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1rai as ca
scumpa noastră patrie 

Republica Populară Romină !

ANUL X Nr. 2550 Joi 50 decembria 1254 *

O MĂREAȚĂ SĂRBĂTOARE A POPORULUI NOSTRU
POPORUL nostru sărbătorește 

astăzi cel de al șaptelea an 
de viață al Republicii Populare 
Rornîne. Cu bucurie și entuziasm 
au întîmpinat oamenii muncii de 
la orașe și sate această zi, pe ca
re o consideră pe drept cuvînt una 
din sărbătorile lor cele mai scum
pe. In drumul de lupte și jertfe 

pe care poporul nostru l-a străbă
tut pentru a-și dobindi libertatea, 

dreptul de a-și construi o viată 
nouă, lipsită de exploatare, ziua 
de 30 Decembrie 1947 marchează 
o etapă însemnată. Au trecut 7 ani 
de atunci. In mintea și inima 
noastră sînt însă vii clipele mă
rețe cînd puterea unită a munci
torilor și țăranilor, conduși de 
partid, a alungat pentru totdeauna 
monarhia. Cît de puternic s-a ma
nifestat atunci hotărirea poporului 
nostru de a rupe pe veci cu tre

cutul de oprimare și mizerie, de 
a-și clădi un trai fericit! Se năș
tea un stat nou, Republica Popu
lară Romină, stat democrat-popu
lar in care întreaga putere politică 
aparține clasei muncitoare în ali
anță cu țărănimea muncitoare. 
Răsturnarea monarhiei și procla
marea Republicii Populare au în
semnat un puternic avertisment 
dat dușmanilor dinăuntrul și din 
afara țării. Acest act istoric a 
arătat lumii întregi că poporul 
nostru nu poate fi întors de pe 
drumul pe care a pornit, drumul 
cuceririi adevăratei și deplinei sale 
independențe naționale.

Și în acest an, aniversarea pro
clamării Republicii Populare Ro- 
mîne găsește poporul nostru pre
gătit pentru a face bilanțul rriari- 
,lor victorii pașnice, marilor cuce
riri obținute în anii regimului de
mocrat-popular. Cu fruntea sus, cu 
privirea mîndră, strălucitoare, sa
lută poporul romîn această zi. Po
porul este astăzi singurul stăpîn 
al tuturor bogățiilor țării, și în 
anii Republicii Populare el s-a do
vedit a fi un gospodar priceput al 
acestor bogății. Prin munca sa cre
atoare, țara noastră a făcut mari 
pași înainte, în acest răstimp, în 
toate domeniile de activitate. Vo
lumul producției industriale este 
astăzi de trei ori mai mare decît 
în Romîn'a burghezo-moșierească. 
O puternică dezvoltare o cunoaște 
industria grea — temelia dezvoltării 
economiei naționale. Industria con
strucțiilor de mașini produce pen
tru prima oară în țară mașini și 
unelte necesare celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, mașini ca- 

rre altădată erau importate cu bani 
grei. Dezvoltarea continuă a in
dustriei ușoare și a industrei ali
mentare creează o bază trainică 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al populației. Clasa muncitoare, a- 
tît de amarnic exploatată și bat
jocorită de capitaliști în Roinînia 
burghezo-moșierească, trăiește a- 
stăzi o viață nouă. Au dispărut 
pentru totdeauna șomajul, crizele 
economice, teama și nesiguranța 
zilei de mîine. Oamenii nĂincii 
simt din plin căldura binefăcătoare 
a grijii pe care statul democrat- 
popular o manifestă față de sănă
tatea lor, odihna lor, nevoile lor 

■ social-culturale.
Schimbări mari s-au petrecut nu 

numai în viața oamenilor muncii 
de la orașe ci și a celor de la 
sate. Milioanele de țărani pe care 
regimul burghezo-moșieresc îi con
damnase la o viață plină de lip
suri și mizerie, au acum pămîntuf 
lor pe care și-l lucrează cu spri
jinul permanent al statului. Din 
rîndurile lor s-au ridicat și se ri
dică nenumărați maeștri ai recol
telor bogate. Lumina culturii ca.re 
pătrunde tot mai adînc în viața 
satelor noastre ajută țărănimii 
noastre să folosească metodele a- 
vansate în riiuncile agricole. In 
satele patriei a apărut în acești 7 
ani nucleul unei agriculturi noi, 
socialiste. Prin unirea de bună 
voie a zeci de mii de familii de 
țărani muncitori s-au înteme’ t mii 
de gospodării agricole colective și , 

întovărășiri agricole care au por
nit pe calea muncii în comun, ca
lea belșugului. Lupta plină de a- 
vînt a oamenilor muncii de la ora
șe și sate pentru creșterea produc
ției bunurilor de larg consum în 
industrie și agricultură a creat 
condițiile favorabile pentru trecerea 
la comerțul desfășurat al produ
selor industriale și alimentare. Re
centa Hotărîre a C.C. al P.M.R. 
și a consiliului de miniștri 
privind desființarea sistemului de 
aprovizionare pe bază de cartele 
și rații a fost primită cu bucurie 
de masele muncitoare din întreaga 
țară, care văd în această Hotă
rîre un pas însemnat pe calea ri
dicării continue a nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

La aniversarea celor 7 ani de 
existență a Republicii Populare Ro
mine, poporul nostru trece cu mîn_ 
drie în revistă realizările cucerite 
pe tărîmul învățămîntului, științei, 
culturii, artei, sportului.

La baza tuturor victoriilor cuce
rite de poporul nostru în răstimpul 
care a trecut de la 30 Decembrie 
1947 stă alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, 
sub conducerea clasei muncitoare. 
Toate aceste victorii sînt mărturia 

voinței nestrămutate de pace a po
porului nostru. Popor liber stă

pîn pe soarta sa, popor harnic și 
iubitor de pace, poporul romîn nu 
poate privi cu nepăsare primejdia 
gravă pe care o prezintă pentru 
pacea Europei și a întregii lumi 
planurile cercurilor agresive din 
S.U-A., Anglia și Franța, de reîn
viere a Wehrmacht-ului, de refa
cere a mașinii de război a mili- 
tariștilor germani. Cea de a 7-a 
aniversare a proclamării Republicii 
Populare Rornîne are loc în condi
țiile luptei hotărîte pe care popoa
rele iubitoare de pace, printre care 
și poporul nostru, o duc împotriva 
planurilor ațîțătorilor la război. In 
săptărrtînile care au precedat acea
stă aniversare, țara noastră a cu

noscut tabloul grandios al miilor 
și miilor de adunări populare în 
care, prin glasul nenumăraților 
patrioți și luptători pentru pace a 
răsunat — ca o singură voință — 
dorința de pace a poporului nos
tru, liotărîrea sa neclintită de a da 
riposta cuvenită oricărei provocări 
agresive. In miile de adunări, oa

meni de cele mai felurite profe
siuni și-au exprimat deplina ade
ziune față de lucrările și hotărîrile 
conferinței de la Moscova și totala 

dezaprobare față de acordurile de 
la Paris, acorduri ce urmăresc să 
pună pe picioare o nouă armată 
germană îndreptată împotriva ță
rilor iubitoare de pace. Poporul ra- 
mîn are încredere în viitor, nu se 
teme de amenințările ațîțătorilor 
la război. Alături de el se află 
toate popoarele uriașului lagăr al 
păcii și socialismului, lagăr care 
cuprinde 900 milioane de oameni.

împreună cu toți oamenii cin
stiți și iubitori de pace din țara 
noastră, și, tinerii sportivi și-au 
spus răspicat cuvîntul cu privire 
la acordurile de la Paris, cu pri
vire la primejdia pe care o prezin
tă remiiitarizarea Germaniei occi
dentale. Exprimînd voința tuturor 
sportivilor din patria noastră, mo
țiunea adoptată de marea adunare 
a sportivilor din Capitală, arată 
printre altele : „Sîntem hotărîți să 
ne opunem cu toată îndîrjirea ce
lor ce ar încerca să turbure viața 

liberă și fericită pe care ne-o con
struim și vom ști, dacă va fi ne
voie, să dăm, alături de întregul 
nostru popor și întregul lagăr al 

păcii, o lovitucă nimicitoare celor 
ce ar îndrăzni să atenteze la viața 
noastră pașnică'’ De unde izvo
răște această hotărîre, această vo
ință neînduplecată de a apăra cu
ceririle poporului muncitor ? Ele 
izvorăsc din dragostea și atașa
mentul profund al sportivilor față 
de regimul democrat-popular. Pu
terea populară a deschis tineretu
lui nostru cele mai largi orizon- 

(continuare în pag. 3-a)

S TEMA ȚĂRII
de MSHAU BENHVC

(dsn volumul „O samă de poema")

Am cunoscut ce nu vor mai cunoaște 
Aceia ce în urma mea s-or naște,
Căci am trăit cînd se sfărmau cătușe, 
Cînd se făceau împărății cenușe,
Iar altele să le imai iee locul
N-iau mai avut nicicînd, nicicum norocul. 
Pierea cînd ici, cînd colo, cîte-un rege, 
II jeluiau curteriii — se-nțeleige —
Ci n-a plîns lacrimi după domnitor 
In nicio țară sincer vreun popor.
Dar s-,a-ntîmplat să-l pună chiar pe goană, 
Călcînd în tină muceda-i coroană.
Steme piereau; vedeam oum brusc dispare 
Vr-un șanpe, vultur, leu, oni alte fiare.
Și steme noi suiră-n locul gol,
Cu spice, brazi și sonde de petrol...

— Așia s-a petrecut la noi, 
Azi peste munți împăduriți 
Răsare mîndru soarele, iar 
Bătrînii munți, crescînd în 
O sondă de petrol vestește 
Izvorul vieții noastre e în
Jur împrejur cununa cea de spice 
De pîne spune și de trai ferice.

EI AU ÎNCHEIAT DE MULT
Despre sportivii de la întreprin

derea Electromotor din Timișoara 
s-a mai scris în ziarul nostru. S-a 
scris despre rezultatele obținute de 
ei în lupta pentru îndeplinirea și 
depășirea planului, ca și despre 
victoriile cucerite în întrecerile 
sportive.Ați întîkiit atunci, printre 
cei evidențiați, și pe fotbalistul 
Ștefan Covaci. Era pe vremea cînd 
acest tînăr strungar punea în a- 
plicare metodele de tăiere rapidă 
și, mai apoi, de tăiere intensivă a 
metalelor, ale strungarilor sovietici 
Bîkov-Bortkevici și Kolesov. Tînă- 
rul înflăcărat, dornic să atingă re
zultate mari, s-a făcut cunoscut 
mai tîrziu țării întregi prin fru
moasele sale succese în muncă. 
Dînd 2-3 norme zilnice într-un sin
gur schimb, Ștefan Covaci a dove
dit cît de mare poate fi producti
vitatea muncii atunci cînd folosești 
metodele avansate. Dar succesele 
lui Ștefan Covaci nu s-au oprit aci. 
A dat mai multe norme într-un an 
și azi se află cu mult înaintea vre
mii. Depășind zilnic planul cu 280 
la sută, Ștefan Covaci a ajuns să 
dea produse în contul anului 1961 1

Dacă te vei interesa mai îndea
proape de sportivii de la Electro- 
motor-Timișoara, vei afla că printre 
ei sînt și alții care, asemenea lui 
Ștefan Covaci, au pornit, cu ajuto
rul metodelor de muncă înaintate, 
la întrecere cu vremea.

Handbalistul Petre Nicodim este 
unul dintre strungarii fruntaș; ai 
întreprinderii. In prezent, el lucrea
ză în contul lunii iunie a anului 
1958. Surorile Gillich, care se în
trec de mai mult timp între ele, se 
află de asemenea pe panoul spor

prieteni, 
cu cetini 
lîngă 
partea stingă 
cum că 
muncă.

tivilor fruntași. Ana, care este bo
binatoare, a reușit să dea peste 
plan produse de cea mai bună ca
litate și lucrează de cîtva timp în 
contul lunii ianuarie a anului 1956. 
Tot în contul anului 1956 dă pro
duse și sora ei, Ema, din secția 
strungărie. Ea este cu o lună îna
intea Anei. Nimeni nu se va mira, 
însă, dacă Ana o va ajunge pe Ema 
și chiar o va întrece. Aceasta fiind
că surorile Gillich se ajută foarte 
mult între ele, așa cum fac dealt
fel și în sport. Amîndouă sînt spor
tive apreciate și au obținut fru
moase succese în volei, dar, mai a- 
les, în canotaj. Iosif Farcaș, interul 
stînga al echipei de fotbal Metalul- 
Eiectromotor, este și el strungar. 
Prin aplicarea metodelor sovietice, 
el a dat zilnic ipeste plan în jurul 
a 230 de procente. Fruntaș în între
cerea socialistă, strungarul Iosif 
Farcaș lucrează de cîtăva vreme 

în contul anului 1955. Iosif Farcaș 
muncește la întreprinderea Electro
motor încă din 1939. A cunoscut 
din plin amărăciunile vieții de mun
citor în anii regimului burghezo- 
moșieresc. Iată de ce, în ultimul 
deceniu, s-a bucurat, alături de toți 
oamenii muncii, de fiecare victorie 
a regimului democrat-popular: na
ționalizarea industriei, proclamarea 
Republicii Populare Rornîne și în
treg șirul de realizări care au dus 
la îmbunătățirea condițiilor de 

muncă, la ridicarea nivelului de 
frai. Iosif Farcaș le-a vorbit tova
rășilor săi de muncă despre toate 
acestea și tot el a fost acela care 
i-a criticat aspru pe jucătorii echi
pei de fotbal care au dovedit lip

Ia>r colo-n vîrful stemei noastre, iată, 
O stea de purpur mîndru se arată.

★
Am cunoscut oe nu vor mai cunoaște 
Aceia ce în urma mea s-or naște, 
Părtași n-au fost la anii noștri mașteri, 
Dar bucuria acestei mîndre nașteri 
Ni-i dată nouă, celora de azi.
Ea șterge multe urme de necaz. 
Stea nouă, rază nouă de lumină, 
La răsăritul tău fruntea-mi se-nclină. 
Lumină din lumina lui Octomvre, 
Tu ne vestești că omul muncii om e 
Și e stăpîn în țara-i fără sclavi, 
Pe vatra-i unde n-au loc cei trîndavi, 
In casa-i unde lacomii și furii 
N-or jăfui mai mult și n-or să fure, 
In țara unde dragostea de muncă 
E cea mai sfîntă a omului poruncă.

Stea nouă, rază nouă de lumină, 
La răsăritul tău fnuntea-mi se-nclină, 
Căci, tu ești răsăritul țării mele, 
In era cînd se-nalță roșii stele.

ANUL 1954!
suri în pregătirea lor. Iosif Farcaș 
a arătat că acum, cînd au la dis
poziție toate condițiile de pregătire, 
ei, sportivii, trebuie să facă cinste 
muncitorilor de la Electromotor.

Tehnometal este o alță întreprin
dere timișoreană cu mulți muncitori 
sportivi. Cei mai cunoscuți sînt 
handbaliștii, care au obținut suc-» 
cese în campionat și care dovedesc 
multă hărnicie în producție. Unul 
dintre aceștia este mijlocașul stînga 
al echipei de handbal Metalul-Teh- 
nometal, lăcătușul Ion Ortinau care 
lucrează în secția întreținere. In 
luna noiembrie el a îndeplinit două 
norme, iar în luna decembrie a în
registrat o depășire de plan de 
peste 90 la sută și acum lucrează 
în contul lunii iulie a anului 1955. 

Ion Ortinau, care a început să prac
tice jocul de handbal în satul Să- 
călaz, este unul dintre „veteranii" 
echipei și-l mîndru că echipa lui, 
promovată în campionatul republi
can, s-a clasat pe locul ci'nci. Odată 
cu apariția Hotărîrii partidului și 
guvernului privind desființarea sisj 
ternului de aprovizionare pe bază 
de cartele și rații, Ortinau, ca și 
Farcaș, surorile Gillich și toți cei
lalți muncitori sportivi de pe în-» 
treg cuprinsul țării, au pornit cu 
mai mult avînt la îndeplinirea și de-» 
pășirea sarcinilor ce le revin, ară.» 
tînd prin fapte, prin hărnicia lor* 
că sînt ferm hotărîți să sprijine a-» 
ceastă Hotărîre ce reprezintă o che-» 
zășie a ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

(de la subredacfta noastră 
din Timișoara) t



X
î< îa satele și crasele regiunii

In cursul anului 1954, colec
tivele sportive din regiunea Hu
nedoara, bine îndrumate și con
trolate în activitatea lor de co
mitetele raionale C.F.S., au reu
șit să obțină însemnate realiză
ri. Deosebit de frumoase simt 
cele pe linia complexului spor
tiv G.M.A. In fiecare raion din 
regiunea noastră au fost for
mate din cadre harnice și bine 
pregătite comisii raionale de 
control G-M.A. Acest lu
cru a făcut ca în raioa
nele 'și localitățile unde în anii 
trecuți angajamentele luate de 
colectivele sportive la purtători 
de insignă erau nerealizate, a- 
nul acesta numărul purtători
lor de insignă să crească sim
țitor. Astfel de exemple sînt ra
ioanele Petroșani, Alba, Brad, 
Orăștie, Hațeg și orașul Deva.

In activitatea comitetelor ra
ionale și orășenești C.F.S. a 
fos.t angrenat un însemnat nu
măr de activiști obștești. Mun
ca lor a fost îndreptată în 
cursul acestui an în mod special 
spre realizarea unui număr cît 
mai mare de sportivi clasificați.

O preocupare deosebită a co
mitetului regional C.F.S. Hune
doara a fost construirea de noi 
baze sportive în satele și ora
șele regiunii. Acum, la sfîrșitul 
anului, putem spune că au fost 
asigurate pentru anul viitor ba
zele sportive necesare unei acti
vități sportive de mase. Cele 
mai însemnate construcții spor
tive au fost realizate la Hu
nedoara, Simeria și Orăștie. In 

același timp, au fost reparate 
bazinele de înot din Cugir, Pe- 
trila și Orăștie.

Pentru a avea cît mai multe 
cadre de instructori sportivi obș
tești necesare îndrumării și con
trolării activității sportive de la 
sate, comitetele raionale C.F.S. 
Hațeg și Petroșani au organi
zat în anul 1954 mai multe 
cursuri de instructori sportivi. 
In același timp, în raioanele 
Sebeș, Alba, Brad, Deva și Pe
troșani au fost 
cursuri de arbitri la 
discipline sportive.

Pentru activitatea 
viitor, ne-am propus 
mai intens resursele locale, să 
lărgim activul obștesc al co
mitetelor noastre C.F.S. și să 
muncim cu mai mult spor pen
tru dezvoltarea activității spor
tive în regiunea noasteă.

I. BALOGH 
președintele comitetului regio

nal C.F.S.-Hunedoara

la toate chemările, 
nevoie de el. Nu-i

organizate 
mai multe

din anul 
să folosim

1

Realizările colectivului nostru sportiv
Sportivii din uzina noastră ac

tivează în șapte secții pe ramură 
de sport, și anume: fotbal, volei, 
box. hochei, atletism, șah, tenis de 
masă și în cu£gul anului 1954 au 
reprezentat cu cinste colectivul lor, 

Metalul „Matyas Rakosi", pe tere
nurile de sport

Mai întîi de toate, trebuie arătat 
că s-a dus o muncă intensă de 
popularizare a culturii fizice și 
sportului în rîndul muncitorilor. De 
asemenea, în cursul acestui an prin 
munca voluntară a tuturor iubitori

lor de sport din uzină ani transfor
mat un maidan de pe strada A. 
Toma într-o frumoasă, bază spor
tivă : teren de fotbal, de volei și 
pistă de atletism. Fără îndoială, 
mai sînt multe de făcut la acest 
teren, dar el poate fi folosit deo
camdată pentru antrenamente. Iar
na, terenul de fotbal este transfor
mat în patinoar pentru echipa de 
hochei, care anul acesta va activa 
în campionatul categoriei B. Echi
pamentul de hochei a fost comple
tat, astfel că așteptăm gerul pentru 
a începe antrenamentele. Sala de 
box a fost completată cu toate 
materialele necesare pentru desfă
șurarea antrenamentelor în cele mai 
bune condiții. De altfel, în cadrul 
secției de box se desfășoară o in
tensă activitate. 
27 de muncitori 
sala colectivului ___ -------- -----
antrenorului Ion Chiriac. 18 dintre 
ei au susținut în cursul anului 1954 
112 meciuri, dintre care: au cîști
gat în 69, au terminat de 11 ori la 
egalitate și au pierdut în 32 de în- 

Seară de seară, 
se antrenează în 
șub conducerea

0 școală fruntașă în activitatea sportivă
In tot cursul anului 1954, activitatea sportivă 

la liceul de fete nr. 22 (fost centrul școlar 2-10-13) 
a fost deosebit de intensă : elevele acestui liceu 
au activat în 9 secții pe ramură de sport, fiecare 
cu frumoase realizări, dintre care amintim : un 
concurs de înot cu 62 de participante la bazinul 
Progresul F. B.; 50 de participante la concursul 
de gimnastică interclase; la 9 decembrie a în
ceput campionatul de șah al școlii; concurs de voleî 
interclase, cu participarea a 26 echipe; întreceri 
de baschet cu echipele altor școli; 139 de purtă
toare ale insignei F.G.M.A. sau G.M.A. gradul I, 
depășind cu 20 la sută angajamentele — iată pe 
scurt în ce constă activitatea sportivă la această 
școală. Dincolo de aceste cifre stau însă zecile 
de ore de antrenamente efectuate cu elevele de 
cele cinci profesoare de educație fizică, Angela 
Filip, Elena Busuioc, Ala Antonescu, Dora Ma- 
nolache și Mia Ionescu, care se ocupă cu multă 
dragoste de ridicarea măiestriei sportive a ele
velor lor. Aceasta, cu atît mai mult, cu cît școala 
are o frumoasă tradiție sportiva.

De curînd, sala de gimnastică a școlii a fost 
reamenajată, iar pentru că vechile aparate se 
uzaseră, ele au fost înlocuite cu altele noi, mo
derne.

Un rol de seamă în popularizarea culturii fi
zice și a sportului în rîndul elevelor îl au nume
roasele fotomontaje cu subiecte sportive, existente 
pe sălile școlii, în timp ce gazeta de perete a co
lectivului sportiv popularizează eievele fruntașe la 
sport și învățătură sau le satirizează pe cele care 
dau prioritate sportului în dauna învățăturii.

Sfatul colectivului sportiv, compus din elevele 
Florica Mălureanu, Veronica Costea, Ileana Mără
cine, Cornelia Popescu, Maria Topliceanu și 
Anișoara llie, a hotărît înființarea de noi secții, 
deoarece posibilitățile colectivului permit aceasta. 
Astfel, 26 de eleve vor învăța să schieze la ta
băra de schi ce va funcționa între 30 decembrie 
1954 și 10 ianuarie 1955 la cabana Babele, iar 
jucătoarele de tenis de masă și de handbal vor 
avea de aci înainte o activitate organizată, în 
cadrul echipelor reprezentative ale școlii.

tîlniri. Dintre boxeri 's-au remarcat 
controlorul tehnic Marin Cristea 
și tînărul Vasi'le Ionescu. elev al 
școlii profesionale a uzinei.

Frumoase rezultate a obținut și 
echipa de fotbal, clasată pe locul 
trei în campionatul raional. Locul 
ocupat putea fi și mai bun, dar e- 
chipa a mers slab în primele me
ciuri. In retur, a terminat de două 
ori la egalitate și a cîștigat toate 
celelalte jocuri. Din rîndul jucăto
rilor trebuiesc eviderițiați sudorul 
Misac Asadurian, montorul Niță 
Ștefan și strungarul Paul Bobocel.

In cadrul campionatelor raionale 
de vdlei, uzinele „Matyas Rakosi” 
au fo’st reprezentate de trei echipe : 
două de băieți și una de fete. E- 
chipele masculine s-au clasat pe 
primul loc în seriile respective, dar 
echipa feminină s-a prezentat mai 
slab, ceea ce reflectțjjipsa de preo
cupare a colectivului nostru față 

de angrenarea elementului feminin 
din uzină în activitatea sportivă.

Foarte frumoasă a fost activita
tea secției de șah. O echipă a uzi
nei a luat parte la campionatul ip- 
terechipe al Capitalei și s-a clasat 
pe locul șapte, obținînd victorii fru
moase. Șahiștii au susținut șapte 
întîlniri amicale cu echipele colec
tivelor Glucoza, „Beta Breiner1’, 
Flacăra roșie atc., obținând rezul
tate bune. Cei mai bine pregătiți 
si-au dovedit a fi șahiștii Cornel 
Moarcăș, Constantin Chingaru, Mi
hai Cateni și alții.

Activitatea colectivului nostru a 
avut însă și lipsuri. Cele mai se
rioase s-au manifestat în domeniul 

complexului G.M.A. unde nu ne-am 
putut îndeplini angajamentele luate.
Pentru remedierea lipsurilor, în 

cursul anului viitor vom porni ho- 
tărît la treabă în acest domeniu și 
vom lichida rămînerea în urmă. 
Din resurse proprii vom confecționa 
obstacolele pentru cursa G.M.A. și 
vom amenaja o astfel de pistă pe 
terenul din str. A. Toma. De ase

menea, va trebui să dăm o mai 
mare atenție strângerii cotizațiilor, 
punct care figurează în planul 
nostru ca îndeplinit numai în pro
porție de 65 la sută.

Vom continua cu și mai muiltă 
intensitate munca de lămurire în 
rîndul muncitorilor și muncitoare
lor din uzină, în ce privește fo
loasele practicării culturii fizice șl 
sportului.

Secțiile pe ramură de sport au șl 
trecut la asigurarea condițiilor pen
tru traducerea în fapt a planurilor 
lor de activitate pe 1955. Astfel, iu
bitorii de șah vor lua parte la cam
pionatul uzinei, care se va disputa 
în patru serii, fiecare cîte 15 par
ticipant.! ; o dezvoltare mai frumoa
să va cunoaște boxul. Vor fi orga
nizate echipe de juniori și seniori, 
gale de selecție în uzină, pentru 
popularizare, ca și un campionat 
al uzinei între diferitele sectoare 
de muncă.

Realizările obținute în anul 1954 
ne-au întărit convingerea că, prin- 
tr-o muncă bine orientată, vom ob
ține succese și mai mari în cursul 
anului 1955.

ANDREI RADULESCU 
președintele colectivului sportiv

Metalul „Matyas Rakosi"

Colectivul sportiv Recolta Orbșoara
Era prin anul 1953, cînd cîțiva tineri tractoriști 

de la S.M.T. Orțișoara (regiunea Timișoara) și-au 
pus în gînd să înfiripe o activitate sportivă în co
mună. Primele eforturi n-au întîrziat să aducă și 
primele rezultate. Astăzi, colectivul sportiv Recolta 
Orțișoara se mîndrește cu multe și frumoase rea
lizări. La obținerea succeselor o contribuție de 
seamă a avut și tov. Gheorghe Oprea, președin
tele comisiei de pregătire și examinare G.M.A., 
care a răspuns cu entuziasm 
ori de cîte ori colectivul avea 
deci de mirare că acum, pe reverul hainei sale 
se află prinsă insigna „Merite sportive" I

Fără îndoială că, dintre realizările colectivului 
sportiv Recolta Orțișoara, cea mai însemnată este 
aceea a îndeplinirii și depășirii angajamentelor la 
F.G.M.A. și G.M.A. Datorită muncii însuflețite a 
comisiei de pregătire și examinare G.M.A., ca și 
eforturilor deosebite depuse de instructorul sportiv 
Pavel Zaguru, în comuna Orțișoara sînt astăzi 
peste 600 de purtători ai insignei G.M.A. Nici în 
privința participării tinerilor țărani muncitori și 
tractoriști din comună la tradiționalele crosuri de 
primăvară și toamnă nu s-a lăsat mai prejos co
lectivul Recolta Orțișoara. Intr-adevăr, la crosul 
,,Să întîmpinăm 1 Mai" au participat 245 de con- 
curenți, iar la crosul „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie" au luat startul 255 de tineri și tinere. De a- 
semenea, la întrecerile ediției precedente a Sparta- 
chiadei de iarnă a satelor, peste 200 de țărani 
muncitori și tractoriști din comună s-au întrecut 
în concursul de șah. Desigur că și în iarna aceasta 
întrecerile Spartachiadei vor prilejui sportivilor din 
colectivul Recolta Orțișoara, noi succese.

Diferitele secții pe ramură de sport ale colecti
vului iau parte la activitatea competițională .raio
nală și regională. Astfel, echipa de handbal a ocu
pat locul al doilea în campionatul sătesc, iar în 
campionatul raional s-a clasat pe primul loc, cu
cerind titlul de campioană raională. Bune rezul
tate a înregistrat și echipa de oină, care s-a cla
sat pe locul al patrulea în campionatul regional.

( de la subredacția noastră).

{

...IN ASOCIAȚIA NOASTRĂ'
Asociația Locomotiva a obții 

nut frumoase succese in anu. 
care a trecut. Avind cel ma ' , 
prețios îndreptar în Hotărirei 
Partidului din 26 iunie 1949 ■ 
bucurîndu-se in permanență d - 
îndrumarea Secției Sport a
C. C.S. și de sprijinul Co
mitetelor Centrale ale sindi * 
cotelor pe lingă care funcțio. 
nează, asociația sportivă Loco 
motiva are realizări atît în dez
voltarea sportului în masele di 
salariați din transporturi și co 
municații, cît și hi ridicarec 
măiestriei sportive a membrilo. 
săi.

Astfel, numărul membrilor a 
somației a crescut cu 25 la su 
tă peste angajamentele luate 
iar in domeniul complexulu 
G.M.A., al clasifică/ Hor și al ri 
dicării de cadre tehnice anga 
jamentele au fost îndeplinite, cc 
și în domeniul participării Id 
campionatele de cros 1 Mal ș 
7 Noiembrie. Un frumos succes 
l-a reprezentat ți organizare/ 
unei competiții de mase — tril 
atlonul populair —, care a a 
tras în desfășurarea sa 6000 d 

membri al colectivelor.
Aceste succese pe linia dez

voltării sportului în mase se da 
, toresc și eforturilor depuse dl 
\ consiliul central al asociației h 
i munca de întărire a colectivela 
[ sportive. Colective ca Lccomo 

tiva Automotoare Orașul Stalin 
Grivița Roșie București. Corn 
plex C.F.R. Tsmișaana, I.C.C.F 
Cluj etc. au contribuit din plii 
ta succesele înregistrale de în 
treaga asociație, iar activiști obf 
tești ca S. Racoviță (C.T.F.T.,
D. Moraru (C.F.R. Simt 

ria). B. Vespremean (P.T.T 
București), A. Beneiu (M.C.F. 
au muncit cu mult elan și me 
rită să fie dați ca exemplu tu 
turor activiștilor noștri obștești

Creșterea nivelului sportivilc 
noștri fruntași este reflectați 
de cele 7 titluri de campioni d 
atletism, 5 de canotaj academi 
și 5 de caiac-canoe obținute ti 
sportivii, echipele și echipajel 
noastre. De asemenea, Măreț 
Vasil'u și N. Cojocaru (tir) 
Gh. Stanei și I. Knaller (atle 
tism) au obținut în acest al 
norma de maestru al sportului 

Cu toate aceste succese aci 
vitatea asociației noastre n-a c 
juns să se ridice în anul 1954 l 
nivelul posibilităților existente 
atit în domeniul sportului d 
mase cit și în cel al creării d 
noi cadre de sportivi fruntaș 
într-o serie de sporturi (nata 
ție, cină, scrimă, ele.). De i 

ceea, în anul care vine noi tre 
bule să luptăm pentru lichidare, 
lipsurilor și greșelilor înregis 
trade în cursul anului 195- 
Printr-o îndrumare mai just 
o muncă de teren mai susținu 
tă și o mai bună organizare 
muncii, vom întări activitate 
colectivelor și a consiliilor spot, 
tiv# regionale, astfel ca 195 
să însemne un an de noi ; 
importante succese pentru ase 
ciația noastră.

ION STOIAN 
președintele asociației sportiv

Locomotiva

Q 1. Necontenit se dezvoltă mișcarea sportivă din 
Q satele patriei noastre. Țăranii muncitori, colecti- 
Â -oiștii și muncitorii agricoli practică cu drag fot- 
Q balul, voleiul, natafia, gimnastica, atletismcț, că- 
0 lăria ele. De o deosebită popularitate se bucură 
Q la sate sporturile noastre naționale: oină și trinta.

2, Pentru micuții vizitatori ai Palatului Pionie- 
riior din Capitală gimnastica, de altfel ca și toate

celelalte sporturi, este izvorul unor minunate clipi 
de bucurie, de destindere...

3. In anii regimului democrat popular, crosul i 
devenit un sport al tinereții, o probă atletică in 
drăgiță de sute de mii de oameni ai muncii. Ir 
fiecare an, cu prilejul tradiționalelor întreceri di 
cros, tinerii muncitori de la orașe și de pe ogoard 
se prezintă în număr tot mai mare la startul 
acestor competiții.



OAMENII MUNCII INTIMPINĂ CU SATISFACȚIE
TRECEREA LA COMERȚUL FĂRĂ CARTELE

Pretutindeni, în orașele și satele patriei noastre, oamenii muncii 
au primit cu mult interes Hotărîrea partidului și guvernului cu pri- 

\vire la desființarea sistemului de aprovizionare pe bază de cartele 
și rații Populația muncitoare își exprimă satisfacția față de apariția 
Hotărîrii, văzînd în ea o nouă dovadă a grijii partidului și guver
nului. pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al populației.

Răspunzind acestei griji, oa menii muncii din patria noastră 
iși manifestă dorința de a munci cu eforturi înzecite pentru continua 
dezvoltare a industriei și agriculturii, pentru dezvoltarea economiei 
naționale și creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc.

OM CONTRIBUI LA CRESTE- 
E/\ PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
LA REDUCEREA PREȚULUI 

DE COST
De ob’cei, în zilele acestea din 

Ireajma anului nou, magazinele și 
iiețele cunosc o animație deose
bită, dar acum, după apariția Ho- 
jăririi partidului și guvernului pri
mitoare la desființarea sistemului 

. ie aprovizionare pe bază de car
ele și rații, am văzut pretutindeni 

mulțime de oameni care fac fel 
de fel de cumpărături. Dar, în a- 
jelași timp, pretutindeni, în ma
gazine și pete am văzut mărfuri 
in belșug și de bună calitate, ast

fel că ' toți cumpărătorii sini sa- 
isfăcuți.

împreună cu soția mea am fă- 
iut și eu cumpărături și am be- 
țeficiat de- reduceri la unele arti
cole. însuflețirea, discuțiile și buna 
dispoziție pe care le-am observat 
jn jurul nostru dovedesc încrederea 
ti satisfacția maselor de cetățeni 
ață de măsura desființării carte

lelor, de reducerea de prețuri și de 
pogata aprovizionare.
• Și nu trebuie să uităm că acesta 
ș doar un început. Hotărîrea arată 
pă se vor efectua noi reduceri de 
prețuri și se va îmbunătăți apro
vizionarea cu bunuri de larg con
sum, pe măsură ce noi, oamenii 
muncii, vom contribui la creșterea 
productivității muncii, la reduce

Unul mai breaz... decît celălalt
Ianuarie 1954.. Treburile ne-au 

purtat pașii și prin raionul Caran
sebeș. In sediul comitetului C.F.S-, 
i-am găsit atunci pe tovarășii Gh. 
Bartha și Liviu Rusan. Primul 
președinte, iar secundul responsa
bil cu munca de instruire spor
tivă- Discutau cu însujlefire an
gajamentele pe anul 1954 și pă
reau tare entuziasmați .

— Ce zici, Liviule, pînă prin 
septembrie...

— Cred că și mai devreme...
— Terenul, băiatule și numai 

terenul altfel...
După' primul trimestru. In ace

lași birou, cei doi activiști întoc- 
\meau un raport de activitate și 
păreau încurcați.

— Acu-i acu Liviule. Pe unde 
scoatem cămașa ?

— Nu te speria frate Gheorghe. 
Abia au trecut trei luni. Avem tot 
timpul să recuperăm. In afară de 
asta, am avut eu grijă și am mai 
păstrat itți'va purtători de anul 
trecut pe care-i trecem acum la 
„realizări".

— Păi zi așa, băiatule! Se 
cheamă că stăm... bine. Nici rea
lizări sută la sută nu se poate că, 
deh, bate la ochi. Acum, hai pe... 
teren.

, — Tovarășe Bartha, uite, eu, as
tăzi... aveam nițică treabă și mă 
gîndeam că...

— Nu se poate. Ți-am spus de 
la început că munca de teren... Ia 
mai bine o bucată de hirtie și scrie 
un aviz așa cum ți-l dictez eu. 
„Sîntem pe teren".

— Tovarășe Bartha, dar eu...
— Ce dracu!, măi Liviule, te 

— Dar cu norma cum mai stăm măi Liviule ?
■— Bine Ghiță, a mai rămas doar 50% vin...

rea prețului de cost, la lărgirea 
sortimentelor.

CONSTANTIN DUMITRU 
maestru al sportului din R.P.R. 

DATORIA NOASTRĂ, A SPORTI
VILOR, ESTE DE A NE ÎNCORDA 
TOATE FORȚELE LA LOCUL DE 

MUNCA
Hotărîrea C.C. al P.M-R. și a 

Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
privind desființarea sistemului de 
aprovizionare pe bază de cartele și 
rații reprezintă un eveniment deo- 

Magazinele alimentare aproviziona te din belșug cu diferite produse 
cunosc o deosebită afluență.

credeam mai dibaci. Avizul am 
spus Sfl-l faci doar așa de formă. 
Ziceam să mergem in colț să te 
fac un... kil.

...A trecut și al doilea trimestru 
al anului. Cei doi birocrați au pri
vit cu totală nepăsare realizarea 
angajamentelor. Zilnic și reciproc 
s-au cinstit cu... kilogramul. Dar, 
ca să alunece mai ușor pe git vi- 
nișorul sau țuiculița, trebuia și- 
muzică. Problema n-a fost greu de 
rezolvat. La comitetul C.F.S. exis
ta uri aparat de radio, pe care 
președintele l-a trecut pe... numele 
lui. Și ceea ce-i mai curios e că 
acest lucru nu l-au observat nici 
tiaiul popular și nici comitetul re
gional C.F.S. Pentru măsurarea 
timpului pierdut au luat oamenii și 
cite... un cronometru, tot proprie
tatea comitetului. Nici asta nu se 
știe.

Intr-o zi, în Caransebeș, apăru 
un președinte nou. Dar ce preșe
dinte! Seamănă leit cu primul in 
afară de nume. II cheamă A. Biriș. 
Obiceiurile sunt însă aceleași. Mer
ge și el pe același „teren" și chiar... 
mai des. A moștenit și obiceiul cu 
biletul „Sîntem pe teren", și dese
ori face uz de el. Cit privește an
gajamentele anuale ale raionului, 
el nu prea are, săracul, de unde 
să le completeze, deoarece de la 
cei dinaintea lui n-a mai rămas 
nimic de... prisos.

Pentru „străduințele" lui, îi u- 
răm președintelui A. Biriș cu pri
lejul noului an, bun noroc și... al- 
tu-n loc. 

sebit de important. Elaborarea a- 
cestei Hotărîri a fost posibilă da
torită eforturilor făcute de cilasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de plenara din august 1953 
a C.G. al P.M.R.

In zilele ce au urmat apariției 
Hotărîrii, am fost prin diferite ma
gazine ale Capitalei. Pretutindeni 
domnea o deosebită animație, măr
turia satisfacției cu care oamenii 
muncii au primit Hotărîrea parti
dului și guvernului.

Datoria noastră, a sportivilor, 
este de a ne încorda toate forțele 
la focul nostru de muncă, pentru 
că numai prin participarea activă 
a fiecărui om al muncii acestor 
importante etape pe calea ridicării 
nivelului de trai le vor urma me
reu altele.

NICOLAE SOCULESCU 
din echipa de rugbi 

Locomotiva București

Sportul in tară
Răspunzind cererii muncitorilor 

de la Industria linii drn Timișoara 
comitetul orășenesc C.F.S. din lo
calitate a organizat un curs de ar
bitri pentru fotbal la care participă 
numai salariații acestei întreprin
deri. La prima lecție, care a și avut 
loc, au participat 16 muncitori și 
funcționari. Cursul va dura 10 săp- 
tămîni, după care elevii vor fi su
puși unui examen de absolvire.

*

Nu de mult, colectivul Metalul 
Tr. Severin ,a organizat un concurs 
de șah la care au participat 36 
de muncitori de la șantierele na
vale. întrecerile s-au desfășurat la 
clubul șantierului. Primele locuri 
în clasamentul celor trei serii au 
fost ocupate în ordine de: Ion 
Buzulică (seria I-a), Ion Spineanu 
(seria a II-a) și N. Cristescu (se
ria a IlI-a). Cîștigătorii seriilor au 
fost premiați eu diplome și cărți.

★

Colectivele sportive din comunele 
Otelec și Pustiniș (raionul Timi
șoara) au luat frumoasa inițiativă 
de a înființa echipe de hochei pe 
gheață. La rîndul său, comitetul 
raional C.F.S. a luat hotărîrea de 
a organiza anul acesta un campio
nat raional de hochei pe gheață re
zervat sportivilor de la sate.

★

Colectivul sportiv Constructorul 
din Sibiu va organiza în iarna a- 
ceasta mai multe concursuri da 
casă la schi. In vederea întreceri
lor, schiorii colectivului ca și tinerii 
care vor să practice acest plăcut 
sport se pregătesc cu intensitate 
sub supravegherea instructoarei 
Schab Ritta.

★

Echipele de baschet băieți și fete 
ale colectivului Flamura roșie din 
Tr. Severin s-au deplasat în orașul 
Cnaiova unde au susținut o dublă 
întîlnire cu formațiile colectivului 
Dinamo din localitate. Ambele 
jocuri s-au terminat cu victoria di- 
namoviștil'or.

Ca îîntr-un
Da, ca-nlr-un album, au fost 

adunate, cu grijă, nenumărate 
imagini. Și ce imagini l Aproa
pe tot ce s-a petrecut mai de 
seamă în lumea sportului de-a 
lungul anului care, acum-acum, 
își va termina schimbul in ma
rea ștafetă a timpului: faze din 
finala campionatului mondial 
de hochei în care jucătorii so
vietici s-au dovedii mai iscusiți 
decît maeștrii canadieni ai cro- 

sei, Angelica Rozeanu cucerind, 
la Londra, pentru a cincea oa
ră consecutiv, titlul de campioa
nă a lumii la tenis de masă, 
goana năpraznică dar sinuoasă 
a boburilor pe pista de la Gar- 
misch în campionatele lumț'j, 
schifurile lungi și subțiri țișnind 
ca niște săgeți din startul pro
belor campionatelor europene de 
la Amsterdam, primirea trium
fală făcută de locuitorii Reșiței 
fotbaliștilor metalurgiști care, 
printr-un splendid efort colectiv, 
au cucerit cupa R.P.R. și încă 
multe aliete.

Acest album... fără file — ați 
bănuit, poate — este un film. 
Un film care are semnificația 
unui dar pe care Studioul „Al. 
Sahia" îl oferă sportivilor cu 
prilejul Anului Nou. Cu acest 
film se și încheie, de altfel, se
ria jurnalelor și documentare
lor cu subiect sportiv realizate 
de Studioul „Al. Sahia" 1 în 
cursul anuluii 1954. Se cuvine 
să arătăm, aici, că aceste rea
lizări ale tinerei noastre cine
matografii au crescut față de 
cele ale anului anterior, nu nu
mai cantitativ — ceea ce a pri

lejuit mai dese bucurii iubito
rilor sportului —, dar și cali
tativ —• ceea ce a constituit o 
deosebită satisfacție pentru spec
tatori și a airas colectivului de 
regizori, operatori și montori a- 
precieri elogioase. Ca pe o 
înaltă prețuire a primit acest 
colectiv cuvintele de laudă adre
sate de cunoscutul om de litere 
francez Georges Soria, docu
mentarului care redă aspecte din 
meciul atletic R.P.R.—Olanda. S. BONIFACIU

O imagine din film: cițiva dintre fotbaliștii de la Metalul-Reșița, 
în momentul sosirii în orașul lor. ,

0 MĂREAȚĂ SĂRBĂTOARE A POPORULUI NOSTRU
(urmare din pag. l-a)

turi. Tineretul nostru trăiește o 
viață fericită. El își alătură cu bu
curie întreaga energie eforturilor 
pașnice ale poporului muncitor. 
Pentru prima oară, puterea popu
lară a dat tineretului posibilitatea 
de a se bucura pe deplin de bine
facerile sportului. De la 30 Decem
brie 1947 și pînă astăzi sportul 
nostru a străbătut un drum lung, 
drumul de la competițiile celor 
cîteva sute de participanți la cele 
care angrenează sute și sute de 
mii de tineri, drumul de la primele 
și timidele afirmări pe tărîm in
ternațional la frumoasele suc
cese cu care ne mîndrim astăzi. 
Numai în anul 1954 sportivii noș

tri ău cucerit un titlu mondial la 
tenis de masă, un loc trei la cam
pionatele mondiale de caiac, un loc 
doi la campionatele europene de 
canotaj academic, un loc doi 
la campionatele europene de 
«.tletism, locul patru la cam
pionatele mondiale de gimnas
tică (feminin), numeroase me

dalii de aur, argint și bronz la 
J.M.U.V. de la Budapesta. Tabelele 
de recorduri arată o linie ascen
dentă din 1947 și pînă astăzi la 
atletism, natație haltere, tir. Ne

album...
G. Soria a considerat acest film 
o încintăloare povestire în care 
oamenii sint redați cu căldură 
și în care cadrul generat 
al întrecerii este adus pe 

ecran în episoade sugestive.
In ceea ce privește ultima rea

lizare din anul 1954, și ea va fi, 
desigur, la înălțimea celorlalte. 
Cei doi regizori ai filmului : 
Mircea Weiser și Erwin Szekler, 
se străduiesc să aleagă din mii 
de metri de peliculă — parte 
lucrată în (ară, parte primită 
din străinătate — cele mai 
semnificative momente din fie
care competiție care va fi in
clusă în film. Trebuie mențio
nat faptul că, pe Ungă unele i- 
magini îniilnite în diferite jur
nale de actualități sau docu
mentare, noul film va cuprinde 
în mare parte aspecte inedite: 
campionatele mondiale de bob. 
canotaj și parașutism, campio
natele mondiale de sărituri pe 
schiuri, campionatele europene 
de înot. Cursa Păcii, Turul 
Franței, finala Cupei R.P.R. la 
fotbal, turneul triunghiular de 
box desfășurat în decembrie la 
sala Floreasca, turneul echipei 
de volei a R.P.R. în R. P. Al
bania, întîlnirile de înot și polo 
R.P.R.—R.D.G. ș. a- De remar
cat, totodată, că spectatorii vor 
fi martori la trei din cele pa
tru etape ale ameliorării recor
dului mondial pe 5.000 m. (Za- 
iopek la Paris, Kuț la Berna și 
Kuț la Praga):

Filmul, al cărui titlu nu a fost 
încă definitivat, va putea fi vă
zut pe ecranele cinematografe
lor noastre incepînd de la 10 
ianuarie. Că va fi primit cu 
Interes, nu ne îndoim. Sportivii 
și toți cei ce iubesc sportul sint 
mari amatori de amintiri. E și 
firesc: le place să retrăiască în
trecerile ai căror eroi sau ama
tori au fost, așa cum le place 
să vadă competițiile care hotă
răsc pe cei mai buni sportivi ai 
lumii.

putem mîndri, de asemenea, cu per-, 
formanțe de valoare internațională 
ca recordurile lui loan Soter. Ion 
Opriș, [olanda Balaș, Lia Mano- 
liu, la atletism, Al. Popescu la na- 
tație, recorduri realizate în cel de 

al șaptelea an al Republicii noastre 
populare. Succesele dobîndite pînă 
în prezent trebuie să însemne im- 

boldul pentru o activitate și mai 
susținută în anul 1955. Mișcarea 
noastră sportivă este chemată să 
pregătească tineri sănătoși, oțeliți, 
capabili să apere patria scumpă, 
cuceririle revoluționare ale poporu
lui. Marile sarcini care stau în fața 
mișcării de cultură fizică și sport 

din țara noastră în anul care în
cepe trebuie privite cu toată răs-f 
punderea și seriozitatea. A nu cru
ța nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a acestor sarcini, iată 
datoria de cinste a tuturor sporti-: 
vilor și organizaț ilor noastre spțn> 
live.

Alături de toți oamenii muncii 
din țara noastră, tinerii sportivi 
■sărbătoresc cu bucurie ziua de 30 
Decembrie, afirmîndu-și cu acest 
prilej hotătîrea de a închina toate 
forțele lor tinerești pentru întări
rea și înflorirea patriei scumpe, 
pentru construirea socialismului în 
Republica Populară Romînă.



în întrecere cu cei mai 
buni caiaciști

1954 a fost pentru canotajul nos
tru un an de însemmate succese, 
un an de puternică afirmare pe 
plan intemiațioaiai. Mulțumită te
meinicei pregătiri de care s-au 
bucurat sportivii noștri schifiști și 
caiaciști, noi am concurat cu suc
ces ia toate competițiile de peste 
hotare la care ne-am prezentat.

■Mie personal, anul care se înr 
cheie mi-a dat satisfacția de a fi 

adus patriei un valoros loc trei în- 
tr-un campionat mondial. E vorba 
de campionatul mondial de caiac- 
canoe, desfășurat în iulie la Mațon, 
in Franța. Ziarele noastre au scris 
la timp desipre această competiție 
la care a luat parte și un lot de 
sportivi romîni. Eu am concurat 
la proba de caiac simplu viteză. 
La această probă au luat parte 31 
de concurenți, reprezentînd 24 de 
țări. întrecerea a fost foarte îndîr- 
jită. Se aliniau la start cei mai re- 
numiți caiaciști din lume 1 Deși 
cunoșteam valoarea lor, deși concu
ram pentru prima dată într-o com
petiție de asemenea amploare, do
rința de a aduce un succes culo
rilor patriei m-a animat atît de pu
ternic, încît am învins orice timidi
tate și emoție, am concurat cu dîr- 
zenie în calificări, în semifinale și 
finală și la capătul unor mari e- 
forturi — am cucerit al treilea 
loc din lume la proba în care sînt 
specialist. Cu ocazia campionate
lor mondiale de la Mațon, am reu
șit — în calificări — un timip 
foarte bun : 2.00.2.!

Eforturile pe care le-am depus 
în seriile de calificare și în semi
finale m-au făcut să nu mai pot 
reedita în finală acest timp. Pri
mul loc a fost ocupat de suedezul 
Frederiksson cu timpul de 1.59.2, 
iar locul al doilea de germanul Mit- 
tenberger cu 2.00.3 (După cum se 
vede, în calificare eu am realizat 
un timp mai bun decît acesta). In 
finală, timpul de 2.01.2 pe care 
l-am obținut mi-a asigurat locul, al 
treilea.

In orice caz, acest loc 3 pe care 
l-am ocupat a fost apreciat de spe
cialiștii străini, prezenți la cam
pionate, ca o frumoasă performanță 
a sportului din Republica Populară 
Romînă. Am fost fericit cînd am 
auzit și am citit în ziare aprecierile 
laudative la adresa nivduliui caia- 
ciștilor din R.P-R. și s-a născut în 
mine și mai puternică dorința de 

• a-mi ridica măiestria sportivă, de 
a-mi perfecționa tehnica, de a-mi 
întări rezistența, pentru a putea 
concura cu și mai mult succes.

Campionatele mondiale din 1954 
au însemnat pentru mine nu numai 
ocazia de a aduce țării un succes 
sportiv de seamă, dar și prilejul 
de a-mi îmbogăți experiența. Cu
noștințele căpătate prin participarea 
la întrecerile de la Mațon voi căuta 
să le folosesc din plin în anul ce 
vine, pentru a-mi desăvîrși pregă
tirea, pentru a aduce țării mele noi 
succese.

MIRCEA ANASTASESCU 
maestru al sportului 

și campion R.P.R.

Faima sportivilor romîrd a devenit tot mai mare 
In ultimii ani, cînd mișcarea noastră de cultură fi
zică și sport, îndrumată și ajutată de partid și 
guvern, a înregistrat succese însemnate. Nume ca 
Ion Soter, Elena Leuștean, Iolanda Balaș, Mir
cea Anastasescu, Mircea Dobrescu, Iosif Sîrbu, H, 
Herșcovici, Ion Opriș, dar mai ales cel al Angeli- 
căi Rozeanu sînt cunoscute în lumea întreagă,fi
indcă ele figurează în dreptul unor performanțe 
de valoare mondială.

Excelentele condiții de pregătire create sporti
vilor fruntași, ca și seriozitatea, perseverența și 
entuziasmul cu care aceștia au înțeles să mun
cească pentru o mai bună pregătire, au făcut ca 
mulți sportivi romîni să atingă un nivel înalt, să- 
fie un exemplu pentru zecile de mii de tineri ai 
patriei noastre care au îndrăgit sportul.

Datorită măiestriei la care au ajuns, celor mai 
buni dintre fruntașii noștri sportivi li s-a oferit 
posibilitatea de a participa la marile întreceri in
ternaționale și la concursurile care consacră pe cei 
mai buni sportivi ai globului într-o disciplină 
sportivă: campionatele mondiale.

In anul 1954, participarea sportivilor noștri la 
diferite campionate mondiale a fost deosebit de 
activă și se poate afirma că ea a fost încununată 
de succes. De pildă, maestra emerită a sportului 
Angelica Rozeanu a cucerit pentru a cirtcea oară 
consecutiv titlul de campioană mondială la tenis 
de masă, Elena Leuștean și echipa noastră femi
nină au fost adevărate revelații ale campionate
lor mondiale de gimnastică de la Roma, Mircea 
Anastasescu a realizat frumoasa performanță de a 
se clasa pe locul III la campionatele mondiale de 
caiac, echipa de pentatlon modern — deși parti
cipa pentru prima oară la o competiție internațio
nală — a avut o comportare mai mult decît me
ritorie la campionatele mondiale de la Budapesta.

Asemenea performanțe fac cinste sportului nostru 
și sînt o dovadă că succesele noastre nu se vor 
opri aici, că, participind din ce în ce mai bine 
pregătiți, sportivii noștri vor reuși noi perfor
manțe de valoare, vor face ca steagul patriei iu
bite să fluture de tot mai multe ori pe catargul 
marilor stadioane ale lumii.

Cinci campionate mondiale .
Au trecut dinei .ani de atunci... 

și, totuși, parcă a fost ieri...
De mica sală S.F.I.P.I.A., puțin 

primitoare, unde nu încăpea decît 
p masă și unde o sobă buclucașă 
ne afuma deseori,îmi vai aduce a- 
minte cu drag întotdeauna. Aici 
m-am antrenat împreună cu Sari 
Szasz și Luci Slăvescu în lunile . 
premergătoare campionatelor man-r: 
diale de la Budapesta din 1950.

Timp de trei luni, mica sală ne-a 
găzduit zilnic. Alături de noi, Vic
tor Vladone și Nicu Naumescu se 
străduiau să ne fie cît mai folo
sitori la antrenamente. Alți cîțiva 
jucători, Gări Garabedian, Tudo- 
rel Bădin, Gelu Urșiț, veneau foar- ; 
te des să ne ajute ca parteneri deț 

joc. Cine ar f.i crezut atunci că 
ne vom întoarce de la Budapesta 
cu laurii victorioi ?

In capitala R. P. Ungare am 
fost primite cu multă căldură, da>r. : 
nimeni nu se aștepta ca noi să J 
fim acelea care vor obține cel maU| 
mare succes. Chiar în prima zi 
a competiției am întâlnit într-o 
partidă hotăritoare, în proba pe e- 
chipe, reprezentativa Angliei, de
ținătoare în mai multe rîndurf a • 
titlului suprem. După patru parti- ■ 
de scorul era de 2—2. In meciul , 
următor, cel decisiv, dintre cam
pioana Angliei, Vera Dace și Sar! 
Szasz, după ce ultima minge fu

sese jucată, consființtad victoria 
coechipierei mele și totodată a e- 
chipei R.P.R., o bucurie nemărgi
nită a cuprins mica noastră de
legație. Dar, șirul emoțiilor nu se 

sfîrșîse încă, pentru că maî aveam 
de susținut meciuri grele cu echi
pele Scoției, Țării Galilor și apoi, 
în finală, cu reprezentativa ma
ghiară, din care făcea parte și 
Gizi Farkaș, de trei ori campioană 
mondială.

Pregătirea perseverentă și do
rința noastră fierbinte de a în
vinge, de a reprezenta, cît mai 
demn culorile țării, ne-au ajutat 
să obținem și victoria finală. Cu

Aceeași bucurie pe care am sim
țit-o atunci cînd am fost chemat 
să fac parte din echipa Republicii 
Populare Romîne care participa 
pentru prima dată la campiona
tele mondiale de pentatlon modern, 
o simt ori de cîte ori am ocazia 
să vorbesc despre acest important 
eveniment în viața mea.

Cu cît se apropiau zilele con
cursului, cu atît creștea grija față 
de felul cum mă voi comporta și 
cum voi contribui la succesul e- 
chipei noastre în această grea în
trecere. Dealtfel, toți cei către 
ne-am deplasat la Budapesta cu 
lotul die pentatlon modem einam pă
trunși de dorința ca, printr-o com
portare cît mai bună, să dovedim 
că în tțnăra noastră Republică 
Populară, noua disciplină sportivă, 
pentatlonul modern, are mari per
spective de progres.

In ajunul întrecerilor, toți com
ponent ii echipei eram puțin inti
midați de faptul că participam la 
primul nostru concurs internatio
nal, unde trebuia să-i înfruntăm 
pe cei mai cunoscuți pentatloniști 
ai lumii. Dar, dorința noastră de 
afirmare, ca și pregătirea noastră, 
pentru care nici noi și nici 
colectivul de antrenori nu am pre
cupețit nici un efort ,ne-au dat 
încredere în forțele proprii, ne-au 
front să trecem cu destulă ușu
rință peste momentul „critic*1 de 

această ocazie eu am învins-o pen
tru prima oară pe Gizi Farkaș.

Dar. cucerirea titlului .mondial 
pe echipe nu a fost singura mea 
bucurie. Am cîștigat și titlul in
dividual. și astfel mi-am împlinit 
unul din visurile copilăriei mele. 
Vestea succeselor noastre a avut

un mare răsunet. Zeci de telegra
me ne-au adus felicitări din țară, 
iar la întoarcere eram înttmpinate 
în fiecare gară cu un entuziasm 
care ne emoționa.

Au urmat apoi' alte numeroase 
zile de pregătire pentru viitoarele 
campionate mondiale. Antrenamen
tele se făceau în condiții mult mai 
bune, . într-o sală spațioasă și pe 
mai multe mese.

Succesele ne-au însoțit și la Vie- 
na. In 1951 am cucerit acolo ti
tlurile de campioană mondială pe 
echipe, la simplu femei și la du
blu trjjxt, unde eu am Jucat alături 
de cehoslovacul Vana.

Un an mai tîrziu am călătorit 
mii de kilometri pentru a apăra 
la Bombay titlurile cucerite la 
Viena și Budapesta. Din nou am 
ieșit victorioasă la simplu femei și 
dublu mixt. Echipă noastră s-a cla
sat pe locul al doilea.

București 1953. Capitala iubită 
a patriei mele găzduia a XX-a e- 
diție a campionatelor mondiale.

PRIMUL SUCCES!
la începutul concursului și ne-au 
mobilizat forțele în vederea unei 
cît mai bune comportări.

La Budapesta, fiecare dintre noi

am avut foarte mult de învățat. 
Dealtfel, printre obiectivele noas
tre la acest concurs era și această 
importantă sarcină. Dar, dorința 
noastră de a învăța cât mai mult 
și cît mai bine nu ne-a împiedicat 
să luptăm cu hotărîre împotriva 
tuturor adversarilor, indiferent de 
renumele de care se bucurau. Și, 
în ciuda lipsei noastre de expe
riență față de ceilalți concurenți, 

‘ am luptat din toate puterile, reu
șind șă-i întrecem pe mulți.

Dacă tocmai acasă voi pierde ? A 
fost o întrebare care m-a obsedat 
un an întreg. De aceea cred că 
am și jucat mai emoționată decît 
de obicei. Nu am reușit să fac un 

joc spectaculos, în schimb am iz
butit să cîștig ta toate probele l-a 
care am participat.

Dar bucuria aceasta își avea și 
partea sa difitilă. Patru titluri cîș- 
tigate acum însemnau patru titluri 
de apărat la campionatele mon
diale văi toarne.

Și, într-adevăr, cel mai greu 
campionat mondial la oare am luat 
parte a fost cel din 1954, de la 
Londra. Cel mai mare număr de 
participanți și cea mai ridicată va
loare tehnică. Primele zMe ale 
campionatelor... prima înfirtagere 
într-un campionat mondial, de cînd 
dețineam titlul suprem. Pierdusem 
în proba pe echipe la maghiara 
Eva Koczian. Apoi, a venit elimi
narea din primul tur la proba dte 
dublu mixt, unde jucam alături de 
Sido. Eram oarecum dezorientată 

și așteptam cu înfrigurare jocurile 
de simplu femei. A fost pentru 
mine *ce.l mai dificil aanțpioinat 
mondial, cu toate că am cîștigat 
pentru a cincea oară consecutiv 

titlul de campioană mondială. Fie
care partidă era ca și o finală de 
campionat, trebuind să-mi între

buințez la maximum toate resur
sele fizice și nervoase. Am avut 
nevoie de o mare putere de luptă, 
de concentrare, de stăpîmire de 

sine. Toate acestea le-am găsit în 
dorința mea arzătoare de a aduce 
patriei noi succese, noi performan
țe internaționale de .răsunet. Dar, 
succesele acestea au fost posibile 
pentru că am simțit rtetacetat spri
jinul, ajutorul regimului nostru de
mocrat popular, care ne-a pus 1a 
dîșfioz'tie condițiile necesare de 
pregătire.

ANGELICA ROZEANU 
inaestră emerită a sportului, 

campioană mondială

i\ fost o răsplată și o încununare 
firească a năzuințelor noastre de 
afirmare momentul în care s-a a_ 
nunțat clasificarea echipei Republi
cii Populare Romîne pe locul 8, îna
intea echipelor R. Cehoslovace și 

Franței, care mai participaseră la 
alte multe concursuri internațio
nale de pentatlon. A fost primul 
nostru succes pe tărîm mondial, 
a cărui frumoasă amintire rru o 
vom putea uita curînd.

Atît eu cît și ceilalți tovarăși 
de echipă ne-am bucurat de acest 
succes, care a făcut ca țara noas
tră sa fie cunoscută pe plan in
ternațional și în această frumoasă 
ramură de sport și care a dovedit 
că metodele noastre de pregătire 
și, în general, activitatea de pen
tatlon de la noi, se găsesc pe dru
mul cel bun, pe drumul progresu
lui. Dar, totodată, prin participa
rea noastră la acest campionat 
mondial, am simțit că sîntem ca
pabili de un rezultat superior, da
că vom fi mai hotărîti în momen
tele grele ale întrecerilor, și dacă 
echipa țării noastre își va trage 
forța și vigoarea dintr-o masă lar
gă de tineri pentatloniști.

VICTOR TEODORESCU 
component al echipei R.P.R.

de pentatlon modern la 
campionatel < mondiale din 

anul 1954

La Roma, alături de cei mai bu
gimnaști ai Iihrîî

Am plecat la Roma — ora: 
care a găzduit cea de a XIII-a 
diție a Campionatelor mondiale • 
gimnastică — nouă gimnaste I 
trei gimnaști, toți deopotrivă 
dornici să reprezentăm cu cinf 
culorile patriei în această ma 
competiție. Am decolat de pe aei 
portul Băneasa în lumina pali 
a zorilor și am ajuns la Roma 
dată cu amurgul.

...Așteptăm începutul întrece» 
calmi ca niște elevi care și -au | 
vățat bine lecția. Așa și este. Avi 
în urma noastră luni întregi de 
trenament. Și, iată-ne, în sfîrș 
în plin concurs alături de putemț 

echipă a Uniunii Sovietice ,alăt( 
de gimnastele maghiare, cehoslov 
ce, suedeze și altele 1 Lucrăm 
condiții grele, la o temperatură 
aproape 40 de grade. Marele sț 
dion olimpic dogorește ca o val 
bine încinsă. Venite din climat 
nordic, suedezele suportă greu ■ 
ceasta temperatură. Din fericii 
noi avem la activ o serie de ant! 
namente în aer liber, în plin soal 
așa că ducem cu succes lupta îi 
potriva caniculei. Se dovedea cu ; 
cest prilej justețea principiului \ 
este necesar să te obișnuiești c 
timpul antrenamentelor cu cont 
{iile specifice în care se va deșt 
șura concursul.

Publicul este cucerit, curînd 
înalta măestrie a gimnastelor ; 
viefîce. Spectatori și ziariști vădii 
ele pe campioanele lumii. Iar dt 
tre ele, acea care lasă impresia c 
mai puternică este Galina Rudț 
Ea avea să termine, după cum l 
știe, pe primul: loc, cucerind titi 
de campioană a lumii. Pentru loc; 
rile următoare, în clasamentul pț 
bei feminine lupta este mai echil 
brată. Totuși, impresia celor tn 
mulți este că echipa R.P. Ungjj 
va ocupa locul II, iar echipa 
Cehoslovace se va clasa pe loc
III (aceasta s-a și confirmat în cri 
din urmă). Cine va ocupa, înJ 
tocul IV ? Echipa R.P. Polone,: 
R.P. Bulgaria sau echipa noastrț 
Noi terminăm exercițiile impuse : 
locul VI. Dar țintim mai sus, t 
voința ne înaripează. Lucrăm bi: 
exercițiile liber alese și, cu tor. 
că avem emoții la ansamblu, 
clasamentul final vedem pe lo
IV numele țării noastre. Spec 
torii ne aplaudă: „Bravo, Run 
nia !“ Sîntem nespus de bncuroa 
Am adus patriei un rezultat spor 
de valoare.

Dar felicitări au meritat și gh 
naștii. Mai ales Orendi și Kereki 
In concurs cu Ciukari.n, Murate - 
Azarian, Bantz, Stalder și alți fru 
tași ai acestui sport, Orendi și W , 
rekeș au obținui în jurul a 1 
puncte, ceea ce reprezintă rezulta 
merituoase.

ELENA LEUȘTEAN 
maestră a sportului, i 

clasată pe locul V in 
campionatele mondiale de la Roii



Mai mult decit 1,65 m !...
Deși numai de mîine noapte pă

șim cu toții într-un nou an aii vie
ții noastre, pentru mirre, ca de 
altfel pentru încă multi alți cetă
țeni ai patriei noastre, noul an a 
început de mai 
mult timp. Dacă 
muncitorii din di
versele ramuri ale 
industriei au depă
șit planurile a- 
nuale de produc
ție încă de acum 
cîteva luni, lu- 
crînd de atunci în 
contul anului 1955, 
eu am pășit în 
noul an din clipa 
în care am înce
put antrenamen
tele legate de pe
rioada pregăti
toare pentru sezo
nul atletic al a- 
nului viitor. Poate 
pare curios acest 
lucru, dar el este un fapt cu totul 
real. După săptămînlle afectate 
tranziției, de la 5 decembrie am 
început antrenamentele pentru 
anul 1955. Știu că înaintea noa
stră, în 1955, ‘avem sumedenie 
de concursuri de seamă, atît in
terne cît și internaționale, dintre 
care deosebit de importante pen
tru mine sînt: meciul cu Fran
ța, campionatele internaționale ale 
R.P.R. și, mai ales, concursurile 
sportive din cadrul celui de al 
V-lea Festival de la Varșovia. In 
anul care se încheie mîine, pregă- 
tindu-mă cu toată seriozitatea, am 
reușit să obțin o serie de rezultate 
pe care le consider bune. Printre 
altele, cîștigarea titlului de campi
oană mondială universitară, a me
daliei de argint la campionatele 
europene de la Berna, cucerirea

o
IN PRAG DE AN NOU

Iată-ne în pragul unui an nou, 
avînd în față 365 de zile de fru

moase perspective pentru activita
tea sportivă a țării noastre, acti
vitate care a cunoscut atîtea suc

cese în ultimii ani. 
Anul 1955 trebuie 
să însemne pen
tru întreaga noa
stră mișcare spor
tivă ca și pentru 
fiec'are sportiv o 
nouă ascensiune 
pe drumul creșterii 
sportului nostru, 
pe drumul obține
rii unor performan
țe de cît mai înal
tă valoare.

Firește, la capă
tul unui an îți trec 
prin minte cele ce
s-au petrecut, faptele la care ai 
luat parte, la care ai pus și tu o 
fărîmă de străduință și te gîndești, 
în același timp, la cele care te 
așteaptă, la evenimentele sportive 
din anul viitor.

Eu nu pot să vorbesc decît des
pre noi, voleibaliștii... Anul 1954 
a însemnat pentru activitatea de 
volei din țara noastră un serios pas 
înainte. Mă gîndese în special la 
numărul tot mai mare al celor care 
au început să practice acest sport 
în anul care se încheie acum. Aud 
tot mai des — și cîtă plăcere și 
bucurie. îmi face! — despre cutare, 
sau cutare echipă de volei nou în
ființată . dintr-o comună, dintr-un 
oraș. Am văzut echipe tinere care 
au urcat cu nebănuită putere și re

peziciune treptele confirmării în 
competițiile școlare, în întreceri re

gionale sau chiar in campionatele 
republicane. Constat, cu toată, sim
patia, că în lotul reprezentativ in

tră jucători tineri, cu posibiități, 
care vor fi în stare să asigure pe 
mai departe faima volc'tdiii nos
tru. *Da, voleiul nostru a înregis
trat, fără îndoială, frumoase suc- 

' cese în ultimul ani 

pentru a treia oară consecutiv a 
titlului de campioană internațio
nală a țării noastre, ca și locul pa
tru pe care l-am ocupat pe lista 

celor mai bune să
ritoare ale lumii 
pe 1954, îmi im
pune și mai multă 
seriozitate în pre
gătire. împreună 
cu bunul meu sfă
tuitor, maestrul 
sportului, Ion So- 
ter, am cercetat 
cu atenție planu
rile antrenamente
lor mele din acest 
an și, pe baza 
concluziilor pe 
care le-am tras, 
am trecut la alcă
tuirea planului 
pentru 1955 insis- 
tînd în primul 
rînd pentru schim

barea stilului. Să fiu sinceră și 
să recunosc: mi-a . fost foarte 
greu să-mi propun un rezultat 
pe care vreau să-l obțin la 
anul. Nu știu nici acum prea bine. 
In orice caz, a fost și rămîne vor
ba de un rezultat care să însemne 
mai mult decît 1,65 m., cu care 
m-atn clasat a doua la Berna. In 
orice caz, trebuie să spun.- mă 
simt în stare să realizez perfor
manțe și mai bune decît aceasta. 
Pentru a le realiza, nu voi econo
misi nici un dram de energie, mă 
voi pregăti mai mult și mai bine 
decît ori cînd pînă astăzi, pentru 
a putea ridica recordul Republicii 
noastre mereu mai sus, pentru a 
mări gloria sportivă a Patriei.

IOLANDA BALAȘ 
maestră a sportului

s>i-acum, gîndurile îmi fug către 
1955 1 De la început, simt o înfio

rare... Va fi un an cu totul deose
bit pentru volei! Motivul? Țara 
noastră va găzdui, pentru prima 

oară, campionatul 
Europei, atit pen
tru echipele mas
culine cît și pen
tru cele feminine. 
Vă gîndiți ce în
treceri veți vedea ? 
Ce luptă minunată 
se va încinge pe 
terenurile Capitalei 
noastre pentru tit
lurile de echipe- 
campioane ale Eu
ropei ? Și', ar putea 
fi altfel, cînd de o 
parte și de alta a 
plasei se vor găsi

reprezentative Cu renume mondial.
Dar, întrecerea ne pretinde 

nouă, reprezentanților țării gazde, 
să ne comportăm la înălțimea aș
teptărilor ș; speranțelor puse în 
noi, la înălțimea performanțelor 

realizate pînă acum de reprezenta
tivele de volei ale R-P.R. lia ma
rile competiții internaționale la 
care au participat.

Avem deci datoria să ne pregă
tim cit mai mare seriozitate, cu 
mai multă conștiinciozitate, să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
realiza jocuri de valoare înaltă. 
Alături de această misiune trebuie 
să stea sarcina permanentă a unui 
sportiv fruntaș, aceea de a ajuta 
din toate puterile și cu toate cu
noștințele lui la creșterea de noi 
cadre în sportul respectiv. Să fa
cem deci totul pentru răspîndirea 
voleiului!

Cu aceste gînduri încep noul an!

Dr. DUMITRU MED1ANU * 
maestru al sportului 

căpitanul echipei repre
zentative masculine de volei 

a R.P.R.

«- OOOOOOOOOOCOOOCXPOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOOO J 
o o8 8| Pentru îmbunătățirea | 
iclasei fotbalului nostru! I
O O
8 88 In prag de an nou și înain- 8 
8 tea unei noi și bogate activi- | 
8 tați, nouă, fotbaliștilor, ne re- | 
8 vine o sarcină de cinste: de a 8 
| ne pregăti mereu și mai bine, | 
8 pentru ca. ridicîn'du-ne continuu | 
8 măiestria sportivă, să contribuim 8 
| la creșterea calității fotbalului, | 
8 la ridicarea pe o treaptă supe- 8 
8 rioară a mișcării de cultură fi-§ 
g zică și sport din țara noastră. | 
8 Anul care a trecut ne-a ară- 8 
| tat unele progrese în practica- | 
g rea fotbalului, diar și multe lip- g 
8 suri, care ne-au împiedicat să 8 
| ne comportăm și să obținem re- | 
g zultate la înălțimea valorii noa-8 
8 stre și, mai ales, a condițiilor ? 
| de pregătire care ne sînt as:- | 
8 gurate. La Dinamo, C.C.A., Fia- 8 
8 mura roșie sau Știința, dar în 8 
g special' în cadrul reprezen- g 
8 tativelor Republicii noastre 8 
8 populare, trebuie să atingem | 
g un nivel de comportare pe mă- g 
8 sura posibilităților noastre rea- 8 
| le. La aceasta nu putem ajunge | 
8 însă decît prin antrenament în- g 
8 delungat, perseverent și con- 8 
| știent, care să ne dea posibilii- | 
r, tatea să ridicăm campionatul 1 
g republican la un nivel înalt și g 
8 să reprezentăm cu și mai mult 8 
| succes culorile patriei noastre □ 
o dragi. în întîlnirile internațio-g 
g nale. 8
8 De aceea, noi fotbaliștii și | 
8 cu deosebire fruntașii trebpie 8 
g să ne pregătim cu multă ser.io- 8 
8 zitate și ambiție, să ne ridicăm ? 
| nivelul politic, ideologic și pro-g 
8 fesional, să fim disciplinați, 8 
8 exemple în spart și în viața deg 
| toate zilele, să ne ajutăm am- 8 
8 trenorii la antrenamentele noas- | 
| tre, să-i ajutăm efectiv în ac- 8 
g țiunea importantă de ridicare a 8 
8 tinerelor elemente, viitorul fot- | 
| balului nostru, să depunem un 8 
8*și maj mare efort pentru î.m- | 
8 bunătăți,rea clasei fotbalului și g 
| pentru prezentarea 
8 nitate în meciurile
8 străine.

lui cu dem- 
cu echipele

TITUS 
maestru al

OZON | 
sportului 8 

din echipa Dinamo București 8

„Mă voi pregăti 
cu mai multă rivnă”...

Titlul de campion al. țării Ia 
„vînătoare grea", obținut în acest 
an, ca și locul I pe care I-am ocu
pat în întrecerile de călărie pentru 
„Cupa Dinamo1’ sînt succese care 
mi-au adus clipe din cele mai fru
moase, răsplătindu-mi pe deplin e- 
forturiîe depuse timp de un an pentru 
o pregătire temeinică. Tot în acest 
arf, mi-a fost acordat titlul de cins
te: maestru al sportului, titlu pe 
care m-am străduit și mă voi stră
dui să-l merit pe deplin.

Și tocmai de aceea acum, în pra- 
guil noului an, vreau ca fiecare 
din năzuințele și gîndurile mele să 
devină adevărate angajamente. Sînt 
încă atîtea lipsuri în activitatea 
mea, atîtea lucruri de realizat... 
Noul an de activitate sportivă tre
buie să fie și mai rodnic și mai bo
gat în rezultate din cele mai fru
moase și, ca fiecare sportiv, consi
der că este o datorie de cinste pen
tru mine, să contribui cu toate for
țele la realizarea acestui scop. Ală
turi de tovarășii mei de echipă, 
mă voi pregăti cu mai multă rîvnă, 

voi aporda o măi mare atenție pro
blemelor teoretice de tehnică spor
tivă, creșterii de tinere cadre și, în 
același timp, voi face totul pentru 
ca echipa noastră să înregistreze 
performanțe cît mai valoroase. De 
asemenea, mă voi pregăti intens și 
voi lupta cu toată dragostea pentru 
a reprezenta cit cinsie culorile pa
triei în întîlnirile internaționale ce 
vor avea loc.

Sînt convins că numai astfel îmi 
voi îndeplini îndatoririle de sportiv 
fruntaș, numai astfel voi răsplăti 
încrederea ce mi-a fost arătată prin 
acordarea titlului de maestru al 
sportului.

MIHAI TIMU 
maestru al sportului

Angajamente m muncă și în sport
Iată că anul 1955 bate la ușă-.. 

Ne_mai desparte puțin de clipa 
cînd acele ceasornicului vor întrece 
ora 24, vestind începutul unui nou 
an de muncă și de biruințe. Oame
nii muncii d'in Pa
tria noastră își pun 
totdeauna speranțe 
în anul oe vine, 
speranțe pe care 
caută apoi să le 
transforme în fa>pte.

Gindindu-mă la 
noul an, desigur 
că și eu mi-am 
luat unele angaja
mente, pe care mă 
voi strădui să le 
duc la bun sfîrșit. 
Lucrez la secția 
'Scuilărie a uzine
lor „23 August" 
din București. Anruil 
acesta am consti
tuit o brigadă spor
tivă cu tinerii din 
secția mea, obținînid frumoase suc
cese în prodlucție. In anul care 
vine, voi lupta alături de toți cei
lalți tineri, să depășim planul cu 
20 la sută, să dăm lucru de bună 
calitate, și fără rebuturi. Aceste 
angajamente ne sînt acum mai u- 
șor de îndeplinit, pentru că noi a- 
plicăm metodele de muncă sovie
tice Voroșin și Kuznețov. Chiar în 
1954, am simțit cît de prețios a- 
jutor obținem de pe urma folosirii 
acestor metode înaintate.'

Și în acest an mă voi strădui 
să ridic la un nivel cît mai înalt 
calificarea tinerilor mei toyarăși 

de muncă, I. Olteanu, Carol Wolf, 
Gh. Mihalașcu și Anton Dumitru, 
dăruindu-le cu dragoste tot ce am 
mai de preț din experiența mea.

Cînd mă gîndese la anul care 
vine, nu pot uita, desigur, nici an
gajamentele pe care trebuie să mi 
le iau pe linie sportivă. Voi căuta

O

SPRE NOI SUCCESE
Anul 1954 își trăiește ultimele 

ore...
Se apropie cu pași repezi un an 

nou, un an de sosirea căruia sînt 
legate noi speranțe, noi perspective, 
noi angajamente...

In aceste zile, 
fiecare privește în 
urmă, își cîntăreș- 
te activitatea și 
roadele ei pe ain.ul 
ce se stinge; dlar 
— mai mult — 
fiecare privește î- 
nainte; spre 1955, 
spre zilele viitoru
lui, spre ceea ce 
își dorește și își 
propune să reali
zeze în munca de 
zi cu zi a anului 
care vine.

Pentru noi, ca
notorii, anul 1955 
vine cu o serie 
de preocupări din 
cele mai de sea
mă. In acest an, 

programul nostru competițional — 
mai ales cel internațional — este 
foarte bogat și ridică o serie de 
probleme, cărora trebuie să ne 
străduim să le facem față cît mai 
bine. Se știe că în anul trecut spor
turile nautice au adus țării noastre 
cîteva însemnate succese pe plan 
internațional, fie în întrecerile cu 
canotorii germani, la Berlin, fie în 
competițiile cu caracter curopoan 
și mondial la care au participat 
vîslași romîni. In această privință, 
amintesc locul 3 p.; .care caiacistuî 
Mircea Anastasescu l-a ocupat la 
campionatele mondiale, precum și 
locul al do-'ea 1 ■ proba de 8-j-l 
fete, ocupat de echipa noastră re
prezentativă (echipă din care am 

făcut parte și eu) la campionatele 
europene desfășurate în august, la 
Amsterdam.

M-am gîndit multă vreme, după 
această competiție, la comportarea 
pe care am avut o, eu și tovarășele 
mele, în întrecerea cu cele mai bu
ne „opturi” desfete din lun;e. So

să urmez cu aceeași conștiinciozf 
tate antrenamentele la sala de box 
a uzinei noastre, pentru a mă 
pregăti cît mai bine în vederea în
trecerilor care mă așteaptă în noul 

an sportiv. La ca
tegoria „p a n ă“. 
unde activez în 
momental de față, 
s-iau iviiit adversari 
tineri și puternici, 
cărora nu le poți 
face față decî! 
printr-o pregătire 
atentă și migăi'oa- 
să. îmi dau sea
ma că miai am 
unelte lipsuri, oare 
trebuiesc neapărat 
lichidate pentru a 
răsplăti astfel pe 
deplin încrederea 
tovărășiilor dfe mun
că din uzina noa
stră care mă sus
țin cu deosebită 

căldură la fiecare îriitîlnire.
In același timp, nu voi precupeți 

nici un efort pentru a contribui Ia 
creșterea tinerelor cadre de boxeri 
din uzinele noastre. Tovarășii din 
secția noastră așteaptă fapte mari 
și din partea echipei de fotbal a 
„sculăriei", echigă în care joc și eu. 

Anul acesta, întrecerea între secții 
va fi și mai dificilă. Celelalte sec
ții se prezintă cu echipe foarte 
puternice, astfel că lupta pentru 
primul loc se anunță destul de se
rioasă. Credem, totuși, că vom 
reuși să ocupăm un loc fruntaș în 
clasamentul campionatului de fot
bal al uzinei noastre.

Mă voi strădui ca în cursul anu
lui 1955 să traduc în fapte aceste 
angajamente, contribuind cu toate 
puterile la creșterea productivității 
muncii, la continua dezvoltare a 
sportului în uzina noastră.

GII. ZAMFIRESCU 
din secția de box a colectivului 

„Metalul 23 August’*

cotesc că noi puteam scoate tm 
rezultat și mai bun. Și dacă nu 
chiar atît de bun îneît s’ă terminăm 
cursa pe locul prim, învingînd e- 
chipajul U.R.S.S., în orice caz, cred 

că am fi putut 
scoate un timp 
ma i bun dtecît cel 
obținut. Iată de ce, 
în pragul noului 
an, cînd fiecare 
își face „socotelile” 
pentru anul care 
vine, eu pun la loc 
de frunte între do
rințele mele, pe a- 
ceea de a reuși 
să-mi ridic și mai 
mult măiestria 

sportivă, de a con
tribui și mai mult 
la omogenitatea și 
forța echipajului 
din care voi face 
parte, pentru a a- 
duce țării noastre 
— la campionatele 
europene de cano

taj academic fete, care au loc la 
București — o performanță cît 

•mai frumoasă, cît mai valoroasă.
Sînt convinsă că sînt în asenti

mentul tuturor tovarășelor mele de 
vîslit atunci cînd îmi iau angaja
mentul ca în anul care vine să nu 
precupețesc, nici un efort pentru 
a-mi ridica necontenit nivelul cunoș- 
tințe'or tehnice, și a contribui ast
fel la ridicarea valorică a canota
jului nostru academic. Trebuie să 
cinstim organizarea primelor cam
pionate europene de canotaj la 
București printr-o comportare la 
înălțime din toate punctele de ve
dere.

Eu și toți canotorii pășim cu în
credere și cu vie dorință de muncă 
rodnică în anul 1955.

LIA TOGANEL 
din lotul republican de 

canotaj academic



SPORT LA ZI
Un non concurs de tenis de masă în Capitală

Cum s a desfășurat reuniunea de box de marți seara
Cu începere de duminică dimi

neață, Sala Sporturilor de la Flo- 
reasca va găzdui un nou concurs 
de tenis de masă. De data aceasta, 
. competiția va avea un caracter 
mai larg, în sensul că, pe lingă 
membrii lotului republican, vor par
ticipa și alți jucători și jucătoare 
de valoare din Capitală. Astfel, a- 
lături de maestra emerită a spor
tului și campioana mondială Ange
lica Rozeanu, campionul țării noas
tre Matei Gantner, maeștrii sportu
lui Toma Reiter, Tiberiu Harasztosi, 
Șari Szasz, jucătorii Paul Pesch, 
Mircea Popescu, Ella Zeller, Ma

ria Golopența vor mai concura și: 
Hegyesi, G. Garabedian, J. Garabe-

„Cupa 33 Decern brie" ta natație
Marți după amiază au început 

la bazinul acoperit Floreasca între
cerile din cadrul „Cupei 30 Decem
brie”, organizată de asociația Pro
gresul. Competiția, rezervată juni
orilor de categoria a Il-a și copii

lor, a adus la start un mare nu
măr de concurenți din secțiile de 
natație din București, Cluj și O-

Activitatea ia handbal în sală
9 Etapa programată pentru 2 

ianuarie în „Cupa de iarnă" la 
handbal în sală a fost amînată 
pentru 20 februarie, iar cea d'n 
„Cupa Orașelor’* la fete pentru 30 
ianuarie. Viitoarea etapă a aces
tor competiții se dispută la 9 ia
nuarie.

• în cadrul competiției „Cupa 30 
Decembrie*’, care se dispută în 
București, în sala Recolta, s-au mai 

înregistrat următoarele rezultate 
tehnice:

Băieți: Metalul — Știința 19—8, 
Progresul — Constructorul 28—14, 
Metalul! — Flamura roșie 14—13 

„Cupa 30 Decembrie" la hochei
La Miercurea Ciuc se desfășoară 

jocurile din cadrul competiției do
tată cu „Cupa 30 Decembrie" la 

hochei pe gheață. După cum am 
mai anunțat, la întreceri iau parte 
cele șase echipe care se pregătesc 
în această localitate: Avîntul și 
Progresul Miercurea Ciuc, C.G.A. 
și Voința București, Știința Cluj și 
Știința Galați.

Primele jocuri, eliminatorii, s-au 
terminat cu următoarele rezultate: 
Știința Cluj — Știința Galați 8-0, 

C.C.A.—Progresul Miercurea Ciuc 
19.1 (5-0, 4-0, 10-1), Avîntul

Miercurea Ciuc — Voința Bucu
rești 17-2.

Cele trei echipe învingătoare se 
întîlr.esc într-un turneu, care a în
ceput marți seara cu jocul dintre 
C.C.A. și Știința Cluj.. Partida a 
fost foarte disputată, pe alocuri 
presărată cu neregularități. Vic

toria a revenit ia mare luptă echi

PROGRAMUL PRONOSPORT Nr. 38-39 (număr special în 16 
pagini) cuprinde: 262 agenții Pronosport, Prietenul nostru „Toto”, 
Ln reportaj cu «premiații Pronospo rt, însemnările unui participant, 
Pronosport (sch.ță), Ce a fost și ce va fi în arena fotbalului inter
național, Kocsis Sandor a marcat 127 goluri, Tănăsache Pronosport

PROGRAMUL PRONOSPORT se vinde într-un plic, care mai cu
prinde cmsamente desfășurate ale campionatului de fotbal al R.P.R. 
pe anui 1954, 24 careuri de cuvinte încrucișate și cinci felicitări.

dian, Negreanu, Anita Babichian, 
Geta Strugaru etc.

Competiția se va desfășura sis
tem eliminatoriu și va cuprinde ur
mătoarele probe: simplu bărbați, 
simplu femei, dublu bărbați, dublu 

femei și dublu mixt. Pot participa 
toți jucătorii și jucătoarele de cate
goria I-a și a Il-a. întrecerile se 
vor disputa duminică între orele 
10-13, 17-21, rar luni între orele 17- 

21. înscrierile pentru această com
petiție se fac astăzi între orele 
17-19 și mîine între orele 10-14 la 

sediul comitetului orășenesc C.F.S. 
București, la comisia orășenească 

de tenis de masă, din str. V. Alec- 
sandri Nr- 6.

radea. In prima zi de concurs a 
fost stabili t un nou record repu
blican: Margareta Wittgenstein
(Știința București) a realizat pe 
50 m. spate fete 41,5 sec. (V. R.
Maria Both 42.8). întrecerile con

tinuă azi după-amiază, de la ora 
18,30.

(7—7), Progresul — Știința 20-13, 
Voința — Constructorul 10—7, 
Progresul — Metalul 14-9.

Fete: Progresul — Flacăra 5-4, 
Locomotiva — Metalul 4-2, Știința 
— Flacăra 5-3, Flamura roșie — 
Locomotiva 4-0, Progresul — Me
talul 3-3, Locomotiva — Progre
sul 1-3, Flamura roșie — Flacăra 
5-3.

AZI au loc ulti-mele meciuri, în 
sala Recolta, după următorul pro
gram: ora 16,30: Știința — Me
talul (f), 17,20: Știiriița — Voința 
(m), 18,20: Flamura roș’e—Cons
tructorul (m).

pei C.C.A., cu 3-0 (1-0, 1-0, 1-0), 
prin golurile marcate de Zografi, 
Lorincz și Raduch. Bucureștenii au 
jucat fără Naghi, iar clujenii fără 
Fenke II. Din echipa învingătoare 

s-a remarcat Csaka, în timp ce de 
la Știința cei mai buni au fost 
Csazar și Tacaci. Gheața de pe te
renul Avîntul n-a permis o nor
mală desfășurare a jocului.

La ora cînd închidem ediția, se 
dispută cel de-al doilea meci al 
turneului final (Știința Cluj — A- 
vîntu! Miercurea Ciuc), iar astă 
seară C.C.A. întillnește Avîntul 
Miercurea Ciuc.

Echipele Voința București, Ști
ința Galați și Progresul Miercurea 
Ciuc se întîlnesc și ele într-un 
turneu pentru desemnarea locu
rilor 4-5-6. In primul joc al aces
tui turneu, Voința București a în
vins Progresul Miercurea Ciuc cu 
5-3 (3-1, 1-0, 1-2).o----

Marți seara în sala Floreasca, au 
urcat treptele ringului cîțiva dintre 
cei mai buni pugiliști ai noștri. Cu 
toate acestea, putem spune că ni
velul tehnic al acestei reuniuni a 
lăsat mult de dorit. Sau, mai pre
cis, unii pugiliști n-au dat tot ce 
au putut. Incepînd cu /. Demeter 
și terminînd cu Const. lordache— 
ambii campionii republicani ai a- 
nului 1954 — boxerii au arătat, în 
marea lor majoritate, lipsuri destul 
de serioase, luptînd uneori fără con
vingere, alteori neștiind să pună 
In practică cunoștințele lor tactice 
și tehnice. Aceasta e un fapt care 
trebuie să dea de gîndit antrenori
lor noștri — și mai ales boxerilor 
— cu atît mai mult cu cît ne aș
teaptă înrtîlniri cu echipe puter
nice.

Dar. să vedem cum s-au desfă
șurat întiln'rile.

• CATEGORIA MUSCA. L. Am- 
bruș (C.C.A.) și C. Mănescu (Me
talul) au început întrecerea într-un 
ritm rapid. In repriza a Il-a, Mă
nescu, derutat de permanenta miș
care a lui Ambruș, s-a „descoperit” 
des, iar pugifetol de la C.C.A. a 
trimis o ploaie de croșeuri și uper
cuturi care și-au atins ținta. In ul
tima repriză, Ambruș forțează și 
mai mult ritmul luptei. Plasează 
un upercut dublat de o lovitură la 
stomac și Mănescu e la podea. 
După opt secunde el reia lupta, 
dar un nou croșeu la cap îl trimite 
iarăși jos. Arbitrul oprește, just, 
lupta.

învingător prin k.o. tehnic, L. 
Ambruș.

9 Mircea Dobrescu (C.C.A.) pri
mește replica lui Mircea Mihai 
(Metedirij. Lupta este extrem die 
pasionantă chiar din primele se
cunde. Dobrescu se prezintă ibine, 
sigur in execuții și mai ales în 
eschive. El se învîrtește ca un titi
rez în jurul lui Mircea Mihai, e- 
runeînd mereu croșeuri ou ambele 
brațe. Mircea Mihai se blochează 
abia spre sfîrșitul reprizei și lupta 
se îndîrjește. Repriza a Il-a decur
ge tot în nota de superioritate a 
lui Dobrescu, iar sipre sfîrșitul me
ciului asistăm la o prelungită luptă

Hocheiștli sovietici din nou 
învingători în Suedia

STOCKHOLM (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 28 decembrie s-a disputat la 
Stockholm cea de a doua întîlnire 
internațională prietenească de ho
chei pe gheață dintre echipele se
lecționate ale Uniunii Sovietice și 
Suediei. Victoria a revenit hocheiș- 
tilor sovietici cu scorul de 3—2.

Smîslov si Keres participă 
la turneu! imteirnațional de 
șah de la Hastings (Anglia)

LONDRA (Agerpres).
La 28 decembrie a sosit la 

Londra delegația șahiștilor sovie
tici care va participa la turneul in
ternațional de la Hastings. Dele
gația cuprinde pe marii maeștri in
ternaționali, V. Smîslov, P. Keres 
și V, Ragozin, acesta din urmă în 
calitate de analizator.

16 țări participă la campio
natele mondiale de hochei 

pe gheață
Intre 26 februarie și 6 .martie 

1955, se vor desfășura în patru 
orașe din Germania occidentală, 
campionatele mondiale de hochei 
pe gheață. Echipele celor 16 țări 
înscrise au fost împărțite în două 
serii. In seria „A” au fost intro
duse echipele următoarelor țări: 
U.R.S.S., Canada, S.U.A., Suedia, 
R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, El
veția, Fnlanda, Anglia, Italia și 
Germania occidentală. Toate aceste 
echipe participă la întrecerile pen
tru titlul suprem. In seria „B” au 
fost introduse echipele Austriei, Iu
goslaviei, Olandei, Franței, Belgiei 
și Germaniei occidentale (echipa 
secundă).

Reprezentativa de hochei 1 
a Austriei învinsă 

în R. P. Polonă
VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 

transmite; . I

corp la conp, cu lovituri reușite de 
o parte și de alta. învingător la 
puncte: Mircea Dobrescu

9 CATEGORIA COCOȘ. Ad
versari:, Ștefan Bogdan (C.C.A.) și 
Matei Godeanu (Locomotiva Cra
iova). Răsturnînd calculele care 
prevedeau victoria lui Godeanu — 
avantajat de alonjă — St Bogdan 
a dat luptei cursul pe care il ur
mărea. Fără să intre în raza de 
bătaie a directului de stînga al lui 
Godeanu, — foarte periculos, — 
St. Bogdan s-a mișcat tot timpul, 
atacînd prompt cu laterale și cro
șeuri care și-au atins ț'nta. Godea- 
ru a reușit abia spre sfîrșjt să 
provoace lupta corp !.a corp. Arbi
trii au dat o nejustă decizie de e- 
galvbate, cînd victoria apărea clară 
de partea lui Bogdan (care cîști- 
gase două reprize, iar adversarul 
său pe a treia).

9 CATEGORIA PANA. Eustațiu 
Mărgărit (Știința) a înitîlnit un ad
versar destul de comod în persoa
na tînărului A. Drăgan (Progre
sul). In aceste condițiuni, Mărgă
rit a putut servi o lecție de box, 
plasînd lovituri clare, eschivînd cu 
abilitate și purtîndu-și adversarul 
pe unde vroia. Drăgan posedă pumn 
tare — a reușit de altfel cîteva la
terale puternice, — dar mai are 
mult, foarte mult de în-vățat.

învingător la puncte: Eustațiu 
Mărgărit.

« CATEGORIA SEMI-UȘOARA. 
Luca Romano (Flamura roșie) a 
încrucișat mănușile cu Iosif Bora, 
(C.C.A.) După o repriză egală, 
care i-a arătat pe ambii adversari 
într-o tensiune nervoasă extremă, 
Luca Romano a pornit o acțiune 
mai organizată la mijlocul repri
zei a Il-a, plasînd cîteva croșeuri 
foarte puternic simțite de Bora. I. 
Bora a primit apoi un avertisment 
pentru țineri repetate, iar Romano 
s-a avîntat într-un nou atac, în 
care și-a pus toate nădejdile. La un 
schimb de lovituri în corzi, cei doi 
s-.au contrat. Croșeul lui Romano 
l-a izbit pe Bora în bărbie și aces
ta a căzut la podea. A fost salvat 
de gong, dar antrenorul său nu i-a 
mai îngăduit să înceapă ulthna re

La 26 decembrie și-a început 
turneul în R. P. Polonă echipa re
prezentativă de hochei pe gheață a 

Austriei. Hocheiștii austrieci au 
evoluat la Varșovia unde au întîl- 
nit echipa reprezentativă de juniori 
a R.P. Polone. După o întrecere 
spectaculoasă, victoria a revenit cu 
scorul de 2-1 (1-0; 0-1; 1-0) echi
pei poloneze.

Cel de al doilea meci al echipei 
de hochei pe gheață a Austriei va 

avea loc la 29 decembrie, la Sta- 
linogrod, cu echipa selecționată a 
Sileziei.

Succesele atleților sovietici în anul 1954
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 

transmite:
ln sala Bibliotecii Centrale din 

Moscova a avut loc la 25 decem
brie o reuniune siportivă consacrată 
performanțelor obținute de atleții 
sovietici. In sală erau prezenți sute 
de muncitori, funcționari și studențl 

din Moscova.
Primul a luat cuvlntul antreno

rul de stat Leonid Homenkov care 
a oferit date interesante asupra 
dezvoltării atletismului în Uniunea 
Sovietică. El a subliniat că în ulti
mii șase ani numărul atleților so
vietici s-a mărit de două ori, in 
prezent această ramură sportivă 
cuprinzînd milioane de cetățeni so
vietici. In același timp, atleții sovie
tici au îmbunătățit de peste 600 
de ori recordurile unionale și aproa
pe de 70 de ori recordurile mon
diale. Numai în anul 1954, atleții 
sovietici au stabilit 18 noi recor
duri mondiale.

Gimnaștii sovietici, voleibaliștii bulgari și baschetba- 
liștii cehoslovaci participă la întâlnirile sportive inter

naționale de la Paris
PARIS (Agerpres). —
La Paris și în celelalte orașe ale 

Franței, continuă manifestările spor, 
tive organizate cu prilejul celei de 
a XX-a aniversări a Federației 
Muncitorești de Gimnastică și 
Sport — F.S.G.T.

O mare gală sportivă va fi orga
nizată în seara zilei de 30 decem
brie la Palatul Sporturilor din Pa
ris cu care pțilej vor evolua gim- 
naștii sovietici, voleibaliștii bul
gari și ibaschetbaliștii din R. Ceho
slovacă. După demonstrația pe care 
o vor face gimnaștii sovietici în 
frunte cu campionii mondiali Ga- 

priză. învingător prin abandon, 
Luca Romano.

9 CATEGORIA UȘOARA. Duna 
o luptă foarte confuză, presărată cu 
multe neregularități, Minai Stoian 
(Știința) l-a întrecut la puncte pe 
I. Demeter (care a abuzat de ne
regularități și s-a prezentat foarte 
slab).

«a CATEGORIA SEMI-M1JLO- 
CIE. Meciul s-a transformat pentru 
N. Linca, într-o veritabilă „cursă 
de urmărire”. Adversarul său, /?. 
Bojic, a fugit mereu de luptă, pri
mind de altfel pentru aceasta două 
avertismente. învingător la puncte: 
N. Linca. Comportarea lui Bojic a 
făcut o proastă impresie.

« CATEGORIA MIJLOCIE 
UȘOARA. I. Schwartz (Construc
torul) l-a depășit la puncte și incă 
de o manieră destul de categorică 
pe C. lordache (Metalul Graiova). 
Schwartz a impresionat prin atacu
rile sale bine calculate care l-au 
surprins nepregătit pe lordache.

9 PETRE POPESCU (Flamura 
roșie Ploești) a fost declarat în
vingător la puncte după un mecî 
foarte îndîrjit, susținut in compa
nia lui I Dragnea (Dinamo). Am 
asistat la o întîlnire spectaculoasă, 
unde ambii adversari au aruncat 
în luptă toate rezervele de ener
gie. Credem că un meci nul ar fi 
fost mai indicat și ar fi reprezen
tat fidel echilibrul de forțe.

© CATEGORIA MIJLOCIE. 7. 
Buzea (Locomotiva) a început bine 
partida sa cu Gh. Negrea (Progre
sul), atacînd în forță. Din repriza 
a Il-a Gh. Negrea a stopat însă, 
ofensiva adversarului său și l-a si
lit să bată în retragere, urmărin- 
du-1 cu o serie interminabilă da 
croșeuri și upercuturi. In repriza a 
III—a, în urma unei lovituri la 
corp, Buzea a căzut, apoi arbitrul 
a oprit meciul, declarîndu-1 învin
gător pe Gh. Negrea.

In reuniunea de marți seara, s-au 
evidența!: Mircea Dobrescu, L. 
Ambruș, St. Bogdan, Mircea Mi
hai, L. Romano, E. Mărgărit, I. 
Schwartz și Gh. Negrea.

G. MIHALACHE

Honved-Btidapesta joacă 
la Bruxelles

BRUXELLES (Agerpres). —
Cu prilejul celei de a 75-a ani

versări a înființării clubului bel
gian de fotbal Antwerp F.C., la 
mijlecul lunii ianuarie va fi orga
nizat la Bruxelles un turneu in

ternațional de fotbal. Printre eclii- 
pele care și-au anunțat participarea 
la acest turneu se află Honved 
Budapesta, F. C. Torino și altele, 
întîlnirea între aceste două echipe 
va avea loc la 16 ianuarie.

„In anul 1954 — a spus în conti
nuare Leonid Homenkov — atleții 
din U.R.S.S. au luat parte la nu
meroase competiții internaționale. 

Ei au vizitat Franța, Anglia, Elve
ția, Finlanda, Cehoslovacia, Unga
ria, Polonia, R. D. Germană și 
R. P. Chineză. Cea mai mare com
petiție atletică din acest an, au fost, 
campionatele europene de la Berna, 
Sportivii sovietici au cucerit cu 
prilejul acestor campionate 41 de 
medalii, dintre care 20 de aur".

Cu multă căldură au fost întim- 
plnați de participanții la reuniune 
cunoscuții atleți, recordmanii mon
diali, Alexandra Ciudina, Vladimir 
Kuț și Leonid Scerbakov. Ei au 
împărtășit ascultătorilor impresii 
de la concursurile la care au luat 
parte In anul 1954.

In încheiere a fost prezentat fil
mul sovietic despre campionatele 
europene de atletism din Elveția- 

lina Rudko și Valentin Muratov șl 
campionii olimpici Maria Gorohov- 
skaiâ și Viktor Ciukarin, va urma 
întîlnirea internațională de volei, 
dintre echipele selecționate de bă
ieți ale R. P. Bulgaria și Franței. 
Din cele două echipe nu vor lipsi 
cunoscuții jucători P. Pondalov. B. 
Guiderov. N. Tașkov, P. Parlev 
(R.P. Bulgaria) și Dujardin, Roger 
Chabert, Lavernie (Franța). In în
cheierea reuniunii se va desfășura 
întîlnirea de baschet dintre echipa 
R. Cehoslovaoe și o selecționată 
muncitorească din Franța.



Cel !na' bun fotbalist a! anului

Sandor Kocsis este unii din cei 
mai cunoscuți jucători de fotbal 
din lume. De 47 de ori internațio
nal, plină la 25 de ani cît numără 
în prezent, Sandor Kocsis a jucat 
la Cairo, Stockholm, Moscova, 
Londra, Zurich, Berna și în alte 
zeci de mari orașe din Europa 
unde multe milioane de spectatori 
i-au admirat înalta măiestrie. Ei 
l-au aplaudat pentru splendidele sale 
lovituri de cap, pentru șuturile în 
„foarfecă" pe care le execută cu a- 
tîta pricepere, pentru fantezia cu 
care crează situațiile de gol.

Puțini portari dintre cei care au 
jucat împotriva lui se pot mîn- 
dri azi că n-au primit nici un 
gol de la Kocsis. Intr-adevăr, cele 
60 de goluri marcate numai în a- 
oest an de interul dreapta al na
ționalei maghiare în cele 26 me
ciuri internaționale, dovedesc ex
traordinara eficacitate a acestui 
jucător. In campionatul maghiar 
și în meciurile de pregătife>ale re
prezentativei ungare, Saindor Koc
sis a înscris 70 de goluri 1 Deci 
în total 130 goluri marcate în 62 
meciuri ! O performanță excelentă 
de care poate fi gelos oricare din
tre fotbaliștii renumiți.

„Sandor Kocsis marchează fără 
a contribui prea mult la jocul de 
cîmp“-, scria un gazetar elvețian 
în perioada campionatului mondial 
de fotbal.

Intr-adevăr, Kocsis nu excelează 
în jocul de cîmp dar înscrie go
luri și deseori atunci cînd nimeni 
nu se așteaptă. Oum se explică a- 
cest lucru ? In primul rînd, el nu 

ține mingea niciodată. Kccsis este 
dușmanul driblingului. Ghid pri
mește mingea, sau o prelungește sau 
trage spre poartă. Aceasta din ur
mă este soluția pe care o alege cel 
mai des. Prin viteza sa excepțio
nală, aflîndu-se în continuă miș
care, el reușește să se demarce de 
apărători și trage I Indiferent cum 
îi vine mingea pe picior Kocsis fra
ge la fel de bine cu ambele picioa
re, din voie și, de- cele mai multe 
or-i atunci cînd este cu spatele la 
poartă se aruncă înapoi, trăgînd 
prin foarfecă. Dar, cea mai mare 
măiestrie a lui Kocsis constă în jo
cul de cap. „Jocul de cap este cea 
de a treia claviatură a sa’’, a de
clarat un specialist elvețian. Kocsis 
are o detentă impresionantă ajitn- 
gînd chiar mingile care .ating înăl
țimea de 2,40 m. (El este înalt de 
1,76 m.). Cu capul, Kocsis dă o 
direcție precisă mingii, care se o- 
prește de cele mai multe ori, în 
plasă. Anul acesta, Kocsis a în
scris cit capul 45 goluri, printre 
care se numără și ultime'e două 
goluri victorioase din prelungirile 
jocului R. P. Ungară — Uruguay 

din campionatul mondial.
„COnd voi fi bâtrîn, cu barbă 

albă — a declarat Maspoli, porta
rul echipei Uruguay, îmi voi a- 
mintj de cel mai mare jucător al 
tuturor timpurilor, acel tînăr fotba
list cu „cap de aur" care este inte
rul maghiar Kocsis. Prin splen
didele sale sărituri la cap, el a fă
cut de două ori consecutiv K O. a- 
părarea noast ă".

Pentru aceste calități excepțio
nale, Sandor Kocsis este apreciat 
astăzi în întreaga lume de toți fot
baliștii și este socotit, pe drept 
cuvînt, cel mai bun jucător de pe 
glob. După campionatul mond'al 
de fotbal el a primit Cupa Federa

ției mexicane de fotbal, oferită ce
lui mai eficace jucător al campio
natului, iar recent, în urma unși 
anchete făcute de o agenție spor
tivă apuseană, voturile îl indică pe 
Kocsis drept cel mai bun jucător 
din lume.

Aceste unanime aprecieri la a- 
dresa lui Sandor Kocsis riu fac de- 
cît să întărească prestigiul de care 
se bucură astăzi, în întreaga lume, 
fotbalul maghiar.

I. OCHSENFELD

VLADIMIR KUȚ SE GÎNDEȘTE LA VIITOR...
Scriitorul care ar dori să po- 

T vestească într-un roman biografia 
Ip sportivă a lui Vladimir Kuț, ar a- 
dț vea de răsfoit multe foi de concurs, 
3;fiind purtat prin diferite orașe mari 
ițiși mici, pe numeroase piste și sta
fii dioane. II va mira poate că datele 
ți; ce despart aceste concursuri sînt 
iți foarte apropiate și că cele mai im- 
fF portante dintre ele se înșiră de-a 
T lungul unui interval ce nu depă- 
irișește un an de zile. Căci, drumul 
Ț de camp’on al lui Vladimir Kuț, 
țjț început modest, într-o competiție 
iți atletică populară de la Leningrad, 
jScunoaște.o desfășurare de-a dreptul 
jjț amețitoare—prin amploarea și prin 
iți viteza cu care s-a desfășurat. Pu- 
fif tern caracteriza aceasta în cîteva 
ji' cuvinte: necunoscut în anul 1953, 
iți campion al Europei și recordman 
jfial lumii în anini 1954. Aceasta este 
ai calea străbătută de Kuț în numai 
șț 365 zile 1 
jjț Alultă vreme încă nu vom uita 
ÎL acea cursă de 5.000 m. din cadrul 
di Festivalului de la București, în 
șF care Kuț a fost marea revelație.

Pentru o clipă, să-i dăm cuvîntul 
iți lui Emil Zatopek. El a povestit, 
țh într-un articol care a făcut încon- 
T jurul lumii, glodurile ce l-au fră- 
di mîntat în timpul memorabilei în- 
fțt treceri :
•|f „... nu știam cine e. Nu-i cunoș-
țf team numele. Ii vedeam doar nu- 
ițl mărul 21 pe tricou, dar era un a- 
dflergător sovietic și aceasta consti- 
țj tuia principalul. Abia după cursă 
df mi s-a spus că-1 cheamă Vladimir 
T Kuț, după ce de-a lungul a 5.000 
dim. aflasem sngur că este un mare 
Kț alergător".
ăi Ochiul priceput al triplului cam- 
igpion olimpic nu se înșelase văzînd 
Țf în Kuț pe campionul ideal, pe cam- 
£ pionul viitorului. Numai că acest 
df viitor avea să fie foarte apropiat. 
jțTînărul sportiv sovietic, care de la 
Ijl fiecare start al cursei de 5.000 m. 
df se avînta în luptă cu un curaj ui- 
T mitor și sfidînd tactica de aștepta
și re — atît de populară printre a- 
iji lergătorii vechi și noi —, impunea 
ții tactica sa nouă, a curselor luate pe 
țjț cont propriu și duse într-o trenă 
31 infernală de la un capăt la celă- 
dț lalt, s-a arătat în scurt timp a fi 
df un specialist neîntrecut all celei mai 
1£ frumoase curse de fond.
i| Vladimir Kuț punea, dintr-odată,

Ț-tFlFrFtbîFlFiFtEthtFtFtFtFiliîFrFtFtFiFiFr. 

in lața adversari
lor săi o grea di
lemă : să-I urmeze 
pe acest alergător 
neobosit, riscînd 
ieșirea din ritm și 
inevitabila sufoca
re, sau să-l lase 
să-și facă de unul 
singur cursa, ac
cepted riscul, la 
fel de riiare, de a 
nu-1 mai putea a- 
junge la sfîrșit ?

Tactica lui Kuț, 
care pentru unii e- 
chivalează cu sfi
darea oricărei tac
tici, i-a adus laurii 
unor victorii stră
lucite. In cea mai 
importantă cursă 
a ultimilor ani, 
întrecerea pe 5.000 
m. la campionatele 
europene de la 
Berna, cei care au 
încercat să alerge 
în plasa lui, au a- 
bandenat sufocați, 
iar cei care sperau 
într-un finiș sal
vator au trecut li
nia de sosire la 
mulți metri după
Kuț, cînd alergătorul sovietic... își 
și îmbrăcase treningul..

Nu vom mai relata filmul curse
lor lui Kuț. Se știe bine că el l-a 

învins pe două ori pe Emil Zatopek, 
stabilind în ambele curse recorduri 
ale lumii, care este acum de 13:51,2. 
A încheiat anul 1954 învingător, 
pe culmea gloriei sportive, cucerită 
prin muncă și perseverență .

Ce planuri își face Kuț pentru 
viitor ?

El se gîndește, firește, la anul 
olimpic 1956. In asemenea condiții, 
sezonul sportiv 1955 va fi nou 
prilej de cercetări, de studii, pentru 

a putea menține în tot cursul anu
lui aceeași formă sportivă. Kuț știe 
bine că la Melbourne, în marea con

fruntare a celor mai buni at'eți de 
pe glob, va trebui să alerge 5.000 
metri la o dată cînd Europa se va 
găsi în plină iarnă.

Kuț crede că recordul său pe 
5.000 m. este departe de a consti
tui o limită. El a declarat, după 
magnifica sa cursă de la Praga, că 
se mai pot smulge secunde timpu
lui.

Nu uită Kuț nici învățătura. A- 
nul 1955 va coincide cu absolvirea 

facultății și atletul sovietic se pre
gătește de pe acum pentru pro
iectul de diplomă. Obișnuit să fie 
fruntaș, marele campion nu concepe 
nici aici altă posibilitate decît 
a fi primul.

Cei care l-au văzut alergînd 
Kuț remarcă liniștea pe care o

Pe 
o-, 

glindește fața sa în timpul aler
gării. Ea izvorăște din seninătatea 
cu care sportivul sovietic știe să-și 
împletească viața. In activitatea lui, 
munca și sportul se îmbină, într-a- 
devăr, armonios.

VALERIU CHIOSE

SPRINTERA Nr. 1 A ANULUI 1954
Christa Seliger-Stubnik

„10.008 metri pot fi alergați 
în mai puțin de 28 mmute”

Iubitorului de sport îi place să I 
vorbească desipre marii campioni. 
Despre acei sportivi desăvîrșiți, care, I 
prin talentul lor, prin curaj și an
trenament neobosit, ajung la per
formanțe ce păreau de neatins, cu
ceresc lauri pe stadion, ridică va
luri de entuziasm în tribune. Ad
miratorul pasionat îi îndrăgește 
mai mult cu fiecare nouă victorie- 
Pentru el, campionii sânt inși ieșîți 
din comun, oameni excepționali, în
conjurați parcă de aureola invinci

bilității.
. Și totuși, marele campion nu este 

decît un om obișnuit, ca oricare 
altul. El poate fi, de pildă, tînăra 
aceea de 19 ani, cu părul tuns bă
iețește, cu ochi vioi, trup ce pare 
firav sub bluza largă a treningu
lui... Așa arăta Christa Seliger, a- 
cum un an și jumătate, în vara Fes
tivalului de la București. O fată 
simplă, deschisă la vorbă, emoțio
nată de mărimea victoriei ei, la 
care nici nu îndrăznise să spere 
înainte de start. La București, pe 
Stadionul Republicii, svelta atletă 
din R.D. Germană realizase o mare 
performanță: 11,7! Atît arătaseră 
cronometrele cursei de 100 m., iar 
în urma Christei rămăseseră pe 
pista de zgură roșie alergătoare cu 
nume de rezonanță mondială.

Atunci, la București, și-a primit 
consacrarea internațională Christa 
Seliger, atleta din Potsdam, cea 
care cu un an mai tîrziu avea să 
fie numită de ziare „cea mai ra
pidă alergătoare a Europei’’. In
tr-adevăr, pe tabela celor mai bune 
performanțe feminine ale anului 
atletic 1954, Christa Seliger-Stub
nik figurează în fruntea probelor 
de sprint cu un nou record euro
pean pe 200 m.: 23,6.

De la întrecerile 
Festivalului de la 
București și piuă- 
în acest sfîrșit de 
sezon, . Christa a 
allergat pe nume
roase piste din Eu
ropa, ieșind învin
gătoare în niari 
întreceri internațio
nale. La un sin
gur concurs a fost 
absentă... împreună 
cu Gisela Kohler 
și Ulla Jurewitz, 
celelalte două mari 
atlete din R. D. 
Germană, e>a nu a 
putiuit Iu>a parte La 
campionatele euro
pene de la Berna, 
în vama <aceasta. De 
ce ? Fiindcă acei 
caire conduc spor
tul î.n Germania 
Occidentală, revan
șarzi orbiți de pa
timă, n-au acceptat 
ca la Berna să 
participe o repre
zentativă unită, cu 
atileți diin întreaga 
țară germană... Așa 
s-a făcut că pe 
pista de alergare a 
stadionului Neufeld 
din Berna ceia mail 
bună sprinteră .a 
anului n-a puțul 
să-și apere renu- 
mele. Dar, miilitiamjș- 
tilor vest-germ ani, 
celor came, urând pacea, nesocotesc 
și noțiunea de sport, Christa Seli
ger te-.a dat cel. mai bun răspuns. 
Chiar dacă n-a putut concura l<a 
campionatele europene, ea a ccn’.î- 
nuat să muncească pentru ridicarea 
măiestriei sale, a luptat mai de
parte pentru gloria sportivă a țării 
ei, pe care o dorește unită și paș
nică. Cu nesecat avânt tineresc.

Christa Seliger a cules în acest an 
un șirag întreg de succese și per
formanțe, care o arată limpede cia 
sprintera Nr. 1 a lumii 1

Christa Seliger, sportiva modes
tă din R-D. Germană este o mare 
campioană, care merită din plin ad
mirația tuturor.

V, RAPU

Acum, cînd bilanțul sezonului 
sportiv de vară al anului 1954 a 
fost încheiat, se poate spune cu 
certitudine că Emil Zatopek con
tinuă să păstreze un loc de frunte 
în scena atletismului mond'al.

Acesta în pofida afirmațiilor 
unor sceptici, care au preconizat în 
repetate rînduri „sfîrșitul" carierei 
lui Emil Zatopek și ale căror gla
suri au răsunat și mai tare, mai 
cu seamă, după cele două înfrân
geri suferite de campionul olimpic 
în fața excepționalului fondist so
vietic Vladimir Kuț.

Dar, să nu uităm un lucru : 
deși învins la Berna și Praga în 
cursa de 5000 m.‘ totuși acest fe
nomenal Zatopek a cîștigat crosul 
ziarului 1‘Humanite, a stabilit în 
acest an două recorduri ale lumii, 
a fost primul care a tagenunchtat 
performanța „de granit" a lui 
Gunder Hâgg pe 5000 m., dcctair- 
șînd acea avalanșă de recorduri 
în clasica cursă de fond, a spart 
granița celor 29 minute pe 10.000 
m. stabilind și în această grea 
probă un record excepțional.

Nu se poate spune deci, că Za
topek nu și-a adus șl în acest an 
contribuția la mersul înainte al 
atletismului, disciplină în care s-a 
numărat mereu printre deschiză
torii de drumuri.

Dorind să cunoaștem noutăți 
despre celebrul campion, am luat 
legătura telefonică cu el prin in
termediul ziarului „Ceskoslpvenski 
sport". Am aflat în felul acesta 
că Zatopek nu și-a întrerupt nici 
o clipă pregătirile, ci dimpotrivă, 
te-a intensificat. .Metoda eforturi- 
lor maxime la antrenamente con
tinuă să rămîriă „arma" cu care 
Zatopek a învins mutți adversari 
și cu care speră să obțină noi 
victorii.

Campionul olimpic a tras o se
rie de concluzii de pe urma 
principalelor concursuri atletice din 
acest an. El consideră că supre
mația mondială pe 5000 m., deți

nută de Kuț, se afla in iTiîini bune 
și crede că acest minunat alergător 
sovietic va coborî și mat; mult cifra 
recordului, la realizarea căruia a 
luat parte și Emil Zatopek. In 
schimb, pe 10.000 m. Zatopek apre
ciază că este de datoria sa să îm
bunătățească recordul mondial. „25 
ture de pistă pot fi alergate chiar 
și sub 28 minute", — afirmă atle
tul cehoslovac, iar cuvintele sale 
nu par de domeniul fanteziei. Este 
evident că Zatopek se pregătește 
atît de intens, tocmai ca să arate 
că pronosticul ■ său se bazează pe 
date concrete.

In vederea anului olimpic, 1956, 
Zatopek ee va antrena în. mod spe
cial pentru maraton, singura probă 
la care se înscrie. Și aici campio
nul olimpic prevede performanțe 
mult superioare celor existente. 
Ritmul „supremei alergări" _poate 
fi simțitor accelerat, după părerea 
lui Emil Zatopek.

Trebuie să înțelegem din aceste 
cuvinte că pentru maratonul Olim
piade: d'e la Melbourne Emil Za
topek ne rezervă o surpriză. Fără 
îndoială, o surpriză plăcută... .

C. VALERIU



„Ocupație”
Pe Tică îl cunoscusem, cîndva, 

întîmplător, pe stradă. De-atunci, ' 
nu 1-atn mai văzut cîțiva ani. Dar, i 
zilele trecute, ne-am întîlnit, din ! 
nou, pe stradă. A început să-mi ' 
pună întrebări, i-am răspuns și a- 1 
poi am trecut eu la rînd cu între- i 
bătui. Și iată discuția noastră: i

— Ce faci ? am întrebat eu. J
— Mă ocup cu sportul, j
— Cu sportul ? Cu care din ele, < 

că sînt atîtea ?
— Cam cu toate...
— Vasăzică, ești polisportiv ?
— Cam așa ceva...
— Și în ce colectiv ești înca

drat ?
— In nici unul. Activez de unul 

singur... E mai bine așa...
— Și participi la concursuri ?
— Oho! Mai ales la cele unde 

se îmbulzește lumea.
— Dece ?
— Pentru că eu stau în poartă...
— Aha 1 Ești portar la fotbal 1
— Nu, dragă, eu vînd bilete.
— Am priceput. Ești cas'er. La 

care stadion ?
— La... toate, fără excepție... A- 

propo, duminică e gală de box. 
Nu-ti trebuie 2 locuri ?

— Lasă, dragă, nu te deranja...
— îmi pare rău, ti le dau cu un 

pol bucata. La alfii le vînd cu 25 
lei unul...

— Aha 1 Asta ți-e ocupația ?
— Asta !

O săptămînă mai tîrziu l-am în- 
tîlrn’t, din nou, în fața sălii Flo- 
reasca.

— Iei un bilet ?
— Nu, iau de la casă.
— Păi, fi-1 dau mai ieftin decît 

la casă.
— Ai devenit., filantrop ?
— De... nevoie. Uite, ți-1 dau cu 

5 lei... cu 4 lei... cu 2 lei... Cu 50 
de bani...

— Cu 50 de bani ?
— Da, că am băgat în bilete și 

banii de tramvai I !
— Deh 1 Riscurile .,meseriei”! !

?mpmn?rep> doritelor.
S’l '
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Carte Poștală
Ieri, la prinz, iau o gazetă 
Să mai văd ce-i pe planetă. 
Deschid „Sportul popular" 

,Ș< văd scris într-un chenar 
Numele unui arbitru.
Cred că-l știți: Schulder Du

mitru. ..
Mi-arunc ochii peste știre 
Și îmi zic: îl ia-n primire !
11 „atinge" I Intr-un cuvint, 
Dă cu dînsul de pămînt I 
Cel puțin așa, măi vere, 
Să mai am cîte-o plăcere 
Azi, cînd s-a închis sezonul. 
Insă, stai să vezi ghinionul 1 
Eu credeam că „praf" îl face 
Și cînd colo, uite, drace, 
Nu numai că nu-l înțeapă. 
Ba, cu litere de-o șchioapă, 
II mai și evidențiază — 
Cic-ar fi, un om de bază 
Și pe larg de el se-ocupă 
Arătînd c-a luat și-o cupă 
Pentru forma exemplară. 
Cum a arbitrat ■ în vară 1 >
Auzi, nene, ce-ntîmplare :
Să primeasc-o cupă mare j

, Fiindcă... fluieră mereu! 
Ei și ce ? E-așa de greu ? 
Păi, în fond, și eu-s arbitrii, 
Fiindcă întocmai ca Dumitru 
(Au văzut toți spectatorii) 
Și eu... fluier jucătorii, 
Cu o diferență mică: 
Pe cînd dînsul, vasăzică, 
Două ore, fără jenă. 
Stă și fluieră-n arenă. 
Eu știu una și mai bună: 
Fluier tare... din tribună I 
Fluier pînă nu mai pot t 
De-aia zic, e prea de tot 
Eu care, mă știe leatul 
Fluier, mă, ca disperatul, 
Nu văd unul că mă pupă. 
Sau că-mi dă și mie-o cupă. 
Păi, e drept să fie-așa ? 
Mie nu, lui Schulder da ? 
Eu cînd fluier cît de cit. 
Ceilalți mă privesc urît, 
Ba, de la un timp încoace, 
Și proces verbal îmi face, 
Că mă costă amendatul 
Cit nu face... fluieratul. 
Insă Schulder, ce să zic, 
Nu pățește, mă, nimic. 
Ba, din contra, uite, chiar 
Ii dă poza în ziar 
Și în plus și-o cupă, frate... 
Apăi, asta e dreptate ? 
Este just, spuneți-mi mie. 
Pentru unii inși să fie 
Un regim preferențial ? 
Protestez I

NITA SCANDAL
P. S.

Adresa, cred c-o știți și voi: 
Strada... Fluierului 2.
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La campionatele mondia
le de la Roma, Elena Leuș- 
tean s-a clasat printre pri
mele 5 gimnaste din lume

Puține doar ți-au fost egale
La campionatele mondiale.
Iți string deci mina cu căldură-. 
Păi, asta zic și eu... figurat

Asociației Locomotiva, pe 
marginea retrogradării e- 
chipei Locomotiva-Bucu- 
rești din categoria A în B 
și a promovării echipei Lo- 
comotiva-Constanța din B 
în A

Orice-ați spune, pentru mine
Era clară-alternativa:
Cînd nu merge trenul bine-
Ce faci? Schimbi... locomotiva!

La Conservatorul ciprian 
Porumbescu activitatea 
sportivă este inexistentă

Ce-ar fi. sportul de-ar purcede
Să le facă un memoriu:
„Măi tovarăși, cum se vede,
Voi m-a(i scos din.. repertoriu!"

Fotbalistul Salam nu 
prea a corespuns în anul 
1954

Unu-mi spuse tam-nesam:
— Ce zici, îți place Salam? 
I-am răspuns și cu, hazliu:
— ...Numai cind e de Sibiu!

Marcă garantată...

Vrei o talpă ideală?
Iți propun și chiar insist: 
Du-te, fără șovăială,
La... Macri, că-i specialist!

Echipa de fotbal Metalul- 
Hunedoara a fost retro
gradată în categoria B pen
tru practici care nu au ce 
căuta în mișcarea noastră 
sportivă de tip nou

Un răvaș n-avem de gînd
Să vă facem. Știți de ce?
Doar primirăți, de curînd, 
Un răvaș... de drum in B!

Colectivul sportiv Progre
sul F. B. a primit de doi 
ani sarcina să organizeze 
un concurs de floretă

Au florete ei, firește,
Și scrimeri, deopotrivă.
Doar un lucru le lipsește
(Ați ghicit!): inițiativă!

Bogdan Eoman, instructo
rul sportiv al colectivului 
Progresul T.Ai’.L.-Tîrgo- 
vlște, își face apariția nu
mai în ziua lefii

Trebuie, de astă dată,
Procedat fără tocmeală.
Dacă vine doar la leafă,
Eu i-aș cere... socoteală!

Unui activist sportiv... 
specializat în rapoarte pli
ne cu realizări imaginare

De vrei copilului o carte
De Anul Nai să-i dăruiești, 
Adună-ți teancul de rapoarte 
Și-i gata... cartea de povești!

Lui Ritter... impetuosul 
mijlocaș stînga al echipei 
Locomotiva Timișoara, o 
amintire de la revelionul 
trecut...

Cu dînsul toți s-au cam sfiit
Să ciocnească vinul rece, 
Căci, dacă-i vorba de... „ciocnit” 
Pe Ritter nimeni nu-l întrece!

Revistei FOTBAL, care 
are mari.... pauze în apari
ție

Pauze sînt, e drept, la fotbal,
Dar de ele nu mă mir. 
Fiindcă țin un sfert de oră, 
Nu țin, nene, luni în șir!

La Institutul Forestier, 
studenții nu fac sport

Nu vorbim cu ei sever.
Ci le-o spunem ca îndemn:
A fi, frate, forestier,
Nu înseamnă-a sta... de lemn!

Echipa C.C.A. a cîștigat 
pentru a treia oară conse
cutiv campionatul l>a polo 
pe apă

Cind iar sezonul o să-nceapăt
Ii vom primi cu flori în față; 
De-atîția ani, acolo-n apă, 
Ei se mențin la... suprafață!

Celor... care se simt cu 
musca pe căciulă

Ca să le trag un bobîrnac, 
„Oj”-ul lor vi-l spun și vouă: 
Cărțile, să știți, le plac,
Numai dacă-s... 52!

In materie de fotbal șl 
mai ales de Cupa R.P.R....

Cei din Reșița, cu-ncetul, 
Inversară alfabetul.
Ordinea e-acum așa:
1 reții B, pe urmă A!
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