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și securității in
OAMENII MUNCII d.n țara 

noastră, ca și întreaga opi
nie publică mondială, au urmărit 
cu un viu interes lucrările se
siunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Dezbaterile care au avut 
loc cu acest prilej au constituit 
o expresie puternică a politicii de 
pace a Uniunii Sovietice, a tăriei 
ți unității de nezdruncinat a sta
tului sovietic.

Unul din obiectivele recentei se
siuni a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a fost discutarea și adop
tarea bugetului U.R.S.S. pe anul 
1955. Acest buget va asigura o 
nouă și puternică dezvoltare a in
dustriei grele, temelia economiei 
naționale, ridicarea nivelului de 
trai al poporului sovietic și creș
terea capacității de apărare a sta
lului sovietic. Ca urmare a preve
derilor bugetului pe 1905, la sfîr- 
șitul acestui an industria sovietică 
va depăși de peste trei ori nivelul 
producției dinaintea celui de al 
doilea război mondial. Datorită 
dezvoltării industriei grele, în ur- 
nătorii 5-6 ani se va putea obți
ne de pe ogoarele Uniunii Sovie
tice o recoltă globală de cereale 
de cel puțin 10 miliarde de puduri 
anual. Bufetul votat de Sovietul 
Suprem a! U.R.S.S. ilustrează de 
asemenea vigilența permanentă a 
poporului sovietic față de .unelti
rile imperialiștilor ațîțători la 
război. De aceea, în buget este 
prevăzut un capitol care stabilește 
cheltuielile necesare pentru conso
lidarea forțelor armate ale Uniunii 
Sovietice — straja de neclintit a 
păcii și securității internaționale.

In ședința comună a Sovietului 
Uniunii și Sovietului \ri'-'-a>ită- 
țîlor, care a avut loc la 8 februa
rie, s-a dat citire declarației prin 
care tovarășul G. Al. Malenkov 
roagă să fie eliberat din postul 
de președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. La propunerea 
făcută de deputatul N. S. Hrușciov. 
din însărcinarea Comitetului Cen
tal al P.C.U.S. și a Consiliului 
fcnpUfernidților, a fost numit pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
id U.R.S.S. tovarășul Bulganin, fiu 
credincios al Partidului Comunist 
*1, Uniunii Sovietice, discipol demn 
al marelui Lenin și unul din cei 
mai apropiați tovarăși de luptă ai 
continuatorului operei lui Lenin — 
L V. Stalin.

In cuvîntarea rostită în ședința 
din 9 februarie a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. tovarășul Bulga
nin, președintele Consiliului de Mi- 
■iștri al U.R.S.S. a spus: „In pri
mul rtnd, țin să încredințez Sovie- 
tul Suprem că, în întreaga sa ac
tivitate, Consiliul de Miniștri va 
duce și de acum înainte neabătut 
politica elaborată de partidul co
munist și aprobată cu căldură de 
poporul nostru — politica de cons
truire a societății comuniste, de 
întărire continuă a puterii statului 
soviet e, de întărire a alianței din
tre clasa muncitoare și țărănimea 
colhoznică, politica de întărire a 
păcii și securității".

In cuvîntarea sa, N. A. Bulga
nin a făcut o trecere în revistă a 
sarcinilor principale care stau a- 
cum în fața Uniunii Sovietice în 
domeniul industriei, agriculturii, 
culturii, politicii externe și întă
ririi capacității de apărare a pa
triei.

Sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., care și-a încheiat lucră
rile la 9 februarie, a prilejuit o 
dezbatere largă și profundă a si
tuației internaționale actuale. A- 
fit în cuvîntarea lui N. A. Bul
ganin, cît și în raportul prezentat 
de V. M. Molotov, au fost reie-
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intreaga lume
vate aspectele esențiale ale situa
ției internaționale și precizată, cu 
claritate, poziția Uniunii Sovietice 
în problemele care frămîntă astăzi 
omenirea.

Raportul lui V. M. Molotov sub
liniază faptul că „cel mai impor
tant rezultat al celui de al doilea 
război mondial a lost constituirea, 
alături de lagărul mondial capi
talist, a lagărului mondial al so
cialismului și democrației, în frun
te cu U.R.S.S., mai bine zis în 
frunte cu Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză". As
tăzi, aproximativ jumătate din 
populația Europei — aproape 300 
milioane de oameni — face parte 
din țările lagărului socialismului 
și democrației. In Asia, aproape 
jumătate din populație trăiește în 
țări de democrație populară, între 
care și R.P. Chineză. Tot pe acest 
continent, țări cu o mare populație, 
ca India, Birmania și Indonezia, 
au scuturat jugul colonial. O pu
ternică realitate a zilelor noastre o 
constituie creșterea, în lumea în
treagă, a mișcării de eliberare na
țională a popoarelor din țările de
pendente și coloniale. Acest fapt 
dovedește o serioasă slăbire a po
zițiilor capitalismului, care din tim
pul și ca rezultat al celui de al 
doilea război mondial, a intrat 
într-o nouă etapă a crizei sale ge
nerale. Expunerea lui V. M. Molo
tov scoate în evidență un adevăr 
de netăgăduit: raportul de forțe 
dintre sistemele sociale — capi
talist și socialist — s-a schimbat 
hotărît, în ultimul deceniu, în fa
voarea socialismului.

Refuzînd să recunoască dreptul 
popoarelor de a-și hotărî ele în- 
șile soarta și urmărind să pună 
în practică planurle lor de domi
nație mondială, țările imperialiste 
promovează o politie/ă agresivă, 
de pregătire a unui nou război 
mondial, o politică „de pe poziții 
de forță". Această politică „de pe 
poziții de forță" se manifestă in 
acțiunile provocatoare ale Statelor 
Unite în regiunea Taivanului, în 
crearea blocurilor militariste cu 

caracter agresiv și a bazelor mi
litare, în încercarea de a remili- 
tariza Germania Occidentală pe 
baza acordurilor de la Paris, în 
dificultățile pe care le creează în 
calea unui normal comerț interna
țional, în pregătirea războiului 
atomic. Aceasta este linia politică 
ce caracterizează atitudinea pute
rilor imperialiste, și în primul rînd 
S.U.A., în actuala conjunctură in
ternațională.

Cu totul opusă este linia politi
că a Uniunii Sovietice, care are 
la bază principiile leniniste cu 
privire la coexistența sistemelor 
sociale diferite. „Noi apărăm aceste 
principii — a spus V. M. Molo
tov — deoarece în condițiile co
existenței există posibilitatea de
plină de a asigura în decursul 
unei întregi perioade istorice atît 
pacea și libertatea popoarelor, cît 
și relații pașnice între țări, posi
bilitatea de noi succese în progre
sul omenirii". Consecventă acestor 
principii, Uniunea Sovietică a ur
mărit și urmărește înfăptuirea mă
surilor care au ca scop micșora
rea încordării internaționale. In re
petate rînduri Uniunea Sovietică a 
propus reducerea înarmărilor și in
terzicerea necondiționată a armei 
atomice. In momentul de față, cînd 
datorită amestecului grcpolan al 
Statelor Unite în treburile interne 
ale Chinei s-a creat o situație care 
amenință pacea în Extremul Orient, 
poziția Uniunii Sovietice urmărește, 
dimpotrivă, întărirea păcii în a- 
ceastă regiune a lumii.

(Continuare in pag. 2-a),

■Ar 8 pagini 25 bani

Sportivii din colectivul 
Progresul-Gheorghieni au semnat 

Apelul de la Viena
1« corespondența primită, zilele 

acestea de redacția ziarului nostru 
se află următoarea telegramă venită 
din Ghearglnieni :

sportivii colectivului spor
tiv Progresul-Gheorghieni semnăm 
cu hotărîre Apelul Consiliului Mon
dial al Păcii împotriva războiului 
atomic. Sportivii secțiilor de hochei, 
tenis fotbal, baschet, schi, handbal, 
volei".

Antrenorul de baschet Constantin Herold își așterne semnătura pe 
Apelul Consiliului Mondial al Paat, în cadrul mitingului deîă l.C.F.

A început finala campionatului de șah al U.R.S.S.

Să apărăm tinerețea noastră fericită!
Sînt unul dintre numeroșii sportivi tineri care 

în actualele condiții de dezvoltare asigurate mișcării 
sportive din țara noastră am reușit să-mi ridic 
nivelul tehnic-sportiv și am fost ales să reprezint 
culorile patriei în diferite competiții cicliste din- 
eolo de hotare. De fiecare dată m-am putut con
vinge d© dorința sinceră, fierbinte, a tineretului 
sportiv din multe țări de a lega prietenii trainice 
cu partenerii lor de întreceri sportive, cu toți oa
menii cinstiți, iubitori de pace, dornici să învețe 
sau să muncească în pace.

In „Cursa Păcii" — tradiționala competiție inter- 
■ațională în care se întrec an de an cicliști din 
țările lagărului păcii și al socialismului și din 
țările capitaliste — ca și acum de curînd, în Turui 
Egiptului, la care au participat reprezentanți ai 
țărilor din trei continente — Africa, Asia și Eu

ropa — sportivi; și-au manifestat dorința de prie
tenie, de pace.

Am sosit în patrie, revenind de la această ultimă 
competiție, în zilele în care poporul nostru a în
ceput să semneze plin de avînt Apelul adresat de 
Cons lini Mondial al Păcii. Toți ca unul, oamenii 
din țara noastră, bărbați și femei, muncitori și 
intelectuali, tineri și vîrstnici își pun semnătura 
pe Apelul care condamnă pregătirile în vederea 
unui război atomic făcute de cercurile agresive 
din S.U.A. Anglia și Franța.

Semnez Apelul împotriva folosirii armei atomice 
: cu adînca încredere în forța atotbiruitoare a cauzei 

păcii și convins că în acest fel contribui la apăra
rea cerului senin al tinereți; noastre fericite.

CONSTANTIN DUMITRESCU 
maestru al sportului

La Moscova a început una din 
cele mai importante competiții șa- 
histe din lume, finala celui de al 
XXlI-lea campionat de șah al 
U.R.S.S. După cum am mai anun
țat, la întrecere iau parte nouă 
mari maeștri internaționali în frun
te cu campionul lumii Mihail Bot- 
vinik, șapte maeștri internaționali 
și trei maeștri. Niciodată pînă a- 
cum finala campionatului de șah 
al U.R.S.S. nu a cunoscut o par
ticipare atît de puternică.

La 10 februarie a avut loc festi
vitatea de deschidere a celui de al 
XXI lelea campionat. Tragerea ta 

sorți a stabilit următoarea ordine 
a participanților pe tabela de tur
neu : 1. Tigran Petrosian-, 2. Efim 
Gheller; 3. Alexandr Kotov; 4. Mi
hail Botvinik : 5. Boris Spasski; 
6. Iwii Averbach; 1. Vladimir Si- 
maghini 8. Vasilii Smislpvi 9, Se

In aceste zile Poiana Sialin este 
o adevărată cetate a sporturilor de 
Iarnă. Sute de schiori s-au adunat 
aici pentru a lua parte la întrece
rile din cadrul campionatului 
R.R.R.. In lupta pentru titlurile de 
cinste de campioni ai R.P.R. sînt 
angajați, pe pîrtia din Poiana Sta
lin, și cei mai buni boberi din 
țară. Pe aleile frumoasei locali
tăți sau chiar pe pîrfiile ei nu în- 
tîlnești însă numai schiori și bo
beri. Poți întîlni de pildă, și... ca
notori. Intr-adevăr, mai mulți ca
notori al asociației Dinamo, sub 
conducerea maestrului sportului Ra
du Huțan, își desăvârșesc aici pregă. 
tirea fizică generală, punînd bazele 
succeselor din viitorirf sezon. Ca
bana care-i găzduește pe canotori 
cunoaște, seară de seară, o activi
tate deosebită. Fie că discută des
pre o carte sau despre un film, fie 
oă ascultă un concert la radio sau 
că citeso ziarele, sportivii dinamo- 
viști își petrec timpul în mod plăcui

Răspunsul mecanizatorilor din Codlea
Plină de răspundere este munca 

mecanizatorilor din agric.j'tură, în 
vederea apropiatei campanii agri
cole. Lucrul acesta l-au înțeles 
bine muncitorii și tehnicienii cen
trului mecanic Codlea. In acea zi 

men Furman; 10. Salo Flohr; 11. 
Gheorghi Ilivițki; 12. Mark Tai- 
manov; 13. Gheorghi Borisenko; 
14. Viktor Korcinoi; 15. Gheorghi 
Lisifin; 16. Paul Keres; 17. Vladas 
Mikenas; 18. Vladimir Antoșin; 19. 
Vitalii Scerbakov; 20. Ilia Kan.

Colegiul de arbitri, sub condu
cerea arbitrului principal al tur
neului, Vladislav Vinogradov, a 
comunicat următorul program de 
joc: Rundele vor avea loc în zi
lele de luni, marți și vineri. 
Miercuri și duminică var fi con
tinuate partidele întrerupte iar joi 
va fi zi de odihnă.

Ierj a avut loc prima rundă a 
campionatului.

Iată rezultatele : Petrosian-Ran 
1—0; Rotov-Antoșin 1-0; Batvinik- 
Mikenas %—’/2 . Spasski-Keres 
‘fe—‘/a; Furman-Taimanov ’/i—¥2; 
celelalte partide s-au întrerupt. As
tăzi. se joacă cea Op-a doua rundă, 

și instructiv. Ei nu sînt cîtuși da 
puțin rupți de evenimentele care 
frămîntă în momenteul de față o» 
menirea și poporul! nostru. O do-*  
vadă grăitoare în acest sens este 
scrisoarea pe care ei au adresat-a 
de curînd ziarului nostru. In scrin 
soare se spune printre altele ■

„Urmărim cu bucurie, în ziarele 
noastre, avîntul cu care se desfă
șoară în întreaga țară car, pan ce
de stringere a semnăturilor pe 
Apelul de la Viena. Poporul nos-- 
tru își exprimă astfel voința . sa 
neclintită de n apăra pacea. Și noi,, 
alături de toți oamenii iubitor de 
pace, vom semna acest Apel, hotă*  
riți să ne împotrivim cu toate pu*  
terile dezlănțuirii războiului ato*  
mic".

Scrisoarea este semnată de ă 
Radu Huțan, Eugen Sărățeanu*  
Gheorghe Lazăr, Paul Necttlce, 
Dumitru Dinu'lescu, Ion Torok, Con» 
stantin Scarlat și Sigismund HeicL 

de februarie, cind ultimul schimb 
a adus minunata veste: „Am 
terminat campania de reparații !“, 
pe chipurile muncitorilor de la 
Centrul Mecanic Codlea se putea 
citi bucuria datoriei împlinite. Unul 
din fruntașii întrecerii socialiste la 
Centrul Mecanic Codlea este tînă- 
rul muncitor Constantin Apostol, 
cunoscut tovarășilor săi, atît pen
tru îndemînarea și hărnicia sa, cît 
și pentru calitățile lui de, fotba
list Am stat de vorbă mai zilele 
trecute cu acest vrednic sportiv. 
El ne-a spus : „Sînt mîndru ■ de 
succesul obținut de colectivul de 
muncă din care fac și eu parte. Bu
curia noastră este cu atît mai mare, 
cu cît în aceste zile, în întreaga 
{ară se desfășoară campania d® 
strjngere a semnăturilor pe Apelul 
Consiliului Mondial al Păcii. Vic
toria muncitori.or centrului nostru 
mecanic este și ea o contribuție 
la cauza pretntîmpinării războiului 
atbm:c. Consider semnătura m a 
pe Apelu' de la Viena nu numai 
ca o exprimare a vo:n(ei mele ne
înduplecate de a lupta împotriva 
celor ce uneltesc dezlănțuirea unui 
război atomic, ci și ca un anga
jament de a munci de aici înainte, 
cu și mai mult spor".

Petre Căpățînă 
corespondent

i

Sosirea boxerilor 
care au întreprins turneul 

din Suedia
Zilele trecute s-a întors în Capi*  

tală lotul de boxeri romîni care a 
întreprins recent un turneu în Sue-*  
dia. După cum se știe, boxerii noș
tri au susținut trei înt&iiri, la 
Stockholm, Halmstadt și Goteborg.

La sosirea pe aeroportul Bănea- 
sa, tov. M. Cornea, conducătorul 
lotului, a făcut unui reporter al 
ziarului nostru următoarea decla-' 
rație :

„Victoriile realizate de boxerii 
noștri în Suedia sînt o mărturie a 
creșterii nivelului boxului nostru. 
Ziarele suedeze au scris coloane înj 
tregi despre măiestria boxerilor 
noștri, iar spectatorii i-au aplaudai 
adeseori frenetic pe reprezentanții 
noștri. Turneul întreprins de boxe
rii romîni în Suedia a însemnat 
încă un pas spre întărirea legătu
rilor de prietenie dintre sportivii 
romîni și ^>ortivft suedezi".



Uniunea Sovietică—strajă de neclintit a păcii 
și securității iu întreaga lume

(urmare din. pag. l-a)

In Europa, Uniunea Sovietică 
urmărește de asemenea înlătura
rea primejdiei unui nou război. 
Statul sovietic s-a afirmat ca ste
gar al luptei pentru rezolvarea 
pașnică a problemei germane și a 
celei austriace și pentru asigurarea 
securității colective în Europa. In 
legătură cu această din urmă pro
blemă, Uniunea Sovietică a propus 
încheierea unui tratat cu privire 
la asigurarea securității colective 
a tuturor statelor europene. Cu 
toate că această propunere a găsit 
un sprijin puternic in țările Eu
ropei, ea a fost respinsă de S.UA. 
și celelalte puteri imperialiste in
teresate în creșterea încordării in
ternaționale. Un factor principal 
care determină încordarea interna
țională în momentul de față îl 
constituie planurile guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței de a re
face armata revanșarzilor germani, 
pentru a fi folosită în momentul 
dezlănțuirii unui nou război. Aceste 
planuri se oglindesc in acordurile 
încheiate în toamna anului trecut 
la Paris.

Conferința de la Moscova a de
finit atitudinea Uniunii Sovietice 
și a țărilor de democrație populară 
față de acordurile de la Paris. 
Statele participante la această 
conferință, între care și țara noas
tră, au declarat răspicat că sînt 
hotărîte să nu rămînă cu brațele 
încrucișate în fața situației ce 
s-ar crea în Europa prin ratifica
rea acordurilor de la Paris. A- 
ceste state, legate printr-o strînsă 
prietenie, au hotărît, printre altele, 
să facă pregătiri pentru încheierea 
unui tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între cele opt 
țări participante la Conferința de 
Ia Moscova. In legătură cu acea
stă problemă, V. M. Molotov a 
spus: „La noile blocuri și grupări 
militare care se creează împreună 
cu militarismul german, vom răs
punde prin stringerea continuă a 
rîndurilor noastre, prin continua 
întărire a prieteniei noastre, prin 
îmbunătățirea colaborării noastre 
și, acolo unde acest lucru este 
necesar, prin lărgirea continuă a 
asistenței mutuale*.

Confer nța de la Moscova și în
treaga desfășurare a evenimentelor 
In viața internațională arată coezi
unea de nezdruncinat a țărilor din 
lagărul păcii și socialismului șt 
faptul că ele no pot fi intimidate 
de nici un fel de amenințări sau 
șantaj. Această coeziune prezintă 
un contrast puternic cn tabloul 
oferit de contradicțiile care marină 
necontenit temeliile lagărului im
perialist O serie întreagă de fapte

Cei mai
— Ce este, măi Damiane? Unde 

ai pornit așa de dimineață? Oha, 
ești echipat ca un adevărat schior.

— Pe dealul Cer nat ului, tovarășe 
profesor. Se întrec acolo băieții 
noștri cu cei din Satulung și din 
Baciu. Am aflat de la Fltip Mihai, 
cel din clasa a IV-a, că este un 
concurs și pentru noi, cei mici. 
Vreau să mă înscriu și eu. Mă fin 
bine pe schiuri și tare aș dori să 
mă întrec cu ceilalți. Băieții spun 
Că eu nu pot să mă iau la între
cere cu Filip sau cu cei mai mari 
ea mine, dar tata m-a sfătuit să 
nu-i ascult și să pin la concurs. 
'Acum mă duc să-i anunț și pe 
prietenii mei...

— Bine, băiete, du-te I Dar să nu 
aud că ai ieșit ultimul. Ține-te 
bine de Filip, nu-l slăbi din vedere. 
Ești mic. dar ai voință. Iți urez 
succes!

Și Gyula Damian, elevul din cla
sa I-a a școlii elementare din Cer- 
natu, a pornit mai departe, să-i a- 
nuruțe și pe c-ilalți de seama lui, 
să-i îndemne să ia și ei parte la 
concursul de schi. Urmau să se În
treacă toți sportivii din cele trei 
comune alătura e și sătenii s-au 
grăbit să urce sus, pe dealul Ger- 
natiukii. Cei ma: vîrstnici au rămas 
în fața _cămiir< lini cultunal, tari» 
urma să se dea plecarea în pro
bele de fond.

Gyula Damian, „merinof*  satu
lui, cum îi spun sjtosdB, nai are mari 
KuJt de 1 metru înălțime. „Am 

arată netnuițunvrea crescîndă a 
alîaților S.UA. față de politica 
americană bazată pe presiune și 
dictat, pe amestec în treburile in
terne ale altor țări.

In raportul său, V. M. Molotov 
a spus: „...Uniunea Sovietică are 
față de Statele Unite o superiori
tate incontestabilă, deoarece Uni
unea Sovietică iubitoare de pace 
nu amenință pe nimeni și nu se 
amestecă iii treburile altor state 
cî, dimpotrivă, ea apără o cauză 
intr-adevăr dreaptă și justă, care 
se bucură de simpatia fierbinte a 
oamenilor muncii și a tuturor po
poarelor asuprite din întreaga la
me, și această cauză nu se poate 
să nu învingă*.

Oamenii simpli din lumea în
treagă își dau seama că Uniunea 
Sovietică dorește pacea pentru că 
statul sovietic este puternic și în 
plină Înflorire. Cei ce sînt siguri 
de forțele lor, cei care își leagă 
toate preocupările, toate năzuin
țele de lupta nobilă pentru cons
truirea societății comuniste nu au 
nevoie de război. Ei smf hotar iți 
să dea o ripostă zdrobitoare tutu
ror celor care ar încerca să-i o- 
prească de a-și realiza năzuințele. 
Este clar pentru popoarele lumii, 
că orice aventură legată de dez
lănțuirea unui nou război mondial 
va sfîrși inevitabil rău pentru a- 
gresori. Nu „civilizația mondială*  
va pieri, oricît ar suferi ea de pe 
urma unei noi agresiuni, ci va 
pieri acel sistem social de pe a- 
cum putred, care este condamnat 
datorită caracterului său agresiv și 
este repudiat pentru că exploatează 
oamenii muncii și asuprește po
poarele .

Lucrările recentei sesiuni a So
vietului Suprem al U.R.S.S. consti
tuie un luminos mesaj de pace și 
colaborare internațională pe care 
Uniunea Sovietică îl adresează lu
mii întregi. In aceste zile, oamenii 
iubitori de pace de pretutindeni ci
tesc și comentează cu însuflețire 
importantele documente ale sesi
unii Sovietului Suprem. EI salută 
cu bucurie Declarația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., declarație a- 
doptată la recenta sesiune în care 
Sovietul Suprem cheamă parlamen
tele din toate țările să întreprindă 
acțiuni în vederea consol dării păcii 
între popoare, în vederea preîntîm- 
piuării unui nou război.

Pentru poporul nostru, lucrările 
sesiunii Sovietului Suprem al 
LLR.S.S. constituie un imbold de a 
lupta cu forte sporite pentru cons
truirea socialismului, pentru întă
rirea patriei, sprijinind astfel lupta 
Uniunii Sovietice pentru asigurarea 
P*rf  și securității în întreaga 
hme.

tineri sportivi din Cematu

E greu urcușul, mai ales după ce 
ai concurat tntr-o probă de fond. 
Pentru sportivul din fotografia 
noastră asta pare însă un lucru 
obișnuit. Nu de geaba se spune că 
la Cernatu copiii „se nasc cu schio
rii e în picioare".

i 
șapte ani și sînt în clasa I-a". A- 
ceasta este formula obișnuită cu 
care se prezintă oricui. Șapte anii 
Elev în clasa I-a 1 Asta îți ridică... 
prestigiul. Așa gindea micul Da
mian' cînd a bătut la poaria lu.i 
F®*  Mihai, prietenul, dar și ad
versarul cel mai puternic. Vroia să

Iv,

Pirtiiie de pe muntele Retezat cunosc animația caracteristică 
lua peste citeva clipe startul, i

Știri G. M. A.
• GALAȚI. — Sub lozinca „Șa 

trecem cu toții norma de schi", ti
nerii dtn orașul nostru s-au avîntat 
eu-însuflețire în concursurile G.M.A. 
organizate încă din prima zi în care 
iama și-a vestit sosirea prin aceste 
locuri. Dintre concursurile organi
zate în ultimul timp, trebuie eviden
țiat cel la care au participat elevii 
școlii profesionale. Pe un traseu 
bine ales, s-au întrecut numeroși e- 
levi și printre ei mulți fruntași la 
învățătură,' cum sînt: V. Burghelea, 
Micu Ranciu și Mlrcea Vasile.

Instructorii Gh. Moscopol și M. 
Voinescu au toate motivele să fie 
mulțumiți de roadele muncii lor.

• BUCUREȘTI. — „Săptămâna 
G.MA‘' organizată de colectivul 
sportiv Voința „Piele-Incălțăminte*  
din Capitală s-a bucurat de un fru
mos succes. Fruntașe în acțiune 
s-au dovedit a fi și coiectiveile spor
tive Voința „COMES*,  „GHEATA*,  
etc. care s-au alăturat acestei ini
țiative, mobilizînd un însemnat nu
măr de aspiranți în concursurile 
pentru trecerea normelor G.M.A.

• OȚELUL ROȘU. — Cu spriji
nul organizației U.T-M-, peste 150 
de membri ai colectivului sportiv al 
școlii profesionale au fost mobilizați 
în ultimul timp la concursurile pen
tru trecerea normelor.

De curfnd, 112 aspiranți F.G.MA, 
22 aspiranți G.M.A. șl 2 aspiranți 
GALA. gr. II și-au trecut cu succes 
și examenul de control, devenind 
astfel purtători ai insignei.

| meargă împreună cu el, sus, pe 
dealul Omătului.

— Hai, Filipe, nu mai sta. Nici 
nu te-al îmbrăcat. E aproape 8 și 
încă nu ești pregătit. Mă duc să 
vorbesc și cu ceilalți și mă-ntorc la 
tine. Să fii gata t

i — —Noi cînd plecăm, nene? Mai 
avem mult?

— Imediat, băieți. Veți fi primii 
care pleacă.

Peste puțin timp, la startul pro
bei de fond (600 m.) se aliniaseră 
peste 35 de copii. Mai înalți, mai 
mărunți, cu cojoace, ou căciuli În
desate pe cap. Gyula Damian era 
nerăbdător. Să le dea drumul oda
tă I Și, în sfSrșit..

Au pornit repede și tot atât de 
repede au sosit Doar 600 metri nu 
este o djstaață prea mare. Organi
zatorii au avut însă grijă să fie 
pe măsura puterilor fiecăruia din
tre cei 35 de copii. Primul care a 
trecut linia de sosire a fost Fillip 
Mihai. Dar n-a lipsit mult pentru 
ca în locul tai să sosească un al
tul : concurentul cu nr. 16, Gyula 
Damian.

Locul 2 ! E foarte bun I Nu tre
buie să fl mîhnăt că n-ai ieșit pri
mul. Doar ai lăsat în urma ta 33 
de concurența. Asta dovedește că 
ești mai bun deeft ei. Cit despre 
Filip Mihai, ai timp să-1 întrecl. 
Concursurile de schi din cadrul 
Spartachiadei satelor nu s-»u ter
minat încă 1

P. Ml HAI

. I întrecerilor. Tinerii din
trecindu-și norma de schi din cadrul

REALIZĂRI
Iarna n-a părăsit inch meleagu

rile noasțne. Zeci de schiori alunecă 
pe pîrtiile de pe Postăvar. Campio
natele de hochei de-abia s-'au termi
nat. Activitatea la patinaj și bob 
este încă în plină desfășurare. De
sigur că în atmosfera acearia de 
intensă activitate sportivă, aspi
ranții G.M A. nu puteau face „notă 
discordantă’*. Dimpotrivă folosind 
cu chibzuință acest anotimp pentru 
trecerea unor norme specifice de 
sezon, aspiranții G.M.A. își trec 
normă după normă. Activitatea a- 
ceasta plină de însuflețire este de
sigur, și rodul strădaniilor pe care 
le depun zi de zi comisiile de pre
gătire și examinare G.M.A., comi
siile raionale de control G.M.A., 
precum și comisiile regionale G.M.A. 
care au fost înființate nu de multă 
vreme și care au sarcini deosebite 
pe linia îmbunătățirii muncii în do
meniul complexului G.M.A.

DIN CODAȘ — FRUNTAȘ

După cum ne comunică subredac- 
ția noastră din Bacău, comisia de 
pregătire și examinare G.M.A din 
cadrul colectivului sportiv al școlii 
medii de 10 ani din localitate a 
obținut o serie de realizări remar
cabile. Este astfel demn de men
ționat faptul că angajamentele a- 
nuale la purtător; F.G.M.A. au fost 
depășite cu 229 la sută iar la pur
tători G.M.A cu 307 ta sută. Dacă 
rezultatele acestea se datoresc în 
special muncii depuse de elevii Gon- 
stanfcn Șenban, Gheorghe Snbți- 
relu și Dumitru Diaconu, din comi
sia de pregătire și examinare, aju
tați îndeaproape de profesorii de e- 
ducație fizică V. Moraru și Gh. 
Ardefeanu, nu-i mai puțin adevărat 
că și organizația U.T.M. din școală 
și direcțiunea au meritul de a fi 
sprijinit în mod multilateral aceas
tă activitate. Din această strînsă 
colaborare s-au putut obține succe
sele despre care vorbeam mai sus. 
Ar fi elocvent de arătat că la sfîr- 
și tini trimestrului II, colectivul spor
tiv al școlii medii de 10 ani era 
un colectiv codaș, care își îndepli
nea ca greu angajamentele.

Succesele cu care devii de la a- 
ceastă școală au terminat anul tre
cut, vor fi continuate după cît se 
pare și în acest an. încă din pri
mele zile ale anului, profitînd de 
faptul că în regiunea Bacău a că
zut zăpadă în cantitate îndestulă
toare, comisia de pregătire și exa
minare G.M.A. din cadrul colectivu
lui a organizat primul concurs pen
tru trecerea normelor. La startul 
acestui concurs s-au aliniat nu mai 
puțin de 40 de tineri schiori. Gaze
ta de perete a școlii a scris multe 
despre acest concurs care s-a ter
minat cu numeroase norme trecute 
cu calificativul „excelent", dar și 
cu numeroase căderi în zăpadă care 

fotografie vor | 
complexului sportiv GMA.

Foto: I. HORVATH I 
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DEOSEBITE
I au stîrnit hazul pațticipanților

Dar activitatea comisiei de pre
gătire și examinare G.M.A de ia 
școala medie de 10 ani din Bacău 
nu se oprește aci. Departe de a se 
mulțumi mra»; cu angrenarea to
varășilor lor de învățătură în tre
cerea normelor, membrii comisiei 
depun serioase străduin*e  nentru a 
crea purtătorilor de insignă condi
țiile necesare unei activități sporti
ve continue

Un asemenea exemplu merită să 
fie urmat I

IN ORAȘUL ȘI RAIONUL SIBIU

O fructuoasă activitate G.M.A. e- 
xistă și în orașul și raionul Sibiu. 
Astfel, din relatările subredacției 
noastre reiese că anul trecut anga
jamentele anuale au fost depășite 
numai în orașul Sibiu la F.G.M.A. 
cu 135 la sută și G.M.A. gradul II 
cu 110 la sută. Numeroase colec
tive sportive locale, printre care 
Voința, Constructorul și Progresul, 
au dovedit preocupare pentru orga
nizarea antrenamentelor și concur
surilor în vederea trecerii normelor 
complexului G.M.A. Comitetul oră
șenesc C.F.S. (președinte tovarășul 
Nicolae Farcașl are meritul de a fi 
știut să angreneze în muncă cadre
le de instructori sportivi sătești, 
din rîndurile cărora s-au evidențiat 
Tiberiu Popa (Constructorul), Jo
hanna Wagner (Progresul), Nico
lae Amnășeami (Școala tehnică de 
construcții). Dumitru Dobrescu 
(Școala metalurgică nr. 1), pre
cum și Matilda Mihdt (Școala teh
nică de construcții).

In orașul Sibiu sînt însă și des
tul de multe colective sportive coda
șe în munca pe linie G.M.A. De pil
dă, colectivul Avîntuâ n-a reușit să 
realizeze nici măcar un singur pur
tător de-a lungul întregului an. 
Dair nici allte colective, cum sînt 
Flamura roșie „7 Noiembrie*  și 
Flamura roșie „Drapelul roșu*,  
care și-au îndeplinit angaja
mentele în proporție de numai 
5—10 la sută n-au arătat mai mul
tă preocupare în acest sens. De a- 
semenea, colectivul sportiv al școlii 
medii sanitare n-a scos nici un pur
tător de insignă Oare tovarășele 
profesoare de educație fizică de la 
aceste școli, (Vlrgata Deroga și 
Liliana Zaharia) iacă nu sânt con
știente de importanța complexului 
G.MA?

In satele din ras» a existat, în 
schimb, o intensă activitate G.M.A 
De pildă, cofecMvut sportiv Re
colta Gura Rtolui și-a depășit cu 
200 la sută angajamentele la pur
tători de insignă, colectivul sportiv 
Recolta Selimbăr și-a depășit anga
jamentele cu 116 la sută ș.a.m-d. 
Slab au activat în această direcție 
colectivele sportive sătești Recoltă 
Gimboaca, Recolta G.AS. Cisnă- 
die, Recolta Ocna Si teul ui și aliete.
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Prima repriză se terminase. Ju
cătorii ieșiseră de pe teren co
borând, grăbiți și tăcuți, treptele 
înguste. Străbătuseră apoi corido
rul întunecos de sub tribunele de 
beton și, ajunși î» sfîrșit în ca
bine, se trântiseră istoviți pe băn
cile capitonate. Apoi, vuietul uriaș, 
neîntrerupt, al stadionului se stin
se brusc dincolo de ușa pe care 
cineva o trînti cu putere în urma 
lui. Și, o clipă, în liniștea care 
urmă, nu se mai auziră decît res- 

gîfîitoare, ale ce- 
jucători. Iși stă- 
nervozitatea, gata 
Și totuși, nimeni 
descurce gîndurile,

mrațiite repezi, 
lor unsprezece 
pîneau cu greu 

:7Îh icnească 
reușea să-și 
serată măcar o vorbă, să ris-i- 
scă astfel încordarea. Priveau

nu

pe _ _ ___
: mai unul la celălalt,fără să poată 
n-icepe încă pe deplin un lucru 
care era destul de clar: echipa 
jucase prost! Neașteptat și inex
plicabil de prost. Odată înțeles lu
crul acesta, gîndurile se urniră 
trertat, pornind să se desfășoare 
mai departe ca un ghem căruia 
i-ai găsit firul Și cînd?.. Toc
mai azil..." Repezit pe această ca
le, gîndul își urmă rostogolirea, 
prinzând treptat contururi din ce 
în ce mai precise, devenind dirr 
ce în ce mai clar; „Tocmai azi, 
cînd echipa lor juca cel mai im
portant meci din viața ei de până 
acum... Azi, cînd urma să se ho
tărască, în sfîrșit, dacă vor intra 
sau rru în divizia A... /. 
ajunseseră la capătul urnii 
muncă, de nădejdi și de 
Azi..."

Cînd ajunse aci, Iurcu, 
echipei, simți că-1 îneacă 
și privi în j__  - •
Cătușanu, centrul înaintaș, își lu
ase capul în mîini și fixa tăcut mo
zaicul pardoselei. Căpitanul echipei, 
„veteranul", rămăsese în picioare, 
lîngă ușă, așa cum intrase și cu 
chipul împietrit se uita țintă în 
gol. lunca își căută atunci din 
ocli prietenul. Dai pînă și Run- 
cescu, cel mai vesel și mai încre
zător bă’at din echipă, se ghemu- 
ise într-un colț cu genunchii a- 
dunați s‘rîns în brațe, abătut, cu 
fruntea nl'cată Iurcu își plimbă ne
liniștit privirea mai departe, încer
când să surprindă pe chipul cuiva 
tsn răspuns care să-i risipească în
doiala și teama care îl copleșeau.

„Cum adică", gîndi el, „toate 
speranțele de care te-ai legat pî
nă acum atît de puternic. * să te 
vezi năruitidu-se dirrtr-odată, așa, 
prostește, sub ochii tăi și nici mă
car să nu poți pricepe cum și de 
ce?... Și nimeni, nimeni să nu 
poată face nimic, să nu poată opri 
aceasta?" T ' __  “ .
oboseala, desnădejdea ..Asta 
fost tot? Numai p’nă aici?.."

Și prin mintea lui, chinuită de 
ghidul acestui sfîrșit, începură să 
se perinde cu repeziciune crîmpe- 
ie din viata lui, de cînd joacă în 
această echipă. Adică de un an. 
De cînd a venit Rizea antrenor 
și i-a adus pe el, ne Runcescu și 
pe ceilalți băieți din echipa de 
juniori..

Pe atunci, Rizea antrenorul lor, 
era jucător în echipa întâia. Juca 
în Divizia A și-i antrena și pe ei. 
Asa îl știau toți Ș: așa era. Pînă 
cînd, pe neașteptate. în iarnă, Ri
zea fu scos d<n prima echipă și 
trecut la cea din Divizia B. A- 
dică la asta de acum Hormaș, 
antrenorul lui, a motivat că Rizea 
e prea bătrîn pentru echipa întî
ia. Pe vremea aceea Rizea n-avea 
decît 27 de ani și 
prost decît ceilalți 
Deci, altul trebuia 
vul. De abia mai 
de la băieți adevărul. Se vorbise 
mult pe atunci despre întîmplarea 
asta.

Așa -a auzit el prima oară des
pre conflictul dintre Rizea și Hor- 
maș și despre atmosfere mesuferi-

Azi, cînd 
an de 
lupte...

prîslea 
plînsul 

jurul său. Lingă el,

Simțî cum îl ropleșește
a

nu juca mai 
colegi ai W- 
să fie moti- 

tîrziu a aflat

o o

pe care Hormaș, Sia.... mtă, 
vedeta — și încă vreo doi-trei jucă
tori din grupul lor, o creaseră in 
echipa întâia, spre nemulțumirea 
celorlalți. Și tot atunci a aflat că 
Rizea reușise să-i atragă pe jucă
torii cinstiți într-o acțiune în care 
ceruse și sprijinul conducerii colec- 
tivn’ui și că de fapt, aici era mo
tivul adevărat pentru care Hcr- 
maș vrusese să scape de el: Rizea 
îi încurca socotelii?. Conducerea 
de pe atunci, fricoasă și dornică 
de rezultate obținute oricum, ac
ceptase propunerea lui Hormaș, cu 
atît mai mult cu cît acesta susți
nea că Rizea subminează „unita
tea morală a echipei" și că dacă 
rru îl îndepărtează din mijlocul 
jucătorilor, el țșj declină orice 
răspundere. Așa îneît Rizea fu 
sfătuit să se ocupe de juniori și 
de echipa din D:vizia B, unde va 
putea să facă fără riscuri prea 
mari, experiențele lui pedagogice.

Dar, odată cu Rizea Îl maii tre
cuseră la B și pe Cătușanu, unul 
din cei care se solidarizaseră cu 
nntiv-'-n norruită de el Cc-1 făcuse 
pe omul acela cu firea atît de ca
pricioasă și cu purtări așa de a- 
semănătoaire cu ale lui Stamate 
„vedeta", să urmeze cafea deschi
să de Rizea și să meargă alături 
de el, nimeni nu pricepuse exact. 
Unii susțineau că se dăduse de 
partea acestuia numai pentru că 
nu-i 
care 
prieteniei 
re Cătușanu

Horraaș, 
dragul 

cu ca- 
_______ ... disputa locul în 

echipă. Dar aceasta a rămas pînă 
acum o simplă afirmație nedove- 
rbtă. Fapt sinur este în«ă că la 
plecarea lui din echipă Hormaș 
spusese; „Bun pentru Divizia B“. 
Și rânji nesuferit, ca de obicei.

De cum preluase echipa, Rizea 
procedă într-un fel 
toți, dar meii ales 
încă de la primul 
aduse juniorii, pe 
tot el, și-i puse să

putea suferi pe 
îl sacrificase de 

cu Statuate, 
și

care-i miră pe 
pe Cătușanu.. 

antrenament el 
care-i antrena 

r__ lucreze împre
ună cu cei mari. Aceasta dădu loc 
unui conflict și rezultatul fu că, 
pînă la urmă, din vechea echipă 
nu mai rămăsese decît vreo pa
tru jucători, plus Cătușanu. Pe a- 
cesta nu se putuse conta însă 
prea multă vreme. El. care crezu
se că, în sfîrșit, în echipa asta va 
putea juca rolul primei vedete, se 
supără grozav cînd fu criticat de 
unul din juniori într-o ședință, 
după un meci în care, jucînd de 
capul lui, periclitase victoria. A- 
poi nu mai călca nici pe la an
trenamente, nici pe la meciuri. A 
așteptat multă vreme ca echipa să 
sufere o înfrîngere și Ri<zea Sjă 
vină să-l roage să se întoarcă. 
Dar sore mirarea Iui, nu se întîrn- 
nlă nici una nici alta. Pînă cînd 
într-o seară...

Iurcu își amintește mereu de în
tîmplarea asta, cum probabil își 
amintește și Runoescu acum. E- 
rau numai ei doi. Ieșiseră de la 
antrenament. Mergeau pe aleile 
largi, pietruite, ce duc spre poar
ta stadionului și discutau despre 
apropiata perioadă grea a meciu
rilor decisive. întunericul coborî- 
se peste parcul uriaș cînd deoda
tă se întîlnilră cu Cătușanu. Mer
gea încet, cufurrdlat în gînduri și 
nici nu-i auzise venind. Tresări 
cînd își încrucișară privirile. Ști
au că în ultima vreme te urmă
rea antrenamentele ascuns după 
tutele bogate de flori. Merseră lin
gă el căutând să intre în vorbă, 
să-i deschidă sufletul. Le răspun
se ursuz și cînd Runcescu îl în
trebă despre cauza supărării dădu 
din cap într-o doară.

I

Schiță
de D. Manoiiesnu

- Lasă că știu eu. Am văzut 
urmărește Rizea. Vrea să sca-ce

pe de mine ca și Hormaș. Parcă 
eu nu văd că-i stau în gât? De- 
aia v-a și pus să vă luați cte 

mine în ședință. Dar, de cît să 
ajung în situația în care am mai 
fost, prefer să mă las singur...

Iurcu a vrut să-i răspundă, dar 
chiar 
auzit

rile miilor de spectatori și uitase 
cfintr-odiată toate promisi unite, 
toate sfaturile. Se trezise din nou 
în el vedeta, adormită numai. 
Parcă uiîase de toți partenerii 
Prehiase pe cont propriu toate atc. 
țiu-nile și le ratase apoi penibil. 
Avusese ocazii unice de a marca, 
dar insistase încercând să păcă
lească și portarul și fusese sur
prins de apărători. Iar ceilalți îna
intași, tineri toți, făcuseră greșala 
să joace toate mingile la el.

Și astfel, la pauza meciului de
cisiv în care se hotăra 
pa lor promovează sau 
vizia A, rezultatul era 
tru adversari.

Răspunsul pentru cei 
biseră, veni de lia „veteranul".

dacă echi- 
nu hr Di-

2-0 pen-

care vor-atunci vocea 
din spate:

lui Rizea

t Wi Â 1 1

— Ascultă, Cătușanuile! Nu știu 
ce ai de gînd să faci. Dar eu 
vreau să te asigur de un lucru. 
Că între echipa aceea și echipa 
noastră este o mare deosebire, 
că situația pe care a-i avut-o 
colo mi se compară cu cea 
care ai fi putut s-o ai aici....

Cătușanu a căutat să proteste
ze, dar Rizea l-a oprit cu un gest 
și a continuat:

— Așteaptă, cînd ne-a dat afa
ră pe aimtodoi aim crezut că voi 
avea în tine prietenul și tovarășul 
cel mai apropiat și cel mai de
votat cauzei noastTe. Am crezut 
că și tu, ca și mine, vei lupta 
să vezi 
j,ungând 
și unde 
cealaltă, 
ce-țj va 
vedești că nu tu, ci alții sînt 
„buni pentru divizia B-‘ cum spu
nea Hormaș și că mai ales cau
za pentru care ai fost cîndva a- 
lături de mime n-a fost numai ca
uza orgoliului tău, ci o credință 
dreaptă de care te-ai apropiat sin
cer.

A adăugat apoi după o clipă, 
privi.ndu-1 prin întuneric:

— Așa mii s-a părut atunci...
Ce s-a petrecut in momentele 

acelea cu Cătușanu, nici Iuncu 
nici Runcescu și nici altcineva, în 
afară de el, n-a putut ști vreo- 
dlată. A stat un timp privind ne
clintit în părnînt, apoi a ridicat 
capul, s-a uitat lung la Rizea, a 
vrut să spună ceva, dar a renun
țat și a plecat singur.

La primul antrenament care a 
urmat, Cătușanu a sosit primul. 
Băieții l-au găsit în cabină gaița 
echipat. Apoi, n-a mai lipsit nici
odată. Așa*  a intrat Cătușami 
din nou în ’echipă..

...Un oftat greu îl trezește pe 
Iurcu din visare și risipește vra
ja gîndurilor care i-a stăpânit pe 
toți o clipă. Se produce _o mișcare 
ușoară și cineva întreabă cu ener
vare în glas:

— Ce dracu, mă. vai nu vă pu
teți concentra nici tn timpul jo
cului?' Parcă ați fi cu capo! tn 
nori. Treziți-vă odată, nu se poa
te așa. Muncim la apărare ca ne
bunii, ca să vă bateți joc de toa
te mingile. Dacă continuați în fe
lul aista, ne ducem dracului toți.

— Șl-au pierdut capul. Așa sânt 
puștii ăștia. Cum dau de un ad
versar tare, s-a terminat cu ei.

Vorbiseră doi dintre jucătorii 
vechi. Erau și ei nervoși și is
toviți de oboseală. Alergaseră și 
luptaseră cu disperare pentru ori
ce minge. Intr-adevăr, ajunsă 1a 
înaintare, mingea fusese pierdută 
în combinații sterile și imprecise. 
Si asta mai ales din pricina lui 
Cătușanu. Reintrarea lui însem
nase un adevărat eșec. Se pier
duse în acțiuni personale, pe care 
apărătorii adverși ie idestrămaseră 
cu ușurință. Se văziuse dto nou 
în mijlocul stadionului, sub privi-

Și
a-
pe

echipa aceasta tînără a- 
acolo unde ar fi trebudrt 
am fi dorit să
Am crezut că vei face tot 
sta în putere să le do- 

ci alții

ajungă

— la 
Ce tot 
nebuni!

Apoi, 
șanu, care stătea în aceeași 
ție, îi spuse blind:

— Gigi dragă. Ascultă, mă)i 
băiatule, de ce nu vrei să joci 
împreună ou ceilalți? Spune tu, 
nu-i păcat de munca noastră și 
de noi toți, să ne înecăm așa, 
tocmai acum, la sfîrșit? Oftă și 
adăugă milnit: Și noi care am a- 
vut atîta încredere în tine!... Am 
crezut că ne-ai înțeles și că te-ai 
lăsat de obiceiul ăsta păcătos al 
tău... Nu ziceai tu la antrena
ment, că e bun sistemul nostru de 
joc colectiv? De ce n-an' vrut să-1 
aplici și acum la meci ? Tu nu-i 
vezi pe băieții ăștia doi — arătă 
spre Runceanu și Iurcu — uită-te 
la ei, sînit desfigurați de efort, au 
alergat ca nebunii pentru ca să 
aducă toate mingile la tine. Și 
cînd a trebuit să-ți joci și tu, Tn- 
sfîrșit, rolul... ai ui’at de toate. Ai 
vrut să arăți c‘t ești de grozav. 
Se opri o cl'pă și-l privi din nou 
cu un aer trist, plin de reproș. 
— Acum ai văzut ce s-a întîm- 

unde am ajuns? Spune tu, 
păcat?
făcuse tăcere deplină. Se 
cnrgînd un duș, uitat d«s-

trăncăniți 
ei? Parcă

nu mai
aveți cu 
Potoliți-vă odlată!
înitorcîndu-se spre

acolo! 
ați fi

Cătu- 
pozi-

plat, 
nu-i

Se 
auzi „ 
chis., undeva alături. Toate pri
virile se fixaseră asupra hii Că- 
tușanu. Și așa. încet, se scurse o 
clipă grea... Cînd ridică însfîrșit, 
capul, pe fața lui se citea o în
cordare nervoasă, care—i schimo
nosea chipul frumos. Se răsti cu 
vocea răgușită, mînioasă:

— Ce vreți de la mine? 
mi-a reușit jocul, și gata! Ce 
să fac? Dacă reușeam, n-ați 
fi zis nimic, așa e? Făcu o pau
ză, căutînd ceva în gîird, apoi, 
ca și cum ar fi ghicit răspunsul 
la întrebarea chinuitoare ce-i fră- 
mînta pe toți, țipă cu 
bați spre ei: „S?ut mai 
noi, asta el"

Iurcu se simți într-o 
rat tte apăsarea grea a întrebării 
fără răspuns ce-i frămînta min
tea. Gîndi: Sigur, asta trebuie să 
fie I Cum de nu m-am gîndit ?...

Ușa se deschisese neobservată 
de nimeni și Rizea stătea acum în 
prag privind tăcut scena. Chipul 
său uscățiv, prelung, se întune
case de mînie. Vorbi totus' calm 
fără grabă:

— Minți! Nu-i adevărat că sînt 
mai tari decît noi. Au însă alt no
roc. Că în echipa noastră mai- avem 
încă vedete ca tine. Asta c! Ai 
înțeles aram? Respiră adtoc să-și 
liniștească nervii păși încet înă
untru și închise ușa în urma lui. 
Apoi, privind u-1 pătrunzător pe 
Cătușanu care “----  — ~
ochii ațintiți la el, 
Din nenorocire
Hormaș, „bun pentru 
Și nici acolo! Pentru că așa cum 
ai jucat azi, ai face mai bine

ochii 
tari

clipă

Nu
era 
mai

hol- 
(tecît

ușu-

rămăsese cu o- 
continuă : — 

a avut dreptate 
divizia B“.

să te lași pentru totdeauna, cum /j 
ai spus odată. Auzi? Mult mai x 
bine! Cel puțin n-ai să mai îm- U 
prediici și pe alții- să ajungă ju- A 
cători adevărați. . <S

Privi cu un aer trist către cei- X 
lalți și apoi le spuse: „Numai eu 0 
îs de vină, băieți. Numa; eu. Q
M -am încrezut în el și în vorbele \! 
lui. Dar m-a înșelat. Și nu numai 
pe mine. Ne-a înșelat pe toți... 
El nu putea să simtă ce simțim 
noi care am luptat și am visat 
de .atâtea ori împreună. A fost 
străin de noi și de idealul nos
tru. Pentru că el n-a știut nici
odată ce înseamnă să dorești cu 
ardoare atingerea unui țel și să 
nu precupețești nimic pentru a- 
ceasta. I-a fost indiferent dacă e- 
chiipa noastră intră sau nu în Di
vizia A. La fel cum i-a fost și 
cînd 1-a dat Hormaș afară. Se în
toarse din rou spre el. — Asta 
ești! Un om fără ideal și fără su
flet. Și de aceea n-ai să fi nici
odată un sportiv adevărat. Pen
tru asta trebuie să ai suflet. Su
flet mult. Și tu rr-ai. Pentru ti-

'l

I

■
ne, tn afafă de orgoliul tău pros- Z 
iese, nu mai contează nitaic... y 
Treaba ta, dar, cel puțin, lasă-ne g 
pe noi, acuim cît mai e tîmp, să V 
ne realizăm idealurile. Nu ne îm- 
piedica!.... Iar voi. vorbi el ce- Tf 

lorlalți, voi să nu credeți ce spu- 
ne el. Nu sînt mai tari. Dimoo- M 
trîvă. Și dacă veți lupta așa. cum w 
ați arătat de atîtea ori că știți să J 
luptați, victoria rm poate fi decât ®| 
a voastră. f|

Cu capul în mâini-, Cătușanu as- X 
cultă zdrobit. Simte cum în urmă U 
s-a prăbușit totul și că înaintea. A 
luj s_a deschis acum o prăpastie. Șt ® 
acolo, izolat de toți, a rămas el 
singur... Sta așa un timp, care i v 
se pare o veșnicie... Apoi simte o u 
mî-nă care ' s-a așezat ușor pe v 
umerii girboviți de apăsarea di- » 
pei. Și atunci aude, ca prin vis, y 
vocea tulbure de emoție a lui Iur- M
cu:
— Tovarășe ain-trcoor. Eu cred câ v 
prietenul no-steu Gigi nu este o- J 
mul de care ați vorbit. El. ține la 
băieți și la echipa noastră și noi /( 
avem încredere în el. De aceea, vă U 
rugăm să nu-1 schimbați, să-1 1ă- (l 
sați să lupte și să cîștige alături \ 
de noi- Așa e băieți ? S

Răspunsul a venit scurt ca din- / 
tr-o singură voce. Apoi urmă dtn U 
nou o clipă de tăcere. Atunci se 
auzi pe coridor fluierul arbitru
lui, cared clema să continue fap
ta, Ieșiră unul cîte unul, trecând 
prin fața lui Rizea, care-’ batea 
ușor cu m’n-> ne umăr -arnă nu- 
mărîndu-i. Ultimul ieși Gătușeanti. 
Era încă amețit de întâmplarea a- 
ceasta. In dreptul ușii se opri. 
Rizea rămăsese cu mâna în aer, 
nehotârît. Stătuiră o clipă așa, pri- 
v’ndu-se în ochi. Apoi mâna an
trenorului cobori încet, cupriwzîn- 
du-l peste umăr, într-un gest băr
bătesc de încredere. Cătușanu în
cercă să spună ceva, dar se răz
gândi și porni alergând îtt urma 
celorlalți.

Publicul a vorbit apoi multă 
vreme despre această repriză ne-' 
maivăzută. Pe teren se părea ca 
se deslănțui«e o furtună, cum sînt 
acelea care, toamna, gonesc frun
zele înfnebtmâle pe atei. Atacat pu
ternic de la început și îngrămădit 
în careu, adversarul nu mai poa
te înjgheba niciun atac. Se .apă
ră 
tă.
ră, 
Și. 
fă,

poate fi decât

â
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doar, într-o panică dezordona- 
Alunecîrtd ca trasă pe sfoa- 

mingea fuge de la om la om 
ci nd nimen; nu se mai așteao- 

_ loviturile pornesc năprasnic. 
Portarul pare un păianjen negru, 
agățat cînd intr-un colț, cînd In
tr-altul. Apărătorii se reped dis
perați căitre minge, aruneîndu-se 
orbește la p’c'oare. dar îrr locul 
acela nu mai găsesc decît tin om 
care, sărind ușor peste ei, alear
gă mai departe, gata să primeas
că din nou mingea sau să tragă 
la poartă. Publicul zgudiuie văz
duhul cu strigăte nesfîrșite.

Și în acest infern, golurile vin, 
until cîte imul, sigur. nv,™''’t:c, 
necruțător.

In cabină s-au adunat, in afară 
de jucători, și cîțiva prieteni. I-au 
îmbrățișat pe băieți, așa cum erau 
uzi leoarcă, dar fericiți. A fost un 
moment emoționant. Rizea îi aș- 
tenta la ieșirea de re teren șl 
orfanul pe care l-a îmbrățișat a 
fost Cătușanu. Făcuse o partidă 
mare. Pe coridor, băieții l-au în
conjurat și l-au purtat pe sus 
nînă la cabină Cînd l-au așezat, 
însfîrșit, jos, Cătușanu a întrebat 
deodata, ca trezit dintr-un vis:

— Iurcu, unde e Iurcu?
S-au îmbrățișat acolo. îrr mij

locul celorlalți și chipurile lor a- 
nrinse de emoție si oboseală, s-au 
luminat de bucuria biruinței.



Tl’UUL CICLIST SL EGIPTULUI (II)
— Note de drum —

După ziua de repaus de la El 
■Fayoum, ne-am ’prezentat la star
tul ct’ei de a șasea etaipe. Dar, 
tind Dumitrescu a vrut să-și ta
brace tricoul galben, ia-1 de unde 
uu-i. Tricoul fusese uitat ide orga
nizatori în autobusul administrației, 
care pornea spre capătul etapei cu 
două ore îniaiinite de start. Discuții, 
proteste. Nu din partea noastră, ci 
din partea altor conducători de de
legații, care susțineau că plecarea 
nu se poate da fără ca deținătorul 
să îmbrace tricoul galben.

In sfînșit, «după lungi pertractări, 
s-a dat startul. Potrivit așteptări
lor au început atacurile. Cicliștii 
noștri, care-și notaseră pe un car- 
tonaș, prins de cadru, numerele a- 
lergătorilor care ar putea fi adver
sari periculoși pentru deținătorul 
tricoului galben, nu răspundeau 
decît la acțiunile întreprinse de a- 
ceștia. Așa s-a făcut că o serie de 
alergători, considerați mai puțin 
periculoși pentru C. Dumitrescu, au 
evadat din pluton, iar noi am tri
mis in urmărirea lor pe Ștefu. A- 
ceastă acțiune a avut efectul dorit, 
astfel că tricoul galben a rămas în 
posesia lui Dumitrescu și la El 
Ghiuzeh.

A doua zi, la start, după scu
zele de rigoare ale administratori
lor caravanei, Constantin Dumitre
scu a putut îmbrăca, în sfîrșit, tri
coul galben. De aci începea dru
mul asfaltat Cînd starterul a lăsat 
steagul s-a pornit intr-un iureș ne- 
maiîntîlniit. Sprinturi după sprin
turi, hărțuieli,' atacuri pe dreapta, 
pe stînga șoselii, în zig-zag.

Toată această plecare uluitoare 
nu avea decît un singur scop: a- 
tacarea tricoului galben. Chiar de 
la ieșirea din oraș, plutonul a în
ceput să se fărâmițeze și rînd pe 
rind, cite 2, 3 sau 4 cicliști se 
pierdeau, ca și cind ar fi fost mă
turați de un vînt năpraznic. Stă
team în picioare în mașină, emo
ționat la culme, — ne povestește 
Marin Niculescu. Un asemenea iu
reș, aș putea spune că încă nu 
văzusem. Acul irudicatormlui de 
viteză aii mașinii noastre arăta 
45—50 km. Dar iată că băieții 
noștri sînt mereu în frunte, se a- 
pără cu curaj și, după cei 100 km. 
aa etapei — parcurși cu media 
orară, de-a dreptul fantastică, de 
45,402 km., în primul pluton la so
sire se află și C. Dumitrescu. Dirt 
nou, mult rirnital tricou rămăsese 
la noi.

Seara, la etapă, îngrijorare în 
micul nostru gTup: C. Dumitrescu 
suferă de indigestie. Ii dăm îngri
jirile necesare și iată-1 din nou la 
start cu binecunoscuta-i voioșie. 
Totuși, e palid.

Abia s-a dat plecarea și, pe mar
ginea drumului, întreaga noastră 
echipă descăleca. Oprim mașina. 
Un cauciuc al lui Dumitrescu ex
plodase. Firește că s-a produs a- 
tarmă în pluton, care abia aștepta 
un asemenea prilej și s-a năpustit 
pe șosea cu maximum de iuțeată.

Șandru îi schimbă cauciucul, îl 
Bmflă, căci Dumitrescu nu poate 
ține pompa din cauza rănii d*i  
podul palmii drepte. Intre timp, 
plutonul era destul de departe — 
4a aproape 2 km. — și, ded, tri
coul galben părea pierdut.

După lichidarea panel, echipa 
noastră, organizează o ..morișcă*  
înverșunata și pornește în urmări
rea plutonului. Aproape 53 km. a 
durat această teribilă cursă de ur- | 
mărire. Toți echipierii noștri ,.t.'i- ‘ 
geau“ pînă la ultima fărîmă de e- 
nergie. In față, cei peste 40 de f 
alergători goneau de zor. Iată insă 
că, încet, încet, distanța se reduce 
și, astfel, după 50 kilometri, ech'Pa 
noastră, cu prețul unor eforturi pe 
care cuvintele nu le pot reda în- 
itoomai, a ajuns grupul fruntaș. O 
adevărată consternare a cuprins în
treaga caravană. Patru cicliști în
vinseseră un grup de 40 alergători 
ți, deci, tricoul galben fusese sal
vat.

Da<r cu ce preț!... Șiandru a 'avut 
de astă-diată o comportare ou a-

Campionatul republican individual de lupte clasice seniori
Ț Incepted de mîine și pînă la 20 
februarie se desfășoară îm> țară faza 
de regiune a campionatului repu- 
iblicatn individual ța lupte clasice 
seniori. Este, deci, timp suficient 
pentru organizarea în bune condiți- 

Ttrni a acestei importante etape în 
■competiția amintita. De acest lucru 
răspund, în primul rînd, comitetele 
regionale C.F.S., oare trebuie să
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devărat eroică. El a condus în 
„morișcă" cel mai mult, căutind 
să-1 menajeze pe Dumitrescu, pen
tru ca acesta, în cazul că~ va prin
de plutonul, să mai aibă resurse 
pentru a răspunde noilor atacuri, 
care desigur că aveau să se pro
ducă.

Cîteva momente de acalmie și 
— după cum era de așteptat — 
s-a pornit o nouă serie de sprinturi 
ințiate de bulgari, englezi, danezi 
și francezi, 7 alergători au reușit, 
în urma acestor hărțuieli, să se 
desprindă dl'n grosul plutonului, 
luînd un avans de cîteva sute de 
metri. Plutonul privea pasiv după 
fugari. Atunci, Dumitrescu, prih- 
tr-un nou efort, sprintează și fuge, 
la rîndu-i, din pluton, urmat de 
un ciclist bulgar, care se „lipise*  
de el. Firește, în „morișcă" celor 
doi cel mai mult conducea Dumi
trescu. lată-i la 300 m. de cei 1 
din față. Apoi la 200, 150. 100 m.

Am trăit în cîțiva kilometri cele 
mai emoționante momente din viața 
mea — ne spune Marin Niculescu. 
Aplecat pe ghidon, cu dinții strânși, 
cu chipul contractat în urma efor- 
ti4ui extraordinar. Dumitrescu a- 
runca în hiptă ultimele rezerve de 
energie, in acest moment decisiv. 
Din nou entuziasm în mașinile ofi
cialilor care urmăreau consternați 
și acest al doilea tur de forță al 
ciclistului nostru.

— Ah, de-ar putea să reducă și 
aceste cîteva zeci de metri. Cei 
din față începuseră să sprinteze. 
Totuși, Dumitrescu nu piendea te
ren. II vedeam că este la ultima 
sa încercare de a-i prinde pe 
fugari Intre ef se afla și Koțev, al 
doilea în clasamentul general, la 
mai puțin de un minut de C. Du
mitrescu.

Astfel, resimțindu-se după primii 
50 de kilometri de cursă de urmă
rire, și acum după alți kilometri 
de goană de unul singur împotriva 
vîntului care sufla puternic din 
față, Dumitrescu a rămas un timp 
la circa 80—100 metri de micul 
grup al celor 7. Apoi distanța s-a 
mărit la 150 m., 200... și grosul
plutonului l-a absorbit...

De data aceasta, 7 cicliști cîști- 
gaseră lupta împotriva unui singur 
adversar: C. Dumitrescu.

Anglia, R.P. Bulgaria, Franța, 
Danemarca și Libia aveau cîte unul 
sau doi reprezentanți în grupul fu
garilor, astfel că plutonul s-a re
semnat și a pedalat agale. Alergă
torii noștri s-au regrupat, au în
cercat din nou să redlucă handica
pul, dar cursa atît de năpraznică 
împotriva urna vînt puternic și-a 
spus cuvântul. Pierdusem, așadar, 
tricoul galben...

In carnetul cu note de drum al 
antrenorului sînt însemnate scurte 
caracterizări tehnice și tactice după 
această etapă (ca, de altfel, ducă 
fiecare). Iată ce reținem: „Șandru, 
excepțional pe primii 50 km. E- 
roare tactică, de discutat la ședința 
de analiză*.  Marin Niculescu ne-a 
explfaat mai pe larg.

Nu-i pot învinui că am pierdut 
tricoul galben. Au dat tot ce an 
putut in cursa de urmărire de 50 
km. și apoi, firește s-au resimțit 
Prea multe și dese au fost atacu
rile împotriva echipei noastre. Insă, j 
unde pot să le aduc o critică este 
acolo că s au lăsat angrenați în 
ritmul monoton al plutonului — 
după ce acțiunea kii Dumitrescu 
eșuase — și nu au dus numai ei 
cursa pînă la capăt (chiar dacă ni
meni n-ar fi colaborat la „morișcă" 
lor). .Astfel, nu am fi pierdut 25 
minute, ci miăt mai puțin, ceea ce 
ar fi însemnat că, pînă la urmă, 
Dumitrescu s-ar fi aflat pe locul 
2 sau 3 în clasamentul general. 
Dar, repet, trebuia să-i vezi ca 
să-fi dai seama că ei s-au apărut 
cu toată însuflețirea, cea mai mare 
parte a etapei.

sprijine comisiile lor de lupte. La 
întreoeiriile care se vor desfășura în 
cadrul acestei etape vor participa 
campionii de raion- și luptătorii de 
categoria a II-a. Campionii de re
giune se califică pentru finala care 
se va desfășura în București la , 
sfîrșitul l-urnii martie. Este de sub- ; 
liniat că în foarte multe raioane \ 
din țairă (Cluj. Arad, etc.) s-au • 
calificat pontau faza de regiune o : 
-serie de luptători cu reale perspec
tiva j

Mîine încep Ia Poiana Stalin 
finalele campionatelor republicane de schi

Incepînd de mîine cei mai buni 
schiori ai țării noastre iau parte 
la finalele campionatului. Pe pif
tia Lupului, pe pîrtia de sub tele
feric și pe pârtiile de fond ale com
binatului din Poiana Stalin ei vor 
lupta cu îndîrjire pentru a cuceri 
tricoul de campion. Întrecerile a- 
cestea au însemnat totdeauna o 
sărbătoare sportivă, spectatorii pre- 
zenți cu această ocazie în apropie
rea pîrtii or asistînd la o luptă din 
cele mai frumoase.

Anul acesta finalele campionatului 
sînt .-„e: pentru concurent,i de a-și 
dovedi măiestria, curajul și gradul 
de pregătire, dar, totodată, și un 
mijloc de stAcție pentru viitoarele ; 
cc .ioet'ții internaționale la care • 
vor lua parte schiorii din țara noas
tră.

In prezentarea campionatelor, pe 
care am făcut-o în numărul trecut 
a! ziarului nostru, arătam că zeci- . 
le de competitori care vor lua star
tul în întreceri timp de cinci zile 
s-au pregătit în mod temeinic, a- 
sociațiF.e sportive sprijinind In mod 
deosebit pregătirea lor De altfel, 
în întreceri'e desfășurate pînă acum, 
mulți dintre pa”tic:panții la campio

nate au dovedit o bună pregătire. In 
același timp, fondiștii au avut po
sibilitatea să se pregăteasciă te
meinic sub conducerea antrenorilor 
sovietici, participînd, în același 
timp, la o întrecere de mare am
ploare.

Cu referire la pârtii putem spune 
că participant ii la probele alpine 
vor avea posibilitatea să-și dovedea, 
ecă pregătirea în condiții deosebitei 
Slalomul uriaș și slalomul special 
urmează să se desfășoare pe noua 
pîrtie de sub teleferic, care prezin
tă suficiente dificultăți ca s-o putem 
socoti o pîrtie modernă. Coborîrea, 
care se va desfășura pe pîrtia Lupu
lui, va fi și ea un examen serios 
pentru concurenți.

Programul întrecerilor este urmă
torul : duminică 13 februarie — 
deschiderea campion atd ar; lumi — 
14 februarie—fond 15 km. bărbați, 
fond 10 km. fesned, slalom uriaș 
băieți și fete; marți 15 februarie 
— slalom băâeți și fete, sărituri 
pentru combinata nordică ; miercuri 
16 februarie — ștafetă 4 x 10 fan. 
bărbați și fond 5 km. fete; joi 17 
februarie — coborrre băieți Și fete, 
ștafetă 3x5 km. fete.

Campionii anului trecui ; Gheorghe Cristoloveanu (slalom uriaș 
și coborire) și Nicolae Pandrea (slalom special).

Campionatul republican 
individual de haltere

Intre 13 și 20 februarie, în cen
trele regionale ale țării se vor 
desfășura întrecerile din cadrul 
campionatului individual de haltere 
pe anul 1955 (faza regională). A- 
ceastă primă etapă va angrena hal
terofilii de categoriile I-a, a II-a, 
a IlI-a, precum și pe cei începă
tori. Comisiile regionale și orășe
nești vor trebui să acorde o im
portanță deosebită acestor întreceri, 
as«gurfrsd normala desfășurare a 
reuniunilor (sală corespunzătoare, 
utilajul necesar, popularizarea te
meinică și mobilizarea unui iMnăr 
dt mai mare de concurenți).

După cum se știe, primii clasați 
la fiecare categorie se califică pen
tru turneul final, care va avea loc 
în luna martie la Cluj.

In București, faza regională se 
va desfășura duminică 20 februarie 
dimineața, iar după amiază sportivii 
Irantași din Capitală (campioni și 
recordmani ai tării) vor participa 
Ia un concurs de verificare.

Campionatul de scrimă 
categoria B

Etapa a IV-a a campionatului re
publican de scrimă pe ech.pe ca
tegoria B, are loc mîine, cu urmă
torul program: Progresul Cărei — 
Flamura roșie Sibiu, Progresul 
Oradea — Flacăra Ploești și Pro
gresul Tg Mureș — Constructorul 
Tg, Mureș. înainte de această eta
pă, clasamentele pe probe în ca
drul acestui campionat au urmă
torul aspect:

FLORETĂ BĂRBAȚI

1. Flacăra Ploești 3 2 1 0 35:12 8
2. Constr. Tg. M 3 2 1 0 29:19 8
3. Progr. Tg. M. 2 2 0 0 27:5 6
4. Progr. Oradea 2 1 0 1 17:15 4
5. FI. roșie Sibiu 3 1 0 2 13:35 3
6. Rez Muncă Arad 3 0 0 3 11:37 2
7. Recolta Cărei 2 0 0 2 12:29 2

FLORETĂ FEMEI

1. Flacăra Ploești 3 2 0 1 35:13 7
2. Progr. Tg. Mureș 2 2 0 0 27:5 6
3. Recolta Cărei 2 2 0 0 21:11 6
4. Progr. Oradea 2 1 0 1 20:12 4
5. Rez. Muncă Arad 3 1 0 2 19:38 4
6. FI. roșie Sibiu 3 1 0 2 16:32 3
7. Constr. Tg. M. 3 0 0 3 15:33 3

SABIE BĂRBAȚI
1. ‘Progr. Tg. Mureș 2 2 0 0 28:4 6
2. Flacăra Ploești 3 1 1 1 31:17 6
3. Recolta Cărei 2 1 1 0 17:15 5
4. Constr. Tg. M. 3 1 0 2 22:26 5
5. Rez. M. Arad 3 1 0 2 21:27 5
fi. Progr. Oradea 2 1 0 1 15:*7 4
7. FI. roșie Sibiu 3 1 9 2 10:38 3

„CUPA 16 FEBRUARIE”
VOLEI. — Intilnirrle din cadrul 

penultimei etaipe au fost mai ani
mate, insă nici de data aceasta ni
velul tehnic al meciurilor n-a fost 
corespunzător valorii echipelor. E- 
chitpa feminină Progresul a ju
cat din nour excelent și a învins 
cu ușurință cu 3-0 (15-1, 15-8, 15- 
12) formația Dinamo, care nu a 
mai reeditat jocurile bune din ul
timul timp. Principala întîlnire a 
etapei, disputată între Știința I.C.F. 
și Locomotiva, n-a corespuns aș
teptărilor. Deși învingătoare cu 3-1 
(15-10, 11-15, 15-12, 15-13), stu
dentele au practicat un joc slab, cu 
multe greșeli tehnice. Feroviarele 
nu s-au .regăsit decît în setul al 
doilea. Din nou echipa Voința a 
făcut un joc bun și numaii din 
cauza lipsei de rutină a pierdut in 
fața Locomotivei, care, cu Răduea- 
nu și Crivăț, în formă foarte bună, 
a cîștigat cu 3-1 (15-3, 12-15, 15- 
11, 17-15). Ultimul meci, disputat 
între Dinamo și Dinamo IX, s-a ter
minat cu victoria primei echipe, cu 
io (15-6, 15-5, 15-2).

CICLISM — MOTOCICLISM

Colectivul sportiv Locomotiva- 
Grivița Roșie, organizează dumini
că 13 februarie, tradiționalele între
ceri de ciclocros și motociclism.

Proba de ciclocros se va desfă
șura în împrejurimile Atelierelor 
Griviția Roșie. Proba de motociclism 
se va alerga pe distanța București- 
Găești-București. S-au primit .peste 
100 de înscrieri la ciclocros și 40 
la motociclism. Plecarea în am tete 
întreceri se va da la ora 10, din 
fa.ța Atelierelor Gri vița Roșie, unde 
va âvea loc și sosirea.

LUPTE

Anul acesta, asociația Locomotiva 
a luat inițiativa de a organiza în 
cadrul cupei „16 Februarie” și în
treceri de lupte. întâlnirile din pri
ma parte a competiției au consti
tuit pentru echipele participante un 
bun prilej de verificare a stadiului 
de p'regătire în vederea începerii 
campiomiatuiui republicam. Ech pele 
au dovedit un nivel mulțumitor. Cel 
mai pozitiv aspect îl constituie în
să part'ciparea mu'tor elunento ti
nere Și țafentate, prezentate mai .

Reuniune de box 
in Capitală

Astăzi după-amiază se va des-’ 
fășura în sala de festivități a uzi
nelor „23 August" din Capitală în. 
tîfairea de box dintre echipele co
lectivelor sportive „Metalul 23 Au
gust" din București și „Metalul 
Steagul roșu" din Orașul Stalin. 
Reuniunea, care va începe la ora 
17, va aduce in ring numeroși bo
xeri fruntași, printre care se numă. 
ră : Dumitru Rizea, Gh, Ungurea- 
•nu, Petre Dumitrescu, Jack Priffer, 
Toma Tudor (Metalul 23 August), 
Vladimir Carvanschi Mircea Al'■’.i. 
M°ise Stan (Metalul Steagul roșu 
Orașul Stalin) și alții. La sala de 
festivități a uzinelor „23 August" 
se poate ajunge cu tramvaiul 23 
(pînă la capătul liniei).

Concursul lotului
de tenis de masă al R.P.R.

In întrecerile de tenis de masă 
ale lotului republican, care înc-p 
marți Ia Orașul Stalm sînt prevă
zute patru turnee. La primul vor 
participa șapte jucători; Matei 
Gantr.er. Angelica Rozeanu, Tom a 
Reiter, Tiberiu Harasztosi. Paul 
Pesch, Mircea Popescu și Nicu 
Namnescu. La cel de a! doilea tur
neu vor lua parte Șari Szasz, Irma 
Magyari și probabil patru jucători 
din Orașul Stalin: Stoîan, Puiu 
Constantinv-scu, Nagy și Zamfir. 
Se vor mai desfășura de asemenea 
și două turnee la probele de dublu 
bărbați și dublu mixt Toate parti
dele se vor disputa după sistemul 
„cel mai bun dl-n cinci seturi*.  Ella 
Zeller nu va juca, fiind indisponi
bilă.

Ținând seama de faptul că jucă
torii noștri fruntași sînt in plină 
pregătire în vederea viitoarelor 
competiții internaționale la care 
vor fi chemați să ia parte, des'gur 
că spectatorii din Orașul Stalin 
vor avea prilejul să asiste la in- 
tîlniri de un bun nivel tehnic, e- 
chil'ibrate și disputate cu ardoare.

ales de către asociațiile Știința și 
Progresul. Un aspect negativ îl con
stituie însă atitudinea de nepăsare 
a organizatorilor (asociația Loco
motiva) față de buna desfășurare a 
competiției. Nimeni din asociația 
respectivă nu s-a „obosit" pînă la 
sală pentru a arăta — la începe
rea concursului — în cîteva cuvin
te .măcar, însemnătatea competiției 
organizată în cinstea a'oestui eveni
ment scump clasei muncitoare diin 
țara noastră. In al doilea rînd, în
trecerile au avut loc într-o sală 
mică, necorespunzătoare, în timp ce 
sala mare de la stadionul Giulești 
era liberă. Lipsa saltelelor de pro
tecție și prezența în -imediata apro
piere a saltelei pe care se desfășu
rau întîtairile, s unor haltere și e- 
lemente de calorifer, ca și scândura 
găurită pe alocuri, au periclitat in
tegritatea corporală a luptătorilor. 
De altfel, aproape n-a existat to- 
tîlnire în care luptătorii să nu-și 
fi rănit mîinile sau picioarele. O 
mare vină are și delegatul comi
siei orășenești de lupte, care vă- 
zînd această situație, a admis totuși 
desfășurarea întrecerilor.

Organizarea etapei finale a aces
tor' întreceri, care va avea loc mîi
ne, trebuie să se bucure de mai 
multă atenție din partea asociației 
Locomotiva, lipsurile semnalate mai 
sus trebuind a fi lichidate

ȘAH

® La Sibiu, colectivul sporiiv 
Flamura roșie a organza t un 
concurs de șah, închinat aniversă
rii zilei de 16 Februarie. Concursul 
a reunit 16 participant!, primul loc 
în clasament fiind ocupat de ti- 
nărul Nicoiae Văcar, In vârstă de 
17 ani.
• La Cimpma. in sala dataM

sportiv Flacăra Raf năria bir. 4. se 
desfășoară in cinstea z.>. ie o 
Februarie, . un concurs a: șa
hiștilor de categoria 3-a.
• Șah-știi eșeni se întrec Mr-0 

competiție pe ech ■pe dotată cu 
„Cupa 16 Februarie*  Participă 9 
echipe, angrenând un număr total 
de aproape 100 jucători.

I. Rădulescu,
M. V ădoianu

E. Ursu 
corespondenți

K



După campionatul repvb han de hochei pe gheată

Echipa CCA, campioană republicană pe 1955.
De la stingă la dreapta: Czaka (căpitan al echipei), Dlugoș (ajutor de căpitan), Dron, Giurcăneanu, 

Ganga, Flamaropol (antrenor), Ra duch, Zagrafi, Tudor, Măzgăreanu. Lorincz. Naghi. Peter.

ÎN PREAJMA ÎNCEPERII CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE FOTBAL
I

PrTg3iFile~echipe(or de fotbal, în special ale celor de categorie 
A, au intrat in faza finală. Preocuparea antrenorilor este îndrep
tară in momentul de față spre verificarea ansamblului și spre sta
bilirea formațiilor cu care vor începe campionatul. Din {ară ne 
sosesc vești in legătură cu aceste pregătiri, care se desfășoară in
tens, cu multă seriozitate din partea antrenorilor și jucătorilor.

de mult timp sub conducerea an
trenorului Mike Alexandru. Jucăto
rii participă cu regularitate la an
trenamente și execută cu multă 
conștiinciozitate exercițiile prevăzu
te în fiecare ședință. De asemenea, 
frecvența este foarte bună la orele 
politic-educative. Un fapt demn de 
reținut — ne scrie corespondentul 
nostru I. Ciortea — este remanie
rea lotului primei echipe prin in
troducerea unor jucători tineri: 
Mihai Ion, Motocea Gh., Nagy Ion, 
Cotroază Ion, Cordoș Ion și Mo
rar Ion. Lotul mai cuprinde pe: 
Mihalache Teodor, Radu Ion, la- 
cob Al., Brătilă Ion, Doicsar I., 
lancu I., Groza L. Nemeș L, Szabo 
D., Putz R., Filimon Gh., Morar C., 
Pingkert Cr., Koznaș Alfred.

• Locomotiva Arad și-a început 
antrenamentele direct în aer liber 
sub îndrumarea antrenorului Slivăt 
— ne informează corespondentul 
nostru E. Grunwald. Echipa dispu
ne de următorul lot de jucători: Dem- 
șoreanu, Băișu, Docmanov, Izghi- 
reanu, Țomescu, Florescu, Stan, Tu- 
doroiu, Petz, Tigăniuc, Ciocănete, 
Izrăilă, Buduleanu, Negro, Spolocu. 
Cealaltă echipă de categorie B, 
Metalul este antrenată de Pernecki 
și are următorul lot: Katranics, Pe
ter, Juhasz, Ratz, Savu, Nistor, So
lia, Gerai, Marian, Horgos, Negru, 
L'jj, Popa Mircea, Tica, Volcu, 
larger și Renich.

© La Fălticeni, echipa Avîntul 
se pregătește temeinic, ta vederea 
unei bune comportări ta campiona
tul categoriei B, în cairo a promovat 
anul acesta. Corespondenții noștri 
Lazăr Negru și Mircea Dan arată 
că aceste antrenamente, conduse de 
antrenorul Stelian Lupu, au atins 
un stadiu avansat, caire-i îndreptă
țește pe sportivii dim Fălticeni să 
spere într-un debut bun. La pregă
tirile, care au început la 3 ianuarie, 
participă următorii jucători: Bo- 
gosi, Bodea, Vaida, Lambru, Lu- 
kacs, Velicov, Chioreanu, Reman, 
Stoica, Stanciu, Vasiliu, Fylo, Ke- 
lemen, Szecsy, Csegezi, Caloenescu, 
Pantazi, Sandu, Soneru, Brejan.

9 Echipele din Galați se antre
nează, die asemenea, cu multă se
riozitate : Dinamo cu antrenorul 
Gh. Ivanov, Locomotiva cu C. Jarcă. 
Ele dispun de următoarele loturi:

Activitatea șahistă
13), Csendes 9 p.; grupa Il-a: 
Gali 12 p. (din 12); Szatmari lo- 
landa 9 p., Kiss 8‘/2 p.; grupa
IlI-a: Davidovici 11 p. (din 12), 
Simai 9 p., Fodlor și Konrad 8‘/2 p.

La Arad, în cele trei serii de 
optimi de finală s-au calificat ur
mătorii: Weiss, Scherfer, Kadar, 
Vaida, Rusu: Grozescu, Glaubach, 
Hersko. La Lipova s-au calificat 
Tăcu (un junior), Dewald și Tass.

a A luat sfîrșit campionatul de 
șah al orașului Cluj pe anul 1954. 
Clasamentul: M. Breazu (Progre
sul) 10* */ 2 p. (din 13), Gh. Balogh 
10 p., Hunyadi și Kovacs 8V2 p., 
S. Cînnpeanu 8 p., V. Malcoci și 1 
Kilto 7 p. etc. -

• De la Cluj, corespondentul 
nostru Radu Fisch ne-a informat 
asupra modului cum s-au desfășu
rat și se desfășoară antrenaimen- 
tele echipei Știința. începute încă 
ds la 9 ianuarie, aceste antrena
mente au continuat cu regularitate 
sub conducerea antrenorului Ștefan 
Covaci (echipa primă) și a antre
norului Iosif Jeszenszki (tineret). 
Planul de pregătire a fost discutat 
lntr-o ședjnți comună cu jucătorii 
și oum.a; după aceea i s-a dat o 
formă definitivă. După șase antre
namente in sală, lotul de jucători 
a profitat de timpul favorabil și 
a ieșit fn aer liber. In ultimeie 
două ședințe jucătorii au început să 
exerseze elemente de tehnică in- 
rijvkkxală și de ansamblu. Preluări, 
le din viteză, pasele din mișcare, 
trasul la poartă din plină alergare 
și dir. orice poziție — au fost ele- 
ntenie'e exersate în mod deosebit 
la ultimele ședințe de antrenament 
și verificate in cursul jocurilor la 
dfcuă porți. Jucătorii participă cu 
regularitate la antrenamente, dove
dind o mare poftă de joc și ușu
rință în executarea diferitelor exer
ciții. Pînă la începerea campiona
tului, planul de pregătire prevede 
cite trei ședințe de pregătire pe 
săptăm nă, iar de la 13 februarie 
vor fi induse în antrenament 6 
jocuri amicale. Primuil va avea loc 
duminică 13 februarie cu echiipa de 
tineret. La 20 februarie Știința va 
întîlni o echipă de categoria B, 
iar la 27 februarie o formație de 
categoria A. In mij’ocul fiecărei 
săptămini echipa se va antrena în 
compania cîte unei echipe din 
campionatul regional.

• Pregătiri intense fac și echi
pele de categorie B. Flacăra Cîm- 
pina, de pildă, cum ne scriu co
respondenții noștri din această lo
calitate, și-a început antrenamen
tele Ia 4 ianuarie. Astăzi, stadiul 
de pregătire al echipei este foarte 
avansat In ultimele antrenamente, 
s-a pus accentul pe îmbunătățirea 
tehnicii individuale și pe desăvir- 
șirea pregătirii fizice. Lotul de ju
cători a fost reîmprospătat cu ele
mente tinere, ca urmare a învăță
mintelor trase în urma campiona
tului «iân anul 1954.

• Minerul Lupeni se antrenează

A doua etapă a campionatului de 
șah pe echipe al Capitalei progra
mează următoarele înliîliniri în pri
ma grupă: Progresul I.T.B. — Lo
comotiva (Șos. Ștefan cel Mare 
99), Știința — Progresul I.M.F. 
(Sir. Buzești 14), C.C.A. — Pro
gresul F.B. (Str. Lipscani 16), Me
talul Energia — Constructorul 
I.P.C.H. (Str. Lipscani 16), Pro
gresul DCS. — Dinamo (Str. N. 
Goleseu 16), FI. roșie — Construe, 
toni (Str. ing. Salignj 3).

® In cadrul optimilor de finală 
ale campionatului R.P.R. 1955, des
fășurate la Satu Mare, s-au obți- ! 
nut următoarele rezultate: gruna j 
L-a: Olajos și Jonas 9*/2 p. (din

DINAMO: Stoișor, loan. Rogoz, 
Niculescu, Cebuc, Listis, Dedu, Ni. 
țulescu, Petrescu, Dumitrescu, Ar- 
vinte, Munteanu, Niculescu, Liga, 
Bucșă, Mateescu, Cepoiu, Oprea, 
Popescu.

LOCOMOTIVA: Manole, Nour, 
Potolea, Tănase, Ojteanu, Mogoș, 
Tudorache, Bogdan, Cuincan, Si- 
mionescu. Duca, Iacob, Mihăilescu, 
Costache, Păun, Vrînceanu Și 
Gheorghe II.
• Flamura roșie Bacău se pre

gătește într-un ritm accelerat sub 
conducerea noului antrenor J. Moi- 
sescu. In lot au fost introduși, ală
turi de ceilalți tineri ca Giosanu, 
Florian, Gram, Matei și Pop llie, 
elemente noi ca Bibere și Nedelcu. 
Ședințele practice sînt urmate de 
ședințe poiitic-educative — ne scrie 
corespondentul G. Mosary. Modul 
cum se desfășoară pregătirile des
chid frumoase perspective tinerei 
formații Bacău.

JOCURI DE ANTRENAMENT
Știința Timișoara tatîlnește mîine 

după-amiază în meci amical pe 
cîștigătoarea Cupei R.P.R. ediția 
1954, Metalul Reșița. Cele două 
echipe vor alinia loturile pe care 
le vor întrebuința în campionatul 
din acest an.

Locomotiva Timișoara joacă inli
ne cu o echipă din campionatul 
regiunii Timișoara, Progresul Ti
mișoara.

Flamura roșie Arad întilnește 
mîine, pe terenul Metalul din lo
calitate, echipa recent promovată 
ta campionatut categoriei B, Me
talul ,,Gheorghe Dimitrov".

Flacăra Ploești susține mîine un 
meci de antrenament, probabil pe 
terenul Flacăra (în caz de ploaie 
se va juca pe un alt teren din Plo
ești), în compan’a echipei de ca
tegorie B, Metailul 113. In deschi
derea acestui meci, echipa de tine
ret a Flăcării va juca cu Metalul 
„1 Mai" Ploești. Jocurile vor în
cepe la ora 14.

Progresul București va sus
ține mîine în Capitală un joc de 
antrenament cu echipa de catego
rie B, Progresul CPCS (fostă Vo
ința București). Meciul va avea 
loc pe terenul Turda, cu începere 
de la orele 11,30. In deschiderea 
acestui joc, echipa de tineret Pro
gresul va întîlni a doua for
mație a Progresului C.P.C.S.

Dinamo București joacă mîine 
dimineață pe stadionul Dtaamo în
cepând de la ora 11, un meci ami
cal cu echipa Flamura roșie 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Bucu
rești.

• Colectivul sportiv FI. roșie din 
Petroșani a luat frumoasa inițiativă 
de a organiza o școală de șah. 
S-au înscris 20 de iubitori ai șa
hului care urmăresc cursurile de 2 
ori pe săptămină.

• Colectivul sportiv Constructo
rul S.M. dta Capitală a organizat 
o întrecere între cercurile sale spor
tive, la care particitpă 6 echipe. 
Conduce pînă acum echipa formată 
din Ungureanul, Via don a, Enache, 
Gresser și Olaru.

Fr. Reinhartz, A. Crețu, I. 
Buzulică, St. Weinberger, V. 
7 bar cea, V. Kraksner, A. Slă
bi-, D. Munteanu, corespon
denți.

In numărul nestru trecut,, ne am 
ocupat de unele aspecte ale com
portării primelor trei clasate in 
campionatul categoriei A la ho
chei pe gheață. Azi, cile va cuvinte 
despre ocupantele locurilor urmă
toare și apoi citeva constatări de 
ordin general: Metalul Steagul 
roșu Orașul Stalin a fost în tur 
una din cele mai slabe echipe: 
a pierdut în fața Voinței îi a rea
lizat cu greu o victorie în fața 
lui Dinamo Tg. Mureș. Această 
slabă comportare se explică prin 
insuficienta pregătire a echipei, în 
ceea ce privește patinajul. Ca un 
exemnlu elocvent, putem da fap
tul că unul dintre jucătorii de bază 
ai echipei, S. Sîngeorzan, și-a fă
cut primele antrenamente pentru 
această competiție... în pauzele pri
melor jocuri! Nici ceilalți jucători 
n-au stat mai bine la capitolul 
pregătirii de patinaj și urmarea 
s-a văzut. In schimb, după a- 
proape o săptămină de jocuri, me- 
țalurgiștii din Orașul Stalin au 
jucat la valoarea lor reală, acu- 
mulînd cinci puncte în cinci jocuri 
și terminînd pe locul 4 în ierar
hia echipelor noastre. Rezultatul 
final obținut de Metalul Steagul 
roșu este cu atît mai valoros, cu 
cît _— de-a lungul competiției — 
echipa a avut de suferit multe 
defecțiuni de lot: Pascu, lonescu, 
Preda, Tiron, Plăcințeanu, au .lost 
indisponibili una sau mai multe 
etape. In general, echipa a co
respuns, comparativ, mai mult in 
apărare decît în atac. In acțiunile 
ofensive, metalurgiștii (ca și multe 
alte echipe ale noastre) au comis 
greșeli de orientare aglomerînd 
jocul pe o singură parte, îngră- 
mădindu-se cîte 3 pe partea unde 
se află pucul. Greșeala aceasta, 
frecventă, pornește de la fundași 
care de cele mai multe ori dega
jează tocmai acolo unde este o 
aglomerare mai mare de jucători, 
în loc de a-și lansa atacanții pe 
partea liberă. Revenind la Metalul 
Steagul roșu (antrenor I. Tiron), 
remarcăm comportarea lui St Io- 
nescu, un jucător tînăr și cu mari 
perspective. Păcat însă că, din 
punct de vedere al sportivității și 
al disciplinei în joc, comportarea 
lui lasă de dorit Instruit și edu
cat cu grijă, lonescu se poate 
ridica în curînd la valoarea celor 
mai de frunte jucători ai noștri. 
Remarcabilă a fost și comporta
rea portarului Pușcaș. Un element 
de viitor se anunță a fi și Tacaci 
II. Dinamo Tg. Mureș s-a bazat 
în special pe calitatea apărării, în 
care s-au remarcat fundașii Fulop 
și Soliom și — parțial — portarul 
Lako, de la care se aștepta — 
totuși — o comportare generală 
mai bună. Portarul mureșean a 
făcut partide excelente, dar a și 
primit multe goluri parabile, mai 
ales din cauza ieșirilor inoportune 
din poartă. Cît despre atacul e- 
chipei din Tg. Mureș, putem afir
ma că a fost mai slab decît al 
tuturor celorlalte formații partici
pante. Și aceasta nu numai pentru 
că a marcat cel mai mic număr 
de goluri (14 în 10 meciuri), dar 
și pentru că în teren s-a com
portat sub nivelul cerut Liniile e- 
chipei Dinamo Tg. Mureș n-au 
reușit decît rareori combinații 
fructuoase, atacurile lor pornind 
cele mai multe din „scăpări" ale

Campionatul de hochei
ORAȘUL STALI.N (prin telefon 

de la trimisul nostru). — Pe pa
tinoarul Filimon Sîrbu au continuat 
întrecerile campionatului categoriei 
B. Gheața se prezintă acum în 
bune condițiuni. Iată rezultatele ul
timelor pariide:

Avîntul Sebeș — Flacăra Orașul 
Stalin 8-2 (2-1, 3-1, 3-0). Au mar
cat : Hăpreanu (4), Munteanu (3), 
Besoiu, respectiv Ardeleanu și Ti
riac.

Metalul Uz. de Tr Orașul Stalin 
— Progresul lași 7-3 (1-2, 2-1,
4- 0). Au marcat: Tăchiță (3), Go- 
geanu, Crișan, Pantea, Seredai 
respectiv Botez (2), Munteanu. Sco
rul este prea sever.

Flamura roșie S ghișoara — Con
structorul Orașul Stalin 13-2 (4-1,
5- 1, 4-0). Au marcat. Balaș (4), 
Matefi (2), Camili (3), Covacevici 
(2), Eder Adlef, respectiv Ungur 
(2).

Toate aceste jocuri s-au dispu
tat joi. Vineri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

'Metalul Uz. de Tractoare — Fla
căra Orașul Stalin 6-3 (2-0, 2-2, 
2-1). Mec-i disputat, victorie meri
tată. Au marcat: Seredai (2), Do- 
bre (2), C-ișan, Marcu (Met.), Du
mitrescu. Tiriac, Vasi’escu (Fla
căra) .

Constructorul Orașul Stalin — 
Progresul Iași 8-11 (4-4. 1-4, 3-3). 
Meci pasionant prin evoluția scoru
lui. Victorie mimc'tă, meritată Au 
marcat: Botez (6), Manolescu (2), 

cite unuia din înaintași. Campio
nul acestor scăpări (dar și al ra
tărilor!) a fost Nașca. Lăudabilă 
este acțiunea de promovare a ele
mentelor tinere dusă de Dinamo 
Tg. Mureș (antrenor A. Kiss), fn 
formația dinamovistă au apărut 
cîțiva tineri cu perspective de dez
voltare (Hollo, Satmari, David, 
Astaloș). Un ultim cuvînt despre 
puterea de luptă a dinamoviștilor 
din Tg. Mureș, calitate pe care au 
dovedit-o mai ales în cele două 
jocuri cu Metalul Steagul roșu 
(jocuri pe care le-au pierdut în 
condiții speciale) și în cei din re
tur cu Voința București cînd. de 
la 0-2 au ajuns la 4-3!

Ultima clasată, Voința București 
se găsea la sfîrșitul turului pe lo
cul 4 în clasament, mulțumită unui 
joc egal cu Dinamo Tg. Mureș 
(4-4) și unei victorii (6-5) în fața 
Metalului. Acest clasament neaș
teptat de bun a fost realizat mul
țumită calităților tehnice și tac
tice ale echipei, alcătuită — în 
cea mai mare parte — din jucători 
cu experiență (Radu Tănase, Pană, 
Sireteanu, Vaniec ete.) Aceștia au 
dat randament, vorba ceea, „cît 
i-au ținut picioarele**.  In retur 
însă, echipa s-a resimțit de pe ur
ma eforturilor depuse, a pierdut 
primul joc (decisiv!) cu Dinamo 
Tg. Mureș și apoi a mers din în- 
frîngere în înfrîngere. Echipei nu 
i se pot face reproșuri pentru a- 
ceastă clasare. Față de posibilită
țile ei fizice, față de pregătirea 
avută și de... valoarea celorlalte 
echipe concurente, Voința Bucu
rești nu putea să se claseze mai 
bine. Trebuie să mai arătăm aici 
că, din cauza unor neglijențe în 
privința legitimărilor și transfe
rărilor, echipa n-a putut utiliza în 
campionat o serie de jucători pe 
care îi are în efectiv și care ar fi 
contribuit la îmbunătățirea randa
mentului formației. Remarcabilă 
comportarea jucătorilor Vaniec, 
Manolescu, R. Tănase.

Și «cum cîteva probleme gene
rale. Echipele noastre trebuie să 
acorde mai multă atenție proble
melor de tactică. S-a jucat prea 
mult „la întîmplare", după siste
mul „pucul în treimea adversă 
și... după el! „Este, de asemenea, 
inadmisibil ca la jocuri de prima 
categorie a țării să constatăm 
atîtea lipsuri în tehnica conducerii 
și pasării pucului, în orientarea în 
diferitele momente ale jocului. Ca 
o constatare generală, mai amin
tim aici că s-a ratat enorm de 
mult în situația „singur cu por- 
tarul“. Și, din păcate, aceasta 
s-a remarcat nu numai la jucători 
cu mai puține pretenții, dar chiar 
și la jucători ca Dlugoș, Incze 1 
și Incze II, Naghi, Radu Tănase 
etc.

O altă problemă pe care am 
sezisat-o este aceea a insuficien
tei folosiri a fundașilor în jocul 
constructiv, în atac. Lucrul a- 
cesta s-a făcut resimțit mai puțin 
la CCA, dar este regretabil că 
s-a văzut la echipe ca Avîntul și 
Știința Cluj. Am enunțat aceste 
probleme fără a le aprofunda. 
Este de datoria antrenorilor noștri 
și a colegiului de antrenori din 
Comisia Centrală de a reflecta a- 
supra lor...

RADU URZ1CEANU

pe gheață (categoria B)
I Brumă, Munteanu, Gheorghiu, res

pectiv Ungur (3), Martini (3),
I Tu-deanu și Constandi (în proprie 

poartă).
A. CALIN

MIERCUREA CIUC (prin tele
fon de la trimisul nostru). In con
tinuarea jocurilor categoriei B s-au 
înregistrat rezultatele .

Flamura roșie Tg. Mureș — Pro
gresul Rădăuți 6-1 (3-0. 2-0, 1-0). 
Au marcat- Zdravici (2) Varga 
(2), Peter, Moldoveanu.

Constructorul Tg. M. — Sel. Tîr- 
nâveni 6-2 (3-0, 2-2, 1-0). Au mar- 

'■ cat Auer (4), Cociș și Public, res
pectiv Sigheti și Endorfer

Flamura roșie Tg. Mureș — Vo
ința Sf. Gheorghe 5-4 (0-0. 3-0. 2-4). 
Punctele au fost înscrise de 
Szeke'i, Soos, Zdravici, Varga, 
Moldovanu, respectiv Szekelii (2). 
Bardocz, Stefan.

Progresul Miercurea Ciuc — Pro
gresul’ Rădluț' 6-1 (3-0, 1-1, 2-0). 
Au marcat: Sava (4), Pali și 
Beckhazi, respectiv Marchidan

Progresul Gheorghieni — Flamu
ra roșie Cluj 15-0 (5-0, 6-0. 4-0).

1 Puncte'.e au fost marcate de Kari 
(5), Balta (2), Dobriban (2), Aâ- 

! mași I (3). Riro, Ka da, Elekes.
* Progresul Gheorghieni — Voința 
i Sf. Gheorghe 11-0 (4-0, 3-0, 4-0).

Flamura roșie Tg. Mureș — Sel. 
Tîrnăveni 5 2 (2-0. 0-2. 3-0). Au 
marcat: Zdravici, Varga (3), Pe- 
terfi, respectiv Sigheti si Roșea.

I. OPRESCU



Pentru o temeinică pregătire a participantiior la „Traversarea de iarnă 
a crestei Făgărașului"

Calendarul competițiilor interne 
din acest an cuprinde, pentru pri
ma oară, o importantă tură alpi
nă de iarnă. Este vorba despre 
„Traversarea de iarnă a crestei 
munților Făgăraș", care va avea 
loc între I și 31 martie.

Acțiunea constă din parcurge
rea celor 130 km de creastă ai 
munților Făgăraș — cel mai înalt 
masiv din țara noastră — cu 
plecarea din comuna Porcești (de 
pe valea Oltului) ri sosirea la 
cabana GO S. Plaiul Foii (lingă 
Zărnești). Participanții la traver
sare vor atinge în mod obligatoriu 
unele puncte ca vârful Suru, Căl- 
țunu, Ezer, Viștea. Ludișor, Co
mis, etc.

Deși traversarea nu are carac
ter de concurs, deoarece nu se 
face un clasament al echipelor 
participante, ea corespunde ca im
portanță și este asimilată, prin 
regulament, cu un campionat re
publican. Echipei» și sportivii care 
termină traseul rtingînd toate 
punctele de control și încmirînJu- 
se în timpul limită de 20 zi'.e vor 
fi considerați că au realizat, orin 
aceasta, o performanță de valoare 
și vor fi premiați. De altfel, efec
tuarea traversării reprezintă, con
form noului regulament de clash 
ficare sportivă, îndeplinirea normei 
de iarnă pentru titlul de maestru 
al sportului

Organizarea 'de către C.C.F+. 
a acestei competiții subliniază im
portanța pe care trebuie să o a- 
corde alpiniștii noștri activității de 
iarnă. Practicarea alpinismului de 
iarnă a devenit imperios necesară, 
deoarece în țața sporii’ ilor noștri 
stau perspectivele unor deplasări 
peste hotare, în munți unde con
dițiile de practicare a alpinismului 
sînt analoage celor întâlnite în 
nunții noștri numai în sezonul de 
(arnă. De aceea, comportarea al- 
piniștilor în >,Traversarea Făgă
rașului" va constitui criteriul prin
cipal de selecționare a lotului re
publican.

Unele secții de alpinism ca ace
lea ale asociațiilor Metalul, Fla
mura roșie, Știința au început, 
de pe acum, pregătirile, Iar aso
ciația Știința a trecut chiar la

Piscul Bilei văzui din Șeaua Paltinului.

efectuarea turelor standard. Ce
lelalte asociații sportive au arătat 
pînă acum că privesc cu indife
rență acțiunea de pregătire a tra
versării Făgărașului. De asemenea, 
asociațiile Locomotiva, Avîntul și 
chiar Flacăra ar putea prezen
ta, în cel mai rău caz, spor
tivi izolați care să alcătuiască e- 
chipe combinate. Nici una dintre 
asociațiile menționate nu și-a de
plasat încă alpiniștii la munte și 
nu a luat măsuri pentru efectuarea 
turelor standard. Se pare că aceste 
asociații au intenția să limiteze 
pregătirea sportivilor lor la o pe
rioadă de 2—3 zile, ceea ce este 
cu totul insuficient pentru a asi
gura participanților dezvoltarea 
calităților fizice, morale și de vo
ință cerute de o tură de mare am
ploare, în care echipele vor trebui 
să rămînă 10—15 zile în creastă, 
izolate și adăpostindu-se în corturi.

Asociațiile sportive au, așadar, 
datoria de a asigura temeinica 
pregătire a echipelor lor reprezen
tative, organizînd efectuarea ture
lor standard în condițiile de arbi
traj prevăzute de regulament. Ter
menul limită pentru aceste ture 
este foarte apropiat: 20 februarie.

INFORMAȚII Qronosport
Media pronosticurilor date la pri

ma sută de buletine depuse la agen
ția centrală din Calea Victoriei pen-

S0 29

tru concursul Nr. 8 (etapa din 13 fe-
bruarie) este următoarea:

1 X 2

I. Dinamo Berlin-Chemle Karl
Marx Stadt (fotbal R.D.G.) 60 10 30

II. Rotation Leipzig-Tur-
bine Erfurt (fotbal K.D G.) 15 15 70

III Empor Rostock-Akti-
vist Brieske Senftenberg

41

Karl Marx
Berlin (fot-

65

50

15 20

Construe torul Timiș oara
(handbal mase, sală) 40 30 30

D. Metalul Reșlța-Voința 
Timișoara (handbal fem. 
sală) 100 — —

• Concursul Nr. 6 se închide în 
provincie astă-seară, iar în Capitală 
mîine la amiază. In Capitală, agen
țiile Pronosport-atît cele proprii cît 
și cele care aparțin OCL—sînt des
chise astă seară pînă la ora 22. iar 
mîine pînă la ora 12.
• Concursul Nr. 6 este deosebit de 

interesant, cuprinzînd șapte meciuri 
de fotbal și meciuri de handbal din 
cele mai echilibrare.
• Atunci cînd participanții com

pletează buletine de concurs este 
bine să țină seama de forma ac
tuală a echipelor. De aceea, în rîn- 
durile de mai jos dăm clasamentul 
returului campionatului de fotbal al 
R D G.:

Babelsberg-

(foibal R.D.G.)
IV. Motor Zwickau-Loko-

motive Leipzig (fotbal 
R.D.G.) 45 5

V. Wismut
Stadt-Vorwărts
bal R.D.G.)

VI. Rotation
Chemie Halle Leuna (fotbal 
R.D.G.)

vn. Einheit Dresden*  
Fortschritt Meerane (fotbal 
R.D.G.)

VIII. Dinamo București- 
Recolta M.A.S. (handbal 
mase.-sală)

IX. Știința 
Buc.

X. 
căra 
sală)

XI. Știința Timișoara- 
Metaiul Reșița (handbal 
mase.-sală) 
XII. Avîntul Deta-Voința 
Timișoara (handbal 
sală)

I.C.F.-C.CA.
(handbal mase, sală) 
Locomotiva Buc.-Fla- 

Ploești (handbal masc.-

masc.-

MECIURI DE

75 25

93

90

15

25

40

96

REZERVA

2 5

10

5 80

W 65

20 40

2 2

A. Flamura roșie 
Flamura roșie 
(handbal fem. sală) 40 25
B. Progresul Arad-Meraiul
2. (handbal mase, sală) 50 10

C. Constructorul Lugoj-

LugoJ-
Jimbolia

35

40

SPORTUL POPULAR
6-a Nr 2568 I

8. Chemie Karl Marx

1. Turbine Erfurt 4 2 2 0 9:3 6
2 Empor Rostock 4 2 0 2 5:3 4
3. Motor Zwickau 3 2 0 1 8:5 4
4. Fortschritt Meer. 3 2 0 1 3:2 4
5. Einheit Dresden 4 2 0 2 17:13 4

6. Lokom. Leipzig 4 2 0 2 8:7 4
7. Rotat. Babelsberg 4 2 0 2 8:7 4

® In etapa de duminică, echipele 
de handbal joacă fără jucătorii din 
lotul R.P.R. Astfel la Dinamo nu 
vor juca Lupescu, Tischler Istrate 
și Stănescu Liviu, la C.C.A. Sidea, 
Telman, Sauer și lost, la Știința 
I.C.F. Căliman și Oprea, la Flacăra 
Șelaru și Olaru. la Știința Tim. La- 
che iar la Metalul Reșița Kudamarti. 
In aceste condițiuni, în meciul Di
namo — Recolta șansele sînt de par
tea echipei Recolta, iar meciurile 
Știința I.C.F. — C.C.A. și Locomo
tiva F* -g — Flacăra Ploești sînt foar
te echilibrate.

Stadt 3 2 0 1 5:5 4
9. Rotation Leipzig 3 2 0 1 10:11 4

10 Wismut Karl Marx
Stadt 3 1 1 1 7:5 3

11. Vorwărts Berlin 3 1 1 1 5:7 3
12. Aktivist Brieske 3 0 2 1 3:6 2
13. Dinamo Berlin 4 1 0 3 5:13 2
14. Chemie Halle

Leuna 3 0 0 3 2:7 0

La bacul de iarnă...
Iaima a încetat de mult de a 

mai fi, pentru canotori, un timp de 
„vacanță"... Principiile muncii de 
pregătire eșalonată pe tot timpul 
anului cer ca sportivii canotori să 
ducă o vie activitate și in acest 
anotimp; cel mai important as
pect al muncii de pregătire ,a ca
notorilor în timpul iernii este ac
tivitatea la bac.

Actualmente, la bacul instalat 
sub tribunele stadionului Republicii 
din Capitală, activitatea nu înce
tează, de dimineață pînă seara. 
Zeci și zeci de canotori ide la CCA, 
Dinamo, Locomotiva, Metalul, Con
structorul, Flamura roșie etc., vin 
aici să lucreze pentru desăvârșirea 
pregătirii lor tehnice și fizice. Se 
poate spune chiar că un singur bac 
ide iarnă a devenit insuficient pen
tru canotorii bucureșteni 1 Din pă
cate, sînt unele colective care — 
deși au reținute ore în programul 
bacului — nu le folosesc cu toată 
seriozitatea..

O vie activitate se duce șl la 
bacul de iarnă de la Arad Acest 
onaș nu-și desminte tradiția die „re
zervor" al canotajului nostru și 
ridică mereu noi și noi elemente, 
a căror pregătire se face și • prim 
bacul de iarnă. Bacul de la Arad, 
construit sub tribunele stadionului 
UTA, este cel mai bun din țară. 
Spre deosebire de bacul de la Bucu
rești, la care se poate trage numai 
pe o parte, la cel de la Arad se 
poate trage pe amîndouă părțile, 
se poate trage și cu vîsle și — în 
plus — bacul are o mișcare ase
mănătoare unei bărci pe apă (nu 
este fix cum e cel de la Bucu
rești) .

După cum ne comunica corespon
dentul nostru L. Walkersdorfer, la 
bacul de la Arad se antrenează, pe 
lîngă canotoare cunoscute ca Etel- 
ca Laub și Ileana Besenyei, cam
pioane ale RPR, și numeroase ele
mente tinere ca : desenatorul T. 
Deleanu de la UTA, strungarul loan 
Stoegenwald de la uzinele Iosit 
Rangheț. lăcătușul Gavril Sebesitien 
de la Atelierele CFR, tehnicianul 
Ion Orgovici de la Uzinale Gh Di
mitrov, etc. Sub conducerea antre
norului Zoltam Torok, aproape 20 
de tineri, elevi ai școlii de tineret, 
membri ai diferitelor colective spor
tive din localitate, fac antrenamente 
regulate. Pregătirea la bac dă re
zultate foarte bune în instruirea ti
nerilor începători. Un exemplu eon. 
creț ni-1 dau echipajele de 8-f-l 
băieți și 4+1 fete (campioane de 
juniori), alcătuite din elevi și ele
ve de la școala de tineret din A- 
rad, care au ajuns la această per
formanță în timp de numai un an, 
timp în care au lucrat temeinic ți 
la bac.

Unele colective sportive din Arad 
acordă atenția cuvenită activității 
la bac (Flamura roșie UTA, Vo
ința, Școala sportivă de tineret). 
Altele însă (Metalul Iosif Rangheț, 
Recolta. Locomotiva, Progresul) nu 
folosesc suficient liacul de iarnă. 
Și aceasta nu pentru că antrenorii 
Ion Vlăduț, Iosif Bergesz, Tiberiu 
Wieser n-ar avea o preocupare pen
tru activitatea la bac, ci din cauză 
că consiliile colectivelor sportive 
respective nu rezolvă problemele 
administrative legate de acest fapt.

Campionatul de
POIANA STALIN 11 (prin tele

fon de la trimisul nostru). — Gobo. 
rîrile de antrenament care trebuiau 
să aibă loc joi au fost amînate din 
cauza timpului nefavorabil (dez- ; 
gheț). Cum în noaptea die joi spire . 
vineri timpul s-a răci1, termometrul ! 
înregfetrînd minus 12°, vineri dimi
neața boberii au trecut la efectua
rea coborîrilor de antrenament, atît ■ 
la proba de două persoane, cît și 
la cea de patru persoane. In proba 
de bob două persoane timpurile sînt 
mult mai bune decît cele înregis
trate la coborîrile de miercuri. Ast
fel, echipajul C.C.A. I, care obți
nuse în primele coborîri 1:28,27, a 
realiaat în manșa III-a de amârwwi- . 
ment 1:22,30. Și alte echipaje au 
coborît sub 1,30: Voința I Bucu
rești (1:25,25), Meta'ul I — I. C. 
Frimu Sinaia (1:28,61), Metalul II

bob al R.P.R.
— 1. C. Frimu Sinaia (1:27,20), 
C.C.A. II (1:28,83). Celelalte echi
paje au realizat de asemenea tim' 
puri mai bune.

Tot vineri dimineața a avut loc 
și o coborâre die antrenameinii pen
tru boburile de patru persoane. Și 
în această probă echipajul C.C.A. 
I a realizat cel- mai bun timp 
(1:21,41), urmat de Voința Bucu
rești (1:23,01) și Progresul II Si
naia (1:25,33)

Programul campionatelor de bob 
a fost alcătuit astfel : sîmbătă și 
duminică coborîrile oficiale la bob 
două persoane: fot duminică vor 
avea loc și ultimele antrenamente 
a proba ite bob patru persoane. 

Luni și marți se dispută coborîrile 
oficiale în proba de bob patru per
soane.

GH. ȘTEFANFSCU

„Cupa de iarnă” la handbal in sală
Mîine continuă, în sail a Floreas- 

ca, jocurile din cadrul competiției 
de handbal în sală „Cupa de iar
nă". Din programul jocurilor se 
desprinde, prin ecHlibrul și impor
tanța pe care o prezintă pentru 
clasament, jocul dintre Dinamo 6 
și Recolta MAS, primele clasate, 
după 8 etape.

Programul complet al jocurilor 
este următorul :

ora 17.30: CCA — Știința ICF.

ora 18.30: Flacăra 
Locomotiva G. N.

ora 19.30: Dinamo 6 
Recolta M.A.S.

înaintea 
montul se
1. Dinamo
2. Recolta
3. C.C.A.

4. Flacăira
5. Știința ICF
6. Locomotiva

Ploești

București—

acestor partide, clasa- 
prezintă astfel: 
6 ------ -- ‘

PI.

8 6 11
8 3 3 2
8 4 13
8 4 04

8 3 0 5
8 1 1

152:523=13 
133:120- 9 
113:117— 9 
127:134— 8 
135:140= 6 
6 102:136 3

Pregătirea atleților clujeni
La data cînd fotbaliștii au înce

put pregătirile în vederea sezonu
lui competițional 1955, adică în 
primele zile ale acestui an, atleții 
se găseau în plin antrenament în 
sală. Știința Oluj nu și-a între
rupt activitatea decît două săptă
mâni, între sfîrșitul campionatului 
trecut și începutul acestut an. 
Odată cu atleții de la Știința au 
început pregătirile și cei de la 
Metalul și cei de la Flamura roșie 
„Ianoș Herbak’", precum și atleții 
din proaspăta secție a Locomoti
vei Cluj. Programul de pregătire 
nu diferă de la o secție la alta, 
deși fiecare dintre, aceste secții de 
atletism își desfășoară pregătirile 
într-o altă sală.

De două ori pe săptămînă (marți 
și vineri) în sala de gimnastică a 
liceului Nr. 2 maghiar pot fi întâl
niți cei 25 de membri ai secției de 
atletism Progresul F.S. antrenată 
de Martin Nagy. In sala de gim
nastică a Institutului Politehnic 
pot fi văzuți cei 80 de atleți ai 
Științei Cluj (65 de băieți și 
15 fete) pregătindu-se sub în
drumările profesorului loan Ar- 
năutu și ale maestrului emerit al 
sportului. Ion Moina. In 'sala de 
sport a liceului pedagogic maghiar 
se antrenează secția de atletism a 
Voinței, condusă de antrenorul A- 
dam Hilf, în noua sală de sporta 
uzinelor ,Janos Herbak" se pregă
tesc cei 54 de atleți ai Flamurii 
roșii sub îndrumarea antrenorului 
lor Eugen Nagy, iar în sala liceu
lui pedagogic romîn sînt prezenți 
de două ori pe săptămînă cei 12 
atleți și cele 4 atlete aparținând 
secției Metalul (antrenor Gheorghe 
Kiss). Tot acest antrenor, se ocupă 
în aceeași sală, în zilele diferite, de 
pregătirea celor 84 de membri ai 
secției de atletism a colectivului 
Locomotiva.

Nu este însă nevoie să umbli din 
sală în sală pentru a-i întâlni pe 
acești atleți, ci este suficient să 
mergi într-o sâmbătă sau diminică 
în parcul sportiv „Victor Babeș" 
sau către pădurea Hoia și vei avea 
ocazie să vezi loturile acestor sec
ții pregăt'ndu-se de zor în aer li
ber, făcînd, în special, crosuri, 
sprinturi, aruncări de pe loc, etc. 
De altfel .timpul din ce în ce mai 
propice practicării atletismului în

aer liber, i-a determinat pe ce; mai 
mulți atleți să renunțe aproape 
complet la antrenamentul de sală 
și să se antreneze mai mult în aer 
iiber. De altfel, era și ttrapid să 
se treacă la acest stadiu . vansat 
de pregătire, întrucât la 27 februa
rie. va avea loc la Cluj prima com
petiție atletică din acest an. Este 
vorba de acțiunea Inițiată de co
lectivul Știința care va organiza în 
parcul „Victor Babeș" concursul 
său de casă '.a probe4? de 100 ți 
400 metri plat, lung’rue greutate 
și suliță băieți si fete și, în 
plus, proba de 1500 metri pentru 
Băieți. La 6 martie, colectivul spor
tiv Locomotiva va organiza un 
concurs atletic rezervat începă
toarelor, concurs dotat cu premii 
oferite de colectivale Locomotiva 
și Flamura roșie „Ianoș Herbak1'.

In timp ce aceste secții își des
fășoară programul de pregătire, 
maestrul emerit al sportulut Ion 
Moina se îngrijește de viitoarele 
cadre ale acestor secții 40 de șco
lari și pionieri (30 de băieți și 10 
fete) învață atletismul de la renu
mitul nostru atlet. Munca lui; des
fășurată cu multă atenție, conștiin
ciozitate și dragoste este din zi în 
zi tot mai rodnică. Este o adevă
rată îneîntare să vezi cum își în
sușesc acești copii „secretele" at
letismului.

Cu toate aceste acțiuni pozitive 
oferite de activitatea atletică din 
Cluj la acest început de an, ?e fac 
totuși simțite cîteva lipsuri a că
ror prezență nu permit să se spună 
numai cuvinte frumoase despre at
letismul clujean. Cea mai gravă 
dintre lipsuri este tocmai aceea 
care, de altfel, a făcnt^ca Știința 
Cluj să nu fie campioană pe echipe 
în 1954, și anume număru' restrâns 
al atletelor. Se pare că Știința n-a 
învățat prea mult din înfrîngerea 
de anul trecut și continuă să se 
rezume la un număr mic de atlete, 
deși Facultățile și Institutele sînt 
pline de elemente tinere feminine, 
din rîndul cărora asociația Știința 
șLar putea recruta viitoarele saie 
atlete de performanță.

RADU FISCH 
EMIL BOCOȘ 

(de la subredacțîa noastră)

Concurs atletic in
Astăzi, începând de la ora 11, 

stadionul Dinamo din Capitală va 
găzdui primul concurs atletic în 
aer liber din acest an. Concursul 
va continua mîine dimineață, tot de 
la ora 11. Iată probele întrecerilor: 
astăzi — 110 m. g., prăjină, suliță, 
disc (L), 100 m. (b), 100 in. (f.), 300 
m., 600 m. (f.), lungime, greutate,

aer liber
suliță (f.), 1000 m-; mîine — 300 
m. g., disc, triplu salt, greutate (L), 
80 m. g., 150 m., 150 m. (L), 600 
m., înălțime, lungime (f.)_ ciocan 
3000 m.

In caz de ploaie, concursul ar- 
mează să aibă loc în sala Fio-' 
reasca.

CONFERINȚA SPORTIVA
Astăzi sîmbătă, la ora 18, va 

avea loc în sala Casei Priete
niei Romîno-Sovietice ARLUS. 
din str. Batistei nr. 14, confe
rința tov. Ion Vaida, vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică ți Sport, des

pre : „Sportul de iarnă în
U.R.S.S.".

Conferința va fi urmată de 
un program de filme sportive 
documentare și îi imul „Cam

pionii noștri".
(Agerpres)



La înapoierea schiorilor noștri 
de la Moscova 

învățăminte care pot fi de folos 
tuturor sportivilor

Au trecut mai multe zile de tind 
a fost coborît steagul întrecerilor 
internaționale de schi de la Po- 
dreskovo. Dar ecourile competiției 
nu s-au stins încă, iar discuții 
dese.-? desfășurarea lor și despre 

-nintele trase cu această o- 
car. inuă să se poarte nu nu-
■îa Moscova, în apropierea
care . a avut loc concursul, ci și 
la Bio. Praga, Stockholm, Sofia, 
Varșovia, iar la noj mai ales la 
Poiana Stalin unde se găsesc în a- 
cest moment cei mai buni schiori 
ai țării.

întoarcerea schiorilor și antre
norilor romîni care au fost în Uni
unea Sov etică a stîrnit discuții lungi 
ți aprinse pe pîrtiile și în cabanele 
de ia rv .lele Postăvarului. Ascul
ți xii-l-» și laind parte la ele, ne-am 
dat seama că pot da, scriind rîndu- 
rile care urmează, un răspuns fo
lositor nu numai schiorilor și ce
lor care au criticat aspru rezulta
tele slabe obținute de fondiștii 
noștri ci totodată să explic o reali
tate de care trebuie să țină seama 
toți sportivii noștri.

— De ce continuă să existe o di
ferență apreciabilă exprimată în 
concurs prin numeroase minute, 
între primii clasați în întrecerile 
internaționale și Enache, Olteana, 
Moise Crăciun, Cimpoi și ceilalți? 
— iată una din întrebările care le 
poți auzi adeseori. Și dacă ați pu
tea pune această Întrebare celor 
trei antrenori — Anghel Vrabie, 
Ștefan Stănculescu și Dumitru Fră
ții ă — care au însoțit echipa, răs
punsul ar fi mai scurt decît îl aș
teptați și mai ales hotărît:

—- Fondiștii noștri lucrează mult 
prea puțin, cu lungi întreruperi, iar 
conștiinciozitatea lor lasă mult de 
dorit, — spun ei . Iată cauzele prin- 
cipale care fac ca aceștia să dea 
un randament minim, performanțe
le lor fiind foarte slabe în întrece
rile internaționale.

La Moscova, schiorii romîni au 
putut compara felul în care se an
trenează ej, cu felul în care îsi e- 
fectuează antrenamentele schiorii 
sovietici. Există deosebiri esen
țiale din acest punct de vedere. O 
scurtă analiză ne va ajuta să ne 
dăm seama de aceasta.

Anul trecut, de pildă. schiorii 
noștri aa încetat la 1 iinie orice 
activitate. Pentru ei, perioada de 
tranziție s-a redus, de fapt, Ia o 
totală inactivitate. Să vedem ce 
făceau în perioada de tranziție 
schiorii sovietici. Pentru ei aceas
tă perioadă reprezintă de fapt un 
răstimp în care se lucrează pentru 
menținerea pregătirii fizice din pe
rioada fundamentală. Nu voi intra 
!n amănunte, dar e bine de știut 
că pentru aceștia odihna activă nu 
însemnează o scădere în munca de 
pregătire. In perioada aceasta, ei 
Iac cel puțin două antrenamente pe 
săptămînă.

Perioadele în care împărțim ac
tivitatea schiorilor noștri șj a ce
lor sovietici de-a lungul unui an 
nu corespund ca date. Aceasta nu 
are însă nici o importanță în ana
liza pe care o vom face mai de
parte. La 1 mai 1954, schiorii so
vietici și-au început perioada pre
gătitoare a acestui sezon. Notați 
bine, 1 mai. Schiorii noștri și-au 
reluat antrenamentele mult mai tîr- 
ziu. E drept că dinamoviștîi au în
ceput să lucreze la 15 iulie, în 
schimb alții și au reluat antrena
mentul de-abia în octombrie. Este 
explicabil, ținînd seama de aceste 
date, că la sfîrșitul perioadei pre
gătitoare schiorii sovietici puteau 
să lucreze cu intensitate maximă. 
Luni de zile au fost folosite de a- 
ceștia în modul cel mai judicios, 
antrenamentul efectuîndu-se cu mi j
loace variate și atractive. Geea ce 
este important de remarcat: în 
timpul perioadei pregătitoare, fon
diștii sovietici au luat parte la nu
meroase antrenamente de control. 
Astfel, în luna august ei au trebuit 
să alerge 1.500 de metri într-un 
ritm foarte susținut, fie pe stadion, 
fie pe teren variat. In luna sep
tembrie, un maestru al sportului, 
spun antrenorii sovietici, trebuie 
să c:: -j pe 3.000 de metri cel pu
țin 9:30,0. In luna octombrie, un 
maestru a’, -portului trebuie să ob
țină pe 5.000 de metri un rezultat 
apropiat de 15 minute. De altfel, 
anuț trecut Anikin a reușit la nor
ma de contrai 15:06,0 iar Kolcin 
15:14,0. Aceste performanțe obți
nute de schiori pe pistă sau la cros 
explică și rezultatele lor obținute în 
concursurile pe zăpadă. Norvegia
nul Brenden, care a reușit perfor
manțe excelente în întrecerea de la 
Podrekovo. face parte în timpul 
verii din echipa de atletism a țării 

^ale, obținind rezultate înalte: 5.000 
ni — 14:57.0, 3.000 m. = 8:54,0 și 
1.500 m. = 3:54,0. In sfîrșit, în 
luna noiembrie seniorii sovietici își 
trec norma de control pe 10.000 in. 
Am mai arătat că în perioada pre
gătitoare schiorii sovietici folosesc 
mijloacele cele mai variate în mun
ca lor. In afară de alergare, care 
stă la baza pregătirii lor, ei joacă 
baschet, handbal, fac canotaj și 
lupte și uneori pot fi văztiți jucînd 
fotbal în nisip. Odată cu căderea 
zăpezii, pentru schiorii sovietici în
cepe perioada fundamentală. In 
curînd, ei vor fi capabili să depună 
eforturi maxime. Și, ca să vă dați 
seama ce înseamnă efort maxim 
pentru Vladimir Kuzin, este bine 
să știți că în această iarnă el a 
reușit în cursul unei ședințe de an
trenament să facă 24 de repetări pe 
1.000 m.

Este imposibil, ținînd seama de 
felul în care se pregătesc fondiștii 
noștri, care se eschivează să lu
creze cît mai mult și la un ritm cît 
mai ridicat, ca ei să reziste, de 
pildă, la efortul de care sînt capa
bil; în această perioadă fondiștii 
sovietici. După numai cîteva repe
tări, schiorii noștri se simt obosiți, 
au dureri de cap. și în general, le 
lipsește „pofta de antrenament. 
Este și normal ca după ce timp de 
mai multe lunj ei au fost departe 
de orice fel de pregătire, acum să 
nu poată depune un efort maxim.

Ge concluzii trebuie să tragem 
făcînd această scurtă anailiză și, 
mai ales, la ce concluzii trebuie să 
ajungă în primul rînd schiorii? 
Fără îndoială, ei trebuie să înțe
leagă că numai pregătindu-Se in
tens, conștiincios, vor reuși să 
micșoreze diferența care există în
tre ei și maeștrii sovietici Antre
norii care au fost la Moscova și 
chiar schiorii s-au putut informa 
și au putut constata că fondiștii so
vietici sînt de o conștiinciozitate 
deosebită și că ei înșiși manifestă 
dorința de a se pregăti din ce în 
ce mai intens. Este interesant de 
știut că, în timp ce schiorii noștri 
se pregăteau la Podreskovo, la 
Mbscova se desfășura conferința 
unională a antrenorilor de atle
tism. Printre altele, s-a discutat 
acolo și căzui lui Vladimir Kuțl 
S-a arătat că. rezultatele lui ar fi 
putut fi și mai bune (I!) dacă el ar 
fi muncit mai mult în perioada de 
tranziție și în perioada pregăti
toare. In ori ce caz e încă destul 
de greu de conceput pentru noi 
că Vladimir Kuț se antrenează in
suficient Dar, după cum a arătat 
și antrenorul său, aceasta este 
realitatea. De aceea este de aștep
tat ca și Vladimir Kuzin să în
ceapă o pregătire și mai intensă. 
Poate că la anul, cele 24 de repe
tări pe 1.000 de metri să nu mai 
fie un record...

Din d> cutiile pe care antrenorii 
și schiorii noștri le-au purtat cu 
antrenorii și schiorii sovietici a 
reieșit ca fiind de mare importanță 
pentru pregătirea fondiștiior — și 
în generai a oricărui sportiv — 
felul în care se face în fiecare di
mineață programul de înviorare. 
Pentru un fondist programul de 
înviorare ajunge la 60 de minute 
în fiecare zi.

Este interesant și felul și, mai 
ales, intensitatea cu care lucrează 
sportivii sovietici în perioada fun
damentală. Trebuie remarcate în 
această perioadă numeroasele an
trenamente controlate la care aceș
tia iau parte. In general, după 
7-10 zile ei iau parte la un antre
nament controlat Dar, pentru o 
analiză amănunțită a felului în 
care se pregătesc fondiștii sovie
tici, vom da în curînd cuvîntul an
trenorilor șț schiorilor care i-au 
văzut la lucru pe pîrtiile din jurul 
Moscovei.

Concluzia la care trebuie să a- 
jungem și mai ales la care trebuie 
să ajungă fondiștii noștri (și la fel 
și ceilalți sportivi) este faptul 
că ei trebuie să-și modifice cu 
totul felul în care privesc munca 
de pregătire. Numai hotărîndu-se 
să muncească de-a lungul întregu
lui an, depunînd eforturi serioase, 
dovedind conștiinciozitate și înțe
legere față de programul alcătuit 
de antrenor, ei vor putea să spore 
la rezultate din ce în ce mai bune. 
Altfel, așa cum s-a mai întîmplat 
după alte competiții internaț’on.de, 
se vor trage concluzii, se vor lua 
angajamente, dar rezultatele vor 
continua să rămînă aceleași, pen
tru că, trebuie să recunoaștem, 
pînă acum fondiștii noștri nu s-au 
arătat dornici să pornească în mod 
hotărît la muncă.

I. MQ&NICU

O misiune nobila l

Prof Dr. A. M. Landa

Doctorul chirurg Abram Moi- 
seevici Landa se bucură de 
multă stimă și popularitate printre 
sportivii sovietici. 40 de ani din 
viața sa el i-a închinat medicinei 
și mai ales uneia din cele mai inte
resante și frumoase ramuri ale ei: 
chirurgia. Pasionat de sport, încă 
din fragedă tinerețe, el și-a fixat 
mai tîrziu ca seop al vieții găsirea 
cauzelor care provoacă traumatis
mele sportive, metodele prevenirii 
lor, și-a propus să găsească siste
me eficace de tratament, tehnici o- 
peratorii. economice pentru restabi
lirea completă a sănătății celui acci
dentat.

De-a lungul unui sfert de veac, 
savantul sovietic caută noi metode 
de luptă cu traumatismele. Inovator 
îndrăzneț, A. M. Landa experimen
tează necontenit, studiază, operează 
sute de sportivi.

Mulți sportivi ai U.R.S.S. sînt 
obligați talentatului chirurg pentru 
faptul că și-au regăsit sănătatea și 
au reintrat în activitatea competițio- 
nală. Profesorul Landa i-a operat pe 
fotbaliștii V. Bobrov, G. Fedotov, 
B, Paiceadze, maeștri emeriți al 
sportului, pe tenismanul N. Ozerov, 
maestru emerit al sportului, pe bas
chetbalistul O. Korkija, maestru e-< 
merit al sportului, pe multiplul cam
pion de box al U.R.S S A Bida- 
kov și pe alții.

Admirabilul chirurg a efectuat în 
25 ani peste 1000 de operații și nici 
una nu a dat complicații. Toți spor
tivii operați de A. M. Landa și-au 
reluat locul în echipele și cluburile 
lor.

Profesorul Landa este unul din 
fondatorii traumatologiei sportive, 
importantă ramură a chirurgiei. El 
a publicat în acest domeniu 78 lu
crări științifice, iar ultima sa car
te : „Profilaxia și tratamentul ac
cidentelor în sport", reprezintă lu
crarea de căpetenie, de care nu se 
poate lipsi în activitatea sa practi
că nici un medic sportiv.

Recent, profesorul Landa a împli
nit 60 ani. Gu acest prilej nenumă- 
rați sportivi sovietici l-au felicitat 
călduros, urîndu-i din inimă sănă
tate și noi succese în nobila sa mi
siune.

VIITORII MAEȘTRI AI
Ca să ajungi patinator mare, tre

buie să începi de mic l... Este un 
adevăr cunoscut de toți cei care 
se ocupă de patinajul artistic. In
tr-adevăr, pentru ca un tânăr să-și 
însușească tehnica atît de compli
cată a acestei discipline, care tinde 
să unească sportul cu arta, trebuie 
să parcurgă ani și ars de ucenicie. 
De la primii pași pe luciul gheții, 
pînă la execuția plină de măiestrie 
a „săriturii căprioarei" patinatorul 
lasă în urmă nenumărate lecții și 
antrenamente

Iată de ce la școala sportivă de 
pe lingă Stadionul Pionierilor din 
Moscova funcționează .de mulți ani 
un curs specia! de patinaj artistic, 
rezervat exclusiv celor mici. In zi
lele de iarnă, de dimineață și pînă 
noaptea, se perindă aci grupele de 
micuți patinatori, care lunecă plini 
de voioșie pe oglinda gheții. Pro
fesori și maeștri ai patrnajufui ar*  
trstic le supraveghează exercițiile, îi 
îndrumează în însușirea tehnicii a- 
cestui sport

De curînd, plafonul virstei pen
tru admiterea în școala de patinaj 
a fost coborît la 5 ani, ceea ce n-a 
micșorat deloc afluența cererilor 
de înscriere. Dimpotrivă. Intr-una 
din diminețile lui ianuarie, puteai 
vedea cum afișierul de la poarta 
școlii era pur și simplu luat cu a- 
salt de candidați. Unii dintre aceș
tia își aduseseră și părinții care se 
arătau foarte grijulii să vadă ce pot

Sportul oglindit in lucrările artiștilor plastici 
din U.R.S.S.

Sportul reprezintă un bogat izvor 
de inspirații pentru artiștii plas
tici sovietici. In fiecare an ei ex
pun numeroase lucrări inspirate din 
freamătul stadioanelor. dm activi
tatea și munca sportivilor sovietici, 
lucrări care oglindesc marile suc
cese repurtate de aceștia.

Valoroasele performanțe ale atle
tului sovietic Mihail Krivonosov 
l-au inspirat pe sculptorul V. Zal- 
kov tr» lucrarea sa „Aruncătorul de 
ciocan'.

„Aruncătorul de greutate', Jna.

SPORTULUI CU PATINE
odraslele lor. De cîte ori ochii îtH 
tîlneaiu pe listă numele căutat, pu
teai auzj un vesel: „admis"’.

Așa începe activitatea în sport a 
viitorului patinator In scoală i se 
predau cunoștințe generale de cul
tură fizică. iar cei mai în vîrstă 
trec normele B.G.T.O. Importante 
sînt nu n"mai antrenamentele pe 
gheață, ci ș lecțiile de coregrafie, 
deoarece patinajul artistic este rudă 
apropiată cu dansul...

Tînărul patinator care împlinește 
6 ani poate anunța cu mînd ie pă
rinților : „Am trecut în clasa a 
ll-a“l. Cursul are 5 clase și în cele 
s.peticire se antrenează patinatori 
avansați, unii diintre ei fiind de a- 
cum posesori ai primelor performan
țe de valoare.

Dacă ești sîrguincios, primele suc
cese în concursuri nu trebuie aștep
tate numai la vîrsta de 10-12 ani. 
Iat-o, de pildă, pe pioniera Marga
rita Smirnova, care, deși are numai 
8 ani. a ocupat primul loc în con
cursul rezervelor patinatoarelor de 
categoria a 3-.a, totrecîmdu-le pe 
cele „mari“.

In aceste frumoase afirmări stă 
cuprinsă și o parte din munca ne- 
obosiților dascăli ai viitorilor cam
pioni de patinaj artistic, maestra e- 
merită a sportului Tolmaceva-Gra- 
natkina, frâna Ma’ețka.ia și Alexan
dra Nareadicikova și profesorul da 
coregrafie V. N. Nevstruiev.

Frumoase și pline de 
grafie sini mișcările tt- 
cestor două micuțe pa. 
tinatoare. Fără îndoia
lă că, de pe acum, pu
tem întrezări in ele pa 
viitoarele maestre.

uite de start' și „Gimnasta cu cer
cul", pe care le vedeți reproduse 
mai jos, au fost expuse la cea de 
a treia expoziție a lucrărilor de 
diplomă ale studenților de la In
stitutul de arte plastice din Mos
cova. Pentru prima a pozat maes
trul sportiHui Otto Grigalka. Lu
crarea „înainte de start" impresio
nează prin expresia de dezinvoltură 
a înotătoarei, iar „Gimnasta cu 
cercul" reușește să exprime frumu
sețea și grația, specifice acestui 
sport al mișcărilor pure.

on.de


Primele rezultate

dîn campionatul republican 

de patinaj artistic

Orașul Stalin, 10. Patinoarul din 
Orașul Stalin găzduiește campio
natul republican de patinaj artistic. 
La campionat s-au prezentat 35 
de coocurenți și concurente, între 
care — spre deosebire de anii tre- 
cuți — multi tineri Începători. Lu
crul acesta a permis ca, paralel cu 
desfășurarea campionatului, să se 
organizeze și un concurs, al junio
rilor.

In primele două zile pe o 
gheață destul de bună, au avut 
Ioc figurile impuse pentru bărbați 
ți femei. Campionul țării, R. Tu- 
rușanco, a realizat cel mai bun 
punctaj, depășindu-I cu peste o 
sută de puncte pe al dbilea clasat 
La senioare lupta a fost echilibra
tă, pentru primele 3 locuri concu- 
rînd, cu șanse aproape egale, trei 
patinatoare din Cluj (M. Wein
rich, C. Wetarich și E. Pusztay).

Iată clasamentele la impuse: 
BARB AȚI: R Turușanco (Met. St- 
Roșu Orașul Stain) — 440,6 p„
2. Șt. Balasz (Progresul Cluj) — 
313,9 p., 3. Th. Cristiani (Loc
Orașul Stalin) — 295,7 p. 4. VL 
Radek (Avintul Buc.) — 243,6 p„ 
5. Șt Hudak (Progresul Tg. Mu
reș) — 178,4 p.; FEMEI: 1. Ma- 
rieta Weinrich (Știința Cluj) — 
286,4 p., 2. Ecaterina Pusztay (Pro
gresul Cluj) — 278,4 p., 3. Cecilia 
Weinrich (Știința Cluj) — 265,0 
p., 4. Elena Medilanski (Progresul 
ITB Buc.) — 101,1 p., 5. Mioara 
Morțun (Știința Buc.) — 155,7 p.

Concursul de tenis 
pe teren acoperit
Competiția de tenis pe teren aco

perit. care se desfășoară în sala 
Recolta, a ajuns în stadiul final. 
Vineri dimineața s-au disputat 
partidele de dublu bărbați: Cob- 
tuc, Năstase — T. Bădin. Tilden 
Ivan și Schmidt, Zacopceanu — 
Chivaru, Burcescu, contînd ca se
mifinale ale acestei probe. Prima 
tatîlnire a dat loc la o luptă dîrză, 
uneori cu schimburi spectaculoase 
de mingi. A învins perechea Cob- 
zuc — Năstase cu scorul de 9—7, 
7—9. 6—3. Foarte bine a jucat 
Cobzuc, care a acț onat cu promp
titudine. s-a orientat bine pe teren 
ți a atacat deseori și oportun. In 
schimb, Năstase, deși a avut unele 
lovituri reușite, a jucat în general 
dezordonat.

In meciul Schmidt, Zacopceanu— 
Chivaru, Burcescu primii au cîști- 
gat cu scorul de 12—10, 6—4. Cel 
m»: bine s-a comportat Schmidt, 
care a dovedit din nou că est® 
unul dintre puținii noștri specia
liști în jocul de dublu. In partida 
susținută ieri el nu a fost însă 
ajutat suficient de partenerul său 
Zacopceanu, care are mai multe 
posibilități decît cele arătate vi
neri dimineața. Aceasta deoarece 
Zacopceanu, desconsiderindu-șî ad
versarii, așa cum face deseori, nu 
a luat jocul in serios. O compor
tare frumoasă a avut tinărul Bur- 
rescu, un jucător cu calități deose
bite pentru acest sport

Marți vor avea loc finalele aces
tei competiții.

Prima etapă a campionatelor categoriei A la volei
De m:ine și pină aproape de- ju

mătatea lui aprilie, echipele frun
tașe de volei ‘din țara noastră vor 
fi angajate ta cea mai importantă 
competiție internă, campionatul ca
tegoriei A (masculin și feminin).

Mult mai echilibrat și mai inte
resant se anunță campionatul din 
acest an. Modul ctun s-au compor
tat ta ediția 1954 echipele din re
stul țării a însemnat pentru forma
țiile bucureștene un adevărat aver
tisment că vor avea de data acea
sta mai mult de furcă cu ele. Pe 
de o parte, deci, această întrecere 
mult mai echilibrată tatre echipele 
Capitalei și cele din restul țării, 
iar pe de alta rivalitatea — deve
nită tradițională — între echipele 
Buoureștiului va contribui, fără în
doială, la menținerea unu; interes 
permanent pentru cele două cam
pionate ale categoriei A

Nu trebuie să uităm insă, unul 
din prtacinalele scoDUri ale celei 
mai Jimportante competiții interne: 
pregătirea voleibaliștilor si volei
balistelor fruntașe pentru întrece
rile ^internaționale ale anului. Aș
teptăm cu toții campionatele euro
pene pe care Capitala noastră le 
va găzdui ta iunie. Pentru echipele

Despre comportarea juniorilor 
la concursurile de patinaj-viteză

Finalele rampioniatului republi
can de patinaj viteză au suferit a- 
mînări și întreruperi provocate de 
timpul nefavorabil. Deși desfășu
rate în condiții deosebit die grele, 
mai cu seamă în privința calității 
gheții și a materialelor de concurs, 
totuși finalele au fost un bun prilej 
pentru verificarea stadiului de pre
gătire a patinatorilor noștri și mai 
cu seamă pentru afirmarea tăiere
lor elemente talentate. De la Vla
dimir Bulat și Magdalena Faze- 
kaș, care au cucerit titlurile de 
campioni ai țării, încununîndu-și 
astfel eforturile depuse pentru cre
șterea măiestriei lor și pînă la ul
timul concurent al acestor finale, 
cu toții au marcat o creștere în re
zultate, fie intreând recordurile țâ
rii, fie întrecîrrdu-și propriile per
formanțe.

Printre cele mai disputate probe 
ale acestor finale au fost cele re
zervate categoriilor de juniori, pro
be fe care s-au realizat de altfel, 
cede mai multe îmbunătățirii de re
corduri.

Ștefan Csatho și Gheorghe Ca
tena, doi tineri patinatori din co
lectivul Avântul Miercurea Cinic, au 
reușit să îmbunătățească f iecare cite 
două recorduri R.P.R. — Ia juni
ori. Ștefan Csatho poate fi nu
mit, pe bună dreptate, revelația- a- 
cestor campionate. De unde anul 
trecut el nu reușise să cîștige nici 
o probă în cadrul finalelor, anul 
acesta, concurînd într-o categorie 
superioară vîrstei saile, a câștigat 
locul I în cele patru probe, impu- 
nîndu-și superioritatea față de toți 
ceilalți concurența. Ușurința cu 
care patinează, felul cum trece 
prin turnante și rezistența ce o are 
și care-i permite să accelereze rit
mul de patinară pe măsură ce di
stanța se apropie de sfîrșit, au 
fost elementele principale care au 
dovedit talentul și buna pregătire 

Sebastian Mihăilescu va trage, dar Wilvert și Șușelescu au sărit 
pentru a opri mingea. Fază din jocul C.C.A.-Dinamo, disputat în ul
tima etapă a returului campionatului ne 1954.

noastre reprezentative participarea 
la aceste campionate înseamnă o- 
bligația de a se prezenta cît mai 
bine în fața sportivilor bucureșteni. 
Campionatul este cel care creează 
baza pregătirii echipelor noastre 
naționale pentru a-ceste importante 
întreceri internaționale, care nu 
stat singurele la care vor participa 
echipele noastre în acest an.

Iată, de altfel, ce ne-a spus 
acum, în preajma începerii campio
natului, maestrul sportului Seba
stian Mihăilescu, căpitanul echipei 
Dinamo București: „Sînt convins că 
actuala ediție a campionatului va 
fi mult mai disputată, atît la bă
ieți cît și la fete. Știu din experi
ența anului trecut că ect ipele 
bucureștene nu se mai. „plimbă" în 
meciurile cu formațiile din restul 
țării și acest lucru vorbește de la 
sine despre eforturile pe care vor 
trebui să le depunem. Cît privește 
echipa noastră, Dinamo, ea are 
datora de a se reabilita ta fața 
sportivilor, în urma slabei com
portări din campionatul trecut. Și, 
apoi, nu trebuie să uităm, că mai 
sînt campionatele europene. De 
modul cum ne vom anitrenă și vom 
juca ta campionat depta.de, ta lar

a acestui tînăr de 16 ani. In ca*  
tegoria juniorilor de 17-18 ani, 
Csatho a avut de luptat cu concu- 
renți valoroși ca Grigore Alexan
dru (Locomotiva Buc.), Ga-ius Bul-> 
bucan (T. Din. Buc.), Octavfian 
Simescu (Prog. Cluj), Gheorghe 
Kakucs (Prog. Tg. Mureș) ș. a., a 
căror comportare a contribuit la ri
dicarea nivelului probelor disputa
te. Tot atit de talentat, însă mai 
slalb pregătit, a fost și reprezentan
tul colectivului Dinamo Orașul 
Stalin, Ion Crăciun, care, in cate
goria juniorilpr de 14 ani, s-a do
vedit cei mai bun, câștigînd toate 
probele și stabilind țd un nou re
cord la 1500 m.

Probele de jurroare nu au avut 
istoric în aceste finale. La cete 
ttouă categorii de virstă s-a pre
zentat un număr foarte mic de con
curente (în fota! 5). Acestea, cu ex
cepția patinatoarei Draga Vrania- 
lid (T. Din. Buc.), care a ciștigat 
cu ușurință toate probele, au do
vedit un stadiu înapoiat de pregă
tire. De altfel, privind desfășurarea 
probelor din cadrul concursului re
publican de juniori, constatăm o 
scădere ta ceea ce privește numă
rul particspanților. Este drept că 
în acest an condițiile atmosferice 
n-au permis o activitate dte patinaj 
maii intensă, dair acest fapt niu în
dreptățea unele colective (Progre
sul București, Locomotiva Bucu
rești, Locomotiva Orașul Stalin și 
multe altele din restul' țării) să 
prezinte un număr mic de concu- 
renți saiu, ta unele cazuri, chiar 
deloc. Felul cpm aceste colective 
au înțeles să sprijine desfășurarea 
concursului republican dte juniori, 
trebuie să facă obiectul unei ana
lize ta cadrul Comisiei centrale de 
patinaj, ta. așa fel tacit pe viitor 
să se asigure acestor concursuri 
o masă mai largă de participanți 
dta care să poată fi descoperite e- 
lenientele talentate.

1

gă măsură, buna noastră prezen
tare la întrecerea care va d'esemna 
pe cea mai ibună echipă de volei 
a Europei".

Din programul primei etape a 
campionatelor ies ta evidență me
ciurile masculine Știința Arad — 
Știința Timișoara și Progresul 
București — Știința Cluj, ca și 
partidele feminine Progresul Cluj— 
Dinamo București și Voința Sibiu- 
Voința Orașul Stalin.

Partidele din Capitală se desfă
șoară mîine în sața Dimamo, toce- 
ptad de la ora 15,30, ta următoa
rea ordine: Știința I.C.F. — Con
structorul București (fem.), Dina
mo IX—Dinamo București (mase.), 
Locomotiva București — Metalul 
Orașul Stalin (mase.), Progresul 
București — Știința Cluj (mase.).

In țară au loc întilniriile: FI. Ro
șie Tg. Mureș — C.C.A., Știința 
Arad — Știința Timișoara (ambele 
din campionatul masculin) și Pro
gresul Timișoara—Progresul Bucu
rești, Progresul Cluj — Dinamo 
București, Voința Sibiu — Voința 
Orașul Stalin (în campionatul fe
minin). Meciul femimta Locomotiva 
București — Progresul Brăila a 
fost amînat.

Campionul țării, Vladimir Bulat (CCA) lulnd una din turnante ii 
proba de 5000 m.

Conferință de presă la Moscova
MOSCOVA li (Agerpres). — 

TASS transmite:
Timp de trei săptămtoi Uniunea 

Sovietică a fost vizitată de o de
legație de luptători japonezi. Spor
tivii japonezi au susținut trei în- 
ittlnjri cu luptătorii sovietici ta 
orașele Moscova, Baku și Tbilisi, 
înaintea plecării, la redacția zia
rului „Soviețki sport" a avut loc 
o conferință de presă, ta care mem
brii delegației sportivilor japonezi 
și-au împărtășit impresiile ziariști
lor sovietici și străini.

Conducătorul delegației japoneze, 
M. Kodama a dat citire unei de
clarații comune a membrilor dele

Ech’pa de hochei cu mingea a Uniunii Sovietice
a întrecut echipa

La 8 februarie, pe stadionul 
Bislet din Oslo s-a desfășurat în- 
tîlniirea internațională de hochei cu 
mingea dtatre echipele selecționate 
ale Uniunii Sovietice și Norve
giei.

Victoria a revenit echipei 
U.R.S.S., cu scorul de 4—1 (3-0). 
Pentru hocheiștii sovietici punc
tele au fost înscrise de Filatov, I 
Atamanîcev și Trofimov (2). *1

R. P. Ungară cere să organizeze olimpiada din 1960 
Un interviu publicat in ziarul „Szabad Nep”
Budapesta (Agerpres). — MTI 

transmite:
Ziarul „Szabad Nep", organ cen

tral al Partidului celor ce muncesc 
din R. P. Ungară a publicat un 
interviu al dr. Ferenc Mezo, mem
bru ta Comitetul olimpic interna
tional, ta legătură,cu organizarea 
Jocurilor olimpice pe anul 1960.

„Este absolut echitabil ca sar
cina organizării Jocurilor Olimpice 
să fie dată orașului Budapesta — 
a declarat Ferenc Mezo. In 
cursul ultimelor Jocuri olimpice 
sportivii maghiari au obținut re
zultate excelente, iar după Jocu
rile olimpice de la Helsinki ei au 
menținut ,pres!t:g>iul tatemaț tonali 
al sportului din R. P. Ungară. Cei 
care au urmărit evenimentele spor
tive din ultimii ani au putut con
stata că Ungaria a fost reprezen
tată aproape la toate competițiile 
mondiale și că sportivii maghiari 
au contribuit ta mare măsură, prin 
performanțele excelente pe care le-au 
obținut, la dezvoltarea sportului. 
Rezultatele obținute de sportivii 
noștri au fost urmate de o serie 
de declarații și scrisori prietenești 
prin care specialiștii din diferite 
țări au recunoscut justețea cererii 
noastre. Conducătorii și sportivii 
străini, care au vizitat R. P. Un
gară, au vorbit cu admirație de 
construcțiile noastre sportive și 
s-au declarat impresionați de ma
nifestările sincere de prietenie din 
partea publicului maghiar. Mai sînt 
însă și unii conducători sportivi

3000
vor

de tineri și tinere din R. 0. Germană 
participa la Festivalul de la Varșovia

In cursul lunii ianuarie a fost 
constituit la Berlin Comitetul na
țional din R.D. Germană pentru pre
gătirea celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor pentru Pace și Prietenie care va 
avea loc între 31 iulie și 14 august 
la Varșovia.

ft! delegația sportivilor japonezi
gaț:e: in care se spune : „Sportivii 
japonezi sini profund recunoscători 
pentru faptul că peste tot au fost 
pr.miți cu cea mai mare prietenie 
și căldură de către organizațiile 
sportive sovietice. Am vizitat di
ferite republici sovietice, m-am in- 
tîlnit cu oameni de diferite națio-, 
nai it ați și peste tot am fast intim- 
pinați cu prietenie. Ne manifestăm 
convingerea că pe drumul cunoaș
terii reciproce și al încrederii se 
poate aduce un mare aport cauzei 
apărării păcii. Credem că, indife
rent de sistemele politice diferite, 
prietenia între sportivi poate fi în
tărită. In această privință nu exis
tă nici o îndoială*

Norvegiei cu 4-1
La recepția care a avut loc după 

terminarea jocului a luat cuvîmtul 
președintele Uniunii jucatari lor 
norvegienj de hochei eu mingea, 
Ronos. El a subliniat că întilntaile 
dintre sportivii celor două țări 
contribuie Ia întărirea prieteniei 
între popoare.

De la Oslo, hocheiștii sovietici 
au plecat în Suedia unde vor sus
ține două taitîlniri.

reacționari, care au invocat vechea 
minciună a „cortinei de fier" pen
tru a refuza Ungariei dreptul de 
organizare a Jocurilor olimpice.

Or, calomniile lor sînt ridicole, 
pentru că este bine cunoscut făptui 
că la meciurile de fotbal R. P. 
Ungară — Anglia, R. P- Un
gară — Austria și R. P. Un
gară — Elveția, un mare număr 
de suporteri sportivi din diferite 
țări au venit în R. P. Ungară, iar 
de curînd cu prilejul campionatelor 
europene de patinaj artistic și dan
suri pe gheață au venit la Buda
pesta aproape 1.000 de spectatori 
din Germania occidentală. Elveția 
și Franța. Pentru viitor, noj aștep
tăm cu multă prietenie pe toți cei 
care doresc să viziteze R. P. Un
gară.

Noi nu ignorăm amploarea pe 
care o reprezintă sarcina găzduirii 
sportivilor și turiștilor care vin la 
Jocurile olimpice, dar în această 
privință am elaborat un proiect ca
re ne va permite să realizăm in 
bune condiții această sarcină. Sînt 
convins că dacă Comitetul olimpie 
internațional va acorda R. P. Un
gare sarcina organizării Jocurilor 
olimpice din 1950 vom răspunde 
tuturor • exigențelor. Comitetul olim
pic al R. P. Ungare, sportivii ma
ghiari și toți amatorii de sport din 
țara noastră speră că în anul 1960 
orașul Budapesta va găzd-_r cea 
de a XVII-a ediție a Jocurilor o- 
l:mpice’‘ — a încheiat Ferenc Me®6.

Comitetul a hotărit participarea 
la Festival a 3.000 țineri și tinere 
dta toate colțurile Germaniei. In
tr-un apel adresat poporului din 
R.D. Germană, Comitetui îi cere să 
îmbine pregătirile pentru Festival 
cu lupta împotriva acordurilor da 
la Paris.
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