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Pe culmi de unde se văd limpede 
orizonturile societății comuniste"

I n aceste zile privirile întregii 
ațintite spre Moscova, unde au 
al XX-lea Congres al Partidul 
Sovietice.

Congresul P.C.U.S. reprezintă un eveniment de în
semnătate istorică mondială în viața oamenilor sovietici, 

în viața popoarelor. Pe drept cuvint, el poate fi supranumit Congre
sul constructorilor comunismului, pentru că, intr-adevăr, zorile mi
nunatei societăți se întrezăresc tot mai mult pe întinsurile Uniunii 
Sovietice. Probleme de cea mai mare importanță sînt dezbătute în 
cadrul Congresului, care a fost așteptat și întimpinat prin nenumă
rate succese în muncă de oamenii sovietici, fiind salutat de la mii 
și mii de kilometri și de temerarii exploratori din orășelul antarctic 
„Mirnîi", unde flutură în bătaia viatului polar steagul purpuriu aj 
Uniunii Sovietice.

In prima zi a lucrărilor Congresului, tovarășul N. S. Hrușciov 
a prezentat raportul de activitate al C.C. al P.C.U.S. Raportul ne pune 
în fața unor realizări uriașe, a unor realități luminoase care caracte
rizează întreaga viață de astăzi a popoarelor Uniunii Sovietice. Ra
portul apreciază perioada dintre Congrese'e al XlX-lea și al XX-lea 
ca una din perioadele importante din istoria partidului, din istoria 
luptei lui pentru întărirea Uniunii Sovietice, pentru construirea co
munismului, pentru apărarea păcii în lumea întreagă.

Raportul face o amplă analiză a situației internațonale. Cu
vintele tovarășului Hrușciov, în care se arată că pe arena internațio
nală s-a creat o vastă „zonă a păcii" care cuprinde atît statele so
cialiste cît și state nesocteliste iubitoare de pace din Europa și As a, 
că principiul coexistenței pașnice capătă o recunoaștere internațio
nală tot mai largă, că nu există o inevitabilitate fatală a războiului, 
sînt în măsură să încălzească inimile oamenilor, să inspire încredere, 
să dea viziunea unui viitor pașnic și luminos.

Analizind situația internă a Uniunii Sovietice, raportul ne 
pune în fața unor realizări prodigioase în toate domeniile de acti
vitate, în fața unor succese nemaicunoscute în istorie. Astfel, planul 
cincinal a fost realizat înainte de termen — în patru ani și patru 
luni. In anul 1955, prin comparație cu anul 1950, producția industrială 
globală a reprezentat 185 la sută, producția mijloacelor de producție 
191 la sută, producția articolelor de consuni 176 la sută. Prețul de 
cost a fost redus în acești cinci ani cu 23 la sută. Toate acestea au 
dus la sporirea salariului real al muncitorilor și funcționarilor, care 
a crescut in această perioadă cu 39 Ia sută, la sporirea venitului real 
al colhoznicilor, care a crescut cu 50 la sută.

Progresul material și cultural al oamenilor sovietici s-a oglin
dit — după cum se știe — și în avîntul uriaș al activității de cultură 
fizică. In anii c’ncinahi'ui care s-a scurs, sportivii sovietici au lărgit 
și mai mult baza de mase a mișcării sportive. Este suficient să ară
tăm că numai în anul 1955, la cefe două mari competiții de masă, 
Spartachiada sindicală și Spartachîada elevilor, numărul participan- 
țik>r s-a ridicat la peste 12.000.000. înflăcărați de dorința fierbinte 
de a aduce noi victorii patriei, sportivii sovietici au stabilit în ultimii 
ani peste 1.100 recorduri unionale, dintre care aproape 3C0 au între
cut recordurile oficiale ale lumii. Triumfală a fost evoluția sportivilor 
soviefei la Olimpiada de iarnă, la campionatele mondiale feminine 
și masculine de patinaj viteză, încheiate cu biruința categorică a 
sportivilor țării socialismului victorios.

Tratînd despre proiectul de Directive cu privire la cel de al 
VI-lea cincinal, raportul arată o serie de măsuri luate pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor de trai afe oamenilor sovietici. In 
grija nemăsurată față de om, manifestată din totdeauna în Uniunea 
Sovietică, a fost adoptată hotărîrea ca în cursul cehii de al Vl-lea 
cincinal să se treacă la ziua de muncă de 7 ore pentru toți munci
torii și funcționarii, iar pentru adolescenți (16—18 ani) la ziua de 
muncă de 6 ore. De asemenea, va fi introdusă ziua de muncă de 
6 ore sîmbăta și în ajunul sărbătorilor.

Cite perspective noi nu deschide această hotărîre în fața oa
menilor sovietici I Ei vor avea și mai multe pos bilități de a studia, 
de a-și ridica nivelul cunoștințelor, de a practica pe scară și mai 
largă educația fizică. Volumul investițiilor pentru problemele ocrotrii 
sănătății și culturii fizice în anii celui de al Vl-fca cincinal sfat și 
mai mar*. Numai in 1956 ele ating fabuloasa sumă de 35 milarje 
ruble. Baza materială a sportivilor sovietici s-a lărgit uriaș. Este oare 
nevoie de un exemplu mai elocvent decît acela că la Moscova, în 
plină iarnă, pe geruri de Î9—350 a foât terminată turnarea carcaselor 
de beton ale tuturor amenajărilor marelui complex sportiv de la Luj- 
niki, că pretutindeni în țară, în marile orașe și în micile localități din 
taiga se 
ternică ?

In 
du-se că 
adică cu .. _
absolvit instituțiile de învățămînt sup rior din U-R.S.S . Es e prezentat 
în continuare tabloul luminos de dezvoltare înregistrată de economia 
republicilor unionale. De pildă, producția g'obală a industriei dan 
R.S.S. Kazahă a sporit în 1955 de 33 ori față de 1913, în R.S.S. Gru
zină de 27 ori, în R.S.S. Kirghiză de 37 ori, etc.

N. S. Hrușciov a analizat în continuare activitatea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și a formulat sarcinile care-i sțau 
în față.

Pline de optimism sînt cuvintele cu care își încheie raportul 
tovarășul N. S. Hrușciov:

„Tara sovietică se găsește acum în plin avînt. Dacă e să vor- 
la figurat, ne-am urcat pe o asemenea culme, am atins o aseme- 
înălțime, de unde se văd limpede orizonturile largi pe drumul 
țelul final — societatea comunistă".

omeniri muncitoare sînt 
început lucrările cehii de 

■lea Congres al Partidului Comunist al Uniuni»

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINISTRE 
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înalță construcții sportive, pulsează o activitate vie și pu-

raport se analizează situația invățămintului public, arătîfl- 
î.n anii celui de al V-fea cincnal 1.120.000 de specialiști, 
72 la sută mai mult decît în cel de al lV-lea cincinal, au
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Sportivi fruntași 
și activiști 

sportivi 
propuși candidați 

ai F. D. P,

><■

Fodor (tricou alb), în luptă cu Loji Vilmos (tricou închis). pen
tru balon. Se pare că driblingul baschetbalistului ricstru l-a pus in di

ficultate pe căpitanul ech'pei Prole ier. Fază din jocul Selecționata Bu
curești rr Realei r.

•fr
(Foto: MAX BAMJȘ)
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Am jucat la București în fața unor spectatori 
obiectivi și competenți”

Dec'arații ale conducătorilor și jucătorilor echipei 
de baschet iugoslave Proleter

‘«y--*——-

și jucătorii echipei 
baschet „Proleter“,

bim 
nea 
spre

Conducătorii 
iugoslave de 
care au fost timp de patru zile oas
peții Capitalei, au avut prilejul să 
viziteze cîteva dintre cele mai im
portante construcții ale orașului 
precum și bazele sportive cele 
mai mari. Astfel, delegația iugo
slavă a vizitat combinatul poligra
fic „Casa Scîntcii". Duminică di
mineața jucătorii echipei „Pro- 
leter“ au asistat la opera ,.Ru- 
salka", prezentată pe scena Tea
trului de Operă și Balet. Oaspe
ții noștri au fost îneîntați de cali
tatea spectacolului și de frumusețea 
clădirii Operei. Luni, înainte ere a- 
miază, delegația iugoslavă a făcut 
o vizită la consiliul central al aso
ciației Dinamo.

In convorbirile avute, membrii 
delegației iugoslave au ținut să 
sublinieze impresiile culese cu pri
lejul vizitei lor în țara noastră. la- 
tă-le :

RADOMIR PUTNIK, conducător

ACOW UNDE AU LUPTAT CEFERIȘTII^
Ieri dimineață, la sec

ția (nmătorie-bron? a 
complexului C.F.R. Grivița 
Roșie, tînărul Aurel Vră- 
nestu, căpitanul echipei 
de volei, scotea din for- 

i mă un obiect maj puțin 
obișnuit în acest atelier. 

1 Era o placă din alumi- 
- iiin, pe care se puteau 

citi următoarele cuvinte : 
] „Colectivul sportiv Loco
motiva Grivița Roșie”, 
iar dedesubt: „Glorie 
eternă eroilor căzuți la 
16 Februarie 1933“.

Așa s-au pregătit să 
3 cinstească memoria eroi

lor căzuți la Grivița Ro
șie acum 23 de ani ti
nerii sportivi ai marehii 
complex. Amintirea celor 
care au luptat atunci sub 
conducerea Partidului 
Comunist, organizatorul 
luptei muncitorilor pen
tru o viață mai bună,

împotriva exploatării bur- 
ghezo-moșierești și fasci
zării țării, este cinstită de 
sportivii care lucrează 
aici prin numeroase suc
cese în producție și prin 
așezarea plăcii comemo
rative undeva pe stînca 
Bucegllor.

Pătrunzînd 
poarta complexului,

însă pe ne-a 
fost dat să asistăm la o 
manifestație neobișnuită. 
Chiar pe locul unde acum 
23 de ani au căzut lup- 
tînd eroic muncitorii ce
feriști, veniseră elevii de 
la școala nr. 155 pentru 
a lua parte la o ședință 
fe-''”ă. Secretarul comite
tului de partid, Gheorghe 
Teodorescu, urma să în- 
mîneze cravate roșii uno
ra dintre aceștia, care pă
șeau în familia pionieri
lor. Era printre ei și m(-

cuțul Iulian Croitorii, fiul 
unui muncitor de aici, 
Gheorghe Cro’toru, care 
în aceeași clipă lucra de 
zor în secția vagoane. Ta- 

' tăi său îi povestise ade
seori despre faptele eroice 
ale ceferiștilor... ieri, 
emoționat, Iulian Croitorii 
a primit cravata roșie de 
pionier chiar în secția în 

Vasalecare a muncit 
Roaită.

Să facem ttn 
printre sportivii de

La Grivița 
muncesc mulți sportivi 
cunoscuți prin performan
țele obținute pe terenul de 
sport. Jucătorii de rugbl 
care formează echipa cam
pioană a țării noastre ob
țin zi de zi frumoase suc
cese. La secția oțelărie 
este șef de serviciu Con
stantin Cocor. Inginerul 
Viorel Moraru lucrează fa

popas 
aici.
Rosie

serviciul tehnic, ca de alt
fel și colegul său ingine
rul Eugen Mladin, Marin 
Ciobanii este ajustor, in
ginerii cliimiștî Matei 
Ghica, Alexandru Oprea 
și Dan Beju lucrează la 
laboratorul secției de oțe- 
lărie. Dar la Grivița Ro
șie muncesc și a Iți spor
tivi harnici, cum sînt bo
xerii Nicolae Puchea de la 
Centrul II-boghiuri, Nico
lae Grigore de la centrul 
II-vase de uns, Romeo 
Șerban de la centrul II 
de montare, halterofi’ul 
Virgil Lefter, turnător, 
voleibalistul Cornel An
tonescu din brigada de ti
neret de la secția turnă- 
torie-bronz și mulți alții. 
Sportivii de aici cinstesc 
memoria ceferiștilor căzuți 
la 16 Februarie, muncind 
cu rîvnă și pregătindu-se 
pentru performanțe sporti
ve cit mai înalte.

tehnic al echipei: „Am vizitat par
cul sportiv Dinamo și am rămas în
eîntați de instalațiile văzute acolo, 
de proporțiile acestei excelente baze 
sportive. Am văzut că în asociația 
Dinamo se lucrează mult în direcția 
pregătirii elementelor tinere. Și noi 
acordăm mare grijă acestei proble
me și putem afirma că este cea mai 
bună cale pentru continua ridicare 
a nivelului baschetului".

SVET1SLAV SCHAPPER, arbi
tru : „Eu vreau să vorbesc despre 
competența publicului bucureștean. 
Am arbitrat multe jocuri internațio
nale dar n-am avut prilejul să tntîl- 
nesc spectatori atît de buni cunos
cători ai baschetului. Am remarcat 
că toate acțiunile reușite, fie de o 
echipă, fie de cealaltă, au fost a- 
plaudate cu căldură de spectatorii 
din sala Flcreasca. Și fiindcă dis
cuția a ajuns la sala Floreasca (in 
să spun că este una dintre cele mai 
frumoase construcții de acest gen; 
ea asigură meciurilor condiții opti
me de desfășurare".

LOȚI V1LMOȘ, căpitanul echipei: 
„Am jucat în foarte multe țări, dar 
nicăieri nu am intilnit un public 
atît de obiectiv șțcompeterțj ca cel 
de la București. liste, tnlr-ad var, 
o plăcere să evoluezi în fața unor 
asemenea spectatori care înțeleg și 
apreciază baschetul. In numele co
legilor mei și al meu personal (in 
să mulțumesc sportivilor din Bucu
rești pentru primirea pe care ne-au 
făcut-o".

In sala întreprinderii „Energo- 
Construcții" din Capitală s-au adu
nat zilele trecute alegătorii din cir
cumscripția electorală orășenească 
nr. 11.

Adunarea a fost deschisă de to
varășa Fericeanu, care a dat cu- 
vîntul activistei asociației Progre
sul, Lucia Bucuroiu. Ea a propus ca 
maestra emerită a sportului Ange
lica Rozeanu să fie desemnată can
didată a Frontului Democrației 
Populare în circumscripția electo
rală orășenească nr. 11, spunînd :

„Cine nu a primit cu bucurie ves
tea victoriilor internaționale obți
nute de Angelica Rozeanu? Fiecare 
dintre noi s-a simțit mîndru de 
performanțele maestrei emerite a 
sportului Angelica Rozeanu, Știm, 
de asemenea, că datorită sprijinu
lui Angelicăi Rozeanu a progresat 
și tînăra ei parteneră, maestra eme
rită a sportului Ella Zeller. Și în 
activitatea sa profesională, ca zia- 
risf" *
cu ____ _ ___  _

pe Angelica Rozeanu, fiindcă 
sînt deplin convinsă că-și va în
deplini sarc.rtîle ce-i revin 1".

Sportivul Constantin Florescu și 
gospodina Frieda Dimu au susținut 
cu căldură propunerea tovarășei Lu
cia Bucuroiu.

★
' Zilele trecute, sportiv’! din Ti
mișoara s-au intilnit in localul' «*>- 
miletului orășenesc C F.S. pentru 
a face propuneri de candidați ai 
Frontului Democrației Populare în 
circumscripția electorală orășenea
scă nr. 15.

Candidat pentru această circum
scripție a fost propus tovarășul 
Teodor Cicoare, președinte al Co
mitetului orășenesc C.F.S.

Tov. C. Glămeanu, care a făcut 
această propunere, a arătat că 
tov. Cicoare este un vrednic activist 
sportiv, un cetățean cinstit și devotat 
regimului nostru democrat popular. 
Pentru calitățile sale deosebite, tov. 
Teodor Cicoare a fost distins cu 
„Medalia Muncii" și cu insigna ' 
„Merite sportive".

Au mai luat cuvîntul, susțin! nd 
această propunere, tovarășii Ulița*, 
Moldovan, Zombori și Gh. Teodo
rescu, care au adus o serie de com- 
p'etări în legătură cu activitatea 
tov. Teodor Cicoare. Ej au subli
niat că pentru tov. Cicoare această 
propunere va constitui un puternic 
imbold în muncă în direcția dezvot- j 
tării mișdării de cultură fizică și 
sport din Timișoara.

Propunerea de candidatură a tov. 
Teodor Cicoare, pentru circumscrip
ția electorală orășenească nr. 15 a 
fost aprobată cu vii aplauze.

Miercuri s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de activiști spor
tivi din R.P.R. condusă de tov. 
Manole Bodnăraș, președintele Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport, care a vizitat R.P.F. Iugo
slavia. In timpul șederii în R.P.F. 
Iugoslavia delegația romînă a dis
cutat cu reprezentanții Uniunii 
Sporturilor din R.P.F..’ Iugoslavia 
prob'eme privind lărgirea relațiilor 
sportive între cele două țări și sta-

ită, Angelica Rqzeanu muncește 
multă sîrguință. O pi opun candi-

Lia Marinescu, corespondent

biiirea calendarului sportiv inter
național. Delegația rotnînă a vizi
tat la Belgrad și Zagreb stadioa
nele și bazele sportive ale acestor 
orașe și a asistat la mai multe 
competiții sportive, in timpul vi» 
zitei în R.P.F. Iugoslavia delega
ția activiștilor romîni s-a bucurat 
de o călduroasă primire din par- 
t^a oficialităților sportive iugo-» 
slave, ’ i

. (Agerpres) |



RECENSĂMINTUL POPULAȚIEI
,, Peste cîteva zile, Ia 21 februa rie, începe recensămînful populației 
îdin țara noastră. '
ț Necesitatea recensămîn'tuluî decurge în mod firesc din transform 
mările care au avut loc în țara noastră de Ia ultimul recensămînt 
efectuat la 25 ianuarie 1948. Prin această nouă numărătoare vom ști 
■cu exactitate care este numărul populației, repartiția ei pe regiuni, 
■raioane și comune; cum este împăr țită populația pe vîrste, sex, ocu- 
5paț*i. știință de carte; numărul locuitorilor aparținînd minorităților 
naționale și altele. '

Datele ce se obțin la recensă mint vor folosi la planificarea pro
ducției industriale, a circulației mărfurilor, la o mai bună reparti
zare a rețelei comerciale și a mărfu riior între orașe și sate, între dife
rite regiuni ți raioane. De aseme nea, vom obține date necesare pen
tru planificarea de noi construcții ți așezăminte culturale, noi cine- 
smatografe, cămine culturale, noi spitale, policlinici, noi țcoli, baze 
-sportive ș.a.

'

Vasile Bunea s-a clasat 
13 iar Glieorghe Olteanu 
16. S-au clasat 43 concu-

continu-
(Fl. ro-

"POIANA STALIN 15 (prin tele- 
Jfon dela trimisul nostru). — După 
«cîteva zile cu totul neprielnice, în 
«care căldura și ploaia au topit ză* 
țipada din Poiana Stalin și de pe 
jpîrtiile din împrejurimi, iată că o 
țninsoare abundentă a îmbrăcat din 
jjiou Postăvarul și centrul de schi 
ide la baza acestuia. In acest fel, 
«Întrecerile care au început astăzi 
^dimineață, „Cupa C.C.A. “, cea de 
ia treia etapă a campionatului 
iR.P.R. pe echipe, se pot desfășura 
iln condiții cît se poate de priel- 
aiice. In același timp, zăpada 
iproaspătă și temperatura scăzută 
sau pus probleme destul de grele în 
«ceea ce privește ceruirea, astfel că 
tfn cursa de 15 km., prima în care 
ts-a dat startul astăzi s-a înregis
trat o surpriză : locul întîi a re- 
șvenit concurentului Aurel Jifca din 
Asociația Flamura roșie, care a în
trecut schiori cu prima șansă, ca 
sde pildă Ion Cimpoia, Gheorghe 
’•Olteanu, Vasile Bunea. Performan
ta lui Aurel Jifca este de lh.02:22. 
'EI este urmat în clasament de Ion 
SSumedrea (Dinamo) și Moise 
•Crăciun (C.C.A.) cu aceeași per
formanță de lh.02:36. In continu
are, Gheorghe Sumedrea (FI. ro- 
șșie) lh.O3:O8, Ion Cimpoia (C.C.A.) 
’lh.03:10, Ion Supeală (Dinamo) 
fh.03:15, Stelian Drăguș (C.C.A.) 
Th.03:I6, Gheorghe Drăguș (C.C.A.)

Clasamentul pe anul 1955 al jucătorilor 
și jucătoarelor de tenis

Iată clasamentele pe anul 1955 
rale primilor jucători și primelor ju- 

«Cătoare de tenis din țara noastră, 
:alcătuite de subcomisia de competi
ții din Comisia Centrală de Tenis: 
1 Bărbați: 1. Marin Viziru (C.C.A ), 
ZGfc, Cobzuc (C.C.A.), 3. T. Bădin 
ȘfConstr. S.M. Buc.), 4. C. Zacop- 
ceanu (Prog: I.T.B.), 5. C. Caralu- 
tis (Prog. I.T.B.), 6. Șt. Anghelescu 
MProg. I.T.B.), 7. I. Rakosi (Dina
mo), 8. G. Năstase (C.C.A ), 9. E. 
'Cristea (Prog. F.B.), 10. L. Juhașz 
t(Met. Tmș.), 11. Mihai Sorin (Met. 
I^nș.), 12. A. Pusztaj (Prog. F.S. 
ăCluj), 13. E. Grunwald (FI. r. 
•UT. A)., 14. C. Chivaru (C.C.A.),
115. Gh. Slapciu (Șt. Buc.), 16. A. 
JBardan (Dinamo)-, 17. I. Dancea 
4(Șt. Buc.), 18. V. Serester (Prog. 
r. S. Gluj), 19. A. Schmidt (Prog. 
I.T.B.), 20. C. Vasilescu iDinamo), 
51. D. Cirimbei (Loc. P.T.T.),22. H. 
Benedek (FI. r. Oradea), 23. A. 
"Seodorescu (Prog. F.B.), 24. D. 
"Piroș, 25. S. Sopa (Fl. r. I. Herbak 
țCltij), 26. Gh. Ghidrai (Prog. F.S. 
Cluj), 27. I. Racoviță, 28. E. Wilier 
^Fl. r. U.T.A.), 29. V. Turdeanu (Șt. 
Buc.), 30. Șt Lowinger (FI. r.

Aurelia Mănescu
27:46; Eva Covaci (Voința) 

Etelka_ Varga (Voința)

S-au clasat 23 concurente, 
probe care fuseseră 

pentru prima zi a 
nu s-a putut disputa, 
bună parte din arbitrii

lh.03:22. 
pe locul 
pe locul 
renți.

In cursa de fond rezervată seni
oarelor victoria a revenit schioa- 
rei din asociația Voința, Lucia Ta* 
bără. Ea a terminat pe primul loc 
în cursa de 5 km. cu performanța 
de 26:35. La mai bine de un mi
nut a terminat Elena Tampa (FI 
roșie) cu performanța de 27:45. In 
clasament figurează în 
are 
Șie) 
27:56.
28:24. Herta Schuster (FI. roșie) 
29:04. - - —

Celelalte 
programate 
concursului 
deoarece o 
care trebuiau să asigure buna des
fășurare a competiției nu s-au pre
zentat în Poiana Stalin. Progra
mul a suferit modificări, astfel că 
mîine (n.r. astăzi) se vor desfă
șura întrecerile la 5 km. juniori, 3 
km. junioare, slalom special juni
ori și junioare cite două manșe în 
Canțer, iar vineri ștafeta 4x10 
km. seniori și slalom special seni
ori și senioare pe pîrtia din Poia
na Stalin care a fost pregătită pen
tru această întrecere.

EM. VALERIU

U.T.A.). 31. R. Turușanco (Met. St. 
roșu O. Stalin), 32. Gh. Roșianu 
(Loc. P.TÎT.).

Neclasați din lipsă de perfor
manțe: G. Bosch (Met. St. roșu O. 
Stalin), Șt. Georgescu (Prog.
I.T.B.),  T. Grad (Șt. Buc), Tilden 
Ivan (Constr. S. M. Buc), E. Ko- 
morokczi (Loc. Cluj), A. Telegdy 
(Fl, r. I. Herbak Cluj), Gh. Vi- 
ziru (C.C.A.).

Femei : 1. Julieta Namian (Șt. 
Buc.), 2. Eva Stăncescu (Prog. 
I.T.B.), 3. Irina Ponova (Prog. 
I.T.B.), 4. Rodica Andriescu (Progr. 
I.T.B.), 5. Hermina Brenner (Con
strue. Sibiu), 6. Eleonora Roșianu 
(C.C.A.), 7. Mariana Dinopol (Loc. 
P.T.T.), 8. Ecaterina Roșianu
(C.C.A.), 9. Matilda Glatt (Fl. r. 
U.T.A.), 10. Mariana Niculescu (Di
namo), 11. Judith Grunwald (Fl. r. 
U.T.A.), 12. Cristina Doboșiu
(C.C.A.), 13. Rodica Dogariu (Met. 
St. roșu O. Stalin), 14. Livia Avram 
(Prog. F. S. Cluj), 15. Carolina Sie- 
gler (Prog. Tg. Mureș), 16. lulia 
Benedek (Prog. F.S. Cluj).

Neclasate din lipsă de performan
țe: Maria Kendeffy (Fl. r. I. Her
bak Cluj), Sibila Ressu (Șt. Buc.).

începe campionatul feminin 
de baschet

Spre deosebire de alți ani, edi
ția din anul acesta a campionatului 
feminin de baschet începe înaintea 
celui masculin. Duminică 19 fe
bruarie, cu șapte zile înaintea pri
mei etape a întreceri i celor mai 
bune formații masculine, echipele 
noasire feminine cefe mai valo
roase intră în competiția care va 
desemna pe campioana țării.

In vederea acestui eveniment, 
baschetbalistele au făcut intense 
pregătiri. Multe dintre echipele de 
categorie A au și participat la 
competiții cu caracter local, cuman 
făcut, de exemplu, echipele din Cluj 
și București.

înainte de a începe cea mai im
portantă competiție internă a bas
chetului nostru feminin este abso
lut necesar ca fiecare dintre jucă
toarele care se vor întrece cu acest 
prilej, ca fiecare dintre antrenorii 
care se ocupă de echipe de catego
rie A să-și propună să realizeze 
o serioasă cotitură în activitatea 
lor. Fără o schimbare a concepției 
jucătoarelor noastre în privința in
tensității pregătirilor, a modului 
de comportare pe teren, a aplicării 
cu curaj și repetate a acțiunilor 
tactice avansate, nu vom putea ri
dica nivelul baschetului feminin, 
actualmente total nesatisfăcător. 
„Dacă nu ne străduim ca de ta par
tidă la partidă să progresăm, dacă 
nu vom abandona teama de rezul
tat în favoarea aplicării cu curaj 
a principiilor baschetului modern, 
indiferent de insuccese, campiona
tul din acest an nu-și va atinge 
scopul, iar baschetul feminin va 
continua să se zbată în submedio- 
critate”, ne spunea pe drept cu- 
vînt una dintre jucătoarele noastre 
fruntașe, Eva Farencz

Acest îndemn trebuie să anime 
pe fiecare jucătoare din echipele 
de categorie A. acum. în preajma 
începerii campionatului.

CARNET
DE LA COMISIA CENTRALĂ DE 

ATLETISM

Se aduce la cunoștința tuturor ce
lor interesați că biroul Comisiei 
centrale de atletism lucrează la în
tocmirea unei evidențe centrale a 
tuturor antrenorilor de atletism din 
întreaga țară.

Toți antrenorii de atletism (in
diferent dacă au, sau nu au con
tracte de muncă) vor trebui să com
pleteze la comisiile regionale, raio
nale sau orășenești de atletism, fi
șele și chestionarele expediate pe a- 
dresa acestora. Aceste forme vor îi 
completate pînă la 1 aprilie a.c. cel 
mai tîrziu. Apoi, comisiile regio
nale, raionale și orășenești de at
letism respective vor viza și vor 
înainta aceste forme, pe adresa Co
misiei centrale de atletism pînă la 
data de 10 aprilie 1956. Formele 
completate cu întîrziere nu vor mai 
fi luate în considerare.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CROS, INDIVIDUAL Șl PE 

ECHIPE

Campionatul republican de cros, 
individual și pe echipe se va desfăT 
șura în două etape: etapa I, pe aso
ciații, între 12 februarie și 4 martie, 
în localitățile alese de fiecare aso
ciație; etapa a Il-a, finală, la Ora
dea în ziua de 18 martie. In etapa 
pe asociație au dreptul să participe 
alergătorii clasificați la orice cate
gorie în probe de la 400 m. în sus, 
avînd carnete de colectiv cu viza 
raională la atletism pe anul 1956. 
La juniori pot participa cei născuți 
în anii 1937—1938. In campionatul 
pe echipe colectivele vor prezenta 
echipe de 5 alergători (4 alergătoa
re) din care primii 4 (3 alergătoa
re) contează în clasament. La ju
niori și junioare jumătate din echi
pă trebuie să aibă clasificare —

de iarnă” la alpinism

ATLETIC
orice categorie — în probe de la 
400 m. în sus (băieți) și de la 200 
m. (fete), iar restul vor prezenta 
carnetul de aspirant F.G.M.A. sau 
G.M.A. cu cinci norme trecute.

In etapa finală participanții tre
buie să se fi clasat pe primele 15 
locuri în etapa I. In această etapă 
finală, echipele vor fi alcătuite la 
seniori din 12 atleți (contează în 
clasament primii 10), la senioare din 
10 atlete (contează primele 8), la 
juniori din 10 atleți (contează pri
mii 10), iar la junioare din 8 aler
gătoare (contează primele 6). Aso
ciațiile care nu pot participa cu e- 
chipe, pot participa însă cu atleți 
individuali cu condiția ca aceștia să 
aibă clasificarea la categ. I sau ma
eștri (seniori), de la categ. a Il-a 
în sus (senioare) și orice categorie 
la juniori și junioare.

Duminică la Predeal 
concurs de schi

pentru copii
Duminică dimineața va avea loc 

pe pîrtia Clăbucet de la Predeal, 
un concurs de schi pentru copii, or
ganizat de asociația Locomotiva. 
La această întrecere pot luat parte 
copii între 5-15 ani, pînă acum a- 
nunțîndu-și participarea copii din 
București, Ploești, Breaza, Sinaia, 
Cîmoina, Bușteni, Azuga, Predeal 
și Orașul Stalin. întrecerea se va 
desfășura la centrul de schi pentru 
copii Locomotiva Predeal, între 
orele 10 și 13 pentru categorii de 
vîrstă între 5-8, 8-12 ani și 12-15 
ani Ia probe de fond, coborire, sla
lom uriaș și săniuțe.

Duminică dimineața a 
avut loc pe stadionul „23 
August” din Capitală, un 
concurs de patinaj con- 
■tînd pentru Spartachiada 
ide iarnă a tineretului. Și, 
acum, ar urma... clasa
mentul primilor coocu- 
Tenți, în fiecare din pro
bele concursului, Dar, în 
loc de rezultate ne vom 
“îngădui să prezentăm ci- 
litorilor cîteva aspecte, 
•credem, suficient de grăi
toare.

In cele cîteva ore pe
trecute pe stadionul „23 
August” ne-am putut con- 
yinge de grija și interesul 
■pe care comitetul orășe
nesc C.F.S. București le 
acordă acestei competiții 
ide mase. Tot în acest răs
timp am înregistrat cu 
multă bucurie prezența a 

JQHUneroși activiști ob
ștești și antrenori, oa
meni inimoși care nu s-an 
flat înlături chiar să ajute

In loc de
copiilor la... curățirea 
gheții de zăpadă așternu
tă peste noapte. Păstrăm 
și amintirea primirii en
tuziaste care i s-a făcut 
celui mai tînăr concurent, 
Vlad Patraulea (în vîrstă 
de opt ani) care a termi
nat învingător în două 
probe...

Concursul de patinaj de 
pe stadionul „23 August” 
ne-a prilejuit și consta
tări mai puțin îmbucură
toare. La întreceri (pen
tru organizarea cărora 
s-a depus multă muncă), 
au participat vreo 20 de 
tineri, în marea lor ma
joritate elevi ai liceului 
de băieți Nr. 13. Oare 
în colectivele sportive sin
dicale din Capitală tinerii 
nu și-eu manifestat do
rința să participe la înire-

rezultate •••
cerile de patinaj ale Spar- 
tachiadei? Din păcate, 
despre aceasta nu poate 
fi vorba. In schimb, se 
pot spune multe lucruri 
despre nepăsarea cu care 
colectivele sportive din 
București au privit acest 
concurs.

Concursul de patinaj de 
pe stadionul „23 August” 
a însemnat totuși o fru
moasă întrecere a celor 
cîțiva participanți, nelip
sind nici... spectatorii, 
nici „sosHe pasionan
te”... Dar la întreceri au 
participat și cîțiva re
prezentanți aî asociației 
Dinamo, sportivi fruntași 
a căror prezență nu a înj 
semnat însă un sprijin 
în buna desfășurare a 
concursului. Ne referim

îndeosebi la cele două re
prezentante ale asociației 
Dinamo, Gizi Kahane și 
Draga Vranialici, care 
au... acceptat să concu
reze numai după ee au 
primit asigurări că rezul
tatele nu vor fi... „date 
la ziar”. Dar, nu rezul
tatele contau și acest lu
cru nu l-au înțeles cele 
două patinatoare frunta
șe. Ele au sosit aproape 
ținîndu-se de mînă, așa 
ca să nu se poată spune 
că una din ele a fost în
trecută. Asemenea atitu
dini vedetiste ca și „ae
rele” pe care cele două 
patinatoare ale asociației 
Dinamo și le-au dat tot 
timpul, au găsit o deza
probare unanimă în rîn-’ 
durile celor cîțiva specta
tori și chiar în rîndurile 
micilor concurenți.

Azi se dă plecarea în etapa I a 
celei mai importante competiții al
pine a sezonului, „Cupa de iarnă". 
Rînd pe rînd, de la cabana Gura 
Rîului din masivul Piatra Craiului, 
vor pleca echipele masculine ale a-

A apârut Nr. 
al revistei

cu următorul cuprins :
— Dr. J. PONOVA. Note de că

lătorie prin R.P. Chineză.
— MARILENA ROSEN: Victo

riile celor de la Mao-Țze-dun.
— GH. ȘTEFANESCU: La uzi

nele „1 Mai” Ploești.
— MAX BĂNUȘ: Cele 12 răs

punsuri ale maestrului emerit 
al sportului Dinu Cristea.

— PAUL OCHIALBI: Și totuși 
la Cortina D’Ampezzo a nins 
mai puțin ca oricind.

sociațiilor Locomotiva, Flamura ro
șie, Dinamo, C.C.A., Avîntul, Fla
căra, Voința, Progresul, Știința, 
Constructorul, Metalul și echipele 
feminine de la Flamura roșie, Pro
gresul și Știința.

1 februarie (3)
STADION

EMUL IENCEC: 1.000 km. pe 
bicicletă... dar în anul 1895! 
EF. IONESCU fi I. GIU- 
RAN: In așteptarea startului 
fotbalistic.
ARTUR VOGEL: Momente 
neprevăzute.
V. CHIOSE; 10.000.000 de 
participa nți.
G. MIHALACHE- Antrenorul 
cel nou.
MATTY: Umor.



Floreta electrică a fost introdusă 
in concursurile noastre de scrimă!

. In ultimele două zile, sala de 
gimnastică a Ministerului de Fi
nanțe a găzduit o dispută specta
culoasă și inedită pentru noi : în
trecerea echipelor feminine de flo
retă desfășurată cu arbitraj elec
tric. Iată cîteva aspecte din acest 
concurs precum și rezultatele în
registrate pînă la ora închiderii e- 
diției :

Cele 8 echipe participante au în
ceput lupta în condițiile floretei o- 
bișnuite și rezultatele obținute au 
fost în toate cazurile cele scontate. 
Nivelul tehnic al întrecerilor era 
promițător dat fiind progresul mul
tor concurente, dar dificultățile ar
bitrajului umbreau 'în bună parte 
valoarea generală a întrecerilor. 
Intre timp, a fost rezolvată pro
blema materialelor pentru con
cursul de floretă electrică. Și ast
fel, începînd cu al 9-lea meci din 
programul primei zile, concursul 
a avut loc în aceste noi condiții.

Primele rezultate au adus și pri
mele surprize ale campionatului 
din acest an. La început trăgătoa
rele, neobișnuite cu sunetul apara
tului electric și cu luminile ce se 
aprindeau pentru a marca diver
sele lovituri și neacomodate cu 
greutatea superioară a floretei e- 
lectrice, au fost surprinse și nu au 
reușit multă vreme să lupte la a- 
devărata lor valoare. In schimb, 
spectatorii — mai numeroși ca în 
timpul meciurilor de floretă băieți 
—• au început să privească cu mai 
mult interes desfășurarea fiecărui 
meci în parte, subliniind prin a- 
plauzele lor atmosfera nouă a în- 
tîlnirilor de scrimă. Cu cît con
cursul a înaintat în desfășurare, 
cu atît și trăgătoarele s-au simțit 
mai în largul lor, reușind să a- 
tingă, și ’n unele cazuri chiar să 
depășească, nivelul lor obișnuit 
tehnic și tactic. După cum era de 
așteptat, une'e trăgătoare și unele 
echipe n-au mai dat același randa
ment ca și în asalturile cu floreta 
neelectrică. Obișnuind să lovească 
placat, adică fără să împungă 
chiar ou vîrful floretei, unwe tră
gătoare — printre care chiar scrj- 
mere cunoscute ca Telegdy, Valas- 
kay, etc., — s-au găsit întrecute. 
In cazul floretei electrice, de tră
gătoare tinere și foarte puțin con
sacrate Prima surpriză a oferit-o 
echipa Dinamo Cluj alcătuită din 
trăgătoarele echipei campioane a 
țării în ultimii patru ani. Ea a fost 
învinsă de formația Metalul S.

SPORT
• POPICE. In finala „Cupei 16 

Februarie" s-au întîlnit reprezenta
tivele asociațiilor Metalul și Voin
ța. Mai bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic, metalurgiștii au reu
șit să realizeze în această finală cel 
mai frumos joc din cadrul competi
ției, întrecînd Voința cu scorul de 
4235—4148. S-au afirmat o serie de 
elemente tinere ca Gh. Popescu 368 
p. d. (Metalul) și R. Rusu 352 p.d. 
(Voința) care au furnizat un joc 
spectaculos. Cele mai bune rezul
tate le-a realizat A. Gomoiu 376 p.d. 
(Met.) și N. Saenco (Met.) 70 p.d. 
la izolate.
• HOCHEI PE GHEAȚA. — De 

curînd s-au încheiat întrecerile 
campionatului regional al RAM, 
desfășurate Ia Tg. Secuiesc, în ex
celenta organizare a colectivului lo
cal Progresul. După trei zile de 
jocuri, clasamentul final arată ast
fel:

In urma omologării celor 510.6'16 
Im let»» re depuse la concursul Pro
nosport nr. 6 din 12 februarie 1956, 
au fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 35 buletine cu 12 re
zultate exacte, revenind fiecărui bu
letin cite 3.465 lei.

Premiul II: 783 buletine cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecărui 
buletin cîfe 185 lei.

Premiul III: 6.566 buletine cu 
10 rezultate exacte, revenind fie
cărui bule4in cîte 33 lei.

★
Pentru concursul nr. 7 de dumi

nică 19 februarie 1956 I. S. Pro
nosport acordă în continuare, bule
tinelor cu 0 rezultate, următoarele 
premii speciale în obiecte, două mo
tociclete „Moscva", 3 aparate de 
radio „Superelectromagnetica" și 3 
bicic’ete „Diamant". Una din cele 
două motociclete va fi acordată 
participantului cu cele mai multe 
buletine cu 0 rezultate, iar celelalte 
premii vor fi atribuite prin tragerea 
din urnă.

AMĂNUNTE PENTRU CONCURSUL 
Nr. 7 DIN 19 FEBRUARIE 1956.

I Lille — Toulouse (camp, francez) 
Jr> tur a învins Toulouse eu 4-2.
Ultimele rezultate: Metz — mie 

Mare și a terminat la egalitate cu 
echipa Casei Centrale a Armatei, 
deși aceste echipe au prezentat pe 
planșe numai trăgătoare tinere.

Printre elementele care s-au re
marcat în condițiile luptei cu floreta 
electrică se cuvine să amintimțe tră
gătoarele Lutzky și Vadnay (Met. 
S. Mare), Czimbalmos și Szentky- 
răly (Progresul Tg. Mureș), Kap- 
debo (Progresul Cluj), Roman și 
Sachelarie (C.C.A.) etc. Alături de 
aceste tinere trăgătoare, o bună 
comportare au avut-o și Maria 
Taitis-Vicol. Ștefănescu. Țărăngoiu 
și Grib (Progresul F.B.), Orban 
(Progresul Cluj) și Samșudeanu 
(Met. S. Mare), care s-au acomo
dat cu ușurință noului sistem de 
luptă.

După consumarea primelor în- 
t’lniri. meciurile au fost din ce în 
ce mai interesante, mai echilibrate 
și de un real nivel tehnic. Se cu
vine să remarcăm întîlnirea Pro
gresul F.B. — Dinamo Cluj a că
rei desfășurare a oferit un spec
tacol de bună calitate din toate 
punctele de vedere, care au avut 
darul să demonstreze valabilitatea 
concursurilor cu floretă electrică.

Iată rezultatele înregistrate pînă 
în prezent:

PROGRESUL F.B. (Taitis, Ște- 
fănescu, Țărăngoiu, Grib. Bejan) 
cu: Metalul S. Mare 13-3, C.C.A. 
15-1, FI. roșie Timișoara 12-4, Pro
gresul Tg. Mureș 10-6, Progresul 
Cluj 10-6 si Dinamo Cluj 11-5; 
PROGRESUL CLUJ (Orban, A- 
dorjan. Bartoș, Rapdebo, Egger) 
cu : C.C.A. 13-3, FI. roșie Timișoa
ra 12-4, Progresul Tg. Mureș 11-5, 
Metalul S. Mare 9-7; METALUL 
S. MARE (Samșudeanu, Lutzky, 
Vadnay, Csipler) cu : Progresul 
Oradea 11-5, Dinamo Cluj 12-4, 
C.C.A. 13-3; DINAMO CLUJ (Orb. 
Telegdy, Szaniszlo, Valaskay, Sze- 
go) cu: FI. roșie Timișoara 14-2, 
Progresul Tg. Mureș 12-4, C.C.A. 
8-8. Progresul Oradea 12-4; PRO
GRESUL TG. MURES (Czimbal- 
moș. Szentkyraly, Simon, Baroa) 
cu : Progresul Oradea 9-7, FI. ro
șie Timișoara (Taloeș, Krammer, 
Kapler, Moniiș) 12-4; C.C.A. (Ro
man, Sachelarie, Istrate, Pali) cu : 
Progresul Oradea 11-5; PROGRE
SUL ORADEA (Sătean, Szabo, 
Butkay, lonescu) cu : FI. roșie Ti
mișoara 10-6.

întrecerile continuă în sala Mi
nisterului de Finanțe, cu proba de 
spadă.

LA ZI
1. Voința M. Ciuc 3 3 0 0 25:12 6
2. Voința Sf. Gh. 3 2 0 1 19:13 4
3. Progr. Odorhei 3 1 0 2 12:13 2
4. Progr. Tg. Sec. 3 0 0 3 7:25 0

Competiția s-a bucurat de un suc
ces remarcabil, la jocuri asistînd 
numeroși spectatori./Vasile Cadar, 
coresp.).

— Duminică, la Sighișoara, echi
pa locală Flamura roșie a întrecut 
pe Metalul Orașul Stalin cu 9—1 
(1—0, 3—1, 5—0), prin punctele 
marcate de Camili (4), Adlef (2), 
Balaș (2) și Covacevici, respectiv 
Racoviță. (I. Turjan, cores-p.).

• RUGBI. — Comisia de rugbi 
a orașului București anunță că în. 
scrierile echipelor în campionatul 
categoriilor juniori, rezerve și ti
neret (facultativ) se' primesc la 
C.C.F.S, orașul București sir. Va- 
sile Alecsandiri nr. 6 pînă la data 
de 22 februarie a.c. orele 18.

C^onosport
2- 0, Reims — Toulouse 0-1, Toulouse 
— Nimes 2-2.
n. Sedan — lens (camp, francez)

In tur a învins Lena cu 4-0.
Ultimele rezultate: Nimes — Sedan 

0-2. Lens — Sochaux 2-1, Lena — 
Reims 4-1
III. Bordeaux — St. Etienne (camp.

francez)
In tur a învins St. Etienne 3-0.
Ultimele rezultate: Bordeaux — 

Troyes 2-2, st. Etienne — Strasbourg
3- 1, Lyon — Bordeaux- 5-2, Nancy — 
st. Etienne 2-2.
IV. Lyon — Sochaux (camp, francez) 

In tur a învins Lyon cu 2-1.
Ultimele rezultate: Monaco — Lyon

2- 1. Lens — Sochaux 2-1. Lyon — 
Bordeaux 5-2, Sochaux — Maisellle
3— 1.
V. internazlonale — Lanerossl (camp. 

Italian)
Tn tur a învins Internazionale cu 

2-o.
VII. Bologna — Torino (camp. Italian)

In tu-r a învins Torino cu 1—0.
VIII. Sampdorla — Milan (camp, ita

lian)
In tur a învins Milan cu 6—1.

lx. Atalanta — Lazio (camp, italian! 
In tur 2-2.

X. Padova — Fiorentina (camp, ita
lian! ___

De pe terenurile 
de fotbal

• Pregătirile echipelor sînt, îll 
prezent, mult stînjenite de starea 
terenurilor. Conducerile colectivelor 
trebuie să ia măsuri pentru cură
țirea terenurilor, în interesul des
fășurării normale a antrenamente
lor și a jocurilor de verificare.
• Duminică, la Ploești, de pildă, 

meciul Flacăra Ploești — Progre
sul CPCS s-a disputat pe un astfel 
de teren (Rafinăria 4). Colectivul 
organizator nu s-a îngrijit să ia 
măsuri din timp măcar pentru bă- 
tătorirea zăpezii... Noroc că înainte 
de acest meci s-a disputat o des
chidere și zăpada a mai fost bătă
torită într-o măsură... In orice caz, 
jocul a fost stînjenit de zăpadă.

• Dar, perjtru că veni vorba de 
acest meci, iată aprecierile antre
norului A. Botescu asupra celor 
două echipe: „Flacăra are o pre
gătire fizică bună, dar din punct 
de vedere tehnic și chiar tactic, 
prezintă multe lipsuri. Execuțiile 
tehnice sînt încă insuficiente, iar 
omogenizarea Iasă de dorit. Pro
gresul CPCS a arătat progrese din 
toate punctele de vedere, atfngînd 
un stadiu de pregătire avansat. E- 
chipa are un echilibru stabil, exe
cuțiile sînt mai bune, iar tactic se 
orientează just în teren”,

• Un bogat program de pregă
tire are Minerul Petroșani. Dumi
nică, Minerul va juca la Hunedoa
ra cu Metalul, iar revanșa va avea 
Ioc la 23 februarie. După aceste 
partide, echipa din Petroșani va 
mai întîlni pe Minerul Lupeni, Mi
nerul Lonea, FI. roșie Arad. Pro
gresul Oradea și Minerul Baia 
Mare. Antrenorul Șepci încearcă o 
formulă de atac interesantă: Para- 
schiva-Demien-L. Munteanu-Gabor- 
Murzacu.
• La ultimul joc de antrenament. 

Locomotiva București a folosit tot 
timpul atacul Copil-Olaru-Ene II- 
Georgescu-Semenescu, și linia d«* 
mijloc Bodo-Ferenczi; în schimb, a 
încercat două apărări imediate: 
Dungu-Dodeanu-Stancu-Fodor și 
Coman-Neamțu-Vărzan-Macri. Du
minică, Locomotiva va susține un 
nou joc de antrenament, de data 
aceasta în compania Progresului 
CPCS.
• Multă rîvnă în antrenamente 

dovedește noua promovată în cate
goria A. Dinamo Bacău. Ședințele 
de pregătire au loc cu regularitate. 
Zilele trecute dinamoviștii au iâ 
cut primul antrenament la două 
porți, folosind formația: Varga- 
Giosanu (Popa), Weber (Filip), 
Chiriță (Lupeș)-Vasiie (Bălăcea- 
n»). Cicerone (Cîrnaru, Weber)- 
Dară ban (Oaidă), Cornea nu 
(Lemnrău), Gram, Firică, Hulea 
(Crețea). La 16 ftă>ruarie, Dinamo 
va juca probabil la Buhuși cu FI. 
roșie, iar la 19 februarie la Bacău 
cu Flacăra Ploești.

• Locomotiva Cluj se află șl ea 
înaintea unor jocuri de verificare: 
duminică cu Metalul Cluj, la 26 
februarie cu Progresul Bistrița, la 
4 martie cu FI. roșie I. H. Cluj șî 
la 11 marfie cu Știința Cluj. La 
aceste pregătiri iau parte jucătorii: 
Gorog, Vadaș, Vigu, Dănilă, Pipaș, 
Demeter, Crecan, Călbăjos, Raduch, 
Moldovan, Frentz, Dobay, Busch, 
Jurcă, Oprea, Crețu.
• Progresul Satu Mare va juca 

la 26 februarie cu Avîntul Sighet, 
iar Ia 4 martie cu Progresul Ora
dea.

Tn tur 0-0.
XI. Flamura roșie Lugoj — Conatr. 

Tim. (hand, fem.)
In clasament: 

2. Flamura roșie Lugoj 7 0 0 1 30:3 12 
1. Constructorul Timiș. 7 7 0 0 51:5 14

’Htimele rezultate-
Flamura r. Lugoj — yl. r. Arad 

2-0. Const r. Tim. — Locomotiva Ti
mișoara 9-0, FI. roșie Lugoj — Voința 
"Hm. 2-0.
XII. Locomotiva Tim. — Voința Tim. 

<hand. fam.)
In clasament:
9. Locom. Tim.
5. Voința Tim.

Ultimele rezultate:
7 10 6 15:45 2
7 3 0 4 16:24 6

Locom. Tim. — Constr. Tim. 0-0, 
Voința Tim. — FI. roșie U.T.T. II 2-9, 
Locom. Tim. — șt. învăț. 2-10, Voința 
Tim. — FI. roșie Lugoj 0-2.

MECIURI DE REZERVA
A. FI. r. Ind. Lînei — FI. r. Jim

bolia (hand, fem.) 
In clasament:
6. Fl. r. Ind. Lînei 6 2 13 15:11 5
4. Fl. r. Jimbolia 6 4 1 1 36:15 9

FI. roșie Jimbolia — Șc. medie 
mixtă 2 Tim. 10-1.

FI. roșie Jimbolia — FI. roșie U.T.T. 
II 3-1.

★
Se reamintește participanților la 

Pronosport că meciul VI Pro Patria- 
Spal din concursul nr. 7 etapa de 
duminică 19 februarie a.c. a fo6t anu
lat întrucît se desfășoară sîmbătă.

intră în concurs rezerva A, meciul 
FI. roșie Ind. Linei — FI. roșie Jim
bolia (hand. fem.). — ~'

Zăpada care a acoperii terenurile, n-a întrerupt pregătirile fot
baliștilor noștri. Antrenamentele au continuat pe zăpadă, cum se vede 
in această fotografie. Blujdea (Progresul București) a făcut o fentă 
dibace ou care și-a... aruncat adversarul în zăpadă și și-a croit drum 
spre poartă... (Foto: I. MIHĂICA}

Ștefan Dobay despre campionat și despre echipa C.C.A.
Deși termometrul arăta multe gra

de sub zero, numeroși trecători se 
opreau mai întîi în fața porții cen
trului de antrenament C.C.A. din 
șoseaua Ilie Pintilie, priveau cîteva 
minute și apoi intrau. Ce-i atră
gea ? Pe teren, două echipe de 
fotbal ale Casei Centrale a Arma
tei își disputau cu îndîrjire balo
nul, reușind să-i „încălzească" pe 
spectatorii ocazionali, lată, mingea 
este acum la Biikosi care — cu 
tot terenul acoperit de zăpadă — 
a driblat stoperul din fața sa și a 
tras. Șutul său a trimis mingea în 
poarta adversă. După acest gol, al 
cincilea marcat de C.C.A., arbitrul, 
în persoana căruia l-am recunos
cut pe Ștefan Dobai, antrenorul 
principal al echipei C.C.A., a fluie
rat sfîrșitul antrenamentului.

In cabine, din vorbă în vorbă, 
discuția alunecă, firește spre cam
pionatul categoriei A, a cărui dată 
de începere se apropie tot mai 
mult. „Socotesc că anul acesta lup
ta va fi mult mai echilibrată pentru 
că toate echipele s-au întărit — 
a spus antrenorii Dobai. Lotul nu
meros de tineri care a fost promo
vat in echipele de categorie A, va a- 
duce fotbalului ceea ce este caracte
ristic tineretului: elanul — care 
trebuie insă dublat de o cit mai 
bună pregătire tehnică. In orice 
caz, meciurile vor fi mult mai echi
librate, iar pentru „șefie" se va da 
o luptă strtnsă intre mai multe e- 
chipe decit anul trecut. Intre aces
tea sper să fie și C.C.A.

— In ce stadiu se află pregăti
rile echipei ?

— „Voi am început antrenamen
tele la 16 ianuarie, ședințele alter- 
nînd în sală și aer liber. Pînă a- 
cum am făcut șapte antrenamente 
In sală și 13 pe teren. In sală am

Programul campionatului republican de juniori
SERIA VI

Etapa I — o aprilie: Locomotiva Ti
mișoara—Locomotiva Tr. Severin; Me
talul Oțelul Roșu—Minerul Petroșani; 
Metalul Reșița—Progresul Timișoara; 
știința Timișoara—Minerul Lupeni; 
Știința Craiova stă.

Etapa II— 15 aprilie: Minerul Pe
troșani — știința Timișoara; Mi
nerul Lupeni — Metalul Reșița; Lo
comotiva Tr. Severin — Metalul O- 
țeăul Roșu; Știința Craiova — Loco
motiva Timișoara; Progresul Timi
șoara stă.

Etapa III — 22 aprilie: Metalul Re
șița ’— Locomotiva Tr. Severin; Pro
gresul Timișoara — Metalul Oțelul 
Roșu; Locomotiva Timișoara — Mi
nerul Lupeni: Știința Craiova — 
Știința Timișoara; Minerul Petroșani 
stă.

Etapa IV — 29 aprilie: Metalul Re
șița — Locomotiva Timișoara; Fro- 
gresul Timișoara — Locomotiva Tr. 
Severin; Minerul Petroșani — Știința 
Craiova; Știința Timișoara — Metalul 
Oțelul Roșu; Minerul Lupeni stă.

Etapa V — 6 mal: Locomotiva Ti- 
mișoara-Minerul petroșani; Minerul

Activitatea ia handbal in sală
• La Timișoara s-a desfășurat 

duminică o nouă etapă în cadrul 
cupei de iarnă, rezervată echipelor 
feminine de categorie B. Rezulta
tele înregistrate au fost următoa
rele: Fi. roșie Teba Arad — Șc. 
medie mixtă nr. 2 11-3 (6-1); FI. 
roșie I. T. Lugoj — Voința Timi
șoara 2-0 (0-0); Știința Invățămînt 
— Locomotiva Timișoara 10-2 
(3-0); FI. roșie Jimbolia — FI. 
roșie U.T.T. II 3-1 (1-0). De ase
menea, s-au disputat și jocuri în 
cadrul „Cupei 16 Februarie”, rezer
vată echipelor masculine, care s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Metalul Tehnometal — Progresul 
Timișoara 14-12 (9-5); Știința Ti; 

pus accentul pe pregătirea fizică, iar 
in aer liber pe cea tehnică, atît cit 
ne-a permis terenul acoperit de ză
padă. Am susținut și cîteva jocuri 
la două porți. In general, sînt mul
țumit de forma pe care o au deo
camdată jucătorii, care au arătat 
tot timpul poftă de joc, ceea ce este 
foarte important. Toți jucătorii, fără 
excepție, s-au dovedit conștiincioși 
și au participat la toate antrena
mentele. Au lucrat serios, cu foarte 
multă ambiție și anul acesta sînt 
hotăriți să fie în cea mai bună for
mă ; nu la sfîrșitul sezonului ca a- 
nul trecut, ci și de-a lungul campio
natului.

O problemă care preocupă mult 
colectivul de antrenori al C.C.A.. 
este aceea a omogenizării formației 
și a încadrării noilor jucători in 
atmosfera și jocul echipei. Omoge
nitatea sufletească și tehnică între 
jucătorii unei echipe are o mare im
portanță", ne spune Dobay. Pentru 
a se reuși acest lucra, au loc șe
dințe educative, iar la antrenamente 
se încearcă diferite formule și sche
me atit in atac cit și in apărare. 
Cel mai important mijloc de verifi
care a formației rămin insă meciu
rile amicale. Pentru aceasta, C.C.A. 
va face curînd un mic turneu in 
regiunea Cluj, unde va disputa me
ciuri cu echipe din cele trei catego
rii. Astfel va juca la Cimpia Tur zii 
cu Metalul, la Țurda cu Progresul, 
iar la Cluj cu Flamura roșie, Lo
comotiva și, poate, cu Știința".

...Curînd, liniștea s-a așternut pe 
terenul din șos. Ilie Pintilie. Dar 
numai pînă a doua zi, cînd jucăto
rii militari — dornici să joace un 
rol principal în viitorul campionat 
— își vor continua pregătirile cu 
însuflețire.

Lupeni — Știința Craiova; Știința Ti
mișoara — Progresul Timișoara; Me
talul Oțelul Roșu — Metalul Reșița; 
Locomotiva Tr. Severin stă.

Etapa VI — 13 mai: Locomotiva Ti
mișoara — Știința Timișoara; Știința 
Craiova — Progresul Timișoara; Lo
comotiva Tr. Severin — Minerul Pe
troșani; Minerul Lupeni — Metalul 
Oțelul Roșu; Metalul Reșița stă.

Etapa VII — 20 mai: Minerul Pe
troșani — Metalul Reșița; Progresul 
Timișoara — Minerul Lupeni; Meta
lul Oțelul Roșu — Locomotiva Timi
șoara; Știința Craiova — Locomotiva 
Tr Severin; Știința Timișoara stă.

Etapa VIII — 27 mal: Progresul Ti
mișoara — Locomotiva Timișoara: 
Locomotiva Tr. Severin — Știința 
Timișoara; Minerul Lupeni — Mine
rul Petroșani; Metalul Reșița — 
știința Craiova; Metalul Oțelul Roșu 
stă.

Etapa IX — 3 iunie: Minerul Lu
peni — Locomotiva Tr. Severin; Me
talul Oțelul Roșu — Știința Craiova: 
Minerul Petroșani — Progresul Ti
mișoara, Știința Timișoara — Meta
lul Reșița; Locomotiva Timișoara stă

mișoara — FI. roșie l.R.P. 26-0 
(8-0); Recolta Ghiarmata — Recol
ta Jimbolia 13-10 (6-5). (Ladislau 
Makai corespondent).

• In București vor începe astăzi 
după-amiază jocurile din cadrul re
turului categoriei B la handbal de 
sală. Prima etapă a returului pro
gramează următoarele partide, care 
se vor deslășura în sala Floreasca: 
ora 19: Progresul I.T.B. — Voința 
P.I. (fem.); ora 19,50: Voința M.C. 
— Voința P.I. (mase.); ora 21: Pro
gresul I.T.B. — FI. roșie 7 Noiem
brie (mase.). Celelalte partide din 
cadrul primei etape se vor disputa 
duminică după un program care va 
fi anunțat ulterior.



După acel strălucit „5-0"
în meciul de tenis de masă cu Anglia

Proîeter (R.P.F. Iugoslavia) — Selecționata Tg. Mureș
76-67 (38-36)

Rareori o întîlnire internațională 
de tenis de masă a fost așteptată 
cu atît interes ca meciul feminin 
dintre echipele R.P.R. și Angliei. 
Era firesc, fiindcă în afara faptu
lui că evoluau patru dintre cele maj 
bune jucătoare din lume, ni se ofe
rea excelenta ocazie să verificăm 
forma și valoarea actuală a echipei 
noastre feminine care ne va repre
zenta la campionatele mondiale.

După cum se știe, am învins cu 
5—0 și de o manieră surprinzător 
de categorică. Spunem „surprinză
tor" fiindcă ne referim la perfor
manțele cu care au venit în țara 
noastră surorile Rowe, precum și la 
calculul teoretic reieșit din întîlni- 
rile directe dintre Angelica Rozea- 
nu și Ella Zeller de-o parte și Dia
na și Rosalinde Rowe-Cornett de 
partea cealaltă, performanțe pe 
baza cărora era de așteptat o lup
tă mai strînsă. Modul în care An
gelica Rozeanu și Ella Zeller au 
adus o nouă și mare victorie inter
națională culorilor Republicii Popu
lare Romîne este cunoscut cititori
lor noștri din cronica anterioară, a- 
părută în ziar.

Intr-adevăr, această victorie cu 
5—0 la meciuri și 10—1 ia seturi, 
nu părea să fie un rezultat real. Am 
crezut Ia început că inerenta obo
seală după o călătorie atît de lungă 
și-a lăsat prea mult amprenta asu
pra valorilor jucătoarelor engleze. 
Totuși, scorul era prea mare pen
tru ca explicația să fie numai acea
sta. Discutînd cu cunoscutul jucător 
internațional Simons, care a fost 
conducătorul echipei, el ne-a decla
rat că este surprins de jocul Ellei 
Zeller.

Desigur, victoriile Angelicăi Ro
zeanu erau scontate. In numeroasele 
întîiniri anterioare cu surorile Ro
we, reprezentanta noastră a mani
festat o superioritate netă. Și de 
data aceasta, deși nu a arătat for
ma ei cea mai bună, Angelica Ro
zeanu a învins cu siguranță și su
perioritate evidentă. In ciuda scoru
rilor mai strînse în unele seturi, 
campioana noastră mondială și-a 
dominat permanent adversarele. Ea 
a dat dovadă de aceeași permanentă 
suplețe și siguranță în apărare. In 
schimb procentul loviturilor reușite 
în atac a fost mai scăzut ca de obi
cei.

Ella Zeller a jucat la o valoare 
cu mult mai ridicată decît la ulti
mele întîiniri internaționale și in
terne. Ea a apărat cu mai multă si
guranță și precizie, a fost foarte 
mobilă și a atacat cu destul suc
ces Ia mingile favorabile. Remarca
bilă a fost atenția cu care a luptat 
pentru fiecare punct. Concludente 
sînt și jocurile susținute de Etla 
Zeller la Ploești, unde ea a confir
mat victoriile obținute în ajun. A

Reprezentativele de volei ale II. R.S. S. 
vor juca la București

Peste puțin timp, Capitala va 
găzdui o importantă manifestație 
snortivă internațională: întîlnirile 
dintre reprezentativele masculine 
și feminine de volei ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare Ro
mîne. Primele jocuri vor avea loc 
în ziua de 25 februarie; după două 
zile, la 28 februarie, reprezentati
vele feminine și masculine ale 
U.R.S.S. și R.P.R. se vor întîlnî 
din nou.

In vederea acestor meciuri lotu

Pregătirile cicliștilor io
Lotul de ciclism al R.P.R., for

mat din C. Dumitrescu, G. Moi- 
ceanu, L. Zanoni, C. Șandru, I. Va- 
sile, G. Șerban, St. Poreceanu, I. 
C.onstantinescu, N. Maxim, G. Tu- 
dose, O. Bosniac și V. Miknevici, 
care se antrenează în vederea parti
cipării la a IX-a ediție a „Cursei 
Păcii", își va continua pregătirile. 
La sfîrșitul acestei săptămîni, lotul

Campionatul de
LENINGRAD 14 (Agerpres). — 

FASS transmite :
La 13 februarie, în cadrul meciu

lui turneu pentru titlul de campion 
unional la șah, s-a disputat partida 
treia între Averbach și Spasski. 
Partida doua nu s-a jucat deoarece 
Taimanov s-a îmbolnăvit.

învins-o din nou pe Diana Rowe cu 
2—0, iar în meciul cu Rosalinde a 
pierdut cu 2—1. Ultimul set s-a ter
minat cu 22—20, după ce Ella Zel
ler condusese cu 18—15... Deci, un 
meci pe care îl putea cîștiga tot atît 
de bine. Rezultatele și comportarea 
Ellei Zeller în aceste meciuri do
vedesc că ea poate fi considerată 
la aceeași valoare cu reprezentan
tele Angliei, mai mult, că le poate 
învinge. Ella Zeller va putea în cu
rînd să obțină rezultate și mai 
bune, progresul ei depinzînd de se
riozitatea cu care își va face pre
gătirile.

înainte de a încheia comentariile, 
în legătură cu echipa noastră femi
nină trebuie să subliniem ridicata 
valoare la care a ajuns dublul An
gelica Rozeanu — Ella Zeller. Ur
mărind evoluția lor în această în
tîlnire interțări, am constatat o mai 
bună înțelegere reciprocă, ceea ce 
a dat naștere unei coeziuni, care cu 
greu poate fi întrecută de adver
sarele lor. Dar, în afară de coordo
narea acțiunilor, ele au demonstrat 
o excelentă pregătire fizică (mobi
litate, viteză, starturi), tehnică și 
tactică (lovituri de atac executate 
din mișcare, plasament deosebit, 
etc.). Acestea sînt motivele pentru 
care privim cu încredere întîlnirile 
viitoare ale echipei noastre femi
nine.

Cu o satisfacție ușor de înțeles 
am urmărit și evoluția junioarelor 
noastre Maria Golopența și Irma 
Magyary, care la Ploești și-au făcut 
debutul internațional, împotriva a 
două dintre cele mai bune jucătoare 
din lume. Privită prin această pris
mă, comportarea celor două jucă
toare ale noastre a fost deosebit de 
promițătoare. Ambele au cucerit 
Dianei Rowe cîte un set și în gene
ral au arătat, prin jocul lor, pers
pective frumoase. Rămîne doar ca 
— sub îndrumarea antrenorilor — 
ele să lucreze pentru corijarea și 
îmbunătățirea continuă a jocului 
lor. Important este totodată și fap
tul ca pe viitor tinerele noastre să 
aibă ocazia să participe ia cit mai 
multe competiții de amploare, fi
indcă — este cert — pînă acum nu 
li s-a oferit această posibilitate. 
Concludent în această privință 
este faptul că la Festivalul de la 
Varșovia în lotul care ne-a repre
zentat nu s-au găsit și nume noi, 
iar la competițiile internaționale re
zervate juniorilor n-am trimis pînă 
acum reprezentanți. In plus, tradiți
onala competiție „Campionatele in
ternaționale de tenis de masă ale 
R.P.R." care ar fi oferit multor 
tineri talentați prilejul unei experi
ențe prețioase, nu a mai fost orga
nizată de foarte mult timp.

Cele două jucătoare engleze, Ro
salinde și Diana Rowe, au făcut un 

rile noastre au început pregătirile. 
Duminică, în sala Floreasca, unde 
se vor disputa de altfel și partidele 
cu voleibaliștii sovietici, voleiba
liștii și voleibalistele noastre vor 
susține jocuri de verificare. Din 
lotul masculin fac parte, printre 
alții, Medianu, Ponova, Teodorescu, 
Niculescu, Mușat, Crivăț etc., iar 
din cea feminină Rodica Sădeanu, 
Natalia Cernat, Tinela Pleșoianu 
etc.

vederea Cursei Păcii
se va deplasa la Oradea, unde va 
efectua antrenamente sub conduce
rea antrenorilor Marin Niculescu și 
E. Norhadian. La sfîrșitul lunii vor 
veni la Oradea cicliștii din R. D. 
Germană pentru a se antrena în 
comun cu cicliștii noștri. Printre ei 
se află și cunoscuții rutieri Gruppe, 
Meister I, Meister II și Schur. De 
asemenea, vor veni la Oradea și 
cicliști din R. P. Polonă.

șah al U.R.S.S.
Intr-o apărare indiana veche, A- 

verbach și-a creat o poziție puter
nică. Pentru a obține contra joc 
Spasski a sacrificat calul și lupta 
a devenit foarte tăioasă. Partida s-a 
întrerupt într-o poziție complicată 
în care Averbach păstrează totuși 
avantaj material. 

joc spectaculos, care, din punct de 
vedere al unei simple demonstrații, 
desigur că poate satisface. Din 
punct de vedere competițional, jocul 
lor a fost lipsit de eficacitate, de 
promptitudine și de hotărîre în ac
țiuni. In orice caz însă, evoluția lor 
a fost urmărită cu interes de spec
tatori, care le-au răsplătit deseori 
cu aplauze numeroase.

MAX BĂNUȘ 
C. SEVEREANU

Astăzi la Budapesta

Intilnirea internațională masculină ds tenis de masă 
R. P. Romină — R. P. Ungară

BUDAPESTA (prin telefon). — 
După o călătorie de 24 de ore cu 
trenul, jucătorii romîni de tenis de 
masă au sosit marți Ia amiază în 
capitala R. P. Ungare în vederea 
întîlnirilor cu fruntașii tenisului de 
masă maghiari. Pe peronul gării 
sportivii noștri au fost așteptați de 
delegați ai Comitetului maghiar 
pentru Cultură Fizică și Sport, 
membri ai ambasadei R.P.R. etc. 
Chiar în cursul aceleiași seri Toma 
Reiter, Matei Gantner, Tiberiu Ha- 
rasztosi, M'rcea Popescu și Otto 
Bottner au făcut un antrenament de 
acomodare în sala Sportcsarnok 
unde se vor desfășura întîlnirile. De 
asemenea, miercuri dimineața jucă
torii noștrj de tenis de masă au fă
cut un nou antrenament în sala de 
concurs.

Astăzi după-amiază va avea loc 
întîlnirea dintre echipele masculine 
ale R.P.R. și R.P.U. Fiecare forma
ție va fi alcătuită din 4 jucători, în
treaga întîlnire cuprinzînd în total 
16 partide. Se va juca pînă cînd 
una din echipe va cîștiga maj întîi 
9 meciuri, sau în caz de egalitate, 
8—8, se vor disputa toate meciurile.

Reprezentativa țării noastre va fi 
formată din Reiter, Gantner, Ha- 
rasztosi. Cel de al patrulea compo

FOTBAL PESTE HOTARE
FOTBALIȘTII POLONEZI VQR 
SUSȚINE 6 INT1LNIRI INTERNA

ȚIONALE IN ACEST AN

VARȘOVIA. — Anul acesta fot
baliștii polonezi au un bogat pro
gram internațional. Pînă în prezent 
au fost perfectate următoarele în
tîiniri internaționale: 30 mai: Nor
vegia — R.P. Polonă la Oslo; 15 iu
lie: R.P. Polonă — R.P. Ungară, la 
Varșovia; 22 iulie: R.P. Polonă—■ 
R. D. Germană la Wroclaw; 26 au
gust: R.P. Polonă — R.P. Bulgaria 
la Chorzow; 28 octombrie: R.P. 
Polonă — Norvegia la Varșovia; 
4 noiembrie: R.P. Polonă — Finlan
da la Krakowia.

Reprezentativa secundă a R. P. 
Polone va juca în deplasare cu re
prezentativele secunde ale R. P. 
Ungare, R. D. G. și R. P. Bulgaria. 
Reprezentativa de tineret va juca 
de asemenea în deplasare și va în- 
tîlni echipele reprezentative ale 
R.P. Ungare și R.D.G.

Programul reprezentativei de ju
niori se prezintă astfel: Turneul 
F.I.F.A. de la Budapesta; 1 iulie: 
R. P. Polonă — R.P.R. la Zabrze; 
15 iulie: R.P. Polonă — R.P. Un
gară la Lodz; 22 iulie: R.P. Polo
nă — R.D. Germană la Gdansk; 
15 august: R.P. Polonă — R. Ceho
slovacă (localitatea de disputare 
n-a fost încă stabilită) și la 30 oc
tombrie: R. P. Polonă — R. P. Bul
garia la Szczeczin.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR CE
HOSLOVACI PENTRU TURNEUL 

F. I. F. A.

PRAGA. — In vederea turneului 
de juniori F.I.F.A., care se va des
fășura anul acesta la Budapesta, 
Comisia Centrală de Fotbal din R. 
Cehoslovacă a alcătuit următorul 
lot de jucători în vederea selecțio
nării echipei reprezentative: portari: 
Spișak (Spartak Kosice) și Fiala 
(Tatran Prostejov); fandași: Mys- 
liveț (Tatran Liberec), Mălină 
(Spartak Teplice); centru mijlocaș: 
Horvath (Slavoj Luceneț); mijlo
cași: Voborsky (Spartak Sokolovo), 
Lala (Spartak Dukla Karlin), Ne- 
pomuțky (Dynamo Praga); ata- 
canți: Komarek (Brno), Korinek 
(Slavia Praga), Obert (Slavoj Ni-

TG, MUREȘ 15 (prin telefon). 
Vizita echipei de baschet Proleter 
din R.P.F. Iugoslavia a fost aștep
tată cu nerăbdare de sportivii din 
Tg. Mureș. Sala I.M.r. era arhipli
nă cu mult înaintea începerii me
ciului dintre Proleter și selecționa
ta orașului Tg. Mureș.

La ora 20, cele două echipe și-au 
făcut apariția pe teren. In numele 
sportivilor din Tg. Mureș, oaspe
ții au fost salutați de președintele 

nent al echipei va fi ales între Mir
cea Popescu și Otto Bottner. For
mația reprezentativei maghiare va 
cuprinde, probabil, pe Sido, Gyet- 
vai, Foldy și Berczik. Ultimul este 
un tînăr jucător în vîrstă de 18 ani 
care se află într-o formă excelentă. 
Berczik, care utilizează o paletă cu 
burete, a cîștigat de curînd campio
natul Budapestei, competiție în care 
fostul campion mondial Sido a ocu
pat locul II. De asemenea, Berczik 
a învins acum eîtva timp la Praga 
pe toți fruntașii tenisului de masă 
cehoslovac, cu excepția lui Andrea
dis.

Interesant este faptul că din în
tregul lot național de tenis de masă 
al R.P.U. format din 12 jucători, în 
afara lui Sido, Foldy și Koczian, 
ceilalți 9 întrebuințează palete cu 
burete.

Vineri, sîmbătă și duminică, re
prezentanții noștri vor lua parte la 
campionatele naționale ale R.P. Un
gare. Jucătorii romîni vor participa 
la probele de simplu bărbați și du
blu bărbați. Cuplurile noastre vor 
fi următoarele: Toma Reiter—Ma
tei Gantner și Tiberiu Harasztosi— 
Mircea Popescu, Otto Bottner va 
face pereche cu un jucător maghiar.

tra). Șura (Brno), Prășii (Tatran 
Liberec).

FOTBALIȘTII MAGHIARI 
LA ISIANBUL

Miercuri în fața a 30.000 apect-a- 
tori, reprezentativa Budapestei a 
întrecut selecționata,'orașului Istan
bul cu 3-1 (1-0), prin golurile 
marcate de Machos. Pentru învinși 
a înscris Aii. Jocul R.P. Ungară — 
Turcia se va disputa duminică 19 
februarie.

ITALIA — FRANȚA 2—0 (0-0)

ROMA, 15 (Radio). Deși a stat 
sub semnul incertitudinii din cauza 
timpului nefavorabil, partida dintre 
echipele de fotbal ale Italiei și 
Franței s-a disputat totuși azi pe 
stadionul Municipal din Bologna, 
întrecerea s-a desfășurat pe un te
ren înghețat, care a influențat evo
luția jucătorilor.

Partida a avut în cele două re
prize două aspecte distincte. In pri
mele 45 minute jucătorii francezi 
domină cu autoritate și numai in

@ In localitatea Banska Bystrica a 
avut loc un concurs de sărituri pe 
schiuri cu participarea unor sportivi 
de frunte din Finlanda, Austria, R.P. 
Polonă și R. Cehoslovacă. Pe locul 
întîi s-a c-asat finlandezul Saljmen- 
ranta cu 224,5 puncte. El a realizat 
două sărituri de 79 m. și — respectiv 
*— 77 ra
• De curînd a luat sfirșit campio

natul de tenis pe teren acoperit al 
orașului Moscova. Pe primele locuri 
s-au clasat Serghei Andreev și Vera 
Filipova. Cei doi campioni, împreună 
cu alți jucători sovietici vor alcătui 
echipa URSS care va participa la 
turneul internațional de tenis îm
preună cu echipele R.P. Ungare și 
Norvegiei. Concursul se va desfășura 
la Moscova între 19 și 27 februarie. 
Din echipa maghiară vor face parte 
cunoscutul campion lozsef Asboth, 
Iancso Antal, Suzi Kormoczi și alții. 
Norvegia a anunțat o echipă puter
nică în frunte cu Laila Nielsen Si 
Nils Hansen
• Duminică 19 februarie se va 

desfășura la Paris întâmirea interna, 
țională de baschet între echipele re
prezentative ale Franței și Uniunii 
Sovietice.
• Ea Milano a avut loc întâlnirea 

de haltere dintre echipele naționale 
ale Italiei și Finlandei. Victoria a 
revenit halterofililor italieni cu sco

comitetului orășenesc C.F.S., Tibe
riu Ovici. In cuvîntul de răspuns, 
conducătorul general al delegației 
sportivilor iugoslavi, Neca Iovanov, 
a spus printre altele: „Se împli
nesc 6 zile de cînd sîntem jn țara 
dvs. Acest timp este relativ scurt 
și totuși părăsim Romînia cu alîtea 
amintiri frumoase. In cadrul clubu
lui nostru precum și în cadrul altor 
organizații sportive din Iugoslavia 
există o dorință sinceră de a cola
bora cu sportivii din Romînia. In 
timpul șederii noastre la București 
și Tg. Mureș ne-am convins că a- 
ceastă dorință există și la voi, și 
aceasta constituie garanția dezvol
tării cu succes în viitor a colaboră
rii între sportivii țărilor noastre".

La fluierul arbitrilor Sehapper 
(R. P. F. Iugoslavia) și Ferencz 
(R.P.R.) cele două echipe au în
ceput întrecerea. In primele minu
te, avantajul es'e de partea echi
pei' Proleter. Mureșenii își organi
zează jocul și egalează la 16. Sco
rul evoluează apoi cu un avantaj 
minim de partea oaspeților. După 
pauză, selecționata orașului Tg. 
Mureș conduce succesiv cu 42-40, 
cu 44-42. De la scorul de 49-49 
Proleter se distanțează și termină 
cu un avantaj de 9 puncte : 76-67 
(38-36).

A fost cel mai frumos joc din 
turneul întreprins de Proleter. Un 
joc de luptă, cu apărări dîrze și 
bine organizate de ambele părți 
(dovadă marele număr de puncte 
înscrise din lovituri libere: 2-1 — 
Proleter, 20 — Sel. Tg. M.). Se
lecționata orașului Tg. Mureș a 
fost un demn adversar pentru re
dutabila echipă iugoslavă. Au mar
cat: Minja (20), Loți (13), En
gler (9), Radoicici (13), Kifer (7), 
Katici (4), Kurz (10) pentru Pro
leter și Radar (26), Zoizon (12), 
Elek (II), Fulop (8), Koos (5), 
Ciontea (2), Euzan (2), Bokor (1). 
Cei mai buni: Loți, Minja, Kurz, 
Engler, Radoicici (Proleter) și Ka- 
dar, Elek, Zoizon, Fiilop (Tg. M.).

tervențiile curajoase ale portarului 
Viola, salvează echipa Italiei de la 
trei situații critice (min. 17, 23 și 
32). In repriza doua situația se 
^■himbp: italienii trec în atac, do- 
mină și reușesc să obțină victoria. 
Golurile echipei Italiei au fost mar
cate de Carapellese (min. 52), cate 
a reluat o minge venită din bară 
după șutul tras de Chiapella, și de 
Gratton (min. 76). Acest gol a fost 
contestat de francezi pe motiv că 
mingea centrată depășise linia au
tului de poartă. Italienii au mai 
înscris un gol prin Montuori (min. 
83), dar arbitrul Lemesici l-a refu
zat pe motiv că a fost marcat cu 
mîna.

Echipele: ITALIA: Viola, Mag- 
nini, Cervatto, Chiapella, Rosetta, 
Segatto, Boniperti, Gratton, Virgilî, 
Montuori, Carapellese. FRANȚA : 
Remeier, Marche, Louis, Penverne, 
Jonquet, Marcel, Foix, Piantoni, 
Koppa, Leblond, Bliard.

La Marsilia, echipa B. a Franței 
a întrecut echipa secundă a Italiei 
cu scorul de 2—1 (2—1). De re
marcat că francezii au ratat un II 
m. în min. 83.

rul de 5-2. Iată învingătorii în ordi
nea categoriilor: vdkonen (F.) 280 
kg.; Mannironi (I.) 332,5 kg.; De Ge
nova (I.) 330 kg.; Pignatti (I.) 347,5 
kg.; Masu (I.) 365 kg.; Borgnis (I.) 
380 kg și Machinen (F.j 415 kg.
• Cunoscuta înotătoare australiană 

Lorraine Crapp a înotat 440 yarzi, 
într-un timp excelent. Ea a realizat 
pe această distanță timpul de 5:05,8. 
Rezultatul acesta nu poate fi însă 
omologat ca record mondial, deoa
rece a fost realizat în cadrul unui 
antrenament (recordul mondial care 
îi aparține tot ei este de 5:07.6).
• La 14 februarie a avut loc la 

Moscova a doua întâlnire internațio
nală de baschet dintre echipele se
lecționate feminine ale U.R.S.S. și 
R.P. Bulgaria.

Baschetbalistele sovietice au jucat 
excelent, repurtând victoria cu scorul 
de 82—73 (37—39).
• La Skoplje a început cel de al 

11-iea campionat de șah al R.P.F. Iu
goslavia. După 3 runde, în clasa
ment conduce tânărul candidat ma
estru Popovici cu două puncte și o 
partidă întreruptă. Cîte două puncte 
au Matanovic, Marie, Sokolov și 
Udovcic.

Acest campionat va servi drept 
criteriu de selecționare a echipei 
iugoslave pentru olimpiada de șah 
din acest an.


