 
echipa Institutului de Cultură Fi
zică revin, în eg.ală măsură, jucă
toarelor șl antrenorului echipei, 
profesorul Leon Țeodorescu, șeful 
catedrei de jocuri a Institutului. 
Profesorul Țeodorescu lucrează de 
ani de zile cu această echipă și 
are o contribuție importantă la ri
dicarea elementelor de bază ale 
lotului. Pregătirea serioasă, intensă, 
conștientă în care el a știut să 
angreneze jucătoarele, au făcut ca 
echipa Știința I.C.F. să ajungă a- 
nul acesta la un nivel superior 
campionatelor trecute, cu toate că 
a avut de suferit o serie de de
fecțiuni în formație. Enumerînd 
aspectele sub care echipa a cres
cut. trebuie să amintim neapărat 
de: perfecționarea aplicării apără
rii „om la om" sub toate aspectele 
ei, îmbunătățirea sistemului de cir
culație prin angrenarea pivotului și 
a conducătorului de joc, dezvolta
rea gîndirii tactice, permanenta 
circulație în atac cu efectuarea 
blocajelor, perfecționarea contra
atacului, dezvoltarea încrederii în 
forțele proprii și ale colectivului.

„Ne străduim, ne-a spus prof. 
Leon Țeodorescu, să ajungem la 
practicarea unui baschet complet. 
Mai avem însă mult de lucrat pen-

Programul primelor jocuri 
din campionatul republican de hochei pe gheață

Nici două săptămîni nu ne mai 
despart de data cînd jucătorii echi
pelor noastre fruntașe de hochei 
pe gheață se vorîntîlni la Orașul 
Stalin și Miercurea Ciuc, pentru 
primele întreceri din cadrul cam
pionatului republican pe 1956.

Așa cum am anunțat la timp, 
campionatul categoriei A se va 
disputa în două serii. In prima 
serie, programată în mod defi
nitiv la Orașul Stalin, se vor în- 
tîlni următoarele echipe: C.C.A., 
Dinamo Tg. Mureș, Voința Bucu
rești, Metalul Steagul Roșu Ora
șul Stalin.

Iată programul etapelor, așa 
cum a fost fixat într-o recentă 
ședință a Biroului Comisiei Cen
trale :

Etapa I: C.C.A.-Voința Bucu
rești, Metalul-Dinamo Tg. Mureș. 
Etapa II: C.C.A.-Dinamo Tg. Mu
reș, Metalul-Voința București. Eta
pa III: Dinamo Tg. Mureș-Voința 
București, C.C.A.-Metalul Orașul 
Stalin.

Cea de a doua serie se va dis
puta concomitent, la Miercurea 
Ciuc. Aici se vor întrece echipele: 
Avîntul Miercurea Ciuc, Flamura 
roșie Sighișoara, Progresul Gheor- 
ghieni și Știința Cluj.

Ordinea etapelor este următoa
rea : Etapa 1: Știința Chij-Fla- 
mura roșie Sighișoara, Avîntul 
Miercurea Ciuc-Propresul Gheor- 
ghieni. Etapa II: Știința Cluî-Pro- 
gresul Gheorghieni-Avîntul Miercu
rea Ciuc-Flamura roșie Sighi
șoara. Etapa III : Flamura roșie 
5i-',-isonr'’-Droprresul Gheorghieni, 
Avîntul Miercurea Ciuc-Știjnța 

Cluj. 

tru a atinge acest obiectiv. Astfel, 
trebuie îmbunătățit atacul în sen
sul recuperării baloanelor la pia- 
noul advers, trebuie continuată ac
țiunea de formare a gîndirii tactice 
astfel ca tot ceea ce aplicăm acum 
— neobligativitatea schemelor tac
tice, fiindcă afirm cu toată tăria 
că nu folosim asemenea scheme — 
să se dezvolte în mod creator. 
Stăm însă destul de slab cu arun
cările libere, insuficiență dovedită 
de procentajul nemulțumitor de 49 la 
sută obținut în actualul campionat. 
De asemenea, schimbarea de oameni 
în apărare se face încă incorect. 
Sperăm însă că atît jucătoarele 
confirmate ale echipei cît și cele 
aflate pe drumul afirmării, ca 
Zamfirița Belu, Irina Boldog, Clara 
Szepessy etc. să acorde toată atenția 
înlăturării deficiențelor existente și 
să facem astfel un nou salt cali
tativ".

Un titlu se apără mai greu de- 
cît se cucerește! Știința ICF tre
buie să-și confirme valoarea în 
campionatele viitoare și, poate, să 
repete performanța din acest an, 
cînd a terminat campionatul fără 
să „guste" din cupa înfrîngerii-

EFTIMIE ionescu

Primele jocuri se vor disputa în 
ziua de 7 ianuarie. Echipele cla
sate pe primele două locuri în se
riile de mai sus se vor întîlni apoi 
într-un turneu final. Spre deose
bire de serii, în care meciurile se 
dispută numai tur, în turneul fi
nal partidele se dispută tur-retur. 
Principial s-a ales ca loc de des
fășurare a turneului final Bucu- 
reștiul.

—- In scopul asigurării unor ar
bitraje cît mai bune la meciurile 
de campionat din acest an, înain
tea începerii seriilor categoriei A 
se va organiza de către Colegiul 
de arbitri un curs de reîmprospă
tare a cunoștințelor, paralel cu o 
serie de lecții practice. La acest 
curs vor fi invitați arbitri din di
ferite orașe, arbitri care apoi vor 
fi chemați să asigure buna desfă
șurare a întrecerilor campionatu
lui. Cursul arbitrilor va fi orga
nizat la Orașul Stalin și va înce
pe în ziua de 3 ianuarie .

— In zilele care urmează, echi
pele de categoria A își vor inten
sifica antrenamentele și — unele 
din ele — vor susține jocuri ami
cale. La Miercurea Ciuc, de exem
plu, echipele de categoria A care 
se antrenează în localitate vor 
participa la un turneu pentru 
„Cuipa 30 Decembrie”, organizat 
de comisia locală de hochei și pa
tinaj. In programul de pregătire 
a echipelor C.C.A. (care a „lu
crat" pînă acum la Gheorghieni) 
și Dinamo Tg Mureș sînt prevă
zute Jocuri amicale eu oaracter pro- 
aaxtandlstic.



Echipele de fotbal tși analizează activitatea
Ne mai fiind jocuri >de fotbal, 

s-<ar părea că echipele și jucătorii 
au intrat în vacanță. In realitate 
însă, și în această perioadă — 
așa zisă „sezon mort", echipele 
și fotbaliștii activează, dar pe lin 
alt teren: acela al analizei com
portării lor pe anul 1955.

Ședințe de analiză s-au ținut 
și se mai țin. Dinamo București, 
Dinamo Orașul Stalin, Știința 
Cluj, Locomotiva București. 
C.C.A., Progresul București, Lo
comotiva Timișoara și-au analizat
— mai mult sau mai puțin temei
nic, activitatea desfășurată anul a- 
eesta, subliniind mai ales lipsu
rile și cauzele lor și stabilind o- 
biectivele de viitor și măsurile 
necesare pentru atingerea lor — 
totul în lumina articolului „Acti
vitatea fotbalistică în țara noastră 
trebuie îmbunătățită", apărut în 
ziarul „Scînteia". Ședințe de ana
liză de un nivel ridicat s-au ținut 
la Dinamo București, Progresul 
București, Locomotiva Timișoara, 
C.C.A. La Progresul — de pildă
— a reieșit colaborarea strînsă și 
rodnică între conducere, secție și 
echipă, grija și perseverența con
ducerii de a crea condiții cît mai 
bune pentru o activitate laborioa
să. Aceasta explică, în mare mă
sură, comportarea foarte bună a 
echipei, de altfel debutantă în 
campionatul categoriei A. Lipsa 
unei astfel de colaborări are e- 
fecte dăunătoare asupra compor
tării unei echipe, cum s-a întîm- 
plat la Locomotiva Tg. Mureș, un
de însă și atitudinea dezintere
sată a jucătorilor a contribuit 
din plin la comportarea slabă a1 
echipei. La C.C.A. a rezultat — 
printre altele — că adevărata va
loare a jucătorilor și echipei a fost 
evidentă spre sfîrșitul sezonului, 
la jocurile de cupă, că în oam- 
pionat jucătorii nu s-au străduit 
să se apropie de valoarea lor 
reală. In schimb, insuficientă, sla
bă, a fost analiza echipei Știința 
Cluj, unde — în lipsa antrenoru
lui — a prezentat un raport res
ponsabilul secției de fotbal. Slabă 
a fost și participarea jucătorilor 
la ședință. Din raport a reieșit, 
ca unul din faptele importante, 
imixtiunea consiliului regional al 
asociației Știința, în treburile sec
ției de fotbal, ceea ce a avut un

Un nou atac al echipei C.C.A., o nouă ocazie ratată de Tătaru
Șutul lui a fost blocat de portarul echipei orădene Progresul, Geb- 
ner. (Fază din finala Cupei R.P.R., C C.A.-Progresul Oradea 6-3).

Foto I. MIHAICA

INFORMAȚII
La concursul PRONOSPORT 

Nr. 50 din 18 decembrie a. c. par- 
ticipanții Teodor Petruță din Tg. 
Ocna și Schmidt Iosif din Timi
șoara au obținut premiul I în va
loare de 24.065 lei pe buletine sim
ple de 2 lei.

Luni 26 decembrie a. c. va avea 
loc la Agenția Centrală Prono
sport din Caîea Victoriei 9. extra
gerea din urnă a buletinelor pre
miate cu „0“ rezultate de la con
cursul PRONOSPORT Nr. 49 din 
11 decembrie a. c

Premiile speciale săptămînale a- 
tribuite acestui concurs constă din: 
1 motocicletă „I. J.“ de 350 cmc. 
participantului care va obține cele 
mai multe buletine cu „0“ rezul
tate și 1 motocicletă „I. J.“ 350 
cmc., 3 aparate de radio și 3 bi
ciclete prin tragere din nrnâ.

Ultimul concurs PRONOSPORT 
al anului 1955 va avea loc mîine 
25 decembrie a. c. Importanța a- 
cestui concurs o constituie și fap
tul că cu el se încheie și participa
rea la premiile speciale lunare a- 
cordate pentru luna decembrie și 
anume: Un automobil „1. F. A.“, 2 

efect negativ în pregătirea și com
portarea echipei.

Aspecte pozitive numeroase a 
prezentat — după cum ne rela
tează corespondentul nostru Al. 
Gross — analiza secției de fotbal 
a Locomotivei Timișoara. Raportul 
antrenorului Lengheriu — cu lip
surile pe care le-a avut, mai ales 
în partea referitoare la munca e- 
ducativă — a reușit totuși să cu
prindă unele aspecte esențiale din 
activitatea echipei, aspecte care 
explică în mare măsură compor
tarea slabă din acest campionat: 
insuficienta pregătire în timpui 
iernii, lipsa de preocupare față de 
problema reîmprospătării lotului 
primei echipe cu elemente tinere, 
menținerea unui lot necorespunză
tor ca vîrstă (media : 28 ani..., 7 
jucători peste 30 ani), lipsuri de 
la antrenamente și tolerarea lor 
etc. Jucătorii au avut o partici
pare activă la discuții, scoțînd 
în evidență, cu mult curaj, lipsu
rile. Androvi.ci — de pildă — a 
subliniat insuficienta pregătire a 
echipei și faptul că antrenorul 
Lengheriu nu a fost sprijinitț 
Franciscovici a subliniat lipsa de 
încredere reciprocă dintre condu
cerea colectivului și echipă, faptul 
că conducerea colectivului a acti
vat numai cu... promisiuni și că 
această ședință de analiză este 
prima din acest an. Antrenorul 
Opreau a arătat că Lengheriu s-a 
consultat cu ceilalți antrenori ai 
secției (Hocksarry, Sepi, Opreau) 
numai spre sfîrșitul campionatu
lui și că unii jucători au dus o 
viață nesportivă, ceea ce s-a re
flectat în comportarea lor pe te
ren. Pe rînd, apoi, tov. Parnavel 
— președintele colectivului, Bog- 
dănescu — responsabilul secției 
de fotbal, Secoșan — președin
tele comitetului de întreprindere — 
au scos în evidență alte lipsuri: 
munca educativă slabă, pregătirea 
necorespunzătoare a sportivilor, 
insuficienta muncă organizatorică 
a conducerii colectivului și secției 
de fotbal; consiliul colectivului nu 
a întărit autoritatea antrenorului, 
iar comitetul de întreprindere s-a 
dezinteresat de activitatea nesa
tisfăcătoare a echipei din catego
ria A.

Toate aceste discuții au dus la 
o serie de măsuri, printre care

onosport
ceasuri „Schaffha>),ren“ și un apa
rat fotografic „Kontax“. Ca ata
re nu uitați să depuneți buletinele 
dvs. din timp, adică pînă la orele 
12,00 la toate agențiile Pronosport 
din Capitală, pentru a putea par
ticipa la aceste premii.

I. S. PRONOSPORT a avut ieri 
o convorbire telefonică cu Roma, 
de unde s-a comunicat următoa
rele;

— Miercuri s-a jucat meciul res
tanță Novara-Sampdoria terminat 
cu scorul de 1—2. Cealaltă res
tanță Juventus-Padova se va dis
puta la 29 decembrie.

— In Italia timpul este foarte 
frumos așa că meciurile programa
te duminică se vor disputa în mod 
sigur.

— Meciurile IX (Torino-Roma) 
și XI (Padova-Bologna) se. vor 
disputa duminică 25 decembrie, iar 
VII (Atalanta-Sampdoria). VIII 
(Spal-Napoli). X /Pro Patria- 
Lanerossi) și XII (Mi'^n-Juventus) 
se vor disputa luni 28 decembrie 
asa că comnMe ale
co-'-vr-^-’. i nr. 51 vor fi cunoscute 
luni seara. 

două au fost puse imediat în a- 
plicare: reorganizarea consiliului 
colectivului și repararea radicală 
a stadionului. Seria întreagă de 
măsuri este menită să ducă la o 
îmbunătățire serioasă a activității 
secției de fotbal a colectivului Lo
comotiva Timișoara și, mai ales, 
a echipei sale din categoria A.

Desigur, acestor ședințe de ana
liză trebuie să li se acorde toată 
importanța cuvenită. Ele sînt me
nite să scoată în evidență lipsu
rile unor echipe fruntașe ale fot
balului nostru, să precizeze obiec
tivele viitoare, să ducă la măsu
rile cele mai eficiente pentru îm
bunătățirea activității fotbalistice. 
Pregătirea și organizarea lor tre
buie să atingă nivelul pretins de 
importanța unei asemenea proble
me. De aceea, o grijă deosebită 
trebuie arătată față de modul cum 
sînt pregătite și organizate. Lipsa 
unei asemenea griji a dus la ni
velul scăzut al analizei Științei 
Cluj, la amînarea odată a ședin
ței de la Locomotiva Timișoara și 
de două ori a analizei echipei 
Metalul „23 August" București 1 
Și de la terminarea campionatului 
categoriei B — din care Metalul 
„23 August" a retrogradat — a 
trecut multă vreme, în cursul că
reia putea fi pregătită pînă în 
cele mai mici amănunte această 
ședință absolut necesară pentru a- 
nalizarea temeinică a unei echipe 
și secții de fotbal, care au avut o 
activitate în totul necorespunză
toare, în raport cu posibilitățile 
care le au, cu masa mare de mun
citori și cu importanta unitate de 
muncă pe care o reprezintă.

Activitatea fotbalistică din anul 
1956 va fi și mai intensă decît 
cea din anul acesta și fotbaliștii 
noștri vor fi chemați să repre
zinte țara în numeroase întreceri 
internaționale. Pentru a avea o 
activitate rodnică, echipele noastre 
fruntașe trebuie să știe să-și vadă 
lipsurile, să lupte cu hotărîre pen
tru lichidarea lor și să treacă la ' 
măsuri pentru îmbunătățirea fotba
lului. Ședințele de analiză, privite 
la justa lor valoare și importanță, 
le sînt de mare ajutor în această 
privință.

Astăzi la Floreasca 
ultimele jocuri de polo

Două dintre cele trei echipe de 
seniori pretendente la primul loc 
în turneul de polo pe apă organi
zat de comisia orășenească de na- 
tație se întâlnesc astă-seară la 
bazinul acoperit Floreasca Aces
tea sînt Progresul și Știința, care, 
datorită echilibrului de forțe, vor 
furniza o întrecere deosebit de 
dinamică și spectaculoasă. învin
gătorul este greu de prevăzut. 
Scoasă pentru puțin timp din 
luptă, echipa dinamoviștilor — 
care a pierdut la masa verde 
jocul cu Știința, — speră să o- 
cupe din nou primul loc. Supe
rioară adversarului de astăzi 
(Voința), echipa dinamovistă își 
poate împlini dorința numai în 
cazul unei victorii obținute la 
scor. Iată programul complet al 
jocurilor de astăzi: ora 19,30 Tînă- 
rul Dinamovist II-Locomotiva (ju 
niori);ora 20,15 Progresul—Știința 
(seniori); ora 21 Dinamo-Voința 
(seniori) ; ora 21,45 FI roșie- 
Voința (juniori).

Joi seara s-au disputat trei 
partide de polo pe apă. Au fost 
desemnați cîștigătorii celor două 
serii în turneul juniorilor. Progre
sul I în seria I și Metalul în se
ria secundă, lată care sînt rezul
tatele tehnice: Progresul I-Tînă- 
rul Dinamovist I 4—0; Metalul- 
Progresul II 3—2 (după prelun
giri). La seniori, echipa Locomo
tiva a fost din nou întrecută la 
scor, de astă-dată de către Voința 
(7-1).

Echipele feminine și-au termi
nat jocurile încă de duminica tre-
cută. Clasamentul final în turneul
rezervat lor se prezintă astfel :

Voința + Știința 4 4 0 0 24: 8 8
FI. roșie 1-Șt. I.C 4 3 0 1 22:10 6
Progresul 4 2 0 2 17:11 4
Constructorul 4 10 3 14:’« 2
Locomotiva 4 0 0 4 2:34 0

0 etapă „tare"
Mîine după-amiază, începînd de 

la ora 15, cele 8 echipe masculine 
participante la „Cupa de iarnă" 
se vor întâlni din nou în Sala 
Floreasca, în cea de a treia etapă 
a acestei interesante competiții de 
handbal redus. Programul va fi 
completat și cu două meciuri fe
minine, de care ne-am ocupat în 
numărul trecut al ziarului nostru.

„Capul de afiș" al etapei îl 
constituie, incontestabil, meciul 
dintre echipele Știința I.C.F. și 
Dinamo 6, care emit îndreptățite 
pretenții la ocuparea unui loc în 
turneul final al competiției. Nu nu
mai certa valoare a acestor două 
formații, dar și locurile ocupate 
în prezent în clasament (dinamo- 
viștii sînt pe locul II, iar studenții 
pe locul III), ne fac să prevedem 
o partidă viu disputată. Jocului 
„clasic" al dinamoviștilor, cu pre
ferință pentru menținerea unui 
centru fix (Liviu Nagy), studenții 
îi vor opune jocul lor plin de 
fantezie și originalitate, în care a- 
bundă execuțiile tehnice, derutante 
prin viteză și inventivitate. Este 
clar interesul pe care-1 poate trezi 
o astfel de partidă, care prile
juiește ciocnirea dintre două sis
teme de joc atât de diferite.

Cele două echipe au avut un 
adversar comun: Dinamo Obor, 
întrecut de... colegii de asociație 
cu 29—19, iar de studenți cu 
33—11. Totuși, aceste rezultate nu 
pot sta la baza unui pronostic, 
deoarece comportarea din primele 
etape nu poate fi concludentă din 
acest punct de vedere. Totul de
pinde de felul în care studenții 
vor ști să-și îmbine fantezia și 
originalitatea (care uneori îi ten
tează să facă combinații de dra
gul... combinațiilor) cu forța de 
atac care nu le lipsește (ați re-

Sezonul atletic al anului 1955 (IX)

Rezultatele probelor de sărituri, ueclasice și înă’ținie
înălțime

2 01 I. Soter (C.C.A.) Varșovia 18.6.
1.98 A. Merică (D) Ploești 21.5.
1 95 I. Knaller (M) Iași 2.5.
1,95 X. Boboc (F) Ploești 5.11.
1,90 C. Dumitrescu (P) Buc. 3.7.
1,85 T. Heinrich (D) Timiș. 14.5.
182 Gh. Dumitru (M) Bîrlad 15.10.
181 V. Cincă (D) Buc. 23.7.
1,81 C. Stănescu (V) Buc. 23.7.
1,80 D. Oprea (C.C.A.) Buc. 7.5.
1,80 T. Dragomirescu (V) Buc. 7.5.
1,80 Șt. Dinescu (S) Buc. 28.6.
1,80 T. Lutic (M) Buc. 11.7.
1,78 St. Radar (C) Tg. Mureș 11.4;

1,77 H. Roth (R) Iași 15.5.; S. loan 
(C.C.A.) Iași 15.5.; 1,76 E. Ionescu (V) 
Ploești 30.7.; 1,75 I. Anghel (V) Timiș. 
28.3.; I. Chiricuță (S) Cluj 4.4.; M. 
Ghica (S) Cluj 29.4.; N. Popa (P) Buc. 
2.5.; V. Andronic (S) Buc. 7.5.; Al. 
Dincă (S) Buc. 14.5.; I. Ioancă (S) 
Timiș. 14.5.; S. Blaga (S) Timiș. 14.5:; 
L. Păltinișeanu (F) Iași 14.5.; M. Sucu 
(FI. r ) Arad 30.7.; C. Sălmariu (S) 
Bistrița 30.7.; R. Georgescu (F) Buc. 
3.9.; N. Licea (P) Buc. 23.9.; A. Plopa 
(L) Buc. 22.10.; G. Bock (S) Cluj: 1.73 
C. Spiridon (V) Cluj 15.5.; 1,72 T. Iti- 
neanțu (D) Buc. 17.7.; V. Ciuntu 
(C.C.A.) Buc. 31.7.; S. Macavei (C.C.A.) 
Buc. 31.7.

In sală: 1.80 I. Wiesenmayer (D) 
Buc. 27.2.

Pe lista celor mai bune performanțe 
ale anului, pînă la 1,98 m. (inclusiv 
această înălțime) au fost luate în evi
dență 11 rezultate. 10 dintre acestea 
au fost realizate de maestrul sportu
lui Ion Soter, iar unul de maestrul 
sportului Al. Merică.

2,01 (1) I. Soter Varșovia 18.6.
2,00 (1) I. Soter Timiș. 21.5.
2,00 (2) I. Soter Praga 9.6.
2,00 (1) I. S6ter Cluj 17.7.
2,00 (1) I. Soter Buc. 21.8.
2,00 (1) I. Sbter Viena 4.9.
2,00 (1) I. Soter Celje 22.9.
2.00 (1) I. Sâter Buc. 3.10.
1.98 (1) I. Soter Buc. 7.5.
1,98 (1) Al. Merică Ploești 21.5.
1,98 (1) I. Soter Buc. 19.11.

Prăjină
4,10 M. Dumitrescu (L) Varșovia 19.6.
4,10 Z. Dragomir (S) Oslo 26.7.
4 00 Z. Szabo (C.C.A.) Buc. 16.8.
3,91 E. Lupșa (S) Timiș. 3.12.
3,90 C. Adler (S) Buc. 2.7.
3,83 M. Trandafilov (D) Buc. 23.10.
3.80 A. Brassay (R) Cluj 10.4.
3.80 P. Ioan (S) Buc. 2.7.
3,70 P. Zîmbreșteanu (C.C.A.) Buc.

l-a a 5-a a 10-a a 25-a a 50-a

1953 2,00 1,85 1,78 1,75
1954 2,03 1,85 1,83 1,73 —ii
1955 2.01 1.90 1,80 1,75 LT0

Media 5 Media 10
1953 1,90 1.852
1954 1,916 1,877
1955 1,958 1,886

1953 1954 1955
peste 1,90 m. 2 2 5
1,80—1,89 6 12 9
1,75—1,79 25 9 19
1.70—1,74 14 26 40

3.7*0 G. Bock (S) Buc. 10.11-
3 60 D. Gîrleanu (P) Buc. 21.6.; 3,55 

C. Cotor (M) C. Turzii 22.7.; 3.50
(sală) V. Petcu (C) Buc. 19.2.; Gh.
Pădureanu (V) Cluj 15.5.; S. loan 
(C.C.A.) Buc. 29.5.; S. Blaga (S) Timiș.
22.6.;  N. Constantin (C.C.A.) Buc 
13.11.; 3,40 O. Opri? (D) Reșița 13.11.; 
3,30 I. Tvrcu (V) Buc. 8.5.; A. Racz 
(S) 15.5 : T Stănescu (D) Oradea 15.5.; 
V. Domtridi (M) Or. Stalin 29.5.; N. 
Mățăoană (D) Buc. 21.6.; Gh. Stanciu 
(S) Timiș. 22.6.; V. Cincă CD) Buc 
16.10.; V. Andronic <S) Timiș. 23.10.; 
I. Iordan CI) Buc. 23.10.

Pe lista celor mai bune performanțe

la handbal redus
marcat, desigur, forța și precizia 
loviturilor lui Cercel sau Hna.t);- 
dar de care au uzat prea puțin 
în primele meciuri. Cît despre di-, 
namoviști, calmul și perfecta co
eziune dintre compartimentele lor 
vor avea un cuvînt greu de spus.

Deși opune două echipe care 
pînă acum n-au arătat ceva deosg- 
bit (dimpotrivă, Flacăra s-a ăîF 
vedit în regres față de anul tre
cut), meciul Locomotiva Gara de 
Nord—Flacăra Ploești interesează 
însă prin echilibrul de forțe dintre 
cele două formații. De altfel, din 
acest punct de vedere, același in- 
teres îl prezintă și celelalte me
ciuri.

Deci, mîine, în sala Floreasca, 
vom asista la un program foarte 
interesant. Cu o singură condiție 
însă: arbitrajele să se ridice la 
un nivel mai înalt decît în pri
mele etape, pentru ca desfășurarea 
jocurilor să nu sufere, așa cum 
s-a întâmplat deseori, pînă acum.

Programul complet al întreceri
lor de mîine este următorul: ora 
15: Metalul „23 August"—Dinamo 
Obor (m) ; ora 16: C.C.A.—Re
colta M.A.S. (m); ora 17: Fla- 
mura roșie Steagul roșu Bucu
rești—Progresul Orașul Stalin (f); 
ora 18: Locomotiva Gara de Nord 
—Flacăra Ploești (m); ora 19: 
Știința Ministerul Invățămîntulul 
— Știința I.C.F. (f): ora 20: Ști
ința I.C.F.—Dinamo 6 (m).

înaintea acestor jocuri, clasa
mentul seriei de la București a 
„Cupei de iarnă" are următoarea
configurație:
1. C.C.A.
2. Dinamo 6
3. Știința I.C.F.
4. Locomotiva G. N.
5. Metalul „23 August44
6. Flacăra Ploești

7. Recolta M.A.S.
8. Dinamo Obor

2 2 0 0 61:21 4
2 2 0 0 50:33 4
2 1 1 0 40:24 3
2101 31:38 3
2101 24:47 1
2011 25:28 f
2002 26:40 «
2002 30:62 <

din 1955, p.înă la 4,00 m. au fost îpța 
registrate 23 de rezultate: ; j

4,10 (9) M. Dumitrescu Varșovia lOgflk
4,10 (1) Z. Dragomir Oslo 26.7.
4.07 (1) M. Dumitrescu Cluj 7.6.
4,05 (1) M. Dumitrescu Timiș. 22.5.
4,00 (1) M. Dumitrescu Cluj 10.4.
4,00 (1) M. Dumitrescu Cluj 20.4.
4,00 (1) M. Dumitrescu Buc. 8.5.
4,00 (1) M. Dumitrescu C]uj 15.5.
4,00 (2) Z. Dragomir Timiș. 22.5.
4,00 (1) M. Dumitrescu Buc. 29.5.
4,00 (1) M. Dumitrescu Buc 12.6.
4,00 (1) M. Dumitrescu Buc. 2.7.
4,00 (1) Z. Dragomir Cluj 16.7.
4,00 (2) M. Dumitrescu Oslo 26.7.
4,00 (1) Z. Szabo Buc. 16.8.
4,00 (2) M. Dumitrescu Buc. 20.8.
4,00 (3) Z. Dragomir Buc. 20.8.
4,00 (1) Z. Dragomir Buc. 4.9.
4,00 (8) M. Dumitrescu Buc. 2J10.
4.00 (9) Z. Szabo Buc. 2.10.
4 00 (1) M. Dumitrescu Cluj 12.10.
4,00 (1) Z. Szabo Buc. 13.11.
4.00 (1) Z. Szabo Buc 20.11 1

l-a a 5-a a 10-a a 25-a a 50-<
1953 4,12 3,75 3,40 3,00 —
1954 4,15 3 80 3,50 3,10 —
1955 4,10 3,90 3.70 3.30 3.00

Media 5 Media 1®
1953 3,934 3.737
1954 3,950 3.755
1955 4,002 3.854

1953
peste 4,10 1
4,00—4,09
3,50—3,99

2 — a
7 8 14

3,00—3,49 17
Lungim»

29 3$

7,26 I. Wiesenmayer (D) Viena 3J.
7,21 D. Petrescu (D) Buc. 1.10
7.14 T. Chitul (S) Cluj 6.6
7,09 S. loan (C.C.A.) Cluj 16.7. 
7,00 C. Barta (FI. r.) Cluj 9.9 
6,88 C. Tuțuianu (C.C.A.) Buc 22.1Q, 
6,82 V. Plăcintaru (M) C. Turzii 23X
6.76 I. Vorovenci (S) C. Lung 20.7.
6.76 I. Oprlș (D) Sofia 6.11.
6,75 H. Neurohr (C) Buc. 28.5.
6,74 I. Chiricuță (S) Cluj 20.9.; V. 

Cincă (D) Buc. 15.10.; 6,71 Z. Szabo 
(C.C.A.) Cracovia 4.9.; 6,70 T. Arde-

. leanu (S) Buc. 28.6.; 6,69 M. Voivod 
reanu (S) Constanta 27.8.; R. Licker 
(R) Or. Stalin 22.10.; 6,63 Gh. Ră1- 
dulescu (V) Oradea 4.9.; Gh. TamancM 
CD) Buc. 22.10.; 6,62 N. Bustan (M) 
Cluj; 6 61 N. Popa (P) Oradea 13.113 
6,60 V. Duțu (L) Cluj 21.8 ; 6,50 tL 
Taus (C.C.A.) Buc. 31.7.: 6,57 I. Dea 
<L) Oradea 14.5.; 6 56 Al. Dincă (S) 
Buc. 15.5.; E. Ignat (L) Pln^tî 29.10.; 
6,54 P. Petculescu (Fl. r.) C. Lung
20.7.;  6,53 I. Iordan (L) Buc. 20.64 
6.52 I. Leu (R) Buc. 3.9.; 6,51 P. PăU- 
nescu (P) Cluj 21.8.; M. Nistor (S) 
Constanța 27.8.

Lista celor mal bune performant» 
ale anului are următoarea înfățișați

7,26 (2) I. Wiesenmayer Viena 3.9. I 
7,21 (4) D. Petrescu Buc. 1.10.
7,19 (1) D. Petrescu Cluj 16.7.
7.14 (1) T. Chitul Cluj 6.6.
7.11 (1) I. Wiesenmayer Buc. 20.®.
7.09 (2) T. Chitul Cluj 16.7.
7,09 (3) S. Ioan Cluj 16.7. 1
7,08 (1) T. Chitul Cluj 9 9. T
7,05 (1) T. Chitul Buc. 3.9.
7 03 (1) S. loan Buc. :20.4.
7;©1 (5) S. loan Varșovia 19.6.
7,00 (1) I. Wiesenmayer Buc. 263.
7,00 (2) C. Barta Cluj 9.9.
7.00 (1) T. Chitul Cluj 18.10

l-a a 5-a a 10-a a 25-a» s W*
1953 7,30 6,90 6,72 6,42 —
1954 7,33 6,83 6,73 6,42 «N
1955 7 26 7,00 6,75 6,56 633

Media 5 Media 16
1953 7.048 6 908
1954 7,084 6,865
1955 7.140 «,905

1953 1955
p^te 7 °5 1 •) 1
7 mv—7.20 2 ■» 4
« 75—C 99 6 A B
6.50—6 74 9 14 M



locrăiile primei sesiuni a cătatului metodico-științific din Cluj 
s-au ridicat la un înalt nivel

Prima sesiune a cabinetului me- 
todico-științific din Clui — orga
nizată de C.C.F.Ș. regional Cluj— 
a avut loc în zilele de 16, 17 și 
18 decembrie, în cinstea celui de 
al doilea Congres al Partidului. 
Numărul celor care au participat 
la această sesiune a trecut de 200. 
După cuvîntul de deschidere, rostit 
de secretarul general al Sfatului 
popular regional, tov. A. Vasi- 
lescu, a urmat un referat plin de 
conținut, prezentat de academician 
prof. dr. Iuliu Hațeganu, asupra 
activității cabinetului metodico- 

științific din Cluj în care s-a ară
tat importanța, valoarea și necesi
tatea acestei munci laborioase de 
cercetări științifice.

Lucrările sesiunii au fost des
chise cu referatul academicianului 
prof. Aurel Moga „încercări de 
tratament a] bolii îpertonice prin 
cultură fizică medicală". Din cau
za indisponibilității autorului, re
feratul a fost ținut de dr. Corneliu 
Obrașcu. Scopul lucrării a fost ace
ia de a verifica și preciza în prac
tică, metodica de folosire a culturii 
fizice medicale în vindecarea bolii 
îpertonice, pentru a da astfel po
sibilitatea extinderii acestei meto
de. Prezentarea lucrării a urmă; 
rit, în afară de cele arătate mai 
sus, popularizarea în rîndurile me
dicilor si ale profesorilor precum 
și ale activiștilor în domeniul e- 
ducăției fizice, a acestei metode 
terapeutice care e de o importanță 
deosebită în primele stadii de evo
luție a bolii îpertonice. Necesitatea 
acestei. lucrări se dovedește cu a- 
tîț mai mare cu cît boala iperto- 
nică are o răspîndire largă în 
rîndurile oamenilor de diferite 
vîrste. In acest sens, vorbitorul 
citează lucrarea academicianului 
prof A. Moga și a colectivului său. 
intitulată : „Contribuții la studiu) 
ipertensiunij la tineri", în care 
se arată frecvența mare a bolii 
îpertonice în rîndurile tineretului- 
Așadar, concepția actuală asupra 
patogeriiei ne îndreptățește să 
credem că aplicarea culturii fizice 
medicale, mai ales în cazurile a- 
mintite. este deosebit de eficientă 
și necesară.

In continuare, s-a arătat că cui 
tufa fiz'că medicală este o me
todă eficace de tratament func
țional care completează celelalte 
metode terapeutice, aiutînd la vin
decarea clinică și funcțională a 
indivizilor. Principiile și metodele 
de lucru care au călăuzit această 
lucrare au fost următoarele:

1. Cunoașterea cu precizie a 
diagnosticului în ceea ce privește 
natura afecțiunii, forma și faza 
evoluției

2. Individualizarea și dozarea 
tratamentului în funcție de parti
cularitățile clinice și funcționale 
ale bolnavului.

3 Respectarea principiilor igie
nice și fiziologice ale antrenamen
tului fizic.

4. Controlul medical permanent 
al. bolnavului, din punct de vedere 
clinic, și al adaptabilității apara
tului circulator la efortul fizic și 
intelectual.

5. Mobilizarea bolnavilor în ve- 
Șd'erea unei participări active La 
procesul de tratament, prin expli
carea influențelor lui și a rezul
tatelor ce se pot obține.

Ca mijloace de cultură fizică 
medicală, cercetătorii au folosit: 
mișcarea sub forma exercițiului 
fizic, masajul (în unele cazuri), 
factorii naturali ai mediului fizic, 
efectul psiho-terapeufic prin atra
gerea atenției bolnavilor asupra a- 
meliorării observate și prin educa
rea lor în privința rezolvării dife
ritelor probleme ale relațiilor cu 
mediul fizic și social, întărind ast
fel influența celui de al doilea 
sistem de semnalizare, care — 
cum se știe — se adaptează con
tinuu la cerințele vieții sociale.

Exercițiile fizice au fost apli
cate sub următoarele forme : lecții 
de gimnastică terapeutică (30—45 
minute), gimnastică de dimineață 
',(5—7 minute), influența favora
bilă a factorilor naturali ai me
diului fizic (excursii, plimbări pe 
schi), masajul cefei și al umerilor 
.{aplicat celor cu semne subiective 
ca : ccfalee, amețeli, vîjîieli în 
urechi etc.).

Controlul medical al bolnavilor 
s-a făcut pe niște foi de observa
ție complete. pentru precizarea 
particularităților clinice și funcțio
nale ale bolnavilor. S-a făcut, de 
asemenea, o probă de reactivitate 

vasculară la efort intelectual, în- 
registrîndu-se variațiunile tensiu
nii arteriale, frecvenței pulsului și 
ale vitezii undei de puls, debitul 
circular, elasticitatea vasculară și 
rezistența periferică după metoda 
Bromser-.Ranke, în timpul unui 

calcul mintal. Din această expe
riență s-a constatat că indivizii 
sănătoși prezintă o stabilitate a 
acestor factori, pe cînd ipertensi- 
vii prezintă variatiuni mari, în 
diferite condiții. Referindu-se la 
rezultatul tratamentului, lucrarea 
arată că datorită condițiilor de 
tratament diferite pentru toți bol
navii în ceea ce privește folosirea 
diverselor metode arătate (frec
vența la lecție și examinările func 
țjonale), nu s-a putut face o sta
tistică a datelor. Cu toate acestea, 
sînt prezentate cîteva cazuri ex
perimentate de către cercetători, 
în care s-au. observat — în urma 
tratamentului— următoarele modi
ficări: ameliorarea semnelor su
biective, îmbunătățirea capacității 
generale de muncă, apreciată prin 
eficiența funcțională a aparatelor 
circulator și respirator, scăderea 
tensiunii arteriale de repaus- De 
asemenea reacțiile cardio-vasculare 
la eforturile intelectuale s-au nor
malizat la . cea mai mare parte 
din subiecți. In . concluzie, pentru 
a. se putea menține rezultatele ob
ținute, lucrarea dă o serie de in
dicații dintre care amintim folo
sirea într-o măsură cît mai mare 
a tuturor formelor de cultură fizi
că medicală (gimnastică terapeu
tică, gimnastică de dimineață, in
fluenta factorilor naturali, efectul 
psiho-terapeufic). In felul acesta, 
se pot exercita asupra bolnavilor 
influențe pozitive, puternice și per 
manente. In încheiere, se. sublinia
ză că pentru a se menține rezul
tatele bune, cultura fizică medi
cală trebuie continuată timp în
delungat și, în plus, trebuie să fie 
întregită de un regim de viață și 
de muncă normal.

Un alt referat deosebit de in
teresant a fost: „Viciile de atitu
dine la elevi, deficiențele fizice la 
copii și vindecarea lor prin cul
tură fizică medicală" de dr. O. 
Chețeanu și colectivul său: Z. 
Fătu, A. Tomas, I. Belu, S. Czl- 
tron și R. Erlich. Lucrarea prezin
tă rezultatele obținute prin diferite 
procedee de cultură fizică medicală 
la secția de copii din dispensarul 
regional pentru sportivi, unde au 
fost tratați — într-o perioadă de 
aproape 5 ani —.1.392 copii între 
3—16 ani. Autorii lucrării au în
treprins cercetări în legătură cu 
depistarea viciilor de postură și a 
deficiențelor fizice în rîndul tine
retului preșcolar și școlar din 
Cluj. Pentru cunoașterea număru
lui copiilor cu abateri de la postu
ra corectă au fost întreprinse exa
minări în 26 școli (grădinițe, școli 

elementare și medii). Odată 
constatat procentul copiilor cu 
posturi și vicii de atitudine, co
lectivul de cercetători și-a propus 
următoarele obiective:

1. Studierea cauzelor care au 
determinat apariția posturilor vi
cioase și a defectelor fizice..

2. Vindecarea formelor incipien
te și împiedicarea avansării lor 
în forme mai grave, ireversibile.

3. Ameliorarea formelor avansate 
printr-o recuperare parțială sau, 
în cel mai rău caz, oprirea creș
terii procesului patologic.

O muncă deosebit de grea a 
fost cea de cultură fizică medicală 
dusă de dispensarul de cultură fi
zică medicală, unde au fost tra
tați — între anii 1951—1955 — 
cei 1-392 de copii.
Din datele statistice s-a constatat 
o frecvență mai ridicată a defi
ciențelor fizice la fete decît la 
băieți. Referitor la statistica vin- 
d xărilor, aceasta s-a făcut parțial. 
Lucrarea subliniază că o parte din 
vină, pentru nerealizarea unei vin
decări cît mai bune, au avut-o 
acei copii care nu s-au prezentat 
la dispensar în vederea unui tra
tament continuu. Mai departe, se 
arată metoda de muncă a aces
tui colectiv de cercetători după 
care se trag o serie de concluzii 
deosebit de interesante pe care 
le amintim mai jos.

1- Printr-o cultură fizică judi
cios aplicată — sub controlul și 
îndrumarea medicului — copiii cu 
atitudini vicioase și o mare parte 
a celor cu deficiențe fizice pot fi 
vindecați complet

2. Stabilirea posturii corecte se 
face cu ajutorul exercițiilor fizice 
prin formarea unul reflex condi
ționat. Acest lucru se poate obține 

cu mult succes la lccul.de muncă 
al copiilor (școli, grădinițe) pre
cum și în familie.

3. Lichidarea posturilor vicioase 
șî a deficiențelor fizice se poate 
face prin îmbunătățirea continuă 
a condițiilor, de viață și prin 
creșterea, și ridicarea de cadre me
dicale și pedagogice specializate 
în cultura fizică medicală.

★
Lucrarea tov. asistente Corina 

Dumitrescu: „Observații asupra 
gradului de însușire a unor exer
ciții . de gimnastică, atletism și 
jocuri prin metoda comparată ana
litică și globală* a fost urmată 
de discuții care nu au contribuit 
însă,. întru totul, la lămurirea a- 
cestei probleme. Din discuții s-a 
ajuns la concluzia că ambele me
tode sînt bune, dar la alegerea 
lor. trebuie să se țină seama de o 
serie, de factori ca: felul exerci
țiului, gradul de antrenament, vîr- 
sta etc.

Referatul prof. A. Ferencz „Im
portanța și metoda controlului pe
riodic în educația fizică" deși bo
gat în date statistice și necesar 
practicii educației fizice, nu a a- 
vut. darul să elucideze problema 
ridicată, deoarece scopul lucrării 
nu a fost suficient conturat.

Ultimele referate „Genunchiul 
dureros la sportivi" de dr. M. Bă- 
nicescu—dr. M. Ionete și dr. Gr. 
Joja, și „Traumatismele în box" 
de dr. I. Rosenthal au fost bine 
expuse și documentate. Aceste lu
crări au arătat cu prisosință cît 
de prețioase pot fi colaborările 
dintre medici, sportivi și antre
nori.

★
După expunerea lucrărilor mai 

sus. amintite, au luat, cuvîntul o 
serie de reprezentanți ai diferi
telor instituții, care au felicitat 
cabinetul metodico-științific din 
Cluj pentru lucrările interesante 
și deosebit de importante pentru 
fundamentarea cît mai solidă pe 
baze științifice a activității noastre 
de cultură fizică și sport. Din 
partea C.GF.S./C.M. a luat cuvîn
tul tov. Em. Ghibu, candidat în 
științe pedagogice, care a făcut o 
serie de aprecieri, deosebit de 

frumoase, asupra lucrărilor pre
zentate. Ca o concluzie a activi
tății metodico-științifice, tov. Em. 
Ghibu a dat o serie de indicații 
în vederea activității viitoare, prin
tre care considerăm că este bine 
să amintim următoarele :

— Pentru o cît mai ridicată va
loare a lucrărilor, antrenorii, spor
tivii și medicii trebuie să lucreze 
într-o măsură mult mai mare. In 
acest, sens, este dată ca exemplu 
pozitiv conlucrarea dintre medicii, 
profesorii și antrenorii din Cluj.

— Cercetătorii trebuie să-și a- 
leagă și să trateze subiectele în 
așa fel îneît să lămurească în în
tregime problemele ridicate.

— In diferite lucrări să se țină 
seama de experiența celor mai 
buni antrenori și sportivi.

— Rezultatele cercetărilor apre
ciate ca folositoare să fie puse 
cît mai repede în practică.

— Să se antreneze cît mai mul
te. cadre care activează în dome
niul culturii fizice în munca de 
cercetări științifice.

In continuare, tov. Em. Ghibu 
a arătat că datorită tradiției me
dicale și sportive a orașului Cluj, 
pe de o parte, iar pe de alta pre
zenței unor personalități de sea
mă la această sesiune ca acad, 
prof. dr. Iuliu Hațeganu, dr- I. 
Fazekas, conf. dr. Adrian Ionescu 
etc. lucrările s-au ridicat la un 
înalt nivel științific.

Concluziile pe marginea sesiunii 
au fost trase de președintele cabi
netului metodico-științific, acad, 
prof. dr. I. Hațeganu, care a sub
liniat importanța acestei sesiuni, 
precum și rodul colaborării dintre 
toți activiștii sportivi.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a sublinia contribuția deose
bită din punct de vedere organi
zatoric, pe care au avut-o în reu
șita deplină a acestei sesiuni, 
membrii organizației locale de 
partid și ai organelor de stat, din
tre care amintim în mod deosebit 
pe tov. Fr. Kulcsar, președintele 
sfatului popular regional, A. Va- 
silescu, secretarul sfatului popular 
regional, P. Szilagy, președintele 
comitetului C.C.F-S. regional. I. 
Kiss, tehnician, G. Schnofel, preșe
dintele comitetului GF.S. orășe
nesc, etc.

ION OPRESCU

După primul campionat pe echipe ia spadă
Cu toate greutățile și lipsa de 

experiență inerentă începutului, 
primul campionat republican pe 
echipe la spadă s-a încheiat cu 
succes, prilejuind victoria bineme
ritată a formației bucureștene Ști
ința I-C.F. Intr-adevăr, reprezen
tativa studențească era cea mai 
indicată să inaugureze lista echi
pelor campioane la această armă. 
Formată aproape numai din ele
mente tinere, dar specialiste la spa
dă, echipa Științei a fost singura 
formație din acest campionat care 
a reușit să îmbine entuziasmul și 
puterea de luptă a tinerilor cu 
rutina și bagajul de cunoștințe 
tehnico-tactice ale consacraților. O 
singură dată n-a existat această 
armonie — atunci cînd echipa 
Știința s-a prezentat sigură de 
victorie în fața „improvizatei" for
mații de spadă a C.C-A. — și re
prezentativa studenților a suferit 
o înfrîngere neașteptată, care i-a 
pus în pericol titlul, spre cuceri
rea căruia pornise cu mult entu
ziasm. După acest „duș rece", se
riozitatea în pregătire și-a găsit din 
nou locul în rîndurile trăgătorilor 
Științei, iar munca intensă ce a 
urmat și-a arătat roadele, aștep
tate, prin cucerirea titlului..

Echipa s-a bazat în principal pe 
aportul trăgătorilor Petre Ătana- 
siu, Mircea Baia și Cornel Geor
gescu, a căror valoare este ilus
trată, și de faptul că în clasamen
tul victoriilor individuale ale cam
pionatului ei sînt clasați pe locu
rile I, III și — respectiv — IV. 
In același, timp, o contribuție, de 
multe ori decisivă în obținerea 
succesului final, au avut și cei
lalți doi componenți ai secției, 
Barbu Olănescu și Valeriu Istrate, 
care au completat, cu schimbul, 
actuala formație campioană.

★
Campionatul de spadă pe echipe, 

care chiar de la inițierea lui a pro
vocat multe discuții, a fost între
cerea care, pînă la sfîrșit, a avut 
cele mai de seamă realizări. Acelora 
care la începutul acestui an și-au 
manifestat neîncrederea în reușita 
introducerii spadei printre probele 
campionatului, căpitanul echipei 
campioane, Cornel Georgescu, le 
răspunde prin următoarele rîn
duri...

...TOTUȘI S-A PUTUT DESFĂ
ȘURĂ UN CAMPIONAT DE 

SPADA PE ECHIPE

Acum, la sfîrșitul anului, cînd 
facem bilanțul activității la scrimă, 
constatăm că proba de spadă s-a 
desfășurat cu destul succes, în

Concurs de tenis de masă
In zilele de 21—23 decembrie s-a 

desfășurat un concurs de tenis de 
masă, organizat de Consiliul Cen
tral al Asociației Constructorul în 
cinstea celui de al II-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn. 
La acest concurs, dotat cu „Cupa 
Constructorul", au luat parte 40 
sportivi și sportive din colectivele 
Voința, Constructorul, Progresul, 
Flamura roșie, Locomotiva. Cupa

Echipa Știința, 
campioana republi
cană de spadă: ria
dul de sus: Cornel 
Georgescu, Mircea 
Baia, Petre Atana- 
siu; rtndul de jos: 
Valeriu Istrate și 
Barbu Olănescu.

campionatul pe echipe, realizîn- 
du-se o serie de lucruri pozitive. 
Este adevărat că începutul a fost 
deosebit de greu, că am resim
țit multă vreme lipsa materia
lelor și a echipamentului cores
punzător. dar consider că unele 
lipsuri organizatorice din primele 
luni au fost cauzate de neîncre
derea cu care porniseră la trea
bă unii tehnicieni și trăgători șl, 
mai cu seamă, de dezinteresul 
manifestat de multe asociații și 
colective sportive. Dar, pînă la 
urmă, aceste greutăți și lipsuri au 
fost învinse și primul campio
nat de spadă pe echipe a deschis 
perspective largi pentru această 
probă mult rămasă în urmă.

De-a lungul celor 6 etape ale 
campionatului s-au desfășurat în- 
tîlniri din ce în ce mai disputate 
șl mai spectaculoase, nivelul tră
gătorilor — în special al celor 
tineri — crescînd de la meci la 
meci. In ultima etapă, la Cluj 
și București, au avut loc întîl- 
niri deosebit de dîrze și de o 
certă valoare tehnică.

Cea mai importantă realizare 
a acestui campionat o constituie, 
desigur, apariția elementelor noi 
și tinere în această armă, pînă 
acum atît de „săracă" în trăgă
tori. Fullop, Franczia, Csillag 
(Metalul S. Mare), Iozseg și Pre- 
zensky (Progresul Cluj), Thal- 

mayer (Dinamo Cluj) etc. sînt 
nume noi de specialiști la spadă, 
care chiar dacă nu au încă un 
bagaj, bogat de cunoștințe teh
nice și tactice, au pornit pe un drum 
foarte bun, orientîndu-se spre prac
ticarea unei „spade" atletice, bazată 
pe ofensivă, cu acțiuni pe fier șl 
lovituri la corp. Comportarea a- 
cestor tineri a dovedit că nu 
este valabilă teoria care susține 
că un trăgător de spadă trebuie 
să-și facă, mai întîi „stagiul" la 
floretă, ci că tinerii pot fi în
drumați de la primii lor pași în 
scrimă spre practicarea probei de 
spadă.

Un alț fapt pozitiv este acela 
că, în fine, spada nu mai este 
practicată numai în București, ci 
și în alte centre. Colectivele din 
provincie și-au creat o oarecare 
bază . materială pentru practica
rea ei, antrenorii_.s-au apucat de 
treabă, iar tinerii trăgători, în- 
cepînd să o învețe, s-au dedicat 
ei.

Dar drumul a fost numai des
chis. Pentru ca el să poată fî 
continuat cu succes sporit, tre
buie ca în 1956 baza materială 
să crească, orientîndu-ne spre pro
ducerea la noi în țară a mate
rialelor și echipamentelor specifice.

pusă în joc a revenit echipei colec
tivului sportiv Voința Lemn-Mobi- 
lă. Pe locul II s-a clasat echipa co
lectivului sportiv Constructorul 
Trustul I, iar pe locul III formația 
colectivului Voința Prestări Servi
cii. Individual s-au evidențiat : 
Botner și Rotar (Constructorul), 
Nazarbeghian (Voința) la băieți, 
Gropescu și Dumitrescu (Voința 
Lemn Mobilă) la fete.

lccul.de


Cîteva din problemele 
pregătirii schiorilor noștri

Pentru a ajunge la rezultate 
superioare, sportivii trebuie să 
ducă o muncă susținută de-a 
lungul întregului aii La schi, 

problema aceasta este de o im
portantă covîrșitaare, pentru că 
numai astfel se poate ajunge la 
progrese însemnate. O muncă ști
ințifică și, mai ales, desfășurată 
în tot timpul anului poate ajuta 
la obținerea unor performanțe din 
ce în ce mai bune. Justa orien
tare în alegerea mijloacelor de 
antrenament, ca șl crearea celor 
mai bune condițiuni de pregătire, 
sînt cîteva din mijloacele princi
pale în vederea creării premizelor 
pentru o continuă afirmare a schi
ului din tara noastră. Dar nu a- 
ceasta este de fapt caracteristica 
activității la schi în colectivele și 
asociațiile noastre, finind mai 
ales seama de condițiile materiale 
și de cele pe care le oferă tere
nul. Este știut că marea masă 
a schiorilor încep antrenamentul 
pe zăpadă destul de tîrziu, termi- 
nîndu-1 de vreme. In același timp, 
chiar schiorii fruntași, cu toate că 
ar avea posibilități să_ se antre
neze din timp pe zăpadă, nu 
fac aceeasta, terminînd sezonul o- 
dată cu disputarea campionatelor 
individuale ale țării noastre. Toc
mai de aceea, pentru a completa 
pregătirea din perioada în care au 
zăpadă la dispoziție, toți schiorii, 
indiferent de probele la care par
ticipă, vor trebui să ducă o mun
că intensă între cele două sezoa
ne propriu-zise.

Lucrul acesta se poate realiza 
prin antrenamente continue, folo- 
sindu-se elemente din diferite alte 
sporturi și, bineînțeles, o muncă 
specifică. Desigur că este bine ca 
în cazul în care condițiile atmos
ferice o permit, sezonul să se 
prelungească cu antrenamente pe 
zăpadă. Acolo unde acest lucru 
nu poate fi realizat, trebuie să se 
desfășoare o muncă specifică, să 
fie folosite exerciții ajutătoare și 
imitative, care în etapa precom- 
petițională să ușureze îmbunătă
țirea tehnicii și trecerea mai ra
pidă la antrenamentul cu inten
sitate mare și maximă. Lucrul a- 
cesta se face remarcat de mult 
timp în activitatea schiorilor din 
site țări;, aici sezonul se prelun
gește prin antrenamente fie pe 
zăpadă la altitudine, fie pe ma
terii plastice — nou descoperite— 
eu care este întocmită zăpada. 
Prin aceasta se ajunge ca antre
namentul să nu se întrerupă.

In acest an, mai ales, au fost 
numeroase cazurile schiorilor care 
se pregătesc pentru Jocurile O- 
limpice, începînd întrecerile de 
slalom încă din lunile august, 
septembrie și octombrie, nemai 
vorbind de concursurile de primă
vară. Numai în acest fel au pu
tut fi create premizele pentru o- 
bișnuirea organismului cu eforturi 
de intensitate mare și maximă. 
Ritmul de lucru, mersul coborî- 
rea, ocolirea și toate celelalte pro
bleme tehnice, -devin ceva in

tegral, care nu poate să lipsească 
sportivului din activitatea sa de 
zi cu zi. Numai o muncă desfășu
rată într-un astfel de ritm, poate 
duce la succes.

Lucrul acesta poate fi de altfel 
verificat, și în alte sporturi. In ul
timul timp mai ales, am putut 
constata că mulți specialiști în 
problemele de pregătire a schi
orilor, au căutat soluții pentru e- 
leyii lor, studiind modul de pre
gătire a atlețitor, de pildă. Pro
bele de alergare, în special cele 
de fond, se aseamnă cu fondul de 
la schi. Și în unele și în cele
lalte au fost înregistrate în ulti
mii ani progrese însemnate. To
tuși, trebuie să recunoaștem că 
în. atletism ele depășesc de multe 
ori limite care, în trecut, erau so
cotite de neatins. Tocmai de a- 
ceea, atunci cînd ziarul „Sportul 
popular" a publicat interviul an
trenorului maghiar Igloi, mulți au 
fost antrenorii de schi care au 
găsit rezolvarea problemelor care 
îi interesau. Conștiinciozitatea la 
antrenamente este, fără îndoială, 
cheia marilor succese obținute de 
atleții pregătiți de Igloi. Aceeași 
este situația și la schi.

Dar, cercetind munca de pre
gătire a schiorilor noștri, consta
tăm că pînă în acest an niciunul 
din aceștia n-a înțeles să depună 
o muncă intensă de-a lungul în
tregului an. Lucrul acesta a fost 
repetat de multe ori și s-a arătat 
că imediat după terminarea se
zonului, antrenamentele nu mai 
erau continuate pe uscat, existînd 
o întrerupere de mai multe luni. 
Trebuie să recunoaștem că și în 
acest an, în afară de cîțiva com- 
ponenti ai lotului R.P.R., ceilalți 

schiori din țara noastră n.u au 
profitat de zăpadă pentru a cons 
tinua antrenamentele în vederea 
îmbunătățirii tehnicii lor.

Un fapt îmbucurător este acela 
că schiorii asociației Voința s-au 
antrenat. pînă la 15. mai, iar 7 
coborîtori de la asociația Dinamo 
s-au antrenat pe zăpadă, la Buș- 
teni, pînă la 1 august. Pe de altă 
parte, schiori de la Dinamo, 
C.C.A., Voința și Metalul au în
ceput antrenamentele încă din 
luna iunie și iulie. Nu mă îndo
iesc că rezultatele lor vor crește 
enorm, fată de cele din trecut, și 
vor veni să dovedească temeinicia 
acestei probleme pe care o dis
cutăm din nou. Cu atît mai mult 
cu cît ele vor constitui o lecție 
pentru ceilalți, marea masă, care 
au început pregătirile de abia în 
toamnă sau, cum se și întîmplă 
în aceste zile, vin să înceapă an
trenamentele pe zăpadă, lipsiți de 
orice pregătire pe uscat.

Una din cauzele muncii dusă la 
un nivel scăzut este și aceea a 
felului în care antrenorii de schi 
înjeleg să-și ducă activitatea. De 
fapt, există puține cadre speciali
zate, iar colectivele sportive nu 
înțeleg să le sprijine. Chiar antre
norii nu sînt convinși de necesi
tatea unei munci intense, dusă 
de-a lungul întregului an. Din cei 
107 antrenori clasificați la schi, 
pentru cele 25 centre de schi din 
tara noastră, sînt salarizați per
manent numai opt antrenori, din 
care trei la Dinamo, doi la C.C.A. 
și cîte unul la Avîntul, Voința șl 
FI. roșie. Dar nici aceștia, cum 
este cazul antrenorului Ion Co- 
jocaru de la Voința, nu se ocupă 
îndeaproape și, mai ales, în tot 
timpul anului, de pregătirea schi
orilor pe care îi antrenează. An
trenorul Vasile Ionescu, de la co-' 
lectivul FI. roșie din Orașul Sta
lin trebuie să ducă și alte munci 
în cadrul colectivului. Alții antre
nori, ca de pildă Dan Busuioc (Pro
gresul), Ludovic Gedeon (Meta
lul), Aurel M’unteanu (Locomoti
va), Aurel Jifca (FI. roșie), Gh. 
Loga (Progresul), își încep acti
vitatea odată cu gruparea sporti
vilor asociațiilor respective pentru 
pregătirea pe zăpadă. Ei lucrează 
cu schiorii numai în perioada pre- 
competițională și cea competițio- 
nală. Deîndată ce s-a disputat ul
timul concurs al sezonului, ei nu 
se mai interesează de elevii lor 
luni de zile, așteptînd să fie che
mați din nou, odată cu căderea 
zăpezii.

Am expus aci cîteva probleme 
în legătură cu pregătirea schiori
lor, relevînd și situația care e- 
xistă în asociațiile și colectivele 
sportive. Trebuie luate măsuri se
rioase pentru îmbunătățirea mun
cii de pregătire a schiorilor. Nu
mai în acest fel vom putea avea 
rezultate de valoa’re.

ANGHEL VRABIE 
antrenor de stat pentru schi

Tradiții
...Centrul orașului Ulan-Bator 

din R. P. Mongolă. O clădire 
frumoasă, cu trei etaje, pe care 
se poate citi, deasupra ușii prin
cipale, inscripția : „Șatrîn Club", 
ceea ce înseamnă club de șah.

De altfel, trebuie să arătăm 
că jocul pe tabla cu careuri albe 
și negre cunoaște în această țară 
tradiții de milenii. In trecut însă, 
se practica aici un joc care se 
deosebește de șahul modern. Șa
hul mongol se desfășoară pe a- 
ceeași tablă și cu aceleași piese, 
dar jocul începe în poziția în 
care pionul „d“, atît al albului 
cît și al negrului, este împins 
cu două pătrățele înainte. Ceilalți 
pioni înaintează doar cîte un 
pas. Dama, mută pe verticală și 
orizontală ca turnul, iar pe dia
gonală ca regele. Rocada nu e- 
xistă, iar matul este valabil nu
mai atunci cînd există cel puțin 
două piese pe tablă. Cînd în- 
tr-una din părți regele a rămas 
singur, partida se declară remi
ză. Denumirea figurilor se asea
mănă cu cea modernă, nebunul 
este însă numit „cămilă".

Șahul modern și-a cucerit prio
ritatea, față de cel mongol, a- 
cesta din urmă fiind puțin prac
ticat acum, și doar în regiunile 

de sud ale țării. Totuși, larga

In plin sezon sportiv de iarnă
In toate colțurile Uniunii Sovie

tice pulsează pregătirile pentru 
uriașa competiție sportivă a anu
lui 1956 „Spartachiada popoarelor 
din U.R.S.S". Organizațiile spor
tive și de stat se îngrijesc să asi
gure un succes deosebit marii în
treceri, luînd toate măsurile pen
tru reușita competiției. In acest 
scop, Editura pentru Cultură Fi
zică și Sport a alcătuit un plan 
special prin care se va pune la 
dispoziția antrenorilor, instructori
lor, activiștilor sportivi și pârtiei- 
panților, un vast material teoretic 
privind problemele Spartachiadei. 
Va fi editat un mare număr de 
manuale pentru studenții și elevii 
din instituțiile de învățămint spor
tiv, manuale de anatomie, igienă, 
istoria culturii fizice, fiziologie și 
cultură fizică medicală. Un loc im
portant în planul Editurii îl ocupă 
literatura sportivă metodică. In a-

Aspect din desfășurarea tradiționalului motocros dotat cu cupa 
„Voroșilov“

renăfcr’te
popularitate a șahului mongol în 
trecut, a permis jucătorilor din 
această țară să-și însușească re
pede teoria și tehnica șahului 
modern. In momentul de față 
R. P. Mongolă dispune de o 
serie de jucători valoroși. In ge
neral, ei preferă stilul agresiv, 
merg cu plăcere la complicații și 
poziții ascu{ite.

Nu de mult, Ulan-Batorul a 
fost vizitat de maestrul sovietic 
B. Baranov. Acesta a susținut o 
serie de simultane și lecții prac
tice cu jucătorii din localitate, 
participînd și Ia un turneu pe 
care l-a cîștigat cu 8 puncte din 
9 posibile. El a fost urmat de 
Balandorj, un mare cunoscător al 
șahului mongol (6V2 puncte) și 
de Namsrai, primul campion de 
șah' modern al țării. Anul acesta 
s-a desfășurat pentru prima dată 
și campionatul feminin, care a 
reunit 14 jucătoare. Victoria și 
titlul de campioană i-a revenit ju
cătoarei Biamba din Ulan-Bator.

In anul 1955 șahiștii R. P. Mon
gole au intrat în Federația In
ternațională, Anul viitor se va 
organiza la- Ulan-Bator, primul 
turneu internațional la care vor 
fi invitați șahiștii din U.R.S.S. 
și alte țări europene, precum și 
cei din India și R. P. Chineză. 

nul 1956 vor vedea lumina tiparul 
lui numeroase cărți și broșuri cu- 
prinzind aspecte din munca antre
norilor, pedagogilor, sportivilor, 
aspecte ale activității din colecti
vele fruntașe. S-a mărit simțitor 
tirajul cărților de popularizare. 
Peste 40 de broșuri sînt închinate 
popularizării sporturilor incluse în 
programul Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S.

SCHIORII AU ÎNCEPUT 
ÎNTRECERILE

Fondiștii șj schiorii alpini și-au 
făcut debutul în actualul sezon 
competițional. Primii, la Moscova, 
ceilalți la Alma-Ata. Cei care au 
venit să-și încerce forțele în pri
mul concurs oficial al acestei ierni, 
desfășurat în pitoreștile împreju
rimi ale capitalei Uniunii Sovie
tice, au avut de înfruntat condiții

Discuții pe marginea normelor ol mpice 
ale atleților iugoslavi

Recenta declarație a lui Stevan 
Lennert, antrenorul reprezentativei 
de atletism a Iugoslaviei, a pro
vocat vii discuții. Lennert a făcut 
cunoscute normele pe care trebuie 
să le îndeplinească atleții care do
resc să ia parte la Jocurile Olim
pice. Ele sînt atît de ridicate, în- 
cît un comentator sportiv iugoslav 
le-a dedicat un vast articol. El a- 
rată că aproape aceleași norme au 
fost fixate atleților germani înain
tea Jocurilor Olimpice de la Hel
sinki. Comentatorul nu este de a- 
cord cu ele și argumentează din 
nou cu exemplul echipei germane, 
care înaintea Olimpiadei reușise o 
serie de performanțe valoroase, 
pentru ca la Jocuri să nu poată 
atinge totuși forma maximă. Tot
odată — scrie articolul — decla
rația lui Lennert poate fi descura- 
jantă pentru majoritatea atleților 
iugoslavi. După părerea comenta
torului. posibilități reale de a a- 
junge în echipă au numai Maria- 
novici (2,03 m. la înălțime), Racici 
(60,28 m. la ciocan) și, parțial, 
Lorger (14,3 pe 110 m. g.), Mila- 
kov (4,32 m. la prăjină), Stritov 
și Mugosa, dar numai cu prețul 
unor mari eforturi.

Specialiștii consideră că Lennert, 
alcătuind normele, nu a fost la fel 
de sever la toate probele atletice, 
în plus cerînd în mod nefiresc at
leților să obțină rezultate maxime 
în perioada august — noiembrie. 
După afirmația lor, sportivul se 

atmosferice grele. Gerul puternic ; 
și viscolul au creat3 serioase difî- { 
cultăți alergătorilor de pe traseu, ( 
Totuși, concursul s-a bucurat de o ! 
largă participare (în special din i 
partea schiorilor tineri) soldîndu-se-; 
cu rezultate bune pentru acest în- '. 
ceput. Cursa de 15 km. bărbați i-a ? 
revenit lui G. Cernev în 57 rnin. j 
10 sec., iar cea feminină pe 5 km. i 
Anei Griscenkova, în 22 min. 50 ■’Ț 
sec.

In acest timp, pe muntele Cim- • 
bulac de lingă Alma-Ata, la o al- ’ 
titudine de 1610 m. deasupra nive- . 
lului mării era o vreme însorită, ț 
fără vînt. Atît în proba masculina , 
cît și în cea feminină de slalom ’ 
uriaș s-au înregistrat mari sur- j 
prize, prin înfrîngerea campionilor - 
țării A. Filatov și E. Sidorova. La ț 
bărbați, victoria i-a revenit tînă- 
rului V. Melnikov, iar la lemei A. ț 
Vasilievei. La slalom snecial, însă, - 
pilatov și-a luat o binemeritată ' 
revanșă, ocuipînd primul loc. In- I 
trecerile continuă ;

1400 KM. PE MOTOCICLETA ’

Deși Iarna și-a Intrat complet | 
în... drepturi la Habarovsk. spor- j 
turîle specifice verii nu au luat ț 
„vacanță". Motocicliștii siberient î 
au organizat recent o cursă pe | 
traseul Habarovsk — Vladivostok ’ 
— Habarovsk In prima parte a ' 
întrecerii, o ninsoare puternică î-a , 
însoțit pe sportivi. In apropiere de $ 
Vladivostok, însă, ea s-a transfor- J 
mat în ploaie. La întoarcere s-a * 
lăsat ger, care a translormat dru- * 
mul într-o adevărată pistă de < 
gheață. Cu toate greutățile ivite { 
pe traseu, toți motocicliștii au ter- ' 
minat cursa. 1400 km. au fost par- ț 
curși în mai puțin de 30 de ore. ț

ALTE COMPETIȚII |

Zilele trecute, capitala ținutului, ? 
orașul Habarovsk, s-a îmbogățit J 
cu o nouă construcție sportivă. A ♦ 
intrat în funcțiune un bazin aco- ț 
perit de înot. Inaugurarea bazinu- c 
lui a coincis cu o reușită competi- | 
ție de înot și polo. In meciul final j 
s-au întîlnit echipa flotei fluviale * 
a Amurului și reprezentativa orașu- < 
lui. Marinarii au obținut victoria { 
cu scorul de 8-4. |

In acest timp, schiorii, patinato- J 
rii, hocheiștii, participă la nume- i 
roase competiții organizate în | 
toate orașele și satele ținutului. | 
Echipa locală a Casei Ofițerilor J 
joacă în clasa „A" a campionatu- l 
lui unional de hochei cu mingea. |

poate afla în cea mai bună formă 
cel mult 15—30 zile.

Lennert, luînd cunoștință de cri- 
ticile ce i s-au adus, a dat publi
cității un articol în care își sus
ține declarațiile făcute. înainte de 
toate, el subliniază că îndeplinirea 
normei nu înseamnă neapărat asi
gurarea prezenței la Melbourne. 
Norma ajută numai la justa apre
ciere a atletului- Fiecare membru 
al echipei va fi verificat, practic, 
de mai multe ori. Lennert consi
deră greșită părerea că forma ma
ximă a sportivului durează 15 sau 
cel mult 30 de zile.

In felul acesta a luat sfîrșit po
lemica pro și contra în legătură 
cu normele stabilite. Atleții și-au 
continuat însă pregătirile în ca
drul cantonamentului de la Split, 
unde, în afară de iugoslavi, au 
fost și atleți cehoslovaci și saarezi; 
Acum ei sînt în odihnă, dar pri
măvara se vor aduna din nou la 
Split, unde sînt așteptați să so
sească și alți sportivi europeni.

Cine va pleca, la Melbourne este 
greu de sous. După părerea ziaris
tului Bojko Stanișici (care ne-a' 
vizitat țara cu ocazia campionate
lor feminine de canotaj) echipa de 
atleti iugoslavi la Melbourne nu 
va fi numeroasă. Cele mai multe 
șanse le au aruncătorii de ciocan 
Racici și Beziac (70,15 m. cu cio
can de juniori) și săritorul în înăl
țime Marianovici.



I Cortina d’Ampezzo (Agerpres). 
In stațiunea de sporturi Cortina 

d’Ampezzo din Alpii Dolomiți, care 
va găzdui, începînd de la 26 ia
nuarie, întrecerile celei de a VlI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, 
se lac în prezent ultimele amena
jări la diferite baze sportive. In 
cursul ultimelor 5 luni, comitetul 
de organizare italian a inițiat o 
serie de lucrări importante de rea- 
menajare a principalelor instalații 
sportive necesare desfășurării aces
tei competiții denumită „sărbătoa
rea sporturilor de iarnă".

f .Pentru turneul de hochei pe ghea
ță și concursurile de patinaj ar
tistic. organizatorii italieni au con
struit la Cortina un patinoar spe
cia] cu gheață artificială, înconjurat 
de tribune a c.ăror capacitate este 
'de 15.000 locuri .In imediata apro
piere a tribunelor s-a construit o 
mare sală de recepții unde vor a- 
,v«a loc, într-un cadru festiv, pre
mierile învingătorilor la diferitele 
prob Așa cum s-a mai anunțat, 
competițiile de patinaj viteză se 
jvor desfășura pe lacul Misurina, 
care este situat la 13 km. de Cor
tina d’Ampezzo .La pregătirea ghe- 
ții acestui patinoar, alături de spe
cialiștii italieni, și-a dat concursul 
'șî expertul suedez Voran Nilssen.

Gu mare interes sînt așteptate 
Întrecerile de sărituri speciale de 
la tiambulină. Pentru aceasta s-a 
construit o uriașă trambulină mo
dernă, denumită „Italia", care este

înconjurată de tribune speciale de 
unde zeci de mii de amatori de 
sport vor putea urmări concursu
rile. De asemenea, au fost constru
ite tribune pentru ca spectatorii să 
poată avea o bună vizibilitate la 
probele de coborîre, slalom spe
cial și uriaș, precum și la con
cursurile de bob. Fiecare din aceste 
tribune poate găzdui peste 5.000 de 
spectatori.

Dacă celor peste 1-000 de spor
tivi, reprezentînd 33 de țări, caza
rea le-a fost asigurată din timp, în 
schimb organizatorii au de întîm- 
pinat mari greutăți cu cei aproape 
35.000 de turiști din diferite țări 
care și-au anunțat sosirea în ianua
rie ia Cortina d’Ampezzo. Din cau
za lipsei de locuințe și a număru
lui mic de hoteluri, organizatorii 
italieni au în proiect ca turiștii să 
locuiască în alte localități, situate 
la aproximativ 40 km. de Cortina.

★

La 22 decembrie a fost inaugu
rată la Cortina d’Ampezzo, pista 
de patinaj viteză amenajată pe 
lacul Misurina. Cu acest prilej pa
tinatorii italieni, care se pregătesc 
în vederea apropiatelor Jocuri O-

limpice, au participat la un con
curs de verificare obținînd perfor
mante apreciabile.

Astfel, patinatorul Guido Cit- 
terio a stabilit un nou record al 
Italiei în proba de 1000 m. cu tim
pul de l’28”5/10. Recordul mon
dial al acestei probe este de 1’22” 
8/10. Un alt nou record italian a 
fost stabilit în cursa de 3000 m. 
Patinatorul Guido Caroli a parcurs 
această distantă în timpul de 
4’59’T/10

După cum transmit agențiile de 
presă, pista de pe lacul Misurina se 
prezintă într-o stare excelentă, per- 
mitînd înregistrarea unor perfor
mante superioare. întrecerile de 
patina) viteză din cadrul Jocurilor 
Olimpice stîrnesc' un mare interes 
și se anunță foarte interesante. Pe 
pista lacului Misurina alături de 
patinatorii sovietici, care dețin cele 
mai multe recorduri mondiale, vor 
participa valoroșii patinatori din 
Suedia, Norvegia, Finlanda, Dane
marca, aprecîați în cercurile inter
naționale pentru rezultatele lor 
excelente, realizate cu prilejul con
cursurilor internaționale de anul 
trecut.

DESPRE TURNEUL F.I.F.A. 
PENTRU JUNIORI

Viata șahiștilor sovietici P. Keres și V. Ragozin in Anglia

9 carieră atletică prodigioasă

Marii maeștri sovietici Paul Ke
res și Viaceslav Ragozin, care se 
găsesc în Anglia la invitația Aso
ciației pentru legăturile culturale 
dintre uniunea Sovietică și Clubul 
național de șah din Anglia, au dat 
la 21 decembrie la Londra un si
multan la 20 de mese fiecare. Ke
res a cîștigat 17 partide și a re
mizat 3, în timp ce Ragozin a ob
ținut 18 victorii și 2 remize.

Cei doi șahiști sovietici vizitea
ză Anglia de aproape trei săptă- 
mîni. In acest timp, ei au dat 
mai multe simultane în diferite o- 
rașe ale Angliei și au ținut lecții 
despre teoria șahului.

Vizita pe care o întreprind în 
Anglia șahiștii sovietici se situea
ză în centrul atenției tuturor ama
torilor englezi de șah.

Răsfoind carnetul nostru de per
formante. ne-am oprit asupra fi
șei pe care scria GALINA ZÎBINA. 
Pe foaia de hîrtie stătea înscri
să, în limbajul laconic al cifrelor, 
una dintre cele mai prodigioase 
cariere atletice pe care le cunoa
ște istoria sportului. Din 1949, 
cînd. a pășit în activitatea com- 
petițională. atleta sovietică a 
parcurs un drum cu care nu se 
pot mîndri prea mulți sportivi. 
Interesant de remarcai este că 
ea nu a avut ceea ce se cheamă 
o „constituție de aruncătoare". 
Am putea spune, dimpotrivă. Era 
atît de firavă, încît specialiștii 
nici nu găseau explicații pentru 
performanța de 49,64 m. cu care 
a debutat la aruncarea suliței. 
Curînd, Galina 
lent excepțional 
lajlte probe de 
m. la greutate 
era mai mult 
pentru început 
„limite" noi cad în fața pregă
tirii și antrenamentului minuțios 
al Zîbinei. In 1950 ea trece de 
50 m la suliță, iar în 1951 de 14 
m- la greutate.

1952 a fost anul marii consa
crări. Primul record mondial, pri- 

medalie olimpică de aur, pri
mare victorie. .„Galina Zîbina 
dedicat exclusiv greutății", 

spus specialiștii. N-a fost în- 
așa. In același an, la suliță,

U.R.S.S.—R- Cehoslovacă 6-2
Ia hochei pe gheață

suliței, 
manifestă un ta- 
și pentru cele- 
aruncare: 13,27

și 42,00 la disc; 
decît promițător 

Rînd pe rînd,

SOFIA (prin telefon). — In 
capitala țării a luat sfîrșit finala 
campionatului de șah al R. P. 
Bulgaria, care a reunit 17 Jucă
tori. înaintea ultimei runde, situa
ția în clasament era departe de 
a fi clarificată, patru concurenți 
păstrînd șanse la primul loc. A- 
ceștia erau Ptdevski, Kolarov, 
Boboțov și Peev. Singurul care a 
cîștigat în runda a 17-a a fost 
Pîdevski. Acumulînd IIV2 puncte, 
el păstrează titlul de campion cu
cerit anul trecut. La o jumătate 
de punct în urmă s-a clasat Ko
larov. Boboțov și Peev au acumu
lat cîte IOV2 P-. iar Ivanov 10 p.

★

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite:

Pe stadionul Dinamo din Mosco
va s-a desfășurat întîlnirea interna
țională de hochei pe gheață dintre 
echipele secunde ale Uniunii So
vietice și R. Cehoslovace. Hocheiș- 
tii sovietici au dominat majorita
tea timpului cucerind victoria cu 
scorul de 6—2 (3-1, 2-0, 1-1).

Recent, secretarul general al 
F.I.F.A., Kurt Gassmann, a fost la 
Budapesta, pentru a urmări pre
gătirile ce se fac în vederea or
ganizării turneului F.I.F.A. pen
tru juniori. După cum se știe, a- 
ceastă competiție se va organiza 
în R. P. Ungară. între 28 martie 
și 2 aprilie. In legătură cu desfă
șurarea acestei competiții Gass
mann a declarat: ,.La acest tur
neu vor participa cel puțin 16 e- 
chipe, împărțite în patru grupe. 
Tragerea la sorți pentru echipele 
care vor participa în cele patru 
grupe se va face în februarie. Fie
care echipă va susține cîte trei în- 
tîlniri, iar la sfîrșitul competiției 
vor fi declarate cîte patru echipe 
cîștigătoare ale grupelor respec
tive. Deci, nu se va îace un turneu 
final între echipele clasate pe pri
mele locuri. Țările care s-au înscris 
pînă acum sînt: Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, Grecia, Iugoslavia, Polo
nia, Luxemburg, Ungaria, Italia, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
Saar, Turcia".

• La 28 decembrie va avea loc 
la Budapesta întîlnirea dintre e- 
chipa maghiară Voros Lobogo și 
campioana Franței Stade de 
Reims. Partida, care va avea loc 
pe terenul Dozsa, în cadrul „Cu
pei campionilor Europei" contează 
ca revanșă la prima întîlnire din
tre aceste două echipe care s-au 
disputat la Paris și a fost cîști- 
gaită de fotbaliștii francezi cu 
4—2.

• Sîmbătă după-amiază va avea 
loc la Budapesta întîlnirea amicală 
de fotbal dintre campioana Unga
riei — Honved— și Kiniszi. După a- 
ceastă partidă cele două echipe 
maghiare vor pleca peste hotare. 
Kiniszi- va juca în insula Malta, 
iar campionii maghiari vor între
prinde un turneu în Egipt și Su
dan

• Duminică, la Grenoble, echipa 
Voros Lobogo a întrecut o selec
ționată locală cu scorul de 6—1.

• Joi, la Nice, echipa Voros Lo
bogo a întrecut cu 
același nume, care 
prima categorie a 
francez.

• Echipa F. C. 
prinde actualmente 
țările din America de Sud.

Di-

2—0 echipa ou 
activează în 
campionatului

Austria 
un turneu

între- 
în

VLADIMIR KUZIN ÎNVINGĂTOR LA LENINGRAD

ma
ma 
s-a 
au 
să .
emerita atletă obține o perfor
manță de 53,35 m. Doi ani mai 
tîrziu, „fenomenul Galina Zîbina" 
îi pune din nou în încurcătură 
pe specialiști, aruncînd 48,52 m. 
la disc. Concluzia era acum sim
plă : atleta 
ițională în 
lăți. Iată,
Comparativ 
'din ultimii

Paralel cu campionatul mascu
lin, s-a desfășurat și întrecerea 
pentru titlul de campioană de șah 
a R. P. Bulgaria. Victoria a re
purtat-o Todorova cu 8V2 p., ur
mată de Asenova cu 8 p. și Sla- 
vova 6'/2 p- Antonina Ivanova, 
participantă la turneul candida- 
ților de la Moscova, nu a luat 
parte la concurs.

La 22 decembrie, a început în 
apropierea Leningradului un con
curs unional de schi la care iau 
parte peste 200 de schiori. Cu a- 
cest prilej s-a disputat o cursă fe
minină de fond pe distanța de 10 
km. Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de A. Kolcina care a par
curs distanța în 39’04”. Pe locul 
doi s-a clasat R. Eroșina cu 
39’33”, iar pe locul trei A. Kaaleste 
cu 39’49”.

In proba masculină de fond (30 
km.) a participat și maestrul eme
rit al sportului Vladimir Kuzin. 
Dovedind o înaltă măiestrie .el a

terminat parcursul în timpul 
iii 48’15“. Locul doi a revenit 
nărului schior M. Galiev

de 
tî-

. ... ------ cu
1 h 50’27”, iar pe locul trei s-a 
clasat F. Terentiev cu 1 h 51’52”.

In localitatea Ciumbulak din a- 
propjerea orașului Alma Ata a 
luat sfîrșjt concursul celor mai 
buni schiori alpini sovietici Proba 
feminină de coborîre în lungime 
de 2 km. a fost cîștigată de A. 
Artemenko cu excelentul timp de 
2’21”. La bărbați traseul a măsu
rat 3 km. Pe primul loc s-a clasat 
V. Melnikov din Leningrad cu tim
pul de 2’24“6/10. (Agerpres).

• In cadrul „Cupei Mareșal Tito", 
au participat în acest an 1500 de 
echipe din R.P.F. Iugoslavia.

• Al doilea meci dintre R.P. Bul
garia—Anglia, din eliminatoriile 
turneului olimpic se va desfășura 
la 11 mai pe stadionul! Arsenal din 
Londra.

• Federația suedeză de fotbal 
preconizează organizarea campiona
tului după sistemul desfășurării în- 
tr-un singur an a jocurilor de 
campionat (turul — primăvara și 
returul — toamna).

• Recent, la Sofia, echipa
namo din localitate a terminat la 
egalitate 2—2 cu Slovan Bratislava,

o La 26 decembrie echipa iugos
lavă de fotbal Partizan din Bel
grad, lider în campionatul țării 
sale, va juca la Marseille cu Olym > 
pique Marseille. In aceeași zi, Ia 
Paris va evolua echipa vieneză 
Wiener Sport Klub, care va juca 
cu Racing Club Paris.

• Olanda și Brazilia și-au anun
țat oficial participarea la Campio
natele Mondiale de Fotbal din 
1958.

e Stan Seymour, conducătorul 
echipei engleze de fotbal Newcastle 
United, a dezvăluit în cadru! unui 
interview adevărata față a fotbalu
lui profesionist. El a declarat, în
tre altele: „Trebuie să rîd, cînd auA 
de părerea unora, care denumesc 
fotbalul drept sport. Așa era o- 
dată. cînd am fost amatori. Dar 
astăzi? Fotbalul de astăzi, la noi, 
face parte din industria distractivă 
și ocupă un loc important în acea
stă industrie".

• Selecționata de tineret a Iu
goslaviei va pleca în Burma șl In
donezia, unde va susține mai multe 
jocuri.

• In Finlanda sra organizat pen. 
tru prima dată „Cupa Finlandei". 
In finală Valkeakosken a învins 
Helsingin Palloseura Cu 5:1.

• Cu ocazia meciului de fotbal 
Anglia-Spania, cîștigat de prima 
ou 4:1, s-a introdus o „inovație". 
Intrucît nici jucătorii englezi, nici 
cei spanioli nu înțelegeau franțu
zește. pentru ușurarea muncii ar
bitrului francez s-a adus un trans
lator, care a fugit' concomitent cu 
arbitrul jocului, firește pe tușa te
renului. După îneci translatorul a. 
bia se mai ținea pe picioare. EI a 
declarat că abandonează această 
„meserie". In schimb, oficialitățile 
au fost foarte mulțumite. In felul 
acesta s-au evitat într-o oarecare 
măsură bătăile obișnuite cu ocazia 
unor astfel de meciuri, întrucît 
translatorul a intervenit eroic, cînd 
în englezește cînd în spaniolește, 
reușind să calmeze jucătorii prea 
înfierbîntați.

sovietică este excep- 
toate cele 3 speciali- 
de altfel, un tabel, 
al ‘ performanțelor ei 
ani.

G. D. s.
1949 13,27 42,00 49,64
1950 13,49 — 50 67
1951 14,07 41,26 51 45
1952 15,42 — 53*35
1953 16,20 43,45 51 18
1954 16,28 48,52 —
1955 16,67 48,61 47,69

r Excepțională t
Galinei Zîbina pentru 
mondial la greutate. Incepînd din 
1952, eminenta sportivă sovietică 
ă reușit nu mai puțin de 11 per
formanțe record. Iată cum au e- 
Voluat acestea în cei 4 ani.

1952 — 15,28; 15,37; 15,42.
8953 — 16,18; 16,20. 1954 —
(16,28. 1955 — 16,29; 16,32; 16,38; 
16,45; 16,67.

Iată acum și lista 
bune performeure din 
16,67 m. — G. Zîbina 
16,15 m.—T. Tîșkevici 
15,80

a fost și lupta
1 recordul

m. Z. 
’((U.R.S.S.); 15,32 m. — 
nețova (U.R.S.S.); U.i 
M. Werner (Germania); 
s* J. Luttge (Germania).

celor mai 
acest an: 
(UR.S.S.); 
(U.R.S.S.);
Doinicova

- M. Kuz- 
15,06 m. — 

15,00 m.

50.000.000 lire!
Nu vă mirați 1 Cu acest 

a fost cumpănat un bloc cu 
au fost ajutați zeci de mii 
Și, bineînțeles, această sumă fabuloasă nu a fost 
învestită în construirea vreunei mari baze spor
tive. Cu acest preț a fost cumpărat un jucător 
de... fotbal.

Numele lui este Antoine Bonifaci. Tranzacția 
s-a făcut între cluburile Interhazionale — vînzător • 
și F. C. Bologna — cumpărător. Cele 50 de mili
oane de lire au intrat în buzunarele patronilor 
‘clubului Internazionale, fără ca Antoine Bonifaci 
să fi văzut din aceasta măcar... vreo centimă! 
Pentru, a vă da seama cît reprezintă această su
mă, ,vă vom spune că ea echivalează cu valoarea 
devizului construcției unui stadion, sau cu leafa 
unui muncitor pe... 160 de ani.

Cazul lui Bonifaci nu este izolat. S-ar putea 
cita încă nenumărate exemple edificatoare. Jucă
tori ca Schiaffino, Ghiggia, Julinho, Virgili, 
Montuori sînt sudamericani, Nordhal, Sorensen, 
Liedholm, sînt originari din țările nordice. Cu 
toții au fost, cumpărați contra unor sume fabu
loase. In Italia sînt azi peste 50 de jucători 
străini care activează în echipele din crima cate
gorie!

pre{ extraordinar nu
20 etaje ș> nici nu 

de șomeri din Italia.
Cunoscutul specialist în fotbal și redactor al 

ziarului „Stampa”, Vittorio Pozxo, scria că atîta 
timp cît Italia va importa „vedete", fotbalul 
,.azzur“ nu se va redresa Și acest lucru este 
foarte adevărat, pentru că se știe prea bine că 
azi Italia este țara în care se face cel mai mare 
tîrg de jucători.

Pentru a ilustra cît de greșită este concepț a 
conducătorilor italieni este suficient să arătăm că 
înaintea meciului cu R. P. Ungară ei au dorit să 
introducă în echipa reprezentativă pe Schiaffino, 
Julinho, Mbntuori (toți din America de sud) pe 
care i-au „făcut peste noapte" cetățeni italieni 
(n. r.: .Se știe că în reprezentativa unei țări nu pot 

juca decît cei care au cetățenia statului respec
tiv). In ultima clipă însă, Ministerul de Externe 
al Italiei a descoperit ilegalitatea comisă și a a- 
nulat actele prin care cei de mai sus deveniseră 
„cetățeni naturalizați". „Este limpede că atîta timp 
cît elita fotbalului italian o reprezintă străinii — scria 
Vittorio Pozzo — în Italia nu se poate vorbi de 
un fotbal de calitate. Mai puțin comerț de jucă
tori, mai multă muncă pentru creșterea tinerelor 
cadre".

• Din Buenos Aires se anunță că 
Comitetul Olimpic argentinian a luat 
hotărîrea de a nu mai participa la 
Jocurile Olimpice de iarnă de la Cor
tina d’Ampezzo. Această hotărîre se 
datorește faptului că în Argentina 
nu sînt fonduri pentru această de
plasare...

a Zilele trecute a avut loc la Rot
terdam întîlnirea internațională de 
șah dintre echipele Cehoslovaciei și 
Olandei. Șahiștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 11—9.
• Miercuri a avut loc la Melbourne 

(Australia) un nou concurs atletic la 
care au luat parte și atletii maghiari 
aflați în turneu pe continentul au
stralian. Cu acest prilej, atletul Dawe 
Stephans (Australia) a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de 3 mile, 
realizing timpul de 13:37.3/5 cu care 
a ocupat primul loc. Pe locul următor 
s-a clasat atletul maghiar Iharos. In 
proba de 1 milă, disputată cu același 
prilej, victoria a revenit atletului 
maghiar Rozsavolgyi, care l-a învins 
pe Tabori. înregistrind timpul • de 
4:03,0. Pe locul trei s-a clasat austra
lianul Lincoln
a In lunile octombrie și noiembrie 

ale anului 1956, va fi organizat la 
Moscova un mare turneu internațio
nal de șah închinat memoriei marelui 
șahist rus A.A. Alehin, fost campion 
mondial. La acest turneu, care va fi 
organizat cu prilejul comemorării a 
zece ani de la moartea lui Alehin, vof 
fi invitați cei mai buni șahiști din 
lume.

® In orașul Pretoria (Africa de sud) 
atieții vest-germanj au participat ia 
ultimul concurs din cadrul turneului 
pe care I-au efectuat în Africa de 
sud. Iată cîteva rezultate din acest 
concurs: 120- yarzi garduri: Steines
(R.F.G.) 14,6 — lungime: Price: 7,49 — 
disc: Du Preis: 50 62 m. suliță: Rieder 
(R.F.G.) 67,94 m


