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Lucrările Congresului al XX-tea al P. C. U. S.
Ședința din dimineața zilei de 17 februarie

MOSCOVA 17 (Agerpres). — TASS transmite: ,
La Moscova continuă lucrării e Congresului al 20-lea al P.C.U.S. In ședința din dimineața zilei de 

17 februarie au continuat discuțiile p e marginea raportului de activitate al Comitetului Central al P.G.U.S. 
și a raportului Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S. Ședința este pr ezidată die V. P. Mjavanadze. Pri
mul a luat cuvîntul la discuții V. M. Susiov (organizația de partid Krasnodar).

S-a dat apoi cuvîntul lui Mau rice Thorez, care a transmis Congre suîui salutul fierbinte al comuniști
lor francezi și al tuturor oamenilor muncii din Franța.

In numele comuniștilor din I talia, al clasei muncitoare italiene, al cercurilor progresiste ale poporu
lui italian, Congresul a fost salutat de Palmiro Togliatti.

La discuții au mai luat cuvîn tul A. I. Snecikus (organizația de pairtiid din Lituania), și F. E. Titav 
(organizația rfe "a-fid din Ivanovo).

Ședința din după amiaza zilei de 17 februarie
MOSCOVA, 17
In ședința d n 

discuțiile pe marg! 
P.C.U.S. Ședința a fes prezidată

Au luat cuvîntul 1. R. Razzako v, din partea organizației de partid din 
In cadrul ședinței tovarășul V. Cervenkov a transmis, din partea 

și a întregului popor bulgar, un cald salut frățess Congresului al
A luat apoi cuvîntul tov. M. Rakoși oare a salutat Congresul 

lor ce muncesc din Ungaria.
In continuare a luat cuvîntul tov. G. M. Malenkov, membru al 

președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
La discuții a mai participat N. G. Ignatov din partea organizației 
Lucrările Congresului al 20-lea al P.C.U.S. continuă.

Reprezentativele de volei ale țării noastre 
se pregătesc pentru jocurile echipele Uniunii Sovietice

să Îmbunătățim propaganda și agitația
ÎN DOMENIUL CULTURII FIZICE

De cî.eva zile, îngrijitorii sălii 
Fiorerscă montează în fiecare 
duipă-amiază stâlpii pentru volei... 
Și-apoi, sala răsună de bubuitul 
mingilor trimise cu putere în po
dea. Se antrenează de zor jucă
torii și jucătoarele din loturile re
prezentative care, peste o săptă- 
mînă, vor primi replici echipe
lor Uniunii Sovietice. Un eveni
ment sportiv internațional de mare 
importanță, care este așteptat cu 
viu interes de sportivii din Bucu
rești.

Voleibalistele și voleibaliștii noș
tri acordă toată atenția antrena
mentelor, fiecare dintre ei fiind 
dornic să contribuie la realiza
rea unor întreceri sportive de va
loare, dată fiind clasa ridicată a 
voleiului sovietic. In consecință, 
antrenamentele au fost deosebit 
de intense în ultimele zile, antre
norii ambelor loturi punîrtd ac
centul pe realizare! unei cît mai 
hume coeziuni în diferitele 
muie de echipe.

— „Jucătorii au muncit cu 
tă conștiinciozitate la toate 
trenamentele, ne-a declarat 
dintre antrenorii echipei 
line, Nico-lae So', ir.
(urniți că o serie de elemente care 
au fost introduse acum în lot dau 
satisfacție și înțeleg să se pregă
tească cu toată seriozitatea. Spe
răm ca în meciurile cu reprezen
tativa Uniunii Sovietice, care se 
află într-o formă excelentă așa 
cum am putut constata cu prilejul 
turneului de la Moscova, să reușim 
o comportare la înălțimea misiunii 
noastre".

Marcel Rusescu, unul dintre vo
leibaliștii care au progresat mult 
în ultimii ani, impunîndu-se drept 
un element de bază al echipei na-
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mul- 
an- 

unul
mascu- 

Sîntem mul-

15 țări și-au anunțat participarea 
la competiția ciclistă „Cursa Păcii44

edițiePRAGA. — Cea de a IX-a 
a competiției cicliste: Varșovia — 
Berlin — Praga — „Cursa Păcii" 
v.a cunoaște o amploare neobișnuită. 
Organizatorii au trimis invitații fo
rurilor sportive din- 25 țări și, după 
răspunsurile primite pînă acum, se 
crede că numărul echipelor parti
cipante va întrece 'cu mult numărul

(Agerpres). —
după amiaza zilei de 17 februarie a Congresului al 
.a rapoartelor de activitate a C.C. al P.C.U.S. și al 

de I. E. Kalnborzin.

de partid Gorki.

Reprezentativele feminine de vot ei ale R. P. Romine și Uniunii So
vietice s-au întîlnit ultima oară la Campionatele Europene disputate 
anul trecut la București, lată o fază din jocul disputat pe terenul cen

tral din Parcul Sportiv Dinamo.

ționale, ne-a declarat: „Deși unii 
dintre jucătorii formației prime — 
Roman, Mihăilescu, Nicolau, Rădu- 
canu — nu vor participa la meciu
rile din 26 și 28 februarie fiind 
accidentați, totuși jucătorii care au 
completat lotul s-au străduit la an
trenamente să-și asigure o cît mai 
bună pregătire, astfel că sîntem 
convinși că reprezentativa noastră 
va da satisfacție în meciurile cu 
voleibaliștii sovietici, în compania 
cărora am realizat adeseori întîl
niri spectaculoase".

Pertru jocurile cu reprezentati
vele Uniunii Sovietice se pregătesc 
următoarele loturi: MASCULIN: 
Ponova, Medianu, Crivăț, Plocon, 

edițiile anteri-

și-âu anunțat

participanților idin 
oare.

Pînă în preveni 
startul cicliști din 15 țări și anume: 
Anglia, Austria, Belgia, Danemar
ca, Egipt, Franța, R.P.F. Iugosla
via, R.D. Germană, R.F. Germană, 
Olanda, R.P. Romîin®, Suedia, Uni
unea Sovietică, R.P. Polonă și R. 
Cehoslovacă.

20-lea al P.C.U.S. au
Comisiei Centrale de

continuat 
revizie a

R.S.S. Tadjikă.
Partidului Comunist din
20-lea.
al 20-lea în numele Partidului ce-

Bulgaria

Prezidiului C.C. al R.C.U.S., vice-

Lăzărescu, Botez, Miculescu, Derzi, 
Rusescu, Mușat, Corbeanu, Che- 
rebețiu.

LOTUL FEMININ: Rodica Să- 
deanu, Tinela Pleșoianu, Natalia 
Cernat, Ana Zabara, Sonia Colce- 
riu, Cornelia Timoșanu, Veronica 
Zama, Elena Răzvanță, Florina 
Teodorescu, Ana Susan.

Echipele Uniunii Sovietice vor 
sosi în Capitală în ziua de 24 
februarie.

Candidatul Marin Niculescu de vorbă cu alegătorii
spus printre altele:

— Cu prilejul acestei întîlniri 
aș vrea să arăt că pe strada 
Elefterie, strada noastră, există 
o porțiune, cuprinsă între nume
rele 17—51 și 30—64, care nu 
este încă electrificată. De aceea, 
rog pe tov. Niculescu să aibă în 
vedere acest lucru pentru ca do
leanța locatarilor de pe această 
stradă de a se electrifica și por
țiunea amintită să aibă o rezol- 

, vare cit mai urgentă, 
candidatului lor o serie de între
bări.

Prima care a vorbit a fost to
varășa Teodora Levaditi. Ea a

Intîlnirea dintre antrenorul 
lotului de ciclism al R.P.R., Ma
rin Niculescu, candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală nr. 
33 a raionului Lenin și cetățenii 
care locuiesc în această circum
scripție s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească. Cetățenii 
au avut prilejul să-și cunoască 
mai bine candidatul propus, iar 
acesta să se pună la curent cu 

diferite probleme care-i frămîntă 
pe cetățeni. Alegătorii au pus 

„iorită sprijinului 
primit din partea 
partidului și guver
nului, mișcarea 
sportivă din țara 
noastră a devenit o 
adevărată mișcare 
de mase. In colecti
vele asociațiilor

sportive sindicale sînt cuprinși 21,11 
la sută din numărul total al mem
brilor de sindicat. In anul 1955, 
peste 1.200.000 de oameni ai muncii 
au participat la crosurile „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai" și „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie". S-a dezvoltat consi
derabil activitatea obștească în do
meniul culturii fizice și al sportului. 
Peste 60.000 de activiști voluntari, 
oameni de diferite vîrste și profe
siuni, desfășoară cu pricepere și 
energie o rodnică activitate volun
tară pentru bunul mers al treburilor 
sportive.

La obținerea acestor succese, o 
contribuție importantă a adus mun
ca de propagandă și agitație desfă
șurată în cadrul colectivelor sporti
ve. Călăuzindu-se după indicațiile 
Hotăririi Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. din 26 iunie 1949, organiza
țiile sportive au combătut mentali
tatea burgheză în sport, șovinismul, 
huliganismul pe terenurile de sport. 
Propaganda în domeniul culturii fi
zice s-a ocupat de educarea sporti
vilor în spiritul moralei comuniste, 
de atragere a noi și noi oameni ai 
muncii în sport, de lămurire a ro
lului culturii fizice pentru întărirea 
sănătății și ridicarea productivității 
muncii, de răspîndire a sportului 
in rîndurile oamenilor muncii de la 
sate. Propaganda in domeniul cul
turii fizice s-a ocupat, de asemenea, 
de popularizarea largă a realizări
lor mișcării sportive din Uniunea 
Sovietică și din țările de democrație 
populară, contribuind la întărirea le
găturilor de prietenie atît cu sporti
vii acestor țări cît și cu cei din dife
rite alte părți ale lumii.

In numeroase colective sportive 
munca de propagandă și agitație 
se desfășoară în mod organizat, ce
ea ce se resfrînge asupra rezultate
lor întregii activități. Colectivul 
sportiv al Direcției Regionale C.F.R. 
Iași organizează cu membrii săi 
consfătuiri pe diferite teme sportive 
iar pentru popularizarea realizărilor 
secțiilor sportive și atragerea de noi 
membri pregătește panouri, vitrine, 
fotomontaje. Colectivul sportiv Fla
mura roșie „lanos Herbak" orga
nizează periodic conferințe și con
sfătuiri cu sportivii și colaborează 
strîns cu colectivele de redacție ale 
gazetelor de perete, asigurînd astfel 
dezbaterea problemelor ce stau în 
fața colectivului de către întreaga 
masă a salariaților. Trebuie amin
tită, de asemenea, recenta inițiativă 
a Consiliului Sindical al orașului 
București care, împreună cu casa de 
cultură a sindicatelor a organizat 
o întîlnire a sportivilor din Capitală 
cu cîțiva maeștri ai sportului. Ast
fel de consfătuiri cu tema „Ne vor
besc maeștri ai sportului" trebuie 
să fie organizate și de acum înain
te, atît în Capitală cît și in centrele 
sportive din restul țării.

Cu toate aceste realizări, munca 
de propagandă și agitație în dome
niul culturii fizice și sportului nu 
este la înălțimea sarcinilor. Atrage
rea oamenilor muncii în activitatea 
sportivă este încă nesatisfăcătoare, 
ceea ce se reflectă prin numărul, to
tuși redus, al membrilor de sindicat 
care practică cu regularitate spor
tul. Munca de educație in rîndurile 
sportivilor fruntași si ale masei de 
sportivi este neglijată intr-un mare 
număr de colective sportive. Condu
cerile acestor colective, în loc să 
dea sportivilor o educație sănătoa
să, formînd oameni modești, cu dra
goste de muncă, de colectiv, disci
plinați, tolerează abateri grosolane,

Un alt vorbitor, iov. Nicolae 
Negru a cerut candidatului să 
se intereseze de situația locului 
viran din str. Elofterie nr. 30. 

încalcă ele insele disciplina finan* 
ciară, încurajează vedetismul șl 

chiulul din producție al unor sportivii
Așa s-au prezentat lucrurile la sec
țiile de fotbal de Ia Flacăra Ploeștîi. 
Locomotiva Tg. Mureș, Flamura ro
șie Bacău și alte colective sportive. 
Neglijarea muncii de educație cm 
sportivii se reflectă în comportarea, 
acestora, nu numai pe terenul de- 
sport ci și în societate. Asemenea, 
sportivi sînt cuprinși de îngîmfare» 
comit acte de vedetism și indisci
plină, constituie un prost exemplu 
pentru tineretul sportiv. Manifestări! 
de acest fel au arătat jucătorii de 
fotbal de la Metalul Hunedoara, 
Constantin Popescu, Tache Apostol, 
Gheorghe Costea care, pe bună 
dreptate, au fost sancționați de con
ducerea colectivului sportiv. Desfă
șurarea muncii de educare cu spor
tivii nu poate fi concepută fără par
ticiparea directă a antrenori
lor. Neînțelegerea de către unii 
dintre antrenori a importanței mun
cii educative cu sportivii, a îmbi
nării muncii de instruire cu ce», 
educativă, a muncii de perspectivă» 
ca și atitudinea neprincipială* a ace
lor conducători de colective sau sec
ții sportive care au încălcat atribu— 
țiunile antrenorilor, știrbindu-le au
toritatea și impunindu-le o l n!e ne
sănătoasă, au făcut ca aportul an
trenorilor la munca de educare a 
sportivilor să se situeze încă la un 
nivel nesatisfăcător.

in desfășurarea propagandei și 
agitației în domeniul culturii fizice 
și sportului un rol însemnat îl are 
presa. Din păcate, mijlocul minunat 
pe care cuvîntul tipărit îl oferă a- 
sociațiilor și colectivelor sportive 
pentru popularizarea metodelor 
bune de muncă, pentru îndrumarea 
activității sportive, pentru critica 
deschisă, curajoasă a diferitelor a- 
bateri, este folosit in mică măsură. 
Ziarul nostru așteaptă din partea 
activiștilor sportivi, din partea an
trenorilor și a sportivilor, cit mai 
multe materiale care să fie de fo
los tuturor celor ce lucrează pe tă- 
rîmul culturii fizice și sportului.

Lipsurile existente în munca de 
propagandă și agitație trebuie grab
nic lichidate. Obiectivul principal îl 
constituie îmbunătățirea muncii de 
educație cu sportivii. Conducerile 
colectivelor trebuie să urmărească 
participarea sportivilor la procesul 
de producție, la munca obștească. 
Antrenorii trebuie să fie pătrunși 
de însemnătatea laturii educative a 
activității lor, trebuie să se consi
dere militanți cu trup și suflet in 
opera de educare a tineretului spor
tiv.

La îndemîna asociațiilor și colec
tivelor sportive stau nenumărate 
mijloace pentru a desfășura o mun
că de propagandă și agitație boga
tă și variată. In primul rînd organi
zarea de concursuri în condiții cît 
mai bune, iată un mijloc minunat 
de propagandă. Convorbirile, confe
rințele, vizionările de filme sportive, 
toate acestea sînt acțiuni la care 
trebuie angrenați și cei ce încă nu 
iau parte la viața sportivă. De o 
caldă primire din partea oamenilor 
muncii se bucură manifestările cul
tural-sportive atunci cind sînt bine 
organizate, cînd servesc cu adevărat 
răspîndirii sportului. De asemenea, 
de mult succes se bucură expozițiile 
de fotografii turistice și sportive, 
fotomontajele cu subiecte sportive. 
Acestea trebuie să oglindească în cît 
mai mare măsură aspecte Hm acti
vitatea colectivului respectiv.

Acum, în preajma începerii unui 
mai bogat sezon sportiv în aer liber, 
este momentul ca asociațiile și co
lectivele sportive să acorde o atenție 
sporită problemelor muncii de pro
pagandă și agitație, pentru a se tre
ce la o îmbunătățire radicală a si
tuației existente în acest sector al 
activității de cultură fizică și sport.

Tov. St. Romanescu a rugat pe 
candidat să întrebe forurile res
pective cind va fi introdusă și in 
acest cartier rețeaua de gaz me
tan. El a promis candidatului un 
sprijin efectiv în direcția antre
nării cetățenilor în buna desfă
șurare a treburilor gospodărești.

Răspunzînd, tov. Marin Nicu
lescu a arătat că își va da inte
resul pentru rezolvarea tuturor 
problemelor ridicate, spunind în 
încheiere:

— Voi face în așa fel ca la vi- 
itourea noastră întîlnire să se 
vadă că am și pornit la rezolva
rea problemelor noastre obștești.



Note de drum

regătîrî pentru activitatea de primăvară

B. MAR IGA

NUMEROȘI ANTRENORI 
TRIMIȘI LA SATE

PROMOVAREA ELEMENTELOR 
TINERE

atletismul de perforrrariță, în ca
drul asociației s-a hotărîi ca, înce- 
pînd din primăvara aceasta, actua
la tabără de schi să se transforme 
într-un puternic centru de atletism, 
in felul acesta, se va crea șf o ade
vărată pepinieră de viitori atleți 
care în anii următori vor completa 
secțiile de atletism ale asociațiilor.

In planul de pregătire a activită
ții sporlive de primăvară mai fi
gurează și problema reamenajă-rii 
stadioanelor sportive Locomotiva 
Iași, Locomotiva Simeria, Locomo
tiva Pitești și Locomotiva Caran
sebeș, precum și înființarea unor 
sectb sportive model pe lîngă co
lectivele sportive din marile orașe, 
etc.

Premierul Ciu En-lai și mareșalul Ha Lun, președintele Comitetului de Cultură Fizică, in mijlocul 
voleibaliștilor romîni și chinezi.

Este îndeobește ciincsc”t că aso
ciația sportivă Recoita dispune de 
cele mai largi posibilități în vede
rea desfășurării activității sportive 
de masă. De aceea, în pragul se
zonului în aer liber activiștii aces
tei asociații s-au gînriit serios -ce 
ar trebui întreprins pentru stimu
larea unor noi succese. Astfel, 
printre cele mai importante obiec
tive din planul de acțiune pentru 
pregătirea activității sportive de 
primăvară figurează șl repartiza
rea de cadre tehnice corespunză
toare în colectivele sportive sătești 
cu bogată activitate. In acest scop 
au fost trimiși la sate 60 de antre
nori, specializați îndeosebi în disci
plinele specifice activității sportive 
sătești cum ar fi : oină, trinta, că- 
lăria etc. Printre colectivele sporti
ve care beneficiază de pe acum de 
aportul acestor tehnicieni se află 
și colectivele Recolta Cristuri (Re
giunea Autonomă Maghiară). Re
colta G.A.S. Bădulesti (regiunea 
București). Recolta G.A.S. Aradul 
Nou (regiunea Timișoara), RecalJ 
ta Vama (regiunea Suceava), Re
colta Bonfesti (regiunea Pitești)

Nu odată asociația Locomotiva a 
fost aspru criticată pentru lipsurile 
manifestate în promovarea elemen
telor t'nere în lo'nrile ech’pe'or 
frun'ase. Această c-i*ică. ne deplin 
întemeiată de altfel, a fost nece
sară și, în același timo. utilă acti
viștilor sportivi din colective'e Lo
comotiva, pentru că în momentul 
de fată s-a trecut cu hotărîre la în
lăturarea unor astfel de deficiențe. 
I.ăsînd la o parte ..întinerirea* a- 
proape totală a echipei de fotbal 
bucureștene, Locomotiva Grivița 
Roși-. inițiativă salutată cu bucu
rie de to{i „suporterii*, trebuie să 
amintim că această... împrospătare 
s-a făcut în egală măsură la majo
ritatea echipelor fruntașe ale aso
ciației. Astfel, în viitoarele întîlnirî 
susținute de sportivii ceferiști vom 
admira și 
tinere 
cităm
Iovan, 
fotbal 
nașe Nasta, 
Tibuleac,

Iată un titlu care-i va face, 
poate, pe mulți dintre cititorii 
noștri să exclame zîmbind : 
V-ați propus să vorbiți despre 

iun astfel idle' subiect tocmai în- 
tr-o vreme cînd noi nu ne-am 
„revenit* încă după cele 20—25 
grade sub zero I Nu trebuie să 
uităm însă că pînă la începe
rea sezonului în aer liber au 
mai rămas doar cîteva săptă- 
mîni. Și deși la București, Tg. 
Mureș. Craiova, Constanța sau 
Satu Mare, urmde viscolului 
din primele zile ale lui februa
rie sînt încă destul de v'ziWle, 
în toate asociațiile noastre spor
tive au fost întreprinse nume
roase acțiuni pentru pregătirea 
activității de primăvară. De alt
fel, iată cîteva din aceste iniția
tive, cîteva din constatările fă
cute cu prilejul vizitei noastre 
la două din cele mai mari aso
ciații sportive

ALEXANDRU GRUIA 
conducătorul delegației de vo 

1-ibaliști romîni în R. P.

etaje și a fost construit, citiți bine, 
in 80 (optzeci) de zile.

Alături de cartierele nd de lo
cuințe, blocuri moderne de 10—20 
etaje, sînt ridicate alte cartiere; 
alături de fabricile noi se ridică 
altele, adevărate combinate care 
produc și vor produce pentru a- 
ceste 600 000.000 de oameni. Și fi
indcă harnicul popor chinez știe 
că munca lui este răsplătită acum 
Cu dreptate, că tot ceea ce reali
zează este numai în folosul său, 
muncește cu o rîvnă rar întîlnită.

Am ales cîteva mici momente din 
munca aceasta creatoare tocmai 
pentru a arăta care sînt drumurile 
pe care pășește acum poporul chi
nez. De aceea nu ne-am miraț că 
Ia Pekin au fost construite clădiri 
pentru studenții și corpul didact'c 
a 26 de institute de învățământ su
perior, unul din aceste institute 
fiind chiar cel de Cultură Fizică. 
De fapt, Institutul de Cultură Fizi
că din Pekin este unul din cele 6 
noi din China. Aci studiază 1401 
băieți și fete care se pregătesc să 
devină profesori de educație fizică 
și antrenori. Ei au la îndemînă con
diții excelente de pregătire. Sălile 
și terenurile de snort ale Institutu
lui de Cultură Fizică din Pek n sînt 
foarte numeroase.

Acest Institut are o sală acope
rită pentru atletism cu o pistă de 
200 m, o sală de gimnastică de 
75x20 m„ o sală de jocuri sportive, 
sală de scrimă, un bazin acoperit 
cu dimensiuni olimpice (50x20) 8 
terenuri de fotbal cu piste de atle
tism, 20 terenuri de baschet, 20 de 
volei, laboratoare și săli de cursuri, 
ocupînd o suprafață de 50.000 mp. 
Deși nu este încă complet terminat, 

se pot vedea ușor perspectivele a- 
cestui Institut. Institute asemănă
toare însă de proporții ceva mai 
mici se găsesc în orașele Șanhai. 
Wu-han, Shi-Jan, Ciung-Cing și 
Și-an.

In general, trebuie să spun că 
sportul chinez, care ne era în bună 
parte necunoscut pînă acum, cu
prinde o extraordinară activitate de 
mase. In același timp se muncește 
intens pentru progresul sportului 
de performanță. Gimnastica, de pil
dă, este practicată atît de tineri și 
bătrîni, femei și copii și nu mică 
ne-a fost surprinderea, cind într-u- 
na din gările în care trenul a făcut 
popas la ora 10, toată lumea a 
coborit din tren și pe peron a făcut 
gimnastică în sunetele melodiei 
transmisă special la radio.

Trebuie să arăt că, în general, 
amenajările sportive din Republica 
Populară Chineză sînt foarte nu
meroase și de mari dimensiun’, cum 
sînt cele din Pekin, Șanhai, Ciung- 
Cing, Tien-Din, Kanton, Wu-han, 
etc.

In momentul de față există în 
R. P. Chineză următoarele baze 
sportive administrate de Comite'ul 
pentru Cultură Fizică :

34 stadioane cu tribune pînă la 
50.000 locuri, 115 stadioane, 12 săli 
de sport din care 6 cu capacitate 
între 3—6.500 locuri, 70 bazine de 
inot, în afară de sutele de stadioa
ne și terenuri, proprietăți ale aso
ciațiilor sportive.

Sportul cel mai popular este bas
chetul care se joacă chiar și pe te
renurile amenajate pe acoperișurile 
marilor blocuri de 10—20 etaje.

Fără să exagerez, cred că am vă
zut cel puțin 5.000 de terenuri de 
baschet.

Printre sporturile cu o mai largă 
răspînd’re se află natația (recor
dul la 100 m. liber bărbați este de 
58 T) gimnastica, voleiul, halterele, 
tenisul de maca.

Aș mai vrea să spun cîteva cu
vinte despre diversitatea peisajului 
chinez, de la pămîntul roșiatic pî
nă la fluviile mari despre care am 
mai vorbit, la cartierele vechi ale 
oraș-lor și zidul ch'nezesc care se

întinde de-a lungul a 2 500 km. A- 
lături de acestea răsar clădirile noi, 
moderne, parcă nefirești dacă ne 
gîndim la cîmpurile străbătute de 
zeci de canale, la palatele și pago
dele într-un stil propriu vechii arte 
chineze. Despre acestea se pot scrie 
adevărate tratate și descrierile ar 
fi fără sfîrșit.

Dar lucrul care ne-a impresionat 
cel mai mult este felul în care gaz
dele noastre ne-au primit, înconju- 
rîndu-ne cu o atenție deoszbită, 
grijulii la fiecare amănunt, decise 
să ne satisfacă orice dorință oricît 
de mică. Pur și simplu ne simțeam 
copleșiți și la plecare cu greu am 
găsit cuvinte să le mulțumim.

Premierul C'u-En-Lai a asistat 
la jocul echipei noastre la Pekin, 
venind personal să felicite pe jucă
torii echipei noastre. Ne-am foto
grafiat avîndu-1 în mijlocul nostru 
și păstrăm cu toată grija imagini
le de la această întîlnire. Dar pre
tutindeni unde am fost în China, 
la Pekin, la Canton și în celelalte 
orașe am simțit prietenia sinceră 
a fiilor acestui popor, mărturisită 
în fel și fel de forme, prietenie pe 
care n-o vom uita niciodată. Ca 
sportivi am făcut toate eforturile 
ca să venim în ajutorul tinerilor 
voleibaliști chinezi, care ne-au pus 
numeroase întrebări, dornici să fa
că un schimb de experiență cît mai 
fructuos. Dacă noi le-am împărtășit 
din cunoștințele noastre tehnice și 
tactice, în schimb am avut multe 
de învățat de la ei în ceea ce pri
vește puterea de luptă, dîrzeniv și 
celelalte caltăți morale.

încă odată trebuie să arăt că a- 
ceastă călătorie în Republica Popu
lară Chineză a fost o adevărată în- 
cîntare și că de acolo ne-am îna
poiat cu impresii dintre cele mai 
puternice.

Vizitînd timp de 30 de zile, ora
șele, șantierele, muzeele, fabricile, 
uzinele, delegația noastră a fost a- 
dînc impresionată de încrederea și 
devotamentul poporului față de 
conducerea de azi a Chinei Popu
lare. Chiar și în cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării se vorbește cu 
multă dragoste și căldură de „Pre
ședintele Mao“ și de „Ciu En-lai al 
nostru*.

Din munca oamenilor, din vor
bele lor, din încrederea cu care ei 
primesc recomandările conducăto
rilor, îți dai seama că oamen i sînt 
conștienți de faptul că datorită 
Partidului Comunist Chinez ei sînt 
azi în rîndul oamenilor liberi și in
dependenți și muncesc cu toată ab
negația pentru fericirea țării și deci 

a lor și pentru nimic în lume nu 
vor ceda cuceririle lor.

altă serie de elemente 
de talent din rîndul cărora 
pe: Ștefan Lenger, Cornel 
Vasile Manciu (echipa de 

Locomotiva Timișoara), Tă- 
Ion Oprea, Dumitru 

Mircea Rusu (echfpia de 
rugbi Locomotiva Grivița Roșie), 
Elena Marcu, Doina Radulescu, 
Dumitru Pâunoiu (echipe'e de vo
lei Locomotiva I.C.F.) etc.

Cu același interes au privit acti
viștii' asociației Locwnoțiv.i țro- 
blema asigurării continuității în 
programul de antrenament al spor
tivilor fruntași. In afară de echipele 
trimise în diferite localități bal- 
neo-ciimatîrice, sau angaj.' t? în 
xliferiTe competiții de iarnă, mulți 
dintre sportivii fruntași au fost în
drumați să practice sporturile de 
iarnă, astfel că, în momentul de 
față, în tabăra de schi de la Pre
deal se află numeroși sportivi cefe
riști printre care Ilona Mikloș, Va
sile Teodosiu, Ion Baboie șa. De 
altfel, pentru lichidarea de ici nțe- 
lor care se fac puternic simțite în

Cînd trenul care ne ducea spre 
Pekin a pătruns pe pămîntul chi
nez mi-am scos cu grijă bloc-note- 
sul pe care-1 pregătisem încă de 
acasă pentru a-mi lua notițe din a- 
ceastă călătorie care avea să du
reze 30 zile. Citisem despre China 
ca rtea-reportaj a academicianului 
George Călinescu „Am fost în Chi
na Nouă* și cercetasem cu mult in
teres reportajul publicat în revista 
„In apărarea păcii" de ziaristul 
francez Claude Roy, în care Pe
kinul este prezentat foarte sugestiv.

Dar trebuie să recunosc că ima
ginile pe care le-am adus după 
o lună de călătorie în această tară 
care parcă nu are sfîrșit, cu fluvii 
imense ca niște lacuri, cu orașe de 
milioane de locuitori și cu un po
por de o hărnicie aproape de neîn
chipuit, mă fac să mă gîndesc la 
generații de scriitori, cineaști, com
pozitori sau pictori care ar trebui 
să muncească enorm de mult pen
tru a ne înfățișa China sub toate 
aspectele ei. Eu însumi, răsfoind 
zecile de pagini cu notițe, găsesc 
cu greu calea pentru a alege as
pectele cele mai concludente. China 
este atît de mare, atît de diversă 
și trăiește atît prin trecutul ei de 
mii de ani, dar mai ales prin ceea 
ce se face acum pentru viitor, îndt 
fiecăruia dintre noi, cei care am 
format această delegație a sporti
vilor romîni, coborind din tren în 
Gara de Nord cu greu reușeam să 
dăm cîteva explicații celor care ne 
așteptau. Chiar trestiile de zahăr pe 
care le-am adus de acolo, și care 
au produs o impresie neașteptată 
celor care se aflau în gară, repre
zintă în fond numai o părticică in
fimă din ceea ce înseamnă peisajul 
chinez.

Cum este China ? Aceasta este 
întrebarea pe care o auzim mereu 
de cînd ne-am întors în patrie. Și 
răspundem fiecăruia povestindu-i 
cît mai multe amănunte, întîmpiări, 
încerci nd din toate puterile să le 
oferim o imagine a țării în care 
trăiesc peste 600.000.000 de oameni. 
Vreți să știți ce înseamnă poporul 
chinez ? Iată un aspect: peste rîul 
Yan-Ce-Kian, acolo unde fluviul 
este mai îngust, are o lărgime de 
cca. 2 km., se construiește un pod. 
La această construcție muncesc mii 
de oameni care, pur și simplu, mută 
un munte din apropiere în apa’flu
viului.

Ne-am dus să asistăm la lucrări
le de la acest pod ca simpli turiști. 
Am rămas înmărmuriți și am pe
trecut mai multe ore în împrejuri
mile acestui șantier care poate fi 
numit, pe drept cuvînt, extraordi
nar. Imaginea aceasta mi s-a repe
tat în fața ochilor de sute și sute 
de ori. Ața lucrau și muncitorii de 
pe marile șantiere de construcții de 
3ocuințe de la Pekin, Șanhai ți 
■Canton, tot așa se muncea și în 
fabricile pe care le-am viz'tat.

Am fost cu totul impresionați de 
felul în care se muncește, de pildă, 
în marea fabrică de țigări de la 
Canton care produce zilnic 
15.000.000 de țigări. Jumătate din 
wocesul de producție este meca
nizat, jumătate nu. Acolo unde fe
meile pun țigările în pachete, se 
petrece ceva de-a dreptul extraor
dinar. Cu o mînă, muncitoarea 
prinde pachetul și cu cealaltă, din- 
tr-o grămadă de țigări, apucă 
exact 20. Niciodată 19 și niciodată 
21. Este aceasta oare îndemînare, 
rutină, pricepere, conștiinciozitate? 
Sau sînt toate laolaltă și mai ales 
dorin a de a-ți îndeplini sarcinile cît 
mai bine ?

Dar despre stilul și ritmul de 
muncă al poporului chinez se poate 
vorbi foarte mult. Amintesc între 
altele că hotelul în care am locuit 
în Pekin — o construcție ultramo
dernă — ,,Hotelul Păcii*, are 14

In rîndurile de mai sus am re
dat numai cîteva exeirple d'n ac
țiunile ce'or c'ouă asociații sportive, 
suficiente însă pentru a oglindi 
preocupările lor în legătură cu pre
gătirea viitoarei ariivităti sno-five 
de primăvară.

O acțiune tot atît de importantă 
inițiată în aceste zile de asociația 
Recolta, este și înființarea tinel 
secții de pentatlon modern ne lîn- 
nă colectivul sportiv Recolta 
M.A.S. București. Componenț'i a- 
cestei secții, pentru moment 12 la 
număr, se antrenează zilnic sub în
drumarea unor tehnicieni pricepuți, 
progresînd de la o zi Ia alta.

Pentru buna desfășurare a aoti- 
tivății sportive la sate vor Ii create 
numeroase baze sportive simple, 
realizate cu mijloace locale și ou 
sprijinul asociației, precum și în
ființarea unor noi secții sportive, 
îndeosebi de baschet, haltere șt 
lupte, mai ales în acele regiuni 
unde aceste discipline sînt încă 
desjul de sumar cunoscute...



22 A doua zi, Mangîru îl duse pe 
<< Loca la frizeria silozului, adăpas- 
>> tită într-o odăiță de trei metr -e 
22 trei, în spatele curții.
<< Nimeriseră într-o zi cînd ingr„ - 
>> suiala nu era prea mare. Pe cele 
22 două scaune rotitoare nu se gă
si seau decît doi clienți plini de să- 
>> pun pe față, privindu-se liniștiți în 
22 oglinzile pătate. Un ajutor, îmbră- 
<< cat în halat alb, se mișca cu înde- 
» minare în jirul celui pe care-l ser- 
22 vea.
<2 — Bună dimineața, spuse direc
ts torul. Tovarășe Moșa, l-am adus
22 pe noul antrenor al echipei, ținea
<2 să te cunoască.
% Tinărul recunoscu fața vînâtă și 
22 suptă, ou umerii obrajilor ieșiți a
<2 președintelui colectivului sportiv.
>> Avea o privire șovăitoare, ce nu se
22 putea concentra multă vreme pe
22 vreun obiect sau în ochii cuiva.
% — Poftiți, poftiți, răspunsese, îmi
22 face plăcere să vă cunosc, și cău- 
<< tă din ochi un loc unde le-ar fi 
SS putut spune să se așeze. Mangîru, 
22 obișnuit cu spațiul strimt al jrize- 
22 riei, îl liniști :
D — Nu-i nimic, vezi di treaba 
<2 dumitale, și-i arătă și antrenoru- 
\\ luj un pervaz îngust pe care se pu- 
>2 tea sta.
« — Așa, răsuflă ușurat și-i zise

lui Luca : Dacă n-ai cunoscut pînă 
>> acum cum arată un bolnav di fot
ei bal. apoi să știi că ai unul în 
% față-
>> Frizerul se întoarse cu briciul in 
22 mină Ochii lui îngușii, negri scli- 
x\ peau ironic:
ț>> — Lasă că nici cu dumneata nu
'22 mi-e rușine.
<< Vorbea romînește cu un ușor ac- 
>> cent, precipitat, ca și cînd și-ar fi 
22 înghițit vorbele. De vină era poate 
<< și lipsa dinților din față, ceea ce 
>> producea la fiecare frază o ușoară 
<2 șuierătură. Directorul rise încet: 
<< — Cel puțin el o mărturisește,
>> eu...
/2 —Da, domnule, o mărturisesc,
<< se repezi președintele colectivului 
S> sportiv, eu nebunia asta o am : fot- 
22 balul. Ca vechi internațional, am 
<< rămas în sînge cu el.
>> Uitase cu totul de clientul său. 
22 Acesta se mișca nerăbdător în 
i( fotoliul de piele.

ș — Dumneata n-ai de unde să 
2 mă știi. Dacă ești curios, poți să-l 
2 întrebi pe tovarășul Mangîru...

> Luca se obișnuise cu vorba re- 
2 pezită a frizerului. Se întoarse 
< spre director. Mangîru clipi șiret 
> din ochi.
C —- ...Uite, am aici niște ziare. 
> Nu mă despart de ele. lată-le, sînt 
2 tot trecutul și gloria mea... Mi Se 
j spunea „Tunul sîrb“...
> Lăsă briciul și scotoci într-un 
( saltar al toaletei din față.
? — Poftim: jurnale spaniole, sud-
C americane, ziare nemțești... Ui~ 
> te-mă. Eram puțin mai înalt ca a- 
2 cum. lată un interviu cu cronica
ri rul sportiv al lui „Times", iată-mă 
î mareînd golul victoriei în meciul 
2 Uruguay. Răsfoiește-le pînă termin 
> eu cu bărbieritul, dar privește cu 
> atenție titlurile: ..Tunul" marchea- 
> ză în minutul 55“, „Tunul sîrb la 
2 Roma", „Moșa Marianovici a tn- 
î vins Argentina", „Perla Balcani

lor va juca oare în meciul cu Aus
tria ?“ Nu era chip să răsuflu, 
domnule, că ziariștii știau totul. 
Iată și ăsta: „Tunul la Ambrozi- 
ana pentru 43 de milioane ?" Ce 
zței ?

Luca răsfoi foile îngălbenite de 
timp. Toate înfățișau un tînăr în 
tricou, puțin prea înalt pentru sta
tura actuală a celui ce rămăsese 
numai cu gloria amintirilor, zîal
bind obiectivului cu toată fața, o 
față ce semăna și ea foarte puțin 
cu chipul vînăt al frizerului.

— Cină mi-aduc aminte...
— Domn'Moșa, spuse 

din scaun, ce facem, ne 
dem azi sau nu ?

— O clipă, 
dumnealui e noul antrenor al e- 
chipei, nu vezi că am o discuție 
tehnică ? Și fără să se tulbure, își 
continuă evocarea:

— Dacă ai jucat fotbal, știi ce 
înseamnă un stadion în care pînă 
și copiii țipă. Păi, cînd am fost eu 
la Olimpiada din Montevideo, bra
zilienii înghețaseră... In semifinale 
am rupt bara de la 20 metri. 
100.000 de spectatori! Ce urlete! 
Ce temperament I Se trăgea cu 
pistoalele și antrenorul îmi spu
sese: Boje moi, Moșa, dacă n-ai 
să te astîmperi, ăștia or să te gău
rească cu un glonț! Eu 
sem Paraguayul. Trei 
le-am dat. Ce șuturi, ah, 
am vigoarea de atuncea, 
aș juca l Să-ți arăt ziarele, uite ce 
scrie aici...

îmi oferise

o clipă,braț moi,

stri-

Mo-

ține

* Tn pregătire la Editura Tineretului

clientul 
mai ra-

analiza
în ceea 
știu că dimneata ai o autori-

ruptă, 
cămășile de

elimina- 
„boabe" 
să mai 
fi cum

dind mi-ai 
splineal că 
după tini...

d'ltc pantera neagră, că 
sBupca.. pasase pariu cu 
dacă primește un gol, .«<• 
Avea pe bară la 'fiecare 
pisiol. Mergem noi, asta

ci-i /

în-

dim

- Fragment din romanul „Unsprezece” de Eugen Barbu *)

Poate puțini cititori știu că 
Platon a fost în tinerețe atlet în 
Corint și că Pitagora, cunoscut 
mai mult pentru tabla sa de în
mulțire a cîștigat cununi cu 
lauri Ia Jocurile Olimpice din 
Elada. Pe vremuri, un înăcrit 
mînuitor de ide1, decretase cu 
dispreț că sportul este literatura 
proștilor, ceea ce nu demonstra 
decît incapacitatea sa de a pri
cepe frumusețea elanului fizic. 
Astăzi, în țara noastră, nici nu 
mai poate fi vorba tie antago
nismul cultură-sport. Cunosc un

Mangiru 
lui: ,,Nu-l

Apucase 
vorbea, se 
care ședea 
titor. Instrumentul se mișca ame
nințător. încolo și încoace.

— ...In finală, a venit Serigo, 
cntrenorul Braziliei, la mine și 
mi-a spus : 
milioane i 
Două milioane, știți ce era 
Puteam să nu fac nimic 
viața: Să stau ca Pașa din 
și să beau cafea!

— Dar cum te-nțelegeai

făcu semn ant-renoru- 
asculta, se rade..." 
briciul și în timp ce 

apleca peste fața celui 
nemișcat în scaunul ro

Braziliei,
„Moșa, îți dau două 

dacă te îmbolnăvești 
asta ? 
toată 

Ianina

Sud, Turcia, 
Italia... Să vă 
întîmplat oda-

— Dar cum te-nțelegeai cu el, 
Moșa ? aruncă Mangîru perfid, o 
vorbă

— Cum? Cum? se-nfurie frize
rul. Pe vremea aceea cunoșteam 
șapte limbi! Pe unde n-am um
blat! America de 
Franța, Germania, 
povestesc ce mi s-a 
tă la Palermo...

— Stal, că n-ai 
terminat cu fina
la ! i-o reteză 
Mangîru.

Se vedea bine 
că mai auzise po
vestea asta de cî- 
teva ori. Din bar
ba celui aflat sub 
briciul celebrului 
internațional, se 
scurgea o dîră de 
sînge.

— Domnu’ Mo
șa, fii atent că îmi 
tai beregata, se a- 
larmă clientul.

Antrenorul pri
vea cu groază 
cum plimba preșe
dintele colectivului 
sportiv, „Avîntul”, 
lama ascuțită 
fața clientului, 
blinind fiecare 
ză a meciului 
atuncea.

— Cum vă spuneam, 
două milioane. L-am scuipat în 
față! Ce știa el, ce-i aia onoarea 
Serbiei ? Ba mai mult, pentru că 
mă înfuriasem, i-am spus: „Serigo, 
să vă țineți bine, că vă fac porta
rul piftie. Azi sînt în șut!" Și așa 
a fost .Ce lume, ce lume! Dum
neavoastră nu aveți de unde să 
știți ce înseamnă 100.000 specta
tori. Ai impresia că urletul pe 
care-l scot, te ia pe sus. E ca un 
uragan, „Furia! Furîa!“ Așa 
gau, „Avânți, avariti!"

— Asta la Milano strigau, 
șa, interveni Mangîru ironic.

— Mă rog, parcă cine mai 
minte! Ca la tauri era, domnule! Eu 
vorbisem cu Tirnanici! Ah, ce in
ter! Cel mai prima inter, din Eu
ropa. Avea picioarele de aur. li 
spusesem: „Tirnanici, braț mol. 
Cînd fi-oi striga: Aici, atenție, tu 
să arunci balonul peste apărarea 
lori" „S-a făcut, uâce 1“ mi-a zfc 
el, numai să te țină picioarele. 

chirurg-campion de atletism și 
tm foțbalist-doctor, excelenți în 
profesiile paralele, ca să nu mai 
vorbim de numeroșii sportivi ai 
asociației „Știința", intelectuali 
de diferite profesii.

Stadioanele neîncăpătoare, 
fierbînd Ia unison, electrizate de 
pasiunile dezlănțuite de actorii 
în tricouri pe aceste scene mai 
mari, iată un cîmp literar a- 
proape virgin. Pentru necunos
cători, sportul poate fi numai o 
distracție gratuită, bună să aju
te digestia și dezvoltarea muș
chilor, dar cei ce trăiesc drame
le mai mici sau mai mari ale 
competițiilor, bucuriile și triste
țile lor, știu cit capital sufle
tesc necesită o întrecere. Ca și 
în celelalte sectoare ale vieții, 
și în domeniul activității sporti
ve se dă în zilele noastre o 
luptă înverșunată între menta
litatea vecile și cea nouă. Dis- 
pută nu e mai puțin interesantă 
și mai puțin crîncenă. Iată ce 
mi-am propus să arăt în ro
manul „Unsprezece" a cărui ac
țiune cuprinde istoria unei echi
pe de fotbal.

Ajuns aici trebuie să fac cîte- 
va mărturisiri : romanul sus- 
amintiț este într-un fel autobio
grafic. Multe din personajele 
sale pot fi identificate cu ușu
rință. Pe Moșa MarianovkJ, a- 

că fotbaliștii ăștia brazilieni sînt 
făcuți parcă cu armăsari, nu cu 
tații lor! Ce-i drept, e drept! A- 
lergau domnule, de le scăpărau 
picioarele! Și cum vă spuneam...

— Domnu'Moșa, iar m-ai tăiat, 
protestă mușteriul din nou.

— Ce contează o zgîrietură a- 
colo, stai să-ți pui nițel alcool. 
Luca îl asculta, neștiind ce să mai 
creadă, văzînd semnele discrete 
ale lui Mangîru: „E sărit nițel să- 
racu".

— ...a fost ceva de neuitat! O 
dată joacă un fotbalist așa. După 
aia poate să se ducă la mînăstire. 
Nu se mai 
Meciul 
masă. Era 
Brazilienii 
focăm. In 
i-am strigat lui Tirnanici: „Horde- 
sam, suflete!" „Na.o, unchiule!", a 
spus el și mi-a aruncat mingea 
peste Santa Maria, becul lor. Să te 

tntîlnește cu forma asta, 
a început la cinci după 

o căldură înăbușitoare, 
credeau că o să ne su- 
minutul cincisprezece,

tri, publicul înghețase. 1 
tremura în poartă. Citește ziarul 
ăla rupt în colț, să vezi ce au scris 
a doua zi despre mine. Unul era 
Tunul! Perez, halful de la Bocaci- 
ta, cel oare fusese cumpărat cu 

trei milioane de pesos, s-a aruncat 
înaintea mea. Un dribling scurt și 
i-am trimis pe amîndoi într-o par
te. Prindeau muște. Mi-am potrivi
t-o puțin și șuut! Serigo, antreno
rul, plîngea lingă plasa 
Brazilienii și-au scos 
entuziasm.

— Păi data trecută 
povestit chestia asta, 
or tras cu pistoalele 
nu-l slăbi de loc directorul.

— Stai, asta a fost mai tîrziu, 
cînd i-am spart splina portar tlui. 
Unu’ la zero I

Mușteriul scăpase nevătămat. își 
clătea fața de săpun și își tampo- 
pona tăieturile^ cu un creion as
tringent. Făcea haz de necaz, ar 
rătîndu-și obrazul ciuntit: 

cest Don Quijotte al sportului 
cu balonul rotund pe care-l pre
zentăm în fragmentul „Tunul", 
îl puteți găsi în orice colectiv 
sportiv sub alte nume, bine în
țeles. El este, ca să spunem așa, 
un personaj tipic. Ca înfățișare 
fizică, și ceea ce o să pară și 
mai ciudat, ca nume, el există 1 
în realitate. Eu l-am întîlnit în
tr-un turneu fotbalistic Ia o fer
mă de lîngă Oltenița prin 1949 
și n-am făcut decît să-l reînșu- , 
flețesc în paginile cărții cu mij
loace literare.

Ca „documentare" pentru a- 
cest roman mi-a servit viața 1 
unui colectiv sportiv al asocia
ției „Flamura roșie", căruia a- 
parțin ca jucător de fotbal. Am 
practicat, mai tînăr fiind, at
letismul, ca fondist, ciclismul și 
voleiul.

Intre proiectele mele literare, 
există și ideea de a serie un ro
man din viața cicliștilor. Marile 
competiții ce vor fi organizate 
în lunile următoare, sper că-mi 
vor inspira subiectul acestei 
cărți prezumate.

El: 
fost.

— Uite ce mi-ai făcut, domnu' 
Moșa, m-ai pavoazat...

Frizerul nu-l auzea.
— Tirnanici mi-a sărit de git și 

mă pupa ca un neb in. Aveam cupa 
mondială in buzunar I Glaser fă
cea tumbe în poartă. In minutul 
37, tar îi strig lui Tirnanici: „Aici 
sînt, sufletul meu! Dai mie! 
„Ia-o unchiule!" Și luată a 
De data asta...

— Ai rupt bara!
— Exact!
Mangîru rîdea de-a binelca. 

ședințele n-avea de gînd să se o- 
prească:

— La sfîrșitul reprizei am 
apucat una...

— Tot de la Tirnanici...
— Nu. de la Boșkovici, dreapta 

afară! Ah, și ăsta, ce jucător! Cînd 
îți trimitea o centrare, parcă pu
nea unt pe pline!

a— Și tu erai acolo? încheie Man
gîru, care

Pre-

mai

plictisise.
Asta-1 scoase din 

sărite pe frizer. Ri
dică miinile deasu
pra capului și în-

■ copy să urle:
— Cu ci ne să 

mă înțeleg? Și mai 
spui că iubești fot
balul 1 Cum să iu
bești fotbalul dacă 
nu ai respect pen
tru vechii interna
ționali? Ind pare 
rău de dumnealui 
că nu mă cunoaște! 
o să creadă cine 
știe ce.

Directorul îl lăsă 
să se potolească 
și-i spuse :
- Uiți 

Dumnealui vrța să 
convoace o ședin
ța in care să se 

muncii pi anul tre
ce privește sportul.

se

3 boabe" le-am marcat!
ții cursă! Clnd am ajuns la 16 me- facă 

Portarul aut,
Cum 
taie recunoscută asupra jucătorilor 
echipei di fotbal, te-aș ruga să-i 
convoci imediat după 1 ianuarie, 
la club.

Frizerul avea figura unui om care 
auzea lucruri cu totul necunoscute. 

— O ședință, zici?
— Chiar așa, o ședință. E tim

pul să ni urnim.
— Și eu sînt de părerea asta,

dar...
— Dar ci?
— Vezi dumneata, ce-or să zică 

băieții? Ședințele astea, celălalt 
le finea în altă parte, știi dumnea
ta unde, nu e cazul să numim lo
cul, și făcu complice cu ochiul, la 
„Văduva" la cartierul general.

— Tocmai di aceea. O s-o ținem 
la club.

Moșa Marianovici păru îngrijo
rat.

— E cam greu. Jucătorii sînt în 
vacanță..

— Ce vacanță? se amestecă 
Duca. Ei nu lucrează pe aici', pe 
undeva? li putem stfînge foarte- 
ușor.

Directorul privi la președinte, a~ 
cesta la director. Primul spuse:

— Ți-am povestit eu dumitalep 
nu sînt toți în producție...

— După cit înțeleg eu, zise fri
zerul, d-ta vrei să-i cam siringi 
de pe drumuri. Nu-i cunoști însă,, 
așa vagabonzi n-am văzut în toa
tă lumea asta pe care am colindat-o 
în lung și-n lat.

Slrbuț își dezbrăcase halatul și-l' 
agățase într-un cuier.

— Să vă conduc pînă ta cantină„ 
sau nu mergeți la cantină ?

— Tu nu mai ai treabă? 
trebă directorul.

Moșa Marianovici strînse 
ochii săi mici, și alipi cu șiretenie.

— Ce treabă, unchiule, să mal 
am, cînd e vorba de fotbal, ia te- 
uită! Păi cînd i-oi povesti eu to- • 
varășului antrenor ce am pățit o < 
dală la Madrid cu Zamora...

Acestuia nu-i ardea de ascultat t 
poveștile sîrbului, așa că i-o reteză < 
scurt:

— După cîte am auzit, nu toți < 
jucătorii sînt în producție, nu-i ‘ 
așa? <

Președintele colectivului sportiv ‘ 
clătină din cap. \

— Nu sini, bre, ce m-am rugat J 
de ăsta, de ,,Le știe", de „Inimioa- .< 
rd"... chip de te-nțelege cu ei, o < 
țin toată ziua că sînt jucători pro- < 
fesioniști.., }

— Bine, bine, dar după cum știi < 
și d-ta, dispozițiile CCFS-ului sînt < 
clare: cine nu e în producție, nu < 
mai poate face sport. Profeeionis- < 
mul a muritI Frizerul se îndoia:

— O fi murii în altă parte, dar < 
la noi aici, mai trăiește.

— Ar
ceva ca 
ceașcă...

— In

fi trebuit totuși să 
să-i convingeți să

faceți 
mtin-

fiecare zi mă lupt

vorba.
preocupat. întrebă

echipamentul rum %
E

g
fi

cu el. >> 
Chip de-i mai scoate din circiumă 22 
de la „Văduva". Numai porcul ăla 2Z 
pe Petrescu III i-a nărăvit așa.

Ieșiseră în curtea silozului. Era o 
zi noroasă, întunecată. Ocoliră tn- Sy 
grămădirea de căruțe și se îndrep- «< 
tară spre cantină.

Directorul fu chemat ta birou. «< 
li părăsi după ce le strînse mina S)

— Mi-e o foame! spuse strbul, 
ca să schimbe

Luca părea 
după aceea i

— Si cu 
stăm?

— Ai să vezi dumneata! După 
ce mincăm, urcăm sus la Petrescu 
fă iei în primire. E cam jale!

— De ce?
- Nu -prea l-au îngrijit, am stri

gat Ta el, să-i bat nu puteam. A- 
nul trecut a făcut fiecare ce a 
vrut și uite unde am ajunși Ne 
trebuia un om energic, bine că al 
venit dumneata, te văd tînăr. da- 
harisifiil ăla de Petrescu ne-a a T} 
dus în situația să retrogradăm, nu . >> 
l-ar mai răbda pămîntul de nets- << 
prcMi.. $>

Cantina era plină Abia găsiră ' << 
două locuri la o masă. Pînă să a- 2? 
ducă supa, președintele colectiv:- << 
lui sportiv începu să trăncănească 22 
din nou:

— N-am apucat să-ți spun 
am pățit odată la Madrid cu 7.a- >2 
mora. Să vezi, după cum poate </' <<
auzit și 
așa i se 
unul că 
împușcă, 
meci un 
efa prin august.. 22

Antrenorul privi mîncarea fie-- >> 
binte din vasul adus de o femele șl <2 
mi-Z mai ascultă. Dacă se* gînd 22 
bine, avea o mulțime de lucruri de <s 
făcut aici! Președintele colectivului 2< 
sportiv, în loc să-i povestească is- >$ 
pravile sale din Spania, ar fi făcu' V 
mai b;ne să-i arate cauzele lipsuri- >2 
lor din pricina cărora lucrurile m^r- SS 
seseră atlt de prost I Dar parcă pti- 2? 
teai să-l oprești? Intre două Inghf- << 
țituri de supă, îl ucisese pe Zămoru, 2< 
pentru că așa cum declara el, „Tu- 2< 
nul" fusese singurul jucător din lu- << 
me care-i marcase un gol lui Za- $ 
mora.



Progresul F. B., Dinamo Cluj și C. C. A.
la egalitate de puncte

Campionatul republican de spa
dă pe echipe a oferit o întrecere 
deosebit de dîrză, echilibrată, pe 
«locuri de-a dreptul dramatică și 
și plină de surprize. In ultimele 
două zile, spectatorii bucureșteni 
au avut ocazia să asiste la cri mai 
valoros concurs de spadă, atît din 
punct de vedere tehnic, cît și al 
puterii de luptă.

In primele meciuri ale concursu
lui, formația Casei Centrale a Ar
matei a reușit să întreacă surprin
zător pe Progresul F.B., favorita 
^principală la titlul de campioană 
în această probă. Prin această vie* 
torie, militarii își asiguraseră — 

«Cel puțin în calculul hîrtiei — pri- 
rmul loc în clasamentul turului 
'campionatului de spadă. Cîteva 
emeciuri mai tîrziu însă, întîlnind 
Reprezentativa de pentatlon mo. 
«dern, formația C.C.A. s-a găsit la 
am pas de a fi învinsă și de a 
jpierde astfel primul loc.

Ultimul meci al concursului a o* 
fferit o nouă surpriză șl a adus în 
ffruntea clasamentului trei echipe 
3a egalitate de puncte. C.C.A., ne
învinsă pînă în acel moment, a 
■primit o replică foarte dîrză din 
jpartea dinamoviștilor de la. Cluj. 
Aceștia au realizat în meciul cu 

<S.C.A. cea mai bună comportare a 
Tor din acest concurs, comportare 
încununată de o strălucită victorie 
obținută la capătul unei dispute de 
taproape 4 ore. Dinamo a condus 
Aproape tot timpul cu o victorie, 
3nsă de fiecare dată trăgătorii de

Mîine, prima etapă 
a campionatului feminin de baschet
Cele mai bune echipe feminine 

>’de baschet ale țării încep mîine în
trecerea care va desemna pe cam
pioana R.P.R. Cea mai importantă 
competiție internă trebuie să în
semne anul acesta o cotitură în ac
tivitatea baschetului feminin, în 
sensul că — mai presus de rezulta- 
■tele diferitelor meciuri — interesea
ză calitatea jocurilor, interesează 
tendința aplicării permanente a 
■principiilor moderne de joc, pe baza 
unei pregătiri fizice și tehnice seri
oase. Numai astfel baschetud fe
minin va depăși nivelul actual, eu 
totul insuficient față de evoluția ce
lorlalte discipline sportive.

Etapa de mîine programează în
tâlniri în care voim piutea aprecia 

■ care este situația valorii între echi- 
pele cu ani de activitate în camipio- 
;nat și cele care au intrat recent 
tîn competiție. Este vorba de mecîu- 
arile Metalul Cluj — Locomotiva 
ta

m campionatul de spadă
la C.C.A. (Stelian și Dobrescu) au 
reușit să egaleze. In ultimul asalt, 
la scorul de 8—7 pentru Dinamo, 
tînărul Thalmayer a reușit să-l în
vingă pe Cornel Georgescu, sin
gurul trăgător neînvins pînă la a- 
cest meci.

La slîrșitul tuturor meciurilor, 
trei echipe (Progresul F.B., Dina
mo Cluj și C.C.A.) se găsesc la e* 
galitate de puncte în clasament. 
Iată rezultatele înregistrate: CC A 
cu : Progresul Oradea 15—1, Me
talul S. Mare 11—5, Progresul F.B.
10— 6, Fl. r. Tim. 16—0, Progresul 
Tg. Mureș 13—3, Pentatlon Mo
dern 10—6, Progresul Cluj 13—3; 
Progresul F.B. cu : Pentatlon Mo
dern 12—4, Met. S. Mare 15—I, 
Progr. Cluj 13—3, Dinamo Cluj
11— 5, FI. r. Tim. 14—2, Progr. O- 
radea 14—2, Progr. Tg. Mureș 
16—0; Dinamo Cluj cu : FI. r. Tim. 
14—2, Progr. Tg. Mureș 15—1, 
Pentatlon Modern 11—5, Progr. 
Cluj 10—6, Met. S. Mare 12—4, 
Progr. Oradea 13—3, C.C.A. 9—7. 
Pentatlon Modern cu: Progr. Cluj 
10—6, Progr. Oradea 12—4, Met. 
S. Mare 10—6, FI. f. Tim. 14—2. 
Progr. Tg. Mureș 11—5; Progresul 
Cluj cu: Progr. Tg. Mureș 8—8, 
Progr. Oradea 15—1, Met. S. Mare
10— 6, FI. r. Tim. 15—1; Progresul 
Tg. Mureș cu: Progr. Oradea
12— 4, Met. S. Mare 8-8, FI. r. Tim.
11— 5; Metalul S. Mare cu: Progr. 
Orade 10—6, FI. r. Tim. 13—3; 
Progresul Oradea cu: FI. r. Timi
șoara 10—6.

București și Voința Orașul Stalin — 
Știința I.C.F. Formațiile gazdă — 
oare au căpătat anul acesta dreptul 
de a juca în prima întrecere a țării 
— s-au antrenat cu seriozitate sub 
conducerea antrenorilor Gh. Roșu 
(Voința Orașul Stalin) și Artur Ga
rment zi (Metalul Cluj). La Oradea 
se dispută „cterbî'tir local: Progre
sul — Flamura roșie. In sfîrșit, în 
Capitali ă, Știința Invățămînt și 
Constructorul au adversari destul 
de incomozi în Știința Cluj și, res
pectiv, Progresul Tg. Mureș.

Jocurile din Capitală se dispută 
mîine în sala Floreasca, începîndde 
lia ora 15,30, dlupă Următorul pro
gram : Constructorul București —’ 
Progresul Tg. Mureș; Știința Invă- 
țămînt — Știința Cluj. După aceste 
două partide vor avea loc două îm- 
tîlniri de verificare între componerr- 
ții loturilor reprezentative de volei.

Cum se va desfășura
In întreaga țară lucrările pre* 

gătitoare pentru efectuarea iecen- 
sămîntului populației se apropie de 
sfîrșit.

Au fost instruiți peste 70.000 de 
recenzori pentru a cunoaște felul 
în care trebuie să se desfășoare 
acțiunea de înregistrare a popu
lației.

Intre 17—20 februarie 1956, re- 
cenzorii vor face vizita preliminară 
a locuințelor din sectoarele lor de 
recensămî-nt. Cu acest prilej ei vor 
identifica limitele sectoarelor atri
buite și totodată vor explica popu
lației scopul și modul de efectuare 
a reeensămîntului..

Incepînd din ziua de 21 februa
rie 1956, recenzării se vor prezenta 
la domiciliul fiecărei familii pen-' 
tru a înscrie pe toți membrii aces
teia într-un formular numit „fișa de 
recensămint".

CARNET
CAMPIONATUL DE CROS 

INDIVIDUAL ȘI PE ECHIPE

Concursul se va desfășura con
form regulamentului de atletism. 
Distanțele pe care se vor desfășura 
întrecerile în cadrul etapei finale 
sînt: seniori — 10.000 m.; senioare 
— 2.500 m.; juniori —■ 3.000 m. și 
junioare — 1.000 m. In cadrul eta
pei I, pe asociație, distanțele vor 
fi fixate de fiecare asociație orga
nizatoare, dar nu vor putea fi mai 
mici de 70 la sută din distanțele 
de mai sus. Traseul va fi fixat cu 
trei zile înainte de concurs, iar 
cercetarea lui de către atleți și an
trenori va putea fi făcută cu 24 de 
ore înaintea întrecerilor.

Comisia tehnică de organizare 
va înregistra locul și timpul tu
turor concurenților care au termi
nat cursa. Pentru întocmirea cla
samentului se va acorda 1 punct 
pentru locul întîi, două puncte 
pentru locul doi, trei puncte pen
tru locul trei etc. Echipa care va 
avea cele mai puține puncte va fi 
clasată pe locul întîi. în caz de e- 
galitate de puncte între două echi
pe de aceeași categorie, va fi de
clarată cîștigătoare echipa âl că
rei ultim concurent (al 10-lea la 
seniori; al 8*1 ea la senioare și ju
niori și al 6-lea la junioare) este 
mai bine clasat. Pentru ca o echi
pă să se poată clasa, trebuie să 
termine concursul cel puțin 7 a- 
tleți (seniori și juniori) și 5 atlete 
(senioare și junioare). In cazul în 
care o echipă este necompletă, pen
tru fiecare concurent care nu a ter
minat cursa se va acorda tocul 
ulthrului sosit plus un punct.

Se vor întocmi două clasamente: 
unul individual și unul pe echipe. 
In clasamentul pe echipe, pentru

recensămîntul populației
Recenzorti vor înscrie în fișa Ce 

recensămînt răspunsurile așa cum 
au fost date de către populație. Deși 
înregistrarea se face timp de patru 
zile la orașe și 6 zile la sate, fie
care trebuie să declare situația fc- 
xistentă Ia ora ,,0“ (miezul nopții) 
din noaptea de 20 spre 21 februa
rie.

De pildă; dacă un copil se naște 
după mieziui nopții din 20 spre 21 
februarie el nu trebuie declarat de
oarece ia ora ,,0“ el nu se născuse 
încă.

Trebuie să se evite orice omisiuni 
sau greșeli pentru ca recensămîn
tul populației să reușească deplin.

Fiecare dintre noi trebuie să tie 
conștient de necesitatea și impor
tanța reeensămîntului populației.

Este o datorie de cinste de a 
sprijini cu toată puterea lucrările 
reeensămîntului pentru reușit?. lor 
deplină.

ATLETIC 
adunarea punctajului se exclud 
concurenții care participa indivi
dual.

O asociație poate participa cu 
ori cîți concurenți, cu condiția ca 
aceștia să aibă clasificarea spor
tivă în categoria respectivă și sj 
se fi clasat la etapa pe asociație. 
ATLEȚII DE LA CIMPIA TURZII 

SE PREGĂTESC
Membrii secției de atletism din 

colectivul Metalul din Cîmpia Tur- 
zi și-au continuat activitatea în tot 
cursul iernii, în ciuda timpului 
rece și | condițiunilor atmosferice 
neprielnice. Peste 30 de atleți și 
atlete participă la antrenamentele 
secției, care sînt conduse de prof. 
Aurel Căpîlnă și Elisabeta Ștetă- 
nescu. Antrenamentele au loc pe 
stadionul Metalul. In activitatea 
secției se simte din plin lipsa unei 
săli în care să poată fi efectuată 
pregătirea atleților.

Virgil Ștefănescu, corespondent 
•Ar

Comisia orășenească de atletism 
București organizerză astăzi și 
mîine în sala Ftoreasca II un 
concurs de atletism pentru atleții 
bucureșteni. Concursul începe du- 
pă-amiaza la ora 16,00 și cuprin
de următoarele probe: 30 m. plat 
(bărbați și femei), lungime și 
înălțime (bărbați) și greutate (fe
mei). Mîine dimineață de la ora 
9 se vor desfășura în continuare 
următoarele probe: 35 m. garduri 
(bărbați și femei), lungime și înăl
țime (femei), triplu salt și greu
tate (bărbați).

Concursul este deschis tuturor 
atleților și atletelor, indiferent de 
categoria lor de clasificare spor
tivă.

Campionatul republican 
de tenis de masă pe echipe

Miine va avea loc cea de a 
doua etapă a oampionatului cate
goriei A la tenis de masă, atît în 
întrecerea echipelor feminine, cît 
si a celor masculine. Astfel, la 
fete se vor desfășura următoarele 
meciuri: București: Știința-Progre- 
sul Timișoara (sala Constructorul 
sir. Aurora Nr. 1, ora 8,30), Fla
mura roșie-FIamura roșie Oradea 
(sala Progresul F.B. str. Dr. Stai- 
covici Nr. 42). Constanța: Dinamo- 
Progresul Cluj. Dintre aceste întîl- 
niri mai interesantă se anunță cea 
care va pune față în față forma
țiile Știința (Irma Magyari, Ma
riana Birasch) și Progresul Ti-» 

; mișoara care numără în rîndurile 
sale pe Dita Merkler.

La băieți sînt programate par
tidele: București; Const ructorul- 
Dinamo Tg. Mureș (sila Con
structorul str. Aurora nr. 1, ora 
9,30), Voința Lemn Mobilă-Voința 
Arad (sala Constructorul str. Au
rora nr. 1, ora 11,30), Progresul- 
Progresul Satu Mare (sula C.S.P. 
bd. Republicii nr. 5, ora 11), Fla
mura roșie-FIamura roșie Oradea 
(sala Progresul F.B. str. Dr. Staico- 

vici Nr. 42). Constanța: Dinamo-Pro- 
gresul Cluj. Cea mai echilibrată 
va fi, probabil, întîlnirea dintre 
cele două echipe ale asociației 
Voința.

Astăzi după-amiază, cu înce^ 
pere de la ora 17, în sala Con
structorul (str. Aurora nr. 1) se 
va juca îfitîlnirea restanță dintre 
formațiile masculine Constructo
rul Buc.-Voinți Arad.

■' 1 -

Conferințe
ale comisiilor centrale

TIR: De la 13 februarie și pînă 
ieri la prînz a avut loc consfătui
rea metodică a antrenorilor de tir 
din întreaga țară. Cu această o- 
cazie au fost susținute cîteva refe
rate tehnice privind probleme im
portante din munca de instruire 
a trăgătorilor.

Astăzi, la ora 8, la sediul 
C.C.F.S., a început conferința pe 
țară a Comisiei centrale de tir. 
Lucrările conferinței vor continua 
după-amiază și mîine dimineață.

SCRIMA: Luni dimineață la se
diul C.C.F.S. va începe conferința 
anuală a Comisiei centrale de scri
mă. Pe ordinea de zi a conferinței 
figurează: raportul de activitate at 
Comisiei centrale, raportul de ac- 
tivitate al secției de scrimă Fla
căra PIoești și u,n referat tehnic 
asupra întîlnirilor Internaționale la 
care au participat reprezentanții 
noștri în anul 1955.

După participarea sportivilor1 romîni la Jocurile Olimpice de la Cortina D’Ampezzo

Schiul din țara noastră trebuie sâ pășească pe drumul lui adevărat
Schiorii care au format Iotul 

mostru reprezentativ la cea de • 
W-a ediție a Jocurilor Olimpice 
•de iarnă de la Cortina D'Ăm- 
țpezzo s-au reîntîlnit luni seara ia 
asediul Comitetului pentru Cultură 
.Fizică și Sport. Urmau să ffe 
«discutate probleme foarte impor- 
itatite, această ședință avînd drept 
«obiectiv analizarea amănunțită a 
□situației schiului nostru, ținîndu-se 
zSbama de rezultatele și comporta
rea sportivilor noștri la Jocuri. In 
«cadrul acestor discuții trebuiau să 
iiie scoase la iveală numeroasele 
învățăminte culese cu prilejul de
plasării la cea mat importantă 

«competiție pentru sporturile de 
fBarnă și, totodată, să se tragă 
♦concluzii în legătură cu activita- 
îtea de viitor.

Lucrul acesta s-a și întîmplat, 
•deoarece atît conducătorii delega
ției. antrenorii cît și sportivii au 
iarătat, avînd în vedere mai ales 
3»erformanțele slabe obținute, care 
•este situația reală în schi. Există 
'însă un lucru foarte important, 
•care trebuie consemnat de la în- 
•ceput și care se referă la faptul 
țCă și după participarea la Jocu- 
nSle Olimpice de iarnă , din 1952 șî 
3a campionatele mondiale de schi 
«din 1954 au avut, loc ședințe ase- 
nnănătoare în care s-au ridicat a- 
țproape aceleași probleme, ele fiind 
tsocotite pe drept cuvînt de o im- 
jportanță covîrșitoare pentru mer- 
:su| înainte al schiului. Trebuie să 
rarătăm însă, că trăgîndu-se con
cluzii, acestea nu au fost traduse 
ffin fapt de forurile de conducere, 
^Comitetul pentru Cultură Fizică și 
țSport, Direcția instruirii sportive, 
^Inspecția de schi. Comisia centrală

sportulTpopular
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de schi, asociații și colective și 
nici de către sportivi șt antrenori.

In rîndurile care urmează ne-am 
propus să dezbatem problemele e- 
sențiafe ale schiului, probleme în 
fond cunoscute și care și-au găsit 
loc de multe ori pînă acum în co
loanele ziarului nostru. Ele au 
fost discutate din nou șl în șe
dința despre care vorbeam, iar 
noi le însemnăm din nou cu spe
ranța că de data aceasta se vor 
depune eforturi! pentru rezolvarea 
lor. In fond, de ce s-a ajuns la 
sfîrșitul ședință de luni seară la 
concluzii asemănătoare cu cele 

din 1952 șl 1954, de ce problemele 
care trebuiau soluționate apar 
din nou cu aceeași intensitate?

Răspunsul îl vom da în conti
nuare, aceste lipsuri stînd la ori
gina rezultatelor slabe pe care 
sportivii noștri le-au obținut la în
trecerile de la Cortina. La pro
bele alpine, în întrecerile mas-» 
culine, au fost realizate următoa
rele performanțe: slalom uriaș —« 
Gheorghe Cristoloveanu pe locul 
37 și Nicolae Pandrea pe locul 74 
dfn 87 concurenți clasați; slalom 
special — Nicolae Pandrța locul
30 și Gheorghe Cristoloveanu locul 
41 din 57 concurenți clasați; co- 
borîre — Nicolae Pandrea pe locul
31 din 47 concurenți clasați; în 
clasamentul combinată celor trei 
probe alpine Nicolae Pandrea se 
află pe locul 19 din 24 clasați. In 
întrecerile femitiine la probele al
pine: slalom uriaș — Magdalena 
Marotineanu locul 39, Elena Epu- 
ran locul 43 din 44 concurente cla
sate; slalom special — Magdalena 
Marotineanu și Elena Epuran des
calificate; coborîre— Magdalena 
Marotineanu locul 40, Elena Epu
ran locul 44 din 44 concurente 
clasate. La fond băieți: 15 km. — 

Manole Aldescu pe locul 32, Con
stantin Enache pe locul 40 din 61 
concurenți1 clasați; 30 km. — 

Manole Aldescu locul 31, Constan
tin Enache locul 36 din 51 concur 
renți clasați. La fond fete: 10 km. 
— Iuliana Simon locul 38, Stefa
nia Botcariu locul 39 din 39 con
curente clasate; la ștafeta de 3x5 
km. echipa noastră a abandonat. 
La sărituri speciale Nicolae Mun- 
teanu s-a clasat pe locul 42 din 51 
concurenți.

După cum se vede, rezultatele 
se păstrează pe linia performan
țelor realizate de schiorii noștri 
la Jocurile Olimpice de la Oslo 
(1952) și la Campionatele mon
diale din Suedia (1954). Chiar da
că poziția în clasament a fost îm
bunătățită cu cîteva locuri la u- 
nele probe, iar diferențele de timp 
(fond) față de cîștigător sînt mai 
mici, valoarea acestui progres este 
neînsemnată. Ținînd deci seama 
că la trei mari competiții, eșalo
nate pe un spațiu de patru ani, 
performanțele se mențin pe aceeași 
linie mediocră, reiese că prezența 
schiorilor noștri la competiții de 
asemenea amploare este nejusti
ficată. In schimb, participarea la 
întîlnirl mai apropiate nivelului de 
dezvoltare a schiului nostru ar fi 
constituit un real sprijin și 
stimulent pentru progresul a-- 
cestei discipline. Asemenea con
cursuri se organizează la inter
vale foarte apropiate în R. P. Po
lonă. în R. Cehoslovacă, în R. D. 
Germană precum șî în alte țări, 
ele putînd constitui, în același 
timp, un mijloc de verificare a 
posibilităților noastre. Schiorii so
vietici, specializați doar de cu- 
rtnd în probele alpine, au folo
sit tocmai asemenea concursuri 
înainte de a participa ia prima lor 

Olimpiadă. Trebuie să arătăm, în 
plus, că pentru participarea noa
stră la această Olimpiadă n-a exis
tat un plan de perspectivă a cărui 
îndeplinire să fie urmărită pas 
cu pas, deși în mod firesc, acest 
plan ne-ar fi arătat la timp, pe 
măsura îndeplinirii lui, nivelul a- 
tins. Planul întocmit în toamna 
anului 1953, a fost abandonat, ca 
să fie improvizat un nou plan, cu 
șase luni înainte, care și el, la 
rîndul lui, n-a putut fi realizat. 
Mai mult, atît la probele de fond 
cît și la cele alpine concurentele 
au fost înscrise la primul lor 
concurs internațional fără ca va
loarea tor să fi fost verificată în 
concursuri premergătoare. Așa se 
explică faptul că dorința de a par
ticipa cu o ștafetă de fete, care să 
se claseze pe un loc mai bun decît 
o ștafetă masculină, a fost o ade
vărată himeră, premizele de la 
care s-a pornit în această apre
ciere fiind nefondate (rezultatele 
din antrenamentele pe uscat și 
performanța realizată cu un an 
înainte de Elena Zangor în con
cursul din Polonia).

Aceste liDSuri șl confuzii în în
drumarea schiului, lipsuri care vor 
reieși din întreaga lui activitate, 
pe care o vom analiza în conti
nuare, se datoresc în mare mă
sură felului defectuos de organi
zare, modului în care sînt repar
tizate responsabilitățile pe linie 
de inspecție și de pregătire a lo
tului reprezentativ. Trebuie să a- 
rătăm că numai în cursul unul an 
(1955) au răspuns de activitatea 
schiului, pe linie de insoectie. nu 
mai puțin de 5 activiști (A. Vrabie; 
P. Weintraub, B. Ornstein, Gh. 
Mitra, C. Răduțu). E normal ca 
în felul acesta problemele să nu 
poată fî urmărite șt, în fond, pen
tru greșelile comise este greu de 
găsit persoana care să răspundă. 
Aceeași lacună există și pe linia 
îndrumării centrale a pregătirii e- 
chipei reprezentative Inspectorul 
Gheorghe Mitra și antrenorul de 

stat Anghel Vrabie n-au controlat 
în mod serios modul în care sînt 
pregătiți sportivii din totul repțe- 
zentativ și nici felul în care se 
desfășoară activitatea în asociații. 
Lotul schiorilor sovietici este în
drumat de ani de zile de aceiași 
cunoscuți specialiști, Andreev, Ros- 
tovțev, Naumov, lucru care se 
întîmplă și în Austria, Polonia, 
Cehoslovacia etc. Dacă la acea
stă ediție a Jocurilor Olimpice re
zultatele obținute de schiorii fran
cezi nu sînt la nivelul posibilită
ților lor, lucrul acesta se dato- 
rește în bună parte schimbării ri 
vederilor diferite ale celor care au 
îndrumat schiul francez în ultimii 
ani. Este clar deci, că numai o în
drumare unitară și consecventă, 
atît pe linia instruirii și pregătirii 
lotului, cît și pe cea a îndrumării 
schiului, poate asigura realizarea 
unui plan de dezvoltare.

In ceea ce privește baza mate
rială a schiului nostru (pîrtii, fu- 
niculare, trambuline și echipa
ment) problemă foarte des dezbă
tută în coloanele ziarului nostru și 
la ședințele comisiei centrale, si
tuația se prezintă la fel de ne
satisfăcător, cu toate că organele 
de resort sînt convinse de nece
sitatea îmbunătățirii lor. Chiar 
baza principală de la Poiana Sta
lin nu s-a bucurat de atenția cu
venită. Mai mult, din cauza dezin
teresului conducătorilor acestui 
combinat, o parte din instalații și 
amenajări se găsesc într-o stare 
mai proastă decît cu 3—4 ani în 
urmă. Trebuie să recunoaștem că 
în ultimii ani condițiile climatice 
și de teren din țara noastră, nu 
au fost prielnice practicării pe o 
scară largă și pe o durată mai 
lungă a schiului. Dar în același 
timp este știut că nu a existat o 
preocupare pentru a se folosi și a 
se utila centrele în care schiul 
putea fi practicat în condiții su
ficient de bune. Centrul de la 
Borșa, care prezenta condițiuni 
optime pentru practicarea schiului.



Pregătirile 
luptătorilor
Peste trei săptămîni începe 

campionatul republican de lupte 
pe echipe. Toate formațiile care 
vor participa la această mare în
trecere și-au început de multă 
vreme pregătirile. Antrenamentele 
care au avut loc in aer liber și 
tn sală au fost urmate, in unele 
locuri, de meciuri de verificare.
Astfel, după cum ne comunică 
subredacfia noastră din Cluj, cele 
două formafii locale Constructo
rul și Flamura roșie au și susți
nui o inttlnire care a revenit Fla
murii roșii cu scorul de 5—2. Fla
mura roșie și-a început pregătirile 
sub conducerea lui Ștefan Gali, a- 
jutat de Gh. Marton. Luptătorii 
de la „Ianoș Herbak" au condiții 
bune de pregătire: o sală mare 
dotată cu tot utilajul și un parc 
sportiv. In pregătirile de pînă a- 
cum s-a pus accent pe dezvoltarea 
condifiei fizice, pe rezistenta de 
concurs și pe formarea deprinde
rilor tehnice.

Constructorul Cluj și-a început 
antrenamentele încă de la 10 de
cembrie sub conducerea antrenoru
lui Andrei Toczauer. După o pe
rioadă de pregătire în sală, e- 
chipa a plecat pentru 10 zile pe 
Valea Drăganului, unde luptătorii 
au făcut schi și crosuri. Cu o- 
cazia întrecerilor d; trîntă din ca
drul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, au fost selecționați 15 
tineri care au fost angrenați într-o 
pregătire continuă. De acești ti
neri se ocupă antrenorul Dionisie 
Kiss. In ce privește condițiile de 
pregătire ale Constructorului tre
buie să semnalăm lipsa de grijă a 
asociației respective, care nici 
pină acum nu a rezolvat problema 
unei săli de antrenament.

De la Orașul Stalin, subredacția 
noastră ne informează despre pre
gătirile echipei fruntașe Dinamo 
din localitate. Antrenamentele di- 
namoviștilor decurg în condiții 
bune — sub conducerea antrenoru
lui I .Vîrdău — în sala proprie, 
dotată cu tot materialul necesar. 
Echipa va folosi o serie de ele
mente noi, deoarece unii dintre 
luptătorii mai vechi, ca F. Ladis- 
lau, Fr. Hahn, nu vor concura, 
fiind accidentali.★

Duminică 19 februarie, colectivul 
sportiv Constructorul S. M. din 
București, organizează în sala 
Mao-Tze-dun din Capitală, în- 
cepînd de la ora 10, un concurs 
de lupte pe categorii. In continuare, 
se va desfășura „Cupa 16 Februa
rie" la lupte la care vor participa 
colectivele Constructorul S. M. Plo
ești, Metalul București și Știința 
București.

Fulgii deși de zăpadă care cădeau joi după-amiază, nu i-au împiedicat 
— cum se vede — pe dinamoviștii bucureșteni să participe la antre

namentul lor obișnuit. (foto: I. MIHAICA)
------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------

„Cea mai echilibrată ediție a campionatului...”
In parcul sportiv Dinamo este 

o vie animație îin fiecare zi. Aci se 
pregătesc cu sîrguință zeci și zeci 
de sportivi dornici să se prezinte 
cît mai bime în competițiile care 
voir avea loc anul acesta. Printre ei 
se află și fotbaliștii. Intr-una din a. 
ceste zile, tocmai jucau la două 
porți, folosind diferite formule, 
mai’ ales pentru linia de înaintare. 
De pe tușă, antrenorul Angelo 
Niculescu își îndruma Jucătorii, 
dîndu-le diferite indicații tehnice 
și tactice. Jucătorii se străduiau să 
pună în practică sfaturile de pe 
tușă și luptau cu deosebit zel și 
cu mingea și cu zăpada, care le 
îngreunau mișcările. Totuși, în 
timpul antrenamentului, a fost 
greu de apreciat care din liniile 
de atac s*a comportat mai bine: 
Barta — Nicușor — Ene — Nea- 
gu—Suru sau Anghel—Magheț — 
Radu Tudor—Neagu—Nițulescu?

Dacă pentru alcătuirea liniei de 
atac, există felurite posibilități, în 
schimb, pentru apărare lotul este 
restrîns:

— Da, este adevărat — ne-a 
spus antrenorul Angelo Nicuilescu: 
In primul rind resimțim lipsa unui 
portar de rezervă. Acest lucru se 
va rezolva însă prin introducerea 
în lot a două elemente tinere care 
vor fi pregătite să-t înlocuiască cu 
succes, atunci cînd va fi nevoie, 
pe Birtașu. De creșterea lor va 
răspunde în primul rînd Birtașu. 
Nici în rest, lotul nu-i prea mare, 
dar este suficient și vom putea ob
ține în acest fel o mai mare omo
genitate a echipei.

— Ați primit șl elemente noi a- 
niul acesta. Cum au reușit ele să 
se acomodeze cu jucătorii vechi?

— Lotul nostru a fost completat 
cu Vasile Anghel de la Progresul 
C.P.C.S. și Radu Tudor de la Dina

mo Orașul Stalin. Cei doi tineri se 
simt bine în mijlocul nostru, pen
tru că ceilalfi jucători nu i-au pri
mit ca pe niște oaspeți, ci ca pe 
vechi prieteni. In acest fel a fost 
exclusă „perioada de acomodare*. 
Despre modul cum aceștia s-au in
tegrat în jocul echipei este prema
tur să vă vorbesc acum cînd n-am 
făcut decît cîteva antrenamente 
de ansamblu.

— Cum priviți ediția de anul 
acesta a campionatului de fotbal 
al R.P.R.; ce echipe credeți că vor 
lupta cu șanse la titlu și la... re
trogradare?..."

— Consider, după părerea mea, 
edifia pe acest an a campionatului 
de fotbal drept cea mai echilibrată 
din cîte au fost pînă acum. Lotu
rile echipelor cuprind elemente va
loroase și capabile de rezultate 
mari, neașteptate. In ceea ce pri
vește echipele cu șanse să cuce
rească titlul de campioană a țării, 
după părerea mea sînt: CfC.A., 
Flamura roșie U.T.A., Flacăra Plo
ești, și. bineînțeles, Dinamo Bucu
rești. Despre echipele care ar pu
tea „candida" la retrogradare, nu 
vă pot spune nimic, deoarece noile 
promovate. Locomotiva București. 
Progresul Oradea și Dinamo Ba
cău sînt echipe de talia celor din 
categoria A. Rămîne ca însăși 
desfășurarea campionatului să răs
pundă la această întrebare.

Am părăsit parcul sportiv Dina
mo, „atelierul" în care sportivii 
dinamoviști își pregătesc cu miga
lă performanțele viitoare cu con
vingerea că anul acesta vom asista 
la jocuri mai disputate ca oricînd 
și că în noul campionat vom putea 
înregistra o creștere simțitoare a 
calității fotbalului nostru.

H. N.

DE PE TEREn^RILE DE FOTBAL
De tniine, jocurile de antrena

ment ale echipelor de fotbal, în 
special de categorie A (al cărei 
campionat va începe la 18 martie) 
se vor disputa cu regularitate, 
bineînțeles în măsura în care sta
rea timpului și zăpada vor per
mite. Pentru mîine sînt prevăzute 
asemenea jocuri, la care, de si
gur, pasionații fotbalului nu vor 
lipsi. Locomotiva București, de 
pildă, se va antrena în compania 
echipei Progresul CPCS, duminică 
la ora 15.15 pe Giulești II Pen
tru Progresul CPCS (care dă mulți 
jucători lotului național de ju
niori), meciul acesta contează ca 
pregătire în vederea Turneului 
FIFA. Progresul București va in- 
tîlni pe Dinamo 6 București la 
ora 11 pe terenul din str. dr. Stai- 
covici (în deschidere la ora 9.15, 
juniorii Progresului vor juca în 
compania echipei Flamura roșie 
Bere Grivița). Dinamo București 
are în proiect un meci de antre
nament cu echipa sa de juniori, 
pe terenul din parcul sportiv Di
namo. Cealaltă echipă bucureș- 
teană, C.C.A., a plecat ieri dimi
neață în regiunea Cluj unde va 
susține cîteva întîlniri amicale. 
Prima etapă: Ia Cimpia Turzii.

In țară sînt anunțate următoa
rele jocuri de antrenament: Meta
lul Hunedoara-Minerul Petroșani, 
Dinamo Bacău-Flacăra Ploești, 
Progresul Oradea-Recolta Salonta, 
Locomotiva Cluj-Metalul Cluj etc.

In legătură cu pregătirille echi
pelor în vederea campionatului, 
corespondenții noștri ne-au relatat 
următoarele:
• La Săcele, pe um teren înză

pezit, Dinamo Orașul Stalin a sus
ținut prima sa întîlnire Ia două 
porți în compania echipei regio
nale Metaluil Săcele. Rezultatul 
4—1 (1—1, 3—1) pentru Dinamo, 
care a folosit următorii jucători:

Programul campionatului republican de juniori ia fotbal
SERIA VII

Etapa 1 — 8 aprilie : Reoolta Sa
lonta — Metalul Oradea; Locomotiva 
Oradea — Fi. roșie Arad; Progresul 
Oradea — Fi. roșie 7 Noiembrie A- 
rad; Locomotiva Arad — Metalul A- 
rad; Constructorul Arad stă.

Etapa II —15 aprilie: Locomotiva 
oradea — Metalul oradea; Construc
torul Arad — FI. roșie 7 Noiembrie 
Arad: Metalul Arad — FI. roșie A- 
rad; Locomotiva Arad — Recolta Sa
lonta; Progresul Oradea stă.

Etapa in — 22 aprilie FL roșie A- 
rad — Progresul Oradea; Fi. roșie 
7 Noiembrie Arad — Metalul Arad; 
Locomotiva Arad — Locomotiva O- 
radea; Metalul Oradea — Construc
torul Arad; Recolta Salonta stă.

Etapa IV — 29 aprilie: Locomotiva 
Oradea — Constructorul Arad; Me
talul Arad — Metalul Oradea: FI. 
roșie Arad — Recolta Salonta; Pro
gresul Oradșa — Locomotiva Arad; 
FI. roșie 7 Noiembrie Arad stă

Etapa V — 6 mal: Reoolta Salonta 
— Locomotiva Oradea; Constructorul 

Bucur, Siamate (portari), Moarcăț, 
Sercș, Lazăr, Cincu (fundași), 
Vătaiu, Hidișan, Florescu (mijlo
cași), Forsea, Szakacs I, Risfm, Mi
hai, Szakacs II (înaintași).

® In momentul de față, antre
namentele echipei Flacăra Mediaș 
sînt îndreptate spre încadrarea 
noilor jucători în jocul echipei. In 
programul de pregătire — ne scrie 
corespondentul P. Tomescu — Ma
cara și-i inclus și o serie de întîl- 
niri amicale după următorul pro
gram: la 19 februarie cu Flacăra 
7, Ia 26 februarie cu Dinamo Ora
șul Stalin, la 4 martie cu Flacăra 
Ploești și 11 martie cu Metalul 
Steagul roșu Orașul Stalin.

«...„Zăpada încă scîrțîie sub 
pași. Deși termometrul arată —20 
grade, pregătirile echipei Dinamo 
Pitești, recent promovată în cate
goria C, continuă cu aceeași in
tensitate" — își începe scrisoarea 
sa corespondentul Girigare Vara- 
biescu. La antrenamente se ac
centuează în mod deosebit asupra 
pregătirii tehnice Și tactice a ju
cătorilor. Lotul echipei (In care, 
cu excepția Iui Anuțescu, nici un 
jucător nu trece de 25 ani), este 
următorul: Velcu, Leață, Spirea 
(portari), Matei, Udrea, Boldizar, 

Ilie (fundași), Anuțescu, Dănoiu, 
Costea, Duminică, Garcea (halfi), 
Șoimu, Raica, Popescu, Nicolescu, 
Ciopotaru, Toma, Nunweiller, Gu- 
șescu, Traian Marin, Mihalache, 
Stancu, Marșala, Cicman, Burcă 
(înaintași).
« Corespondentul Victor Bozero 

ne comunică din Simeria că echi
pa locală Locomotiva, din catego
ria C, își continuă cu regularitate 
antrenamentele sub conducerea lui 
loan Jovasz. Echipa contează pe 
următorii jucători: Jegălie, Șerie, 
Torocsik, Ighelschi, Pleșa, Mercea, 
Tochidian, Topîrcean, Pakay, Bo- 
gyo, Cordos, Herișan și Marcu.

Arad — Locomotiva Arad; FI. roșie 
7 Noiembrie Arad — FI. roșie Arad; 
Progresul Oradea — Metalul Arad; 
Mtetalul Oradea stă.

Etapa VI — 13 mai: Fi. roșie T 
Noiembrie Arad — Recolta Salonta; 
Metalul Arad — Locomotiva Oradea; 
Metalul Oradea — Locomotiva A- 
rad; Constructorul Arad — Progre
sul Oradea; FI. roșie Arad stă.

Etapa VII — 20 mai: Metalul Arad
— Constructorul Arad; Metalul Ora
dea — Fl. roșie Arad; Locomotiva 
Arad — Fl. roșie 7 Noiembrie Arad; 
Recolta Salonta — Progresul Oradea: 
Locomotiva Oradea stă.

Etapa VIII — 27 mai: Progresul O- 
radea — Locomotiva oraaea; Fl. ro
șie 7 Noiembrie Arad — Metalul O- 
radea; Fl. roșie Arad — Construc
torul Arad; Recolta Salonta — Me
talul Arad; Locomotiva Arad stă

Etapa IX — 3 iunie: Fl. roșie Arad
— Locomotiva Arad; Locomotiva O- 
radea — Fl. roșie 7 Noiembrie Arad; 
Metalul Oradlea — Progresul Oradea: 
Constructorul Arad — Recolta Sa
lonta; Metalul Arad stă.

a intrat în folosința schiorilor a- 
bîa în sezonul 1955—1956 și a- 
tunci încă neutilat. Or. este știut 
că competițiile de schi, un sport 
pretențios din toate punctele de 
vedere, pot fi organizate în mod 
satisfăcător numai dacă se folo
sește sistemul adoptat pretutin
deni, creindu-se centre atît pentru 
începători cît si pentru performeri. 
Așa s-a procedat în U.R.S.S. unde 
există centre puternice la Alma- 
Ata. Bakuriani, în jurul Moscovei 
și Leningradului, la Gorki. Kirov, 
Zlatausk, în Polonia, Cehoslova
cia, Austria si Franța. La noi, cu 
toate eforturile depuse de C.C.S. 
la începutul acestui sezon, acțiu
nea de organizare a centrelor de 
schi n-a dat rezultatele scontate..

Nici în ceea ce privește activita
tea asociațiilor sportive pe linia 
schiului nu s-a ales calea cea mai 
bună. Problemele sezisate și dez
bătute în repetate rînduri au ră
mas simple fapte înscrise în pro- 
cese-verbale. Dacă asociațiile Fla
mura roșie, Voința, Progresul și 
Metalul s-au preocupat de crește
rea elementelor tinere, au negli
jat în schimb împreună cu cele
lalte tocmai problema pe care o 
discutam mai înainte, cea a 
popularizării și lărgirii bazei de 
masă. In problemele de pregă
tire a sportivilor se merge pe a- 
Ceeași linie retrogradă potrivit că
reia se consideră că pregătirea 
schiorilor începe odată cu primele 
semne ale iernii. Chiar sportivi 
fruntași (Nicolae Pandrea, Mag
dalena Marotineanu, Elena Epu- 
ran, Sergiu Rucăreanu, Mi'nai 
Bucur, Gheorghe Drăguș, Klaus 
Theil, etc., etc.) din vina lor, a co
lectivelor din care fac parte și 
bineînțeles a antrenorilor, negli
jează să se antreneze tot timpul 
anului, sau se antrenează destul 
de superficial. In ceea ce privește 
sprijinul material acordat de aso
ciațiile sportive schiului, trebuie 
să recunoaștem că e! este destul 
de consistent, alocîndu-se sume 

Importante. Dar cum sînt folosite 
aceste sume, este cu totul altă 
problemă.

Nu mai departe la începutul a- 
cestuî sezon, comisia centrală de 
schi s-a văzut în situația de a in
troduce în regulamentul competi
țiilor diferite clauze care să îm
piedice utilizarea în echipele aso
ciațiilor a elementelor fără pers
pectivă (fără clasificare sportivă 
corespunzătoare, de vîrstă înain
tată, etc.). Dar nu au trecut decît 
cîteva săptămîni de la luarea aces
tor hotărîri, pentru ca însuși bi
roul comisiei centrale (A. Neto- 
linschi, P. Focșăneanu, D. Hadîrcă,
V. Mazilu etc.) să revină asu
pra unor puncte, făcînd dero
gări care permit tocmai călcarea 
acestor principii, care, după pă
rerea noastră, sînt hotărîtoare. 
Astfel se cheltuiesc sume foarte 
importante cu pregătirea elemen
telor fără perspectivă. Ceea ce 
este și mai grav se referă la fap
tul că asociațiile înțeleg să re
zolve problema schiului, alcătuin- 
du-și loturi reprezentative; în 
schimb, ele înăbușe orice activita
te în colective, acestea neavînd 
pur și simplu secții de schi.

Și problema competițiilor inter
ne este rezolvată defectuos. In 
mod greșit, la Poiana Stalin este 
grupată toată activitatea schiului; 
în schimb se vorbește foarte puțin 
de schi la Reșița, Petroșani, Baia 
Mare, Vatra Dornei, Bușteni, Si
naia, Rîșnov, etc., iar Gheorghe 
Cristoloveanu, Mihai Bîră, Manole 
Aldescu, Constantin Enache n-au 
fost văzuți concurînd niciodată pe 
pîrtiile de la Mogoșa, Vatra Dor
nei sau Stîna de Vale. Pe aceeași 
linie, încurajată de asociații, merg 
și concurenții cu o clasificare mai’ 
modestă și tocmai de aceea se 
pune întrebarea de la cine să în
vețe schiorii din localitățile res
pective ? Pe de altă parte, comi
tetele regionale, raionale, și orășe
nești pentru cultură fizică și sport 
și colectivele sportive nu organi

zează concursuri șî nici chiar dife
ritele etape ale competițiilor cu 
caracter republican.

Dacă aceste probleme se dato- 
resc defectuoasei munci de orga
nizare și îndrumare pe linia schiu
lui, există o altă serie de lipsuri 
tot atît de grave care privesc pro
blemele de instruire și antrena
ment șî de care principalii vîno- 
vați sînt antrenorii și chiar spor
tivii. Rezultatele slabe de la Jocu
rile Olimpice se datoresc în cea 
mai mare măsură lipsurilor pe 
care le au antrenorii noștri. Pen
tru a ilustra felul defectuos în 
care muncesc antrenorii vom da 
cîteva exemple :

Dacă colegiul de antrenori îi 
convoacă pentru discutarea pro
blemelor noi care se pun în legă
tură cu tehnica șî metodica an
trenamentului, cei prezenți se de
clară cu totul de acord, întărind 
chiar cele arătate. luîndu-și anga
jamente. In practică însă, fiecare 
antrenor folosește principii înve
chite care, normal, frînează orice 
progres. Asistînd la antrenamen
tele care se desfășoară cu sportivii 
fruntași la Poiana Stalin, se poate 
constata că există o mare asemă
nare între acestea și schiul prac
ticat de turistul obișnuit. Schiorii 
își încep antrenamentul la ora 11, 
fac două coborîri și acestea in
complete sau fragmentate, ori se 
antrenează în cîteva porți pe o 
pantă destul de ușoară. La ora 13 
îi vei întîlnî luînd liniștiți masa 
în cabană. După-amiezele sînt fo
losite de majoritatea schiorilor 
pentru o odihnă plăcută. De ase
menea, munca cu intensitate mare 
și maximă la fondiști este aban
donată, în locul ei efectuîndu-se 
plimbări de maximum o oră, o oră 
șt jumătate. Din aceste cauze, a- 
tunci cînd există condiții optime 
pentru a se trece la un antrena
ment intens, cînd se poate lucra 
dimineața și după-amiaza și în 
cicluri lungi (așa cum s-a întîm- 
plat înainte de J. O. la Cervinia, 

Leningrad șî Cortina), schiorii 
noștri nu au putut face față rit
mului de muncă, pe care îl folo
seau viitorii lor adversari. Atunci 
cînd li s-a pretins acest lucru, 
după cîteva zile, rînd pe rînd, la 
început schioarele, apoi schiorii, 
au cedat pasul, declarîndu-se obo- 
siți. Nu mai vorbim că în bună 
parte starea aceasta se datorește 
și insuficientei pregătiri pe uscat, 
lucru care a reieșit, de altfel, șî 
din discuțiile purtate la ședința 
de analiză de luni.

Principalii vinovați pentru acea
stă pregătire nesatisfăcătoare sînt 
antrenorii care, așa cum am arătat 
mai înainte, folosesc metode în
vechite și în același timp sînt lip
siți de autoritate față de cei pe 
care îi pregătesc. Este în special 
cazul antrenorilor de la Dinamo 
și Casa Centrală a Armatei Ion 
Coîiban, Ștefan Stăiculescu. Dumi
tru Sulică, Ladislau Covaci, D. 
Frățilă (majoritatea schiorilor care 
formează lotul reprezentativ sînt 
recrutați din aceste două echipe) 
care nu s-au preocupat de edu
cația și pregătirea în condiții cît 
mai bune a schiorilor care ne-au 
reprezentat la Cortina D’Ampezzo. 
Dar și ceilalți antrenori Ion Co- 
jocamu, V. Ionescu, Gh. Loga. A. 
Jifca etc. merg pe aceeași linie a 
îngăduinței cînd este vorba de an
trenament, caută tot timpul justi
ficări ieftine pentru a explica per
formanțele slabe pe care le reali
zează schiorii pregătiți de ei. S-a 
împămîntenit la noi sistemul scu
zelor, arătîndu-se că performanțele 
slabe se obțin datorită materia
lului, unui cant sau cine știe că
rui element secundar. Antrenorii 
nu s-au ocupat de educația elevi
lor lor nu au căutat să le explice 
că munca hotărăște totul și că o 
pregătire făcută temeinic contri
buie la obținerea unor performanțe 
înalte. In perioada de pregătire 
din lunile septembrie, octombrie 
și noiembrie nu s-a muncit cu 
toată seriozitatea, astfel că este 

normal că la începerea antrena
mentului pe zăpadă șî schiorii șl 
schioarele să acuze oboseala, să 
refuze de altfel să lucreze la un 
ritm foarte ridicat. Dar lucrul a- 
cesla este în bună parte explica
bil, cînd știm că și antrenorii s*nt 
convinși că nu trebuie să se lu
creze într-un ritm foarte susținut, 
depunînd toate eforturile. Am ară
tat rnaî înainte că și educația 
schiorilor noștri fruntași lasă mult 
de dorit și tocmai de aceea ei im 
manifestă această dorință de a 
se pregăti cu toată tragerea de 
inimă.

In încheiere, trebuie să mai 
arătăm însă că în ceea ce pri
vește antrenorii de schi există la 
noi o apreciere foarte relativă. 
Din cei 107 antrenori clasificați 
numai 6-7 sînt angajați în aceas
tă funcție. Majoritatea asociații
lor »e mulțumesc să salarizeze 
antrenorii numai în timpul iernii 
și deci în activitatea acestora nu 
există continuitate.

Această critică la adresa celor 
care au reprezentat pe sportivii 
noștri la Jocurile Olimpice de la 
Cortina D’Ampezzo și. în generat 
adusă întregii activități a schiului 
nostru, apare în coloanele ziarului 
nostru în ajunul deschiderii în
trecerilor campionatelor republi

cane individuale. Lucrul acesta 
are o însemnătate deosebită, de
oarece în Poiana Stalin vor fl 
grupați în zilele care urmează 
schiorii fruntași și antrenorii lor, 
conducătorii asociațiilor și colec
tivelor, tehnicienii și specialiștii 
în problemele schiului. Cu acest 
prilej vor trebui să fie organizate 
ședințe în care să se dezbată te
meinic aceste aspecte și multe al
tele, luîndu-se măsuri hotărîtoare 
pentru activitatea de viitor * 
schiului din țara noastră. Numai 
astfel se va putea păși pe drumtfl 
cel mei potrivit, muncindu-se cui 
hotărîre pentru progresul schi» 
lui din țara noastră.



r POIANA SI ax.. tele
fon de la trimisul nostru). — Pro
gramul „Cupei C.C.A." a trebuit 
să sufere noi modificări din cau
ză că aci ninge aproape încon
tinuu, astfel că pîrtiile nu pot fi 
pregătite la timp. Totuși, joi am 
putut urmări întreceri interesante 
în probele de fond. Mai mult de- 
cît atît, în cursa de 3 km. junioa
re am fost martori la o surpriză : 
Margareta Arvay, din echipa aso
ciației Metalul, s-a clasat abia pe 
locul 5, victoria în cursă revenind 
reprezentantei asociației Știința 
Florica Coșug, cu timpul de 
16:34,0 Pe locul doi figurează 
Florica Baghet din echipa eombi- 
nată Avîntul+Recolta, cu 16:45,0. 
Concurentele asociației Voința: 
Grete Bomfert și Anelise Billes se 
află pe locul trei și — respectiv — 
patru, prima cu timpul de 16:53,0, 
iar cea de a doua cu 17:03,0.

Și în proba de fond de 5 km., în 
care s-au întrecut cei mai buni ju
niori, de asemenea o surpriză: Ion 
Leampă din echipa asociației Vo
ința, neînvins pînă la această în
trecere, a trebuit să cedeze primul 
loc tînărului său adversar Adolf 
Geidel, care a obținut performan
ța de 22:29,0. Performanța lui 
Leampă se situează numai la 10 
secunde de cea a cîștigătorului, 
deci 22:39,0. In continuare figu
rează în clasament Dinu Petre (A-

Suspendarea unor cicliști fruntași
Pentru repetate abateri de la 

disciplină, la propunerea consi
liului central al asociației Fla
mura roșie, Comitetul pentru 
Cultură Fizică și Sport a rati
ficat suspendarea cicliștilor

• GIMNASTICA. Astăzi după- 
amiază, începînd de la ora 16, va 
avea loc în sala de la stadionul 
Tineretului un concurs de gimnas
tică pentru selecția lotului femi
nin al R.P.R.

• HANDBAL DE SALA. — Joi 
s-au disputat jocuri în cadrul pri
mei etape a returului competiției 
rezervate echipelor masculine și fe
minine de categorie B. S-au înre
gistrat următoarele rezultate: Pro
gresul F.B. — Voința P.I. (I.) 12—4 
,(5—0); Voința P.I. — Voința M.C. 
(m.) 24—19 (10—13) ; Progresul
I.T.B ‘. — Flamura roșie 7 Noiembrie 
,(m.) 32—23 (11—10).

Miine dimineață începînd de la 
ora 8,30 se vor desfășura în sala 
Floreasca meciurile etapei urmă
toare: 8,30: Metalul 23 August — 
Voința P-I. (f) 9,20: Voința M.C.— 
Progresul F.B. (m.) 10,30: Progre
sul F.B. — FI. roșie F.C. (L); 11.20: 
Știința Construcții — Progresul 
I.T.B. (m.); 12,30: Locomotiva G.N. 
•— Flacăra (L); 13,20: Flamura ro
șie 7 Noiembrie—Voința P.I. (m).

• LUPTE: Azi și mîine se des
fășoară la Lugoj o import intă 
competiție organizată în cinstei

Luni 20 februirie a.c. va avea 
Ioc. la Agenția Centrală Pronos
port din Calea Victoriei 9, trage
rea din urnă a premiilor speciale 
atribuite concursului Pronosport 
nr. 5 din 5 februarie a.c. buleti
nelor cu 0 rezultate. Premiile acor
date acestui concurs constă din 
următoarele obiecte:

O motocicletă „Moscva" parti
cipantului cu cele mai multe va
riante cu 0 rezultate.

O motocicletă „Moscva", 3 api- 
rate de radio „Superelectro-mag- 
netica" și 3 biciclete „Diamant" 
prin tragere din urnă.

★
Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 6 etapa din 12 fe
bruarie a.c, continuă mîine dumi
nică 19 februarie între orele 8—13, 
la toate agențiile proprii Pronos-
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Cupa C.C. A. la schi
Vîntul (-Recolta) cu 23:29,0, D. 
Zaharia (C.C.A.) 24:05,0 și apoi 
la egalitate I. Muscoi (FI. roșie) 
și A. Ronfeld (Progresul) cu 
24:13,0.

Proba de slalom special juniori 
și junioare s-a desfășurat în con
diții foarte grele pe Canțer, tot 
timpul cursei ningînd puternic. 
Duelul dintre Nicolae Iovici și Pe
tre Clinei s-a soldat cu victoria 
celui dintîi. In prima manșă Iovici 
a terminat în 39 sec., față de 
Clinei care a realizat 40,2 sec. In 
manșa a doua, Clinei forțează și 
reușește să obțină un timp mai 
bun, totuși insuficient pentru a-1 
întrece pe învingător. Diferența 
dintre ei este însă extrem de mică: 
2 zecimi de secundă. Iovici a ob
ținut 81 secunde, iar Clinei 81,2 
sec. Pe locul trei se află un coechi
pier al lui Iovici, Horst Hanisch, 
deci tot un reprezentant al asocia
ției Flamura roșie cu 85,9 sec. In 
clasament figurează apoi V. Rusu 
(Locomotiva) 87,5 sec., I. Zangor 
(FI. roșie) 90,0 sec.

In cursa de slalom rezervată ju
nioarelor, studenta de la Institutul 
de Cultură Fizică, Gertrude Le- 
xen a cîștigat cu 91,5 sec. La 4 
sec. de performanța acesteia se 
află Mihaela Ghioarcă (Voința) 
cu 95,6 sec. Concurentele clasate 
pe locurile următoare au reușit 
performanțe destul de slabe: Ro- 

fruntași Const. Stănescu și Sil
via losif-Stănescu după cum ur
mează : C. Stănescu de la 1 
dec. 1955—1 dec. 1956; Silvia 
Stănescu de la 1 dec. 1955 la 1 
iunie 1956.

.1
zilei de 11 martie, Uotală cu „Cu
pa Deputatului". Participă: Pro
gresii Lugoj, Locomotiva Timi- 
șoari, Metalul Reșița și Flamura 
roșie Arad, toate din categoria A.

— Mîine, în organizarea colecti
vului Flamura roșie „Ianos Her- 
bak“, se dispută Ir Cluj un con
curs cu participarea echipelor Me
talul B. Mare, Voința Tg. Mureș 
și Constructorul Cluj.

Aceste concursuri servesc și ca 
verificare înaintea campionatului 
categoriei A.

• HOCHEI. — In primul meci 
din cadrul campionatului Capitalei 
Locomotiva TAROM a învins Fir- 
mtira roșie Bere Rahova cu 5—2 
(2—0, 1—1, 2—1), prin punctele 
marcate de Buta (2), Loghin, An
tonin, Ardeleanu, respectiv Ocroș 
și Moarcăș. Jocurile continuă zil
nic pe terenul Dinamo, începînd 
de la ora 18.

— Li Sf. Gheorghe, echipa lo
cală Voința a susținut un dublu 
meci cu Voința M. Ciuc. In prima 
partidă, oaspeții au învins cu 
8—5, iar cel de-al doilea joc s-a 
terminat la egalitate: 3—3.

@;onosport
port din raioanele unde participan- 
țiî și-au depus buletinele.

Programul concursului 
Pronosport nr. 8 

Etapa din 26 februarie 1956

I. St. Etienne'— Nimes (camp 
francez).

II. Toulouse — Lyon (camp, 
francez).

III. Marseille — Lille (camp, 
francez).

IV. Racing Club Paris — Sedan 
(camp, francez).

V. Nrncy — Nice (camp, fran
cez).

VI. Milan-Padova (camp, ita
lian). 

dica Bucur (Progresul) 104,2 sec., 
H. Schulleri (FI. roșie) 114 sec. și 
O. Schulleri 130,9 sec.

In cursul dimineții de astăzi 
(n.r. ieri) s-a disputat o singură 
probă, cea de ștafetă 4X10 km. 
Cursa de slalom special a fost a- 
mînată deoarece organizatorii s-au 
găsit în imposibilitate de a pre
găti pîrtia pentru ca întrecerea să 
se desfășoare în condiții bune. La 
ștafeta 4X10 km. victoria a reve
nit normal dinamoviștilor, care 
au obținut performanța de 2 
h. 36.16,0. De altfel trei din
tre componenții acestei șta
fete au reușit cele mai bune 
performanțe pe 10 km.: Ma- 
nole Aldescu 38:29,0, Constantin 
Enache 38:39,0, Gh. Olteanu 
38:45,0, In clasamentul ștafetelor 
figurează după echipa asociației 
Dinamo, echipa C.C.A. cu 2 h. 
41:15,0, FI. roșie 2 h. 44:35,0, Me
talul 2 h. 45:34,0, Știința 2 h. 
46:44,0, Voința 2 h. 48:52,0.

EM. VALERIU
---------- ----------------

Inaugurarea activității 
competiționale 

la motociclism
Duminică 12 februarie urma să 

aibă loc deschiderea oficială a acti
vității competiționale la motoci- 
clisrn, prin participarea alergători
lor bucureșteni și a cîtorva motoci- 
oliști din provincie la competiția 
de regnilaritate organizată de aso
ciația Locomotiva. Cursa nu a putut 
avea însă loc din cauza zăpezii care 
a făcut șoseaua impracticabilă.

Asociația Locomotiva a hotărtt 
să rețxrcgirameze alergarea pentru 
mîine dimineață, cu începere de la 
ora 9,00 pe aceeași rută: București- 
Găești-București.

In București, sosirile motocidiști- 
lor idin cursă se vor face în același 
loc de unde alergătorii vor iua mîi
ne dimineață startul, adică în drep
tul clubului atelierelor Grivița Ro
șie din calea Griviței.

Primul ciclocros 
al anului

Mîine se va deschide sezonul de 
ciclocros pe anul 1956, Prima pro
bă a anului este organizată de că
tre secția de ciclism a colectivului 
sportiv Locomotiva Grivița Roșie 
fiind dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Ca și în anii trecuți, în
trecerea se va desfășura pe stră
zile din jurul Atelierelor Grivița 
Roșie și va reuni la start pe . cei 
mai mulți dintre cicliștii fruntași, 
specialiști ai acestei probe.

Adunarea concurenților se va 
face la ora 9,30 la Atelierele Gri
vița Roșie de unde se va da ple
carea cu începere de la ora 10,30. 
Sosirile vor avea loc tot în fața 
Atelierelor Grivița Roșie.

In cadrul primei competiții de 
ciclocros a anului se vor desfășu
ra probe pentru categoriile: avan
sați, semicurse, juniori, fete și 
biciclete de oraș.

VII. Novara — Bologna (camp. 
Italian).

VIII. Spal — Roma (camp, ita
lian).

IX. Genoa — Napoli (camp, ita
lian).

X. - Lanerossi—Sampdoria (camp. 
Italian)'.

XI. Fi. roșie Jimbolia — Fl. ro
șie Lugoj (hand, fem.)

XIL Fl. roșie Arad — Cons
tructorul Tim. (hand, f.)

MECIURI DE REZERVA

A. Reims — Metz (camp, fran
cez).

B. Monaco — Bordeaux (camp, 
francez).

C. Dinamo Tg. Mureș — Pro
gresul Tg. Mureș (baschet mase.)

D. Constructorul Cluj — Dinamo 
Oradea (baschet mase.)

„Calul cu minere" este unul dintre cele mai grele aparate. El cere 
gimnastului multă forță și îndemî nare, lată-l în fotografie pe maestrul 
sportului Fr. Orendi executînd un exercițiu la acest „pretențios" 

ana ra*.

CÎTEVA WN PROBLEMELE GIMNASTICII ÎN 1955 (II)
In articolul precedent ne-am o- 

cupat de unele aspecte ale muncii 
de gimnastică cu categoriile infe
rioare. In rîndurile de față vom 
arăta cîteva din problemele gimnas
ticii de performanță, încercîntd să 
cuprindem, pe cît posibil în acest 
spațiu, ceea ce a fost mai semnifi
cativ în această activitate anul tre
cut.

Este știut că munca de instruire 
a gimnaștilor fruntași nu este simi
lară cu cea a categoriilor inferioa
re și medii (adică ea nu se desfă
șoară după programul de clasificare 
cu exerciții impuse de acesta), ci 
după un program internațional cu 
exerciții impuse, elaborate de F.I.G., 
exerciții anume alcătuite pentru 
campionatele mondiale și Jocurile 
Olimpice. In afară de exercițiile 
impuse trimise de F.I.G., fiecare 
gimnast mai pregătește cîte un 
exercițiu liber ales. Mai trebuie 
spus că atît exercițiile impuse cît 
și cele liber alese sînt alcătuite 
ținîndu-se seama de nivelul ge
neral al gimnasticii pe plan mon
dial în perioada respectivă, fiind 
din ce în ce mai grele.

Am dat aceste cîteva lămuriri 
pentru a arăta pe ce linie și în 
funcție de ce sarcini s|-a dus 
munca anul trecut cu gimnaștii 
de frunte ai țării, an în care gim; 
nasfica noastră — în special cea 
feminină — a continuat să se a- 
firme din ce în ce mai puternic. 
Succesele remarcabile repurtate de 
echipa noastră feminină și cor*- 
portarea meritorie a echipei mas
culine confirmă că munca de in
struire și pregătire a loturilor 
noastre reprezentative a fost bună 
și că a fost îndeplinită pe linia 
sarcinilor trasate. In anul trecut, 
echipa noastră feminină a susți
nut trei îr.tîlniri internaționale 
cîștigîndu-le pe toate. Cea mai 
valoroasă victorie este, fără îndo
ială, cea obținută în fața puter
nicii formații a R.P. Ungare, a 
doua clasată, atît la Jocurile Olim
pice din 1952, cît și la campiona
tele mondiale din 1954. Partici- 
pînd la întrecerile Festivalului de 
la Varșovia, unde s-au întîlnit din 
nou cele mai puternice echipe din 
lume, reprezentativa noastră fe
minină s-a clasat pe același loc 
(3) atît în clasamentul pe apa
rate cît și la ansamblu. Evolu
ția ansamblului nostru, care a pre
zentat exerciții avînd drept „a- 
parate portative" panglici, a făcut 
o admirabilă impresie, prin nou
tatea pe care o aducea în progra
mul ansamblurilor.

In ierarhia celor mai bune gim
naste, Elena Loușteanu deține locul 
I în țara noastră și ea a contir- 

. mat din nou valoarea dovedită 
cu prilejul campionatelor mon
diale. La întrecerile Festivalului 
Elena Leuștean s-a clasat pe locul 
5—6.

Acțiunea de lărgire a lotului 
prin introducerea de noi elemente 
talentate a fost continuată și în 
anul 1955, multe dintre „speran
țele" gimnasticii noastre fiind in
troduse chiar în echipa care a sus
ținut întîlnirile internaționale. 
Printre acestea remarcăm pe Geor- 
geta Hurmuzache, Sonia Inovan, 
Anastasia Ionescu ș.â. Din echipa 
„B" pot fi evidențiate Thea Muller, 
Marcela Bertea și Elena Po- 
povici. A crescut și nivelul tehnic 
general al gimnastelor fruntașe, 
iar acum diferența dintre prima 
și ultima componentă a echipei s-a 
redus simțitor, obținându-se atît 
de mult dorita omogenitate.

Tn privința gimnasticii masculine 
situația este mai puțin îmbucură
toare. Este drept că în ultimii 
ani s-a făcut un oarecare salt cali

tativ, aar acesta este încă neîn
semnat. După rezultatele obținute 
de reprezentativa noastră mascu
lină în ultima vreme, ne putem 
considera acum între locurile 8— 
12 în ierarhia celor mai bune e- 
chipe. (La Jocurile Olimpice din 
1952 echipa noastră s-a clasat pe 
locul 20). Printre succesele obțîJ 
nute anul trecut putem enumera 
locul 3 la inele cucerit la Festi
val, unde echipa noastră a fost 
întrecută de cea a R. Cehoslovace^ 
a doua în clasamentul acestei 
competiții, cu numai o zecime. A- 
paratele la care echipa noastră 
masculină s-a comportat nesatis
făcător rămîn bara fixă și calul cu 
minere. Neafirmarea gimnasticii 
noastre masculine pe plan mon-’ 
dial este determinată și de faptul 
că în momentul introducerii aces
tei discipline sportive la noi, în 
țară, în celelalte țări ea avea un 
nivel foarte ridicat. Totuși, în ul
timii ani au fost formați gimnaști 
care în curînd vor putea ajunge 
la nivelul cerințelor. Maeștrii 
sportului Fr. Orendi și A. Ke- 
rekes au obținut în întîlnirile in
ternaționale locuri bune. Semnifi
cativ este chiar ultimul concurs al 
anului trecut, cînd. intîlnind echi
pa R.P. Ungară, A. Kerekes și Fr. O. 
rendi s-au olasat pe locul 2 fiind în- 
trecuți de cîșrigăfdrul concurs»-' 
lui numai cu cinci sutimi și în- 
trecînd la rîndul lor gimnaști de 
valoare ca Takacs, primul la Jocu
rile Mondiale Universitare din 
1954. După Kerekes și Fr. Orendf, 
care se distanțează de restul echi
pei, și alți gimnaști cv vechime 
în lot, ca M. Botez, I. Focht, Z. 
Balogh, se ridică o serie de ti
nere elemente printre care H. O- 
rendi, N. Kovacs, St. Hărgălaș 
ș..a.

Campionatele R.P.R. au arătat 
că nivelul general al sportivilor 
de performanță a crescut. Astfel', 
la campionatul pe echipe care a 
avut loc în primăvară, la cate
goria maestre au concurat 22 gim
naste, primele 10 realizînd o me-' 
die de 73,25 p. ceea ce reprezintă 
9,15 p. la fiecare exercițiu. Com- 
parînid aceste rezultate cu cele de 
la ediția precedentă a campiona
tului R.P.R., remarcăm o creștere 
serioasă. Atunci, au participat la 
categoria maestre doar 12 sporti
ve, iar media primelor 10 a fost 
de numai 66,40 p. adică mai puțini 
decît media concurentelor clasate 
în 1955 între locurile 11—20. Un 
progres asemănător l-au făcut șî 
băieții, care la campionatele R.P.R. 
au executat exercițiile satisfăcă
tor, deși exercițiile impuse erau 
cele . olimpice, introduse în pregă
tirea lor cu puțină vreme înainte 
de data campionatelor.

Anul 1955, a constituit, după 
cum arătam și mai sus, un an de 
afirmare pentru gimnastica noa
stră de performanță. Acest llț- 
ciru nu trebuie însă să ne infiinru- 
reze. Să nu uităm că prestigiul 
pe care ni l-am cîștigat a fost ob
ținut cu prețul unor mari efor
turi și după o muncă serioasă. 
Datoria noastră este acum să îl 
menținem și chiar să-1 ridicăm 
prin cucerirea unor noi perfor
manțe și mai valoroase. Și posî-> 
bilitățî avem. Avem condiții mate
riale dintre cele mai bune, avem 
cadre talentate șî cu reale posi
bilități de creștere. Rămîne nit4 
mai să știm să folosim condițiile 
existente și să formăm cum tfew 
bule cadrele de care dispunem.

GUSTAV FISCHER 
antrenor de staț

ELENA MATEESCU



Sporiivii 
au înfîmpinaf 

Congresul
Departe 

de Moscova...
Pentru a sărbători marele eve
niment, fiecare sportiv sovietic 
era dornic să facă ceva. Un fapt 
cit de mic, dar deosebit, prin 
care să-și arate dragostea și de
votamentul față de marele par

tid comunist, ai cărui reprezentanți de frunte se întruneau la Mos
cova cu prilejul celui de al XX-lea Congres.

Cu gîndul la acest eveniment de importanță istorică mondială, 
cu inimile încălzite de dragostea pentru făuritorul fericirii poporului 
sovietic, pașii i-au purtat parcă mai repede spre victorie pe Grișin, 
Mihailov, pe Boris Silkov. Puteri noi au căpătat Liubovi Kozîreva 

sau cei 16 hocheiști, în momentele de grea încercare ale întrecerilor 
olimpice. Dar animați de un fierbinte patriotism, ei au repurtai la 
Cortina D'Ampezzo strălucite victorii internaționale, ridicînd pe cul
mi și mai înalte gloria sportivă a patriei lor.

Atmosfera marilor concursuri s-a mutat apoi pe stadionul Bis
let din capitala Norvegiei, locul de desfășurare a campionatului mon
dial de patinaj viteză. De patru ori au răsunat, în aerul rece al 
Scandinavici, acordurile înălțătoare ale imnului de stat al Uniunii 
Sovietice. Titlul de campion absolut al lumii a revenit, după cum se 
știe, sportivului sovietic Oleg Goncearenko. lată ce a rostit el după 
marea sa victorie de la Oslo:

„Sînt bucuros că am reușit să readuc patriei mele titlul de 
campion mondial. Succesul meu este succesul școlii patinajului so
vietic. Nu-mi pot exprima în cuvinte fericirea că am putut să aduc 
celui de al XX-lea Congres al P.C.U.S. și modestul meu dar — cu
nuna de lauri a campionului lumii".

Iniîmpinînd marele eveniment, săritorii în înălțime Kașkarov 
și Stepanov au adăugat noi centimetri recordului unional pe teren 
acoperit, aducîndu-l la valoroasa cifră de 2,04 m. Sportivii din Ia- 
kuțk au organizat în cinstea Congresului întreceri pe un ger de 52 
grade. Antrenorii fruntași și-au luat angajamentul de a pregăti nai 
cadre tinere pentru mișcarea de cultură !izică, de a ridica pe trepte 

;și mai înalte măiestria sportivilor sovietici. Furtunile de zăpadă nu 
•i-au împiedicat pe schiorii din Amur să pornească în lungi expediții, 
’să străbată sate șl mici centre locuite din nord, aducînd localnicilor 
materiale privitoare la cel de al XX-lea Congres, discutînd problemele 
Congresului, organizind mitinguri și ședințe festive.

Fiecare sportiv sovietic a trăit cu intensitate aceste zile, în- 
tîmpinînd Congresul ca pe o mare sărbătoare. Prin succesele obți
nute în muncă și pe terenul de sport, ei au răspuns grijii părintești 

,pe care partidul comunist o poartă zi de zi față de cultura fizică, 
ifață de cauza nobilă a sănătății și fericirii poporului sovietic.

- —

Cifre și date din sportul sovietic
• In momentul de față sporti
vii sovietici dețin 93 recorduri 
mondiale ia atletism, patinij-vite- 
ză, tir, haltere, ciclism, motoci- 

clism si automobilism. Această ci
fră întrece aproape de două ori și 
jumătate numărul recordurilor 
mondiale deținute de sportivii U- 
niunii Sovietice în anul 1952.

• Institutul de Cultură Fizică 
din Moscova a dit pînă în prezent 
mișcării sportive peste 10.000 de 
specialiști și aproape 1.000 instruc
tori calificați. In colectivul spor- 
|tiv al Institutului activează 18 sec- 
jții în care sînt practicate 38 disci
pline sportive. Colectivul cuprinde 
‘17 maeștri emeriți ai sportului, 35 
maeștri și 270 sportivi de catego
ria I.

• Pregătiri intense se fac în ve
derea SpartacTiiadei popoarelor din 
U.R.S.S. și în Republica Sovietică 
Federativă Socialistă Rusă. Con
siliul de miniștri al R.S.F.S.R. a 
alocat suma de 68 miliorne ruble 
pentru completarea inventarului 
sportiv, necesar întrecerilor. Toto
dată, ministerele, departamentele 
și comitetele executive locale au 
prevăzute în bugetele lor 56 mi
lioane ruble pentru construcții și 
amenajări sportive.

• La campionatele mondiale fe
minine de patiniaj-viteză, sporti
vele Uniunii Sovietice au cucerit 
cinci medalii de aur, cinci de ar
gint și cinci de bronz, deci toate 
medaliile care s-au decernat cu 
prilejul acestei competiții. De no

tat că din anul 1948, cînd au par
ticipat pentru prima dată la acea
stă competiție, patinatoarele sovie
tice n-au cedat niciodată suprema
ția în cadrul întrecerilor mondirle.
• Cea mai lungă expediție din 

istoria schiului a fost efectuată în 
anul 1936, de cinci comsomoliști 
care pe schiuri, care pe jos, au 
parcurs în 126 zile de mers dis
tanța de 9.240 km (I) pe traseul 
Orehovo Zuevo — Moscova — 
Komsomolsk pe Amur. Cei cinci 
eroi ai expediției lucrează acum 
în diferite uzine din Siberia de 
răsărit (Primorie).
• In cei zece ani de existență, 

Institutul de Cultura Fizică din 
R.S.S. Kazahă a pregătit 600 spe
cialiști în diferite ramuri ile spor
tului. In cadrul Institutului s-au ri
dicat 16 maeștri ai sportului, 200 
sportivi de categoria I și 922 de 
categoria i Il-a.
• In întrecerile sportive ale anu

lui 1955, au participat 60.000 de 
colective din R.S.F.S.R., nu mărind 
5.500.000 participanți. Sportivii fe
derației ruse au stibHit anul tre
cut 177 recorduri, dintre care 31 
întrec recordurile mondiale ofi
ciale.
• Cea mai bună performanță so

vietică în proba de înot pe 100 m. 
liber a fo6t anul trecut de 56,9 sec. 
Ciu acest rezultat, Lev Balandin 
ocupă primul loc în Europa și lo
cul al patrulea în lume.

Priviți pe hartă. Moscova-Ir- 
kuțk. Aproape 6000 de kilometri în 
linie dreaptă. Această distanță a 
străbătut-o maestrul internațional 
V. Panov pentru a face o vizită 
pe aceste meleaguri și pentru a-și 
împărtăși apoi impresiile despre 
viața șahistă din străvechiul oraș 
siberian. Am aflat astfel că în 
capitala Siberiei de vest activita-, 
tea șahistă cunoaște o vie desfă
șurare, pulsînd în numeroase co
lective mari și puternice. Cele mai 
importante sînt acelea ale Univer
sității și Institutului Metalurgic, 
care reunesc peste 600 de șahiști.

Despre dezvoltarea de masă a 
șahului Ia Irkuțk vorbesc marile 
competiții, devenite tradiționale. 

De patru ori, în ultimii trei ani, au 
avut Ioc meciuri la 100 mese între 
echipele Universității și ale Insti
tutului Metalurgic și de fiecare 
dată ele au luat sfîrșit cu un re* 
zultat 
an, la 
sității 
la... 1

de egalitate. Abia în acest 
120 mese, studenții Univer- 
și-au impus superioritatea 
punct diferență.

O tradiție de 13 ani 
meciul Irkuțk-Ulan Ude. 
total al acestor întilniri 
154,5—143,5 în favoarea 
lor din Irkuțk. In 1955, însă, re
prezentanții Buriat Mongoliei au 
cîștigat cu scorul de 19,5-jl8,5.

O excelentă demonstrație a dez
voltării șahului în această parte 
a Siberiei a fost meciul la 350 
mese între echipele Burevestnik, al
cătuită din studenți și profesori, 
și reprezentativa orașului. Meciul 
s-a desfășurat în cinstea celui de 
al XX-lea Congres al P.C.U.S. 
După cinci ore de luptă aprigă, 
Burevestnik a cîștigat cu scorul 
de 204,5—145,5. Un rezultat care 
face cinste ambelor echipe și care 
vorbește despre buna pregătirea 
acestei competiții, ce pare să nu 
cunoască egal în străvechea istorie 
a șahului.

numără 
Scorul 

este de 
șahiști-

In masivul 
Kirghiză se 
înconjurat de munți și păduri. Pro- 
fitînd de o zi mai caldă, sportivii 
din Prjevalsk au efectuat o excur
sie în bărci. Ei au străbătut peste 
200 km. vizitînd localitățile de 
pescari de pe mal, discutînd îm
preună cu ei materialele celui de 
al XX-lea Congres al P.C-U.S.

Tian-Sian din R.S.S. 
află Iacul Issik-Kul,

Un grup de alpihiști din R.S.S. 
Kazahă au efectuat în plină iarnă 

o ascensiune îndrăzneață pe „Pis
cul Sovietelor", la 4150 m. deasu
pra nivelului mării. Alpinițtii și-an 
închinat performanța lor Congre
sului Partidului.

Echipa de hochei a U.R.S.S. fotografiată la Cortina D’Ampezzo după marea victorie asupra repre
zentativei. Canadei

expediții la cucerirea
Refugiul alpin de mare altitudine al asociației sportive Burevestnik, 

in munții Caucaz. De aci pornesc nenumărate 
culmilor înzăpezite.

Din nou cel mai bun din lume
fă-
în

Multe pronosticuri au fost 
cute la începutul acestui an, 
preajma începerii marilor compe
tiții de patinaj viteză. După pă
rerea cronicarilor celor mai com- 
petenți în această disciplină, ac
tualul sezon trebuia să aducă o 
importantă clarificare în problema 
supremației mondiale. Cine sînt 
cu adevărat cei mai puternici: nor
vegienii, suedezii sau sovieticii?

Norvegienii aveau de partea lor 
argumentul tradiției. In memoria 
tuturor mai era proaspătă figura 
marelui campion Hjaîmar Ander
sen, de trei ori campion mondial șî 
triplu campion olimpic, și era de 
presupus că tinerii patinatori nor
vegieni a-u învățat ide la profe
sorul lor.

Șansele suedezi
lor erau analizate 
prin prisma remar- . 
cabilei performan
te obținute anul 
trecut de tînărul 
Sigvard Erikssen, 
care reușise im
presionantul „tur 
de forță” de a cu
ceri ân același se
zon 
campion al lumii 
și al Europei.

Patinatorii sovie
tici care s-au afir
mat pe arena inter
națională după a- 
nul 1950, aveau și 
ei în palmares 
două victorii la campionatele lu
mii. Goncearenko în 1953 și Boris 
Siikov în anul următor, făcuseră 
pe pista de gheață a stadioanelor 
din Helsinki (Finlanda) și Saporro 
(Japonia) turul de onoare al cam
pionilor mondiali absoluți.

Incertitudinea a plutit în lumea 
specialiștilor patinajului viteză pî
nă în ajunul jocurilor olimpice. Se 
vădise totuși că pe distanțele 
scurte viteziștii sovietici nu au ri
vali. Cu puțin înaintea Olimpijdeî, 
Evghenii Grișin a stabilit la Cor
tina un nou record mondial pe 
500 m. cu excepționala performanță 
de 40,2 sec. Cam în același timp, 
ia Davos, Itrrii Mihailov pulveri
zase recordul mondial în cursa 
de 1500 m.

In schimb, la 5000 și 10.000 m. 
mulți îi vedeau învingători pe 
scandinavi. Poate Erikssen, poite 
Iohannesen, poate chiar „bătrî- 
mil” Andersen, care venise la Cor
tina să-și încerce pentru ultima 
dată forțele într-o întrecere desfă
șurată sub semnul celor cinci 
cercuri înlănțuite...

Și totuși, întrecerile olimpice de 
patinaj viteză de pe gheața exce
lentă a lacului Misurina au spulbe
rat toate speranțele nordicilor. Pa
tinatorii sovietici au fost imbata
bili pe trei din cele patru distanțe 
clasice. Este de prisos să mai 
repetăm rezultatele atît de bine 
cunoscute. Totuși, la o concluzii 
interesantă ajungem făcînd clasa
mentul primelor șase locuri în fie
care probă. Punctînd clasic cu 
7-5-4-3-2-1, obținem pentru U.R.S.S. 
44 puncte, pentru Norvegia 14, 
Suedia 13, Finlanda 9, Olanda 7, 
S.UA. 1 punct. Se remarcă ușor 
că reprezentativa U.R.S.S. a acu
mulat mai multe puncte decît toate 
cele trei țări scandinave la un toc. 
Sportivii sovietici au cucerit patru 
medalii de aur și trei de bronz.

titlurile de

patinatoriavînd 9 
mele 6 locuri, față 
gienilor și 3 ai suedezilor.

Dar după întrecerile de la Cor
tina era prematur să se facă un 
bilanț. In fața patinatorilor mai 
stătea o competiție de mare am
ploare, campionatul mondial, care 
s-a desfășurat la 11-12 februarie 
pe stadionul Bislet din Oslo. In ca
pitala Norvegiei se adunase „floa
rea” patinajului viteză de pe glob.- 
Cei 60.000 de spectatori, încura- 
jîndu-și frenetic echipa, scontau 
o victorie norvegiană. Dar re
vanșa n-a avut loc, căci, ca și la 
Cortina patinatorii sovietici au cu
cerit primele locuri obținînd, în 
plus, prin Oleg Goncearenko, titlul 
de campion mondial absolut al ce
lor patru

Oleg Goncearenko

clasați în prD 
de 4 ai norve-

probe. Spre deosebire de 
Cortina, la Oslo, 
victoria culorilor 
Uniunii Sovieticea 
fost și mai catego
rică. Primele două 
locuri la 500 m„ 
primele patru . la 
1500 m., primuil loc 
Ia 5000 m., primele 
trei la tetratlon. 
După clasamentul 
nostru echipa 
U.R.S.S. a acumu
lat 57 puncte, lă- 
sînd cu aproape 30 
puncte în urmă e- 
chipa Norvegiei. La 
nici una din edi
țiile precedente ale 
campionatului man- 

patinatorilor sovietici 
de categoric.

dial' succesul 
n-a fost atît

Nu este lipsită de interes biogra
fia sportivă a campionului lumiî. 
Oleg Goncearenko s-a născut în 
Ucraina, Ia Harkov, oraș care nu 
s-a mîndrit niciodată cu patina
tori vestiți. Aci, iarna nu este lun
gă, iar tineretul s-a specializat mai 
ales în sporturile de vară. Chiar 
și Goncearenko și-a început carie
ra sportivă practicînd atletismul 
și ciclismul. Primul antrenor al 
Iui Oleg a fost chiar mama sa. 
Clavdia Sergheevna, una dintre 
cele mai cunoscute sportive ale 
Ucrainei. Ea și-a învățat fiul de 
mic copil să meargă pe bicicletă 
și să patineze. In 1949 familia 
Goncearenko a obținut o dublă vic
torie sportivă: Clavdia Sergheevna 
a cîștigat titlul de campioană de 
patinaj a Ucrainei, în timp ce la 
juniori primul loc a revenit fiului 
ei. Intre timp, Oleg Goncearenko 
și-a terminat studiile tehnice și 
a plecat să muncească la Mos
cova. Aci el și-a (ksdvîrșit 
calitățile sale sportive. „Goncea
renko are picioare de oțel" spun 
deseori amatorii de Sport, urmâ- 
rindu-i alergarea impetuoasă. For
ța și îndemînarea tînărului pati
nator sînt, într-adevăr, de admirat. 
EI a fost de altfel primul sportiv 
sovietic care a parcurs distanța 
de 10.000 m.în mai puțin de 17 mi
nute. In " ... ............................"■
ceafenko 
forturile 
campion 
după ce 
presionant probele de 5000 și 10.000 
m. La campionatele din anii 1954 
și 1955 el a ocupat locul 2 la mul- 
tiatlon, iar acum a cucerit din nou 
titlul de cel mai bun patinator de 
viteză al lumii.

1953 la Helsinki, Gon- 
și-a văzut încununate e- 
cu primul 6ău titlu de 
mondial absolut, obținut 
cîștigase Intr-un stil im-
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ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ A FOTBAltȘTUOR NOȘTI
Anul acesta, fotbaliștii noștri vor susține o serie de întâlniri 

internaționale, înterțări și intercolective. Prima reprezentativă a țării 
va disputa următoarele meciuri :

22 aprilie : R.P.F. IUGOSLAVIA — R.P.R.
24 iunie: R.P.R. — SUEDIA
1 iulie: R.P.R. — NORVEGIA

30 septembrie: R. P. BULGARIA — R.P.R.
In ce privește echipa reprezentativă secundă, aceasta are în 

program deocamdată două jocuri: cu Norvegia B la 30 iunie) și cu 
P P. Bulgaria B (la 30 septembrie).

Juniorii vor avea și ei o activitate internațională. După mec»u- 
rî’e pe care le vor susține în R. P. Ungară, în cadrul Turneului 
FiFA (între 28 martie și 2 aprilie), echipa reprezentativă va înțilni 
selecționata R. P. Polone la t iulie la Zabrze, iar la 30 septembrie 
va juca la Sofia cu R. P. Bulgaria.

Reprezentativa masculină de tenis de masă a R.P.U. 
a cîștigat mtilnirea cu echipa R. P. R.

BUDAPESTA (prin telefon). — 
Intîlnirea internațională de tenis 
de misă dintre reprezentativele 
masculine ale R.P.U. și R.P.R. care 
a avut loc joi după amiază, s-a 
terminat cu victoria formației giz- 
de la un scor puțin scontat: 9-1. 
Diferența de scor se datorește pe 
deoparte formei excelente arătate 
de jucătorii maghiar^ iar pe de 
altă parte faptului că jucătorii noș
tri au jucat sub posibilitățile lor.

O impresie foarte bună a lăsat 
mai ales tînărul Berczik care utilizând 
o paletă cu burete a dovedit o si
guranță deosebită — nu a greșit 
nici o minge — în jocul de „ță- 
căneală". în plus, Berczik a atacat 
de pe ambele părți direct din „ță- 
căneaâă'* prin surprindere și cu 
lovituri extrem de puternice. In 
ceea ce privește pe jucătorii ro- 
nrîni, menționăm faptul că deși 
Gantner a cîștigat o partidă, el a 
fost prea nervos, Harasztosi n-a a- 
tacat suficient, Popescu nu a avut 
finalitate în acțiuni, iar Reiter 
nu s-a acomodat cu jocul adver
sarilor săi (Berczik și Gyetvai), 
care au folosit palete cu burete.

Iată rezultatele tehnice: Side-

PE SCURT
• Echipa de lupte clasice a 

U.K.S.S. își continuă victorioasă tur
neul său în Suedia. întâlnind la 
Malmo o selecționată suedeză, for
mația sovietică a cîștigat cu sco
rul de 6—2.

După acest meci lotul sovietic s-a 
Împărțit în două grupe. Prima e- 
chipă a evoluat la Eskilstuna în 
compania selecționatei locale pe ca
re a învins-o cu 6—2. Cea de a doua 
echipă a întrecut cu 7—1 reprezen
tativa orașului Trolhettane.
• înotătorul australian Thiele a ob

ținut un excepțional record al țarii 
sale în proba de 100 m. spate : 
1:04 (bazin de 55 yarzi). Aceas
ta este cea mai bună performan
ță mondială într-un bazin de 55 yarzi. 
Iată acum lista celor mai bune rezul
tate pe această distanță: Thiele 1:04.0; 
Bozon 1:04,4; Oyakawa 1:04,8; Magyar 
1:05.3; Kiefer 1:05,4; Mc. Kinney 1:05,4, 
Brokway 1:05,9.

• Atletul danez G. Nielsen se află 
în turneu în Africa de sud. La Johan
nesburg el a alergat 1500 m. în 3:52,2, 
la Durban a parcurs 1 milă (1609 m.) 
în 4:14,0, iar la Port Elisabeth, pe ace
eași distanță, a obținut 4:09,4.

• La ultimul concurs atletic de sală 
desfășurat la New York atletul ameri
can Richards a obținut 4,59 m. la să
ritura cu prăjina. Aruncarea greutății 
a fost cîștîgată de O’Brien cu 18,21 m.

• Campionatele de tenis de masă 
ale Belgiei au revenit la simplu băr
bați lui Harangozo (R.P.F. Iugoslavia) 
Iar la simplu femei jucătoarei engle
ze Haydon.

• In cadrul campionatelor de pati
naj viteză ale R.P. Chineze cel mai 
bun rezultat a fost obținut de Hsu 
Ming-su în proba de 1000 m. El a rea
lizat timpul de 1:55,4.

Popescu 2—0 (17,16), Gyetvai-Ha- 
râsztosi '2—0 (17,17) Berczik-
Reiter 2—0 (9, 14), G/ntner-Foady 
2—1 (14—21, 21—19, 21—17), Si- 
do-Harasztosi 2—0 (15, 18), Gyet- 
vai-Reiter 2—1 (18—21, 21—16,
21—13) în setul II Reiter a con
dus cu 7—2; Berczik-Gantner 2—0 
(19, 15) — Ganitner a condus cu 
diferență de un punct sau două 
aproape pînă La sfîrșitul setului 1; 
Foldy-Popescu 2—0 (17, 19), Sido- 
Reiter 2—0 (16, 20) — în setul 
II Reiter a condus cu 11—4 și 
15—9; Gyetvai-Gantner 2 — l 
(12-21, 21-9. 21-12).

★Vineri după amiaza au început 
jocurile din cadrul campiona
telor individuale ale R-.P- U. 
Meciurile vor continua astăzi și 
vor lua sfîirșit mîine seară. Iată 
pe cei 16 favoriți ai probei de sim
plu bărbați în ordinea de sus în jos 
a tabloului: Sido, Buboni, Csen- 
der, Gantner, Foldy, Harasztosi. 
Farkaș, Szeppessi, Gyetvai, Po
pescu, Lippay, Reiter, Berczik. 
Bottner, Somogyi, Kocz]an.

La proba de dublu bărbați s-au 
fixat 8 capi de serii: Sido-Koczian^ 
Gaal-Szeppessi, Berczik-Foldy, Ha- 
rasztosi-Popescu/ Gantner-Reiter, 
Firkaș-Hamori, Csender-Lippay, 
Gyetvai-Szeppessi. Jucătorul nos
tru Bottner va face pereche cu 
maghiarul Sebok.

FOTBAL PESTE HOTARE
URUGUAY A CÎȘTIGAT CAMPIO

NATUL AMERICII DE SUD

Miercuri seara a luat sfîrșit la Mon
tevideo campionatul Americll de Sud 
la care, după cum se știe, au partici
pat 6 echipe. Titlul de campioană a 
revenit echipei URUGUAY care în 
cele S partide susținute nu a suferit 
nici o înfrîngere. Iată palmaresul cam
pionilor : cu Paraguay 4—2, cu Peru 
2—0, cu Chili 2—1, cu Brazilia 0—0, cu 
Argentina 1—0. Pe locul 2 s-a clasat 
ARGENTINA. Rezultate: cu Chlii 2—0, 
cu Paraguay 1—0, cu Peru 2—1, cu 
Brazilia 0—1. Pe locul 3 CHILI. Rezul
tate: cu Brazilia 4—1, cu Peru 4—3, cu 
Paraguay 2—0. Pe locul 4 BRAZILIA. 
Rezultate: cu Peru 2—1, cu Paraguay 
0—0. Pe locul V PARAGUAY. Rezul
tate: cu Peru 1—1. Pe locul 6 PERU.

In urma acestor Jocuri clasamentul 
definitiv se prezintă astfel :

DE PRETUTINDENI

1. Uruguay 5 4 10 9: 3 9
2. Argentina 5 3 0 2 5: 3 6
3. Chili 5 3 0 2 11: 3 6
4. Brazilia 5 2 2 1 4: 5 6
5. Paraguay 5 0 2 3 3: 8 2
8. Peru 5 0 14 6:11 1

■ Federația de fotbal din Canada a 
invitat echipa Dinamo Moscova să 
susțină mai multe jocuri amicale în 
Canada, la începutul lunii august.
• La Sheffield, echipa de tineret a 

Angliei a întrecut reprezentativa Sco
ției cu 3—1 (1—0). In cele două echipe

Campionatul de șah 
al U.R.S.S.

LENINGRAD (Agerpres). — 
Meciul turneu pentru titlul de cam. 
pion de șah al U.R.S.S. a conti
nuat la 15 februarie cu disputarea 
partidelor întrerupte. După cum se 
șfie, Taimanov, în partida cu A- 
verbach, avea un pion în plus, dar 
acesta din urmă a găsit un plan 
ingenios de apărare și l-a împie
dicat pe partenerul său să-și rea
lizeze avantajul material. După o 
lupta îndîrjită, care a durat 5 ore, 
partida s-a dat remiză la mutarea 
115.

In partida Spasski-Taimanov 
s-au efectuat numai cîteva mutări, 
în fața avantajului evident pe ca
re îl avea Taimanov și în urma 
pierderi unei figuri, Spasski s-a 
recunoscut învins. Cea de a treia 
partidă întreruptă: Averbach-
Spasski va fi reluată ulterior.

In cea de a 4-a partidă a me
ciului turneu pentru titlul de cam
pion la șah al U.R.S.S. s-au în- 
tîlnit marii maeștri Averbach și 
Taimanov. Partida a avut o desfă
șurare lipsită de complicații și s-a 
terminat remiză, la mutarea 42.

In prezent Taimanov are 2 
puncte din 3 posibile, Averbach 1 
punct și o partidă întreruptă în 
timp ce Spasski nu a realizat nici 
un punct.

Fotbaliștii echipei Dinamo București 
io R. P. Bulgaria

Răspunzînd unei invitații primite 
din partea asociației sportive 
Spirtak din R. P. Bulgaria, de a 
participa la antrenamente comu
ne cu jucătorii de la Spartak, echi- 
pa bucureșteană de fotbal Dina
mo vi pleca zilele acestea Ia So
fia. Intr-o localitate de lingă So
fia fotbaliștii bucureșteni își vor 
continua, timp de două săptă- 
mîni, pregătirile în vederei cam
pionatului pe anul 1956.

au evoluat jucători sub vîrsta de 
23 ani.
• Echipa poloneză C.W.K.S., care se 

află în R.P. Ungară, a jucat recent lâ 
Szeged, cu Haladas, terminînd la ega
litate: 1—1.

Miercuri, la Bologna, echipele re
prezentative de fotbal ale Italiei și 
Franței s-au înfruntat pentru a 19-a 
oară. Francezii nu au infirmat nici 
de această dată tradiția, părăsind 
terenul învinși. De altfel, bilanțul 
întâlnirilor desfășurate pînă în pre
zent este net în favoarea italienilor, 
care au cîștigat de 14 ori. lată si
tuația întâlnirilor dintre cele două 
echipe:
ITALIA 19 14 3 2 59:23 31
FRANȚA 19 2 3 14 23:59 7

Pe ani, situația este următoarea: 
1910 Italia 6-2, 1911 nul 2-2, 1912, Fran
ța, 4-3, 1013 Franța 1-0, 1914 Italia 2-0, 
1920 Italia 9-4, 1921 Italia 2-a, 
1925 Italia 7-0, 1927 nul 3-3, 1920 Ita
lia 9-4, 19921 Italia 2-1, 1931 
Italia 5-0, 1932 Italia 2-1, 1935 Italia 
2-1,1937 nul 0-0, 1938 Italia 3-1, 1939 
Italia 1-0, 1948 Italia 3-1, 1951 Italia 
4-1, 1954 ItaWa 3-1, 1956 Italia 2-9.

★
Anul acesta, fotbaliștii cehoslovaci 

vor susține numeroase întâlniri inter
naționala, interțări și intercluburi. 
Calendarul internațional nu a fost 
stabilit definitiv, în sezonul de pri
măvară fiind perfectate trei întâl
niri și anume: la 21 aprilie la Praga: 
R. Cehoslovacă—Brazilia; 10 mai la 
Ziirich: R. Cehoslovacă—Elveția, iar 
la 17 mai Ia Budapesta: R. Ceho
slovacă—R.P. Ungară.

Scrîsolare din Budapesta
Corespondentul nostru regional din Cluj, R. Fisch, și-a petre

cut concediul de odihnă la Budapesta. Din Capitala R. P. Ungare, 
corespondentul nostru ne-a comunicat o serie de aspecte din viața 
și activitatea sportivilor maghiari în timpul iernii, pe care le pu
blicăm în rîndurile de mai ios
Duminică dimi

neața cind am 
sosit cu trenul în 
gara de vest din 
Budapesta, privirea 
mi-a fost atrqsq d.e 
sutele de tineri cate 
se îndreptau cu 
schiurile în spate, 
spre trenurile ca
re transportau 
excursioniștii în di
ferite stafiuni dă 
iarnă. In tramvaie 
si in metrou, ace
lași aspect. Tineri 
și vîrstnici care nu 
se deplasau pînâ 
în munfii Matra, 
se mulțumeau să 
schieze chiar în 
oraș, pe muntele libertății (Sza- 
badsăghegy).

La Budapesta, în fiecare dumi
nică de iarnă au loc 10—12 mari 
competiții sportive. Am fost pre
zent la meciurile de lupte dintre 
reprezentativele Ungariei și Tur
ciei. Și pentru că acest sport cu
noaște o deosebită popularitate în 
țara vecină, mii de pasionați au 
rămas afară, pentru simplul moli» 
că în sală nu mai erau locuri.

Actuala sală „Spcrtcsarnok" este 
prea mică pentru miile de spec
tatori dornici să urmărească ma
nifestațiile sportive. Am stat de 

vorbă cu cunoscutul crainic reporter 
Szepesi Gyorgy, care amintindu-șt 
de excepționala sală „Floreasca" 
din București, ne-a mărturisit că 
în curînd și Budapesta se va îm
bogăți cu o asemenea construcție 
sportivă.

In apropierea acestei săli se află 
marele „N epstadion". La intrare în 
monumentala bază sportivă jam 
fost întimpinai de directorul sta
dionului, Imre Nemeth, care mi-a 
arătat în amănunt excelentele in
stalații puse la dispoziția miilor de 
sportivi care se antrenează aici. 
Deși în plină iarnă, am văzut sute 
de muncitori care lucrează cu slrg 
la mărirea capacității stadionului, 
care va avea în curînd peste 
110.000 locuri .

Alături de Nepstadion se află o 
altă mare bază sportivă, velodro

Infrîngerea pe care echipa de ho
chei a Canadei a suferit-o recent 
la Jocurile Olimpice de la Cortina 
d'Ampezzo, faptul că pentru a doua 
oară în ultimii trei ani Canada pier
de titlul de campioană a lumii, a 
produs multă vîlvă in ,.patria ho
cheiului". Presa canadiană și ama
torii de sport au comentat în fel și 
chip acest rezultat, preconizind di
ferite procedee de îmbunătățire a 
jocului hocheiștilor canadieni. Cea 
mai „originală" metodă pare însă a 
fi cea propusă (și pusă în practică) 
de către Jimmy Skinner, antrenorul 
clubului „Cube" din Hamilton. A- 
cesta a declarat, pur și simplu, că 
„de acum încolo hocheiștii săi nu

Trei pri t. ni ■ Alexandru Popescuj Tuimpek Giyor- 
gy și Acs; feliei tîndu-se după proba de 200 m. fim 
ture care a avut loc cu prilejul concursului interna
tional de înot de la Budapesta, în 1955.

mul „MiUenaris". Și aici, lucrează 
sute de muncitori pentru amenaja
rea unei tribune de beton cu o ca
pacitate de 20.000 locuri cq șl kt 
instalațiile necesare construirii 
unui nou patinoar artificial.

Sportul de mase a luat un puter
nic avînt. In Budapesta sute de 
mii de tineri și vîrstnici sînt 
membri ai colectivelor sportive. La 
șantierul de construcții navale 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" care ar» 
una din cele mai puternice echipe 
de polo pe apă din Ungaria, se 

practică toate disciplinele sportive. 
Pe stradă. în frizerii, în restaurante 
auzi vorbind despre sport, dar pe 
prim plan se află fotbalul. Foarte 
cunoscute sînt și formațiile de fot
bal din țara noastră, deoarece în 
programul diferitelor etape ale 
TOTO-ului (Pronosportul din 
R.P.U.) figurează numeroase me
ciuri din campionatul R.P.R.

In Capitala Ungariei se fac în 
prezent intense pregătiri pentru 
Jocurile Olimpice de la Melbourne.

Zilele trecute am luat parte la o 
ședință de analiză asupra recentei 
deplasări a atleților maghiari în 
Australia. Igloi Mihaly a spus că 
sportivii maghiari trebuie să st 
deplaseze la Melbourne cu cel pu
țin o lună înainte începerii Olim
piadei, pentru a avea suficient 
timp să se acomodeze condițiilor 
climaterice specifice Australiei.

R. FISCH
BUDAPESTA, FEBRUARIE 1956

„Metode
știin(ificeM

vor mai părăsi niciodată terenul în
vinși". In acest scop el n-a intensi
ficat antrenamentele, nici n-a 
schimbat metodele de pregătire teh
nică și tactică, ci... a angajat un 
magician (această „profesie" este 
destul de răspîndită în țările capita
lului), pe nume Sam Vine, care îna
intea fiecărui meci dădea jucători
lor... pase hipnotice. Nu se precizea* 
ză dacă în cursul „ședințelor" sale 
Vine dădea sfaturi jucătorilor, fapt 
este că pentru a garanta succesul 
echipei, el l-a „convins" pe portarul 
Riggni prin metode... hipnotice, că 
pucul are dimensiunea unei... mingi 
de fotbal. Cel puțin așa a fost expli
cat (chiar și în presă) jocul bun al 
acestui portar în cadrul unui meci 
de campionat.

Fără îndoială, știrea că hocheiul 
canadian va fi reînviorat cu ajutorul 
unui hipnotizator, nu necesită co
mentarii. Totuși, referindu-se la a- 
ceastă chestiune, profesorul ameri
can Underhill a categorisit drept 
șarlatani atît pe antrenor cît și pe... 
hipnotizator.

Este util să amintim că încerca
rea antrenorului .canadian de a adu
ce „forțe supranaturale" în ajutorul 
sportivilor, nu este unică. Nu aJtul 
decît antrenorul cunoscutului arun
cător de greutate Pary O’Brien a 
declarat public că elevul său va pu
tea realiza o performanță peste 19 
metri numai cu ajutorul „practici
lor Yoga", motiv pentru care i-a re
comandat să stea în cap, intr-un. 
picior sau să-și astupe alternativ 
cite o nară.

In orice caz, antrenorii de peste 
ocean nu pot fi acuzați că n-ar fo- 
losi in practica lor „metode științi
fice".
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