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Trăiască eroica noastră clasă 
muncitoare, aliatul său de nădejde— 
țărănimea muncitoare și intelectu- i 
alitatea legată de popor!
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LUCRĂRILE CELUI DE AL II-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Ședințele
Lucrările celui de-aj Il-lea Con

gres al P.M.R. au continuat în 
dimineața zilei de 24 decembrie, 
ora 9, sub președinția tovarășului 
Iosif Chișinevschi.

Se dă cuvîntul tovarășului Ni- 
colae Guină care expune Raportul 
de activitate al Comisiei Centrale 
de Revizie.

In continuare, Congresul începe 
discuțiile asupra Raportului de ac
tivitate al C.C. al P.M.R. și a 
Raportului de activitate al Comi
siei Centrale de Revizie,

Ia cuvîntul tovarășul Florian 
Dănălache, delegat al organizației 
de partid a orașului București. El 
a vorbit despre succesele obt'nufe 
în anii cincinalului de oamenii 
muncii din Capitală, sub conduce
rea organizațiilor de partid, în 
sporirea producției globale indus
triale. Producția industriei cons
tructoare de mașini a crescut a- 
proape de 5 ori, cea de energie 
electrică de 2 ori și cea chimică 
de 2,5 ori- Analizînd lipsurile mun
cii de partid, vorbitorul a arătat 
că datoria comitetului orășenesc 
de partid este să pătrundă mai 
adine în problemele economiei. El 
s-a ocupat apoi de munca de par
tid în ministere și instituții.

Tovarășul Gheorghe Rădoi, dele
gat al organizației regionale de 
partid Stalin, vorbește despre suc
cesele obținute de muncitorii și 
tehnicienii uzinelor „Steagul Roșu" 
din Orașul Stalin care, în cinstea 
Congresului partidului, au dat 
1503 autocamioane și 1100 mo
toare peste plan. Vorbitorul subli
niază necesitatea ridicării tehni
cității uzinei, a creșterii mecani
zării și automatizării operațiilor, 
a întăririi luptei pentru creșterea 
productivității muncii.

Tovarășul Marin Vintilă, delegat 
al organizației regionale de par
tid Constanța, relevă marile în
făptuiri ale puterii populare în re
giunea Constanța.

Tov. ing. Popa Gherasim, minis
trul Industriei Metalurgice și 
Construcțiilor de Mașini, delegat 
al organizației de partid regionale 
Stalin, vorbește despre îmbunătă
țirea activității întreprinderilor 
metalurgice și constructoare de 
mașini, relevînd succesele obținute 
în acest domeniu în cadrul pri
mului plan cincinal, in continuare, 
vorbitorul analizează sarcinile ce 
se pun acestui sector pentru vii
torii cinci ani — dublarea pro
ducției, fabricarea de noi tipuri 
de mașini și utilaje de cea mai 
modernă concepție. Totodată, vor
bitorul insistă asupra necesității 
introducerii ferme a tehnicii și 
tehnologiei noi, asupra necesității 
de a se răspîndi experiența îna
intată. In legătură cu aceeași pro. 
blemă el s-a ocupat de necesitatea 
ridicării calificării profesionale și 
a nivelului de cultură tehnică al 
cadrelor din acest important sec
tor industrial.

întreaga asistență în picioare 
primește cu aplauze puternice, ca
re se prelungesc minute în șir, pe 
Alexei Ilarionovici Kiricenko, con
ducătorul delegației gloriosului 
Partid Comunist ai Uniunii Sovie
tice, membru în Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ucraina.

Cuvîntarea tovarășului A. I. 
Kiricenko ește subliniată, în.Repe
tate rînduri, de aplauzele entu
ziaste ale delegaților, care mani
festează îndelung pentru prietenia 
și frăția de nezdruncinat cu ma
rele popor sovietic.

Tovarășul academician Traian 
Săvulescu, președintele Academiei 
R.P.R., delegat al Organizației de 
part'd a orașului București, a re

din ziua de 24 decembrie
levat importantele succese obți
nute în ultimii ani de oamenii de 
știință. O scurtă privire asupra 
activității științifice desfășurate în 
anii de democrație populară de 
Academia Republicii Populare Ro- 
mîne și de alte Instituții de cer
cetări arată că activitatea oameni
lor de știință este din ce în ce 
mai puternică, organic legată de 
munca și lupta dusă de oamenii 
muncii sub conducerea partidului 
și guvernului pentru construirea 
socialismului. Tovarășul Traian 
Săvulescu a subliniat că „datoria 
oamenilor de știință, ca și a filozo
filor, este acum mai mult decîț 
în trecut să se situeze pe poziții 
de luptă, pe poziții de partid, pe 
poziții de clasă".

Se propune să se trimită un 
mesaj de salut celui de-a| 17-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Suedia. Tovarășul Iosif Chi
șinevschi dă citire mesajului, ca
re este aprobat cu aplauze. La o- 
rele 14 ședința se închide-

★
Ședința se deschide la orele 17 

sub președinția tov- Emil Bod- 
rtăraș.

Intîmpinat dc aplauzele entu
ziaste ale întregii asistențe în pi
cioare, la tribună urcă tov. Ciu 
De, conducătorul delegației eroi
cului Partid Comunist Chinez, se
cretar a[ Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, vice
președinte al R.P. Chineze, vice
președinte al Consiliului Apărării, 
mareșal al R.P. Chineze.

Cuvintele de salut ale tovarășu
lui Ciu De sînt primite cu vii și 
repetate aplauze. Delegații la 
Congres își manifestă sentimen
tele de dragoste și prietenie fră
țească față de marele popor chi
nez.

Apoi continuă discuțiile la Ra
portul de activitate al C.C. al 
P.M.R. și la Raportul de activi
tate al Comisiei Centrale de Re
vizie.

Ia cuvîntul tov. Gh. Apostol,
salutat cu aplauze prelungite.

Evidențiind rolul deosebit de 
important al activității sindicale în 
lupta pentru construirea socialis
mului și ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, tov. Gheor
ghe Apostol a arătat succesele în
semnate obținute de sindicate sub 
îndrumarea partidului.

Vorbitorul s-a ocupat pe larg de 
sarcinile ce revin sindicatelor în 
lupta pentru realizarea sarcinilor 
puse de cel de-al doilea cincinal. 
Concentrîndu-și atenția spre creș
terea neîncetată a productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, sindicatele vor trebui să a- 
corde o mult mai mare atenție 
decît pînă acum răspîndirii meto
delor avansate de muncă, folosirii 
depline a utilajului și a spațiilor 
de producție existente.

Lichidarea hotărîtă a formalis
mului și denaturărilor birocratice 
care frînează în multe locuri dez
voltarea întrecerii socialiste, des
fășurarea unei munci perseve
rente în vederea unei conduceri 
vii și concrete a întrecerii consti
tuie una din sarcinile cele mai 
urgente și mai importante ale or- 

Ședin(a «Iha ziua
Lucrările celui de-al II-lea Con

gres al P.M.R. au continuat în 
ziua de 25 decembrie.

Ședința de dimineață s-a deschis 
la ora 9 sub președinția tov. Qhivu 
Stoica.

Se continuă discuțiile asupra Ra
portului de activitate al C.C. al 
P.M.R. și asupra Raportului Co
misiei Centrale de Revizie.

Ia cuvîntul tov. Ștefan Voltec, 

ganelor de partid, sindicale și e- 
conomice. .

In continuare, vorbitorul s-a o- 
cupat de sarcinile sindicatelor în 
ceea ce privește grija pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de trai ale oamenilor muncii, în
deplinirea prevederilor contractelor 
colective, ridicarea pregătirii teh
nice a muncitorilor și maiștrilor, 
întărirea colaborării între munci
tori, tehnicieni și ingineri, lichi
darea lipsurilor existente în nor
marea muncii. Trebuie ridicată la 
un nivel mai înalt munca cultu- 
ral-educativă desfășurată de sin
dicate în masa oamenilor muncii.

Tov. Ion Cotoț, delegat al or
ganizației regionale de partid Hu
nedoara, relevă transformările im
portante petrecute în regiune în 
anii cincinalului, prin construirea 
și punerea în funețune a unor 
uzine și agregate puternice, prin 
dezvoltarea și modernizarea in
dustriei carbonifere.

Tov. Aritina Momuleț, delegată 
a organizației de partid regionale 
Craiova, s-a referit la unele pro
bleme ale muncii de partid în 
rîndul femeilor. Vorbitoarea a fă
cut cunoscute o seamă de realizări 
obținute în regiunea Craiova pe 
linia atragerii femeilor în munca 
de partid și în activitatea ob
ștească.

Tov. Coici Spaza, delegat al or
ganizației de partid regionale Ti
mișoara, a vorbit despre înfăptui
rile gospodăriei colective, aț că
rei membru este, și despre viața 
nouă, frățească, pe care țăranii 
muncitori sârbi și romîni o duc azi 
în satele regiunii.

Tov. Cornel Lază.r, delegat al 
organizației de partid a orașului 
București, s-a ocupat de realiză
rile obținute de colectivul uzinelor 
„23 August". Vorbitorul a cri.icat 
lipsurile în domeniul profilării și 
planificării amănunțite a produc
ției-

Tov. Cornel Fulger, prim secre
tar al C.C. al U.T.M., delegat al 
organizației de partid regionale 
Bacău, a vorbit despre succesele 
însemnate dobîndite de Uniunea 
Tineretului Muncitor după apariția 
Hotărîrii Biroului Politic aț C.C. 
al P.M.R. și ca rezultat al îm
bunătățirii conducerii concrete, de 
către organele de partid, a orga
nizațiilor U.T.M.

Vorbitorul a arătat totodată că 
subaprecierea de către unele orga
ne și organizații U.T.M. a muncii 
de educație comunistă a tineretu
lui este una din cauzele princinale 
ale neajunsurilor muncii organiza
țiilor U.T.M. El a subliniat rolul 
și răspunderea pe care le au or
ganizațiile U.T.M. și întregul ti
neret muncitor în lupta pentru în
deplinirea sarcinilor puse de par
tid în domeniul economiei.

In cursul ședinței tov. Emil 
Bodnăraș a dat citire telegramelor 
de salut adresate Congresului de 
către Comitetul Central al Parti
dului Muncii din Vietnam și de 
către Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Tunisia. Tele
gramele au fost primite cu vii a- 
plauze.

Ședința se ridică la orele 21.

de 25 decembrie
care arată că unificarea politică, 
ideologică și organizatorică a cla
sei muncitoare în cadrul Partidu
lui Muncitoresc Romîn, unificare 
înfăptuită pe temelia marxism-le- 
ninismului, a constituit un eveni
ment hotărîtor în viața politică a 
țării. „Cu adîncă mulțumire și în
dreptățită mîndrie — a spus vor
bitorul — putem constata că sar
cinile trasate de Congresul din fe-. 

bruarie 1948 au fost realizate cu 
succes și că datoria, subliniată de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Congresul de unificare din 1948 — 
de a consolida unitatea organică a 
rîndurilor partidului nostru și a o 
păzi ca ochii din cap — a fost 
îndeplinită întocmai.

Vorbitorul se ocupă pe larg de 
problemele circulației mărfurilor. 
El relevă dezvoltarea continuă în 
anii cincinalului a comerțului so
cialist și subliniază necesitatea în
tăririi luptei împotriva unor lipsuri 
ce frînează încă dezvoltarea aces
tui sector economic.

Tov. Victoria Ștefan, delegată a 
organizației regionale de partid Ba
cău, a înfățișat marile transfor
mări petrecute în anii cincinalului 
în situația învățămîntului din re
giune.

Primit cu vii și îndelungate a- 
plauze. tov. Leon Mauvais, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Francez a 
adus salutul Partidului Comunist 
Francez.

Tov. academician profesor dr. 
C. I. Parhon, președintele de onoare 
al Academiei R.P.R-, a vorbit des
pre avîntul științific în țara noa
stră, despre marea sete de cul
tură a poporului.

Subliniind însemnătatea hotărî- 
toare pe care o are însușirea pro
fundă a concepției materialist-dia- 
lectice pentru succesul cercetărilor 
științifice, vorbitorul a mulțumit 
partidului pentru că acordă per
manent oamenilor de știință nu 
numai condiții de lucru minunate 
ci și Îndrumarea teoretică.

Tov. Mihai Dalea prezintă Ra
portul Comisiei de validare- Con
gresul aprobă în unanimitate Ra- 
pertul Comisiei de validare.

In continuare, Congresul alege 
o comisie pentru examinarea unor 
apeluri adresate Congresului, ce- 
rînd revizuirea unor sancțiuni de 
partid.

Primit cu vii aplauze, ia cuvin- 
tul tov. Miron Constantinescu.

Vorbitorul a subliniat marea în
semnătate a caracterizărilor cuprin
se în Raportul de activitate al C.C. 
asupra dezvoltării politice și eco
nomice a țării noastre. In prima 
parte a cuvîntării sale, vorbitorul 
a arătat însemnătatea deosebită și 
perspectivele dezvoltării industriei 
chimice, petrolifere și energetice, 
in cursul celui de-al II-lea plan cin
cinal. Apoi tovarășul Miron Con
stantinescu s-a ocupat pe larg de 
unele problemele ale revoluției cul
turale din țara noastră.

In continuare, tovarășul Miron 
Constantinescu s-a ocupat de pro
blemele creației literare și artistice, 
de problemele arhitecturii, ale cul
turii de masă și ale muncii știin
țifice.

Arta adevărată — a spus vorbi
torul — oglindește ceea ce este 
tipic în viață. înfățișează realita
tea în mișcare, în dezvoltarea sa 
revoluționară, direcția dezvoltării 
societății. Activitatea științifică, 
culturală și artistică trebuie să fie 
pătrunsă de un înalt spirit de par
tid.

Pentru mărețele țeluri ale socia
lismului, la înfăptuirea cărora ne 
cheamă partidul — a spus în în
cheiere tov. Miron Constantinescu 
— merită ca fiecare muncitor, ță
ran muncitor și intelectual, fiecare 
patriot să-șl dăruiască toată pu
terea sa de muncă, tot ce are mai 
bun.

Tovarășul Mihai Florescu, minis
trul Industriei Chimice, s-a oprit 
în cuvîntul său asupra unei noi 
ramuri a industriei noastre socia
liste, create In anii regimului de
mocrat popular — industria chi
mică.

Tovarășul Sandu Ion, delegat al 
organizației de partid regional* 
Ploești, a vorbit despre succesel* 
obținute de schela petroliferă Bol
dești — schelă fruntașă pe țară.

Tov- Csupor Ludovic, delegat al 
organizației de partid a Regiuni) 
Autonome Maghiare, relevă succe
sele obținute de oamenii muncii 
romîni și maghiari, înfrățiți în 
munca închinată construcției so
cialiste.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
întăririi muncii politice în rîndul 
țărănimii muncitoare în vederea 
atragerii ei spre formele de coope
rare socialistă și a arătat marile 
perspective ce se deschid în fața 
regiunii prin folosirea deplină a 
resurselor locale în vederea extin
derii și prelucrării materialelor de 
construcție, crearea de unități pro
ducătoare de chimicale, de prelu
crare a linei etc.

Tov. Leonte Răutu s-a ocupat în 
cuvîntul său de problemele propa
gandei de partid și ale conținutu
lui muncii ideologice. După ce a 
relevat amploarea și succesele mun
cii în domeniul propagării mar- 
xism-leninismului și al activității 
politice și culturale de masă, 
vorbitorul a insistat asupra unor 
slăbiciuni care se mai manifestă 
în lupta împotriva ideologiei bur
gheze. Criticînd unele deformări 
ale tezelor marxist-leniniste cu 
privire la industrializarea socia
listă, la transformarea socialistă 
a agriculturii, la problemele poli
ticii externe, tov. Leonte Răutu 
a subliniat sarcinile care revin 
redacțiilor de publicații, edituri
lor, catedrelor de științe sociale, 
institutelor de cercetări științifice.

Intîmpinat cu aplauze, tov. 
Knut Bâckstrom, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidu
lui Comunist din Suedia, aduce 
Congresului salutul Partidului Co
munist din Suedia,

Asisten'a primește cu aplauze 
salutul adresat Congresului din 
partea Partidului Comunist din 
Grecia, de tov. Vasilis Bardza- 
tos, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Grecia.

Tov. Anton Breitenhofer, dele- 
8at al organizației de partid a 
orașului București, a vorbit des
pre marile drepturi și libertăți 
de care se bucură — alături de 
toți oamenii muncii — populația 
muncitoare germană, subliniind 
contribuția pe care populația 
germană o aduce în diferite sec
toare ale activității economice și 
culturale-

Tov. Florîca Beraru, delegată 
a organizației regionale de par
tid Suceava, a vorbit despre suc
cesele obținute de țăranii munci
tori din comuna Boroaîa, raionul 
Fălticeni, în creșterea producției 
agricole și despre influența po
zitivă pe care o au în rîndul ță
ranilor muncitori gospodăriile a- 
gricole colective și întovărășirile 
din raion.

Tov. V. Em. Galan, scriitor, re- 
ferindu-se la aprecierile și sarci
nile conținute în Raportul de ac
tivitate al C.C. al P.M.R., a vor
bit despre experiența dobîndită 
pînă acum de organizația de bază 
a Uniunii Scriitorilor. El a ară
tat că succesele obținute se da- 
toresc îndrumării de către partid 
a creației literare, cunoașterii tot 
maî aprofundate a vieții de către 
scriitori, însușirii învățăturii mar
xist-leniniste, luptei intransigente 
împotriva ideologiei burgheze.

Tov. Nicolae Suditu, delegat al 
organizației regionale de partid 
Bîrlad, a vorbit despre activitatea/

(continuare in pag- 3^



Qînduri și fapte în prag de an nou Spartachiada de iarnă a tineretului
In curînd se va încheia un an care va rămine în istoria construirii | 

socialismului ca anul marilor reali zări — roade ale Cincinalului | 
și, mai ales, ca anul celui de-al doil ea Congres al Partidului. In zilele | 
acestea de sfîrșit al primului nos tru Cincinal, fiecare om al muncii J 
pășește cu noi forțe, cu năzuințe mai mari și cu o hotărîre mai | 
puternică, intr-un nou an de muncă, de realizări, de bucurii. Toc- ! 
mai acest lucru este reflectat și de zecile de scrisori care ne vin zii- J 
nic la redacfie. Ele ne vorbesc despre lupta pentru larga dezvoltare | 
a sportului — pe linia trasată de partid —, despre realizări fru- \ 
moașe, despre lipsuri lichidate și despre năzuințe de viitor.

INTR-UN COLECTIV DIN 
TIMIȘOARA

Făcîndu-și bilanțul activității 
sportive de masă, colectivul Pro
gresul Timișoara a ajuns la con
cluzii îmbucurătoare: activitatea 
din anul 1955 a fost rodnică. O 
primă acțiune, organizarea unui 
concurs de casă, la care au parti
cipat cele 19 cercuri sportive ale 
colectivului, a atras aproape 3000 
de sportivi, mai ales în cele două 
etape ale întrecerilor de gimnas
tică, natație, tir, atletism, șah, vo
lei, fotbal și popice. Peste 1000 de 
tineri s-au întrecut în Concursurile 
sportive ale tineretului.

Dar, după cum ne relatează co
respondenții Ernst Toma, cea mai 
reușită competiție a fost cea orga
nizată în cinstea Congresului, 
IbOO de membri ai colectivului au 
luat parte la întreceri în mai mul
te ramuri de sport, iar cele 11 e- 
chinaie care au narticipat la con
cursul de canotaj de pe Bega, pe 
un frig de — 4 grade, precum și 
cei 43 de finaliști la atletism. 48 
la șah, 158 la popice, 20 la tenis 
de masă au obținut rezultate foar
te bune.

Pășind în noul an cu angajamen-- 
tele îndeplinite la toti indicii, ac
tiviștii colectivului au ca obiectiv 
imediat organizarea în cele mai 
Ibime condițiuni a Spartachiadei de 
Samă a tineretului

CRESC EXIGENȚELE

Organele și organizațiile sportive 
din regiunea Suceava au motive să 
fie mulțumite de realizările obținu
te în 1955. îndeplinirea angaja
mentelor anuale pe regiune, numă
rul mare de participant la compe
tițiile de masă, lărgirea bazei ma
teriale, prin construirea a nume
roase noi terenuri de sport în lo
calități ca Vama, Popăuți, Rădăuți, 
lțcani, etc., constituie succese me
nite să întărească activitatea spor
tivă din regiune. Dar, așa cum ne 
arată tov. Vasile Larion, activist 
al secției C.F.S. a C.S.R. în ampla 
scrisoare pe oare ne-a trimis-o, 
exigența maselor de sportivi din 
regiune crește cu fiecare zi. Faptul 
că sportivi ai regiunii Suceava nu 

fac parte din loturile republicane, 
că efortul organelor și organizații
lor sportive pe linia creșterii nive
lului performanțelor se îndreaptă, 
unilateral, numai spre, anumite ra
muri de sport, că unele colective, 
ca Flamura roșie Burdujeni, 
Botoșani, Avîntul Fălticeni, Va
tra Dornei, eftc. nu au o 
bază organizatorică suficient de 
solidă, că, în sfîrșit, construirea 
complexului SDortiv de la Suceava 
e tărăgănată fără rost de T.R.G.L. 
Suceava, constituie nu numai prilej 
de nemulțumiri, dar, mai ales, un 
îndemn. Un îndemn ca toate aceste 
lipsuri să fie lichidate. Și în regiu
nea Suceava trebuie se se dea bă
tălia pentru un sport de calitate, 
pentru continua ridicare a măies
triei sportivilor regiunii.

AU ÎNVĂȚAT DIN LIPE-iURI

Multe necazuri le-a pricinuit con
siliului colectivului și comitetului de 
întreprindere al fabricii „Kirov“ din 
Gapitală, comportarea nediscipli
nată a jucătorilor echipei de 
fotbal din campionatul orășenesc. 
Necazuri multe, dar., uitate prea 
repede. Pînă cînd, prin luna iunie, 
o nouă „ispravă" a alintaților ju
cători a... umplut paharul, iar mă
sura luată de comisia orășenească 
de fotbal a fost drastică, dar justă: 
eliminarea echipei din campionat, 
suspendarea unor jucători. Abia a- 
tunci și-au dat seama tovarășii 
din comitetul de întreprindere și 
din consiliul colectivului cît rău au 
făcut ei jucătorilor cocoloșindu-le 
lipsurile, ferindu-i de o critică jus
tă, și, mai ales, ignorînd necesita
tea muncii educative cu sportivii.

Ei, dar din iunie s-a scurs ceva 
vreme și cei de la fabrica „Kirov" 
au avut tot timpul să arate prin 
lapte că și-au înțeles greșeala și că 
sînt hotărîți s-o remedieze. O scri
soare a corespondentului C. Paras- 
chivoiu ne vorbește tocmai despre 
acest lucru, arătînd că la colectivul 
Flamura roșie-Kirov situația s-a 
schimbat, că președintele colectivu
lui, G. Bănarib sprijinit îndeaproa
pe de comitetul de întreprindere și 
de organizația U.T.M. dă acum 
toată atenția educării sportivilor, că 
s-au organizat o serie de reușite 
competiții, că au luat ființă noi 

secții, printre care, recent, o sec
ție de box. Mai rniult decît atlît, 
înșiși jucătorii sancționați au por
nit-o pe un drum sănătos. Ei mun
cesc cu drag în producție, iar în 
orele libere se antrenează, se ocu
pă de sportivii ou o calificare in
ferioară și susțin jocuri amicale Cu 
echipe ale întreprinderilor învecina
te.

O sancțiune justă, aplicată la vre
me, a dus la o radicală îmbună
tățire a muncii colectivului. Și, cu 
oricare dintre sportivi sau acti
viști vei sta de vorbă acum, vei 
auzi că în anul viitor ei sînt ho
tărîți să arate cum trebuie să se 
muncească, pentru a transforma 
un colectiv slab într-unul fruntaș.

,,RIVALITATE"...

Ați lost vreodată la Buda ? E 
un sat în raiontij Buhuși, la vreo 
patru kilometri de Înalta Racova, un 
sat ca multe altele din țara noa
stră. Recent, corespondentul nostru 
regional, V.’Mihăilă, a fosit la Bu
da și s-a grăbit să ne scrie cîte 
ceva din rodnica activitate sportivă 
care se duce în acest sat. De la 
început trebuie să aflați că, de 
fapt, meritele pentru succesele 
realizate nu revin 'numai instruc
torului obștesc Savel Gapșa, direc
torul școlii, sau celorlalți activiști 
sportivi din Buda, ci. în mare mă
sură și sportivilor din... Blăgești, 
un sat așezat la vreo 4 km. de 
Buda. Dacă vă miră această a- 
firmație, aflați atunci că între 
cele două sate există o ve
che „rivalitate" pe țărîm spor
tiv, că întrecerile de schi, 
oină și trîntă dintre ele au ajuns 
traditionale. Au scos cei din 
Blăgești vreo cîteva zeci de pur
tători de insignă? Iată că și spor
tivii din Buda au; cucerit 56 de in
signe, iar 14 dintre ei așteaptă 
prima zăpadă pentru a-și trece 
ultima normă. S-an apucat cei din 
Buda să-și facă singuri schiuri Și 
patine? lată că și cei din Blăgești 
fac acum același lucru, sperînd 
chiar să depășească numărul de 
160 de schiuri și 50 de perechi de 
patine confecționate de budeni. Și 
uite așa, tot întrecîndu-se unii pe 
alții, sportivi ca Gh. Vieru, I. Ti- 
mofte, G. Giobann din Buda sau 
Vasile Cășeru și Ioianda Filimon 
di,n Blăgești au ajuns a fi cunos- 
cuți în tot raionul.

Gînduri pentru- la anul? Sigur că 
da. In primul rînd, sport trebuie 
să facă și cei din satul Șioote, si
tuat între Buda și Blăgești. Apoi, 
cei din Buda fac o secție de ci
clism. Cît despre sportivii din Blă
gești... s-a aflat că, atunci cînd dis
pun de timp liber, vreo 10 tineri 
pornesc la Buhuși, unde se antre
nează împreună cu sportivii colec
tivului Flamura roșie...

S-a dat startul în proba de patinaj viteză. Aspect de la un concurs 
popular de patinej organizat anul trecut în Capitală

25 ECHIPE DE GIMNASTICA 
IN ÎNTRECERE

Săptămîna trecută, sala de 
sport a școlii medii nr. 1 din 
Caracal a găzduit primele între
ceri din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. 25 echipe de 
gimnastică, formate din elevii 
școlii respective, au executat cu 
multă îndemînare exercițiile de 
gimnastică regulamentare. Cea 
mai bună pregătire au dovedit-o 
elevii din clasa X, care, de altfel, 
s-au și clasat pe primele locuri.

La reușita acestor întreceri, o 
contribuție însemnată a avut pro
fesorul de educație fizică B. Smă- 
răndache, care, sprijinit de direc
țiunea școlii, a mobilizat la con
cursurile de gimnastică peste 200 
de participanți.

In zilele care urmează, ne scrie 
corespondentul nostru Gh. Năs- 
tase, elevii școlii medii nr. 1 
din Caracal se vor întrece și la 
celelalte discipline sportive. Exem
plul lor va fi urmat și de elevii 
de la școala medie nr. 2, pre
cum și de toate colectivele spor
tive sindicale.

CU SPRIJINUL ORGANIZAȚIEI 
DE BAZĂ U.T.M.

După prelucrarea regulamentu
lui competiției, organizația de ba
ză U.T.M. și colectivul sportiv 
Recolta din G.A.C. — Dunărea, 
comuna Belobreșca, regiunea Ti
mișoara, au trecut de îndată la 
mobilizarea concurenților- Ca și 
în alte ocazii, tineretul din gos
podărie a răspuns cu entuziasm, 
numai într-o singură zi înscriin- 
du-se pe listele de participare 30 
de tineri și tinere. In fruntea 

listei, se află ucenicii de la ate
lierele fierărie, rotărie și tîmiplă- 
rie a G.A.C. — Dunărea, printre 
care, Jarca Radovanovici, Branca 
Milencovici, Ceda Stoia novici, 
Spasa Soitianovici, etc.

După cum, ne scrie corespon
dentul nostru, Iosif Ivanici, cel 
mai mare număr de participanți 
vor figura la competițiile de șah 
și schi. Pentru ca aceste între
ceri să se poată desfășura în 
cele mai bune condiții, au fost 
cumpărate din fondul căminului 
cultural și al G.A.C. noi garnituri 
de șah, iar colectiviștii și-au 
mărit numărul schiurilor confec
ționate din resurse locale, cu încă 
6 perechi.

470 DE PARTICIPANȚI LA ȘAH

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
comisia de organizare a Spartă-’ 
chiadei de iarnă a tineretului din 
orașul Lupeni a primit informații 
că întrecerile de Șah au început 
în tot orașul. Pînă în momentul de 
față, la mesele de șah au luat 
loc 470 de tineri și tinere, cifră 
record pentru această localitate 
Cel mai mare număr de partici
pant! — 147 a fost realizat de 
cercul sportiv nr. 6 al colectivu
lui Minerul, — iar cercul nr. 7 
oraș a prezentat 65 de concu- 
renți. După 6 runde, cei mai buni 
jucători s-au dovedit a fi; Iulian 
Peter, Opreia Zgura, D. Pățiră,
I. Gros și Kim lang Sen.

La tenis de masă, ne informea
ză în continuare corespondentul 
nostru Ion Ciortea, organizatorii 
continuă încă înscrierea concu- 
renților. Numărul celor care se 
vor întrece în jocul cu paleta se 
ridică la 145 jucători.

O scrisoare mai lungă am primit 
din partea tov. Toma Bentu din co
mitetul orășenesc C.F.S. București. 
Exprimindu-și mulțumirea pentru 
accentul pe care proiectul îl pune 
pe calitatea muncii, el ne scrie, 
printre altele; „...Mulți purtători ai 
insignei G.M.A. din colective spor
tive ca: Metalul ,23 August". Pro
gresul I.T.B., Flamura roșie Fabri
ca de confecții, nu au fost angre
nați în activitatea secțiilor pe ra
mură de sport, încetîndu-și nu nu
mai activitatea dar șt legătura di
rectă cu sportul. Un exemplu destul 
de grăitor în această direcție îl ofe
ră colectivul sportiv Progresul 
I.T.B., unde numai 10 la sută din 
numărul purtătorilor insignei GMA 
activează in diferite secții pe ra
mură de sport. Lipsa de continui
tate, lipsa unor prevederi regula
mentare care să oblige pe orice 
purtător al insignei să-si obțină și 
reconfirmarea, au înlesnit perma
nentizarea unor asemenea deficien
țe. Activiștii sportivi ru pot decît 
să se bucure de faptul că proiectul 
noului regulament prevede obliga
tivitatea reconfirmării, recomandind 
tn același timp, aspiranților FGMA 
sau GMA gradul I să se pregăteas
că mai departe, pentru cucerirea 
celorlalte prade ale complexului. 
Binevoită este si propunerea a- 
cordării unui singur calificativ. 
Existenta celor două categorii . de 
purtători, diferențiate de califica
tivele „reușit" si „excelent" nu a 
constituit un stimulent în pregăti
rea pentru trecerea normelor ci. 
dimpotrivă, a prilejuit manifestarea 
formalismului, a birocratismu'ui și. 
tn unele cazuri, a dus chiar la a- 
bateri de la regulament Aceasta 
categorie unică de purtători ai in
signei va simplifica modul de pre
gătire a aspiranților..."
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Scrisoarea tov. Toma Bentu con
tinuă cu o serie de interesante a- 
precieri pozitive asupra proiectului, 
probleme pe care le-au dezbătut 
insă, în numerele noastre trecute, 
și alți activiști sportivi.

’★
Un alt plic, cu specificarea: „Pen

tru rubrica: Ce părere aveți despre 
proiectul noului regulament GMA", 
poartă numele și adresa profesoru
lui Juliu Kardoș din Timișoara, 
președintele comisiei regionale 
GMA. lată cîteva din părerile sale. 
„...Desființarea normelor la alegere 
și mărirea numărului normelor o- 
bligatorii înseamnă o serioasă con
tribuție la îmbunătățirea calității 
muncii. Va trebui să renunțăm să 
mai... închidem ochii atunci cînd 
aspirantul se încurcă la exercițiile 
GMA sau cînd acestuia îi mai tre
buie doar cîteva zecimi de secundă 
ca să-și treacă norma la aleraări. 
Mă bucur că proiectul nu cuprinde 
un simplu plan teoretic de desfă
șurare a activități' GMA, că el are 
la bază munca practică pe care o 
ducem în colectivele și cercurile 
sportive. Unele din prevederile 
proiectului noi le-"m experimentat 
deja în regiunea Timișoara și pu
tem spune că primele rezultate 
ne-au arătat că, :ntr-adevă:r sîntem 
pe un drum bun" ..

•fr
„Controlul medical nu trebuie să 

aibă un caracter formal1“ Așa își

Noi sugestii, propuneri, păreri...
Dorind să contribuie, prin pă- i 

reriie și sugestiile lor, la îmbuna- 1 
tățirea proiectului noului regula- j 
ment G.M.A., activiștii sportivi ; 
din diferite colțuri ale țării răs- i 
purid, în tot mai mare număr, dis- J 
cuției publice inițiate de ziarul ț 
nostru. De data aceasta, să răs- j 
foim cîteva din ultimele cores- | 
pondențe, fără a face precizări j 
sau sublinieri asupra conținuta- ! 
lui lor. Să înfățișăm, așa cum ’ 
ne-am propus, părerile și suges- j 
tiile cîtorva activiști sportivi pe } 
care aceștia le adresează, prin ' 
coloanele ziarului nostru 
siei de redactare a |

istru, corni- j 
proiectului. 1

începe scrisoarea dr. Makai Ște
fan. medic sportiv din Oradea.

„Au fost destule cazuri de forma
lism, de superficialitate. Intrarea în 
vigoare a proiectului, cu noile sale 
prevederi, trebuie să însemne și 
curmarea lipsurilor manifestate in 
această direcție. Este poate mai 
importantă acum problema contro
lului medical finind seama de noua 
grupare de vîrste și în special de 
existența primei grupe cuprinzînd 
tineri între 12 și 13 ani, virstă ta 
care organismul este în piină dez
voltare, virstă la care se definiti

vează caracterele fizice, iar mijloa
cele de corectare a unor deformații 
sau poziții vicioase pot acționa cu 
cea mai mare eficacitate".

In încheierea rîndurilor trimise 
redacției, dr. Ștefan Makai propune 
ca „acolo unde există servicii me
dico-sportive pe lingă Policlinica 
de adulți sau de copii, examenul 
medical al aspiranților să fie efec
tuat exclusiv de medicii sportivi".

k
Și tov. Stelu Drăghici, preșe

dinte al consiliului sportiv regio
nal Progresul și președinte al co
misiei regionale GMA Ploești face 
o propunere : „să se introducă o 
nouă evidență pentru urmărirea 
confirmării și reconfirmării purtă
torilor de insignă"...

★
Complexul GMA se bucură de o 

largă popularitate în satele patriei 
noastre. Dintr-unul din aceste sate 
cu rodnică activitate sportivă, ne-a 
scris și instructorul sportiv Alexan
dru Andronesou din Valea Teancu
lui. El ne împărtășește părerea sa 
în legatară cu proiectul noului re
gulament. GMA, subliniind faptul 
că majoritatea măsurilor propuse 
vor însemna prețioase contribuții la 
dezvoltarea activității GMA. Tot
odată, tov. Alexandru Andronescu 

folosește acest prilej pentru a răs
punde prof. Gh. Creangă, ale cărui 
păreri, în legătură cu proiectul, au 
fost publicate recent în ziarul no
stru. „Au sînt de acord cu tov. 
Creangă, scrie instructorul sportiv 
din Valea Teancului. Consider că 
standardul pentru proba de 60 m. 
plai băieți la FGMA nu este prea 
mare. De asemenea. în ceea ce pri
vește norma de tir a gradului II al 
complexului"...

★
Scrisoarea tov Toth Enric de la 

colectivul sportiv Avîntul Telino- 
lernn Timișoara cuprinde o serie de 
propuneri care pot constitui o bază 
de discuție. Astfel, el propune în
ființarea unei noi grupe de virstă, 
care să cuprindă bărbații peste 50 
de ani și femeile peste 40 de ani, 
aceasta ținînd seama de faptul că 
există un mare număr de oameni 
vîrstnici care vor să cucerească in
signa GALA dar, firește, nu pot a- 
vea același standard ca cei tineri. 
In continuare, tov. Toth Enric ne 
scrie: „Reconfirmarea periodică a 
normelor este binevenită dar cred 
că ar trebui completată cu urmă
toarea prevedere: nereconfirmarea 
să atraaă dună sine și merdere-a 
clasificării sportive respective. dacă 
la obținerea acestei clasificări a 
fost necesară și calitatea de purtă
tor al insignei. Ar trebui de ase
menea, specificat ca reconfirmarea 
să se facă în funcție de virstă pe 
care purtătorul o are în momentul 
cfnd reconfirmarea devine exigibilă, 
ținînd seama că între timp purtă
torul a putut intra în altă categorie 
de virstă. Propun să se stabilească 
o limită pentru reconfirmare, și. 
anume de la 41 de ani pentru băr- 
bați și de la 33 de ani pentru fe- 
mei".



*

LUCRĂRILE CELUI DE AL II-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

(Urmare din pag. I)

gospodăriei agricole de stat Co- 
tești din regiunea Birlad.

Intîmpinat cu vii aplauze, ia 
cuvîntul tovarășul Emil Bodnăraș. 
Vorbitorul scoate în evidență suc
cesele realizate în domeniul con
strucțiilor, insistînd asupra lip
surilor și neajunsurilor existente 
încă în acest domeniu.

Tov- Emil Bodnăraș a arătat 
măsurile ce trebuie luate în do
meniul planificării construcțiilor, 
al proiectării și cercetării științi
fice, al executării lucrărilor de 
construcții, al reducerii prețului 
de cost etc- El s-a ocupat în con
tinuare de problemele dezvoltării 
transporturilor și telecomunicații
lor în cel de-al 2-lea cincinal.

Vorbind despre armata noastră 
populară, tov. Bodnăraș a arătat

Ședința din dimineața zilei 
de 26 decembrie

Ședința s-a deschis la ora 9 sub 
președinția tovarășului Petre Bo- 
rilă, continuîndu-se discuțiile asu
pra Raportului de activitate al C.C. 
al P.M.R. și a Raportului Comisiei 
Centrale de Revizie

Tov. Radu Dulgheru, delegat al 
organizației de partid regionale 
Galați, a vorbit despre experiența 
organizațiilor de partid din regiu
nea Galați în domeniul tarlalizării 
pămînturilor. In urma muncii in
tense de lămurire desfășurată de 
organizațiile de partid asupra fo
loaselor iucrării pămîntului cu ma
șinile pe suprafețe întinse, țăra
nii muncitori dintr-un șir de raioa
ne ale regiunii Galați șî-au unit 
parcelele lor de pămînt în mari 
trupuri, înlăturind haturile. Tarla- 
lizarea a înlesnit mult munca de 
transformare socialistă a agricul
turii în regiune.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de u- 
nele probleme ale muncii organi
zațiilor de partid din regiune pen
tru formarea de noi întovărășiri 
și gospodării colective și pentru 
întărirea celor existente.

Tov. Ștefan Lungu, Erou al 
Muncii Socialiste, delegat al orga
nizației de partid a orașului Bucu
rești. a arătat că în 1955 colecti
vul depoului C.FR „Chivu Stoica'1 
din București a realizat o creștere, 
exprimată în km. tren, de 95 la 
sută față de nivelul din 1949. Vor
bitorul a subliniat marea impor
tanță a experienței sovietice în fo
losirea cărbunilor inferiori și în e- 
conomia de combustibili pe calea 
ferată. Scoțînd la iveală o serie 
de lipsuri din domeniul căilor fe
rate, vorbitorul a criticat Ministe
rul Căilor Ferate pentru unele for
me administrative birocratice; el 
a propus o serie de măsuri pentru 
introducerea progresului tehnic în 
transporturile pe calea ferată și 
pentru răspîndirea experienței 
înaintate existente in acest dome
niu,

Tov, Ilie Murgulescu, ministrul 
învățământului, delegat al organi
zației regionale de partid Cluj, a 
trecut în revistă principalele reali
zări după reforma învățămîntului 
din 1948, insistînd asupra succese
lor în îmbunătățirea conținutului 
învățămîntului. El s-a oprit pe larg 
asupra perspectivelor ce se deschid 
învățămîntului în viitorul pian cin
cinal și pe baza sarcinilor care 
reies din Raportul de activitate al 
C.C. al P.M.R.

Vorbind despre unele lipsuri e- 
xistente în munca ministerului, tov. 
Ilie Murgulescu a arătat că o a- 
tenție deosebită trebuie acordată 
profilării învățămîntului mediu, 
tehnic și profesional, legării strîn- 
se a școlii cu practica în produc
ție, îmbunătățirii învățămîntului de 
cultură generală, folosirii cores
punzătoare a vechilor specialiști și 
a noilor cadre didactice.

Primit cu îndelungate aplauze 
tov. Mătyăs Răkosi, prim-secretar 
al CC al Partidului celor ce mun
cesc din R.P. Ungară, aduce ®ongre- 

că una din principalele realizări 
ale partidului în acest domeniu 
este formarea în masă a noilor 
cadre de ofițeri din rîndurile cla
sei muncitoare, țărănimii munci
toare și intelectualității legate de 
popor. „Forțele Armate ale RP.R. 
— a spus vorbitorul — sînt asi
gurate cu cele mai moderne mij
loace de luptă, ținînd pas conti
nuu cu dezvoltarea tehnicii".

In cursul ședinței, tovarășul 
Chivu Stoica a dat citire telegra
melor de salut adresate Congre
sului de către C. C. al Partidului 
Comunist din India și de către 
C. C. al Partidului Comunist din 
Indonezia. Telegramele au fost 
primite cu puternice aplauze.

Ședința se închide la orele 15. 
Următoarea ședință va avea loc 
luni 26 decembrie ora 9.

sului salutul Partidului celor ce 
muncesc din R. P. Ungară.

De asemenea, Congresul primeș
te cu puternice aplauze salutul 
Partidului Comunist Italian adus 
Congresului de tov. Giovanni Ro- 
veda, membru al Direcției Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Italian.

Tov. Constantin Anca, delegat al 
organizației de partid a regiunii 
Ploești, a arătat succesele obținu
te de colectivele întreprinderilor din 
orașul Ploești în îndeplinirea pla
nului și reducerea prețului de cost. 
Vorbitorul s-a ocupat pe larg de 
munca cu activul de partid, ară- 
tînd că pe această cale s-au putut 
obține rezultate pozitive în lichi
darea unor lipsuri din domeniul 
industriei și transporturilor.

Tov. Constantin Vața, delegat al 
organizației de partid regionale 
Craiova, a arătat că întovărășirea 
din satul Curmătura, raionul Se- 
garcea, a obținut recolte de aproa
pe două ori mai mari decît țăranii 
cu gospodării individuale El a 
vorbit despre metodele folosite 
pentru convingerea țăranilor mun
citori asupra avantajelor întovără
șirii, despre rezultatele pozitive ale 
atragerii în munca politică a de- 
putaților, învățătorilor și a țăra
nilor fruntași,

Tov. Vasile Patilineț, delegat al 
organizației de partid regionale 
Timișoara, a vorbit despre unele 
realizări obținute în regiune în 
munca pentru transformarea socia
listă a agriculturii. Astfel, în anul 
1955, peste 2.000 de familii de 
țărani muncitori au intrat în gos
podăriile colective existente și în 
cele 17 gospodării colective noi.

Referindu-se la critica cuprinsă 
în Raportul de activitate al C.C. 
al P.M.R. cu privire la rezultatele 
slabe obținute în regiunea Timi
șoara în producția agricolă și in 
crearea de noi gospodării agricole 
colective și întovărășiri, el a ară
tat că una din cauzele principale 
ale rămînerii în urmă în acest sec
tor constă în folosirea unor meto
de formale de muncă, în slabul 
control al îndeplinirii hotărîrilor 
partidului și guvernului și a pro
priilor hotărîri ale comitetului re
gional de partid.

Primită cu vii și puternice apla
uze, tov. Dolores Ibarruri, secretar 
general al CC al Partidului Co
munist din Spania, aduce Congre
sului salutul Partidului Comunist 
din Spania.

Tov. Gh. Gaston Marin, prim 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, delegat din 
partea organizației regionale de 
partid Bacău, a vorbit despre rea
lizările obținute în domeniul elec
trificării și al dezvoltării industriei 
energetice și electro-tehnice. El a 
subliniat hotărîrea și elanul cu ca
re oamenii muncii înfăptuiesc pre

vederile planului de electrificare e- 
laborat de partid. După ce a amin
tit unele lipsuri care mai persistă 
în acest domeniu, vorbitorul s-a 
ocupat de problema progresului 
tehnic. El a subliniat răspunderea 
CSP pentru rămînerea în urmă a 
unor tipuri de mașini și aparate 
electrice față de cerințele tehnicii 
mondiale.

In încheiere, tov. Gaston Marin 
a arătat că folosirea energiei nu
cleare — ieftină și practic inepui
zabilă — pe baza sprijinului ge
neros al Uniunii Sovietice, deschi
de perspective uriașe pentru dez
voltarea economiei noastre națio
nale.

Cu vii și puternice aplauze este 
primit tov. Todor Jifkov, prim-se
cretar al CC al Partidului Comu
nist Bulgar, care aduce Congresu
lui salutul Partidului Comunist 
Bulgar.

Tov. Vaclav Kopecki, membru în 
Biroul Politic al Partidului Comu
nist Cehoslovac, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. Ce
hoslovace, a adus Congresului sa
lutul Partidului Comunist Ceho
slovac, primit cu aplauze puternice 
de asistență.

Tov. Ion Căciuleanii, delegat al 
organizației regionale de partid 
Constanța, a vorbit despre succese
le obținute de S.M.T. Hîrșova în 
organizarea și dezvoltarea produc- - 
ției agricole, în sprijinirea gospo
dăriilor colective și a întovărășri- 
lor agricole, despre rolul pozitiv al 
colabo.arii strînse între brigăzile de 
tractoare ale S.M.T. și brigăzile de 
cîmp ale gospodăriilor agricole co
lective.

Tov. Haidu Iuliu, Erou al Muncii 
Socialiste, delegat al organizației 
de partid regionale Hunedoara, 
după ce a vorbit despre progresele 
însemnate realizate în ultimii ani 
în condițiile de muncă și de trai ale 
minerilor, a insistat asup.a foloa
selor deosebite ale aplicării metodei 
graficului ciclic, mulțumită căreia 
brigada sa lucrează în prezent în 
contul anului i960.

El a arătat că lichidarea înceti
nelii cu care, este ext:nsă metoda 
graficului ciclic constituie una din 
condițiile de bază pentru ridicarea 
productivității muncii, rămasă în 
urmă în această importantă ramură 
a economiei.

Tov Maria Zidaru, delegată a or
ganizației de partid regionale Baia 
Mare, evocînd viața de mizerie din 
trecut a țăranilor muncitori, a sub
liniat realizările obținute de gospo
dăria agricolă colectivă din satul 
Păufești în creșterea producției a- 
gricole și rid’carea buneistări a co
lectiviștilor. La aceste succese a 
contribuit aplicarea experienței col
hoznicilor sovietici și buna organi
zare a muncii.

Tov. Emil Matheiser, directorul 
trustului petrol Moinești, delegat

Ședința din după * amiaza 
zilei de 26 decembrie

Ședința se deschide la ora 17, 
sub președinția tovarășului Alexan
dru Moghioroș.

Congresul adoptă în unanimitate 
Rezoluția Congresului al II-lea al 
P.M.R., asupra Raportului Comi
siei Centrale de Revizie a Parti
dului Muncitoreșc Romîn.

Se trece la punctul al 3-lea al 
ordinei de zi :

Tovarășul Chivu Stoica expune 
Raportul asupra Proiectului de Di
rective ale Congresului al II-lea 
cu privire la cel de al doilea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1956—1960.

Raportul este subliniat în repe
tate rînduri de aplauzele puternice 
ale asistenței. La încheierea Rapor
tului, întreaga asistență în picioare 
ovaționează îndelung. |n sală răsu
nă aclamații și urale în cinstea 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Tov. Alexandru Moghioroș dă 

din partea organizației regionale de 
partid Bacău, a vorbit despre suc
cesele petroliștilor din regiunea Ba
cău, care au realizat anul acesta o 
producție de țiței de 34 ori mai 
mare decît în 1948. Vorbitorul a cri
ticat munca pe teren a organelor 
Ministerului Industriei Petrolului și 
a adus la cunoștința Congresului 
angajamentele petroliștilor din re
giunea Bacău.

Primit cu vii aplauze, tov. Zenon 
Novak, membru al Biroului Politic 
al G.G. al Partidului Muncitoresc 
Unjt Polonez, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, aduce Congresului salutul 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez.

Primit cu puternice aplauze, ia 
cuvîntul tov. Iosif Chișinevschi. In 
cuvîntul său, tov. I. Chișinevschi a 
făcut o amplă analiză a unor aspec
te ale muncii politice și organiza
torice desfășurate de organizațiile 
de partid.

Vo.bitorul a arătat că sarcinile 
prevăzute în Raportul de activitate 
al G.C. al P.M.R. privind dezvol
tarea și ridicarea calitativă a acti
vității industriei socialiste, trans
formarea socialistă a agriculturii, 
impun organelor de partid să cu
noască profund problemele produc
ției, să desfășoare o muncă directă 
cu oamenii, punind capăt șablonului 
și tendnțelor care se manifestă la 
unele organe de partid de a conduce 
„în general", din birou. Cuvîntarea 
a accentuat necesitatea îmbunătă
țirii controlului executării hotărîri
lor, a muncii de selecționare, repar
tizare și ridicare a calificării ca
drelor, a înlăturării oricăror mani
festări de superficialitate și for
malism în aceste domenii.

Subliniind atenția deosebită acor
dată de partid muncii ideologice, 
ca o parte integrantă a muncii pen
tru construirea socialismului, tov. 
Chișinevschi s-a ocupat pe larg de 
problemele propagandei de partid. 
El a insistat asupra datoriei orga
nelor și organizațiilor de partid de 
a asigura o strînsă legătură a pro
pagandei de partid cu viața, cu 
problemele practice ale construcției 
socialiste, de a combate cu tărie 
dogmatismul, confuziile care există 
în diferite probleme, d'e a-și spori 
combativitatea împotriva ideologiei 
burgheze și a oricărei influențe a 
acesteia. Lupta pentru triumful de
plin al ideologiei marxist-leniniste 
este datoria supremă a întregului 
nostru partid.

Cu urale și aclamații prelungite 
delegații adoptă în unanimitate 
Rezoluția prin care Congțesul apro
bă activitatea desfășurată de Comi
tetul Central în perioada dintre pri
mul și cel de al doilea Congres al 
P.M.R., linia politică și sarcinile de 
viitor expuse în Raportul de activi
tate al G.C. prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ședința se ridică la ora 15.

citire telegramelor de salut adre
sate Congresului de către Partidul 
Comunist din Japonia și de către 
Partidul Socialist Unit din Islanda. 
Telegramele sînt primite cu vii 
aplauze.

încep discuțiile asupra Raportului 
fa Proiectul de Directive ale Con
gresului al II-lea al P.M.R. cu pri
vire la cel de al doilea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei națio
nale.

Tov. Dumitru Balalia, delegat al 
organizației regionale de partid Plo
ești, subliniază atenția deosebită pe 
care o acordă permanent partidul și 
guvernul problemei industriei petro
lifere. El arată că în urma introdu
cerii tehnicii noi, a creșterii continue 
a nivelului pregătirii tehnice a 
muncitorilor, a intensificării între
cerii socialiste, productivitatea mun
cii a crescut în 1955 cu 80,10 la 
sută față de sarcina planificată. Un 

mare rol în succesele înregistrate
I- a avut colaborarea romîno-sovieti- 
că în cadrul societății mixte „Sov- 
rompetrot".

Vorbind despre lipsurile care s-au 
manifestat în industria petroliferă 
din regiune, tov. Dumitru Balalia 
a arătat că neîndeplinirea sarci
nii de reducere a prețului de cost 
într-o serie de unități se datorește, 
între altele, umflării schemelor per
sonalului administrativ, risipei de 
materiale, proastei întrețineri a uti
lajului.

In încheiere, vorbitorul a subli
niat perspectivele mari care stau 
în fața industriei noastre petrolife
re și totodată a făcut unele propu
neri pentru îmbunătățirea formei de 
organizare a schelei, extinderea pro
ducției de utilaj petrolifer, ridica
rea nivelului de pregătire al cadre
lor și a activității științifice legate 
de problemele practice ale industriei 
petrolului.

Tov. Gheorghe Găina, delegat al 
organizației regionale de partid 
Arad, președintele gospodăriei a- 
gricole colective din Sîntana, a 
vorbit despre recoltele îmbelșugate 
obținute de gospodăria colectivă în 
acest an, despre marea dezvoltare 
luată de fermele de animale și 
alte ramuri de producție. Fondul in
divizibil a crescut de la 121.132 lei, 
cît era la înființa'ea gospodăriei, 
la peste 2-000.000 lei în prezent. A- 
cteasta a avut ca urmare creșterea 
simțitoare a veniturilor colectiviști
lor. In urma muncii de convingere 
dusă de membrii gospodăriei agri
cole colective Sîntana, un număr 
de țărani muncitori din Comlăuș 
s-au unit într-o gospodărie colecti
vă căreia i-au pus numele : „Al
II- lea Congres al Partidului".

Tov. ing L Călin, delegat al or
ganizației regionale de part d Hu
nedoara, vorbește despre mari!* 
realizări care au transformat vechea 
uzină siderurgică de la Hunedoara 
într-Un gigant al oțelului. Vorbito
rul relevă o serie de succese în 
domeniul creșterii productivității 
muncii, dar arată că în același timp 
a existat o insuficientă preocupare 
pentru reducerea prețului de cost, 
pentru realizarea de economii de ma
teriale, pentru calitatea lucrărilor, 
împotriva acestor lipsuri va trebui 
luptat cu toată hotărirea.

Tov. ing. agr. Gheorghe Hristii, 
delegat al organizației regionale 
de partid București, a scos în e- 
vidență marile posibilități de care 
dispune regiunea București pentru 
dezvoltarea culturii cerealelor, plan
telor industriale, legumelor, livezi
lor și viilor, ca și a creșterii anima
lelor. El a accentuat în mod deo
sebit asupra necesității folosirii pe 
scară largă a semințelor hibride de 
porumb, a metodei polenizării arti
ficiale, a dezmirrștitului, metode 
care au dat rezultate deosebite în 
regiune.

Primit cu vii aplauze, tov. Ralph 
Palme Dutt, membru al Biroului Po
litic, vicepreședinte al Partidului 
Comunist d n Marea Britanie, adu
ce Congresului salutul Partidului 
Comunist din Marea Britanie.

Tov. Rene Auguste Beelen, mem
bru al Biroului Politic, membru al 
secretariatului național al Partidu
lui Comunist din Belgia, aduce 
Congresului salutul Partidului Co
munist din Belgia. Salutul a fost 
primit cu vii aplauze.

Tov. Ha San Du, membru al G.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
șeful secției organizatorice a G.G. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
aduce Congresului salutul Partidu
lui Muncii din Coreea. Salutul este 
primit cu puternice aplauze.

La ora 21,15 ședința se rîd:eă. 
Următoarea ședință are loc marți 
27 decembrie ora 9.
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lntilnirile reprezentativei de tenis de masă 
a R. P. R. in Anglia

12 LUNI DE BOX

Așteptate cu un deosebit inte
res atît de sportivii și organiza
torii britanici cit și de pasionații 
tenisului de masă de la noi, în- 
tîlnirile noastre cu jucătoarele și 
jucătorii de tenis de masă en
glez» au trezit același viu inte
res și printre ziariștii de spe
cialitate din Anglia. încă de la 
coborîrea noastră din avion am 
fost întîmpinați de un mare nu
măr de reporteri fotografi, iar 
postul de televiziune din Londra 
a trimis la aeroport un redactor 
care ne-a luat interviuri în legă
tură cu activitatea noastră spor
tivă și, bineînțeles, cu jocurile 
pe care le vom susț'ne. Cunoscu
tele ziare din Londra „Evening 
Standard", „Daily Herald", „Dai
ly Worker". „Daily Telegraph", 
„Times" au anunțat sosirea noa
stră, făcîndu-ne o prezentare elo
gioasă.

Intîlnirile noastre sportive au 
stîrnit mare vîlvă și în rîndurile 
publicului englez, care a populat 
pînă la refuz sălile din Londra 
șf Norwich unde au avut loc 
jocurile principale.

Toate cele trei întîlniri s-au 
soldat cu rezultate categorice în 
favoarea noastră. Scorurile de 
8—1 cu Anglia de Sud, 7—1 cu 
Anglia și 6—3 cu Anglia de 
Nord sînt concludente.

Dacă înaintea primului meci 
de la High Wycombe, unde am 
Intîlnit o echipă cu nume mai 
puțin consacrate, am presupus că 
vom cîștiga cu ușurință, înaintea 
partidei principale, disputată îm
potriva naționalei engleze (una 
din cele mai puternice din lume), 
credeam că vom avea de susți
nut o întîlnire grea, echilibrată, 
în care abia ultimele jocuri vor 
decide pe învingător. Marea pu
tere de luptă de care au dat do
vadă reprezentanții noștri, dîr- 
zenia cu care au jucat de la pri
ma pînă la ultima minge și do
rința fierbinte pe care au avut-o 
de a aduce patriei noastre o nouă 
și prețioasă victorie sportivă, au 
fost răsplătite printr-un frumos 
succes. Deși scorul categoric de 
7—1 arată o victorie ușoară, to
tuși fiecare meci individual a 
fost cîștigat la mare luptă de ju
cătorii noștri. Aproape toate par
tidele s-au terminat cu scorul de
2—1. Aceasta dovedește încă o- 
dată că nu numai valoarea teh
nică a fost determinantă în rea
lizarea succesului, ci mai mult 
modul excepțional în care repre
zentanții noștri și-au dozat efor
turile, au știut să lupte pentru a 
apăra cu cinste culorile țării 
noastre. Victoria echipei noastre 
împotriva reprezentativei Angliei 
a fost larg comentată de întrea
ga presă londoneză. Ziarul „Daily 
Express" scria printre altele: „A 
fost prima dată cînd Anglia a 
Intîlnit Romînia într-o întîlnire 
mixtă internațională, care a fur
nizat una din cele mai decepțio- 
nante înfrîngeri pentru tenisul de 
masă englez de la război încoa
ce". La sfîrșitul întîlnirii, am dis
cutat cu d. Ivor Montagu, preșe
dintele federației engleze și al 
federației internaționale de tenis 
de masă; acesta, puțin contrariat 
de rezultatele obținute de echipa 
engleză, mi-a spus: „Cred că da
că alcătuiam o echipă de juniori, 
am fi obținut rezultate mai bune".

Cu toate că sala în care s-a 
desfășurat întîlnirea nu a avut 
o capacitate prea mare față de 
numărul amatorilor de tenis de 
masă din Anglia care ar fi dorit 
să urmărească jocurile, totuși 
multă lume a putut urmări o 
parte din meciuri la aparatele 
de televiziune.

La victoria noastră și-au adus 
aportul în egală măsură toți cei 
șase componenți ai echipei. Paul 
Pesch a deschis scorul în favoa
rea noastră cu o victorie bineme
ritată, cu scorul de 2—1, împo
triva valorosului jucător Merrett. 
Merrett, deși este un bun apără
tor, nu a putut face față cu suc
ces atacurilor impetuoase și con
tinue ale lui Pesch. Meciul al 
doHea a adus egalarea. Ann Hay
don a dispus din nou de Ella 
Zeller cu 2—1. Reprezentanta 
noastră a făcut aceeași greșeală 
ca și în jocul de la Stockholm. 
Ella Zeller a servit adversarei 
mingi potrivite pentru atac, fără 
a încerca, după ce s-a încălzit 
și a „intrat" în joc, să-și inco
modeze adversara prin mingi mai 
razante și mai bine dirijate.

Mircea Popescu a dispus cu 
ușurință (2—0) de Venner, jucînd 
degajat și avînd jocul la discre
ție.

Din nou am reușit să învin

gem cuplul surorilor Rowe cu 
scorul de 2—0. In urma acestui 
joc — din totalul întîlnirilor din
tre cele două cupluri — victoriile 
au fost împărțite în mod egal: 
5—5.

Un meci foarte disputat a fost 
cel de dublu bărbați, care a pri
lejuit numeroase schimburi de 
mingi foarte spectaculoase, câști
gătorul fiind decis abia la ultima 
minge.

Cuplul nostru Gantner — Ha
rasztosi a învins cu 2—1 pere
chea Leach—Kennedy. Cea mai 
frumoasă partidă a avut loc în
tre Gantner și Leach, Matei Gant
ner reușind să-1 învingă cu a- 
ceastă ocazie, pentru a doua oară 
în acest sezon, pe fostul campion 
mondial Leach. A fost un joc 
complet, cu lovituri puternice de 
atac și schimburi dc mingi care 
au entuziasmat pe spectatori. Mai 
sigur, Gantner a obținut victoria 
cu 2—0. Deși Kennedy utilizează 
o paletă cu burete, acest lucru 
nu a constituit o problemă pen
tru Harasztosi. Mingile foarte 
„tăiate" ale romînului l-au inco
modat mult pe jucătorul englez, 
care nu și-a putut regla nici un 
moment loviturile de atac, per- 
mițîndu-i lui Harasztosi să obți
nă o victorie netă cu 2—0. (11, 
11). Jocul meu cu campioana An
gliei, Rosalinde Cornett (Rowe) 
n-a avut istoric. Adversara mea 
n-a fost în forma ei obișnuită și 
acest lucru mi-a facilitat realiza
rea unei victorii mai ușoare.

Aceeași vervă de joc au ară
tat-o reprezentanții noștri și în 
întîlnirea cu selecționata Angliei 
de Nord, de la Norwich. De fapt, 
am avut, în mare parte, aceeași 
adversari ca și în întîlnirea prin
cipală: Leach, Kennedy, Ann 
Haydon, Diana Rowe, cărora li 
s-au adăugat Simons, Burridge 
și Rock. După un început „tare", 
victoria lui Pesch asupra lui Bur
ridge și apoi un scor de 6—1 
în favoarea echipei romîne, ju
cătorii noștri au părut oarecum 
obosiți și au pierdut ultimele 
două jocuri. Cele mai interesante 
partide au fost: Haydon cu mine, 
Harasztosi—Leach și Mircea Po
pescu—Simons. Din nou am avut 
de dat o luptă serioasă cu Hay
don. Cu toate că în setul decisiv 
am condus detașat (18—11, 
19—13, 20—17), jucătoarea en
gleză nu s-a descurajat, a atacat 
în forță și a reușit chiar, la un 
moment dat, să aibă avantaj. Am 
învins cu greu, trebuind să a- 
runc în luptă toate resursele de 
care sînt capabilă, Harasztosi a 
jucat excepțional împotriva lui 
Leach, pe care l-a depășit cate
goric prin atacuri fulgerătoare. 
Popescu a cedat lui Simons un 
meci în care a condus tot timpul, 
dar n-a știut să stăpînească jo
cul în momentele critice.

Gantner a acționat la fel de 
decrs ca la toate meciurile din 
ultxna vreme, iar Zeller a comis 
aceeași greșeală: mingi prea înal
te, a greșit multe retururi de ser- 
vici și mingi ușoare.

Vizita noastră în Anglia a 
constituit pentru noi un mare 
succes. In afară de faptul că am 
obținut atîtea victorii internațio
nale, în această deplasare noi am 
avut ocazia să fim mai mult timp 
împreună cu jucătorii și jucătoa
rele engleze. Călătoriile în sudul 
și nordul Angliei le-am făcut îm
preună cu ei, am participat lao
laltă la diferitele recepții. Diana 
Rowe, Johnny Leach și Victor 
Barna au fost deosebit de curte
nitori cu noi, însoțindu-ne tot 
timpul prin oraș și întreținînd o 
atmosferă prietenească.

Singura parte dificilă în acea
stă vizită în Anglia a fost pro
gramul de joc prea încărcat, din 
cauza căruia nu am avut aproape 
de loc răgaz între o întîlnire și 
alta. Apoi, numeroasele recepții 
la care am fost invitați — deși au 
constituit o cinste pentru noi — 
ne-au obosiit foarte mult, deoa
rece ele au avut loc mai ales 
înaintea meciurilor.

Dar oboseala se uită repede șî 
ceea ce este principal, victoriile 
noastre, prieteniile noi pe care 
le-am legat și atenția cu care 
am fost înconjurați de oficialită
țile și sportivii din Anglia, aplau
zele publicului, comentariile elo
gioase apărute în presă la adresa 
noastră, acestea nu se uită. Ele 
rămîn amintiri de neuitat și ori- 
cînd am fi dispuși să ne „obo
sim" din nou, dar să realizăm 
aceleași succese minunate de a- 
cum.

ANGELICA ROZEANU 
maestră emerită a sportului, 

campioană mondială

Nu trecuseră decît puține zile de 
la începutul anului, cînd avionul de 
Praga, aterizînd pe aeroportul Bă- 
neasa, La adus din nou în mijlo-' 
cui nostru pe cei trei boxeri ro- 
mîni care participaseră la serbările 
F.S.G.T. de la Paris. Constantin 
Dumitrescu, Dănilă Done și juni
orul Manon Florescu se întorceau 
cu rezultate bune. Boxaseră mai în- 
tîi la St. Etienne, apoi la Paris, 
primind de fiecare dată, aprecieri 
elogioase și aplauze meritate. Con
stantin Dumitrescu avea toate mo
tivele să fie cel mai mulțumit: 
își adăugase în palmares o remar
cabilă victorie asupra fostului cam
pion polonez Sadowski 1 Dar anul 
pugilistic 1955 a „debutat" efec
tiv la mijlocul lunii ianuarie. A- 
tunci, au început întrecerile primei 
etape a campionatului de calificare. 
Poate că pentru marele public ele 
nu prezentau prea multe puncte de 
atracție. Dar pentru boxul nostru 
era un prilej sărbătoresc: se în
fruntau în ring sute de pugiliști ti
neri, fără experiența lui Fiat sau 
a lui Ciobotaru, dar cu talent, vo
ință și multe speranțe. Nici frun
tașii boxului nostru nu stăteau în 
acest timp cu brațele încrucișate. 
La 25 ianuarie, în sala Floreasoa, 
arhiplină ca de obicei, selecționata 
orașului București a intîlnit repre
zentativa orașului Viena în prima 
reuniune internațională a anului. 
Victorie categorică (9—1) pentru 
pugiliștii bucureșteni. Cu cîteva ore 
mai înainte, o altă selecționată 
bucureșteană părăsise pămîntul ță
rii, cu destinația Suedia. Prima 
întîlnire a pugiliștilor noștri s-a 
disputat la Stockholm, iar următoa
rele la Halmstadt și Goteborg. Tî- 
nărul nostru semigreu Gh. Negrea 
s-a intîlnit intr-un meci palpitant, 
dramatic, cu fostul campion euro
pean Stig Sjolin, în fața căruia a 
obținut o strălucită victorie la punc
te, deși a fost trimis odată la po
dea. Cîteva zile mai tîrziu, dispu- 
nînd la puncte de Bertil Larsson, 
la Halmstadt, avea să confirme re
marcabilele sale calități. Publicul 
suedez a fost literalmente cucerit 
și de admirabilele evoluții ale lui 
Mircea Dobrescu, Dumitru Ciobota
ru, Eustațiu Mărgărit și Nicolae 

Linca. Scorurile celor trei întîlni
ri : 8-2, 5-2, 8-2. Nu degeaba, cro
nicarii de box din Suedia au supra
numit echipa noastră „exploziva 
mașină de pumni a rominilor". A- 
veau, desigur, perfectă dreptate 1...

Calendarul arăta luna martie. 
Campionatul re<țiblioan de califi
care era în plină desfășurare, înce
puseră și campionatele republicane 
de juniori, cînd selecționata ora
șului București a plecat să sus
țină o dificilă întîlnire cu repre
zentativa Parisului. întîlnirea s-a 
terminat din nou cu o categorică 
victorie a reprezentanților noștri: 
7-3. Mircea Dobrescu a cîștigat de 
o manieră categorică în fața lui 
Lemouzy, C. Dumitrescu a obținut 
o indiscutabilă victorie în meciul 
cu campionul Franței, Fernandez, 
iar Gh. Fiat a făcut din nou pro
ba vitalității sale debordante în 
fața excelentului Renault. Punctele 
victoriei au mai fost aduse de 
Toma Constantin, D. Ciobotaru 
Francisc Ambruș și Ghețu Velicu.

N-au trecut decît două săptă- 
mîni și pugiliștii noștri se aflau 
din nou peste hotare. De astăidată 
a plecat să ne reprezinte echipa de 
tineret, care a susținut două întîl
niri în P. P. Po'cnă. Rezultate: 
4—6 la Wroclaw și 5—5 la Szcze
cin. Două performanțe meritorii. 
Tot în această perioadă au loc la 
Orașul Stalin finalele campionatu
lui de calificare. O săptămînă de 
dîrze dispute și... zece boxeri ti
neri se califică pentru marea în
trecere din septembrie. Sure sfîrși
tul lunii aprilie primim vizita unei 
selecționate a boxerilor suedezi. 
Două victorii (7-3 la București și 
7-2 la Ploești) îmbogățesc palma
resul boxerilor noștri. Suedezii nici 
nu părăsiseră încă țara cînd a.u și 
sosit noii adversari ai selecționa
tei Bucureștrului: echipa Elveției. 
Pugiliștii din „țara cantoanelor" 
au părăsit ringul de zece ori în
vinși. Pregătirile pentru campio
natele europene erau aproape 
gata...

Și iată-ne la Sportpalast din 
Berlinul occidental. întrecerile ce
lor mai buni boxeri europeni au 
durat zece zile și au fost deo

sebit de înverșunate. Cinci dintre 
reprezentanții noștri au fost victi
mele deciziilor eronate și ale arbi
trajelor răuvoitoare prestate de 
Gallagher, Kubler & Comp. Normal 
ar fi fost să avem trei boxeri ro- 
mîni în finale. Campionatele ne-au 
adus și deziluzia unui meci Cio- 

botaru-Soțicas, în care primul s-a 
comportat neașteptat de slab. Foar
te slab s-au prezentat pugiliștii 
noștri la Festivalul de la Varșovia. 
Dumitrescu, Mărgărit, Schiopu, 
Linca și ceilalți au plecat, rînd 
pe rînd, steagul. Doar Mircea Do
brescu a fost în forma sa obișnu
ită, cucerind medalia de aur. Cu 
o „floare" însă...

Finalele campionatelor republica
ne de juniori, disputate la Pitești, 
au scos la iveală elemente talen
tate : V. Surughiu, I. Olaru, D. Ră- 
gălie, M. Urlățeanu și alții. Cam
pionatul școlilor de tineret, — slab 
organizat Ia Orașul Stalin, — evi
dențiază de asemenea cîțiva tineri 
boxeri: A. Farcaș, C. Calinciuc, St 
Văcaru, M. Biedl, ca și munca an
trenorilor timișoreni L. Ambruș și 
P. Mentzel. Concursul triunghiular 
dintre reprezentativa asociațiilor 
sportive sindicale, Dinamo și C.C.A. 
aduce cîștig de cauză primei se
lecționate. Meciuri slabe, abun- 
dînd în neregularități, fără ori
zont.

Multe constatări negative am avut 
prilejul să facem și în septembrie, 
cînd, după întoarcerea boxerilor 
bucureșteni din turneul întreprins 
în Austria (București-Viena) 7-3 și 
Metalul-Wiener Eislaufverein 15-5), 
s-au desfășurat campionatele repu
blicane individuale. Calitatea meciu
rilor a fost, în general, scăzută.

„Stingă" lui Puiu Nicolae (Dina mo) a lovit cu precizie și Zbigniew 
Justka (Gwardia) a căzut la podea.

Sezonul atletic al anului 1955 (X)
Rezultatele curselor de marș și ale probelor „neclasice”

45:54,6 N. Liga (D) Buc. 20.11
46:07,6 I. Baboie (L) Buc. 20.11.
46:48,0 D Paraschivescu (FI. r.) Or. 

Stalin 22.10.
47:21,8 M. Neagu (D) Buc. 20.11.
47:42,2 I. Păcuraru (FI. r.) Or. 

Stalin 22,10.
48:13,6 Gh. Popeea (FI. r.) Buc. 13.11.
48:43,4 I. Barbu (FI. r.) Buc. 13 11.
49:07,2 C. Gherșiț (R) Buc. 20.11.
49:10,0 Gr. Anghel (FI. r.) Or. 

Stalin 22.10.
49:19,0 E. Pinke (P) Buc. 20.11.
49:37,0 Gr. Sarkozi (M) Reșița 29.10,
49:40,0 C. Nourescu (M) Reșița 29.10.
49:41,0 Gh. Badea (L) Buc. 20.11. 
50:08,0 V. Mitrea (L) Buc. 28,5 
50:15,6 St. Pavelescu (C.C.A.) Ti

mișoara 21.5.

Pe lista celor mai bune perfor
manțe din acest an au fost înregis
trate următoarele rezultate:

45:54,6 (1) N. Liga Buc. 20 11.
46:07,6 (2) I. Baboie Buc. 20.11.
46:28,0 (1) N. Liga Buc. 27,3.
46:37,6 (1) N. Liga Buc 28,5.
46:40,6 (1) N. Liga Ploești 2d.5.
46:48,0 (1) D. Paraschivescu Or.

Stalin 23.10.
47:07,4 (1) I. Baboie Buc. 30.10.
47:14,2 (1) D. Paraschivescu Reșița

29.10.
47:21,8 (3) M. Neagu Buc. 20,11.

47:22,8 (2) N. Liga Buc. 3.4.
47:22,8 (1) D. Paraschivescu Buc, 3.4.

1953
1954
1955

l-a i

46:02,4
46.113,6
45:54,6

i 5-a

47:46,2
47:52,6
47:42,2

a 10-a

49:43,8
30:27,4»
49:19,0

Media 5 Media 10

1953 46:34,67 47:58,02
1954 46:57,6 48:24,16
1955 46:46,84 47:57,94

19©3 1954 1955
Sub 46:59,8 4 2 3
47:00,0—47:59,8 2 8 2
48:03,0—50:00,0 5 3 8

20 km. marș

1.34:34,0 N. Liga (D) Buc. 1.10
1.35:16,0 I. Babode (L) Buc. 1.10.
1.36:14,0 I. Barbu (Fl. r.) Buc. 1.10.
1.36:25,8 I. Păcuraru (Fl. r.) Clu; 9,9 

1.37:06,0 D*. Paraschivescu (Fl. r.)
Buc. 1.10.

1.40:29,0 Neagu (D) Buc. 1.10
1.41:36,8 Gr. Anghel (Fl. r.) Cluj 9.9.

s-au dat numeroase decizii greșite, 
arbitrajele au fost necorespunziă-' 
toare. Campionatele au însemnat 
însă un frumos succes pentru pu
giliștii de la C.C.A., care au reușit 
să cucerească cinci din cele zece 
titluri puse în joc. La cîteva săp- 
tămîni după aceea a răsunat pri
mul sunet de gong al unei com
petiții inedite în istoria boxului 
nostru : campionatul republican pe 
echipe. întrecerea celor șase echipe 
a fost foarte dîrză și Dinamo a reu
șit, în cele din urmă, să cucereas
că titlul de campioană, la punct- 
averaj, cu un avans de... 3 sutimi 
de punct față de C.C.A.

Cele două întîlniri susținute la 
București de echipa asociației 
Gwardia din R. P. Polonă și sol
date cu victoria boxerilor noștri, 
au încheiat anul pugilistic interna
țional, iar „derbiul" C.C.A.-Dinamo 
a „marcat" sfîrșitul anului pugilis
tic intern. Concluzia după această 
sumară trecere în revistă a activi
tății din boxul nostru pe. anul în 
curs: am avut succese frumoase 
pe plan internațional, am avut o 
activitate și mai vie decît în anii 
precedenți, dar am avut de sem
nalat și multe deficiențe, asupra 
cărora biroul comisiei centrale de 
box ar trebui să reflecteze cu se
riozitate și să procedeze la elimi
narea lor.

MARIUS GODEANU

1.42:04,8  V. TeodOrflu (L) Cluj 9.9. 
1.42:04,8 D. Chiose (L) Cluj 9,9.
1.43:03,2 V. Mitrea (L) Cluj 9.9.
1.45:40,0 C. Gherșiț (R) Buc. 24.10.
1.47:10,2 Gh. Badea (L) Cluj 9.9.
1.48:35,8 C. Nourescu (M) Cluj 9,9.
1.51:04,0 E. Pinke (P) Buc. 1.10. 
1.54:04,0 St. Pavelescu (C.C A.) Buc,

24.10.
1.54:22,0 V. Hrișcu (P) Buc 24.10. 
1.56:25,0 Gh. Lazăr (V) Buc'. 24.10.
1 57:05.0 I. Dobrescu (D) Buc. 1.10.

50 km. marș

4.32:21,8 I. Barbu (Fl. r.) Buc. 16.10.
4.41:54,0 D. Paraschivescu (Fl. r.j 

Buc. 16.10.
4.45:22,6 I. Baboie (L) Buc. 16 10. 
4.57:17,8 V. Tecdosiu (L) Buc. 16.10. 
5.14:54,6 D. Chiose (L) Buc. 16.10.
5.14:54.6 I. Dobrescu (D) Buc. 16.10.

1.000 m. plat

2:28,6 St. Mihaly (Uf) Iași 2 5.
2:30,2 D. Bîrdău (D) Iași 2.5.
2:30,4 D. Tîlmaciu (C.CA ) Iași 2.5. 
2:32,2 F. Moscovici (P) Buc. 16.10.
2:32,8 Z. Vamoș (S) Timiș. 23,7

2.000 m. plat

5:24,4 D. Tîlmaciu (C.C.A) Buc. 
21.6.

5:28,8 D. Bîrdău (D) Cluj 20.9.
5:39,4 V. Pop (D) Oradea 13,2.

3.000 m. plat

8:29,0 D. Tîlmaciu (C.C.A.) Buc. 3.7.
8:44,8 I. Pricop (P) Buc. 16.10.
8:48,6 F. Moscovici (P) Cluj 21.4 
8:48,8 Gr. Cojocaru (S) Cluj 21,4.
8:49,8 V. Firea (D) Iași 2.5.
8:50,8 F. Haglauer (C) Or. Stalin

23.4.
8:50,8 I. Puică (S) Buc. 16.10.
8:54,4 I. Niculiescu (C) Or. Statin

23.4.
8:55,0 V. Weiss (D) Buc. 26.7.
8:55,2 N. Bunea (C.C.A.) Buc. 26.3.
8:55,6 I. Veliciu (S) Cluj 28.8
8:59,0 I. David (L) Timiș. 22.6
8:59,4 A. Barabaș (A) Cluj 28.8. 
8:^,4 T. Spînu (C) Cracovia 4.9.
8:59,6 T Voicu (D) Buc. 3.7.

200 m. garduri

24,3 Gh. Stânei (L) Buc. 15.10.
24,6 M. Ursac (L) Buc. 15.10.
24,9 Gh. Steriade (R) Buc. 15.10.



Sînt împotriva paletei cu burete
ARTICOL SCR1S SPECIAL 
PENTRU „SPORTUL POPU
LAR” DE LINDE WERTL 
RUMPLER.

înainte nu le erau accesibile
putea

,.i bu-
pe

Sînt atît de nu
meroase avantajele 
jucătorului cu pa
leta cu burete țață 
de cel care utlizea- 
ză paleta cu cauciuc, incit nu mă 
miră că de la concurs la concurs 
tot mai mulți jucători adoptă bu
retele. Mare parte din ei speră, ori 
într-o „revenire" cu ajutorul bure- 
telui, ori să obțină acele succese 
care" 
sau le reușeau rar. N-aș j 
afirma cu hotărire că numai 
rețele este acela care ajută 
jucătorii mijlocii să obțină suc
cese surprinzătoare, dar fapt este 
că numeroși jucători care' utili
zează o paletă normală, cu cau
ciuc, sînt cuprinși de panică în fa
ța unui „buretist", a aceluiași care, 
jucînd cu o paletă cu cauciuc obiș
nuit, nu le-ar fi inspirat nici o în
grijorare.

Nu știu în ce măsură jocul unui 
„buretist" se bazează pe întlmpla- 
re sau noroc, dar am impresia că 
acestor... elemente le revine un rol 
important. Cu o mișcare simplă, 
„buretistul" obține un asemenea e- 
feci, incit, fără efort, poate chiar 
spre propria lui surprindere, obține 
punctul. Adesea el comite serii de 
greșeli, aceasta provenind din fap
tul că jucătorul nu poate stăpîni

Activitatea turistică
b Asociația Constructorul a or

ganizat duminica trecută la Buș
teni un concurs-ștafetă de orien
tare turistică, la care au participat 
și sportivi din asociația Flamura 
roșie.

Peste 60 de concurenți și con
curente au luat startul din orașul 
Bușteni. Mergînd pe patru trasee 
diferite, echipele au 
timpul nefavorabil — ptloaia 
alocuri viscol — ceea ce a 
ca participanții să fie supuși 
eforturi deosebite.

Cele patru trasee au fost:

înfruntat 
și pe 
făcut 
unor

Cele patru trasee au fost: Buș- 
teni-Gura Dihamuliii; Gura Dilia- 
mului - Azuga ; Azuga - Gîrbova ; 
Gîrhova-Predeal (cabana Clăbucet 
sosire). Pe primul loc s-a clasat 
echipa condusă de strungarul frun
taș în producție Biro Ladislau, 
de la colectivul Constructorul „9 
Mai" București. Locul II a reve
nit echipei Flamura roșie „Visco
fil". In continuare s-au clasat e- 
chipele Constructorul I.P.C.H. II 
și Constructorul I.P.C.H. I. Dintre 
participant!', între care foarte mirlți 
au folosit pe aceste trasee schiu- 
rile, s-au evidențiat tinerii I. Ber- 
ceanu, N. Ceciu (Constructorul) 
și E. Ciudii (Flamura roșie).

>

Se atrage din nou atenția par- 
ticipanților la Pronosport că de
punerea comunicărilor pentru pre
miile speciale prevăzute la con
cursul anexă din luna decembrie, 
se poate face pînă la data de 31 
decembrie inclusiv

Totodată se atrage atențiunea 
participanților că declararea în 
plus de comunicări față de bule
tinele reale depuse atrage exclu
derea din concurs fără drept de 
restituire a taxelor de participare.

Premiile speciale prevăzute la 
concursul anexă pentru luna de
cembrie a. c., sînt: un automobil 
I.F.A., două ceasuri „Schalfhati- 
sen" și un aparat fotografic „Non
tax"

★
Primul concurs Pronosport pe 

»ntil 1956 va avea loc la data de 
8 ianuarie. Concursul cuprinde 
4 meciuri de handbal sală din 
țara noastră și 8 întîlniri din cam
pionatul italian de fotbal.

Iată programul concursului Pro» 
nosport Nr. 1, etapa din 8 ianuarie 
1956:

I. Flacăra PIoești-Recolta M.A.S 
(handbal masc.-sală).

II. C.C.A. București-Dinamo O- 
bor (handbal masc.-sală).

III. Metalul 23 August - Știința 
I.C.F. (handbal masc.-sală).

IV. Locomotiva Gara de Nord» 
Dinamo 6 București (handbal 
masc.-sală)

V. Milan-Roma (camp, italian).

buretele in aceeași 
măsură în care 
buretele stăpînește 
pe... jucător... Ai 
spune că „buretis- 

în ajutor anumitetul" cheamă
„spirite", pe care însă nu le poate 
stăpîni.

Mi-a fost dat să văd o finală în
tre „buretiști", atunci cînd mare 
parte din spectatori au părăsit sala. 
Mă îndoiesc foarte mult că aceasta 
ar fi în favoarea activității tenisu
lui de masă. Oricum, asemenea fi
nale. puțin frumoase, sînt foarte 
rare.

In fine, aș dori să mai spun că 
socotesc deosebit de nesportiv pe 
acel jucător cu paleta cu burete, 
care folosește de asemenea manie
ră paleta sa, incit, printr-un servi
ciu „complicat", să obțină imediat 
punctul. Pentru ce a fost introdus 
serviciul „cu palma deschisă"? Toc
mai în scopul ca nici unul dintre 
jucători să nu speculeze avantajul 
serviciului.

Johnny Leach, fostul campion 
mondial, a spus- „Buretele este 
bun pentru... baie". Mă raliez total 
acestei păreri.

colectivului trebuie „să mai dea ceva", 
colective pleacă urechea la asemenea ati- 
nesănătoase, așa cum au plecat-o colec- 

Flamura roșie „30 Decembrie" Arad. Fla- 
roșje Bacău, Flamura roșie Burdujeni. Din

ParaJe.1 cu acest concurs, colec
tivul sportiv Trustul III Construc
ții a organizat, fot la Bușteni, un 
concurs de orientare turistică la 
care au participat numai începă
tori. In munca de organizare a 
concursului s-au evidențiat tovară
șii V. Georgescu, D. Mărculescu 
și N. Epureanu, activiști voluntari, 
care au muncit cu drago;#- pentru 
organizarea întrecerilor.

Mihai Ionescu 
corespondent 

b Biroul de turism și excursii 
din Timișoara, sprijinit de D.T.E. 
din Consiliul Central al Sindicate
lor, a reparat și a amenaiat toate 
cabanele de la Muntele Mic. S-au 
făcut amenajări speciale la caba
nele „BeDa Vista", „Brădișor", 
„Dor de munte", „Schit", precum 
și la cabanele comune. Grupul de 
cabane de la Muntele Mic este 
zestrat cu încălzire 
fost 
fete 
fost 
resc 
roul 
șoara a hotărît să organizeze ex
cursii de 10 zile, începînd de la 25 
decembrie, 3 ianuarie și 15 ianua
rie.

în- 
Au 
bu- 
au 

do- 
Bi-

centrală, 
două cantine, 
toate cabanele 
Pentru cei ce 
Muntele Mic,
și Excursii Timj-

amenajate 
și, în plus, 
radioficate. 
să viziteze 
de Turism

informații (pronosport
VI. luventus - Internazionale 

(câmp. italian).
VII. Genova-Novara (camp, ita»

lian).
VIII. Bologna-Sampdoria (camp 

italian).
IX. Lazio-Pro Patria (camp, ita 

lian).
X. Triestina-Napoli (camp, ita» 

lian).
XI. Padova-Torino (camp, ita» 

lian).
XII. Atalanta-Lanerossi (camp 

italian).
MECIURI DE REZERVA

A?. Știința Timiș - Știința I.C.F 
(handbal fem.-sală).

B. Avîntul Codlea-Progresul O» 
rașul Stalin (handbal fem.-sală).

C. Știința Invățămîntul Bucu» 
rești-Fl. roșie Timișoara (handbal 
fem.-sală).

D. Progresul Tg. Mureș-Flamu» 
sală).

★
Luni 26 decembrie a.c., a avut 

loc extragerea din urnă a bule
tinelor premiate cu „0“ rezultate 
de la concursul Pronosport nr. 49 
din II decembrie a.c.

Motocicleta I.J. 350 cmc. atribui
tă participantului cu cete mai mul
te buletine cu „0“ rezultate a re
venit lui GHINDA AUREL din 
București, Bul. Dacia 56, cu 8 bu
letine cu 0 rezultate.

Motocicleta I.J. 350 cmc. atribui
tă prin tragere din urnă, a revenit 
lui BRATU IONEL str. Dr. Pas 
teur 44 din București.

Anaaz-.iid articolul „Activitatea fotbalistică din 
țara noastră trebuie îmbunătățită" apărut în zia
rul „Scînteia", activul asociației noastre a putut 
desprinde o serie de aspecte cuprinse în articol, 
aspecte pe care le întîlnim și în cadrul asocia
ției noastre.

In asociația Flamura roșie există multe colec
tive care, sprijinite de comitetele de întreprin
dere, pun accentul pe latura educativă, pe in
tensa pregătire profesională a fotbaliștilor, pe 
legătura lor cu muncitorii pe care-i reprezintă. 
In aceste colective întregul proces de instruire- 
anțrenament a înregistrat frumoase succese, și, 
chiar dacă rezultatele n-au apărut imediat, s-a 
observat un serios progres în pregătirea fotba
liștilor și tendința ca ei să ajungă la practicarea 
unui fotbal de concepție modernă.

De pildă, colectivele Flamura roșie „7 Noiem
brie" Arad, Flamura roșie „Popa Șapcă" Giurgiu’, 
Flamura roșie „7 Noiembrie" București, care au 
pus accentul pe realizarea unei strînse legături 
între sportivi și salarjații întreprinderilor respec
tive, pe integrarea fotbaliștilor în procesul de 
producție, au obținut în acest an și frumoase per
formanțe sportive. Echipele din Arad și Giurgiu 
au promovat în categoria C iar echipa din Bucu
rești în campionatul regional. Deosebit de util 
este faptul că secția de fotbal a colectivului Fla
mura roșie „Popa Șapcă" din Giurgiu s-a preo
cupat intens de ridicarea elementelor tinere, îm- 
prospătîndu-și în permanență echipa și formînd 
și un centru de juniori și pitici în care se mun
cește temeinic sub îndrumarea antrenorului Ion 
Bogdan. De altfel, juniorii colectivului din Giur
giu au cîștigat „Cupa Orașelor" pe anul în curs, 
ca urmare a conștiinciozității cu care s-au pre
gătit și a dragostei lor fața de colectiv.

"Există însă, în cadrul asociației noastre, foarte 
multe colective care au organizat insuficient mun
ca în secțiile de fotbal, și în loc să lupte cinstit 
și să cîștige datorită unei pregătiri mai bune, ele 
utilizează mijloace incorecte, în goana lor după 
victorii cu orice preț, nu înțeleg să activeze în 
spiritul sarcinilor generale ce revin colectivelor 
noastre sportive. Astfel, unele colective ale aso
ciației își formează echipe „pe sezoane". Aceste 
echipe apar, de obicei, la începutul campionatului 
și sînt formate din jucători cu totul străini de 
orașul și întreprinderea colectivului, așa că, odată 
cu terminarea competiției, ei părăsesc echipa ase
menea unor „păsări călătoare". Un exemplu în 
această direcție este colectivul Flamura roșie 
Bacău, care mai dispune acum doar de 4-5 jucă
tori din lotul întrebuințat în campionatul anului 
1955. O serie de jucători „aduși", au plecat care- 
încotro. Se înțelege că, cu fotbaliști cum sînt 
Duca, Vasi.lescu, Popescu etc., care nu aveau ni
mic comun cu întreprinderea din Bacău, nu era po
sibil ca echipa Flamura roșie Bacău să realizeze 
succese serioase, să crească din punct de vedere 
calitativ. Conducerea asociației nu a combătut su
ficient asemenea practici și nu a luptat pentru 
a-i face pe conducătorii colectivelor să înțeleagă

Preocupări fotbalistice
ACTIVITATEA COMISIILOR 

LOCALE

de fotbal 
orășenești 

anuale, de

Majoritatea comisiilor 
regionale, raionale și 
și-au ținut conferințele 
analiză a activității pe anul acesta. 
Multe conferințe au atins un nivel 
ridicat, datorită — în primul rînd 
— participării numeroase la discu
ții, care au atins cele mai impor
tante aspecte a>le muncii acestor ac
tive obștești (de exemplu, comisiile 
regionale Timișoara, Suceava, Con-

din București 
KISS ERDELI 
Oradea, str.

Cele 3 aparate de radio parti
cipanților BIUDACZ LUDOVIC 
din Cluj, str. Axente Sever 9. 
ȚIURC GUSTAV din Prejmer, str. 
Pieții 3 și STANESCU NICOLAE 
din București, Calea Moșilor 110.

Cele 3 biciclete participanților 
TICULEȘCU GHEORGHE din 
București str. Dr. Teohari 3, NAS. 
TASE GHEORGHE 
str. Simionoc 23 și 
ALEXANDRU din 
Moric Sigismund 8.

La acest concurs 
227 buletine cu 0 
bile care au intrat

★
Iată cum arată un 

sport cu 12 rezultate 

au fost găsite 
rezultate vala- 
în urnă
buletin Prono- 
exacte la con

cursul nr 51 (etapa din 25 decembrie
1355) :

I. Știința I. C. F. — Dinamo 6 
București (handbal mase. — 
sală)

II. Recolta M.A.S.—C.C.A. (hand
bal mase. — sală)

III. Locomotiva Gara de Nord— 
Flacăra Ploești (handbal mase. 
— sală)

IV. Metalul 23 August—Dinamo 
obor (handbal mase. — sală)

V. Știința învățăm. Buc.—Știința 
I.C.F. Buc. (handbal fem. — 
sală)

VI. Flamura roșie Timișoara— 
Știința Timișoara (handbal 
fem. — sală)

VWI. Atalanta—Sampdoria (camp. 
Italian)

VIII. Spăl—Napoli (camp. Italian)
IX. Torino—Roma (camp. Italian)
X. Pro Patria—Lanerossi (camp. 

Italian)
XI. Padova—-Bologna 

lian)
Xll. Milan—luventus 

lian)
La acest concurs a-u 

1

2

2

1

2

1

1
2
1

2
(camp. Ita-

(camp. Ita-
1

i
___  _ fost depuse a-

proximativ 310.000 buletine.

stanța etc.). Unele (de pildă, co
misia regională Bîrlad) nu s-au 
îngrijit însă, la timp de pregătirea 
și organizarea acestor conferințe, 
astfel că ele nu s-au ținut la datele 
comunicate inspecției de fotbal. De
sigur, o lipsă serioasă care a deter
minat amînări dăunătoare. Altele 
(comisiile regionale Pitești, Con
stanța) au „strecurat" în cadrul 
conferinței lor anuale, ca fiind de
finitive, formulele campionatelor pe 
anul 1956, încercînd astfel să pună 
Comisia Centrală de fotbal în fața 
unui fapt împlinit. Este, de aseme
nea, o acțiune condamnabilă, care 
se răsfrînge si astinra comitetului 
C.F.S. resnectiv. O formulă de cam
pionat nu poate fi anunțată ca de
finitivă decît dună ce a fost apro
bată de Biroul Comisiei Centrale 
de fotbal. Procedînd altfel, comisii
le de fotbal în cauză s-au abătut de 
la linia trasată de forul superior. 
Firește că în aceste cazuri, formula 
anunțată rămîne o simplă pronune- 
re care urmează a fi luată în discu
ție și ratificată sau nu. de Biroul 
Comisiei Centrale.

CAMPIONATELE REGIONALE
Și pentru că veni vorba de for

mule de campionat, se cuvine să ne 
ocupăm puțin de campionatele re
gionale, care constituie prima 
treaptă spre campionatul republi
can.

Conform unei decizii mai vechi a 
Comisiei Centrale de fotbal, aceste 
campionate se pot organiza în serii 
unice de 12—14 echipe maximum, 
fixarea numărului de echipe rămî- 
nînd la latitudinea comisiilor regio
nale. Regiunile s-au conformat în 
totul acestei dispoziții, iar atunci 
cînd au solicitat — pe motive înte
meiate — Comisia Centrală le-a a- 
probat organizarea pe două serii, 
cum a fost cazul în regiunea Bucu
rești.

In vederea activității pe anul 
1956 însă. Biroul Comisiei Centrale 
a dat noi indicații privind organi
zarea campionatelor regionale. Se 
știe că prin înființarea categoriei 
C, au promovat cîte două echipe 
din fiecare campionat regional. 
Deci, au rămas cîte două locuri li
bere (nu a retrogradat nici o e- 
chipă în campionatele regionale), 
îndrumarea Comisiei Centrale este 
ca în 1956 campionatele să fie or
ganizate tot în serii unice de 12—14 
pehine. Aco’o unde com'sii’e regio
nale au stabilit un număr de 14 e-

că singura posibilitate de a-ți împrospăta echipa 
valoare este aceea a încurajării 

și ridicării juniorilor și a celorlalți jucători tineri. 
Pe yi1tor, prezidiul asociației va combate cu mai 
multa hotarîre această goană după jucători și se 
va strădui să imprime sarcina creșterii de ele
mente tinere proprii în fiecare colectiv.

Un alt aspect negativ din cadrul echipelor 
asociației noastre este acela că antrenorii nu sînt 
preocupați suficient de individualizarea antrena
mentelor. Antrenorii noștri uită, sau poate nu știu, 
că stabilirea posibilităților fizice nu se face prin 
aprecieri subiective, ci prin cercetări științifice, 
concrete, pe bază de măsurători. Rareori se gă
sesc antrenori care să-ți vorbească pe bază de 
cifre despre jucătorii pe care-i pregătesc, pre- 
cizîndu-ți care este nivelul lor actual și care sînt 
posibilitățile lor de dezvoltare. Acesta este moti
vul pentru care ședințele de antrenament sînt 
uniforme, au același grad de intensitate și folo
sesc aceleași mijloace pentru toți jucătorii, tineri 
sau mai vîrstnici, mai bine sau mai slab pregă
tiți. De exemplu, antrenorul Francisc Dvorjak 
(Flamura roșie UTA) face același antrenament 
cu Dumitrescu și cu Dudaș. Este necesar deci, 
ea antrenorii să-și îmbogățească cunoștințele lor 
profesionale, în special în direcția pedagogiei și 
fiziologiei.

O gravă 
modul total 
să asigure condiții materiale jucătorilor lor. Exis
tă o serie de collective care-și „stimulează" în mod 
nepermis jucătorii, uzînd de mijloace ilicite. Este 
răspîndită pe o scară largă în rîndurile fotba
liștilor noștri mentalitatea că totdeauna condu
cerea 
Multe 
tudini 
tivele 
mura 
nenorocire, chiar antrenorii au alunecat pe aceas
tă pantă, înctirajînd, uneori, asemenea situații 
și pretinzînd ei înșiși avantaje materiale nelegale. 
De pildă, antrenorul Unguroiu (Flamura roșie 
Buhuși) vrea să părăsească colectivul pentru că 
conducerea asociației a interzis colectivului să-i 
acorde „drepturi" materiale care nu i se cuvin, 
urmînd ca acest antrenor să-și primească salariu! 
corespunzător clasificării sale. Asemenea atitu
dini sînt departe de a constitui un exemnlu bun 
pentru sportivii cărora antrenorul trebuie să le 
fie un adevărat educator.

Conducerea asociației Flamura roșie este ho- 
tărîtă să curme aceste practici străine de men
talitatea sportului nostru. Considerăm însă că 
toate asociațiile sportive trebuie să adopte aceeași 
atitudine, pentru că numai astfel vom contribui 
la ridicarea nivelului fotbalului nostru și vom 
duce la îndeplinire sarcinile trasate de articol”! 
apărut în ziarul „Scînteia".

ION PAUȘAN 
președintele asociației Flamura roșie

deficientă a 
injust în care

fotbalului nostru este 
înțeleg unele colective 

chipe, ultimele două clasate în cam
pionatul din 1955 nu vor mai retro
grada, ci vor continua să facă parte 
din campionatul pe anul 1956, ală
turi de cele 10 echipe rămase și cele 
două promovate în urma campionat 
tului interraional. Aceste echipe, 
clasate ultimele îritr-un campionat 
regional sînt în orice caz mai bune 
decît echipele clasate pe locurile
3—4 în campionatul interraional, pe 
care unele comisii regionale s-ar 
gîndi poate să le promoveze auto
mat, sau să le opună, într-un baraj, 
ultimelor două clasate în regiune. 
Este și motivul — valoric — pen
tru care Comisia Centrală consideră 
că nu trebuie să fie retrogradate.

In cazul cînd comisiile regionale 
hotărăsc însă, ca numărul echipelor 
participante la campionatul regional 
să lie de 12, atunci vor promova 
cele două echipe clasate pe locurile
1—2 în campionatul interraional, 
iar ultimele clasate în regiune vor 
retrograda.

Comisiile regionale de lotbal tre
buie să privească cu mare atenție 
problema campionatelor regionale 
și să se conformeze în totul îndru
mărilor Comisiei Centrale. Ele tre
buie să vegheze că să nu se comită 
„favoruri" sau abateri și să nu se 
lase atrase în manevrele unor co
lective sportive, ca Flamura roșie 
Comerț Constanța, de pildă, Acest 
colectiv a anunțat în toamnă că 
și-a desființat secție de fotbal, ju
cătorii rămași liberi trecînd la Me
talul S.N.C. Deci, o desființare în 
cursul campionatului, colectivul 
sportiv respectiv pierzîndu-și lo
cul în competiție, 
pă terminarea 
ciale cînd s-a __ .
rajul pentru categoria B nu mai 
are loc (deoarece s-a înființat cate
goria C), Flamura roșie Comerț 
Constanța și-a cerut înapoi juca-- 
torii dați Metalului S.N.C., ca să 
se întărească în vederea presupusu
lui baraj. Mai mult, Flamura roșie 
Comerț își revendică și locul în 
campionatul regionali... Numai că 
între timp a apărut noul regula
ment de transferare a fotbaliștilor, 
astfel că jucătorii revendicați vor 
trebui să facă o carantină de un an. 
Cît despre locul în campionat, oda
tă ce colectivul a renunța* la el, l-a 
pierdut... ■

du- 
ofi- 
ba-

Acum, 
activității 
văzut că



Rezultate normale în 
a „Cupei de Iarnă”

cea de a treia etapa 
la handbal de sală

Pregătirile echipelor de hochei 
pe gheață

Cele șase meciuri de handbal 
de sală desfășurate duminică în 
București, în cadrul etapei a treia 
a „Cupei de Iarnă”, n-au dez
mințit interesul cu care erau aș
teptate, oferind spectatorilor care 
au umplut sala Floreasca un fru
mos spectacol sportiv.

Metalul „23 August"-Dinamo O- 
bor 24-12 (15-6). Metalurgiștilor nu 
le-a fost greu să țină tot timpul 
jocul în „mînă”, domini nd o echi
pă neomogenizată, cu o sla'bă pre
gătire tehnică și tactică. Punctele 
au fost înscrise de: St. Ionescu (3), 
Consta nti.n'escu (4), Stoica (2), M. 
Ionescu (4) Covaci, E. Roth (6). 
Dumitrescu (4) pentru învingători 
și de Jager (5) Olteanu (3), Wo4f 
(3) și Proca pentru învinși.

C.C.A.-Recolta M.A.S. 29-17 
(13-9). După evoluția scorului din 
primele minute de joc, se părea că 
vom asista la un meci echilibrat.

Formația Recoltei n-a reușit să 
„țină pasul” cu ritmul excepțional 
de rapid imprimat de militari, care 
au obținut o binemeritată victorie. 
Au marcat: Bulgaru (6), Meithert 
(5), Lingner (4), Căliman (4), 
Schuler (3), Jost (2), Lang (2), 
Sauer (2) și Nițescu pentru C.C.A., 
Niculescu (6), Miscăs (7), Du
mitrescu (2), Seewald și Popescu 
pentru Recolta.

Flamura roșie-,.Steagul roșu’ 
București-Progresul Orașul Stalin 
(fem.) 6-10 (4-7). Nu li se poate 
reproșa celor două echipe aici lip
sa de rapiditate și, cu atît mai pu
țin1, lipsa de dîrzenie. In schimb, 
întîlnirea dintre ele a abundat în 
execuții tehnice defectuoase, pre
cum și în durități — aspect sub 
caire bucureștencele au... întrecut 
jucătoarele din Orașul Stalin. In 
prima parte a reprizei a doua, echi
pa gazdă a fost la un pas de ega- 
lare (scor: 6—7, înainte de acorda
rea unei lovituri de la 7 m. pe care 
Ana Starck a apărat-o, cu același 
succes cu care a apărat și celelalte 
lovituri de la 7 m.) Au înscris: 
Victoria Dumitrescu (6) pentru 
Flamura roșie și Maria Scheipp 
(3), Ana Batschi (2), Mora Windt 
(2), Ana Starck (2) și Inge 
Klutsch pentru Progresul.

Locomotiva Gara de Nord-Fla- 
căra Ploești 15—17 (7—6). Nu
vom exagera dacă vom califica a- 
cest meci drept „dramatic”. După 
40 de minute de joc foarte echili
brat, în care avantajul ceferiștilor 
— ce-i drept permanent— a fost 
minim, survine o fază în care ar
bitrul elimină, just, pe jucătorul 
Costache (Locomotiva) și pe por
tarul Borugă (Flacăra), pînă la 
sfîrșitul jocului. In acest moment, 
scorul era de 10—10! Se părea că 
Flacăra este o victimă sigură, dar 
ploeștenii au continuat jocul ca și 
cînd ar fi avut portar. (In momen
tele grele, Gruianu — care l-a în
locuit pe portar, dar a continuat să 
joace în ,,cîmp” — a știut totuși 
să apere cîteva lovituri plasate și 
puternice). Cu toate eforturile fă
cute de jucătorii Locomotivei, prea 
nervoși și pripiți în acest pasio-

Concurs de natație in cinstea 
zilei de 30 Decembrie

Mîine la ora 19,30 va începe Ia 
bazinul acoperit Floreasca un concurs 
de înot organizat în cinstea zilei de 
30 Decembrie. La această competiție 
participă numai juniori și junioare de 
categoria a Il-a și copii. Concursul 
va continua joi și vineri. Iată pro
gramul celor trei zile de concurs : 
ziua l: 10) m. liber băieți, 100 tn. 
fluture fete, 50 m. spate băieți, 50 
m. bras fete. 100 m. bras băieți, 33 
m spate fete, 33 m. bras băieți, 50 
m fluture băieți. 4 X 100 m. mixt 
fete. 4 X 66 m. liber fete, 4 X 100 
m. liber băieți ; ziua a 11-a : 100 
m. liber fete, 400 m. liber băieți, 
50 m. bras băieți, 50 m. spate fete, 
33 m .liber fete, 33 m liber băieți, 
100 m. bras fete, 4 X 100 m. mixt 
băieți. 4 X 66 m. liber băieți, 4 X 
66 ni. mixt fete; ziua a IIl-a: 400 in. 
liber fete. 100 m. fluture băieți. 50 
m. liber fete, 50 m. liber băieți, 100 
m spate fete, 33 m. bras fete, 33 
m, spate băieți, 100 m. spate bă
ieți, 50 m. fluture fete, 4X66 m. 
mixt băieți, 4 X 100 m. liber fete. 
Organizarea revine comisiei orășe
nești de natație. 

nant final de joc, Flacăra a obți
nut o victorie pe deplin meritată. 
Au marcat: Czell (9), Deutsch (2), 
Bordea (2), Costache și Guidea 
(Loc.) Cernat (4), Stoenescu (4), 
Cetinii (2), Ionescu (2), Selaru (2), 
Gruianu, Vulescu și Pană (Fla
căra) .

Știința Miri. Invățămtntwlwi-Ști- 
ința I.C.F. (fem.) 2-7 (1-5). Aș
teptat cu deosebit interes, acest 
meci („derbi-ul seriei a doua a 
„Cupei de Iarnă” pentru echipele 
feminine) a fost cîștigat pe merit 
de echipa studentelor Institutului 
de Cultură Fizică. Practicînd un 
joc simplu, rapid și foarte eficace, 
avînd îr» Elena Pădureainu o exce
lentă realizatoare, echipa Știința 
I.C.F. a dovedit că și la handbal 
de sală este una dintre cele mai- pu
ternice formații feminine din țară. 
Din partea echipei Ministerului In- 
vățămî.rrtului ne așteptam la mai 
mult, crezînd că jucătoarele au reu
șit să se debaraseze de emoția care 
le sugrumă inițiativa în meciurile 
decisive. Au înscris: Maria Petres-

Rezultate
TIMIȘOARA. — Corespondentul 

Ladisiau Makai ne comunică re
zultatele înregistrate duminică: 
Masculin: Progresul Arad — Fla
mura roșie Jimbolia 17—11 (7—3); 
Locomotiva Timișoara — Metalul 1 
Reșița 11 —10 (6—5); Progresul Ti
mișoara — Șc. prof. Energie Elec
trică 15—6 (7—3); Știința invăță- 
mînt — Recolta Giarmata 14—9 
(5—5); Flamura roșie I.R.P.—Re. 
colta Cărpiniș 13—7 (7—4); Loco
motiva Timișoara II — Șc. medie 
mixtă II 7—7 (3—3); Feminin: Fla
mura roșie U.T.T. — Știința Timi
șoara 6—2 (4—1). Lipsită de apor
tul celor mai bune jucătoare, stu
dentele timișorene au prezentat a 
formație improvizată, care nu a pir 
tut face față jocului rapid al texti- 
țistelor. Au marcat: Edith Bacio 
(2). Magdalena Bemațchi (2). A- 
dam și Pivei pentru Fi. roșie și So 
(ia Moțiu și Kindl pentru Știința: 
Constructorul — Flamura roșie

ȘTilNȚA A CÎȘTIGAT
Ultima competiție de polo pe apă 

a anului a luat sfîrșit sîmbătă. 
Timp de aproape patru săptămîni 
echipele, participante la turneul se
niorilor au fost angrenate într-o 
întrecere interesantă, care n-a reu
șit să-și desemneze cîștigătorul 
decît în ultima etapă. Așa cum a- 
rătam sîmbătă în avancronica 
noastră, trei echipe: Știința, Pro
gresul și Dinamo erau, înainte de 
jocurile de sîmbătă, pretendentele 
cele mai autorizate la „Cupa 30 
Decembrie", trofeul cu care comi
sia orășenească de natație dotase 
această competiție. Dar dinamoviștii 
n-au mai vrut, probabil, să... pro
ducă emoții jucătorilor de la Ști
ința și Progresul. Singurul jucMor 
dinamovist care se găsea în incin
ta bazinului, N. Rujinschi, a ple
cat și el curînd după disputarea 
meciului de juniori, Tînărul Dina- 
movist-Locomotiva, ce-i drept, nu 
înainte de a anunța că echipa lui 
nu se prezintă în jocul cu Voința. 
De reținut că, cu cîteva zile îna
inte, antrenorul dinamoviștilor, în-

Despre unele schimbări din regulamentele competițiilor de baschet
In activitatea competițională 

trebuie să se țină seama de con
statările practice făcute cu prile
jul desfășurării diferitelor între
ceri. Regulamentul unei competiții 
poate fi îmbunătățit astfel de la 
an la an, tocmai pe baza acestor 
observații.

Ținînd seama de aceste învăță
minte, comisia centrală de bas
chet și inspecția de resort au a- 
nalizat posibilitatea de a se asi
gura acestui sport o activitate 
mult îmbunătățită în anul 1956, 
prin înlăturarea deficiențelor sem
nalate în activitatea competițio- 
nală a anului care se termină.

Pentru anul viitor, programul 
marilor întreceri interne de bas
chet a rămas, în ansamblu, ace
lași. O singură modificare demnă 
de semnalat: nu se va mai or
ganiza campionatul rezervelor ca
re în forma în care a fost con
ceput s-a dovedit inutil. In schimb, 
celelalte întreceri au fost așezate 
pe principii organizatorice mult 
mai chibzuite, care vor contribui 
nemijlocit la succesul lor.

Astfel, în campionatul masculin 
al categoriei A, care împreună cu 

cu și Tleana Colesnâcov pentru 
Știința Min. Invățăimfatalui, Ele-> 
na Pădu’reanu (6) și Elena J.îanu 
pentru Știința I.C.F.

Știința l.C.F.-Dinamo-6 19—14 
(12—7). Celălalt derbi al etapei de 
ieri nu s-a ridicat la nivelul ce
rut de valoarea celor două echipe 
care puteau furniza un meci mult 
mai interesant. Știința I.C.F. a 
depășit net echipa dinamoviștilor 
bucureșteni (poate mai mult decît 
arată scorul), care n-a știut să-l 
folosească in suficientă măsură pe 
Liviu Nagy. Lipsiți de arma lor 
principală — alimentarea perma
nentă cu mingi a centrului fix — 
dinamoviștii au fost doar umbra 
echipei pe care o cunoșteam. A- 
cest lucru nu scade însă meritul 
învingătorilor, care au arătat că 
sînt pretendenți serioși la primul 
loc al seriei din București. Au mar
cat: Hnat (6), Ceraescu (4), No- 
dea (3), Simion (2), Martini (2), 
Helwig (2) pentru Știința, Nagy 
(4), Bock (4), Marcu (3), Graef 
(2) și Covaci pentru Dinamo.

din țară
I. L. 5—1 (2—1); Școala medie 
mixtă '2 — Locomotiva Timișoara 
5—3 (2—2); Flamura roșie Deta — 
Flamura roșie U.T.T. II 2-1 "(2-0); 
FI. roșie I. T. Lugoj — Metalul 
Reșița 4—3 (1—0); Flamura roșie 
Jimbolia — Voința Timișoara 7—2 
(4—0).

Meciurile feminine au fost foarte 
disputate. In clasamentul echipelor 
masculine, în frunte se găsesc trei 
echipe la egalitate de puncte: Meta
lul Timișoara, Progresul Arad și 
Știința Timișoara (6 p ).

GALAȚI. — In sala Școlii medii 
de băieți nr. 2 s-a disputat dumi
nică o nouă etapă a Cupei de Iarnă. 
Corespondenții P. Paladescu și A. 
Schenkman ne-au comunicat urmă
toarele rezultate: Constructorul 
Brăila — Constructorul Bîrlad 
28—8 (8—3) ; Știința Ga
lați — Progresul Bacău 34—17 
16—11; Știința I.T.G. — Șc. me
die nr. 2 16—16 (11—7).

„CUPA 30 DECEMBRIE” LA POLO PE APA
soțit de un delegat al asociației, 
s-a prezentat la comisia orășe
nească de natație (organizatoarea 
competiției) solicitînd dreptul de a 
prezenta o echipă combinată Tînă
rul Dinamovist-j-Dinamo. Avizului 
favorabil al organizatorilor, dina
moviștii i-.au răspuns, așadar, la 
prima ocazie... neprezentîndu-se la 
meci. In aceste condiții a început 
întîlnirea de polo dintre echipele 
Progresul și Știința, dovedite acum 
singurele concurente la locul întîi. 
Ambele formații, alcătuite în între
gime din jucători buni înotători, 
s-au avîntat de la început într-un 
joc rapid, în continuă mișcare, 
spectaculos prin continuitatea acțiu
nilor. Scorul a fost deschis de Pro
gresul. Bădiță îl găsește liber pe 
Miscernov, care, din apropiere, în
scrie plasat. Totuși, Știința e mai 
omogenă decît Progresul, combină 
mai mult și este mai periculoasă. 
După puțin timp ea reușește să 
egaleze prin punctul marcat de 
Marinescu. Apoi Blajek (Știința) 
și Cloșcă (Progresul) sînt eliminați 

competiția celor mai bune echipe 
feminine, este cea mai importantă 
întrecere internă, a fost schimbat 
criteriul de retrogradare. Ținîn- 
du-se seama că echipele din res
tul țării au devenit mai puternice, 
s-a hotărît ca la sfîrșitul cam
pionatului pe 1956 să retrogradeze, 
în afară de ultima clasată, echi
pa bucureșteană aflată pe vreunul 
din locurile 8—12 (anul acesta 
zona de retrogradare pentru e- 
chipele bucureștene s-a întins în
tre locurile 7 și 12). in cazul 
cînd nici o echipă din București 
nu se va afla la sfîrșitul campio
natului pe unul din aceste locuri, 
vor retrograda automat ultimele 
două clasate. Dacă pe ultimele 
două locuri se vor găsi două e- 
chipe bucureștene, vor retrograda 
amîndouă. Pentru campionatul fe
minin sistemul este simplu : re
trogradează ultimele două echipe, 
indiferent din ce oraș sînt.

S-a modificat și criteriul de cla
sificare în caz de egalitate de 
puncte. Spre deosebire de anul 
1955, cînd a decis coșaverajul ge
neral, în campionatul pe 1956 
(masculin și feminin) primul cri-

Cu cît se aipropie data de 7 ia
nuarie, la care încep întrecerile 
campionatului categoriei A pe 1956 
la hochei pe gheață, cu atît devin 
mai intense pregătirile echipelor 
participante la această importantă 
competiție.

C.C.A., Avîntul Miercurea Cmc, 
Știința Cluj,, Met. Orașul Stalin, 
Voința București, Dinamo Tg. 
Mureș, Flamura roșie Sighișoara și 
Progresul Tg. Mureș, echipele par
ticipante la categoria A, profitînd 
de gheața existentă în anumite re
giuni ale țării, susțin meciuri de 
antrenament, urmărind perfecționa
rea elementelor de tehnică, îmbună
tățirea sistemelor tactice, dobîndi- 
rea unei cît mai bune pregătiri fi
zice. In cele mai multe echipe, an
trenorii respectivi urmăresc, în 
jocurile amicale și de antrenament 
pe care le susțin echipele lor, gă
sirea celor mai bune formule de 
alcătuire a compartimentelor, a li
niilor.

— Ieri dimineață, de la Gheor
ghieni, ne-a chemat la telefon Mi
hai Fl’amaropol, antrenorul echipei 
CCA. El ne-a dat o serie de amă
nunte asupra antrenamentelor e- 
chipei militare și asupra ultimului 
meci .amical a.1 acesteia, susținut 
duminică în compania echipei locale 
Progresul. Bucureștenii au cîștigat 
întîlnirea cu scorul de 9-0 (5-0,
2-0,  2-0). Meciul s-a desfășurat în 
fata unui public numeros (peste 
2000 de spectatori), pe o gheață 
foarte bună, la o temperatură de 
—4 grade. Echipa campioană a 
făcut un joc promițător pentru un 
început de sezon. In mod special 
s-au remarcat acei jucători care au 
făcut parte din lotul reprezentativ 
întors de curînd din tabăra de 
pregătire din R. Cehoslovacă (Cza- 
ka, Incze III, Peter etc.). Ei sînt 
într-un progres sensibil în ceea 
ce privește patinajul. Cele 9 punc
te ale învingătorilor au fost mar
cate de: Flamaropol (3), Dlugoș 
(3), Czaka (2i, Peter și Ganga. 
Bucureștenii au prezentat urmă
toarea formație:

Dron (Pușcaș), Czaka, Raduch, 

din joc. Kroner intră în posesia 
mingii, o pasează coechipierului său 
Vasiliu, care înscrie al doilea punct 
pentru echipa sa. La reluare, Pro
gresul, cu un om în minus prin eli
minarea lui Dumitru, nu-i poate 
opri pe jucătorii Științei să-și mă
rească avantajul. Kroner înscrie:
3-1.  Acum, jucătorii Progresului ac
ționează nervos și nu se regăsesc 
nici un moment. In schimb, Știința 
atacă cu forțe sporite și, rînd pe 
rînd, Marinescu, Blajek, Chiriac mă
resc scorul în favoarea echipei lor 
la 6-1. Cel de al doilea gol al Pro
gresului este înscris de Bădiță. 
Rezultat final: 6-2 (2-1) pentru 
Știința. Iată clasamentul final:
ștjința 5 4 0 1 51: 9 8
C. C. A, 5 3 0 2 23: 8 6
progresul 5 3 0 2 25:13 6
Dinamo 5 3 0 2 20:26 6
Voința 5 2 0 3 19:25 4
JLocomotiva 5 0 0 5 7:64 0

La juniori prima serie a fost cîș- 
tigată de echipa Progresul, care a 
totalizat 5 puncte din 3 partide ju
cate. fn cealaltă serie, formată din 
două grupe, locul întîi a revenit 
echipei Metalul.

teriu îl constituie victoria -directă. 
In caz că aceasta nu ajută la 
clasificare, va decide coșaverajul 
direct. In situația că nici acesta 
nu departajează, va decide coșa
verajul general. O nouă și im
portantă prevedere a regulamen
tului pe anul 1956 este obligativi
tatea, pentru toate echipele de 
categoria A, de a avea echipe de 
juniori-junioare. La a treia ne- 
prezentare a echipei de juniori, 
formația de seniori va fi elimi
nată din . campionatul republican.

In privința campionatului de 
juniori-junioare, el va fi organizat 
pe etape (etapa orășenească, re
gională, finală). Vor participa e- 
chipe de colectiv și reprezentative 
de școli, spre deosebire de com
petiția „Cupa Orașelor", cea mai 
importantă întrecere a juniorilor, 
din anul acesta, care, așa cum 
s-a constatat, n-a stimulat co
lectivele sportive, reducîndu.se la 
o participare formală a unor... 
nereprezentative „selecționate" de 
orașe.

Campionatele de calificare mas
culin și feminin se vor desfășura 
după aceleași criterii ca și pînă 
acum.

Incze III, Hollo, Peter, Flamaro
pol, Zografi, Lorincz, Dlugoș, 
Ganga.

Echipa din Gheorghieni, promo
vată anul acesta în categoria A, a 
avut o frumoasă comportare, opu- 
nînd militarilor o rezistență mult 
mai dîrză decît o arată scorul. 
Marți, la Gheorghieni, CCA va sus
ține un nou joc amical, de data a- 
ceasta cu Dinamo Tg. Mureș.

— Ca de obicei, și în acest an. 
la Miercurea Ciuc se află nume
roase echipe de hochei pe gheață, 
care se pregătesc în vederea apro
piatelor întreceri oficiale. Faptul 
că terenul central „Avîntul" n-a 
fost^ înghețat în ultima saptămînă 
a împiedicat desfășurarea jocuri
lor amicale proiectate. In schimb, 
echipele .aflate aici (Știința Cluj, 
Metalul Steagul roșu Orașul Stalin, 
Voința București precum și e- 
cliipele locale) s-au antrenat zil
nic, la „Progresul", pe lacul din 
marginea orașului sau la Avîntul, 
pe^ terenul II. Ieri, temperatura a 
scăzut și a făcut posibilă organi
zarea competiției „Cupa 30 De
cembrie". Primele jocuri se vor dis
puta mîine. Principial, și-au anun
țat participarea echipele : CCA, 
Progresul ■ Gheorghieni, Voința 
București, Avîntul Miercurea Ciuc, 
Dinamo Tg. Mureș, Știința Cluj, 
Metalul Orașul Stalin și echipa lo
cală de categorie B, Progresul.

După cum se vede, o adevărată 
„repetiție generală" înaintea cam
pionatului categoriei A (lipsește nu
mai Flamura roșie Sighișoara).

Două importante competiții 
pugilistice încep in luna ianuarie

Odată cu primele zile ale noului 
an, după o foarte scurtă perioadă 
de răgaz , activitatea pugilisiică 
reîncepe cu și mai multă intensi
tate. Intr-adevăr, dacă în campio
natul republican pe echipe, recent 
încheiat, s-au întrecut numai șase 
echipe, iar numărul boxerilor care 
și-au disputat înfîietate.i a fost 
destul de redus, cele două impor
tante competiții pugilistice care în
cep la 1 ianuarie și — respectiv— 
22 ianuarie: campionatul indivi
dual de calificare seniori și cam
pionatul republican pentru juniori, 
vor angrena în întreceri întreaga 
masă a boxerilor noștri, cu excep
ția- celor de categoria I și a maeș
trilor sportului.

Campionatul individual de cali
ficare — competiție care precede 
în fiecare an desfășurarea, campio
natelor republicane, desemnînd 
dintre boxerii de categorii inferioa
re de clasificare pe acei care ur
mează să încrucișeze mănușile cu 
pugiliștii noștri fruntași în în
trecerea pentru cucerirea titlurilor 
de campioni ai țării—se va disputa 
de-a lungul a patru etape. Prima 
etapă va avea loc între 1 și 22 
ianuarie, în toate raioanele și o- 
rașele în care există colective spor
tive cu secții de box. La această 
etapă participă boxerii de categoria 
a IlI-a, precum și boxerii neclasi
ficați, dar care au la activ 3 me
ciuri disputate anual. Urmează a- 
poi, între 4—19 februarie, etapa re
gională. In cadrul acestei eta.pe se 
vor întrece boxerii de categoria a 
H-a, și campionii de raion, cali
ficați din etapa precedentă. Intre 
2—4 martie va avea loc etapa in
terregională, în cadrul căreia se 
vor întîlni campionii pe categorii 
ai următoarelor regiuni: Regi
unea Stalin—Regiunea Autonomă 
Maghiară Ia Orașul Stalin; Su
ceava— Bacău la Suceava ; lași— 
Bîrlad la Iași ; Constanța—Galați 
la Galați ; Ploești—Pitești la Plo
ești ; Craiova—Hunedoara la Cra
iova ; Cluj—Timișoara la Cluj ; Ba
ia Mare—Oradea la Baia Mare ; 
București—Arad la Giurgiu. Etapa 
finală a campionatului de califi
care va avea loc între 16—25 mar
tie la Cluj. Participă învingătorii 
din etapa interregională, precum și 
campionii orașului București, care 
se califică direct pentru această 
etapă.

Intîlnirile din campionatul de ca
lificare se vor disputa astfel: în 
etapa raională, pe distanța de 3 
reprize a 2 minute, tar de la etapa 
regională inclusiv, pe distanța de 
3 reprize a 3 minute.

In vederea acestei importante 
competiții, colectivele sportive eu 
secții de box vor trebui să ia de 
îndată toate măsurile necesare pen
tru ca un număr cît mai mare de 
boxeri să participe la prima e- 
tapă a campionatului. De aseme
nea, antrenorii vor trebui să-șî 
pregătească cu atenție elevii, j
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Din munca
Au trecut aproape patru luni de 

cînd s-au deschis porțile școlilor 
din învățămîntul de toate gradele. 
Alături de celelalte cadre didactice 
profesorii de educație fizică se stră
duiesc, printr-o muncă susținută să 
contribuie la întărirea sănătății e- 
levilor, la pregătirea lor fizică. Pe 
zi ce trece, numeroși profesori de 
educație fizică își îmbunătățesc 
munca prin aprofundarea materiale
lor de specialitate, prin interesul 
pe care-1 acordă ridicării nivelului 
lor politic și profesional. Pe lingă 
acest fapt, activitatea metodiștilor 
de educație fizică din unele secții 
de învățămînt regionale și raionale, 
precum și orientarea mai bună a 
cercurilor pedagogice privind întoc
mirea tematicii pentru lecțiile prac
tice și teoretice, au făcut ca mun
ca unor profesori să fie mai bine 
îndrumată, iar conținutul aoestei 
munci mai corespunzător. De a- 
semenea, catedrele de educație fizi
că din învățămîntul superior sînt 
mai bine închegate din punct de 
vedere organizatoric, iar probleme
le care se discută în ședințele de 
catedră sînt tratate cu m>ai multă 
competență.

Astfel se explică faptul că acti
vitatea de educație fizică din ora
șul și regiunea Cluj — metodist 
prof. Lorinczy Francisc — se desfă
șoară la un bun nivel, iar munca 
în cercurile pedagogice este orien
tată spre rezolvarea problemelor le
gate de practică, spre popularizarea 
celor mai bune metode de lucru 
ale cadrelor didactice Nu este în- 
tîmplător faptul că la școala medie 
de 10 ani fete nr. 8 din Cluj, unde 
funcționează prof. Lucia Ghergiaru, 
lecțiile de educație fizică sînt bine 
pregătite, se desfășoară cu mult di
namism. Planificarea judicioasă a 
materialului din programa de învă
țămînt la educația fizică, alegerea 
și repetarea unor teme într-o serie 
de lecții, dau dovadă că profesoara 
are o bună orientare în alcătuirea 
procesului instructiv educativ.

La Oradea, cercul pedagogic con
dus de prof. Miatei Francisc desfă
șoară o muncă rodnică, iar tema
tica întocmită pentru acest an șco
lar cuprinde o scrie de probleme 
legate direct de munca din școli. 
Cele cîteva teme pentru ședințele 
cercului pedagogic demonstrează 
cu prisosință acest lucru. Iată cî
teva din aceste teme : atletismul 
In școlile din orașul Oradea, gim
nastica sportivă în școli, jocurile 
sportive în școli, analiza- concursu
rilor și demonstrațiilor sportive și 
o serie de teme privind pregătirea 
practică a profesorilor, cum sînt: 
alergarea de viteză, aruncare la coș 
din alergare și demarcarea la bas
chet, lecții deschise, precum și pro
bleme de arbitraj privind concursu
rile de gimnastică. Este de la sine 
înțeles că profesorii de educație fi
zică au ce învăța din ședințele 
cercurilor pedagogice și că orien
tarea lor contribuie la -pregătirea 
temeinică a activității. Ca un 
exemplu pozitiv putem cita si fe
lul cum își desfășoară activitatea 
cercul pedagogic -al profesorilor din 
orașul Sibiu (responsabil prof. Va- 
sile Răileanu).

Tot astfel, se poate afirma că 
și în învățămîntul superior munca 
s-a îmbunătățit simțitor față de 
anul trecut. De exemplu, la institu
tele de învățămînt superior din o- 
rașul iași, asistenții se pregătesc 
temeinic pentru lecții. Așa fac 
Glrorghe B-aiz’at, Eugenia Coteanu 
și Constantin loanițescu de la II- 
niversitatea A. I. Cuza. Bine în
tocmită este și planificarea muncii 
didactice, care reflectă o serioasă 
preocupare pentru însușirea temei
nică a materialului. Ca un rezultat 
concret al acestei munci, la lecțiile 
de control ținute de lectorul Con
stantin loanițescu, 25 studenți au 
realizat în toamna acestui an, la 
diferite probe de -atletism, normele 
de clasificare pentru categoria a
III-a.

Din planul calendaristic întocmit 
pentru perioada- de toamnă de că
tre .asistentul Kozanlian Abro de la 
Institutul agronomic din Cluj, re
iese că- și la acest institut munca 
de educație fizică este bine concre
tizată și că planificarea materialu
lui, judicios întocmită poate con
tribui la formarea și perfecționarea 
deprinderilor de mișcare, la dez
voltarea și aplicarea calităților fi
zice și a celor morale și de voință, 

lată cum arată acest plan ca
lendaristic :

Lecția 1:
— educația fizică, parte inte

grantă a educației comuniste
— complexul sportiv G.M.A.
— educația fizică în învățămîn

tul superior
Lecția a Il-a:
— alergarea pe distanțe medii — 

startul de sus

de educație fizică în școli

mingii la handbal

înălțime prin pă-

de 2-3 jucători și

și așe- 
la hand-

elancu

— poziția fundamentală și prin
derea mingii la handbal

— ștafetă cu elemente însușite
Lecția a III-a:
— startul de jos
— conducerea 

din mers
Lecția a IV'-a:
— săritura în 

șire
— combinații 

repetarea driblingului
—- alergarea pe teren variat
Lecția a V-a:
— repetarea săriturii în înălțime
— aruncarea grenadei de pe loc
— trasul la poartă la handbal, 

joc de școală
Lecția a Vl-a:
— aruncarea grenadei cu elan
— cursa cu obstacole G.M.A.
— trasul la poartă din alergare 
Lecția a VII-a :
— săritura în înălțime — control
— repetarea aruncării grenadei 

cu elan
— atacul adversarului 

zarea jucătorilor pe teren 
bal. Joc la două porți.

Lecția a VllI-a:
— aruncarea grenadei

—- control
— repetarea elementelor însușite 

la handbal
Din planul de mai sus se con

stată că asistentul respectiv s-a o- 
rientat bine în planificarea mate
rialului de atletism și a mers pe 
linia planificării unui număr re
dus de teme pe care le repetă de 
cîteva ori în lecții consecutive. Da 
fel a procedat și cu însușirea ele
mentelor jocului de handbal, unde 
se insistă într-o perioadă mai lun
gă la însușirea tehnicii unui singur 
joc.

In aceste condiții, este normal 
ca nivelul de pregătire al studen
ților să fie corespunzător și rezul
tatele la lecțiile de control să fie 
la înălțimea cerințelor.

Exemple bune de profesori care 
lucrează cu multă tragere de inimă 
mai sînt și V.asile Bădărătu de la 
școala medie mixtă din Vaslui, 
Irina Stănculescu de la școala- pe
dagogică din Giurgiu, precum și 
lectorul Dumitru Zugrăvescu de lia 
Institutul agronomic din Iași. La 
Piatra Neamț, directorul școli me
dii de băieți, prof. C. Bredeanu, a 
dat și dă permanent un sprijin 
material consistent activității de 
educație fizică. Datorită acestui 
sprijin a fost terminată o sală 
de gimnastică ce poate fi conside
rată model. Ea este una din cele 
mai bune săli de gimnastică din 
Moldova.

In unele centre școlare, mergîn- 
du-se pe linia ridicării continuie 
a măiestriei sportive a elevilor, se 
acordă o deosebită importanță ac
tivității din cadrul școlilor sportive 
de elevi. In orașul Cluj, de 'exem
plu, problemele școlii sportive con
stituie o preocupare din partea sec
țiunii de învățămînt a sfatului 
popular și a Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport. Secțiunea 
de învățămînt s-a îngrijit de buna 
selecționare a elevilor, de asigura
rea condițiilor de lucru și de în
cadrarea secțiilor cu cele mai bune 
elemente, iar rezultatele nu au în- 
tifzi'ăt să apară. Echipa de volei, 
pregătită de prof. Ion Scurtu, s-a 
clasat pe locul II la finalele cam
pionatelor republicane de juniori, 
iar în secția de gimnastică fete 
— prof. Iudit Finta — majorita
tea elevilor au obținut clasificarea 
sportivă la diferite categorii

Cu același sprijin din partea sec
țiunii de învățămînt și C.C.F.S.. 
școala sportivă de elevi de la Plo- 
esti, cu secțiile de gimnastică bă
ieți și fete (prof. Gheorghp Mă
tușa și Nina Mătușa) precum și 
secția de atletism (prof. Mircea 
Simion) obțin rezultate din cele 
mai bune.

★

Dacă activitatea de educație fi
zică din unele regiuni este rod
nică, datorită muncii metodiștilor 
de educație fizică, a cercurilor pe
dagogice și a interesului pe care 
profesorii îl acordă diferitelor pro
bleme școlare, mai sînt însă și 
unele localități cu populație școlară 
mare, unde activitatea se rezumă 
doar la orele de curs și acestea 
pregătite, uneori, superficial,

Iată, de exemplu, situația în o- 
nașul lași. Aici sînt încadrați în 
învățămîntul mediu și elementar 
un număr de 45 profesori, dintre 
care majoritatea sînt necalificați. 
Față de această situație, se pune 
problema unei intense activități în 
cadrul cercului pedagogic, pentru

ridicarea nivelului lor profesional. 
Cu toate acestea, situația cercului 
pedagogic se prezintă foarte precar, 
atît în privința problemelor 
se discută, cît și în ceea ce 
vește participarea profesorilor 
ședințe. Tematica cercului nu cu
prinde probleme oare să contribuie 
la ridicarea nivelului profesional al 
cadrelor didactice și referate care 
să trateze probleme legate de acti
vitatea practică, ci cu-prinde pro
bleme cunoscute și prezentate 
nenumărate ori. Este normal 
în această situație, la care 
contribuie comoditatea profesorilor 
și lipsa de control a secțiunii de 
învățămînt, frecvența să fie abiia 
de 50 la sută.

Totodată, și activitatea în majo
ritatea colectivelor sportive școla
re este nec-oresipunzătoare. Angaja
mentele pe linie de G.M.A. au fost 
realizate doar la Școala medie de 
10 ani nr. 1, iar în privința acti
vității competiționale, în toamna 
acestui an nu s-a organizat nici o 
competiție școlară.

In orașul Vaslui este o situație 
asemănătoare. Directorii de școli 
nu se străduiesc să asigure con
dițiile normale pentru desfășurarea 
activității de educație fizică. In 
plus, secțiunea de învățămînt a 
raionului a încadrat, la orele de e- 
ducație fizică, directori de școli, 
care nu au nimic comun cu 
ciplin-a educației fizice.

Lipsurile în regiunea Iași 
datoresc secțiunii de învățămînt, 
care nu arată preocupare pentru 
problemele de educație fizică din 
școli și nu-i trage la răspundere 
pe profesorii care nu-și îndeplinesc 
sarcinile ce le revin.

Totodată, metodista secțiunii de 
învățămînt, I. Plugaru, cu toate 
că își cunoaște munca, nu este su
ficient de autoritară și evită să 
facă observații profesorilor, atunci 
cînd nu-și îndeplinesc sarcinile.

dîs-

se

★

De curînd, școlile au inaugurat 
activitatea de educație fizică de 
iarnă, .prilej bun pentru întărirea 
muncii în școli și intensificarea 
pregătirii pentru campionatele re
publicane școlare.

Pentru aceasta este necesar ca 
secțiunile de învățămînt, metodiș- 
tii de educație fizică și conducerile 
cercurilor pedagogice, să-și îndrepte 
atenția în special spre consolidarea 
activității colectivelor sportive din 
școli și spre organizarea cit mai 
multor competiții școlare cu carac
ter local. Totodată, pregătirea pen
tru campionatele republicane șco
lare pe anul 1956 trebuie să consti
tuie un bun prilej de întărire a 
muncii secțiilor colectivelor spor
tive, de pregătire temeinică ,a echi
pelor, pentru ca rezultatele care se 
vor obține să dovedească din plin 
creșterea nivelului tehnic sportiv 
al elevilor din școilile patriei noas
tre.

Șeful
Prof. VAS1LE LUPAN

serviciului învățămînt 
C.C.F.S./C.M.

din

Dubla întâlnire Cerveno Zname Sofia — Partizan Belgrad
SOFIA (prin telefon). — Sîm- 

bătă și duminică a avut loc în 
Sala Sporturilor din Sofia întîl
nirea de tenis de masă dintre 
echipa locală Cerveno Zname și 
echipa Partizan Belgrad. Mani- 
festînd un joc superior, ofensiv 
și spectaculos, oaspeții au cîști
gat cu scorul de 5—2 la băieți 
și 3—1 la fete. Turneul individual 
care a avut loc după aceea, le-a 
revenit, de asemenea, iugoslavi-

Fotbaliști austrieci sancționați pentru contrabandă
Ședința plenară a Federației 

austriace de fotbal, dezbătînd ca
zul jucătorilor Szanwald și Pich
ler, care — după cum se știe. — 
au fost prinși făcînd contrabandă 
de mărfuri cu ocazia întâlnirii 
Au&tria-lJngaria, a hotărît urmă
toarele :

Rudolf Szanwald, portarul echi
pei naționale și jucător în echipa 
Wiener Sport Kkub. a fost exclus 
pe viață din echipa națională a

...Aici se ridică elementele tinere. In secția de scrimă a asociației 
Dinamo se pregătesc viitorii campioni

Tineretul s-a afirmat în campionatele de scrimă 
pe echipe ale U.R.S.S.

Scrimerii sovietici și-au încheiat 
activitatea competițională din acest 
an odată cu desfășurarea campio
natului pe -echipe, care a avut loc 
recent la Leningrad. O caracteris
tică a acestei a 18-a ediții a cam
pionatului a constituit-o numărul 
mare de trăgători tineri aflați în 
fiecare echipă. Din cei 160 de parti
cipant aproape jumătate erau în 
vîrstă de 17-20 ani. Dacă înaintea 
întrecerilor unii spectatori și chiar 
participant se îndoiau că introdu
cerea scrimerilor tineri în echipă va 
contribui la succesul campionatului, 
încă de la. primele asalturi ei 
și-au schimbat părerea, asistînd la 
un campionat extrem de disputat 
și de un înalt nivel tehnic.

La proba masculină de floretă, 
asociația Burevestnik a prezentat 
două echipe, cele mai tinere din 
campionat. Aceasta nu le-a împie
dicat însă să se califice în turneul 
final și să se claseze pe primele

Sportul indian pe calea afirmării
In ultimii ani. tineretul din in

dia a început să practice sportul 
pe o scară tot mai largă. întrecerile 
sportive ce se desfășoară în ora
șele și satele țării, sînt urmărite 
de numeroși spectatori, iar vizitele 
sportivilor străini au stîrnit un 
mare interes. In special evoluția 
fotbaliștilor sovietici în India s-a 
bucurat de o atenție deosebită.

Una dintre cele mai populare 
discipline sportive este hocheiul 
pe iarbă, echipa Indiei deținînd în 
acest sport o supremație mondială. 
In decursul ultimilor 25 de ani, e- 
chipa indiană a cucerit cu regu
laritate medalia olimpică de aur. 
In acest sport, cel mai cunoscut 
jucător este Djan Ceanda, care 
este denumit „fachirul" hocheiu
lui. El constituie un exemplu pen
tru tinerii jucători de hochei care 
năzuiesc să ajungă la măiestria 
lui. Această disciplină sportivă 
este practicată în toate provin
ciile țării.

Dintre celelalte discipline spor
tive, cele mai dezvoltate sînt: te
nisul de cîmp, crichetul și fotba
lul. Jucătorii de tenis indieni au 
înregistrat succese pe tărîm inter- 

la

s-a
de baschet

lor, cîștigători fiind Ga’oric 
băieți și Ciovic la fete.

In acest timp la Belgrad 
desfășurat întîlnirea 
dintre cele două echipe. Deși au 
condus o mare parte din joc. bas- 
chetbaliștii bulgari au părăsit te
renul învinși. Forțînd eficace în 
ultimele minute, Partizan a cîști
gat cu scorul de 88—78. De re
marcat că la pauză scorul e-a 
favorabil echipei din Sofia 35-33.

Austriei. De asemenea, i s-a ridi
cat dreptul de a participa la jocu
rile internaționale ale clubului său. 
pe care acesta le va întreprinde în 
viitor. In plus, i s-a ridicat drep
tul de ioc oe timp de trei ani.

Rudolf Pichler, fost centru ata
cant al naționalei Austriei, nu va 
mai putea apărea sub culorile re
prezentativei țării sale. El nu va 
putea pleca în străinătate. Tot
odată i s-a ridicat dreptul de joc 
pe timp de un an. 

două locuri. Campioană a devenit 
echipa Burevestnik I .alcătuită din : 
campionul U.R.S.S. maestrul spor
tului M. Midler, maestrul sportu
lui V. Kolesnikov, trăgătorii de ca
tegoria I, V. Balon și D. Suller.

Extrem de disputată a fost proba 
de scrimă cu baioneta. Primul loc 
a revenit echipei T.S.K.M.O., care a 
cîștigat toate întîlnirile. Cel mai 
bun rezultat individual l-a realizat 
însă dinamovistul A. Ivanov, care 
a cîștigat 19 asalturi din 20.

In proba feminină de floretă, me
ciul decisiv a fost cel dintre echi
pele Dinamo și T.S.K.M.O. In ul
timul .asalt, cînd scorul 
V. Rastvorova a învins-o 
tikova, adueîndu-și astfel 
primul loc.

întrecerile unional- de 
echipe au arătat progresul înregis
trat de trăgătorii sovietici și creș
terea evidentă a măiestriei lor 
sportive.

er.a egal, 
pe N. Si- 
echipa pe

scrimă tpe

cunoștințe

fotbaliștii

iI
I

național, cel mai bun jucător fiind 
Ghos Mohammed. Crichetul, care 
în Europa, cu excepția Angliei, 
este practicat în cercuri restrînse, 
se bucură în India de o populari
tate deosebită Jucătorii indieni au 
evoluat cu succes în fața echipei 
Angliei și Australiei.

Un alt sport care cunoaște o 
mare dezvoltare este fotbalul, 
practicat mai ales in provincia 
Bengal. întîlnirile care au loc la 
Calcuta sînt urmărite de z*>ci de 
mii de spectatori. Fotbaliștii in
dieni, care au evoluat și- în Euro
pa, au dovedit că au 
tehnice avansate, știu să dribleze, 
folosesc pasele scurte, singura lor 
lacună r'ămînînd șuti”! la poartă. 
Abia în ultimul timp, 
indieni joacă cu bocanci, căutînd 
să se deprindă cu acest echina- 
ment indispensabil unui bun ju
cător. De asemenea, trebuie să 
subliniem că ei practică un joc 
foarte corect, cel mai mic fault 
fiind sancționat cu severitate.

Și sportul feminin a început să 
ia o amploare din ce în ce mai 
mare, dacă ținem seama de faptul 
că acum cît'va ani. riei rin se po
menea ca femeile să se ocupe de 
sport. Pe tărîm internațional, tine
rele sportive indiene au evaluat 
pentru prima oară la campionatele 
mondiale de volei desfășurate la 
Moscova. Cu toate că nu a obținut 
nici o victorie, e 1 ipa feminină a 
învățat foarte mult, ceea ce a a- 
jutat la dezvoltarea acestei disci
pline sportive în rîndul tinerelor 
indiene

Masele largi de muncitori și ță
rani pot practica numai acele 
sporturi care nu cer amenajări 
sportive deosebite. Ei practică în 
special Kabaddi (un joc care se 
poate practica pe cîmp) și Gulli- 
Donda (joc asemănător cu Go- 
rodki. practicat pe scară largă in 
U.R.S.S.).

In ceea ce privește alte sporturi, 
India este abia la început. Cicliști
lor indieni, de pildă, le lipsește 
experiența marilor întreceri și abia 
participînd la ultimele două 
ale Cursei Păcii, ei au putut 
însușească diferite elemente 
nice și tactice.
de asemenea la începuturile 
Totuși, tineretul indian luptă 
răsputeri ca și această disciplină 
sportivă să fie practicată de mase 
tot mai largi.

ediții 
să-și 
teh- 
este 
sale.
din
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Înaintea jocurilor olimpiee de iarnă
In competiția de hochei a Jo

curilor Olimpice de iarnă, de la 
Cortina d’Ampezzo, Canada va fi 
reprezentată de echipa Kitchener 
Dutchman care zilele trecute a 
sosit tn Europa. Această echipă 
este considerată — după cum a- 
nunță ziarul Soviețki Sport — 
drept cea mai puternică dintre 
toate formațiile amatoare ale Ca
nadei. Este suficient să amintim 
că în ultimii trei ani ea a cucerit 
de două ori — în 1953 și 1955 — 
cupa „Allan", cel mai^ important 
trofeu care se conferă în liga 
amatoare de hochei a Canadei. In 
1954, Kitchener Dutchman a cedat 
cupa la o diferență minimă echi
pei Pentinkton. Totuși, în Canada 
Kitchener Dutchman este conside
rată o echipă mult mai puternică. 
Spre deosebire de Pentinkton, în 
formația căreia joacă mulți ho- 
cheiști foști profesioniști, echipa 
Kitchener Dutchman este alcătuită 
exclusiv din amatori. Intre cele 
două echipe există și o diferență 
marcantă în privința stilului de 
joc. Dacă Pentinkton practică mai 
mult un joc individual și în forță, 
în schimb Kitchener Dutchman 
preferă jocul rapid și colectiv. 
Pentru viteza cu care patinează 
hocheiștiî acestei echipe, ei au fost 
supranumiți „olandezii sburători". 
Pînă la începutul jocurilor cana
dienii vor susține cîteva întîlniri 
de aclimatizare în Europa.

In acest an patinatorii din 
țările nordice au avut prilejul să

A hat sfîrșit concursul 
de schi de la Leningrad

La 25 decembrie a luat sfîrșit 
la Leningrad concursul de schi la 
oare au luat parte cei mai buni 
fondiști sovietici.

Cursa feminină disputată pe 
distanta de 5 km. a fost cîștigată 
de R. Eroșina cu timpul de 19’09”. 
Pe locul doi s-a clasat A- Kolcina 
cu 19’28”.

In proba de .15 km. rezervată 
bărbaților victoria i-a revenit tî- 
nărului schior M. Galiev. Ej a 
parcurs distanța în timpul de 
52’01”. Campionul Uniunii Sovie
tice pe anul 1954, P. Kolcin s-a 
clasat pe locul al doilea cu re
zultatul de 52’38”.

Pe echipe, primul loc a fost o- 
cupat de reprezentativa asociației 
Burevestnik.

(Agerpres)

Patinatorii sovietici 
au început întrecerile

Pe patinoarul asociației Vodnik 
din orașul Gorki a început la 25 
decembrie un concurs de patinaj 
viteză la care iau parte patinatori 
de frunte reprezentînd asociațiile 
Dinamo, Spartak, Lokomotiv, Dau
gava, Burevestnik, Zenit și TSK 
MO.

In prima zi a concursului s-au 
disputat probele feminine pe dis
tantele de 500 m. și 1.500 m. In 
ambele curse, victoria i-a revenit 
reprezentantei asociației Burevest
nik, Rimma Belova.

(Agerpres)

Pregătirile boxerilor polonezi
La 29 ianuarie boxerii polonezi 

vor susține o triplă întîlnire in
ternațională cu echipele selecțio
nate ale R.P. Ungare. Astfel, echi
pele A ale celor două țări se vor 
întîlni la Varșovia, echipele de 
tineret la Rzeszow, iar echipele 
secunde la Budapesta.

Boxerii polonezi s-au pregătit 
cu multă vreme înainte în vede
rea întîlnirilor internaționale pro
gramate la începutul noului an. 
Pentru tripla întîlnire cu echipele 
R.P. Ungare, lotul polonez a fost 
mărit, cupdnzînd acum aproape 50 
dintre cei mai valoroși boxeri ai 
tării, precum și o serie de ele
mente tinere- In vederea meciu
lui dintre echipele reprezentative 
de la Varșovia, comisia poloneză 
de specialitate _ a alcătuit urmă
torul lot; Kukier (muscă), Ste- 
faniuk (cocoș), Soczewinski (pr- 
nă), Niedzwiedzki (semiușoară), 
Drogosz (ușoară), Ponanta (semi- 
mijlociie), Pierzykowski (mijlo
cie mică), Piorkowski (mijlocie), 
Grzelak (semigrea), Goscianaki 
(grea) și alții. 

facă cîteva antrenamente pe ghea
ță înaintea deschiderii oficiale a 
sezonului de competiții. Astfel, 
norvegienii au arătat de la pri
mele starturi o formă bună. In 
proba de 500 in. trei patinatori : 
S. Sevteland, F. Hodt și R. Elve- 
nes au obținut rezultatul de 44,1 
sec.

Roald Os, unul din cei mai buni 
specialiști norvegieni pe distanțe 
medii, a sosit al patrulea la o ze
cime de secundă. In schimb, el a 
cîștigat detașat cursa de 3000 m. 
cu timpul de 4:53,2, excelent pen
tru început de sezon și oentru un 
patinoar de șes. Clasica probă de 
1500 m. i-a revenit lui Jan Chris
tiansen în 2:18,7. Fostul campion 
mondial și olimpic Hjalmar An
dersen a avut, după cum se știe, 
un accident, dar în momentul de 
față este restabilit și probabil că 
va face parte din echipa olimpică 
a Norvegiei.

+ Cu cîteva zile în urmă, la 
Spindleruv-Mlln au avut loc pri
mele concursuri de control ale să
ritorilor cehoslovaci și sovietici 
care se antrenează în această lo
calitate. Primele două locuri au 
revenit sportivilor sovietici Moș- 
kin și Sakadze, care, cu tot tim
pul nefavorabil, au reușit rezul
tate bune. Primul a sărit 72,5 m., 
cel de al doilea 77,5 m.

♦ După cum anunță ziarele de 
peste hotare, în S. U. A. este în

Trambulina „Italia" pe care se vor desfășura probele de sărituri 
din cadrul Oii mpiadei de Iarnă

întîlniri internaționale in R. D. Germană
BERLIN 26 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). In ultima 
vreme sportivii din R.D. Germană 
âu susținut numeroase întîlniri in
ternaționale.

Cu mare interes au așteptat a- 
matorii de sport din Leipzig me
ciul de handbal în sală dintre re
prezentativele RD: Germane și 

Franței.
In sala de sporturi din Leipzig, 

în fața a 3000 spectatori s-a desfă
șurat vineri întîlnirea dintre cele 
două țări. Sportivii germani au 
obținut o frumoasă victorie în fa
ța handbaliștilor francezi, socotiți

• In zilele de 28 și 29 ianuarie 1956 
va avea loc la Paris întîlnirea in
ternațională de gimnastică, dintre e- 
chipele naționale ale Franței și Po
loniei.
• Duminică a avut loc în Fran

ța o întîlnire internațională de rugbi, 
între o selecționată franceză și echi
pa reprezentativă a Noii Zeelande. 
Jucătorii neozeelandezi au obținut 
victoria cu scorul de 19-11.

© In cadrul unui turneu interna
țional de baschet, care a început vi
neri la Bruxelles, echipa cehoslovacă 
Spartak din Praga a învins cu sco
rul de 84—60 (32—23) echipa belgiană 
Racjng.

® In stațiunea de sporturi de iar
nă de la Zakopane au continuat la 
23 decembrie concursurile de verifi
care a schiorilor polonezi în vederea 
apropiatelor Jocuri Olimpice de 
Iarnă de la Cortina d’Ampezzo. Se- 
lecționabilii s-au întrecut în proba 
de slalom uriaș (bărbați și femei).

Proba feminină s-a desfășurat pe 
un traseu în lungime de 409 m. cu 40 
porți și cu o diferență de nivel de 
I960 m. Victoria i-a revenit schioarei 
Kowalska, care a realizat timpul de 
l’27”l/10. In proba masculină (500 m. 
— 55 porți — 1260 m. diferență de ni

plină desfășurare campania pen
tru strîngerea fondurilor necesare 
deplasării echipelor la Olimpia
dă. Datorită reclamei făcută prin 
ziare, radio și televiziune, cît și fap
tului că toate competițiile și specta
colele pentru fondul olimpic au fost 
scutite de impozite, se crede că su
ma necesară va fi realizată. La 
întrecerile olimpice de iarnă spe
cialiștii sportivi americani pun mari 
speranțe în cel mai tînăr mem
bru al echipei, săritorul de pe 
trambulină Ragnar Ulland; El este 
originar din Norvegia, făcînd par
te dintr-o familie celebră de spor
tivi. Bunicul său, Olaf, a fost pri
mul sportiv care a sărit peste 90 
m. Ragnar a învățat să schieze 
la vîrsta de 3 ani, iar la 8 ani 
sărea 34-35 m. In 1951, el s-a sta
bilit în S.U.A. iar în 1955 a de
venit campion al Statelor Unite, 
cu o săritură de 78 m. A doua zi, 
pe aceeași trambulină „norvegia- 
nul-american“ a sărit 86,5 m. Par
ticiparea echipei patinatorilor a- 
merlcani la întrecerile de la Cor
tina este însă problematică. In 
orice caz cunoscuții sprinteri K. 
Henry, J. Worket și Mc. Dermont 
se pregătesc cu asiduitate. In 
echipă a fost introdus puțin cu
noscutul Longozo, care va parti
cipa la probele pe distanțe lungi. 
El face parte și din echipa olim
pică „de vară", la probele de ci
clism pe șosea.

printre cei mai buni din Europa. 
Echipa R.D. Germane a cîștigat 
cu 24—15 (13—6).

Sîmbătă s-a disputat ia Berlin 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipele Dynamo Berlin și 
Spartak Sofia. După un meci de 
bună factură tehnică, în care ini
țiativa a aparținut gazdelor, Dy
namo Berlin a obținut victoria cu 
1-0 (0—0). Unicul gol a fost mar
cat de Schrotter în min. 59. De 
la învingători s-a remarcat întrea
ga echipă, iar de la oaspeți, So
kolov, Goranov și Antonov.

GERHARD LERCH

vel), primul loc i-a revenit lui Maru- 
szarz cu l’54”5/10.

® Echipa selecționată dc lupte a 
U.R.S.S. și-a continuat turneul în 
Franța, întîlnind la 23 decembrie în 
orașul Lyon o selecționată a regiunii. 
Luptătorii sovietici au demonstrat o 
înaltă măiestrie sportivă, cucerind 
victoria în toate cele 12 întîlniri des
fășurate. in 10 întîlniri luptătorii so
vietici au repurtat victoria prin tuș.

La ultimul concurs atletic des
fășurat la Melbourne, atletul ma
ghiar Sandor Iharos a suferit o rup
tură de tendon la gleznă. In urma 
consultațiilor medicale s-a constatat 
că leziunea este destul de gravă, așa 
că i s-a recomandat să nu concureze 
cel puțin trei luni.

© In cadrul unui concurs de tenis 
de masă desfășurat la Tokio, proba 
de simplu bărbați a revenit campio
nului mondial Tanaka, care a învins 
în finală cu 3-2 pe Tsunoda. La femei 
pe primul loc s-a clasat Watanabe.

• A luat sfîrșit campionatul fe

Echipa de vo’ei a R. P. 
în turneul din

Echipa selecționată masculină de 
volei a R.P.R. care întreprinde un 
turneu în R. P. Chineză, a susținut 
la 23 decembrie primul joc de la 
sosire. Voleibaliștii romîni au întîl- 
nit echipa Institutului Central de 
Cultură Fizică din Pekin, repur- 
tînd victoria cu scorul de 3-1 (15-6; 
15-12; 11-15; 15-8). Aproape 6000 
de spectatori au urmărit desfășura
rea acestei întîlniri care a avut loc 
în noua construcție a gimnaziului.

La întîlnire au asistat premierul 
Ciu En-lai și vicepremierul Ho 
Lun. După desfășurarea jocului, ei 
au felicitat călduros pe membrii 
ambelor echipe și s-au fotografiat 
în mijlocul jucătorilor.

La sfîrșîtul meciului, Gh. Petres
cu, antrenorul echipei R.P.R. a de-

BELG1A-FRANȚA 2-1 (1-0)

BRUXELLES 25 (prin radio).— 
Pe stadionul „Heysel", în fața a 
65.000 spectatori, echipa reprezen
tativă a Belgiei a reușit o exce
lentă performanță. Ea a învins 
cu 2-1 (1-0) reprezentativa Fran
ței, care în acest an nu suferise 
nici o înfrîngere. Belgienii au ju
cat cu o mare însuflețire. Rezul
tatul acesta arată încă odată că 
francezii nu pot cîștiga la Bru
xelles. De altfel, belgienii au con
stituit totdeauna pentru francezi 
adversari de temut. Ultimul meci 
disputat la Paris s-a terminat ne- 
decis : 3-3.

In jocul de duminică la Bru
xelles, ambele echipe au aliniat 
cele mai bune formații. In echipa 
belgiană au figurat cunoscuții in
ternaționali Mermans, Huysmans, 
Jadot, Vanden Bosch etc. iar în 
cea a Franței au jucat Kopa, Pian- 
toni, Jonquet, Remetter, Marche 
etc.

In prima repriză jocul a fost 
echilibrat. Belgienii au_ avut ini
țiativa și au reușit să deschidă 
scorul prin Jadot (min. 42). După 
pauză, în primele 10 minute, fran
cezii au dominat cu autoritate și 
au reușit să egaleze prin Pian- 
toni (min. 62) care a reluat o 
pasă de la Kopa. In continuare, 
belgienii au fost cei care au ata
cat mai mult. Punctul victorios 
a fost marcat de Vanden, Bosch 
(în min. 76), dintr-o pasă a lui 
Mermans.

PARIS 25 (prin radio). — In 
fața a 40.000 de spectatori echipa 
B de fotbal a Franței a întrecut 
naționala Turciei cu scorul de 3-1. 
Turcii, care se prezentau după o 
victorie cu 3-1 asupra Portugaliei, 
au deziluzionat. Jucătorii francezi 
s-au impus mai ales spre sfîrși- 
tul partidei, cînd au marcat cele 
trei goluri prin Curyl, Schultz și 
Deladeriere.

★
La Alger selecționata de fotbal a 

Algeriei a întrecut formația se
cundă a Belgiei cu scorul de 2-1.

CAMPIONATUL ITALIAN
ROASA 25 (prin radio). — Ieri 

s-a desfășurat în Italia o nouă 
etapă în cadrul campionatului de 
fotbal. Liderul clasamentului — 
Fiorentina — a obținut o victorie 
dificilă în fața echipei Triestina 
cu scorul de 1-0. Unicul punct al 
partidei a fost înscris de brazi
lianul Julinho. O partidă viu dis
putată a avut loc la Genova, unde 
echipa locală a învins Internazio- 
nale cu scorul de 4-3. Alte rezul-

4.
minin de șah al R.P. Ungare. Pe 
primul lo-c s-a clasat tînăra jucă
toare în vîrstă de 19 ani, Finta, care 
a realizat 9 puncte jumătate din 13 
posibile. Kertesz s-a ciasat pe locul 
5, iar Langos pe locul 6. In campio
natul masculjn după 15 runde, con
duc Bareza (singurul neînvins pînă 
acum) și Szabo cu cîte 11 puncte.

® Echipa de handbal redus a R. Ce
hoslovace a întrecut la Praga repre
zentativa Franței cu 25—14.

O La Copenhaga, echipa de handbal 
în sală a Danemarcei a întrecut re* 
prezentativa Suediei, campioană mon
dială, cu 15—12. Acest rezultat consti
tuie o mare surpriză, deoarece Sue
dia era neînvinsă după 36 de jocuri 
Internaționale.

0 La Delhi, în cadrul unui turneu 
internațional de tenis, s-au înregis
trat mai multe surprize. Suedezul 
Davidson l-a întrecut pe cunoscutul 
jucător danez Nielsen, iar japonezul 
Kanno l-a învins pe Richardson 
(S.U.A.).

R. a debutat victorioasă
R. P. Chineză
clarat următoarele : „Cei mai buni 
jucători din echipa chineză au fost 
Van Tu-hun și Mei Tin-cian care 
s-au dovedit foarte buni trăgători. 
H. Nicolau și C. Mitroi au fost 
cei mai în formă jucători ai echi
pai noastre. Mi-a plăcut foarte 
mult construcția gimnaziului. Jucă
torii noștri sînt îneîntafi de instala
țiile acestei baze sportive și de te
renul de joc."

Antrenorul echipei Institutului 
Central de Cultură Fizică Cian 
Cia-sian a spus : „Jucătorii romîni 
practică un joc rapid și lovesc pu
ternic mingea prin surprindere. Ei 
au de asemenea un serviciu impe
cabil, remareîndu-se în special Ște
fan Roman, care a adus puncte 
prefioase echipei sale".

norm
tate: Lazio-Novara 2-0 (întîlni- 
rea a avut loc sîmbătă); Padova- 
Bologna 3-1, Spal-Napoli 1-2, To- 
rino-Roma 2-1 (aceste partide au 
avut loc duminică).

Luni s-au desfășurat în Italia 
trei întîlniri din campionatul pri
mei divizii de fotbal. Iată rezulta
tele înregistrate : Atalanta—Samp- 
doria 4-1; Milan—Juventus 3-1; 
Pro Patria—Lane Rossi 0-1. In 
urma acestor rezultate, Fiorentina 
continuă să conducă cu 20 p. ur
mează Torino și Lane Rossi cu 
cîte 15 p. etc.

ir
Federația italiană de fotbal și-a 

anunțat calendarul internațional 
centru anul 1956-1957. La 25 apri
lie va avea loc la Roma întîlnirea 
dintre echipele naționale ale Ita
liei și Braziliei. Alte întîlniri mai 
importante : la 18 decembrie Ita
lia- R. F. Germană; la 2 februarie 
1957 Itaiia-Franța la Napoli.

★
Duminică s-a desfășurat la Ma

drid întîlnirea dintre echipele 
Real Madrid (campioana Spaniei) 
și Partizan Belgrad, contînd pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
Campionilor Europei". In fața a 
120.000 de spectatori, fotbaliștii 
spanioli au obținut o categorică 
victorie, întrecînd echipa Partizan 
cu scorul de 4-0 (3-0). Revanșa 
va avea loc în ianuarie la Bel
grad.

*
CAIRO 24 (Agerpres). Intr-un 

meci internațional de fotbal, des
fășurat vineri la Cairo, echipa se
lecționată a Portugaliei a dispus 
cu scorul de 4-0 (3-0) de echipa 
reprezentativă a Egiptului.

★
Intr-un meci amical de fotbat, 

disputat sîmbătă, Honved a în
vins Kinizsi cu 5—1 (0—1). Ki- 
nizsi pleacă în turneu la Malta, 
iar Honved va susține patru jocuri 
în Egipt și patru jocuri în Sudan. 
Primul meci va avea loc la 30 de
cembrie la Cairo, unde echipa 
maghiară va întîlni reprezentativa 
orașului.

★
• In prezent se află în turneu 

în Malta echipa iugoslavă de fot
bal S-K. Beogradski din Belgrad. 
In primul joc fotbaliștii iugoslavi 
au învins cu scorul de 5—2 echi
pa Hamrun Spartans. In continua
rea turneului echipa Beogradski 
a jucat în localitatea La Valette 
cu echipa ..Wanderers". Echioa lo
cală a obținut o surprinzătoare 
victorie cu scorul de 1—0.

• La Praga, întîlnirea de lupte cla
sice interorașe, Helsinki—Praga a re
venit echipei finlandeze cu 6-2.

. întîlnirea mixtă de lupte clasice 
și libere dintre reprezentativele Fran
ței și Belgiei s-a terminat cu victoria 
echipei Belgiei cu 6-4. Reuniunea a 
avut loc la Bruxelles.
• La 25 decembrie a luat sfîrșit la 

Suhumi campionatul unional femi
nin de șah pe anul 1955. Titlul de o- 
noare a fost cîștigat de jucătoarea 
Valentina Borisenko din Lening,Țittd 
care a totalizat 13 puncte jumătate. 
Locurile următoare au fost Împăr
țite, la egalitate, de campioana mon
dială E. Bîkova, L. Volpert și S. 
Rootare, care au totalizat fiecare cîte 
13 puncte.

A Intr-un meci internațional de 
baschet desfășurat duminică, echipa 
iugoslavă Steaua Roșie din Belgrad 
a întrecut cu 66—55 (32-34) echipa se
lecționată a orașului Pavia (Italia).

O Echipa de baschet Spartak din 
Praga a realizat duminică o nouă vic
torie în cadrul turneului internațio
nal de la Bruxelles. Baschetbaliștii 
cehoslovaci au obținut, victoria cu 
scorul de 79—64 (42—29) în fața echi
pei Antwerpss.
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