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Să folosim cu hotărire arma critic» 
și autocriticii

¥T \*ALT an de însemnate și 
frumoase realizări s-a adău

gat celor pe care îi numără as
tăzi mișcarea de cultură fizică și 
sport din patria noastră. Anul 1954 
a însemnat pentru sportivii țării 
noastre încă un an de bogată ex
periență, de însușire creatoare a 
metodelor avansate de practicare a 
sportului. Exemplul minunat al 
sportului sovietic ne-a fost și 
în acest an o călăuză de preț, 
un ajutor eficace în progre
sii continuu pe care îl înregis
trează mișcarea noastră de cul
tură fizică și sport. Despre toate 
acestea ne vorbesc cu prisosință re
zultatele obținute de o serie de 
sportivi ca Angelica Rozeanu, C. 
Dumitrescu, M. Anastasescu, Ele
na Leuștean, D. Ciobotaru, Iolanda 
Balaș, echipele reprezentative 
de haltere și lupte clasice, polo pe 
apă, fotbal-tineret, etc. S-a întă
rit capacitatea organizatorică a 
colectivelor sportive din între
prinderi, școli și de la sate, iar co
mitetele C-F.S. au pășit cu hotă
rire pe drumul îndeplinirii adevă
ratelor lor atr buțiuni, acelea de or
gane de îndrumare și control.

Participarea activă a unui nu
măr tot mai însemnat de sportivi 
și activiști obștești la conducerea 
treburilor colectivelor sportive a 
făcut posibilă creșterea calitativă a 
muncii pe acest tărîm, dar mai a- 
tes a contribuit la aplicarea pe 
scară largă a principiilor demo
cratice în activitatea organiza
țiilor sportive. O pîrghie impor
tantă care a ajutat Ia progresul 
mereu crescind in acest domeniu 
de activitate a fost fără îndoială,' 
prețioasa armă a criticii și auto
criticii. Cu ajutorul ei au fost scoa
se la iveală și lichidate multe din 
lipsurile care încă mai frînează bu
nul mers al activității sportive din 
întreprinderi și instituții. Nu
meroase sînt exemplele care ne a- 
rată că acolo unde această armă 
a fost folosită la timpul potrivit, 
la im nivel corespunzător și cu mult 
curaj, lucrurile n-au întîrziat să se 
îndrepte și ca urmare, munca să 
devină tot mai rodnică, lată, de 
pildă, cazul colectivului sportiv 
Știința Institutul Forestier din 
Orașul Stalin, unde odată înde
plinit angajamentul luat pentru 
realizarea unui număr mic de pur
tători ai insignei G.M.A nimeni nu 
mai voia să știe de restul studen
ților (destul de mulți la număr) 
Care rămăseseră în „restanță*’ cu 
o serie de probe. Analizele repe
tate, discuțiile purtate în această 
privință și însușirea temeinică a 
criticii apărute în coloanele ziaru
lui nostru au reușit, în cele din 
urmă, să-și atingă scopul. Proble
ma muncii G.M.A. se situează a- 
cum în centrul atenției conducerii 
Institutului și organizației U.T.M., 
care au luat măsuri concrete de 
îndreptare. Nu trebuie să uităm — 
de asemenea — cazul colectivului 
Locomotiva tipografia C.F.R. din 
IQapita’ă, care, apreciind ajutorul 
dat de ziar și de către sportivii 
din acest colectiv, a trecut ime
diat la curățirea și punerea la 
punct a materialului și echipamen
tului sportiv de iarnă lăsat pînă 
atunci la voia întîmplării. Astfel 
de exemple tatîlnim, de altfel, 
tot mai des. ’Mai greu se prezintă 
Insă lucrurile acolo unde, din cauza 
unor concepții retrograde, a lip
sei de răspundere sau a îngîmfă- 
rii. însușirea criticii se face con
diționat, formal sau nu se face 
deloc. Fără îndoială ca dacă arma

Primele rezultate ale atleților sovietici
AȘHABAD (Agerpres). TASS 

transmite: La Așhabad, capitala 
Tunkmeniei, s-a desfășurat uri con
curs de atletism la care au luat 
parte cîțiva dintre cei mai cunos- 
cuți atleți sovietici. In cursa die 
100 nț, plat victoria a revenit spor

criticii și autocriticii ar fj fost folo
sită la timpul potrivit și cu hotă
rire de către sportivii și activiștii 
sportivi din cadrul colectivului 
Metalul Hunedoara, nu s-ar fj a- 
juns la neregulile și abaterile gra
ve petrecute acolo. Nu trebuie să 
trecem cu vederea un alț aspect 
negativ: cocoloșirea lipsurilor. Una 
din echipele care a avut cel mai 
mult de suferit de pe urma aces
tui condamnabil obicei a fost Lo
comotiva București care la sfîrși- 
tul campionatului republican de 
fotbal a retrogradat. De altfel, 
este bine cunoscut faptul că 
acolo unde critica și autocritica sînt 
înlocuite cu nepăsarea iar lipsurile 
sînt camuflate în mod conștient, 
rezultatul nu poate fi decît stag
narea mersului înainte. Nu este 
mai puțin adevărat, însă, că atunej 
cînd critica se face formal, cau
zele lipsurilor nu sînt căutate și 
nu sînt scoase la lumină cu toată 
hotărîrea, această armă devine 
ineficace și, ceea ce e mai râu, se 
banalizează. Numai astfel se ex
plică de ce în unele colective spor
tive unde dăinuie o serie de lip
suri și nereguli nu s-a reușit a se 
trece la lichidarea acestora nici 
pînă acum. Și lucrurile vor ră- 
mîne neschimbate atîta timp cît 
toți acej care critică nu merg, așa 
cum arătam mai sus, pînă la rădă
cina lipsurilor, ci se rezumă la 
analiza superficială a stării de 
fapt.

Dar exemple de acest fel pot 
fi menționate și în rîndurile unor 
corespondenți voluntari ai ziarului 
nostru, care nu întotdeauna sezi- 
sează problemele cele mai impor
tante din activitatea sportivă, măr- 
ginindu-se uneori să prindă nu
mai „senzaționalul" și să ni-1 co
munice ca pe un fapt de căpetenie. 
Alteori, critica se rezumă adesea la 
lucruiri mărunte, cu toate efi în ca
zul respectiv, sînt destule și se
rioase lipsuri care trebuie semna
late.

Astăzi, cînd masele de sportivi 
sînt chemate să participe tot mai 
larg la conducerea treburilor co
lectivelor sportive, cînd ne aflăm 
la începutul unui nou an de mun
că, este de datoria fiecăruia să 
folosească cu îndrăzneală și prin
cipialitate arma criticii și auto
criticii în vederea lichidării lipsu
rilor existente. In acest timp, cînd 
în întreaga țară se desfășoară ale
gerile organelor sportive sindicale, 
grija de căpetenie a comitetelor 
sindicale și a consiliilor colective
lor sportive, trebuie să fie, în pri
mul rînd, stimularea criticii de jos, 
din mijlocul maselor de sportivi. 
Sportivii trebuie atrași necondițio
nat la discuții ce se poartă cu pri
vire la activitatea desfășurată de 
organele sportive, alese anul tre
cut. Sportivii fruntași treburi să 
fie un adevărat exemplu pentru 
marea masă de sportivi în ac
țiunea de combatere a manifes
tărilor străine sportului de tip 
nou, ca indisciplina pe terenurile 
de sport, abaterile de la viața 
sportivă, tendințele de vedetism, 
delăsarea în pregătirea tehnică etc.

Organizațiile sportivie, activiștii și 
sportivii nu trebuie să uite nici un 
moment că de intransigența lor 
față de lipsurile semnalate, de fe
lul cum înțeleg ei să militeze pen
tru încurajarea spiritului critic și 
autocritic depinde, într-o largă 
măsură, obținerea de noi și minu
nate succese în domeniul muncii de 
cultură fizică și sport.

tivului I. Suhorukov, care a reali
zat timpul de 10”5/10. Excelent 
s-a comportat la proba de 110 m. 
garduri tînărul atlet V. Bogatov, 
care a acoperit distanța în timpul de 
14”4/10. ~

Ne ridicăm împotriva uneltitorilor războiului atomic!

AM SEMNAT PENTRU APARAREA
Cînd s-a dezlănțuit cel de al doilea război mon

dial, eram un copil. Ii auzeam pe părinți vorbind 
despre grozăviile războiului, pe care le-am văzut 
apoi și eu, cînd urgia lui a trecut și peste orașul 
nostru. N-am uitat nimic, cu toate că de atunci 
au trecut mai mult de zece ani.

După îngrozitorii ani de război, omenirea a în
ceput să-și vindece rănile, sperînij că nu va mai 
trece prin asemenea orori. Poporul nostru, elibe
rat, a început și el, sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului, să-și făurească o viață nouă și feri
cită. Poporul nostru a consacrat anii care au 
trecut de la sfîrșitul războiului, fiecare zi, fiecare 
ceas, construirii socialismului în țara noastră, în
floririi patriei, necontenitei îmbunătățiri a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc.

In același timp, monopoliștii din apus, setoși 
de cîștiguri cît mai mari și totodată înfricoșați 
de criza care stăpînește țările capitaliste, caută 
să dezlănțuie un nou război, în care ei văd o 
sursă sigură de profituri imense. Da, pe ei nu-i 
interesează viețile copiilor, ale femeilor și bărba
ților I Pentru ei, fiecare picătură din sîngele unei

VIITORULUI PAȘNIC AL OMENIRII!
fanțe, care nouă ne este dragă, reprezintă un dolar 
în plus.

Popoarele veghează, însă. Lupta pentru pace, 
cea mai uriașă și mai nobilă mișcare din cîte a 
cunoscut vreodată omenirea, cuprinde sute de mi
lioane de oameni de pe întreg pămîntul.
. Ca sportivă fruntașa, ca profesoară de educație 

fizică într-una din școlile patriei noastre, în care 
copiii sînt învățați să iubească și să apere pacea, 
am semnat din toată inima Apelul de la Viena. 
Am semnat pentru ca viața generației pe care o 
creștem și a generațiilor viitoare să nu mai fie 
întunecată de aripa neagră a războiului. Oa cetă- 
țeană a unei țări libere, a unei republici popu
lare, mă voi strădui să-mi îndeplinesc neîncetat 
îndatoririle, pentru a contribui la construirea so
cialismului, la întărirea patriei noastre, care f.ace 
parte din marele și puternicul lagăr al păcii, de
mocrației și socialismului.

ANA BALINT 
profesoară de educație fizică, membrii 
a lotului R.P.R. de handbal feminin

BUCUREȘTIUL GĂZDUIEȘTE ÎN ACEST AN
CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI, CANOTAJ ACADEMIC FETE Șl TIR

Mărfi dimineața, la sediul Co
mitetului pentru Cultură Fizcă fi 
Sport de pe Ungă Consiliul de 
Miniștri z-a finul o conferinfă de 
presă în cadrul căreia reprezen
tanți ai Comisiilor de organizare 
a Campionatelor europene de vo
lei, canotaj academic (fete) șl tir, 
au făcut comunicări asupra pregă
tirilor pentru cele trei campionate, 
care vor avea loc tn țara noastră 
in acest an.

La conferință au luat parte nu
meroși reprezentanți ai presei ro 
mine și străine.

Conferința a fost deschisă de 
vice-președlntele Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, 
ALEXANDRU ȘIPERCO, care — 
printre altele — a spus următoa
rele :

In anul 1954, sportivii din Repu
blica Populară Romină și-au lărgit 
legăturile pe plan internațional, 
reprezentanții sportului nostru 
participînd la multe campionate 
mondiale și europene, precum și 
la o serie întreagă de competiții 
internaționale prietenești.

In același timp, în țara noastră

Expunere ținută de Al. Gruia, se cretarul Comisiei de Organizare, 
membru în Comisia Internațională de arbitraj a F.I.V.B,

In urma hotărîrilor Congresului 
F.I.V.B., Comisia centrală de volei 
din țară noastră a primit sarcina 
să organizeze anul acesta campio
natele europene de volei, masculi
ne și feminine. Aceasta va fi cea 
de a IV-a ediție a campionatelor 
europene. Edițiile anterioare s-au 
disputat în 1949 la Roma, masculin, 
și Praga, feminin; în 1950 la So
fia și în 1951 la Paris.

Comisia centrală de volei din 
R.P.R. acordă o deosebită impor
tanță acestui eveniment internațio
nal, prin crearea de condiții opti
me de arganiziare și desfășurare a 
campianatelar europene de volei 
și pentru a strînge și mai mult 
legăturile de prietertje cu sportivii 
din țările europene.

In acest scop s-a constehft o 
comisie de organizare care, în 
prezent, activează în vederea pu
nerii la punct a lucrărilor de or
din tehnic și organizatoric a aces
tor campionate.

Vor participa la campionatele 
europene echipele reprezentative 
ale Federațiilor naționale din Eu
ropa și zpfla europeană, afiliate la 

au fost organizate întîlniri inter
naționale la o serie de discipline, 
la care au luai parte sportipii 
multor țări. Bucureștiul a devenii 
un loc de îniîlnire mereu mai cu
noscut pentru sportivii din lumea 
întreagă.

Apreciind în mod pozitiv modul 
în care sportivii romînl au organi
zat tn ultima perioadă numeroase 
competiții internaționale însemna
te, Federația Internațională de Vo
lei, Federația Internațională de 
Canotaj Academic și Uniunea In
ternațională de Tir au hotărit ca 
să încredințeze forurilor romîneșdi 
de specialitate, organizarea celor 
mai importante competiții din anul 
acesta.

Este vorba de organizarea Cam
pionatelor europene masculin și 
femenin de volei, canotaj academic 
(feminin) și a campionatelor mas
culin, feminin și juniori la tir.

In aceste condiții, mișcarea spor
tivă de cultură fizică și sport are 
de făcut față unei duble sarcini: 
pregătirea sportivilor noștri pentru 
a reprezenta ou cinste patria tn 
aceste însemnate întreceri interna
ționale și asigurarea condițiilor in

Campionatele europene de

F.I.V.B. S-au trimis invitații tuturor 
acestor Federații.

Sistemul de disputare a campio
natelor este cel obișnuit, în pri
ma fază echipele fiind împărțite 
în serii eliminatorii, în funcție de' 
numărul înscrișilor, și un turneu 
final pentru desemnarea echipei 
campioane a Europei. Toate jocu
rile vor fi disputate după sistemul 
3 seturi cîștigate din 5.

Echipele cîștigătoare vor primi 
titliă de „Campion al Europei* și 
cupele de campioni ai Europei, pe 
care le vor păstra pînă la viitoa
rea ediție. Echipele dasate pe pri
mele trei locuri vor primi cupe do
nate de comisia centrală de volei 
din R.P.R.

Campionatele vor ff supraveghea
te de un juriu prezidat de Preșe
dintele FIVB sau de delegatul a- 
cestiuia, Membri ai juriului vor fi: 
un delegat al Comisiei centrale de 
volei a R.P R. și 3 conducători ai 
echipelor participante, aleși, de 
preferință, dintre membrii Gons{fiu
lui de administrație al F.I.V.B.

Toate țoc,urile, din cad,rul caippio.- 

vederea celei mai bune desfășurări 
a celor trei campionate europene.

Pentru ca sportivii din R.P.R. să 
se prezinte la Campionatele euro
pene tn maximum de formă sporti
vă, s-au elaborat din vreme pla
nuri de pregătire care sînt trader 
se în practică.

In ceea ce privește organizarea 
celor trei campionate europene din 
(ara noastră, comisia centrală de 
volei din R.P.R., comisia centrală 
de sporturi nautice și comisia cen
trală de tir au constituit comisii 
de organizare care să răspundă de 
buna desfășurare a acestor însem
nate întreceri.

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne este încredințat că cele 
trei campionate europene vor fi nu 
numai un succes de organizare, 
care să îngăduie sportivilor obți
nerea de rezultate superioare, în 
condițiile unui rodnic schimb de 
experiență, dar mai cu seamă vor 
aduce o însemnată contribuție la 
cunoașterea și prețuirea reciprocă 
a tineretului din diferite țări, dor
nic să facă sport, in burtă înțele
gere și pace!

volei

patelor vor fi arbitrate de arbitri 
internaționalii, desemnați de către 
comisia de arbitraj a FIVB.

Campionatele se vor efisputa în» 
tre 15—26 iunie, pe terenuniJe din 
incinta Parcului Sportiv Dinamo.

Comisia de organizare se ocupă 
de înzestrarea Parcului Sportiv Di» 
namo cu o serie de instalații tetU 
nice, printre care: amenajarea a 
trei terenuri de joc prevăzute ca 
tot utilajul necesar, construirea u» 
nor tribune metalice suplimentarei; 
care, împreună cu oale existente, 
vor îngăduj unui număr de cea 
18.000 spectatori să urmărească tn» 
trecerile, amenajarea instaliaițiilofr 
pentru disputarea meatariilor ta noo 
turnă, amenajarea de vesitliaret 
umbrare, bufet. tastatațiii de ca* 
dio-ampfificare etc. Pentru anine» 
namentul și încălziirea echipelor 
servesc șașe terenuri aflate, de a» 
semenea, ta incinta Parcului spo« 
tiv Dinamo.

Pentru asigurarea unor condiții 
optime, delegațiile participante ta 
cea de a IV-a ediție a campiana» 
teilor europene de volei vor fi ca* 

_j, ■ (Continuare în pag. 3-a%



Crosul de masă „Să întâmpinăm 1 mai?’

Să pregătim din timp întrecerile etapei viitoare

’ Ca și în ceilalți ani, sute de mii de oameni ai 
j muncii vor începe și anul acesta, odată cu pri-
i mele zile ale primăverii, întrecerea sportivă tra

dițională prin care tineretul patriei noastre îniim- 
pină marea zi a solidarității internafionale a ce
lor ce muncesc; Crosul de masă „Să iniimpinăm 
1 Mai".

In anul acesta însă, regulamentul Crosului de 
masă diferă de cel din precedentele edilii, avînd 

‘ un caracter mult mai stimulativ pentru tinerele 
i elemente talentate. Prin faptul că nu se întrec cu 

. sportivii clasificați, ei au posibilitatea de a se 
i califica pină în finala crosului, arătind astfel in- 
' treaga gamă a posibilităților lor și avind ocazia 
'i să desfășoare o activitate continuă, timp de a- 

proape două luni de zile.

Crosul de masă „Să Mimpinăm 1 Mai" începe 
la 6 martie, prima etapă durlnd pină la 27 mar
tie. întreg acest răstimp trebuie folosit de către 
colectivele sportive sindicale, departamentale și 
sătești in scopul unei largi mobilizări în întreceri 
a tuturor oamenilor muncii din unitățile respective. 
Pentru realizarea acestui scop, colectivele sportive 
au insă datoria de a începe chiar de pe acum pre
gătirile, care constă In: o vastă acțiune de popu
larizare a competiției, o largă campanie de în
scriere a participanților, organizarea controlului 
medical și a antrenamentelor pregătitoare a con
curent ilor.

In fotografia noastră: un aspect dinir-tm cros 
organizat de Institutul Agronomic din București.

Tot mai mulți școlari din
In orașul Petroșani a avut loc 

de curînd o importantă competiție 
de. gimnastică rezervată pionierilor 
și școlarilor din Valea Jiului. In- 
itreceriPe de giminiastiiică au fost or
ganizate de cercul pedagogic al 
profesorilor de educație fizică din 
raionul Petroșani.

C1TEVA CUVINTE DESPRE 
ÎNTRECERI

In această competiție s-au în
trecut peste 100 de elevi și eleve 
din următoarele școli: școala ele
mentară c'c'ul II din comuna Dă- 
rănești (profesoară de educație fi
zică Maria Nedeicuț) școala ele
mentară ciclul II Nr. 1 Petroșani 
(prof. educație fizică Orania Sta- 
matoiu), școala elementară nr. 2 
■Petroșani! (-pntf. educație fizică 
Nadejda Coeoneș), școala romînă 
Petroșani (prof, educație fizică 0. 
Căpățînă) și școaila elementară ci
clul II maghiară (prof, educație fi
zică Maria Văcaru).

Majoritatea școlilor au prezentat 
echipe atîț la băieți cît și la fete. 
Concurenții s-au întrecut la trei

Valea Jiului fac sport
probe: gimnastică F.G.M.A., exer
ciții liber alese și piramide. între
cerile «ui fost deosebii de specta- 
cirioase. Locul I la băieți a fo6t o- 
cupat de elevii școlii maghiare din 
orașul Petroșani. La fete victoria 
<a revenit, după o luptă ideosobit de 
strînsă, echipei de la -școala ele-, 
mentară romînă dip Petroșani.
...ȘI CFVA DESPRE PROFESORII 

DE EDUCAȚIE FIZICA
Este foarte adevărat că majori

tatea profesorii o- ide adlucație fi
zică din Valea Jiului muncesc cu 
mult smflet la atragerea tinerilor 
elevi în practicarea continuă a di
feritelor sporturi, dar tot atît de a- 
devărat este și faptul că absolut 
toți profesorii ide educație fizică dirt 
această parte .a țării nu vo>r isă țină 
cont de o serie de reguli elemen
tare. Astfel, cu ocazia aceslui con
curs, am avut din nou posibilitatea 
să-i vedem pe profesorii de educa
ție fizică din Valea Jiului la lucru, 
în sala de sport, într-o ținută cu 
totul nepotrivită. T. ROIBU

Instructorul obștesc Ion Tocita
Profesorul de educație fizeă al 

ȘoOlii Prafesionate ide Ccnislrucții 
din Săicele, Ion 'locitu. este untul 
dintre instructorii obștești cei mai 
activi din raionul Stalin.

Spartachiada de iarnă a satelor 
a constituit urr nou prilej de in
tensificare a muncii sale pentru 
pentru rășpindiirea sportului în 
rurdurile țăranilor muncitori din 
satele raionului Stalin. Ca mem
bru al comisiei raionale de orga
nizare a Spamtachiadfei, profesorul 
Ion Tocitu a propus organizarea 
unui centru de antrenament la 
schi. In acest centru, care a func
ționat în comuna Săcele, s-au pre
gătit peste BO de tineri și tinere. 
De pregătirea lor ca și de organi
zarea celor trei concursuri de schi 
din cadrul Spartachiadei — la care 
au participat 400 «ie ccinoureințj — 
s-a ocupat tot instructorul Ian 
Tboitu.

S. Rozenberg 
corespondent

Organizarea Spartachiadei de iar
nă a statelor a avut de întâmpinat 
anul acesta multe greutăți din pri
cina condițitMiilor atmosferice nefa
vorabile. Intr-adevăr, lipsa de ză
padă a împiedicat în cele mai multe 
locuri desfășurarea concursurilor de 
schi și săniuțe, în vederea cărora 
tinerii țărani muncitori au făcut 
din vreme intense pregătiri. In a- 
ceastă situație, comisiile de orga
nizare a Spartachiadei din regiuni, 
raioane și comune au fost nevoite 
să-și concentreze eforturile numai 
spre dfsputarea întrecerilor de șah.
S-au obținut frumoase succese în 
această privință și multe din ele 
au fost reflectate în coloanele zia
rului nostru. Rezultatele îmbucură
toare obținute în mobilizarea tine
rilor țărani muncitori la concursu
rile de șah, ca și desfășurarea u- 
nor concursuri de schi și săniuțe 
acalo luinidle vremeia a permis, acest 
lucru, n-au fost însă îndestulă
toare. De aceea, răspunzînd dorin
ței partKăpawților, Comisia centra
lă de organizare a decis să prelun
gească termenul! de disputare >a 
primei etape ia schi și săniuțe și 
să introducă noi probe (cros și 
trîntă sau aruncarea greutății), 
care să înlocuiască întrecerile de 
schi și săniuțe acolo unde vremea 
continuă să se mențină nefavora
bilă sporturilor de iarnă.

înlocuirea unor probe din cadrul 
Spartachiadei nu trebuie însă pri
vită mecanic. De pildă, acolo unde 
a început însfjrșit să ningă (și se 
pare că acest lucru s-a întîmplat 
zfllete acestea în foarte nmlte locu-ri 
dfn țară), comisiile de organizare 
au datoria de a trece die îndată la 
desfășurarea întrecertlar, cu cane 
— fără voia lor -— au rămas 
în urmă. Acțiunea entuziastă de 
confecționare pe scară locală a 
Schiturilor și săniuțelor nu trebuie 
să se fi desfășurat în zadar. Dim
potrivă, materialele trebuie folosite 
în concursurile Spartachiadei, iar 
dacă posibilitatea se hețte pnea 
tinziu, comis rite de crganiizare pot 
și trebuie să organizeze întreceri 
de schi și săniuțe cu caracter lo
cal, în afona competiției. Cu acest 
prilej se vor putea trece și normele 
de schi 0.M.A. care vor asigura 
în bună măsură îndeplinirea anga
jamentelor anuale la acest capitol 
deosebit de important.

Greutățile ivite din pricina lipsei 
de zăpadă au făcut ca multe co
misii raionale să nu poată trece 
încă la organizarea etapei de raion. 
Este bine ca, acum, cînd vremea 
pare a se îmbunătăți (desigur, în 

sensul dorit de concurenții Sparta* 
chjadei), să fie organizate de ure 
genți întrecerile de schi și ’săniuțe, 
mult așteptate de tinerii sportivi ai 
satelor din patria noastră. In ace
lași timp, trebuie luate toate mă-: 
șurile pentru organizarea în cetei 
mai bune condițiuni a etapei regio-^ă 
nafe.

Comisiile regionale de organizate 
au datoria să se îngrijească încă 
de pe acum de pregătirea pîrtiilor, 
pentru concurs, precum și de se* 
lecționarea tehnicienilor și arbitrilor 
care vor ajuta la buna desfășurare 
a întrecerilor. Nu trebuie pierdut 
din vedere faptul că, în cadrul 
etapei regionale, se va pune un ac
cent deosebit pe pregătirea cc<r> 
curențillor. In acest' scop, în unele 
comune au fost înființare centre de 
sclii, care sînt frecventate de un 
mare număr de sportivi săteni 
Un asemenea centru de sohț func
ționează, de pildă, în comuna Tere- 
gova din raionul Caransebeși De 
asemenea, în comuna Fundata din 
raionul Stalin s-a deschis un cen
tru de schi, în care, sub îndruma- jJ. 
rea instructorului obștesc Gh. Giure 
giu, peste 50 de țărani muncitori 
din Fundata și din comunele în
vecinate se antrenează de trei ori 
pe săptămână, îmbunătățindu-și ne-ăă 
contenit pregătirea tehnică. Aseme-^^ 
noa centre pot fi înființate și în 
alte locuri. Aceasta depinde însă 
numai de buna orientare și de spi
rited de inițiativă aă coms tor de 
organizare. La buna desfășurare a 
concursurilor regionale trebuie aă-țl 
aducă partea lor de conte rțte și 
comisiile regionale de schi. Deo
potrivă, codect'vede sportive snrkcate 
au sarcina de a contribui la suc
cesul etapei regionale, prin trimi
terea echipelor de schiori experi
mentați la sate pentru pregătirea 
tinerilor țărani muncitori. In acest 
fel, muncindu-se cu însuflețire și 
într-o strînsă codabcrare, vom putea 
asigira trrtreceriior regionale uri 
nivel corespunzător.

In concluzie, se poate spune că 
acum este necesar să se dea bă* 
talia pentru lichidarea rămînerilor 
în urmă și pentru desfășurarea 
imediată a etapelor raionale Ia 
schi și săniuțe. De asemenea, acolo 
unde nu se pot organiza întrecerii 
de schi și săniuțe, să se organizeze 
concursuri de cros și trîntă săli 
aruncarea greutății. Numai astfel 
vom putea să consolidăm și să 
Înmulțim succesele realizate până 
a-cum în organizarea Spartachiadei 
le iarnă a satelor.

In această perioadă sînt în plină 
desfășurare alegerile comitetelor și 
responsabililor de cercuri sportive. 
Chiar de a doua zii după alegeri, to
varășii care s-au bucurat de încre
derea adunări] generale trebuie să 
arate că merită această încredere, t 
pornind la muncă. Iată de ce con
siderăm necesar să venim în ajuto
rul organelor nou alese ale cercu
rilor sportive, arătînd pe scurt 
care este rolul și care sînt sarcinUe 
cercurilor sportive în buna desfă
șurare a activității din cadrul co
lectivelor sportive sindicale.

★
Noile organe de conducere ale 

cercurilor sportive sînt comitetele 
de cercuri, compuse din 3-5 
membri, din rândul cărora se va a- 
fege un președinte In cazul cercu
rilor cu mai puțin de 25 de mem
bri, se va alege un responsabil al 
cercului. Aceste organe sînt cele 
care răspund de întreaga activitate 
a cercului spertfv și care conduc 
munca sportivă diin înftreprtndereia, 
instituția, atelierul secția sau ser
viciul pe lîugă care funcționează 
cercul respectiv.

Activitatea din anul trecut ne a- 
rată destule exemple în care lipsa 
de preocupare a conducerii cercuri
lor sportive a făcut ca activitatea 
sportivă din unele întreprinderi 
mari, ca Republica aau I.O.R. din 
Capitală, din unefle cercuri ale co- ' 
lectivelor Metalul Timișoara și 
Cluj, Progresul Iaiși, Flamura roșie 
„7 Noiembrie"’ București etc. să 
meargă foarte slab. Dimpotrivă, în
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In ajutorul organelor

Rolul și sarcinile
| cercuri sportive ca acelea ale co- . 

lectivelor Flamura roșie Oradea, 1 
Progresul Timișoara și Tg. Mureș, 1 
etc., în came comitetele alese ■ 
și-a.u făcut pe deplin datariav 
pulsează o viață sportivă o 
tensă, aceste cercuri contribuind 
din plin la realizările colectivelor 
lor.

Iată de ce noile comitete ale 
cercurilor sportive trebuie să pri
vească cu toată seriozitatea s-aceinia 
de cinste ce le-a fost încredințată 
de adunarea generală, de tovarășii 
lor de muncă și sport și să nu-și 
precupețească eforturile pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin.

★
Care sînt, în fond, aceste sarcini? 

Se știe că cercul sportiv nu are 
alte subdiviziuni organizatorice, ca, 
de pildă, secții pe ramură de sport 
Aceasta nu înseamnă încă că acti
vitatea comitetelor de conducere 
ale cercurilor trebuie să se rezume 
la îndeplinirea cîtorva îndatoriri 
administrative. Aspect»! sanoinilor 
acestor organe este mult mai com
plex.

Fără îndoială, principala sarcină 
a cercului sportiv este atragerea în 
aport a maselor de angajați, în
scrierea lor în colectivul sportiv. A 
înțelege însă această sarcină ca o 
simplă mobilizare, ca o camoanie 
sporadică, este o greșală. Munca 
de atingere a maselor in activitatea 
sportivă, în cș.l-cJ i'.’ul sportiv tre
buie să aibă un caracter permanent

sportive sindicale nou a’ese

de cerc sportivcomitetelor
și să îmbrățișeze toate formele 
care s-au dovedit utile.

In primul rînd, -este vorba de 
propaganda și agitația sportivă în 
cadrul întreprinderii, sau a atelie
rului, secției, serviciului, sarcină 
ce cade direct în seama comitetului 
de cerc. Merită să treci prin atelie
rele complexului Grivița Roșie, de 
pidă, pentru a vedea cîtă atenție 
dau comitetele de cercuri de aci 
propagandei și agitației sportive. 
Numeroase panouri, afișe și lozinci 
cu caracter sportiv, precum și vi
trine și fotomantajg îi îndeamnă pe 
muncitorii acestei unități să facă 
sport, îi cheamă la competițiile or
ganizate de colectiv sau asociație. 
In acest fel, s-a reușit să se tre
zească interesul maselor largi față 
de activitatea și rezultatele echipe
lor colectivului, să se recruteze din 
rîndurile lor membri în colectiv și 
simpatizanți, sprijinitori activi ai 
colectivului sportiv. Astfel de me
tode pot fi și trebuie să fie folosite 
în toate cercurile sportive.

Un alt aspect al muncii de atra
gere a salariatilor în sport este 
mobilizarea lor regulată la compe
tițiile de masa, organizarea și par
ticiparea la competițiile de casă ale 
Colectivului sportiv, formarea de 
echipe ale cercului pentru aceste 
competiț:i, mob'lizarca membrilor 
cercului în unele acțiuni gospodă
rești, cum ar fi de pildă amenaja
rea urmi teren sportiv în incinta 

întreprinderii, ete. Astfel de acțiuni

folosite cu succes în cercurile spor
tive ale colectivului Flamura ro
șie Oradea și de alte colective, îi 
atașează pe oameni de colectivul 
sportiv din care fac parte și trezesc 
în inimile celorlalți dorința de a 
face parte, din colectiv. Toată a- 
t'Wiiț.iia trebuie dată mobilizării
membrilor colectivului și celor
lalți aspiranți G.M,A. la antre
namente și în concursurile pen
tru trecerea îioanwlor, precum și
muneji de lămurire, pentru ca fie
care -aspirant G. M. A. sau parti
cipant dia o competiție ide mase 
să devină membru al colectivului 
sportiv. Comitetul! de cerc este cel 
care, avînid în permanență sub pri
viri tineretul din unitatea de mun
că respectivă, poate remarca pe 
cei mai talentați și-i poate trimite 
în secțiile colectivului sportiv. De 
altfel, controlul frecvenței sportivi
lor din cadrul cercului la antrena- 
menteHe? și lecțiile secțiilor pe ra
mură die sport .aile cotectovuilud, pre
cum și controlul participării sporti
vilor la formele de învățământ din 
«are faic parte reviu-a, de asemenea, 
corni teiului ide cerc. Comitetul «te 
cerc este cel care face legătura din
tre sportivii care lucrează în unita
tea .respectivă și colectivul sportiv. 
El asigură strângerea cotizațiilor și 
predarea tw. Atunci cînd este cazul, 

comitetul de cerc convoacă adu
narea membrilor cercului.

In munca sa, comitetul sau res-^^ 
pansabilul de cerc sportiv trebuie^M 
să ceară ajutorul comitetului de în-^^ 
treprindere, de secție sau ai grupei 
sindicate și să lucreze în strînsă 
colaborare cu organizația de bază 
U.T.M., pentru că numai ia acest 
fel își poate duce la indepl r»ire 
sarcinii le. De asemenea, comitetul 
de cerc trebuie să răspundă '.a toate 
chemările consiUuhri crt-jcrivului 
sportiv și să îndepUncâscă sar
cinile pe care acesta i ie aaBdăD- 
țează. Fiecare membru al caniie- 
tiuilui de cere trebu-.e s? fie cco- 
știent de importanța sarcrt^or cH 
revin, să aibă în permanență per
spectiva clară a soopul'ri nrundi
sale: atragerea unui număr di 
maâ mare de oameni ai rmaicii în 
activitatea sportivă, ang-enanea lor 
într-o activitate con pe ti ț: oria* ă con
tinuă. întărirea lor din punct de 
vedere fizic și moral.

x
Pe de altă parte, consiliile co

lectivelor sportive trebuie să dea^^ 
toată atenția activității comitetelor^^ 
de cerc, să le sprijine, să le îndru- 
meze și să le controleze în perma
nență. Este foarte importantă ini
țierea de acțiuni eu caracter sti
mulativ cum ar fi, de pildă, între-' 
cerile idtotre cercurile ectectivutoi, 
care aii dat rezultate excelente a- 
colo unde au fost bine organizate. 
Felul în care consiliile colectivelor 
sportive vor ști să lucreze cu comi
tetele de cercuri constitute una. 
din bazele succesului în activitate^ 
colectivului sportiv.



BUCURESTItn. GĂZDUIEȘTE ÎN ACEST AN
CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI, CANOTAJ ACADEMIC FETE $1 TIR

{Urmare din pag. l-a) 

z>ate la hoteluri din cetnfcwl ora
șului

Delegațiile vor avea la dispoziție 
în incinta hotoluiriiior un serviciu die 
informații, un serviciu fotografic, 
ctt și un oficiu de poștă telegraf și 
telefon, etc.

Un serviciu de autobuze va sta La 
dispoziția echipelor ipairticipantc, 
care vor transporta echipele die la 
hotel la terenul de jac și înapoi, 
precum și la programul extra -sportiv 
la care doresc sâ participe.

Delegațiile participante var avea 
la dispoziție interpreți care să le 
ajute în rezolvarea tuturor proble
melor cît și în contactul lor cu 
comitetal de organizare.

Jocurile se vor desfășura zilnic 
între 15 și 26 iunie 1955, tooepînd 
de la ora 9 dini, și ora 16 din. 
Programarea definitivă se va co
munica după tragerea la sorți.

Expunere ținută
Congresul F.I.S.A. care s-a ținut 

în august 1953 la Copenhaga a 
însărcinat Comisia centrală Romînă 
<de sporturi nautice să oganizeze 
anul acesta cea de a II-a ediție 
a Campionatelor europene feminine 
de canotaj academic.

Comisia centrală romînă de spor
turi nautice acordă acestui eveni
ment sportiv de larg răsunet inter
național, întreg interesul pe care-1 
comportă și este preocupată de 
pregătirea temeinică a celei de a
II-a  ediții a Campionatelor euro
pene (feminine).

Pentru pregătirea campionatelor 
europene s-a constituit o comisie 
de organizare care și-a început 
munca în vederea punerii la punct 
a tuturor detaliilor tehnice și or- 
g.Uiizatorice privind campionatele 
ce se vor desfășura pe lacul Sna- 
gov, între 4—7 august 1955. Iată 
cîteva detalii privind organizarea 
acestor campionate.

Campionatele europene fenMiine 
de canotaj academic vor cuprinde 
toate rrobele prevăzute în regula
mentul F.I.S.A. și anume: schif 1 
’(1.000 m.); schif 2 (1.000 m); schif 
4 + 1 cu vîsle (1.000 m); schif
4 + 1 cu rame (1.000 m); schif
8 + 1 (1.000 m).

Contăm pe prezența majorității 
Federațiilor naționale și prevedem 
o luptă dîrză la fiecare dm probe.

GampionateCe europene feminihe 
de canotaj academic se vor desfă
șura în cadrul pitoresc al Snago- 
vului, care în zilele premergătoare 
și în zilele desfășurării concursu-

Campionatele europene de tir
Expunere ținută de Gh. Lichiardopol, vicepreședintele Comisiei cen

trale de tir din R.P.R.
In urma deciziei Congresului U- 

niunti Internaționale de Tir, care a 
avut loc la Helsinki în 1952, orga
nizarea primelor Campionate euro
pene a fost încredințată Comisiei 
centrale de fir dig R.P.R.

Trăgătorii noștri au primit cu 
nespli-ă bucurie vestea organizării 
Campionatelor europene de tir în 
cursul acestui an la Bucureștii, focă 
din anul trecut, cu ocazia meciu
lui dintre reprezentativele Franței 
și Republicii Populare Romîne, pre
cum și cu ocazia Campionatelor 
internaționale de tir ale R.P.R., s-au 
văzut posibilitățile noastre de a 
organiza im campionat european la 
această disciplină.

Vicepreședintele Federației Fran
ceze și conducătorul lotului Fran
ței la tir, Raymond Joseph Durand, 
a declarat după meci că organiza
rea acestei întâlniri amicale s-a 
bu curat de un deplin succes. întil- 
nit numai la cîteva din campiona
tele mondiale.

El a declarat, de asemenea, în 
numele delegației sportivilor fran
cezi, că așteaptă cu nespusă bucu
rie Campionatele europene de la 
București la care vor participa în 
mod cert.

După meciul cu Franța, în capi
tala țării noastre s-au adus noi 
îmbunătățiri poligonului Tunari, 
în vederea Campionatelor interna
ționale de tir ale R.P.R. din anul
1954.

Venit în mod special în Bucu
rești, secretarul general al Uniunii 
Internationale de tir, Karl August 
Larsson a fost satisfăcut de felul 
în care a fost amenajat poligonul 
Tunari, pentru Campionatele inter
naționale de anul trecut

Comitetul de organizare va aran
ja ca participanții să poată vizita, 
în timpul lor liber, Bucureștiifl și 
împrejurimile, sa viziteze expoziții, 
muzee, și să asiste la diferite Spec
tacole și concerte.

Participanții vor avea la dispo
ziție cabinete medicate utilate, a- 
vînd personalul medical necesar, 
atît ]a hotelul lor cît și la terenu
rile de joc.

Intre 15 și 26 iunie, delegațiile 
participante vor prim; zilnic un bu
letin de informații care va conține 
toate rezultatele zilei cît și progra
mul zilei următoare.

Un birou de informații va func
ționa atît la terenul de joc cît și 
la hotelul la oare vor locui partici- 
panții.

Participanții vor putea obține le
gături telefonice internaționale atît j 
la terenul de joc cât și la hotelul j 
lor. < 

Campionatele europene 
feminine de canotaj academic

de S. Barany, vicepreședintele F.LSJL.
lui se va transforma într-un ade
vărat orășel sportiv. Intîlnirile 
sportive prietenești din cadrul ce
lui de al lV-tfea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților au 
scos tn evidență calitățile natu
rale ale lacului Snagov, care îl 
fac foarte potrivit pentru concursuri 
nautice de performanță. Apele sale 
liniștite, fără curenți, au o adtn- 
cime de la 4—15 m. Lungimea lacu
lui este de aproximativ 15 km, lă
țimea sa medie fiind de 500—700 
m. Pista de concurs are o lungime 
de 1.000 m iar lățimea pistei este 
de 90 m, ceea ce permite ca pro
bele concursului să se desfășoare 
pe 6 culoare.

Temperatura aerului deasupra la
cului, variază în luna august în
tre 25’—32’ Celsius iar tempera
tura apei este de 18’—20* Celsius. 
In această perioadă plouă foarte 
ra<, țar vtitul nti depășește în 
intensitate gradul II și nu pro
duce nici un handicap între cele 
6 culoare, datorită orientări; pis
tei față de maluri.

Comisia de organizare pregătește 
înzestrarea pistei cu o serie în
treagă de noi instalații tehnice ca, 
de exemplu: un ponton pe apă 
pentru .plecarea fixă, un ponton 
pentru control la 500 m., un pon
ton pe apă pentru arbitri și secre- ' 
tarfcit și un turn fixat pe apă 
pentru cronometrori. De asemenea 
vor fi asigurate mijloacele tehnice 
pentru fotografierea tuturor sosi
rilor și pentru telecomun'carea 
cronometrajelor. Se vor asigura

Comisia centrală de terr, prin comi
sia de organizare a primelor campi
onate europene, a luat toate măsu
rile pentru a asigura cea mai bună 
desfășurare a acestor competiții, 
mai mari rn amploare ca cele din 
anul trecut. Astfel, s-au hiat măsuri 
pentru mărirea standurilor pentru 
nroba de pistei v teză, mărirea po
ligonului de arme de calibru mare, 
amenajarea a încă unui cîmp de tra
gere pentru probele de talere, ame
najarea instalațiilor de cerb, și al
tele.

Campionatele vor avea loc de la 
11-18 septembrie. Se vor disputa 
întreceri pentru titlurile europ ne 
la bărbați, femei și juniori. Așadar, 
vom asista la 3 campionate euro
pene simultane. Este pentru prima 
oară că se dispută un campionat al 
Europei la această disciplină sporti
vă. Dar dacă trăgătorii s-au mai 
întîlnit în campionate mondiale sau 
în cadrul jocurilor olimpice, femeile 
și juniorii își vor di piita primele 
titluri continentale de tir. Faptul că 
aceste campionate se desfășoară si
multan, va da posibilitatea femeilor 
și juniorilor să vrdă și să învețe 
din măiestria trăgătorilor cu o ve
che experiență «ompetițională.

Profile masculine ce se vor dis
puta sînt următoarele : armă liberă 
300 m, armă militară 300 m, armă 
liberă 50 m, pistol liber, pistol vi
teză la siluete, pistol calibru mare, 
talere, cerb mișcător. De asemenea 
vor fi organizate concursuri pentru 
insigne de maestru trăgător. La 
feme; și juniori se vot trage cîte 
patru probe de calibru redus.

La campionatele europene pot 
participa loji trăgătorii membri ai

Oficiul P.T.T. iiisia.at ia hotel 
va putea ușura expedierea telegra
melor și a poștei parlicipanților.

Transmisiuni radiofonice vor pu
tea fi organizate de Radiodifuziu
nea din R.P.R. pe baza unor ce
reri prealabile adresate din timp co
mitetului de organizare.

Comisia de organizare a celei 
de a lV-a ediții a Campionatelor 
europene de voles, 6e va strădui 
să asigure cele mai bune condițiuni 
parfcipanțiior p?ntni ca această în
trecere să poată consrtiM un pcitej 
de ridicare a măiestriei sportive. 
De asemenea, comis'a de organiza
re este încredințată că această în
semnată întrecere sportivă va da 
tineretului din diferite țări posibi
litatea să se cunoască mai bine, să 
prețuiască și să-și afirme din nou 
hotărirea de a lupta pentra bunul 
ceti mai de preț ai lunii: PACEA.

legături de transport sporite cu 
Bucureștii^, pentru ca publicul 
spectator să poată ajunge la locul 
de concurs în timp scurt și în nu
măr mare. Pe de altă parte, pen
tru ca presa romînă y cea străină 
să poată comunica în modul cel 
mai rapid cu redacțiile respective, 
se vor instala 1'nii de telecomuni
cație cu întreg teritoriul R.P.R. și 
cu străinătatea. La Snagov toți 
concurentei vor fi găzduiți în vilele 
de pe marginea lacului.

Se amenajează hangare speciale 
pentru adăpostirea ambarcațiuni
lor. Bărci cu motor vor fi puse 
la dispoziția participanților pentru 
a putea urmări antrenamentele. 
Un cabinet medical bine utilat, 
avînd personalul medical cores
punzător, va sta la dispoziția con- 
curenților în imediata apropiere a 
bazelor de canotaj

Pentru spectatori se vor instala 
tribune pe apă și pe mal.

Preocuparea pentru o cît mai 
bună reușită a Campionatelor eu
ropene din punct de vedere organi
zatoric, este însoțită de o puternică 
preocupare pentru succesul tehn'co- 
sportiv al competiției.

In afara programului sportiv, co
misia de organizare va aranja pro
grame culturale și distractive.

Campionatele europene feminine 
de canotaj acrdemic trebuie să con
stituie o nouă și puternică man tes
tare a mișcării noastre de cultură 
fizică și sport și un nou prilej de 
emulație pentru tineretul sportiv al 
patriei noastre.

unei federații naționale europene, 
afiliate la Uniunea Internațională 
de Tir.

La dispoziția concurentelor vor fi 
puse un stand de 300 m cu 60 linii 
de tragere, un stand pentru 50 m 
și 100 m cu 60 linii de tragere, 8 
standuri cu cite 5 siluete penteu 
pistol viteză și pisto* 1 calibru mare, 
2 standuri pentru talere cu 15 apa
rate fiecare, un stand pentru trage
re la skeet, un stand pentru tragere 
Ia cerb. Standurile sint grupate pe 
un teren de 20 ha în centrul pădurii 
Tunari. In toate standurile direcția 
de tir este orientată către nord.

Ciclul de conferințe metodico- 
științifice, organizat la cererea 
antrenorilor și cadrelor noastre 
tehnice de către C.C.F.S. și
I.C.F., a fost inaugurat vinerea 
trecută. Cuvintul de deschidere
l a rostit tov. S. Barany, direc- 
torul instruirii sportive din 
C.C.F.S. Prima conferință a ți
nut-o tov. I. Șiclovan, director 
de studii și șeful catedrei de teo
ria educației fizice de la I.C.F. 
Titlul conferinței a fost: „Despre 
planurile de perspectivă’’. Con
ferința, cuprinzătoare și foarte 
bine documentată, a fost de un 
real folos numeroșilor antrenori 
și cadre tehnice caire au fost de 
față. Expunerea a adus preci
zări asupra importanței planifi
cării de perspectivă în antrena
mentul sportiv. Deși asistența

Fiecare delegație va avea un loc 
rezervat pentru depozitarea de ar
me. echipament, cît și pentru asi
gurarea odihnei Ia poligon.

Participanții, pe al căror ntimăr 
îl apreciem la peste 700 — vor fi 
cazați în cele mai bune hoteluri 
din centrul orașului. Comisia de 
organizare va «sigura tuturor par
ticipanților transportul de la hotel 
la poligon și înapoi.

Publicul bucureștean așteaptă cu 
nerăbdare cele trei campionate eu
ropene de tir, unde vor putea ve
dea alături de campioni mondiali 
și olimpici, lotul romîn din care 
fac parte trăgători și trăgătoare de 
valoare europeană.

După cum am arătat, prin mă
surile luate pînă în prezent, cît și 
prin cele ce urmează a fi luate, 
comisia de organizare va face totul 
pentru ca participanții la cele trei 
campionate, să-și dispute primele 
titluri europene de tir în cele mai 
bune condiții tehnice și în același 
timp să simtă din plin tradiționala 
noastră ospitalitate.,

*- - rirrCrrrii.

Decorară tovarășului Stelian Moraru 
ca Ordinal Muncii clasa l-a

Miercuri La amiază a avut fac 
la Prezidiul Mas® Adunări Na
ționale a R.P.R. solemnitatea 
decorării tovarășului Steăâan 
Moraru, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, pentru 
activitate îndelungată m rinriuj 
mișcării muncitorești și cu prile
jul împlinirii a 50 de ani ide 
viață.

La sa’emtotarte au participat 
tovarășii: <tr. Petru Groza, pre- 
ședtotele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Ctrivu Stoica, 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui «te Miniștri, M. Mujic, vtoe- 
președirrie al Prezidiului Marii

Intr-o zi de odihna...
La B;roul de Turism și Excursii 

din Capitală vrii, in fiecare săptă- 
mină, zeci și zeci (te oameni, cu 
diferite ocupații, de diferite vîrste, 
dar toți minați «te același motiv: 
dorința (te a petrece ziua de odihnă 
pe munte, urctod poteci troienite 
spre crestele care sclipesc în razele 
soarelui sau cobormd vijeFos pe 
set iuri.

In fiecare sîmbătă după-amia- 
ză, grupuri de oameni echipați cu 
bocanci, pantaloni de schi și ha
norace. purtind pe umeri schiuri 
sau numai un rucsac, se îndreaptă 
spre Gara de Nord, unde ii aș
teaptă trenurile care-i vor purta 
departe de frămîntarea orașului, în 
inima munților, unde omăt-ul alb te 
va aduce aminte de jocurile pline 
de larmă și voioșie ale copilăriei. 
Unul cîte urrul, trenuri!^ p'.eacă în
cet, învăluind peroanele în nori 
albi de aburi și fum.

Odată rămase în urmă uftrimefe 
case ale orașului, trenul își iuțește 
mersul. Tsc-tacul roților îndeamnă 
parcă la cântec. Melodia se înfiripă 
timid, apoi din ce în ce mai pu
ternic, cuprinzând întreg vagonul, 
întreg trenul.

Dincolo de Ploești, încep să se 
contureze crestele munților, dar în
tunericul le estompează treptat, 
pîn-ă ce ochiul nu mai le deslușește. 
In tren se aprind luminile. Cînfecul 
încetează, lăsînd loc discuțiilor. Sinii 
mulți cei pe care farmecul piscu
rilor înzăpezite îi aduce săptămînă 
de săptămînă la Gîrbova, în Buc-egi 
sau la Postăvarul. Nu lipsesc nici 
rei caire vin pentru prima oară și 
oare ascuttă cu atenție povestirile 
celor mai umhlați Iată pe Eugen 
Sârățeanu, student la Facultatea de 
G- ologie,- viitor cercetător al bo
gățiilor patriei noastre, pe fumc- 
țtonara Mara Dobre, pe tînărul 
laminorist Gheorghe Nițu. Toți aș
teaptă cu nerăbdare să simtă sub 
picior omătul bătătorit al potecii, 
să respire aerul rece și curat al 
muntelte. Nici unul nu-și ascunde 
nerăbdarea, nu-și tăinuiește planu
rile de a veni cît mai des, în ziua 
de odihnă, in mijlocul naturii. 
Discuția lor este întreruptă de o- 
prirea trenului in gara Bușteni. 
Aici coboară cu toții și pornesc 
spre cabanele din Bucegi. Cei noi 
în drumeție iși găsesc ioc de popas 
la Căminul Alpin în timp oe cei
lalți, fără să se teamă de umbrele 
serii, pornesc mai (departe spre aJte 
cabane.

Treptat-treptat, lunnni'.e orașului 
se pierd in urmă și in jur. nu se 
mai vede decît o întindere albăs
truie de zăpadă, care sclipește ti
mid sub razele lunii. Ce frumos » 

Conferințele metodico - științifice

Adunări Națiomate. A. Bunaciu, 
secretarul Prezidiului Marii A- 
dtmări Naționale, Liuba Ohișii- 
nevscM, C. Btrtaru, M. Gherman,
I. Dobre, Marin Mihai, secretari 
ai Consiliului Centrat al Sindi
catelor.

După citirea Decretului, tova
rășul dr. Petru Groza a snimînaf 
Ordinul Muncii el. I-a tovară
șului Stelian Moraru, felicitin- 
du-1 pentru înalta cinstire acor
dată muncii sate.

Tovarășul Stelian Morani a 
fast felicitat de toți cei prezemți 
pentru distincția primită.

(Agerpres).

urcușul 1 Nu-l var uita multă vreme 
tinerii laniță Marin și Staicu Va
sule, turnători La uzinele „23 Au
gust" și nici studenta farmacistă 
Mira Sgan. Pe toată întinderea, 
parcă fără sfîrșit, a platoului, nu
mai zgomotul ușor al schiurilor 
care lunecă pe zăpadă se aude ca 
un foșnet.

Ceasul era aproape 11 etnd am 
ajuns la cabană. O primire... căl
duroasă din toate punctele de ve
dere, un ceai fierbinte și, peste o 
jumătate de oră, liniștea stăpînea 
întreaga cabană. Zorii zilei au ve
nit cu cîrrtece, care i-au făcut pe 
cei leneși să mormăie nemulțumiți 
și cu un frumos răsărit de soare 
admirat de cei vrednici. Razele 
soarelui au alungat, încetul cu în
cetul, ceața dimineții. Acum privi
rile răzbesc pină departe tn cele 
patru zări. Și pretutindeni sînt 
frumuseți care ne prind în vraja 
lor.

După gustarea de dimineață, 
grupul excursioniștilor se împarte 
in schiori, turiști și amatori de co- 
boriri pe săniuțe. Pretutindeni voia 
bună este la loc de cinste. Schiorii 
reușesc să adune în jurul lor mai 
mulți spectatori, care îi aplaudă 
pe cei care termină cu bine cobo- 
rîrea și fac mult haz pe seama ce
lor care, absorbiți prea mult de asi
gurarea propriului lor echilibru, 
termină prin a se dezechilibra, că- 
zînd în zăpada pufoasă. Dar, urci 
despre cei victorioși în acest con
curs, nici despre cei care .,au încă 
lipsuri serioase în pregătirea teh
nică" tiu se va scrie în nici o 
cronică de ziar. Cel puțin, de data 
aceasta. Ceva mai tîrziu, cine știe? 
— s-ar putea ca acești schiori în
cepători să ia startul în vreo com
petiție de masa. Și atunci se vor 
prezenta la start cu experiența că
pătată îmtr-o duminică în Bucegi. 
Fără îndoială că toți își vor aduce 
aminte, multă vreme, de „primii 
pași" pe schiuri ca și de bătaia cu 
zăpadă care s-a încins după ter
minarea probelor de schi

A sosit ora prînzului. Tâți nw 
nîncă cu poftă, continuă discuțiile 
și cei mai mulți se hotărăsc să-și 
petreacă și după-amiaza în aer 
liber. Din păcate, „după-amiaza" 
durează numai pînă la patru și ju
mătate. Este ora la care excursio- 
niștii pornesc înapoi spre Buștenk 
de unde vor lua trenul ce-I va purta 
în orașul lor. A doua zi, vor pomi 
in zori spre uzină, spire birou 
sau spre facultate, purtind încă vili 
în suflet amintirile unei frumoase 
excursii.

Al Papaiar.opot I 
corespondent 1

a fost numeroasa totuși — in 
ciuda faptului că această confe
rință fusese anunțată din timp 
prin presă — o serie de antre
nori au absentat (de pildă, cei 
de la Dinamo, C.C.A., Flamura - 
roșie). Conferințelor din castrul 
acestui ciclu, menite să ajute 
efectiv cadrele noastre tehnice 
în ridicarea nivelului lor profe
sional, trebuie să li se acorde 
importanța și prețuirea cuvenită 
dc către toate asociațiile și co
lectivele sportive.

Viitoarea conferință va avea 
loc (la cererea antrenorilor) luni 
28 februarie ora 19 în loc de 
vineri 25 februarie. Tov. dr. Mi
ron Georgescu va conferenția 
despre „Corelațiile existente In 
procesul de antrenament Intre 
calitățile fizice de bază’'.



<^Ciapa 16 Februarie”
NATAȚ1E. 70 de concurenți au luat 

parte la întrecerile desfășurate to ba
zinul acoperit diin Cluj. Cel maii bun 
rezultat toregistnat a fost cel al Eca- 
terinei Orosz în proba de 100 m. 
liber senioare 1:15,5 (la 0,5 sec. de 
recordul țării). Alte rezultate: 100 
m. liber (B): Gherman 1:06,7; 100 
m. bras (B): Horvath 1:29,9; 100 
m. spate (B): Toca 1:28,1; 4x100 
m. liber seniori: Locomotiva 6:58,0; 
4x100 m. mixt seniori: Locomotiva 
5:22,9: 100 m. liber juniori cat. a 
Ii-a: Top 1:12,4.

Primul loc în clasamentul gene
ral a fost ocupat tie Locomotiva cu 
108 p. S-au clasat ta ordine: Me
talul 33 p.; Flamura roșie 33 p. ; 
Voința 19 p.; Știința 7 p.

TIR. Concursurile de tir dotate cu 
„Cupa 16 Februarie" au avut loc 
s:mbătă ș: dian mică pe pol goanele 
„Gh. Vasilichi" și Progresul, tare- 
gistrindu-se următoarele rezultate:

Armă sport 3x20 f echipe: 1. 
Voința — 2511 p.. 2. Rezervele de 
muncă — 2346 p„ 3. Constructorul
— 2290 p.; indicidual băieți; 1. 
F Gheorghiu (Voința) — 524 p,
2. A Rugină (Voința) — 506 p.,
3. C. Dietorle (Votata Or. Stalin)
— 603 p„ 4. L Consta ntinescu 
(Progr ) — 499 pe; individual fete: 
1. Margareta Prtiers (R. roșie) — 
465 p., 2. Ana Silagti (Loc.) — 
450 p, 3. S:bH Gămănescu (FI. 
roșie) — 449 p„ 4. Ștefan ia Tudor 
(FI. roșie) — 438 p.

Armă liberă 3x20 f. echipe: 1. 
Locomotiva — 2608 p., 2. Voința 
I — 2563 p, 3. Progresul — 2530 p.; 
individual băieți: 1. T. Carol (Loc. 
Cluj) — 536 p, 2. M. Cristea (Vo
tate — Or. Stalta 535 p. 3. T.

Dinamo conduce in campionatul de șah pe echipe 
al Capitalei

Etapa a doua a campionatului 
pe echipe al Capitalei, desfășurată 
duminică și marți, a adus primele 
precizări asupra valorii participan- 
ților. Progresul DCS a 6uferit a 
doua înfringere de data aceasta, 
din partea tinerei echipe Dinamo, 
care conduce în clasament. Victorii 
concludente au obținut Știința și 
Constructorul. Iată rezultatele:

PROGRESUL I.T.B. - LOCO
MOTIVA 4'h—3'h

ȘTIINȚA — PROGRESUL I.M.F. 
«'/a-27i

C.C.A. — PROGRESUL F. B.
4—4.

METALUL — CONSTRUCTO
RUL I.P.C.H. l'h-6'h.

PROGRESUL D.C.Sl — DINA
MO 3—5 (Troianescu-BălătK) 0-1, 
SeimeamiReicher 0-1, Urseonu- 
Crețulescu 0-1, Braunstcin-Țură, 
1-0, Ber uCcaru-Georgescu 0-1, Ne- 
grea-Pălttaescu 1-0, Lidia Giuroiu-

După primul concurs <£e
Prima competiție de tenis în sală 

disputată anul acesta a luat sfîrșit 
marț: după-amiază ta sala Recolta.

Cete două finale ale probei au 
•tras numeroși spectatori, care au 
urmărit cu multa atenție întrece
rea finaliștrlor.

Prima finală s-a desfășurat la 
simplu bărbați între Gheorghe 
Cobzuc (CCA) și Tudcmal Badin 
(Constructorul). După un început 
promițător, la un moment dat Bă- 
din conduce cu 3—0. El schimbă 
tesă tactica, trectod de la joc pru
dent la dese atacuri la fileu in
suficient pregătite. Faptei acesta 
f-a perm is lui Cobzuc să reducă 
handicapul, să egaleze și să preia 
conducerea jocului. Meritai jucăto- 
rohti Cobzuc, care ide altfeâ a câș- 

Finaliștii probei de simplu bărbați, Tudprel Bădin (stingă) și Gh. 
Cobzuc, înaintea începerii finalei măsoară înălțimea fileului.

- (Foto M. Bănuș) (

Fodor (Loc. Cluj) — 525 p„ indivi
dual fete: 1. Maria Roth (Votoța 
Or. Stalin) — 531 p., 2. Victoria 
Pineta (Canstr.) — 514 p., 3. Ma- 
rilena Vidrașcu (Canstr.) — 512 
puncte.

Clasament general echipe: 1. Vo
ința -3 p., 2. Constructorul -7 p., 
3. Progresul — 7 p. 4. Locomotiva 
- 7 p.

P. I mb reșca 
corespondent

VOLEI. Aseară s-au desfășurat 
în sada Oluleștj ultimele meciuri 
din cadrul competițiilor de volei. 
La femei, Locomotiva a învins 
Constructorul cu 3-2 (15-4; 8-15;
12-15;  15-3; 15-«). iar în finală 
Știința I.C.F. a întrecut Progresul 
cu 3-0 (12; 11,8). La bărbați: Pro- 
gresul-Dinamo IX 3-1 (15-12;
11-15; 15-10; 15-12).

In finală Dinamo a învins Loco 
motiva cu 3-2.

LUPTE. Finala competiției s-a 
desfășurat tn sala mare a Sta
dionului GhieștL lift’d opuse 
cu această ocazie echipele a- 
sociațiilor Constructorul și Lo
comotiva- Prima formație a cîș- 
tigat întîlnirea cu scorul de 5-3 
ți trofeul pus în Joc. Pentru locu
rile 3 te 4 s-au întrecut formațiile 
asociaților Știința și Progresul, 
meci terminat la egalitate (4-4). În
vingătoarei i-a fost decernată cu
pa ,.16 Februarie", tar următoare
lor clasate plachete și diplome. O 
bună comportare a avut A. Varga 
(Locomotiva).

V. Corbescu 
corespondent

Campionatul de calificare 
la box

Campionatul individual de califi
care la box, care a început to a 
doua jumătate a lunii ianuarie, se 
află în plină desfășurare. Ptoă a- 
cum, boxerii participanți s-au în
trecut în cadrul etaipej raionale 
iar ta unele regiuni au avut loc și 
tataecerile regionale. Regulamentul 
competiției prevede că faza regio
nală se poate desfășura până la 20 
februarie, după care, între 12 și 20 
martie, vor avea loc îlnitîlniirile in
terregionale.

Etapa raională s-a bucurat die 
un remarcabil succes. De pildă, în 
orașul Craiova au participat nu
meroși boxeri, dintre care 6-au re
marcat în mod deosebit J. Dumi- 
trasciuc (Metalul) și Năstase Savu 
(Recolta). Reuniunea finală, care 
s-a disputat în sala fabricii Eleciro- 
pțitere, s-a ridicat la un nivel teh
nic mulțumitor. La Bacău, sala fa
bricii Steaua Roșie a găzduit, ide 
asemenea, finalele etapei raionale. 
La Cluj, finialele etapei raionale 
au reunit boxeri din colectivele 
sportive Dinamo, Voința. Flamura 
roșie Janos Herbak, Locomotava și 
Constructorul. Cu toate acestea, 
număml boxerilor clujenii a fost sub 
așteptări, ca și pregătirea lor teh
nică.

Acum, se fac serioase pregătiri 
pentru organizarea etapelor urmă
toare ale competiției. Astfel, la 
Caransebeș a avut loc o reuniune de 
verificare, la care au participat 
boxeri din localitate și dta Reșița. 
Campionii raionali din T. Măgurele 
i-au îritîlnit îintr-o reuniune ase
mănătoare pe boxerii din cadrull 
colectiviului Voința. O intensă acti
vitate se depune în acest scop și în 
regiunea Constanța. Boxerii dta 
colectivele Locomotiva P.C.A. și 
Metalul S.N.M.C. se antrenează sub 
conducerea instructorii or Zăllcigea- 
nu și Jacobovsehi. Secția de box a 
colectivului Voința, antrenată ide 
Nicolae Buiză, va prezenta un tot 
numeros și bine pregătit, diin rîn’- 
dul.căruia se remarcă Emurla Be- 
kir, Dumitru Jiga, Florea Ciuh'că 
și Alexandru Săraru.

Campionatul de caili'icare a reu
șit ptoă acum să antreneze un 
mare număr de boxeri nu numai 
dta coiecîtveie sportive sindiiiaale, 
dar și dta colectivele sportive de 
Ia sate. După cum ne informează 
corespondentul nostru L. Hamoș, 
tn comunele Tartan și Biliara din 
raionul Oradea există două puternice 
secții de box care au luat parte Ia 
desfășurarea etapei raionale a 
competiției. Reuniunea a avut ioc 
în comuna Biharia, ta prezența u- 
nui mare număr de spectatori.

tenis in sală
du-se ta consecință el poate ob
ține rezultate de valoare.

In cealaltă finală s-au întîlnit 
perechile Schmidt — Zacopceanu 
(Progresul) și Cobzuc—Năstase 
(CCA). Și de data aceasta se 
părea că rezultatei va fii în favoa
rea celor care au condus lia înce
put, adică ta favoarea perechili 
Cobzuc-Năstase, care de altfel au 
cîștigat după o dîrză luiptă primul 
set cu 9—7.

Deși jucătorii Sicihmidt șt Zaooțp- 
ceianu jucau împreună pentru pri
ma oară, duipă un început în care 
se părea că nu se înțeleg, ei au 
reușit to ulftimele două seturi să 
se acomodteze și să găsească omo
genitatea necesară, cîștigînd întîl
nirea cu 2—1.

Dacă învingătorii au reușit să-și 
găsească coezduniea, nu aceiiași lu
cru se poate’ spune și despre ju
cătorii militari care făceau, de ase
menea, pereche pentru prima oară. 
Ei n-au reușit decît rareori să 
joace pe aceeași irlniie — fie to atac 
sau apărare — lucru foarte impor
tant ta jocuil de dublu. Ei au abu
zat de „lobuini", care deși le-au 
adus uneori puncte, de cele mai 
multe'ori i-au de terminat să intre 
In defensivă, permițând astfel ad
versarilor să-și creeze poziții fa
vorabile,

Dintre cei patru finaliști cel mai 
bine s-a prezentat Zacopceanu, care 
priintr-un joc sobru și eficace a 
fost ia fel de bun atît ta iatac, cit 
și ta apărare.

De la învinși, Năstase a jucat 
surprinzător de slab, greșind retu
ruri și voleura decisive.

Fază de joc din partida CCA — Dinamo, desfășurată în returul cam
pionatului de anul trecut. Primii, ir.tr-o excelentă formă i-au învins 

categoric pe cam pioni: 80—57 I

In preajma campionatului masculin al categoriei A 
ia baschet

Peste puțin timp, la 20 februarie 
principala întrecere de baschet din 
țara noastră va atrage din nou In 
sălile de sport sute și sute de iubi
tori ai acestei discipline sportive. 
Cele mat faune echiipe masculine ale 
țării își vor disputa întîietatea și 
desigur că ele au făcut toate pre
gătirile necesare pentru a se pre
zenta în condițiuni cît mai bune.

Parcurgînd regulamentul acestei 
competiții stat de constatat anu
mite modificări aduse acestuia, in 
scopul îmbunătățirii nivelului jo
cului dta baschet ta țaria noastră.

SPICUIRI DIN REGULAMENT

Principaila noutate pe oaire o ofe
ră modul de desfășurare al cam
pionatului pe 1955 este introduce
rea în paralel cu întrecerea echi
pelor din prima categorie și a unor 
jocuri între formațiile de rezervă. 
Cuim se va face acest lucru? Dta 
Ioturile de jucători ale echipelor 
care iau parte la campionatul ca
tegoriei A, fiecare colectiv și-a de
semnat 6 jucători ai formației de 
bază. Aceștia nu au drept de joc 
în întrecerea echipelor de rezervă. 
Toți ceilalți vor fi folosiți la me
ciurile dintre echipele de rezervă, 
antrenorii fiind îndrumați să res
pecte pninciipiull următor : vor avea 
prioritate baschetbal știi care au 
cete mai puține minute de joc 
în partidele primei formații. Cam
pionatul masculin al categoriei A 
și jocurile echipelor de rezervă se 
vor desfășura simu’tan.

Acest' element nou va da posi
bilitate tuturor componenților echi
pelor de categoria A să desfășoare 
o activitate continuă. Intr-adevăr, 
dacă pînă în prezent mulți dintre 
tinerii promovați în echipele de 
primă categorie trebuiau să „roadă 
tușa“, de acum înainte ei vor avea 
o competiție a lor, care nu le va 
micșora tasă cu nimic posibilita
tea de a fi folositori primei garni
turi, bine înțeles pe măsura creș
terii măiestriei lor.

Ce modificări mai prevede re
gulamentul? Partidele pierdute fie 
prin neprezentare fie în urma unor 
contestații vor fi consemnate cu 
rezultatul de 0—20 și nu cu 0—2 
ca pînă în prezent. De asemenea 
ta alcătuirea clasamentului, la 
echipele cu același număr de puncte 
se va lua ta considerație coșave- 
ratal și apoi rezultatele dintre 
respectivele echipe.. Menționăm 
că, spre deosebire de anul trecut, 
coșaverajul se calculează nu prin

0 competiție de gimnastică
„Cupa orașelor”

pe etape:

,,Cupa orașelor" este o competiție 
sistem turneu al căre>i cîștigător. va 
fi cunoscut după disputarea a cinci 
etape eșalonate de-a lungul a 11 
luni, lată o inițiativă care vine să 
îmbogățească în mod remarcalbil 
calendaruil intern al gimnasticii 
noastre sportive, fapt care va con
tribui la asigurarea unei pregătiri 
continue și la ridicarea măiestriei 
gimnașitilor noștri.

Incepind chiar dta săptămîna a- 
ceasta, cele mai bune elemente din 
toate categori’Te vor fi angrenate 
în Întrecerea pentru „Cupa orașe
lor". Initir-ad'evăir, deși prima etapă 
va avfea toc la 27 februarie, în 
toate orașele caire part’cipă la com
petiție se vor desfășura, la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, concursuri de 
selecție, în vederea formării echi
pelor reprezentative. Faptul că fie
care etapă va fi precedată de cîte 
un concurs de selecție constituie un 

raportul dintre punctele marcate și 
cele primite, ci prin diferența lor.

PREGĂTIRI...

„Cupa 16 Februarie" a reunit la 
start, alături de alte echipe bucu- 
reștene, și patru dintre pârtie pan
tele la campionatul care va începe 
duminică: Dinamo. Locomotiva
P.T.T., Știința I.C.F. și Progresul 
F. B. (care a folosit și jucători de 
Ja Progresul C.P.C.S.) A fost un 
bun prilej pentru aceste echipe de 
arși verifica forțele, de a înlătura 
deficiențele observate, atît pe plan 
tehnic cît și tactic. Numai C.C.A. 
nu a luat parte la acest turneu. A- 
matorii de baschet și-au pus desi
gur întrebarea cum s-au pregătH 
baschetbaliștii militari pentru ca 
prima zi a campionatului să-i gă
sească în condiții optime. Con
stantin Herold, antrenorul echipei 
militare, le va răspunde in rindu- 
rile ce urmează: „De la termina
rea campionatului pe 1954 și pînă 
la 8 ianuarie, jucătorii noștri au 
avut o perioadă de repaus activ. 
Intre 8 și 18 ianuarie am făcut 
antrenamente în sală, punlnd ac
centul pe pregătirea fizică. Am cău
tat să aduc echipa la un nivel cît 
mai apropiat de cel arătat la sfârși
tul campionatului pe 1954. Pentru a- 
ceasta, am făcut cite 5—6 antrena
mente săptămînale, fiecare cu 
obiectivele sale precise. Echipa a 
susținut 4 jocuri de verificare» ta 
campania formațiilor Progresul 
Orașul Stalin, Știința I.C.F. I și 
II și Dinamo Oradea. In formă 
bună se .află Falbert, Fodor, Nf- 
cutescu Emil, Testeban și Călluigărea- 
nu. Acesta din urmă s-a acomodat 
repede stilului fantezist al lui Fol- 
bert și Fodor și sper că va confir
ma acest lucru chiar duminică, in 
fața Progresului Tg. Mureș. Privim 
cu seriozitate prima întîlnire din 
acest campionat’*.

Const. Herold are dreptate să 
vadă in jocul cu Progresul Tg. 
Mureș un examen destul dta dificil 
pentru echipa sa. Mureșenii se 
prezintă cu o formație întărită, dta 
care alături de Elek, Deak, Relegi, 
Kdble, Papp, etc. nu vor lipsi Ra
dar și Zoizon. ,

In aceste zile pe șantierul celor 
mai bune echipe de baschet ale ță
rii se fac ultimele retușări la o 
operă pe care cu toți o dorim dt 
mai reușită: o pregătire de înalt 
nivel, pentru campionatul pe ariul
1955.

stimulejiit pentru gimnaști și gkn-’ 
naște pentru îmbunătățirea nivelu
lui lor tehnic: unii pentru a-și 
păstra locul în echipă, alții P®* 
tru a cuceri dreptul de a .tace parte 
din echipă.

„Cupa orașelor" va fi disputată 
anul acesta de următoarele dna 
echipe reprezentative: A-ad. Bjo- 
rești, Cluj, Orașul Stalin și Timi
șoara. Etapele competiției sînt 
programate astfel: 27 februarie — 
Orașul Stalin (exerciții liber ale
se); 24 aprilie — Timișoara (exer
ciții impuse); 10 iulie — Arad 
(liber-alese); 16 octombrie—Bucu
rești (impuse); 10-11 decembrie — 
Cluj (impuse și liber alese).

încheiem invitîndu-vă duminecă 
dimineață la sala Floreasca (men
ționăm că intrarea e 'liberă) pentru 
a asista la concursul de selecție a 
elementelor care vor reprezenta 
Bucurestiuâ ta „Cupa orașelor".

Rodica Reicher 0-1 (forfait), Nata
lia Iliescit/saZze/a Mărdărescu 1-0).

FL. ROȘIE — CONSTRUCTO
RUL l'h—6'h.

Clasament: Dinamo 13, Știința 
12'A, Constructorul 12, Progresul 
I.T.B. 10’/2, Constructorul 1PCH 
10, C.C.A. 8‘/s, Locomotiva și Pro
gresul IMF 7, Progresul DCS 5'/s, 
Progresul FB 5, FL roșie 3'h, Me
talul 17».

In grupa a Il-a conduce Con
structorul II cu 137» p. (a învins 
Fi. roșie Steagul roșu cu T'h—'h), 
urmată de Progresul Arta (Loco
motiva II 5-3) și Voința I (Pro
gresul ITB II 7'li— 'h) cu cite 
12 p.

In grupa a IlI-a conduce Con
structorul IPC II (Ttaărul Con
structor 5-3) cu 11 p.

A treia etapă se dispută astăzi 
după-amiază.

tsgat finala cu 6-3, 6-2, constă în 
faptul că a știut să-și imprime 
tactica bazată pe un joc sigur din 
fundul terenului cu acțiuni decisive 
ia fileu. De asemenea trebuie subli
mat faptul că l-am văzut pentru 
prima oairă pe Cobzuc, acest jucă
tor cunoscut ca eminamente defen
siv, prostind de data aceasta un 
curajos joc die făteu. El a dovedit 
că posedă loviturile necesare jocu
lui la fileu, cu excepția voleiului 
de jos de pe partea stingă, pe care 
îl greșește din cauza prizei sate 
fixe. Jocul a prezentat în generali 
faze interesante de un nivel tehnic 
ridicat, la care aiu contribuit iambii 
jucători. Tot astfel subliniem ca 
pozitivă permanenta intenție a tai 
Bădin die a juca la fileu; antreutar



>

Campionatul boberilor
Întocmai ca șl în ceilalți ani, 

buna desfășurare a campionatelor 
de bob ale R.P.R. pe anul 1955 
a fost influențată de situația at
mosferică nefavorabilă.

Inc«pî nd cu coborîri'e efectuate 
pe pîriiia de la Sinaia, coboriri care 
au fost aminate la un moment 
dat cu o săptămtaă, și terminînd 
cu coborîriile de campionat de la 
Poiana Stalin, care nu au putut 
începe nici ele la data fixată și 
nici nu s-au putut desfășura în com- 
dițiunile prevăzute de regulament 
(atît la boburile de două, cit și la 
cele de patru persoane s-au efec
tuat cîte 3 manșe în loc de 4) — 
la toate acestea a trebuit să se a- 
jungă data cauza situației atmosfe
rice nefavorabile.

Repetatele am i nări de începere 
i concursurilor au avut, deci, cau
ze obiective, fapt care face să mu 
« poată vonbi despre ele ca o de- 
fietență a arganizatorfiBor. Dimpo- 
tri'lă, atît in ceea ce privește or
ganizarea concursurilor de call if i- 
c*re de la Sinaia cit și a concursu
rilor de campionat de la Poiana 
Stalin nu se pot spune decit lucruri 
bune. In afară de slaba furacțiomame 
a celulei fotoelectrice, la Poiana 
Stalin, fapt care a făcut să totîrzie 
disputarea u>nor manșe, în rest or
ganizatorilor nu li se port aduce 
decît laude.

Astfel, pentru prima oară anul 
acesta, organizatorii s-au gîndit să 
ofere comcurenților posibilitatea (te 
a-și putea corecta (Deficientele în 
coboriri prin punerea la dispoziția 
echipajelor a unor grafice care să 
le indice porțiunile de pîrtie unde 
boburile nu înaintează cu suficientă 
viteză. Această inițiativă, și alteile 
încă, au făcut ca de la o zi la alta 
bobeni să-și poată corecta vizibil 
performanțele și deci să ridice atît 
nivelul tehnic al concursurilor de 
calf scare, cit și al campionatelor 
de- bob.

Dacă în această privință campio
natele de bob s-au bucurat de suc
ces, același lucru se poate spune 
și despre felul în care echipajele
6-au  prezentat la întreceri. Cu mult 
mai bine pregătiți, cu boburi mai 
multe și bine construite, boberii 
s-au întrecut pe es înșiși, impresio 
nîndu-i pe spectatorii prezenți dea 
lungul pirtitlor de la Sinaia și Po
iana Stalin Buna pregătire a bo
berilor a făcut, de altfel, ca în a- 
cest an, răsturnările pe ipirriri să fie 
eu mult mai puține decit în anii 
preceden ți.

Victoria echipajelor Voința în 
actualul campionat de bob a fost pe 
deplin meritată. Ti-ta Rădulescu. a- 
vînd frînari pe Gheorghiu și Ma- 
noliu. cu Roșea, Costanaga și Crâ- 
șan, la bobul de 4 persoane, s-a 
prezentat cu echipaje nu numai o- 
mogen.e dar și cu o pregătire teh
nică superioară. Profitind de amâ
narea campionatului, dată fiind si
tuația atmosferică nefavorabilă,

Campionatul categoriei
Orașul Stalin, 16 (prin telefon 

de la subredacția noastră). In ulti
mele două zile la jocurile de hochei 
din cadrul seriei a Il-a a campio
natului categoriei B s-au înregi
strat următoarele rezultate :

Flamura roșie Sighișoara — Me
talul uz. tr. Orașul Stalin 10—2 
(5—2, 2—0, 3—0). Au marcat: Ca- 
mili (3), Eder (3), Sîrbu, Balaș, 
Matefi și Buluc pentru FI. roșie și 
Marc și Seredai pentru Metalul.

Avîntul Sebeș — Progresul lași 
9—0 (2—0, 3—0, 4—0). Superiori
tatea Avintului a fost concretizată 
prin golurile Înscrise de: P. Bog
dan (3), Culcear (2), T. Bogdan, 
Moldovan, N. Munteanu și R. Mun
te anu.

Constructorul Orașul Stalin — 
Rezervele de Muncă București 10—8 
(1—4, 6—1, 3—3). Pentru Con
structorul au marcat Turdeanu (4), 
Fritsch (4) și de 2 ori Loghin 
(RM) ta proprie poartă, iar pentru 
bucureșteni au înscris: V. Petrescu 
(4), Guțu (3) și Ocroș.

Progresul Iași — Flacăra Oralul 
Stalin 4—2 (0—0, 2—0, 2—2). Au 
marcat: Botez (2), Manolescu și 
Gheorghiu pentru Progresul și Du
mitrescu și Țiriac pentru Flacăra.

Flamura roșie Sighișoara — 
Avîntul Sebeș 5—4 (1—-1, 3—0, 
1—3). Meciul dintre aceste două 
echipe a fost așteptat cu mult inte
res. totrucît ele detașîndU-se ca pre
gătire de toate celelalte formații 
participante, rămăseseră neînvinse 
ta acest campionat. Jocul dintre 
aceste echipe urma să hotărască 
pe câștigătoarea seriei. După un 
meci foarte disputat, care s-a ridi
cat la valoarea unor jocuri de cate
gorie A, Flamura roșie Sighișoara 
a învins la limită, cu scorul de 5-4, 
prin golurile înscrise de: Adlef (2), 
Matefi (2) și Eder. Pentru Avta- 

Tita Răduilescu, conducătorul celor 
două echipaje ale asociației Vo
ința, nu s-a mulțumit să aștepte 
coboririle de antrenament pentru a 
studia pîrtiă.-ci, pornind pe jos cu 
echipierii, străbătea zilnic distanța 
dintre punctul de plecare și sosire 
a pîrtiei de la Poiana Stalin. Cu 
ocazia acestor numeroase plimbări 
pe pîrtie, echipajele Voinței au 
studiat cu dte-am antanta! fiecare 
viraj, astfel tacit, atunci cînd au 
început coboririle oficiale fiecare 
cunoștea ide acum l-a perfecție pâr
tia, cu virajele și cairactenistiiicile ei. 
Iată care erte secretul succeselor 
obținute de echipajele asociației 
Voința. Dar, pentru a do-bînd'i fru
moasele victorii, echipajele asocia
ției Voința s-au gindtt și la alte 
lucruri. Așa de pilldă, fiind conști- 
enți că boburile pe care te au nu 
sînt dintre cele mai modeme și 
deci insuficient de rapide, pentru a 
putea obține o viteză corespunză
toare, chiar de la plecare, echipie
rii asociației Voința și-au aplicat 
pe tălpile bocancilor niște ventuze 
ide cauciuc carne să nu permită alu
necarea și să ajute cit mai mult 
la împingerea bobului pe pirite.

Dintre celeilalte echipaje, la bo
bul de 2 persoane o comportare 
meritorie a avut șa cuplul Dra- 
gomir — Peteu die la Metalul I. C. 
Frimu Sipaia. Pîn-ă în coborârea ce
lei de a treia manșe, acest echipaj, 
a deținut astfel întâietatea în cla
samentul campionatului. Și nu se 
știe dacă avantajul creat de el 
nu și l-ar fi menținut, dacă atunci 
când li s-a dat startul în cea de 
a treia manșe ninsoarea nu ar fi 
oprit puțin vizibiillitatea coborîtoiri- 
lor. In orice caz, locul II ocupat 
de ei în campionatul din acest an 
îi arată ca pe niște adversari de 
temut pentru viitoarele concursuri.

Din cronicile întrecerilor de bob 
de la Sinaia și Poiana Stalin s-a

Echipajul asociației Voința — Tita Radulescu (conducător) fi D. 
Gheorghiu (frînar), care a cîștigat titlul de campion al R.P.R. la bob 

2 persoane
, ' F°to Max Bănuș

B la hochei pe gheată
tul Sebeș au marcat: P. Bogdan 
(2), R. Munteanu și Culcear.

La ora cînd închidem ediția se 
dispută ultimul joc «Mm această se
rie, Constructorul Orașul Stalin — 
Metalul uz. tr. Orașul Stalin. In
dependent de rezultatul acestui joc, 
primele două locuri din clasamen
tul seriei stat definitiv stabilite: 1. 
Flamura roșie Sighișoara — 14 p.,
2. Avîntul Sebeș — 12 p., Aceste 
două echipe vor participa la tur
neul de calificare pentru catego
ria A. -J

N. Dumitrescu 
corespondentW

La Miercurea Cîuc au continuat 
meciurile pentru calificarea în ca
tegoria A.

Iată rezultatele înregistrate: 
Constructorul Tg. Mureș — Fla
mura roșie Cluj 10-3 (4-0, 5-3,
1-0); Progresul Gheorgf deni — FI. 
roșie Tg. Miureș 13-0 (3-0, 5-0,
5-0);  Progresul M. Ciiuc — Selec
ționata Tîmăveni 22-0 (2-0, 7-0,
13-0).  Voința Sf. Gheorghe — FI. 
roșie Cluj 8-6 (4-2, 4-2, 0-2); Pro
gresul M. Ciuc — Fi. roșie Tg. 
Mureș 15-1 (8-0, 1-1, 6-0); Progre
sul Gheorghienj — Constructorul 
Tg. Mureș 12-3 (6-0, 1-1, 5-2);
Progresul Rădăuți — Selecț. Tir- 
năveni 9-1 (2-1, 4-0, 3-0).

In urma acestor rezultate clasa
mentul final are următoarea înfă
țișare:
1. Pr. Gheorghieni 7 7 0 0 92: 4 14
2. Progr M Ciuc 7 601 59:10 12
3. Constr. Tg. Mureș 7 502 51:27 10
4. Fl. roșie Tg. Mureș 7 403 27:44 8
6. Progr. Rădăuți 7 304 17:53 6
6. Voința Sf. Gh. 7 106 20:39 4
7. Selecț. Timăveni 7 106 17:62 2
8. Fl. roșie Cluj 7 0 0 7 15:69 0

desprins clar că printre echipajele 
cu pretenții la primul loc se nu
mărau acelea ale Casei Centrale a 
Armatei. Aci era vorba de echi- 

I pajul a cărui conducător și frînar 
era Ene și respectiv Blegescu. 
lată însă că nici urrul din aceste 
nume nu figurează in vreunul din 
echipajele clasate in campionatul 
de bob. încă de ia antrenamente 
atît la bobul de 2, cît și la cel de 
4 persoane, echipajul Casei Cen
trale a Armatei avind conducător 
pe Ene și frînar pe Blegescu au 
realizat timpi care nu au mai pu
tut fi obținuți de nimeni, nari 
chiar în campionat. Este vorba de 
acel 1:22,30 reakzat de echipajul 
Casei Centrate a Armatei la bo
bul de 2 persoane și de 1:21,41 la 
bobul de 4 persoane, timpi care de 
altfel, au rămas ca recorduri ale 
plrtiei. Ene și Blegescu nu au rtiai 
putut continua întrecerea din cam
pionat datorită unui accident ne
însemnat, însă suficient pentru a-i 
scoate pe respectivii boberi din 
concurs. In prima manșe la bobul 
de 2 persoane, — în campionat — 
în virajul 15, (unul din cele mai 
dificile vinaje) o acțiune bruscă a 
lui Ene îl surprinde neatent pe 
Blegescu din care cauză acesta 
din urmă este aruncat din bob. 
Ene trece linia de sosire singur. 
Faptul face, ca, conform regula
mentului, să nu mai poată conti
nua coborîri'e în celelalte manșe. 
Lovit la mină, Blegescu nu poate 
lua parte nici la coboririle hobuhii 
de 4 persoane. Iată așa dar, pe 
acești 2 meritoși boberi în afara 
concursului de campionat. Ene și 
Blegescu ca de altfel și ceilalți e- 
chipieri ai Casei Centrale a Ar
matei la bobul de 4 persoane își 
vor spune însă cuvintul în campio
natul din 1956.

G. ȘTEFÂNESCU

Cupa Regiunii Baia Mare la schi 
se dispută la 25-27 februarie
Amînată pînă acum de două ori, 

dai' lipsă de zăpadă, competiția de 
schi dotată cu Cupa regiunii Baia 
Mare se va desfășura în zilele de 
25-26-27 februarie pe pîrtiile de la 
Mogoșa. După cum ne anunță or
ganizatorii, ta ultimul fimp a nins 
abundent ta regiune, astfel că acest 
concurs, deschis schiorilor din în
treaga țară, se va putea desfășura 
ta bune condițiuni.

Mîine începe 
la Orașul Stalin

Campionatul de calificare 
pentru categoria A 

la hcchei pe gheață
Activitatea de hochei pe gheață 

continuă. La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni (vineri, sîmbătă și dumi
nică) celle 4 echipe calificate ta 
urma campionatului categoriei B 
pentru a-și disputa cele două locuri 
ta categoria A a anului viitor, se 
vor întîtai pe patinoarul de la Ora
șul Stalin.

La acest turneu participă : Pro
gresul Gheorgheni și Progresul 
Miercurea Ciuc (calificate la Mier
curea Ciuc) și Flamura roșie Si
ghișoara și Avîntul Sebeș (califi
cate la Orașul Stalin). Turneul de 
calificare pentru categoria A se 
dispută sistem turneu (fiecare 
echipă se va întîlni cu toate cele
lalte participante).

Pe terenurile de fotbal
Antrenamente, jocuri, rezultate...-
• Pe zi ce trece și pe măsură 

c« se apropie data începerii cam
pionatului de fotbal, se intensifică 
și pregătirile echipelor, care autre 
cut — cum se știe — la meciuri 
de verificare. Duminică, de pildă,
6-au  mai disputat câteva mtîlniri. 
Minerul Petroșani a jucat la Si-

Popas pe malul mării, printre fotbaliștii 
Locomotivei P.C.A....

Cei care poposesc in Constanța 
pentru 2-3 zile, înainte sau după 
un meci de fotbal, rămin surprinși 
de interesul general cu care stat 
urmărite pregătirile, ca și întrea
ga activitate a echipei Locomotiva 
PCA. De simpatii multe Și fidele 
se bucurau jucătorii Locomotivei și 
atunci cînd activau ta categoria B. 
Astăzi insă, cînd Locomotiva PCA 
a adus orașul Constanța în cam
pionatul primei categorii a țării, 
aceste simpatii sînt mai numeroa
se, echipa este «conjurată cu și 
mai multă dragoste și atenție. Sus
ținătorii acestei echipe, sportivii 
orașului Constanța, urmăresc în 
general întreaga activitate a spor
tului și îmbrățișează cu egal inte
res manifestațiile tuturor discipli
nelor sportive. In Constanța au 
loc tot timpul asemenea întreceri 
sportive, urmărite de numeroși 
spectatori. Duminică, de pildă, la 
o gală din cadrul campionatelor 
regionale de box, circul Padadtam 
a fost plin de amatori de box. Nu
meroși au fost spectatorii care au 
participat la serbarea cultural- 
spertivă organizată acum citva 
timp. Concursul de tenis de masă 
s-a bucurat de asemenea de asis- 
tență numeroasă.

Ctad este vorba insă de fotbal, 
acest interes sporește tatr-atît incit 
terenurile din Constanța devin ne
încăpătoare. Iar dacă jocul îl sus
ține Locomotiva PCA. atunci nici 
noul stadion al orașului — o splen
didă construcție a regimului nostru 
democrat-popular, situat pe una 
din cele mai pitorești poziții ale 
Constanței — nu-i mai poate cu
prinde pe toți cei care vor să Ur
mărească evoluția acestei mult sim
patizate echipe.
Chiar celelalte colective sportive 
din localitate stat însuflețite de 
dorința de a 
Locomotivei

sprijinii 
PCA.

activitatea
De exem-

piu, Dinamo s-a oferit să-i ajute 
ta probleme de organizare, des
chizând o agenție pentru difuzarea 
biletelor și luînd măsuri pentru 
asigurarea ordine: La stadion. Al
tele i-au pus la dispoziție terenul 
lor pentru antrenamente, pentru că 
conducerea colectivului nu a luat 
măsuri dta timp pentru a face uti
lizabil terenul Locomotiva PCA.
De sprijin se bucură și din partea 
forurilor sportive locale, astfel că 
întreaga atmosferă este favorabilă 
unei bune activități a noii promo
vate în categoria A. Aceasta va tre
bui să depună eforturi în pregătire 
pentru a corespunde atît sprijinului 
cît și entuziasmului miilor «te sus
ținători, care merg pînă acolo în
eît scriu de mină și difuzează în
oraș afișele de anunțare a meciu
rilor 1... Asta ca să nu mai amintim 
de numeroasele cereri de or
ganizare a unor excursii la Bucu
rești, la primul joc dita campionat 
cu Dinamo,..

Fotbaliștii de la Locomotiva PCA 
stat intr-adeviăr pătrunși de impor
tanța sarcinii care decurge din 
participarea lor la campionatul ca
tegoriei A. Ei manifestă multă am
biție, voință și dispoziție la antre
namente.

— „Avem un lot de jucători re

meria cu Locomotiva și a cîștigat 
cu 3—1 (2-1). Noua promovată în 
categoria B, Metalul 108 a întâl
nit echipa Flamurii roșii Alba Iu- 
lia și după trei reprize a 35 mi
nute a Învins cu 2—0. La Orașul 
Stalin, Metalul Uzinele de Trac
toare a întrecut formația Flamurii 
roșii Sf. Gheorghe cu 2—0 (1-0).

feră „nume" — ne spunea antreno1 
rul Mladin. In plus, avem și o de
fecțiune pe care nu văd cum o pu
tem rezolva: Retezan s-a îmbolnă
vit și va fi indisponibil pentru mul
tă vreme, astfel că nu avem fundaș 
stingă. Sînt mulțumit însă că a- 
cești jucători lucrează cu multă 
„poftă" și sînt animați de dorinfa 
de a se pregăti cît mai bine pentru 
a corespunde și în campionatul ca
tegoriei A".

Intr-adevăr, constănțerrii și-au 
început din timp pregătirile șii 
pînă la jocul de duminică, cu Lo-' 
comotiva Galați, ei au făcut 19 an
trenamente, de la 6 la 3 pe săptă- 
mînă, ajungînd pînă la o durată die 
110—120 de minute. Pregătirile, 
desfășurate numai în aer lilber, da
torită timpului favorabil, au fost 
completate cu jocuri de verificare: 
cu echipa de tineret (2 reprize a 
30 minute) 11-0, cu Constructorul 
(2 a 45 minute) 5—1. cu echipa 
de tineret (2 a 45 mtaute) 9-—0 și 
duminică cu Locomotiva Constan
ța (2 a 45 minute) 3—1. Pentru vii
tor sînt prevăzute încă două jocuri, 
de data aceasta mai grole, cuechi- 
pe de categorie A: Flacăra Ploești 
la 20 februarie și încă una, ne<fe- 
semnată, ambele la Constanța.

_ Stadiul de pregătire atins de ju
cătorii Locomotivei PCA este des
tul de avansat mat ales din punct 
de vedere liz e. Sînt cl iar bine puși 
la punct Ca forță însă, unii dintre 
jucători se prezintă mai slab. Dato
rită faptului că din a doua săpla
in în ă de antrenament s-a lucrat 
din ce în ce mai intens cu balonul, 
jucătorii au atins o pregătire teh
nică satisfăcătoare. Procentul de 
pase greșite este mic. Irr schimb, 
trasul la poartă lasă de doinit ca 
frecvență, precizie și forță. O gre
șeală ps care o comit jucătorii este 
aceea că ei combină mult cu pase 
laterale, în loc să caute jocul în 
adîncime, direct, . dînd mai multă 
finalitate' acțiunilor. De altfel, din 
punct de vedere tactic, jucătorii 
încă nu se orientează suficient spre 
un joc desfășurat, ci preferă acțiu
nile pe tripletă, ceea ce aglomerea
ză jocul în favoarea apărării ad
verse.

Desigur, ITlai este timp pentru ca 
echipa să-și îmbunătățească pregă
tirea din toate punctele de vedere. 
Greutăți va avea însă cu forma
ția, deoarece linia de fund — im
provizată — se situează sub nive
lul celorlalte compartimente, dintre 
care mijlocașii Manole-Jannea stat 
cei mai buni. Singurul care cores
punde cerințelor postului său este 
Doicescu. In atac, Ispas dă randa
mentul cel mai mare, Cădariu nu 
s-a încadrat încă în jocul echipei, 
Sever trebuie să se integreze în 
jocul colectiv pentru a deveni mai 
util și a-și valorifica posibilitățile, 
iar extremele să caute mai mult 
poarta.

Cu mai multă stăruință ta pregă
tire și asculttad mereu sfaturile 
unui antrenor priceput și preocupat 
(te bunul mers al echipei, fotbaliștii 
Locomotivei PCA se vor putea ri
dica la comportările dorite, spre 
bucuria și satisfacția sportivilor 
const ănțenii.



Concursul de Un's de masă al lotulm RPR. Campiosiatul re grafelieMi de sehi
OltAȘb’L ST.\L'N (prin telefon 

de la trimisul nostru special). — 
Cei mai buni jucători de tenis de 
masă din țara noastră participă la 
un concurs, care se desfășoară ac
tualmente in Orașul Stalin.

Jocurile au început ieri după- 
amiază în sala cfe sport a Școlii 
Medii Mixte nr. 4. Aproape 500 de 
spectatori au fost pvezeoți la iu 
tîlnirile din prima zi.

Au fost alcătuite patru grupe, 
în cadrul cărora să va juca sistem 
turneu: GRUPA I-a. —- Șari 
Szasz, Irma Magyari, Zamfir, 
Stoian, Ghețu și Puiu Constanți- 
ncscu; GRUPA A Il-a: Mircea 
Popescu, Angelica ROzeamr, Ha- 
rasztasi, Reiter, Nicu Naumescu, 
Gantner și Paul Pesch; GRUPA 
A III-a (diulblu). — Pesch-Popescu, 
Reifer-Gantner, Angelica Rozeatiu- 
Șari Szasz și Harasztasi-Nicu 
Naumescu: GRUPA A IV-a (du
blu). — Rozeanu-Harasztasi, Sto- 
iarr-Zamfir, Popescii-Magyari și 
Reiter-Szasz.

In prima partidă (grupa I-a) 
Șari Szasz a învins-o pe Irma Ma
gyari cu 3-0 (15, 16. 16) după un 
joc în care a arătat multă siguran
ță, dar a atacat prea puțin. Ma- 
gyafi a jucat curajos, dar, ca și 
in concursurile anterioare, s-a gră
bit, ratînd astfel situații favorabile. 
Un exemplu în această privință 
este setul al IH-lea, în care a con
dus cu 15-11... In cadrul aceleiași 
grupe, Stoian l-a învins pe Ghețu 
cu 3-0 Stoian are un atac pe for- 
hend foarte bun, dar reverul este 
defectuos Apoi, Zamfir l-a învins 
cu același scor pe P. Constanti- 
nescu. Meciul a fost foarte slab, 
ambii jucători fiind neantrenați.

Un joc plăcut, spectaculos și de 
valoare remarcabilă a fost furnizat 
de Harasztasi și Mircea Popescu 
(grupa a Il-a). Ambii jucători au

Concursuri atletice
La sfîrșituî săptămînii trecute 

au fost organizate în cîteva orașe 
din țară concursuri atletice în aer 
liber, lată cele mai bune rezultate 
înregistrate în aceste întreceri:

ORADEA (temperatura minus 
1 grad, pista acoperită de zăpadă): 
10.000 m : C. Dinu 32:10,6: V. 
Teodosiu 34:52.4; 300 m.: S. Mihaly 
36,0; I. Karandi 36.9; A. Durmtra- 
che 37,7; 400 m.: S. Mihaly 49,9 
(record personal). 600 m.: I. Saved 
1:23,7; S. Mihaly 1:24,0, D. Bîrdău 
1:26,0: 2.000 m.: V. Pop 5:39.4; 
D Bîrdău 5:40,2; V. Firea 5:40,4 ; 
3.000 m: N. Bunea 9:02,0; D. Ttl- 
maciu 9:02,8, 1. Puică 9:06,2; 5.000 
m.- C. Grecescu 15:41,8; G. Szo- 
kori 15:55,2; 10 km. marș: 1. Ba- 
boie 48:04,4; I. Barbu 50:08.0;

INFORMAȚII pronosport
In urma trierii și omologării bule-' 

tinelor depuse la concursul PRO
NOSPORT Nr. 6 (etapa din 13 
febr. 1955) s au stabilit următoa
rele rezultate:

Buletine depuse r.85.512
Premiul I 13 buletine cu 12 re

zultate exacte a crte 3568 lei fie
care.

Premiul II 327 buletine cu 11 re
zultate exacte a cite 170 lei fie
care.

Prem nl III 2663 buletine cu 10 
rezultate exacte a cîte 31 Ieri fie
care.

Din cele 13 buletine Pronosport 
deținătoare a premiului 1, 8 sint 
din Capitală, iar restul au fost 
depuse la următoarele agenții Pro- 
nosiport din provincie: nr. 11 reg. 4, 
nr. 10 reg. 8, nr. 2 reg. 11, nr. 1 
reg. 18 și ag. nr. 143 reg. 5.

Amănunte despre concursul nr. 7 
(etapa din 20 februarie).

I. Turbine Erfurt — Dinamo Ber
lin (fotbal R.D.G.) (0-2). In clasa
ment:
Turbine (acasă) 9 6 2 1 21: 5 14
Dinamo (deplasare) 9 4 0 5 17:16 8

ÎI. Chemie Halle Leuna — Einheit 
Dresden (fotbal R.D.G.) (2-3). In clasa 
ment:
Chemie (acasă) 7 4 1 2 9: 6 9
Einheit (deplasare) 8 116 16:27 3

III. Chemie Karl Marx Stadt — 
Empor Rostock (fotbal R.D.G.) (0-0). 
In clasament:
Chemie (acasă) 8 3 14 13:17 7
Empor (deplasare) 9 1 0 8 4:19 2
IV. Aktiwlst Briesko Senftenberg — 

Rotation Leipzig (fotbal R.D.G.) 
(3-4). In clasament:
Aktiwist (acasă) 8 4 2 2 13:10 10
Rotation (deplasare) 7 0 3 4 6:18 3

V. Wismut Karl Marx Stadt —
Motor Zwickau (fotbal R.D.G.) (3-5). 
In clasament:
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atacat și au contraatacat de pe 
ambele părți. Scorul finial a fost 
de 3—0 pentru Harasztasi, care a 
cîștigat cele trei seturi la 15, 17, 
14. In schimb, un meci anost a fost 
cel dintre Toma Reiter și Nicu 
Naumescu. cîștigat de Reiter cu 
3-1 (21-10, 21-16, 15-21, 21-18).
In general, Reiter a avut slîfșittfri 
de set foarte bune. De altfel, cu 
excepția primului set, Nicu Nau
mescu a condus la început în toa
te celelalte seturi. Ca și meciul 
dintre Mircea Porescu și Harasz
tasi, îrttîlnirea dintre Matei Gant
ner și Angelica Rozeanu a fost 
spectaculoasă, cu atacuri de pe am
bele părți Trebuie subliniat faptul 
că setul al doilea a lost deosebit 
de echilibrat. Scor final 3—0 pen
tru Matei Gantner.

Cel mai frumos meci de pînă a- 
cum al concursului s-a disputat în 
cadrul grupei a III-a. Perechea 
Reiter-Ga-ntner a învins cu 3—2 
pereehea Pesch-Popescu. Lupta în 
această partidă a fost de o dfrze- 
rrie rară. Pesch și Popescu au reu
șit numeroase lovituri spectaculoa
se de atac de altfe* ca și Reiter 
și Gantner. Victoria atit de dfi- 
cilă. a cuplului Reiter-Gantner este 
Insă meritată, pentru că acești doi 
jucători au folosit o tact:că mai 
bună, avind mai mirită constanță. 
Mircea Popescu și Paul Pesch au 
reușit, intr-adevăr, multe mingi 
spectaculoase, dar în același timp 
£u făcut și greșeli elementare.

Harasztasi și Nicu Naumescu au 
întrecut perechea feminină Ange
lica Rozeanu-Șari Szasz cu 25-23. 
21-14, 21-18, după un meci care 
ar fi putut fi cîștigat și de cele 
două jucătoare. Harasztasi și Nau
mescu au stat permanent în apă
rare. Rozeanu și Szasz au jucat 
foarte bine.

C. SEVF.REÂNU

in aer liber
500 m. (F) : M. Cuțui 1:22,5; M. 
Miclea 1:22,7; A. Lipoczi 1:25,1 ;
I. 000 m. (F): V. Tălmăceanu 
3:22,4; M. Piștea 3:35,6.

CLUJ : (în prima zi, plus 4 gra
de in ziua a doua, minus 3 grade 
și zăpadă) : 100 m.: I. Măgdaș
II, 7; Schuster 12.5; 600 m.: A. Ursu
1:29,0; 300 m.: T. Sudrigean 38,4. 
1.000 m: A. Ursu 2:43,6; 3.000 m.: 
Gr. Cojocaru 9:20,2 ; 100 m. (F) :
O Haiduc 14,0; 600 m. (F): N.
Pasciuc 1:50,2

CIMPIA 1URZH (minus 4 gra
de. zăpadă) : 80 m : V. Kiskj 10,2; 
100 m.: C. Cotor 12,0; 800 m.: I. 
Potoki 2:12,0; înălțime: Z. Nagy 
1,60 m.; triplu fără elan: C. Cotor 
8,22 m.; 80 m. (F): L. Ivaș 11,4; 
triplu fără elan (F) : E. Ștefă- 

nescu 6,06 m.

Wismut (acasă) 9 8 1 0 29:10 17
Motor Zwickau (depl.) 9 3 0 6 12:16 6
VI. Lokomotive Leipzig — Rotation 

Babelsberg (fotbal R.D.G.). (2-0). In 
clasament:
Lokomotive (acasă) 8 4 2 2 12: 9 10 
Rotation (deplasare) 9 2 1 6 8:15 5 
vn. Vorwărts Berlin — Fortschritt
Meerane (fotbal R.D.G ). (2-1). In cla
sament:
Vorwărts (acasă) 10 5 3 2 18:18 13 
Fortschritt (deplasare) 9 1 0 8 8:21 2
VIII. Știința I.C.F. — Recolta M.A.S. 
(handbal mase. — sală). (13-18). în 
clasament:

5. Știința I.C.F. 9 3 0 6 159:166 6
2. Recolta M.A.S. 9 4 3 2 153:130 11

IX. Flacăra Ploești — C.C.A. Bucu
rești (handbal mase. — sală) (16-17). 
In clasament:
4. Flacăra Ploești 9 5 0 4 139:145 10
3. C.C.A. București 9 5 1 3 147:140 11

X. Locomotiva București — Dina
mo 6 (handbal mase. — sală) (14-16). 
In clasament:
6. Locomotiva Buc. 9 1 1 7 113:149 3
1. Dinamo 6 9 6 1 2 162:143 13

XL Știința Timișoara — Tehnome- 
tal Timișoara (handbal mase. — sală). 
In clasament:
2. Știința Timișoara 5 5 0 0 86:33 10 
1. Tehnometai Tim. 7 6 1 0 119:52 13

XII. Metalul Reșița — Flamura ro- 
s;e Jimbolia (handbal mase. — sală). 
In clasament:
4. Metalul Reșița 7 3 2 2 64:59 8
0. FI. roșie Jimbolia 6 3 0 3 72:77 6

A. Flamura roșie Lugoj—S.M.T.C.F. 
Timișoara (handbal fem. — sală). In 
clasament:
3. FI. roșie Lugoj 6 3 2 1 29:14 8
6. S.M.T.C.F. Tim. 6 2 13 15:19 5

B. Progresul Arad — Progresul Ti
mișoara (handbal mase. — sală). In 
clasament:
3. Progresul Arad 7 5 0 2 84: 63 10
9. Progresul Tim.’ 6 0 0 6 47:108 0

C. Constructorul Lugoj—S.M.T.C.F. 
Timișoara (handbal mase. — sală). 
In clasament:
6. Constructorul Lugoj 7 3 0 4 72:86 6
4. S.M.T.C.F. Tim. 7 4 0 3 96:99 8

D. Recolta Giarmata — Avîntul 
Deta (handbal mase. — sală). In cla
sament:
7. Recolta Giarmata 7 2 1 4 83:79 5

1. Avîntul Deta 7 6 1 0 139:53 13

POIANA STALIN, 16 (Prin te
lefon de la trimisul nostru). 
Aflînd că prin tragerea la sorți 
pentru proba de slalom uriaș a ob
ținut numărul de concurs I, fon 
Bîrsan s-a arătat nemulțumit. Anul 
trecut, ta cinci concursuri, printre 
crre și ce! internațional din R. P 
Bulgaria, ci avusese același număr 
de start și nu reușise niciodată să 
termine învingător. Marți, însă, pe 
pîrtia de sub teleferic, concurentul 
cu nr. 1 a reușit să coboare prin 
49 de porți cei 1300 m. ai traseu
lui în 1:523 min. N ci utwl d:n cei 
61 concurenji care au luat starlu1 
după el nu a reușit să obțină un 
rezultat mai bun Din apropierea 
liniei de sosire. Icn Birsan, privea 
în susul pîrtiei urmărind dacă vreu 
nul din adversarii săi va izbuti să 
coboare mai repede. Și nimeni nu a 
obținut un timp mai bun ca al lui. 
nici chiar campionul de anul tre
cut, Gh. Cristoloveanu, care incer- 
cind să facă o cursă extraordinară 
(și trebuie să-l lăudăm pentru ho- 
tărfrea și curajul lui) a căzut, 
n'ci Mihai Biră, nici Radu Scîmeci 
șt nici ceilalți concurenți, care au 
luptat cu toată dirzertia pentru fie
care secundă.

Pentru ce s-a întîmpiat așa? Mai 
intri pentru că Bîrsan a făcut o 
cursă foarte bună și apoi pentru că 
pirUa de sub teleferic a fost foarte 
dificilă, cerînd concurențîtor o pre
gătire superioară. Se poate apune 
acum că aceasta are calitățile unei 
pirtii moderne. Dificultăților obiș
nuite pe care Ie are această pîrtie 
li s-a adăugat marți o zăpadă 
proaspăt căzută, într-un strat des
tul de gros, care s-a transformat, 
la porți, după trecerea primilor 
concurenți, în taluzuri. Tot din cau
za noului strat de zăpadă, pîrtia 
n-a putut fi pregătită, decît in pro
porție de 80 la sută.

Că pîrtia este dificilă a dove
dit-o și faptul că puțini au fosl 
conctirenții care, încercind să co
boare în mare viteză, au ajuns la 
linia sosirii fără să fi suferit vreo 
căzătură. Trebuie să spunem că 
primii clasați au fost de acord că 
o pîrtie ca aceasta și felul în care 
au fost așezate porțile contribuie ia 
creșterea nivelului tehnic al schto- 
rilor noștri.

Tot marți s-a desfășurat pe tram
bulina mijlocie, proba de sărituri 
pentru combinata nordică. 10 con
curenți care participaseră luni la 
cursa de 15 km. erau acum din nou 
prezenți la start. Diferențele dintre 
rezultatele obținute de aceștia in

Concursul „Constructorul” la compoziție șahista—yn real succes
„Multi iubitori de șah își con

sacră clipele de odihnă desîegării 
unei probleme frumoase și instruc
tive. Fără îndoială, problema de 
șah desvoltă gâidirea unui șahist, 
îi lărgește orizontul creator, îl 
ajută să se debaraseze de judecata 
după șablon, îl ajută să-și apro
pie în cea mai mare măsură este
tica jocului. Compoziția șahistă 
este menită să servească drept un 
mijloc de agitație în vederea cu
prinderii în cultura șahistă a unor 
pături tot mai largi de oameni ai 
muncii..." Iată cuvinte ale marelui 
șahist sovietic P. A. Romanovski, 
maestru emerit al spartului din 
U.R.S.S.. care exprimă succint și 
dar de ce ne ocupăm cu compo
ziția șahistă și care îi este me
nirea.

De aceea, inițiativă asociației 
sportive „Constructorul" de a or
ganiza pentru prima oară un con
curs de compoziție șahistă nu poa
te fi privită deczît ca binevenită. 
Și totodată, este firesc că efortu
rile organizatoriilor au fost tăsplă- 
tite pe deplin, concursul bacurîn- 
du-se de un real succes, atit în 
ceea ce privește numărul de parti- 
cipanți, cît și din punct de ve
dere al calității lucrărilor prezen
tate.

Deși termenii! de compunere, a- 
nunțat la sfîrșittfl anului trecut, a 
fost prea scurt, la concurs s-au 
înscris peste 30 participanți, rrtUlți 
dintre ei începători în această ra
mură a șahului. Aproape o sută de 
probleme și studii de final au tre
buit să fie triate și clasificate de 
arbitrii I. Grosu și R Voia.

Concursul „Constructorul" a a- 
vut darul de a scoate la iveală o se
rie de forțe noi, coftipunători ta- 
lentați care s-au văzut răsplătiți 
cu premii chiar de la prima lor 
ieșire în competiție. Așa este de
butantul Ilie Dumitrescu, care s-a 
clasat primul în secția problemelor 

cursa de fond erau destul de mari, 
astfel că săriturile, cu greu ar ti 
putut schimba s tuația în clasa
ment. Moise Crăciun, care conducea 
din prima zi, n-a putut fi întrecut, 
ciștigînd titlul d« campion al țării 
la combinata nordică. De remarcat 
că Ion Bîrlă, al treilea clasat la 
sfîrșituî întrecerii a obținut un re
zultat mai ibun decit toți ceilalți la 
sărituri, atit ca lungime, cit și ca 
stil. Frumoase comportări au avut 
în această probă Mircea Ducaru și 
Ștefan Marcu.

Elena Zangor s-a dovedit mai 
bună și în cursa de 5 km, cucerind 
astfel aț doilea titlu de campioană 
a țârii. Această sportivă a arătat 
că deține o formă excelentă și că 
știe să lupte cu multă dîrzenie. Re
marcăm totodată buna comportare 
a concurentelor Ștefania Botcariu, 
luliana Simon și a junioarei Grete 
Bonfert care a ocupat locul 7 îna
intea multor schioare cu experi
ență.

O frumoasă luptă s-a dat în șta
feta die 4x10 km. în care schiorii 
dinamoviști au repurtat un frumos 
succes întrecînd la o apreciabilă 
diferență echipa C.C.A. Victoria d:- 
namoviștilor era de prevăzut încă 
de la a! doilea schimb, cînd Mane
le Aldescu, reali'zînd pe 10 km. cel 
mai bun timp al zile* (35:52.0 
min.), a mărit avantajul echipei 
sale la 3:04.0 min. Dornici să rea
lizeze o bună performanță dinamo- 
viștii au continuat cursa în același 
ritm chiar și atunci cînd erau si
guri d>e victorie.

Miercuri după-amiază s-a desfă
șurat proba ' de slalom-uriaș femei 
programată inițial pentru marți 
Din cauză că pirtfa nu a fost bine 
amenajată — și aceasta din vina 
conducerii Combinatului sportiv 
care nu a adus un număr suficient

Au început campionatele de schi 
ale S. M. T. C. F.

BUȘTENI, 16 (prin telefon). — 
In localitate au început campiona
tele de schi ale școlilor medii teh
nice die cultură fizică. In primele 
probe disputate s-au inreg’strat ur
mătoarele rezultate :

Slalom special fete ; 1. Olga
Wagner (Orașul Stafin) 1:12,2; 
Slalom uriaș-băieți: 1. Ion Sima
(Orașul Stalin) 53:3; Fond 4 km- 
fete: 1. Florida Cojuc (Galați)
24:33. Fond 8 km-băteți: 1. Dumitru 
Lupu (Orașul Stalin) 31:29

în 2 mutări, înaintea unor consa- 
crați ca V. CuciiK, A F. lanovcic, 
U. Friedberg, M. Rubin (în or
dinea clasificării). Lucrarea aces
tui problemist, necunoscut pînă a- 
curtt, merită toate laudele.

I. DUMITRESCU

Mat în 2 mutări

Șahistul care privește această po
ziție observă ușor că există pre
gătite următoarele maturi: 1... De4 
2. Cb3 ; 1... Cd î 2. Ce2; 1... Dd5 
2. D:d5; 1... Cc4 2. D:c4. Acesta 
este însă numai „jocul aparent" și 
zadarnic ar căuta albul să-l păs
treze prin prima sa mutare (de ex. 
1. Df7 ! ? Da5! și nu mai ave n 
mat). Soluția începe cu l.Dg6! 
(amenință 2.D:f6 mat) părăsind 
diagonala. La apărările negru’ui, 
intervin măturile precedente, dar 
schimbate : 1... Gc4 2.CH3 ; I...
E>d5 2.Ce2; l...De4 2.D:e4 ; I...
Cd3 2.D:d3. Este dificila „temă 
Ruhlis", elaborată de șahiștii sovie
tici.

Compunătorii consacrați au ob
ținut însă locurile fruntașe în cea- j 
ialtă secție, a problemelor în 3 I

tie oameni pentru ibătătorilul t.a- 
seului — proba a avut loc astăzi 
(N.R. ieri). A învins M. Maroti- 
ueanu care a făcut o cursă pru
dentă. Elisaveta Suciu care a În
cercat să meargă puternic a căzut 
și s-a clasat slab. De subliniat per
formanța realizată de Edith Trel- 
tiaL clasată pe locul H

REZULTATE TEHNICE

Slalom uriaș bărbafi: 1. Ion 
Bîrsan (Dinamo) 1:52.8 min., cam
pion al R.P.R.; 2. Mihai Bîră
(C.C.A.) 1:54.3 min.; 3. Radu Scir- 
neci (C.C.A.) 1:55.0 min.; 4. Du
mitru Sulică (Dinamo) 1:55.8 min;
5. Ion Berindei (Știința) 2;02,8mm;
6-7.  Theil Klaus (Voința) și Aurel 
Albert (C.C.A.) același timp 2:03.6 
min.; 8. Gh. Cristoioveanu (Dina
mo) 2:04.8 min.; 9. Hans Bergel 
(Voința) 2;05,2 mim.; 10. Nicuriae 
Lupan (Dinamo) 2:06.0 min.

Combinată nordică: 1. Moise 
Crăciun (C.C.A.) 438,3 p-te (15 
km. fond 1:01:54 — sărituri 40 m -
41 m.) campion al R.P.R.; 2. Mir
cea Ducaru (Dinamo) 409.0 p-te 
(1:02:50; 34 m. — 35 m); 3. Ion 
Bîrlă (Dsnarno) 385,4 p-te (1:20,44;
42 m. — 42 m.); 4. Ștefan Marcu 
(Știința) 368.3 p-te (1:11.58; 35 
m. — 36 m.).

t> km. femei: 1. Elena Zangor 
(Progresul) 24:14.0 min. campioa
nă a R.P.R.; 2. Ștefania Botcarhi 
(:r»d.) 25:51.0; 3. luliana Simon
(ind.) 26:34.0; 4. Elena Tampa 
(FI. roșie) 27:18,0; 5 Hermina
Herberg (FI. roșie) 27:31.0; 6.
Ana Gorea (Progr.) 27:52.0; 7. 
Grete Bonfert (Voința) 28:05.0.

Ștafeta 4x10 km.: 1. DINAMO 
2:27,30 ore (SUmedrea 38:09. Al- 
descu 35:52, Olteanu 37:00, Enache 
37:38) campioană a R.P.R.; 2. 
C.C.A. 2:30:32 (Lepădatu 38:26, M. 
Crăciun 37:38, Cimpoia 37:13. Fră
ția 37:15); 3. FI. Roșie 2:39:49; 4. 
Știința 2:47:23; 5. Progresul 2:47: 
56; 6. Metalul 2:48:41.
Slalom uriaș-femei. P'rlia de sub 

teleferic: 26 porți — 335 m. dife
rență de Trârel — 800 m. lungim» 
— 21 concurente, 18 clasate: 1. 
Mady Marot in ea nu (C.C.A.) 1:36.4 
campioană a R.P.R.; 2. Ediith Trel- 
bal (Progr.) 1:37.6; 3. Elena Epu
rări (Știința) 1:39.6; 4. Renate
Bug! (FI. roșie) 1:42.5; 5. Mihaela 
Măzgăreanu (Voința) 1:45.2.

Restul probelor se vor disputa 
după următorul program: jot: sla
lom uriaș (bărbați-femeri); vineri: 
ștafeta 3x5 km. femei; sîmbătă: co- 
borîre (bărbați și femei).

TUDOR VORNICU

mutări. Primele trei locuri au fost 
ocupate în ordine de: V. Cuciuc, 
A. F. lanovcic și L. Loeventon. 
Reproducem aci, cea mai btină lu
crare.

V. CUCIUC (Pr. I, Gone. „Con
structorul” 1954) Alb: Ral, Tel, 
Ndl, Nf4. Cc7, Cf2, pa2, b2 d2, 
ed, f3, fo; Negru: Rd4, Dg8,’ Tf7, 
Cf8, Cg7, p. b3, cb, d3, d7, f6, h5— 
Mat în 3 mutări.

Aci este prezentată „tema anti- 
dnal". La „încercările” l.a:b3 I ? și 
l.N:b31 ? negrul are o apărare e- 
ficace Î...Te7 I Cheia este l.Nd6 ! 
(amenință 2.Nc5+ și 2.C:d3 mat). 
Luarea sub control a cîmpului c5 
se poate face da către caii negri, 
dar prin aceasta se închide diago
nala de acțiune a damei (care 
para măturile din „încercări"). .Al
bul profită de acest element și dă 
următoarele maluri: l...C8e6 2N:S3! 
(nit 2.3:b3 Da8 + ) si 3.Tc4 mat; 
l...C7e6 2.a:b3! (nu 2.N ! 3 Dgl'l și 
3.Tc4 mat.

La cea de a treia secție a con- 
cursului, rezervată studiilor de fi
nal, s-a vădit cel mai mult insu
ficiența termenului de pregătire a! 
lucrărilor. Astferi se explică f rptul 
că din cefe 16 lucrări prezervate, 
numai 4 au putut fi clasificate, res
tul avînd defecte de construc
ție. In rîndul acestora dun urmă 
se vădesc însă multe idei intere
sante care trebuie prelucrate din 
nou de respectivii comptinăfori (V. 
I. Tăcu, P. Vătărescu, L. Loeventon, 
C. Ștefaniu). Clasamentul primelor 
trei locuri este următorul: V. Cu
ciuc, L. Loeventon, V. Nestorescu.

Concursul „Constructorul” îmbo
gățește literatura noastră de spe
cialitate cu numeroase compoziții 
valoroase. Deoarece ele nu vor pu
tea fi cuprinde în întreg me în pa
ginile „Revistei de Șah" ar fi de 
dorit ca organizatorii să studi’ze 
posibilitatea apariției lor intr-o bro
șură.



O NOUĂ NOTĂ DE PROTEST A GUVERNULUI R.P.R. ADRESATĂ
GUVERNULUI ELVEȚIAN

In dimineața zilei de 16 crt. în
sărcinatul cu afaceri al Elveției la 
București, A. Paradi, a [ost invitat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.R., unde i s-a inminat urmă
toarea notă a guvernului romîn 
pentru a fi transmisă guvernului 
elvețian :

„Guvernul romîn a luat cunoș
tință de răapunsul dat de guvernul 
elvețian la Nota din 15 februarie 
a. c. a. guvernului ramiîin.

Guvernul romîn este nevoit să 
constate că aoest răspuns al gu
vernului elvețian este nesatisfăcă
tor și că situația gravă care s-a 
creat prin atacul banditesc împo
triva Legației romine continuă să 
«iăinue fără ca guvernul elvețian, 
care poartă răspunderea pentru ode 
ce se întîmplă pe teritoriul Elve
ții. să ia măsuri necesare pentru 
restabilirea neîntârziată a imunită
ții diplomatice a Legației R.P.R. 
1a Berna, pentru arestarea elemen
telor criminale fasciste și pentru 
predarea lor către autoritățile Re
publicii Populare Romine.

Guvernul elvețian afiirmă în răs
punsul său că ar fi luat măsurile 
In vederea arestării agresorilor și 
restituirii imobilului Legației în
sărcinatului cu Afaceri al Rom iniei. 
Despre ce fel de măsuri ar putea 
fi oare vorba cîn>d această afirma
ție este contrazisă de faptul că la 
34 ore de la începutul agresiunii.

înaintea campionatelor mondiale de hochei
Vă prezentăm echipa Uniunii Sovietice

Cea de a XX-a ediție a campio
natului mondial de hochei pe ghea
ță desfășurată amud trecut la Stock
holm a prezentat un element nou 
față de edițiile precedente ale com
petiției : pentru prima oară în isto
ria acestor campionate perticipia ta 
întreceri și echipa Upctr» Sovie
tice. Hoehesștiî aaaiitici loau star- 
tiă pentru prima oară intr-o com
petiție atât de importoc-'.ă in această 
drscrafrnâ sportivă in care nu aveau 
nici tradiție și aâci o experiență în- 
detongată.

Dar, cu toate că hocheiul cu 
pucul era practicat în U.R.S.S. abia 
din decembrie 1916, sportivii sovie
tici șî-au însușit repede tehnica șt 
tx'tea acpstu-’ joc. Mșf mult chiar, 
ei au creat școala sovietică de ho
chei, iar ia campionatele mondiale 
de la Stockholm o serie întreagă 
de victorii concludente au culminat 
cu strălucita biruință repurtată în 
fața echipei Canadei, care a fost 
întrecută cu categoricul scor de
7-2.  Astfel, echipa U.R.S.S. a de
venit campioana lumii.

Ca și anul trecut, și în acest an 
reprezentativa Uniunla Sovietice 
dtp asează în Germania occidentală 
ce| mai bun lot de jucători, aproa
pe aceiași care au cucerit titlul su
prem.

Secția unională de hochei pe 
gheață a transmis organizatorilor 
«rmătorul lot de jucători: portari: 
Puoikov și Mîfcrfitîciiam, fundași: 
Sidorenko, Kucevski, Tregiuibov, Ji- 
burtovici și Ukolov, înaintași: Ba
hici, Bobrov, Șuvalov, Krîlov, Uva
rov, Kuziir, Peteliirr, Bfcikov, Guiri- 
șev, și Hlîstov. Din lotul de anul 
trecut lipsesc doi jucători și anu
me: Alexandr Vinogradov și A'e- 
xandr Komarov. In schimb, anul a- 
cesta își va face debutul tînărul 
Petei in.

Trebuie să accentuăm de la în
ceput că echipa Uniunii Sovietice 
constituie un colectiv bine sudat, 
liniile de atac și die apărare func- 
ționând ca un tot omogen. Portarii 
Nikolai Pucikov și Grig arii Mîkrî- 
tician au demonstrat în nenumă
rate totSlnrjri că simt jucători de bază 
iar intervențiile lor utile nu le-au 
permis adversarilor să înscrie în

ÎNTRECERILE voleibaliștilor sovietici
Moscova (Agerpres). — TASS 

transmite:
In sala Clubului sportiv central 

ai Ministerului Apărării U.R.S.S. 
din Moscova au luat sfirșit, la 13 
februarie, întrecerile din cadrul 
turneului de volei al celor mai bu
ne echipe mascu; ne ți feminine din 
Uniunea Soviet xă.

In grupa feminină, pe primul 
loc se găseau trei echipe care în
truniseră cite două puncte din trei 
posibile. Pentru a se stabili echipa 
cîștigătoare, cele trei echipe au ju
cat intre ele, victoria revenind vo
leibalistelor echipei „Dinamo” Mos

Legația Republicii Populare Ro
mine se găsește încă ocupată de 
elementele criminale fasciste care 
sub ochii poliției elvețiene au con
tinuat să devasteze Legația, cameră 
cu cameră și să violeze arhivele di
plomatice ?

Guvernul! uii romîn și opiniei pu
blice din Republica Populară Ro- 
mînă le este cunoscut tocmai faptul 
că pâlnia in prezent imunitatea di
plomatică a Legației Republicii 
Populare Romine nu a fost resta
bilită și că aceasta se datorește 
nu măsurilor care ar fi fost de aș
teptat din partea guvernului elve
țian, ci dimpotrivă lipsei acestor 
măsuri.

Aceasta nu poate să nu trezeas
că serioasa îngrijorare a guvernu
lui romîn și opiniei publice romine.

Referintdu-se la cazul șoferului 
Legației, Aurel Șețu, în Nota de 
răspuns a guvernului elvețian se 
afirmă că i s-au adus îngrijiri de 
îndată ce a fost posibil. După cum 
se știe Aurel Șețu a încetat din 
viață în urma faptului că a fost 
înjunghiat în mod bestial și lăsat 
să ziacă ore întregi fără nici un fell 
de ajutor. In fapt, poliția elveția
nă a venit să ridice pe Aurel Șețu 
cjnd acesta se afla deja în comă.

Faiță ide cele de mari sirs, guvernul 
Republicii Populare Ramine cere 
încă odată guvernului elvețian 
să procedeze conform cu normele 

poarta apărată de ei. Dintre jucă
torii care constituie liniile de apă
rare se desprinde, în primul rînd, 
Pavel Jiburtovici și Alfred Kucevski 
care acționează atît în apărare cît și 
în abac, punînii deseori în perierii 
poarta adversă. Elemente de bază 
sînt și tinerii Henrik Sidorenco, 
Dimitris LToiov și Tregubov. care 
se încadrează perfect în jocu] în
tregii echipe.

Dintre liniile de atac remarcăm 
în primul rînd pe aceea formată 
de Vsevolod Bobrov, Evghenii Ba
hici, Victor Șuvaîov. Bobrov este 
renumit prin tehnica și viteza sa 
caracteristică, Babici prin rezis
tență și dirzen-ie, iar Șuvailov prin 
aceea că totdeauna este intr-o 
poziție din care poate trage prin 
surprindere la poarta adversă. A'e- 
x« Gttrișev, Nikdai Hlîstov și Mi
hail Bicikov constituie o linie 
foarte periculoasă pentru adversar 
datorită dinamismului și combina
țiilor rapide. Prin patinajul său 
rapid Hlîstov derutează adversarul, 
Bicikov se caracterizează prin dîr- 
zenie, iar Gitrișev, prin calmii; său, 
este un centru ideal, care știe să-și 
conducă partenerii. Iurii Krîlov, 
Alexandr Uvarov și Vailentin Kuzin 
formează cea mai dificilă linie de 
atac pentru adversar. Acești jucă

cova. Pe locul doi s-a clasat echi
pa „Medik” Leningrad, pe locul 
trei echipa „Daugava” Riga, iar 
Pe locul patru, ultimul, „Lokomo
tiv” Moscova.

In turneul rezervat echipelor 
masculine pe primul loc s-a clasat 
echipa Clubului sportiv central al 
Ministerului Apărării U.R.S.S.care 
a obținut victoria în toate cele trei 
jocuri susținute. Lecui doi este ocu
pat de echipa „Casa Ofițerilor” 
Riga, locul trei de echipa Institu
tului de aviație din Moscova, iar 
locul patru de echipa „Nauka” 
Odessa. 

unanim recunoscute și admise ale 
dreptului internațional, la restabi
lirea neîntirziată a imunității diplo. 
matiice a Legației Republicii Popu
lare Romine Ia YJcroa, la arestarea 
elementelor fasciste care ocupă se
diul Legației și să ia măsurile pen
tru extrădarea lor r^aln-tî-rzi-ată către 
autoritățile romîme în fața cărora 
trebuie să răspundă pentru crimele 
săvîrșite pe teritoriul Legației Re
publicii Populare Romine.

Continuarea actualei stări de lu
cruri datorită tergiversărilor și 
lipsei de măsuri a autorităților el
vețiene nu poate decît să agrave
ze situația și să mărească respon
sabilitatea guvernului elvețian 

(Agerpres)
★

BERNA 16 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor de 

presă occidentale, în scara zilei de 
16 februarie crt. la orele 16 și 
25 minute, în urma tratativelor 
duse între poliția elvețiană și 
banda de agresori fasciști, aceștia 
din urmă au părăsit Legația R.P.R. 
la Berna.

Localul Legației R.P.R. a fost 
ocupat de poliția elvețiană.

★
BERNA 16 (Agerpres).
La 16 februarie la ora 16 și 55 

minute, poliția elvețiană a permis 
membrilor Legației R.P.R. la Ber
na să intre în localul legației.

tori știu să destrame toate combi- 
nați'îfe adversairului și luptă pentru 
puc cu o deosebită dîrzenie în 
treimea de atac. Boris Peteilin a 
fost introdus anul acesta în lotul 
de jucători ai reprezentativei de ho
chei datorită calităților sate deo
sebite, fiind capabil să înlocuiască 
orice coechipier al său

In sezonul actual, hoefleișta so
vietici au susținut numeroase în- 
t Uniri interna ționaâe, atât Ia Mos
cova cît și în deplasare. Fie că 
jucau la Moscova, fie că meciul se 
desfășura la Zurich, Basel sau 
Stockiiolm, hocheiștii sovietici au 
înregistrat numai succese. .

La actuala ediție a campionatului 
mondial de hochei, care se va des
fășura în Germania occidentală, 
reprezentativa de hochei a Uniunii 
Sovietice are sarcina dificilă de 
a-și apăra titlul de campioană a 
lumii în fața echipei Canadei, care 
va alinia cea mai puternică forma
ție de care . dispune în prezent. 
Sportivii sovietici au demonstrat 
de nenumărate ori superioritatea 
școailej sovietice în diferite disci
pline sportive și desigur că și de 
data aceasta vor depune toate e- 
forturile și toată arta pentru a-și 

titlul.
V. BENKOVSKY

Fază din cadrul in- 
tîlnirii de hochei pe 
gheață dintre echipele 
Uniunii Sovietice și 
Canadei, desfășurată 
anul trecut la Stock
holm. Krilov (U.R.S.S.) 
a trecut de Sluce și 
de portarul Lockhard.

înscrieri pentru
„Cursa Păcii”

Praga (Agerpres). — PAP trans
mite:

Biroul central de organizare a 
celei de a VIII-a ediții a „Cursei 
Păcii’’ Praga-Barlin-Varșovia a pri
mit cererea de înscriere din partea 
echipei U.R.S.S. Pînă acum la 
această competiție și-au mai anun
țat participarea echipele Franței, 
Austriei, Belgiei, Luxemburgului, 
Danemarcei, Indiei, Suediei și An
gliei.

Cantonatul de
Amatorii de șah aii așteptat cu 

nerăbdare partidele Gheller-Kotov 
și Keres-Smîslov din cea de a 4-a 
rundă. Sala de spectacole a Casei 
centrale die cui tură a feroviarilor, 
unde se desfășoară campionatul, a 
fost plină pină la refuz.

Kotov a fost în mare criză de 
timp, folosind mai mult de 40 die 
minute pentru cea de a 22-a mu
tare. Printr-o manevră neașteptată 
cu ca i, sacrificind două piese, 
Gheller a lansat urr atac impara- 
bil împotriva regelui advers și a 
obținut o strălucită victorie.

Marele maestru Smîslov, care 
juca cu negrele împotriva marelui 
maestru Keres, a sacrificat în chip 
ingenios la mutarea 18 un pion. 
El și-a creat astfel un oarecare 
avantaj pozițional. Căutînd com
plicațiile Keres a sacrificat o pie
să, dar în continuare a comis o 
eroare tactică decisivă. In această 
situație Smîslov a realizat cu mul
tă precizie atacul final și a re
purtat victoria.

Intifnirea dintre cei mai tineri 
participanți la turneu, Scerbakov 
și Spasski, s-a terminat la muta
rea 27 cu victoria lui Spasski care 
se află acum printre fruntașii cla
samentului.

Campionul mondial Botvinik a 
convenit Ia remiză în partida cu 
Petrosian, după 21 mutări. Tot re
miză s-au terminat partidele Bori- 
senko-l'livițki, Antoșin-Averbach și 
Lisițîn-Furman. Alte rezultate: 
Kan-Taimanov 1-0, Korcinoi-Rlohr 
0-1.

llteițki și Kan au anunțat să ce
dează partidele respective cu Tai- 
manov și Gheller întrerupte in 
runda 3-a.

La Moscova sosesc participant!! la campionatele 
mondiale de patinaj viteză

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite:

După cum a stabilit Uniunea 
internațională de patinaj, campio
natele mondiale de patinaj viteză 
pentru bărbați pe anul 1955 vor 
avea loc la Moscova în zilele de 
19 și 20 februarie. După numărul 
și valoarea participanților, acest 
campionat se anunță drept unul 
dintre cele mai însemnate din în
treaga istorie a sportului cu pati
nele. La întreceri vor lua parte 
sportivi din 14 țări: Australia, An
glia, Austria, R. P. Ungară, Olan
da, Germania occidentală. Nor
vegia, S.U.A., Finlanda, R. Ceho
slovacă,. Elveția, Suedia, Japonia 
și U.R.S.S.

Printre participanți se găsesc 
campionul mondial pe anul 1954, 
Boris Silkov (URSS), campionul 
mondial pe anul 1953, Oleg Gon- 
ciarenko (URSS), campionul mon
dial și olimpic Hjalmar Andcresen 
(Norvegia) campionul european pe 
anul 1955, S. Eriksson (Suedia).

Potrivit regulilor stabilite de 
Uniunea internațională de patinaj, 
fiecare (ară va putea fi reprezen
tată la campionate de cite trei spor
tivi. Țările ale căror patinatori 
6-au clasat cu prilejul campionate
lor mondiale dn anul trecut prin
tre primii 12 patinatori din lume 
au dreptul să înscrie la actuala 
ediție a campkawtefor rncă trei

Ziarele itaita despre rezultatele schiorilor sovietici
Roma (Agerpres). — TAȘȘ 

transmite:
Ziarele italiene continuă să co

mentez? rezultatele concursului in
ternațional de schi de la Cortina 
d’Ampezzo. Ziarul ,.Gazzetta dello 
Sport” care apare la Milano, subli
niază excelenta condiție fizică a 
schioiriiloir sovietici care le permite 
să obțină succese strălucite. Zia
rul „Corriere dello Sport" diin Ro
ma remarcă faptul că la km. 20 
în cursa de fond de 30 km. schio
rul sovietic Kuzin avea o intîrziere 
de 17 secunde față de suedezul 
Jemberg. „Un altul nu ar mai fi 
insistat — scrie ziarul — dar aces
ta nu era Kuzin. El a acoperit ulti
mii ktn. într-o viteză puțin obiș
nuită, la fel cum a și început 
cursa’’.

„Kuzin — scrie ziarul „Tempo” 
— s-a dovedit un sportiv excelent 
pregătit pentru marile competiți. 
El aleargă tntr-un stil care îmbină 
țor.ța, cu cea mai bună tehnică”.

Ziarele anunță de asemenea re
zultatele la proba de sărituri de la 
trambulină, al cărei clasament se

șah al U. R. Ș. S.

Marele maestru EF1M GHELLER

Aseară s-au jucat partidele în
trerupte. Reluată a doua oară, îrri 
tîlnirea Kotov-Scerbakov a luat îri 
cele din urmă sfîrșit cu un rezultat 
de remiză.

Lfeitîn și Mikena-s au realizat 
precis avantajul din partidele cu 
Smîslov și respectiv Simaghin, du- 
cîndu-le victorie. In felul acesta 
după patru runde conduce în clasa
ment Efim Gheller cu 3‘/2 puncte. 
Urmează în ordine: Botvinik, 
Spaski 3 p.; Petrosian, Smîslov, 
Flohr, Mikenas 2V2 P-î Kotov, A- 
verbach, Simaghin, Furman, Tai- 
monov, Lisițîn, Keres 2 p.; Ilivițki,! 
Borisenko, Kan IV2 p.; Koreinoi 1 
p.; Antoșin, Scerbakov 'A p.

Astăzi este 'zi liberă, urmînd ca 
vineri să se joace runda a V-a. ,

patinatori. Astfel, Norvegia și 
U.R.S.S. vor participa cu cîte 6 
patinatori, Suedia cu 5, Finlanda 
și Japonia cu cîte 4, Austria, R.P. 
Ungară, Olanda, S.U.A. și R. Ce-’ 
hoslovacă cu cîte 3. Anglia, Ger
mania occidentală și Elveția vor ff 
reprezentate de cîte doi patinatori,- 
iar Australia de unul.

Programul întrecerilor prevede 
disputarea probelor clasice de 500 
m_, 1500 m-, 5.000 m și 10.000 m.

Moscova (Agerpres). — TASS 
transmite:

La Moscova au început să so
sească primele echipe înscrise la 
campionatele mondiale masculinei 
de patinaj viteză. De cîteva zile 
au sosit în Uniunea Sovietică 'echi- 
pele selecționate ale Japoniei, R.P. 
Ungare și R. Cehoslovace.

La 14 februarie au sosit la Mos
cova echipele de patinaj ale Sue
diei, S.U.A. și Australiei, pentru a 
participa la campionatele mondiale 
de patinaj viteză care vor începe 
peste 3 zile pe patinoarul „Dina
mo” din capitala sovietică. Echipa 
suedeză cuprinde printre alți pati
natori de valoare și pe campionul 
european pe anul 1955, Sigge 
Eriksson. Echipa pa-tinatarilor sue
dezi este însoțită de Sven Loftman, 
vicepreședintele Uniunii internațio
nale de patinaj și Dunnan Sund- 
stroern, arbitru.

prez.ntă astfel: 1. Hyvaerinen (Fin
landa), 2. Bolkart (Germania occi
dentală); 3. Hcilingbrunner (Ger
mania occidentală); 4. Trusov 
(URSS); 5. Heinonen (Finlanda);
6. Șa-inov (URSS).

Preșa italiană comenteiaiză de 
asemenea pe larg rezultatele obținute 
de schioare-le sovietice la concursul 
internațional desfășurat la Cortina 
d’Ampezzo. Ziarul „Corricre dello 
Sport" subliniază că ,,superiorita
tea sportivelor sovietice nu poate 
fi pusă la îndoială”. Ziarnl „Corrie^ 
re della sera” din Milatjo scrie: 
„Rușii au confirmat succesele ex
cepționale obținute in sport. Faptul 
că cele cinci schioare sovietice, 
care au luat parte la cursa de 10 
km. fond s-au clasat pe primele 
opt locuri, este o dovadă evidentă 
că întregul colectiv este alcătuit 
din sportive de înaltă clasă. Schi-1 
oarele sovietice au demonstrat că 
•posedă un stil excelent”.
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(Din Radio-Magazinul din 16.1.955)

vino

spune,

regiune

din Cîmpulung Muscel

Zău că-i culmea nesimțirii 
Pentru cei ce văd de sală, 
Cind problema încălzirii 
O tratează cu... răceală.

Spune scroafa-nduioșată 
Purcelușului și-l pupă :
— Cine-ar fi crezut vreodată 
C-o s-ajungi băiete, cupă ?

Fază palpitantă la poarta echipei Dinamo
(Desen de I. Cerepanov, din „Oganiok")

De mai bine de un an, a 
stagnat orice activitate la co
lectivul sportiv Avîntul Stîl- 
peni, regiunea Pitești:

Deva, premiul întîi 
un... purcel :

Lucrurile stau așa
Colo, la Avîntul:
A zburat litera A 
și-a rămas doar... vîntul.

De atunci, măi oameni buni. 
Au trecut cam șase luni 
Și-ntr-o zi, prin iarnă chiar, 
Ieșind de la Aprozar 
Văd afișul mare în stradă : 
„Premieră la Estradă" 
Și citesc cam fugitiv: 
„Piesă cu subiect sportiv" 
— Aha, un spectacol nou 
Nu e rău, mă, nu e rău! 
Dacă-i vorba despre sport 
Nu rămîn acas’ nici mort. 
Poat’să ningă, poat’să plouă 
(Mai ales că-i piesă nouă t) 
Mi-am pus flori la butonieră 
Și m-am dus la premieră. 
Cind colo, intrlnd In sală 
Uite-a naibii pricopseală... 
Cine făcea sport, bădie ?

Colectivul, orice-afi 
Merită publicitate, 
Doar e primul pe 
Pentru... inactivitate.

La concursul de popice orga
nizat de colectivul Locomotiva 

fost

nu se mai discută, 
adevărat canon 
iei startul la sută, 
intli un... maraton

Cuplet de Jack Berariu 
George Mihalache și

V. D. Popa

La școala profesională metalurgică din Cîmpia 
Turzii există două săli de gimnastică. Una pentru 
băieți,, alta pentru fete. Cea pentru băieți n-ar fi 
rea, doar că ușile sînt distruse, geamurile la fel, 
iar instalația electrică așișderea. în sala rezer
vată fetelor sînt depozitate : saltele, haine vechi, 
frînghii, scări, etc., etc. Ge-i drept însă, e drept 
Tov. director Szunyog, în dorința de a respecta 
destinația sălii, a dispus să se depoziteze in ea 
doar obiecte de gen... feminin. (O saltea-două 
saltele, o haină, două haine, etc.).

SPECTATOR

urma să vie 
meu... Ilie...

Sala de sport a școlii medii
Nr. 1 CI.. ”____
nu este încălzită :

Mă suceam, mă perpeleam 
— Ce subiect să aibă, frate ? 
Ei, precis o noutate!
Da-ntr-o zi fiind la frizer
Dezlegai și-acest mister : 
Și în film
Tot amicul
Nu scăpăm de el nici mort 
Iar venea să facă sport l 
Filmul l-ați văzut și voi, 
E simpatic, e vioi.

S-au împlinit de curînd trei luni de cînd a a- 
părut ultimul număr al gazetei sportive a colec
tivului Știința-Facultatea de științe juridico-eco- 
nomice din Capitală. Nu-i vorbă, nici n-ar fi fost 
prea multe de scris despre activitatea colectivului 
sportiv, în aceste trei’ luni. Singura întrebare care 
se mai pune este: consiliul colectivului așteaptă 
cu activitatea pînă va apare gazeta, sau amînă 
apariția gazetei pînă va începe activitatea ?

★
Antrenorul Szigetty din Sibiu .are un mare ne

caz : de două ori pe lună trebuie să alerge prin 
cîteva colective sportive, pentru ca să-și ridice 
banii ce i se cuvin ca antrenor al secțiilor respec
tive de natație.

Noroc că în restul timpului aleargă mult mai 
puțin cînd e vorba să... justifice banii pe care îi 
încasează.

După cum ne anunță 
pondentul Tlberiu 
colectivul Recolta din 
tie, regiunea Hunedoai 
depus nici o activitate 
înființare ;

Intrucît în raionul Tg. 
Neamț nu s-au amenajat 
piste de alergări, atleții local
nici sînt nevoițl să meargă în 
alte raioane :

Măi tovarăși, cum să spun. 
Bun e sportul, tare-i bun. 
Dă-i cu volei, dă-i cu schi, 
Dă-i cu șah, in altă zi. 
Iți și p!ace-ți și priește 
Simți cum te întinerește. 
Sport, măi frate, fac și eu 
Dar mă întrebam mereu :
— Cum se face, măi Ioane, 
Că din tot ce-i pe stadioane, 
Din întreceri avintate.
Din concursurile toate 
închinate tinereții. 
Scriitorii și poeții 
N-au găsit subiect nici unul 
Unul, mă, să dai cu tunul! 
Nici romane, nici scenete. 
Comedii sau operete, 
Nici o piesă cit de mică. 
Barem pentru... Țăndărică 
Da-ntr-o zi, s-a intlmplat. 
Să dau drumul la aparat 
Și-auzii la radio, vere, 
Ceva ce-mi făcu plăcere. 
O scenetă-originală 
Sprintenă și muzicală 
C-ascu!tai fără efort: 
—„Și Ilie face sport".
— l-auzi... face sport Ilie, 
Zic atunci cu bucurie. 
Nu era timpul trecut 
Bine mă c-a început!
Cei ce sint la radio-in fine 
Procedară foarte bine: 
Au făcut un mic efort 
Și l-au pus să facă sport! 
A făcut el sport așa 
Cam vreo oră și ceva 
Și cînd totul s-a sflrșit 
Am fost tare mulțumit...

Șl uite-așa, mai oameni buni 
Au trecut iar șase luni 
N-am mai auzit nimic.
Da-ntr-o sîmbătă-un amic
Drept în stradă mă oprește
— Auziși ?
— Ce? Hai, vorbește..,
— Cum, nu știi ? Păi se lucrează 
De vreo lună se turnează
Un film foarte atractiv 
Un film cu subiect sportiv.
— Cam ? Un film sportiv, ai zis ?
— Nu mă crezi? Iți spun precis.
— Cum îi zice ?
— Am uitat
— Uite nene, ce păcat. 
...Și-uite-așa din ziua aia 
M-a cuprins din nou văpaia. 
Toată vremea mă gindeam

Cine credeți? Tot... Ilie 
Bată-l dumnezeu să-l bată... 
Parcă mai făcuse odată ?
Dar mi-am zis atunci în mine 
Poate... nu făcuse bine.
Dar și acum pe onoarea mea 
Ca la radio era
Tot Ilie îi spunea 
Tot așa se întîmpla 
Drept e, m-a distrat nițel 
Insă... prea era la fel.
Am oftat și am spus: în fine 
Treacă asta de la mine.
Deși vream, cu iertăsiune 
Să' mă duc la direcțiune 
Și să-mi dau drumul la frîu: 
— Măi tovarășe Pîrîu 
N-ai găsit în toată țara 
Nici la Iași, nici la Uioara 
In întreaga Romînie 
Alt sportiv decît... Ilie ?
Mai lăsa(i-l zău, nițel 
Să răsufle-un pic șl el 
Și la urma urmei-apoi. 
Să mai răsuflăm și noi l

cite ori a mal oftat de-a- 8 
tov. Nicula, e greu să vă« 

un. Nu mal știe nici el. A o 
luni, a venit miercuri, a Ș 
simbătă, iar a luat-o cu° 

, din nou cu marțea, dar ° 
rezultat Pe urmă a trecut 8 
tie, a venit februarie, a 2 
t și februarie, a venit S 
e și tot așa la rînd... aprl- g 
mai... iunie... iulie... au- g 

septembrie... octombrie... g 
ibrie. g
un moment dat — prin de- g 
rie 1954 — tov. Nicula șl-a g 
din pepeni și le-a spus-o g 
obraz celor de la Comitet: g

Activitatea colectivului sportiv Progresul Cara
cal merge foarte slab, din cauza greutăților pe 
care le face tovarășa Eugenia Șarpe, președinta 
sindicatului Finanțe-Sfaturi din localitate. Ea nu 
cunoaște sportul, nu-1 iubește și... nu-1 admite. 
Cum s-ar spune, din cauza tovarășei Șarpe, spor
tul este... „mărul oprit" pentru tinerii din Caracal.
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