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Un bilanț îmbucurător care ne obliga
îmi amintesc acum, în prag .de 

an nou, de ultimele momente pe
trecute la Melbourne, în aștepta
rea plecării spre tară. Fericiți de 
succesele obținute, mindri că spor
tivii romîni au reușit să se afirme 
în întrecerea cu cei mai buni 
sportivi din lume, cucerind cinci 
titluri de campioni olimpici, trei 
medalii de argint și cinci medalii 
de bronz, ne bucuram de faptul că 
sîntem în centrul atenției generale. 
Intr-adevăr, specialiștii străini nu 
fuseseră impresionați doar de 
faptul că Romînia, pe care în 
trecut n-o cunoșteau decît ca un 
simplu punct pe hartă, a obținut 
locul 8 in ordinea numărului de 
medalii și locul 11 în clasamentul 
neoficial pe țări; mult mai semni
ficativ li se părea, lor ca și nouă, 
faptul că numărul de sportivi me- 
daliafi constituia 40 la sută din 
numărul total al reprezentanților 
sportului nostru, iar cifra sporti
vilor clasați pe primele sase locuri 
— 62 la sută. Deși aprecierile lor 
ne-au măgulit, adevărata mîndrie 
am simțit-o numai la primirea feli
citărilor sincere, pornite din inimă, 
trimise de cei de acasă. De la zeci 
de mii de kilometri depărtare, noi 
ne simțeam parcă mai aproape ca 
oricînd de cei de acasă și, în mij
locul delegațiilor sportive a zeci 
de țări din toată lumea, înțele
geam parcă mai bine semnificația 
și rolul sprijinului permanent a- 
cordat de partid și guvern mișcă
rii noastre sportive. Dorul „nestins 
de țară ne aducea și mai clar in 
minte drumul străbătut pînă acum 
Și minunatele perspective de viitor.

Am sosit în țară în toiul cam
paniei electorale, prilej pentru 
tregul nostru popor de a trece în 
revistă marile realizări obținute 
în ultimii ani. în toate domeniile. 
Entuziasmul cu care am fost în- 
tîmpinafi, marea cinste acordată 
celor mai buni dintre olimpicii 
noștri, decorați cu înalte ordine șî 
medalii, aprecierile unanime por
nite din rîndul celor mai diferite
pături ale poporului, ne-au făcut 
să ne dăm încă odată seama cu 
cîță dragoste înconjoară poporul 
nostru muncitor oe reprezentanții 
săi sportivi și că legătura între 
tinerii sportivi și masele munci
toare constructoare ale socialismu-
Iui în patria noastră este indes
tructibilă. Am înțeles din nou. in 
aceste clipe cu și mai multă clari
tate, cît datorează mișcarea sporti
vă partidului, statului nostru demo
crat-popular, ne-am dat sesama și 
mai limpede de ce imaginea pa
triei a putut însufleți într-atîta pe 
soortivii noștri la Oii: piada de 

■. atunci cînd tricolorul cu stern 
fiublicii Populare Romîne s-a ri- 
cat pe cel mai înalt catarg, ochii 

i'Ștri, ai tuturor, s-au umplut, de 
care dată, de lacrimi.
In aceste zile, în care întregul 
por își trece în revistă realiza

ble obținute în ultimii. ani îti 
inca pașnică de construire a so

fismului, noi sîntem mîndri că 
lutem raporta, la rîndul nostru, 

succese deosebite pe linia atragerii 
maselor de oameni ai muncii în 
ctivitatea sportivă, a ridicării mi
elului performanțelor, a afirmării 
epublicii noastre Populare pe a- 

eaza cititorilor sâi
LA MULȚI ANI!

Ziarul

de MANOLE BODNARAȘ
Președintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe 

lîngă Consiliul de Miniștri.

rena marilor' întreceri sportive in
ternaționale, care a culminat cu 
victoriile obținute fa Olimpiadă. 
Numărul de oameni ai muncii an
grenați în activitatea sportivă de 
masă a crescut de la an la an; 
participarea lor la marile compe
tiții populare, ca; Spartachiada ti
neretului, crosurile de primăvară 
și toamnă, concursurile de casă 
ale colectivelor sportive și între
cerile sportive în cinstea marilor 
sărbători ale clasei muncitoare se 
cifrează la milioane. Complexul 
G.M.A., această adevărată scoală 
a voinței și curajului, a vigoarei 
și dragostei de viață, atrage și el, 
an de an, zeci de mii de aspiranți. 
Numărul celor care au fost instru- 
iți pentru a conduce și îndruma 
această uriașă activitate a sporit 
mereu, ajungînd astăzi la aproape 
30.000. Acestor oameni, instructori 
și organizatori sportivi, care mun
cesc cu drag în orele lor libere 
pentru dezvoltarea mișcării sporti
ve, a căror activitate modestă dar 
perseverentă stă la baza tuturor 
succeselor, le datorăm mult.

Creșterea prestigiului internațio
nal a| sportului nostru a fost de
terminată de drumul mereu ascen
dent către o pregătire științifică, 
spre un proces de instruire-antre- 
nament bazat pe cele mai avan
sate cuceriri ale științei sportive. 
Ca rezultat, în marea majoritate a 
sporturilor s-a trecut la forme 
evoluate de întreceri ; numărul 
sportivilor clasificați s-a rid'cat la 
peste 100.000 iar nivelul normelor 
de clasificare a putut crește consi
derabil. In nici o ramură de sport 
n-au mai rămas valabile vechile 
recorduri, ele fiind întrecute de 

mai multe ori în decursul ultimi
lor patru ani. Fată de acest verita
bil salt calitativ, in mod firesc 
succesele internaționale de mare 
răsunet n-au putut întîrzia prea 

Dumltrescu. Șt. Oniaie. N. tanc», Angelica Roeeanu, L. Rot-
Sirbu, M. TUno, Titus Ozon, J. Ponova și M. Nedeff.

(Văsuț! NBAOU)

De la stingă, primul .plan ; j Olga Orban, c. 
man, șt. Petrescu, D. loneseu,' Ol». Vlzlru.
Planul dat: Lazăr Baroga, Nagy Irina, Ioail

mult. Jucătoarele noastre de tenis 
de masă Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller au cucerit titluri de cam
pioane și în ediția din acest an a 
campionatului lumii. Echipa femi
nină de handbal a devenit campi
oană mondială. Echipele masculine 
și feminine de volei au ocupat 
locul II în ultima ediție a cam
pionatelor mondiale. Formația re
prezentativă a orașului București 
a încheiat cu succes turneul între
prins în țara rugbiului, Anglia. La 
atletism și tir, box și scrimă, gim
nastică și canotaj ne-am cîștigat 
un binemeritat prestigiu interna
țional. Au rămas mult în urmă 
timpurile în care simpla participa
re a reprezentativelor țării la o 
competiție constituia un scop, iar 
năzuințele se rezumau la un Ioc 
cît de cît onorabil, pe la mijlocul 
clasamentului. Astăzi, noi am 
ajuns să „discutăm" de la egal Ia 
egal cu țări de o veche tradiție 
sportivă, să întrecem în cadrul 
„competiției competițiilor" — Jocu
rile Olimpice — țări ca Finlanda, 
Polonia, Cehoslovacia, Canada etc. 
și să depășim ca număr de medalii 
de aur țări ca Japonia, Germania 
și Franța.

Nimeni nu mai poate pune azi 
la îndoială faptul că atari 
succese ar fi fost imposibile fără 
sprijinul de zi cu zi acordat de par
tid și guvern, fără contribuția 
întregului popor. Ele se datoresc 
in primul rîind politicii jos te a 
partidului fa*ă de mișcarea sporti
vă, călăuzirii pașilor noștri pe 
drumul sănătos al preluării crea
toare a tradiției sportive și îmbo
gățirii ei necontenite. Poporul nos
tru harnic și talentat, creator al 
unui tezaur cultural, artistic și 
științific unanim apreciat, s-a do
vedit din totdeauna ca avînd apli
cații deosebite și în domeniul 
sportiv. Succesele — de mare pres
tigiu pe atunci — ale unor spor
tivi ca boxerii Lucian Popescu, I. 
Chiriac, Gh. Axioti, Ion Popa, că-

(continuare in pag. a 2-a)

Bine ai venit, Piciule. începu se să mă doară mîna de atîta seri». 
Acum, scrie tu mai departe! Desen ide MATTY

CĂLĂTORIE CU SPORTIVII
La Bombay, așteptînd să plec 

in fără, a coborit intr-o zi avionul 
care transporta pe sportivii ro- 
miii, victorioși la Melbourne. 
M-au primit intre ei. Foarte plă
cută societate. Oameni tineri, ve
seli și politicoși, puternici fără a- 
roganța puterii. Reprezentau vita
litatea poporului nostru, pe care 
in competifia universală îl impu

seseră printre primele popoare ale 
lumii, prin forța Și măiestria lor. 
Nici nu se poate o întilnire mai 
neașteptată. Nu scot nici un fel de 
înfumurare din faptul că, în tine
rețea mea, limba latină, teoria cu
noașterii și literatura comparată 
mi s-au părut singurele lucruri 
vrednice să te consacri lor. Nu 
m-am îndeletnicit cu sportul. Mi 
se pare că intr-un rtnd am și cîr- 
tit puțin împotriva lui. Fără legă
turi cu mișcarea sportivă actuală, 

mă mul(umeam să admir pe invoci 
gătorii în Jocurile Olimpice, 
tneice și istmice, cîntați de poetul 
grec Pindar, în veacul al V-lea, 
înainte de era noastră. Dar Joan 
rite Olimpice au reînviat. La cîț*- 
va ani odată, întregul tineret al 
lumii, partea lui cea mai frumos* 
să și mai îndeminatică, se adună 
pentru a arăta forja, disciplina, 
magistralitatca națiilor pe care be 
reprezintă. Se produce atunci ceva 
pilduitor pentru întreaga lume. E* 
nergiile naționale în loc să se 
pună și să se combată. Se desfă
șoară paralel și, în loc să se ni*, 
micească reciproc, doresc să să 
întreacă. Așa ar trebui să se po* 
treacă lucrurile în domeniul tut»» 
ror legăturilor dintre popoare. B* 
mula[ia în locul opoziției este lo
zinca de care se anină tocu. sp«*. 
ranțele lumii. Sportivii o realizea* 
ză de pe acum. In mîinile lor ardp 
una din făcliile păcii.

Stînd de vorbă cu sportivii, ctt 
o timiditate explicabilă prin pu* 
fina mea știință în ce-i privește, 
mi-am spus că oameni ca ei nu s» 
formează nici repede, nici ușor* 
Fiecare din acești simpatici și po* 
liticoși tineri a trebuit să depună 
îndelungi sforțări, atef.it călăuzite, 
pînă a putea să ne reprezinte că 
cinste- Pe fapta fizică a antrencn 
meatului sportiv se dezvoltă uă 
mare număr de însușiri și acHt 
zifii morale, printre care rezistent 
ța, stăpînirea de sine, disciplină 
de viață cea mai riguroasă, cama- 
raderia, cavalerismul. Și m-ală 
întrebat atunci: cum se face că 
scriitorii s-au oprit at‘t de rar tă 
fața vieții sportive a țării? Spor* 
tul pune observatorului numeroasa 
probleme de psihologie și morală^ 
vrednice a fi studiate în acei car- 
re-l cultivă. Pindar a cîntat pa 
atleții greci. Poate că un scriitor, 
de al nostru se va opri odată tn 
fața aspectelor atît de atrăgaloara 
ale sportului și ale oamenilor lui, 
către care, din colțul meu, zburbtd 
de la Bombay, îndreptam priviri 
curioase, devenite îndată priete
nești.

atef.it


Echipa de handbal de sală a orașului București 
a învins din nou reprezentativa Belgradului

Ultimul meci din cadrul tur
neului pe care l-a întreprins în 
țara noastră echipa de handbal 
de sală a orașului Belgrad a 
opus formației oaspe, reprezenta
tiva Bucureștiului. Dintr-un bun 
înceDut trebuie să subliniem că 
în timp ce echipa iugoslavă a fo
losit în această partidă prima 
garnitură, reprezentativa orașului 
București a apărut pe teren cu o 
serie de jucători noi, care alcă
tuiesc forma{ia așa zisă „se
cundă”.

Ghilimelele atașate cuvîntului 
secundă, exprimă de fapt nedume
rirea noastră ca și a multora din
tre spectatori, deoarece jucătorii 
care au apărat joi după amiază 
culorile orașului București nu au 
tost cu nimic mai prejos — sub 
niclun aspect — celor care au par
ticipat la primul meci. Dimpotri
vă, în unele privințe echipa de 
joi s-a arătat superioară. Ne refe
rim în mod special la ritmul mult 
mai accelerat în care ea și-a or
ganizat acțiunile de atac șl ia 
fantezia cu care le-au desfășurat. 
Jucătorii iugoslavi au dat — e 
drept — o replică mai puțin vi
guroasă decît în primele două

În curmd un nou joc sportiv la noi: rugbi redus!
La sfîrșitul săptămânii trecute au 

apărut în coloanele ziarului nos
tru cîteva rînduri care anunțau un 
meci demonstrativ de rugbi redus. 
In afară de spectatorii nelipsiți 
de la competițiile rugbistice, au 
venit pe terenul Energia I.S.P. și 
nenumărați curioși care doreau să 
fie printre primii „martori" ai aces
tui nou joc sportiv. Dar, spre de
ziluzia curioșilor, ca și de altfel 
a „nelipsiților", întîlnirea n-a avut 
loc din cauza timpului nefavorabil, 
demonstranții din cele două echipe 
fiind în majoritate copii. Pentru 
mîine inspecția de rugbi din 
C.C.F.S./C.M. proiectase inaugura
rea unei mari competiții de rugbi 
redus, la care trebuiau să participe 
jucătorii celor mai bune formații 
din Capitală. Dar nici de data a- 
ceasta nu vom putea fi martorii 
aces'ui joc, deoarece condițiile at
mosferice s-au dovedit potrivnice

In fond, în ce constă jocul de 
rugbi redus ? Se deosebește mult 
de „părintele" lui, rugbiul in 15? 
Pentru a satisface curiozitatea... 
curioșilor, vom arăta în rîndurile 
ce urmează felul în care se joacă 
și deosebirile față de rugbiul 
în 15.

Rugbiul redus se dispută In 7 
Jucători de fiecare echipă (lovitu
rile de picior nu sînt permise) sau 
In 8 jucători, loviturile de picior 
fiind permise. Repartizarea acestor 
jucători pe teren, pe comparti
mente, va fi făcută astfel: 3 îna
intași (doi în linia întîi și unul în 
■ doua), un jucător jumătate la 
grămadă și 3 în linia de 3/4. Dacă 

jocuri, unii dintre ei dînd semne 
de oboseală. Dar oricum, felul în 
care a jucat formația „secundă” 
a Capitalei, este extrem de îmbu
curător. fiind un indiciu în plus 
că și în handbalul de sală avem 
mari posibilități de dezvoltare.

Desigur că acum sînteti curioși 
să știți rezultatul... Ei bine, echi
pa orașului București a terminat 
învingătoare și tot la un punct 
diferență: 17-16 (8-9). Vo*m  subli
nia încăodată excelentul arbitraj 
al lui Alfred Tshantz (Franța).

■A"
Mîine sala Floreasca va găzdui 

meciurile din cadrul seriei de 
primă categorie din orașul Bucu
rești. Cele patru întilniri progra
mate cu acest prilej se anunță la 
fel de disputate urmând ca ele să 
se desfășoare după următorul pro
gram: ORA 15,30: Șc. 151 — Șc. 
nr. 17 (junioare); ORA 16: Recol
ta M.A. — Știința I.C.F.; ORA 
17,15: Șc. 17 — Șc. sportivă de 
elevi II (juniori); ORA 17,45: 
Dinamo 6 — Energia 23 August; 
ORA 19: Progresul I.T.B. — Ener
gia Ploeșth ORA 20,15: C.CA. — 
Locomotiva G.N 

se joacă în 8, celălalt jucător se 
foiosește fie în linia de 3/4, fie 
In postul de fundaș. Terenul pe 
care se joacă este și el redus, lun
gimea fiind de 56 m. (între liniile 
de 22) iar lățimea de 48.5 m. Re
gulamentul acestui joc este — cu 
mici deosebiri — foarte apropiat 
de cel al jocului de rugbi în 15. 
Dar. despre acest lucra vom mai 
vorbi înaintea primei competiții.

Desigur, cele citeva precizări 
făcute în rîndurile de mai sus nu 
pot să dea o imagine completă a- 
supra felului în care se practică 
acest joc. Este cert însă că rugbiul 
redus va place, deoarece, prin 
înseși regulile de joc el solicită 
celor care îl practică une’.e calități 
deosebite.

Inițiativa de a se introduce acest 
joc și în țara noastră este lăuda
bilă pentru că rugbiul redtis cere 
jucătorilor o pregătire fizică exce
lentă, dezvoltă un simț ascuțit al 
jocului, impune ca balonul să fie 
jucat numai la mină etc. Toate 
acestea dau rugbiștilor posibilita
tea să-și îmbunătățească în mod 
continuu tehnica individuală si. 
într-o oarecare măsuri, anumite 
procedee tactice. Dar, pînâ Ia pro
gramarea primei competiții ofi
ciale, sau. mai degrabă, pînâ la 
prima demonstrație, ar fi bine ca 
echipele noastre de rugbi să intre 
practic în tainele acestui ..mezin*  
din „familia" rugbiului, deoarece 
el constituie un minunat mijloc de 
pregătire în vederea viitorului se
zon competițional.

ION OPRESCU

La locul de muncă al unui candidat
Intrind in marea hală a secției 

de mecanică fină a uzinelor ,,Tim
puri noi" din Capitală, privirile îți 
sînt atrase de mișcările repezi Și 
îndeminatice ale unui tînăr blond, 
aplecat deasupra unui strung care 
poartă inscripția „losif Rangheț". 
Binevoitor, maistrul secției ni-l 
prezintă pe acest iscusit muncitor, 
care dii timp in timp scoate de 
sub cuțitele strungului piesele scli
pitoare cărora le-a dat viață.

Candidați 
ai F. D. P.

FILIP GELTZ
Ministrul Gospodăriei Comunale 

ți Industriei Locale, candidat in 
circumscripția electorală Sibiu.

ANA AVESALON
Brigadieră agricolă la G.A.S. — 

Afumați, candidată în circum
scripția electorală nr. 3 — Brănești.

— E Vasile Teodorescu schim
bul lui Moldoveanu, ne spune mais
trul secției. Și să nu vă mire că 
acesta zorește atît cu lucrul. Vrea 
să țină pasul cu Moldoveanu.

Despre isprăvile lui Moldoveana 
știam cite ceva; mulți muncitori 
din uzină ne.au vorbit despre con
știinciozitatea acestui strisigar ca. 
re a fost propus candidat pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională. Dar cel mai 
bine îl cunoaște Vasile Teodorescu, 
„schimbul" priceputului strungar- 
Nici nu e de mirare. Cu 12 ani in 
urmă copilandrii de atunci au în
ceput să învețe minulrea strungu
lui. Doar în glumă Teodorescu se 
tinguie: „Moldoveanu m-a lăsat 
mai tînăr cu vreo trei ani... H a 
întors ultimele file ale calendaru
lui pe anul I960, iar eu de abia 
am intrat în anul 1958. Așa ara
tă graficul de producție al secției 
noastre*.

Prietenia și colaborarea in mun
că a acestor doi strungari își spu
ne cucintui și in preocupările lor 
din afara uzinei- Amindoi, pasio
nați schiori au petrecut adesea ore 
in șir pe pirtiile înzăpezite ale 
Dihamului și tot împreună și-au 
trecut normele pentru abținerea 
insignei G M.A.

Prezența strungarului I. Mol
doveanu in secția de mecanică fi 
nă și mai ales funcția sa de res
ponsabil al brigăzii de calitate a

| Un nou meci al echipei de lupte
F. S. G. T.-Franța

Selecționata de lupte clasice 
F.S.G.T.-Franta a susținut ia 
Sinaia al doilea meci din ca
drul turneului pe care îl între
prinde în țara noastră, întîl- 
nind echipa muncitorilor de la 
uzinele „I ,C. Frimu". Victoria 
a revenit formației locale cu 
scorul de 6—2, după întxniri 
care au plăcut publicului spec
tator. Din formația oaspe 
remarcat An-dre Gouillou 
57 kgr.) care a reușit a 
victorie în acest turneu și
ques Meurgues (cat. 67 kgr.). In 
general formația F.S.G.T. a fost

s-au 
(cat. 
doua
Jac-

imprimat un litm avintat in munca, 
acesteia. < i

Tînăra Sandu Alexandrina, care 
s-a perfecționat in stăpinirea 
strungului sub îndrumarea lui Mol-, 
doveanu, își încheie zilnic progra
mul cu depășiri de cite 2—3 nor
me. Prețuindu-i-se sîrguința în 
muncă și priceperea în activitatea 
cultural-artistică, Sandu Alexandri
na a fost selecționată în ansam
blul uzinei care a vizitat hi vara 
aceasta șantierele navale „Gh. 
Gheorghiu-Dej" de la Budapesta- 
Ca și mulți alți tineri din uzină. 
Alexandrina este o bună prietenă 
a stadioanelor, vădind pricepere 
în practicarea voleiului și a gim
nasticii.

„Mezatul*  brigăzii, Vasile Con- 
standa, e tare mîndru zilele aces
tea. „Am intrat în rîndul oameni
lor care se bucură de toate dreptu
rile”. Prin aceste cuvinte utemis-
tul Vasile Consianda ne-a dat de 
înțeles că abia de cttrînd a împli
nit 18 aii, vîrstă la care-și poate 
exercita dreptul de vot.

Un asemenea eveniment se cu
vine a fi înîmpiiat cu fapte deose
bite. Aceasta îl preocupă acum pe 
tînărul strungar care in cinstea zi
lei de 3 februarie depășește zilnic 
planul de muncă cu 60—80 la sută- 

alcătuită din luptători tineri, cu 
o bună condiție fizică, bine pro- 
porționați, dar lipsiți de expe
riența întrecerilor dificile. Din 
formația gazdă s-au remarcat în 
special P. Popescu (cat. 62 kgr.) 
și M. Manolache (cat grea).

întîlnirea — desfășurată în 
fața unui numeros public alcă
tuit din oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă, oaspeți străini și 
localnici — a fost foarte bine 
organizată de către colectivul 
sportiv al uzinelor „I. C. Fri
mu", o mențiune specială meri- 
tînd antrenorul 1. Staicu.

(Urmare din pag. I-a)

lăreții Rang, Chinculescu. Vladi
mir Constantinescu, fotbaliștii Ba- 
ratki, Dobai, David, Bindea etc. 
au constituit, un punct de plecare, 
iar pentru tineretul nostru, un 
stimulent de a le ajunge și a le 
întrece. Dar lipsa totală de preo
cupare a trecutului regim burghe- 
zo-moșieresc, a partidelor așa zise 
„istorice” fată de năzuințele firești 
ale maselor populare in general 

■— și deci și față de sport — n-au 
permis nici dezvoltarea acestor pri
mi muguri ai succeselor sportive 
romînești, nici afirmarea tuturor 
celor ce ar fi avut posibilitatea și 
talentul necesar practicării sportu
lui. Abia în anii puterii populare, 
cînd porțile stadioanelor s-au des
chis larg în fața maselor de tineri 
de la orașe și sate, s-a putut porni 
pe drumul care ne-a dus la victo
riile de azi. Partidul ne-a îndru
mat însă să preluăm ștafeta înain
tașilor sportului romînesc și. îm
bogățind-o cu experiența celui mai 
avansat sport din lume — sportul 
sovietic — și cea a sportivilor din 
celelalte țări de democrație popu
lară, să dezvoltăm mișcarea spor
tivă în condițiile specifice ale pa
triei noastre. In ce măsură am 
reușit să îndeplinim această sar
cină de cinste, în ce măsura vred
nicii noștri activiști și tehnicieni 
și largul activ obștesc din întreaga 
țară au reușit să îndeplinească ■- 
ceasta sarcină trasată de partid 
ne-o dovedesc succesele ultimilor 
ani.

Sprijinul acordat de regimul de
mocrat-popular s-a răsfrînt și asu
pra condițiilor materiale necesare

Un bilanț îmbucurător care
acestei dezvoltări. Numai in ultimii 
patru ani au fost construite pe întreg 
cuprinsul țării baze sportive mo
dern utilate, de mare capacitate, 
care depășesc tot ceea ce a reușit 
să construiască burghezia in zeci 
de ani. Stadionul -23 August" din 
București, stadionul nou din Con
stanța. sălile Recolta din Capitală. 
Voința din Iași, „lanoș Herbak" 
din Cluj, zecile de baze complexe 
și sutele de terenuri simple ridi
cate în acest răstimp’ în toată țara 
sînt doar cîteva din realizările 
care au crescut numărul actual al 
bazelor sportive la peste 8000. In 
domeniul inventarului sportiv, in 
țara noastră există astăzi peste 50 
de întreprinderi specializate în con
fecționarea de echipament și ma
teriale, de la obișnuitele treninguri 
și tricouri pină la moderne aparate 
de gimnastică și ambarcațiuni^ de 
înaltă specialitate, care i-au făcut 
invidioși, la Melbourne, pină și pe 
cei mai experimentați antrenori de 
sporturi nautice. Eforturile pe calea 
făuririi unei baze științifice a spor
tului nostru, transformarea ve
chiului A.N.E.F. în Institut de 
Cultură Fizică, crearea rețelei de 
medicină a culturii fizice, a Consi
liului științific de pe lingă C.C.F.S., 
a cabinetelor metod-co-științifice din 
regiuni, larga dezvoltare a activi
tății editoriale și publicistice 
sportive, constituie noi dovezi de 
grijă și sprijin din partea statului 
democrat popular. In'eresarea Uni
unii Tineretului Muncitor, a Con
siliului Central al Sindicatelor, a 

ministerelor, departamentelor ?i 
organelor locale ale puterii de stat 
în problema sportivă reprezintă 
de asemenea un sprijin prețios.

Fără a putea cuprinde toate as
pectele dezvoltării mișcării spor
tive în ultimii ani. realizările ob
ținute reprezintă tot atîtea dovezi 
că anii puterii populare înseamnă 
și pentru mișcarea sportivă — ca 
și pentru toate celelalte domenii 
de activitate — o epocă de avînt Și 
prosperitate, de victorii și presti
giu. Sportivii noștri au înțeles de 
mult acest lucru, chiar din mo
mentul în care sportivul a încetat 
a mai fi, ca în timpul regimului 
burghezo-moșieresc, un subiect de 
distracție și amuzament pentru 
clasele avute și un obiect de ex
ploatare și de vînzare-cumpă- 
rare pentru afaceriști veroși. Azi. 
sportivul este un cetățean activ al 
patriei noastre. La locul de muncă 
și pe terenul de sport el își dă 
contribuția la construirea socialis
mului, la creșterea prestigiului in
ternational al patriei. Să nu uităm 
că nici cînd în istorie sportivii n-au 
fost, ca azi, înconjurați cu atîta 
dragoste de întregul popor, n-au 
fost decorați pentru meritele lor, 
nu s-au bucurat de decernarea 
unor titluri de cinste ca „maestru” 
și „maestru emerit al sportului”. 
Niciodată sportivii n-au putut da 
o contribuție atît de largă la cauza 
păcii și a înțelegerii între popoare 
ca azi, cînd tinerii noștri iau parte 
cot la cot cu alți sportivi de con
vingeri politice, naționalități și re-

ne obligă
ligii diferite, la competiții care 
contribuie la cunoașterea și apre
cierea reciprocă, la crearea convin
gerii că tinerii din diferite țări ale 
lumii nu au motive să se lupte 
altfel decît pe terenurile de sport. 
Marile competiții internaționale or
ganizate în tara noastră le-au dat 
sportivilor străini posibilitatea să 
ne aprecieze progresele și capaci
tatea organizatorică, să ne cunoa
scă tara și poporul, să se convingă 
de năzuințele noastre pașnice și 
progresiste.

A intrat de mult în obicei ca, 
la intrarea în noul an, să se stă
ruie puțin asupra celor înfăptuite 
în anul trecut și apoi să se schi
țeze proiectele pentru anul ce vine. 
Am văzut că înfăptuirile sportive 
ale anului pe cale să treacă sînt 
dintre cele mai rodnice. Ar fi însă 
mai mult decît o greșeală dacă a- 
ceste succese ar fi socotite o tintă 
finală și nu, așa cum e firesc, o 
simplă etapă. Nimic nu e mai dău
nător ca automulțumirea, ca odih
na pe laurii cîștigați și de aceea 
noi nu putem trece cu vederea că 
există domenii ale mișcării sporti
ve în care nivelul atins este de
parte de cel scontat. Angrenarea 
maselor în sport nu se desfășoară 
încă în ritmul dorit. Unele disci
pline sporti re — fotbal, tenis, hal
tere, călărie, baschet, etc. — înre
gistrează o inadmisibilă ramînere 
în urmă în raport cu condițiile 
create. Lipsuri serioase există și 
în domeniul gospodăririi inventa
rului sportiv, baze, echipament și 

materiale sportive. In mare parte, 
cauza constă în lipsurile existente 
Ia nivelul verigii de bază a miș
cării sportive, colectivul sportiv. 
Iată de ce problema colectivului 
sportiv, cu toată complexitatea sa 
de aspecte, trebuie să stea în frun
tea preocupărilor în anul 1957, ală
turi de ridicarea nivelului profe
sional al activiștilor și al cadrelor 
tehnice de instructori antrenori și 
profesori de educație cică, alături 
de întărirea baze! materiale a miș
cării sportive.

Sportivii noștri și-au dovedit Ia 
fiecare prilej dragostea de patrie^ 
atașamentul fată de statul de mm 
crat-popular, încrederea nemim 
nită in politica înțeleaptă a palH 
dului. De la începutul campanO 
electorale, numeroși sportivi 1M 
devenit agitatori activi pentru 
gurarea succesului Frontului DM 
mocrației Populare în alegerile 
deputați în Marea Adunare NațM 
nală. Ăceste eforturi trebuie cofl 
tinuate și întărite, mase tot m 
largi de tineri sportivi trebuie m 
ia parte ia această îndatorire pd 
triotică a fiecărui cetate in. dovtfl 
dind odată mai mult patriotism® 
lor fierbinte, dragostea si incim 
derea în partid, hotărirea de ■ 
merge fără șovăire pe drj=J aB 
cialismului și al păcii. A®

Cu prilejul celei de a IX-a aa'^H 
sări a Republicii Populare 
și a începutului unui sa B
din toată inima r?
tehnicienii, antrenorii și s»erw® 
care au contribuit b saltat aMfl 
tiv înregistrat de mișcare*  
stră sportivă in anut 
urez sanatate, fericire șt 
rodnică in anul 1957.



o to 0 importantă competiție de tenis de masă dotată 
cu „Cupa Stadion”

E greu de spus ce s-a petrecut 
’printre cititorii ziarului Jhe Argus" 
din Melbourne, care, la cîteva zile 
după terminarea Jocurilor, au des
coperit uit articol neașteptat. e 
drept destul de bine dosit pe o în
gustă coloană din ultima pagină. 
'Articolul nu trata in cuvinte îneîn- 
tătoare despre continuarea tradiției 
olimpice și nu era semnai de Kent

Hughes M.V.O., O.B.E., M C. și alte 
inițiale ale sale pe care n-avea nici 
un rost să le memorez. Nu era vor
ba nici măcar de un studiu despre 
berbecii australieni prezentați la o 
'expoziție organizată cu prilejul ma
rilor competiții și n-avea nici o le
gătură cu firma care a doua zi 
după terminarea întrecerilor de pe 
Cricket Ground Stadium se gră
bea să înlocuiască pista de zgură 
cu brazde de gazon.

De necrezut, articolul se referea în 
mod concret la organizarea și des
fășurarea Jocurilor Olimpice, lucru 
pe care „The Argus” si celelalte 
ziare australiene n-au reușit și mai 
ales n-au vrut să-l facă în răstimpul 
acestora. Era o critică severă la a- 
dresa australienilor care n-au înțe
les rosturile acestei mari competiții 
mondia'e, neasigurîndu-i cadrul cu
venit. Constatlnd însă că rîndt rile 
publicate de .(The Argus" pe cotonița 
dm ultima pagină erau de fapt re
producerea parțială a unui articol 
apărut în ziarul italian „Giornale 
d’ltalia”, mi-am dai din nou seama 
că ar fi fost exagerat să mă aștept 
ca un ziarist australian să fie capa
bil de atîta sinceritate. In orice caz. 
faptul că un ziar australian reușea 
să publice, chiar la mai multe zile 
după ce flacăra olimpică fusese stin
să, cîteva rînduri critice în care erau 
scoase la i-oeală tarele jocurilor, a 
produs, fără doar și poate, mare 
nedumerire in rindurile cititorilor 
săi. Aceștia citiseră încă înainte de 
începerea jocurilor și în timpul des
fășurării lor, în afară de cele mal 
tendențioase știri, menite să învrăj
bească pe parlicipanți, să creeze d 
atmosferă de neînțelegere, de wă, 
fel de fel dg aprecieri elogioase 
în ceea ce privește organizarea. Dar 
mal presus de orice, ocupația zil
nică a condeierilor lui „The Ar
gus” și „The Herald” era descon
siderarea spiritului olimpic, calom
nierea sportivilor care veniseră de 
ta mii de kilometri pentru a se 
întrece prietenește.

Dar și în ceea ce privește cronica 
întrecerilor avem multe de reproșat 
ziariștilor australieni. La început, 
'confrații lor europeni erau stupefiațl 
'constatlnd că publicul nu știa să a- 
’precieze valoarea performanțelor 
care se realizau sub ochii lor pe 
stadion. Atunci doar cînd crainicul 
'anunța numele unui sportiv austra
lian — indiferent dacă era vorba de 
o performanță mediocră — aplauzele 
Izbucneau din toate colțurile stadio
nului. Am înțeles însă destul de re
pede cărui fapt i se datorește șl a- 
ceastă stare de lucruri. Comentariile 
ți cronicile care apăreau in ziare 
erau scrise la un nivel mediocru șl 
tu vizibila tendință de a scoale la 

iveala numai pe sportivii austra
lieni.

Constatlnd această atmosferă, pre
ședintele Comitetului Olimpic Inter
national, Averry Brundage, a în
țeles ce pericol reprezintă pentru 
spiritul jocurilor sistemul gazetarilor 
australieni. De altfel, la conferința 
de presă, organizată către sfirșiiul 
întrecerilor, ziariștii australieni au 
căutat din nou. prin întrebările pe 
care le-au pus, să-l determine pe 
Averry Brundage să laude organi
zarea. Lucrul acesta a făcut pc 
unul din ziariștii francezi să ex
clame :

— ,JSă încetăm să ne mai arun
căm flori f Cit despre spiritul jocu
rilor și presa australiană, să nu 
mai vorbim..."

Ceea ce trebuia spus fusese spus 
In continuare, ziariștii străini și-au 
arătat nemulțumirea in legătură cu 
diferite lipsuri ale organizării, lucru 

y>e care președintele Comitetului O- 
"limpic Internațional a trebuit să-l 

recunoască. Serviciul de informare 
care ne fusese prezentat la început 
drept ceva extraordinar era de țapi 
cu totul dezorganizai. Pe lingă fap
tul că rezultatele pe care le primeam 
cu întirziere erau adeseori încurcate, 
ele conțineau și o mulțime de greșeli 
de calcule. In schimb, dacă acesta 
funcționa defectuos, domnul E. A. 
Doyle, șeful serviciului de presă șl 
publicitate (ultimul cuvînt este foar
te semnificativ !) ne-a oferit o sur- 
priză... Intr-o bună zi, în locul cu
tiilor de chibrituri, am găsit în ca
setele care trebuiau să conțină nor
mal filele cu rezultate o notiță plină 
de tîlc: doamna Gibbson de ta un 
obscur ziar australian își instala ca- 
labalîcul la biroul de presă pentru 
a se ocupa, nici mai mult nici mai 
puțin, de plasarea noastră în... Aus
tralia. Se arăta în notiță că această 
stimată doamnă ne putea oferi un 
post într-o întreprindere sau pro
prietate agricolă... Pentru această 
muncă importantă, ziarista austra
liană își alesese ore de birou după- 
amiază, dar în așa fel ca la orele 18 
să-și poată lua în tihnă obișnuitul, 
ceai.

Prezența onorabile doamne Gibb
son printre noi a produs la în
ceput ilaritate, apoi nemulțumire. De 
altfel. Agenția France Press a co- 

meritat prezența ei acolo in cuvinte 
care în orice caz rut pot fi conside
rate măgulitoare.

In situația aceasta, ziariștii austra
lieni n-au putut și nid nu pot să ne 
reproșeze că nu am fost și nu «in
tern de acord cu felul lor de a scrie. 
Orice ar spune, ei sînt departe de a 
înțelege care este adevăratul spirit 
olimpic, iar repetatele dovezi de 
prietenie de care au dat dovadă par- 
ticipanțil la jocuri, indiferent din ce . 
colț de lume veneau, au fost de ne
înțeles pentru ei. In prima pagină a 
ziarelor apăreau în locul fotografii
lor campionilor imagini din cele 
mai stranii. Mi-amirdesc că înlr-ttna 
din zile unul din ziare a reușit un 
„adevărat tur de forță" publicind 
înaintea celorlalte, fotografia unei 
obscure sportive americare care 
înapoindu-se în satul olimpic tîrziu 
noaptea s-a culcat pe acoperiș, fă- 
cînd concurență pisicilor. Pentru a- 
ceasta strașnică idee s-a găsit un 
spațiu de zece ori mai mare decît a 
consacrat „The Argus” articolului 
reprodus din „Giornale d'Italia”. In
teresant este că a doua zi alte ziare 
au ripostat, reușind să convingă pe 
una din vedetele nalației australie
ne să-și mute patul pentru o noap
te pe acoperiș. E vorba de Lorrai
ne Crapp care, în orice caz, n-avea 
nevoie să-și facă popularitate în 
acest țel.

Interesând este și modul in care 

presa australiană publica clasamen
tul pe națiuni. Cînd spre sfirșitul 
jocurilor, sportivii sovietici au tre
cut pe primul loc, socoteala meda
liilor de aur obținute de sportivii 
sovietici a inceput să se încurce. Ba 
medaliile erau acordate, ba nu erau, 
în sfîrșit tot felul de situații 
clare, neserioase.

Desigur, am putea extrage 
colecțiile multor ziare europene 
americane părerea autorizată despre 
toate scăderile Jocurilor Olimpice 
organizate la Melbourne „în ma
hala", cum sorîg Maurice Vuia!, 
trimisul lui „Miroir Sprint" la a- 
cesfe întreceri. O vină că a- 
ccstea n-au putut fi îndreptate 
pe parcurs și mai ales că s-au ac
centuat prin 
dare creată.

atmosfera de incor- 
revine tocmai presei

laaustraliene. Aceasta a pornit 
drum hotărită să servească prin 
toate mijloacele cauza reacțiunii, 

depunînd eforturi disperate pentru 
a semăna discordie intre participan- 
ți. Lucrul acesta n-a reușit. In ul
tima zi a întrecerilor, cînd marele 
steag olimpic flutura încă pe Main 
Stadium, au defilat cot la cot spor
tivi din toate colțurile lumii. Poate 
în clipa aceea purtătorii stilourilor 
cu venin au înțeles ceea ce trebuiau 
să înțeleagă de mult.

Poate tocmai de aceea ..The Ar
gus" a reprodus rindurile din 
„Giornale d’ltalia".

TUDOR VO-RNICU

«

PASIUNEA FAMILIEI PALL
IX din 

maistrul 
Pall nu

La Rafinăria 
Orașul Stalin, 
rafinor Andrei 
este renumit numai pen
tru vrednicia și pricepe- 

'rea sa în muncă, ci și 
pentru îndeletnicirea care 
ia adus semnificativul 
epitet (dacă vreți) de 
„cel cu avionașele”. Și, 

! într-adevăr, maistrul 
Pali desfășoară o activi
tate prodigioasă în ca
drul cercului de aero
modelism de Ia Rafină
ria IX.

— Du-te odată acasă 
la el, să vezi ce lucrează 
și acolo, acest mare ani
mator al aeromodelismu- 
iui din orașul de la poa- 

• lele Tîmpei, ne-a spus 
cineva.

Așa am și făcut. M-am 
iprezentat acasă la „cel 
cu avionașele”, în stra- 
ida Decebal. M-a primit 
însuși maistrul. Cu vor- 
|ba domoală, specific ar
delenească, cu ochii vii, 
jneastîmpărați, maistrul 
Pali mi-a vorbit înde
lung despre pasiunea lui 
și a familiei sale: aero- 

1 modelismul, arătîndu-se 
gata să-mi dea, cu dra- 
'gă inimă, orice informa
ții și lămuriri în acest 
sens.

i — „Mă ocup de aero
modelism de la vîrsta 

,de 18 ani, adică de acum 
un sfert de veac. ne 
spune maistrul. Printre 
.numeroasele elemente pe 

Redacția revistei ilustrate de 
sport „Stadion" a luat iniția
tiva organizării unei importante 
competiții de tenis de masă la 
care vor lua parte membrii lo
tului republican împreună cu 
o serie de elemente talentate 
din rindurile celorlalți jucători 
și jucătoare. Acest concurs, care 
va ii un adevărat prolog al vii
toarelor campioaaie internațio
nale de tenis de masă ale 
R.P.R. se va deslă ;ura <.ubăta 
și duminica viitoare in sala 
Floreasca din Capitală. Compe
tiția care se ra bucura de o

ÎNTRECERILE FEMININE INCLUSE IN PROGRAMUL 
JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM

Ztfele trecute s-au încheiat la 
Jocu- 
După 
noas- 
prof.

Atena lucrările congresului 
riior Balcanice de atletism, 
cum am mai anunțat, țara 
tri a fost reprezentată de 
Gheorghe Teodorescu, vicepreșe
dinte a! Comisiei Centrale de atle
tism și Andrei Săvescu inspector 
șef In C.C.F.S. La înapoierea în 
Capitală a delegației noastre am 
stat de vorbă cu tov. A. Săvescu 
pentru a afla noutăți în legătură 
cu lucrările congresului la care a 
participat Iată ce ne-a spus d-sa: 
„Congresul balcanic organizat în 
conddiuni impecabile la Atena, a 
constituit un moment important 
pentru dezvoltarea atletismului șt 
a relațiilor internaționale atletice 
în această parte a Europei. Lucră
rile au fost urmărite cu mare in
teres de opinia publică din capi
tala Greciei. La recepția de închi
dere a fost prezent și d. Tsatos, 
Ministru de stat la Președinția 
Consiliului de Miniștri al Greciei, 
care luînd cuvintul a spus printre 
altele: Guvernul grec a constatat 
cu mare satisfacție că lucrările 
congresului au decurs într-o atmo
sferă de sinceră prietenie și a>u 
ajuns la rezultate dintre cele mai 
bune. Noi șîntent convinși că spor
tul ajută la crearea unor relații 
principiale, de amiciție între po
poarele noastre și că dorința de 
pace sălășluețte cu căldură în ini
mile tuturor celor care iubesc și 
cinstesc această activitate a trupu
lui și sufletului oamenilor.

In cadrul congresului au fost 
aduse completări importante ve
chiului statut al Jocurilor Balca
nice din 1931. care a fost modifi- 

care le-am îndrumat, 
de-a lungul anilor, iă- 
cindu-Ie să îndrăgească 
aeromodelismul, se nu
mără bineînțeles și fami
lia mea: toți copiii și 
soția, pentru care aero
modelismul a devenit un 
amuzament instructiv și 
o adevărată pasiune".

Aflu cu acest prilej că 
familia Pall a participat 
la toate concursurile pe 
oraș, raion și regiune, 
dasîndu-se pe locuri 
fruntașe. In acest sens, 
stau mărturie concretă 
diplomele, plachetele, 
medaliile și alte distincții 
care împodobesc pînă la 
refuz camera de musafiri 
a locuinței tov. Pali. 
Toate aceste „trofee" al
cătuiesc răsplata meri
tată a muncii fără pre
get a familiei de aero- 
modeliști.

atelie- 
muzeu 
micto- 
și tot

In camera din fund a 
locuinței, se află 
rul. Un adevărat 
de aeromodele, 

modele, machete
felul de materiale și u- 
nelte de specialitate, 
Dacă autoritatea și com
petența în materie a 

maistrului Pali mă ui
mesc pur și simplu, ca 
și nețărmurita sa pasiune 
de constructor de aero
modele și machete, de 
cele mai variate tipuri, 
insistența mezinului Pali 
de a-i cerceta aeromode- 
lul de faza I mă sur
prinde plăcut și îmi pro
voacă o legitimă admi
rație. Alături de mezin, 
pioniera Elena Pali este 
tare fericită: a terminat 
de meșterit un bolid și 
vorbește de pe acum de

In sala cercului de aeromodelism de la Rafi
năria IX se lucrează la construirea machetei 
7. lin.

participare deosebit de valoroa
să, în frunte ca Angelica Ro- 
zeanu, Ella Zeller, cunoscutul 
jucător maghiar Berczik, Gaat- 
ner, Harasztosi, Reiter și alții 
va fi dotată cu numeroase pre
mii consiind din cupe, plachete, 
diplome și abonamente la re
vistă. Sistemul de disputare va 
fi identic cu acela al campio
natului internațional de la 10— 
13 ianuarie, adică se vor juca 
meciuri eliminatorii la cinci pro
be individuale: simplu bărbați, 
simplu femei, dublu bărbați, du
blu femei și dublu mixt.

acesta la Belgrad. S-a 
i celei de

cat anul < ț_ 2.
stabilit: ca desfășurarea ___ ___
a XVI-a ediții a 7. B. să aibă loc 
la Atena, In zilele de 30, 31 august 
și 1 septembrie; a fost întocmit 
programul tip care va rămine Per
manent valabil pentru toate edi
țiile viitoare ale compeliți t. In 
întreceri au fost incluse și pro
bele feminine (100, 200, 300, 4x100 
m., 80 m. g., lungime, înălțime, 
greutate, disc, suliță și pentatlon) 
și decatlonul la bărbați. Clasament 
lele vor fi întocmite separat pen
tru bărbați și femei după princi
piul 6-5-4-3-2-1 p., iar ștafetele 
vor avea punctajul dublu. Echipe
lor clasate pe primul loc la bărbați 
și la femei li se vor decerne cu
pele challange ale Jocurilor Balr 
canice. Aceste cupe vor fi atri
buite definitiv echipelor care le 
vor ciștiga de trei ori consecutiv, 
sau de cinci ori alternativ. Au 
fost omologate recordurile balca
nice stabilite la Belgrad. Cu acest 
prilej au fost omologate și rezul
tatele atleților noștri; 400 m. — 
/lie Savel 47,8’; 400 m. g. — Ilie 
Savel 51,6; triplu — Sorin Ioan 
15,39; echipa Karandi, Sudrigean, 
Savel, Wiesenmayer la 4x400 m. 
cu 3:13.8. A fost stabilit un se
cretariat permanent al J. B. care 
va funcționa cite 4 ani în fiecare 
țară. Pentru început sediul acestui 
secretariat a fost fixat la Belgrad.

Jocurile Balcanice vor constitui 
un criteriu de selecție pentru for
marea echipei balcanice (cite 3 
atleți de fiecare probă) în vederea 
meciului pe care aceasta îl va 
susține anual în compania echipei 
reprezentative a țărilor scandir 

nave".

clipa frumoasă a primtH 
lui start. Iată-1 și pe „cei 
mare” dintre frați, crea
torul unui aeromode# , 
uriaș și totodată ingfr» 
nios. /

Și nu este nevoie să 
fii un mare specialist ca 
să-ți dai seama că în a- 
cel atelier se lucrează 
cu mult sîrg și că în mi-« 
ca încăpere este închisă 
o lume de plăcute stră< 
danii, planuri, vise, rea
lizări și satisfacții...

Dar munca maistrului 
Păli nu se rezumă nu
mai la atelierul din stra
da Decabal ci ea se con
tinuă cu aceeași însufle
țire și în cadrul cercuhrt 
de aeromodelism de la 
Rafinăria IX. Aci, tov. 
Pali este unul din ele
mentele de bază și de 
numele Iui se leagă rea
lizări meritorii atît în 
cadrul acestui cerc cîB 
și al activității de aero
modelism din orașul de 
la poalele Tîmpei...

★Seara tîrziu. c;nd 
mi-am luat rămas bun 
de la „cel cu avioanele', 
mi-am dat seama că fu
sesem cîștigat pentru a- 
ceastă minunată îndelet
nicire și că mă gîndeam 
la ziua cînd voi avea pri
lejul să întîlnesc echipa 
„Pali” la un concurs de 
aeromodelism.

N. DUMITRESCU 
k



Răsfoisem toată ziua colecția 
ziarului „Sportul popular", pre- 
găliidu-ne, ca In fiecare prag de 
an nou, pentru tradiționalul repor
taj retrospectiv. Pe block-notesuL 
nostru se strinseseră incet-incei, 
sumedenie de fapte, date, cifre 
referitoare la principalele compe
tiții internaționale la care partici
paseră sportivii romint in de
cursul celor 12 luni ale anului. 
Multe, atit de multe incit treaba 
devenise extrem de dificilă, acum, 
dnd urma să selecționăm, să sis
tematizăm întregul material- Cu 
ce să începi? Des ore care succes 
să vorbești 'mai întii ? Cum să a- 
Mgi, din noianul de însemnări, pe 
cele mai semnificative ?

Cercetam într-una block-notes- 
ul, dar, departe de a afla in el 
răspunsul căutat, anroape că mai 
rău ne încurcasem, de parcă 

tse-am fi rătăcit intr-un labirint fără 
de ieșire. Nu ne-am dai totuși 
bătuți ți, cu toată oboseala care 
începuse să ne cuprindă, am luat 
treaba încă odată, și incă odată 
de la început. Insă cifrele, cărora 
mai-mai că le imploram ajutorul, 
păreau că-și rid de noi. In fața o- 
chilor împăienjeniți, ele se prinse
seră intr-un dans amețitor, friii- 
gtnd rlndurile însemnărilor cu o 
horă fantastică, Intr-un ritm ne
bunesc. Vrînd-nevrtnd, toropeala 
•e cuprindea din ce in ce mai 
mult și, picotind, tnir-un tirziu a 
■trebuit să... ne recunoaștem în
vinși. Și' am adormit, duchid cu 
noi, pe căile visului, întregul con
ținut al block-notes-ului-,.
• • • . . . . . ■ 4

—Ei, dar ce-i asta ? Unde ne 
aflăm ? S-ar zice că-i o școală. 
Dar ce ciudată școală! Sala de 

Ei, ia să vedem, cum s-a pre
gătit handbalul ? Te rog să 
te gîndești bine ți să ne dai 

In răspuns concis și cuprinzător.
— tfa! Anul acesta, echipa fe

minină a Republicii Populare Ro- 
mine a cucerit titlul de campioană 
usondială-

curs seamănă mai de grabă cu un 
stadion, tribunele ții loc de pu
pitre, tabla e verde ca și gazatul 
.-dușumelei, iar catedra instalată 
— ia te uită! — chiar la „masa 
presei".

Deodată, se aude un fluier pre
lung de arbitru- Ce si fie? în
cepe meciul ? Nu: a sunat... clo
poțelul! Elevii se reped spre locu
rile lor și nu după mult timp ti
pare ți profesorul. Asta-i culmea I I 
Un copil! Un copil care de-abia I 
duce sub braț ditamai catalogul: I 
o tabelă de marcaj. Ne-a văzut și I 
se îndreaptă spre rid.

— A! Văd că avem și oaspeți . 
la examenul nostru de azi! Fiți 
bmeveniți! îmi dați voie să mă I 
prezint; 1957!

— Cum ? Cum ați spus ?
— Da! Sînt chiar 1957. anul 

cel nou, ți am primit sarcina să ! 
conduc examenul la „Competiții 
internaționale". Vă rog să luați 
loc lingă mine la „masa presei", 
că doar sinteți obișnuiți, și să 
începem-

Am mulțumit cum se cuvine și— 
ne-am conformat. Elevii stăteau e- 
moționați hi bănci, așteptindu-și 
rindul ia examen. Cu gesturi tac
ticoase, de o gravitate cate con
trasta cu figura lui de copil, pro
fesorul a așezat catalogul" la lo
cul obișnuit ți, făcînd un semn 
magic cu mina, pe tabela de mar
caj a apărut cu litere mari nume
le elevului care urma să fie exa
minat primul: HANDBALUL. E- 
lev ? Nu, o elevă! Și nu mică ne-a 
fost surpriza at uz ci cînd am recu
noscut In cea care urma să fie e- 
xaminată pe capitona echipei re
prezentative de handbal. Elena 
Jianu.

ducea oară a fost înscris numele 
țării noastre pe această cupă. Și 
încă nu e totul, pentru că 1956 a 
însemnat și anul consacrării echi
pei noastre masculine, care s-a 
clasat pe locul III la Tokio. Mari 
succese a repurtat și „schimbul" 
nostru de miine. Maria Golopența 
a cucerit titlul de campioană 
europeană neoficială la junioa
re, precum și titlurile de cam
pioană internațională a Fran
ței și a Austriei. La cam
pionatele internaționale de juniori 
ale Franței, prin Maria Golopen
ța, Mariana Barasch, Gh. Cobîr- 
zan și Mihai Iscovici, noi am cu
cerit toate titlurile puse ăi joc. 
Asta e în Unii mari tot ce aveam 
de spus.

— Foarte bine- Puteți trece la 
loc. Răspunsul a fost pe deplin 
mulțumitor. Tenisul de masă a 
luat fi el nota 5 !.„

Pe tabelă apăru de îndată 
numele următorului exami
nat: SPORTURILE NAU
TICE. Pe bancă se aflau 

mai mul ți elevi, canoiști, caiaciști 
ți schifiști. Care dintre ei toți se 
M prezenta in fața profesorului 
să răspundă întrebărilor examenu
lui? lală-l pe Leon Rotman, mai 
emoționat parcă dectt atunci dnd 
sa află la startul întrecerilor de 
canoe-

— Voi răspunde eu pentru toți. 
La locurild Olimpici am. izbutit să 
cucerim tocuri fruntașe El absolut

O primire călduroasă li s-a făcut jucătoarelor echipei de handbal la reîntoarcerea lor în Capitală, 
după strălucitul succes obținut la Campionatele mondiale din R. F- Germaiă.

Echipele R. Cehoslovace, R.P. Ro mine ți Uniunii Sovietice, clasate pe primele trei locuri la Campio*  
nai el- mondiale de volei desfășurate în capitala Franței.

— Excelent! E ți scurt, și... cu
prinzător. Dar, nu cumva poți să 
dezvolți subiectul ?

— Desigur. Am învins mai in
ti, ii preliminarii, echipa R. P. 
Polone, apoi în turneul final am 
dispus pe rind de formațiile Au
striei, Franței ți R. F- Germane. 
Și cred că nu o să mă criticați 
pentru citaiomanie, dacă îmi voi 
permite să completez răspunsul cu 
declarația lui Hăns Baumaz, pre
ședintele Federației Internaționale 
de Handbal: „Echipa romînă a 
prestat un joc frumos și în mare 
viteză. Am avut uneori impresia 
că pe teren este o echipă de băieți 
care a păstrat o grație feminină. 
Trebui(. să recunosc că am văzut
• adevărată echipă de handbal ale 
cărei jucătoare mînuiesc foarte 
kine mingea. Cu o asemenea omo
genitate tehnică, nu se pot lăuda 
multe echipe. Sînt foarte fericit că 
am văzut echipa Romînieț jucînd, 
«chipă despre care auzfeem și 
pînă acum multe lucruri bune. In 
prezent, însă, ne-am cohvinj că 
echipa romînă este foarte buni și 
că ea merită pe deplin titlul pe 

■care l-a cucerit" a încheiat Hans 
IPauman. In sfîrțit, nu voi uita ~să 
■Vă vorbesc și despre succesele bă- 
•.feților noștri, care au obținut mai 
-multe victorii în întilruri inter- 
icluburi, și care, chiar acum clteva 
idile, in prima lor tnlîlnire inter* 
■moțională la haridbal de 'sală, 
țți-au înscris în palmares o 'străht* 
ițită victorie In fața setecfidnalei 
^Belgradului.

Profesorul rta-și ascunse sails* 
țjacția-

— Perfect. Ai obții ut nota ma* 
țpimă. Să vină acum...

'<? i la^e^a de marcaj ser Iot 
, A numele altui elev: TENI-ț

e SUL DE AL4SA. StupoareF 
'Răspund apelului două eleve, care 
îfttt-s altele declt, Angelica Rozeand 
ifi Ella Zeller.

— Ne-am prezentat la examen, 
-Ca Și la masa de joc. Adică. în... 
-dublu. Așa am reușit de altfel să 
cucerim și la Tokio, în îndepărtata 

■Jop-nie, titlul de campioane mon
diale la această probă și, tot (ti 
tin’ndouă, alcătuind reprezentativa 
'dării, amvtinx patriei și faimoasa 
rupă ,,Cor billon", cu care este do* 
itată întrecerea pe națiuni a echi- 
tgelof feminine. Astfel, pentru -d

luate probele in care am concurat 
Din cele patru probe de canoe. In 
trei victoria ne-a revenit nouă, de 
două ori mie ți o dată cuplului Js- 
mailciuc—Dumitre Alexe. Victo
riile olimpice sint o confirmare a 
succeselor noastre anterioare. Ele 
vin să se adauge la victoriile obți
nute in Finlanda și in concursul 
internațional de la Snagov. Caia- 
ciștii au ocupai la Ballarat locul 
IV prin cuplul .Anastasescu—To- 
darof. Cit privește fetele, nici ele 
nu ne-au făcut anul acesta de ru
șine. In campionatele europene de 
la Bled, catotoarele și-au menți
nut locul al doilea în Europa, du
pă reprezentantele Uniunii Sovie
tice, cîștigind medalii de argint 
in proba de 8 L In schimb, 
schifiștii noștri s-au comportat 
destul de slab și n-au justificat 
speranțele puse în ei.

— Buuun. Atunci, nota 5 pentru 
canoiști, caiaciști și canotoare, iar 
pe schifiști... aștept să-i văd la 
lucru. In funcție de viitoarele lor 
comportări, le voi da notă d% tre
cere sau îi voi lăsa.-, corijenți! JȘi 
acum 
RUL.

Prezent!
Cel care răspunsese

să poftească la catedră TI-

■ Cel care răspunsese era—
ați ghicit — campionul o- 

limpic Ștefan Petrescu- Cu alură 
de„. elev sîrguincios. Ștefan Pe
trescu a prezentat succesele trăgă
torilor romi ni in 1956.

— Am să încep cu-., sfieșitul. 
Adică, cu Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, unde eu am obținut 
medalia de aur în proba de pistol 
viteză, Gh. Lichiardopol și-a ad
judecat pentru a doua oară meda
lia de bronz în aceeași probă, iar 
Iosif Sîrbu și Constantin Antone
scu au ocupai și ei locuri de 
frunte. Voi sublinia de asemenea 
victoria lui H. Hcrșcovici în me
ciul cu Danemarca, de la 'Copen
haga, unde l-a înrecuf pe celebrul 
Oile Jensen, ca și frumosul succes 
al lui lasif Sîrbu în concursul in
ternațional de la Praga.

— Mă bucur pentru victoriile 
voastre și vă doresc ca ți la exa
menul viitor să luați tot nota 5 
ca acum!

Cînd a fost chemat la catedră 
BOXUL, răspunsul l-a dat 
un antrenor, ți anume cel 

al lotului reprezentativ, Ion Popa.
Fără falsă modestie, pot 

spune că boxul romlnesc s-a pre

zentat strălucit la Melbourne. Am 
fost singura țară care a reușit 
performanța de a se califica cu 
toți boxerii înscriși în semifinalele 
competiției. Unul dintre ei, Nico- 
iae Lhica, a devenit campion olim
pic, după ce printre învinșii săi l-a 
„înscris" și pe renumitul Nicky 
Gargano, marea speranță a boxu
lui britanic- Mircea Dobrescu, pro
fund nedreptățit de decizie, a tre
buit să se mulțumească numai cu 
medalia de argint, ca și ttnărul 
Gheorghe Negrea, care participa 
pentru prima oară la o competiție 
de asemenea amploare. In sfîrțit, 
C. Dumitrescu a cucerit medalia 
de bronz. Alte succese? Desigur, 
au mai fost Și altele. De pildă, in 
vele două meciuri susținute in 
(ara noastră, reprezentativa 
sului a fost nevoită să plece 
gul tot de atîtea ori.

— Nota 5 și pentru box!

Pentru ATLETISM s-a 
zentat o tlnără

Parl- 
stea-

In com- 
pe care 
interna. 
C. Gre- 
VPiesen-

pre- 
înaltă și-..

* blondă. Ați ghicit desigur 
că e vorba de Iolanda Balaș. La 
14 iulie ea a stabilit la București 
un nou record european și mon
dial âi proba de săritură în înăl
țime (1,75 m). La Melbourne, re
cordul mondial a fost doborît, dar 
Iolanda a rămas mai departe re- 
cordmenă europeană. In anul 1956 
atleții romint au obținut succese 
frumoase. Astfel, Ion Soter și Ilie 
Savel au cucerit titlurile de cam
pioni ai Angliei, la înălțime și 
440 yarzi garduri) iar Ilie
Savel, de două ori, Sorin loan, Ion 
Wiesenmayer și ștafeta de 4X
400 m. au devout campioni al ce
lei de a XV-a Balcaniade, 
petiția de mare prestigiu 
o reprezintă campionatele 
(ionale ale R.P- Romine, 
cescu, de două ori și Ion 
mayer și-au înscris numele printre 
clștigători. In schimb, alți atleți 
au rămas datori cu o serie de re
zultate valoroase la mai multe 
probe.

p i așa, unul după altut, spor-
\ turile veneau în fața exami- 
9 natorului răspunzind și ob- 

(inînd mai toate note bune...
A venit rindul VOLEIULUI, 

care a prezentat cu lux de amă
nunte (secretarul de redacție nu 
ne-ar admite în ruptul capului să 
redăm tot răspunsul) excepționala 
comportare a echipelor reprezenta
tive la campionatele mondiale . dd. 

la Paris, unde au ocupai fiecare 
locul al doilea. Intr-un clasament 
general neoficial, întocmit de o 
serie de ziare pariziene, țara noa* * 
stră ocupa primul loc. SCRIMA (ti 
prezentat două medalii de argint: 
una obți.iută de O!ga Orban la * 
J. O. iar cealaltă de Maria Vicol 
la campionatele mondiale de ju*  
niori de la Luxemburg In plus, 
victoriile repurtate de Ecaterina 
Orb și Tănase Mur eșuau, doi ti- 
neri de mare viitor, la campionat 
tele internaționale ale R.P.R., aditi 
ceau o pledoarie pentru perspec
tivele deosebite ale acestui sport 
în țara noastră. FOTBALUL a 
fost unul din elevii cei mai... a- 
plaudați. Pentru ce ? Iată : locul 
I în turneul F.I.F.A., ocupat 
de „naționala" de juniori în seria 
a Il-a, victoria seniorilor obținută 
la Belgrad asupra redutabilei for
mații a Iugoslaviei și turneul e- 
chipei C.C.A. în Anglii, care a 
însemnat o bună propagandă fă
cută fotbalului romlnesc. Firește, 
fotbalul a căpătat și el o notă bu
nă, dar mai puțin bună declt ar fi 
putut obține dacă nu se prezenta 
slab la unele... extemporale: vezi 
meciul de la București cu echipa 
Suediei și întîlnirea' Ț.D.N.A. — 
Dinamo București de la Sofia...

In sfîrțit „raportul" celorlalte 
sporturi ;

GIMNASTICA : remarcabilul
succes al echipei feminine la J.O. 
(medalia de bronz), locurile trei 
la sol și patru în clasamentul ge
neral olimpic, obținute de Elena 
Leușteanu.

RUGBIUL : o victorie asupra 
lui Harlequins la București și un 
turneu soldat cu bune rezultate în 
Anglia.

CICLISMUL: excelenta compor
tare a lui Constantin Dumitrescu \ 
în „Cursa Păcii" (locul II) și în 
,,Turul Europei" (în care a cîștigat 
cu autoritate ultima etapă).

BASCHETUL: victoria asupra 
Italiei la Veneția, precum și cîști- i 
garea „Cupei Eliberării" la Cairo; ( 
destul de bine s.au comportat și ' 
fetele, clasate pe locul V la cam
pionatele europene de la Praga. 1

LUPTELE: medalia de bronz ] 
cucerită de Fr. Horvath și locul j 
IV ocupat de D. Pîrvulescu la 
J.O., locul trei ocupat de același 
Horvath in „Cupa Mondială" de 
la Istambul. Locul I, ocupat de D. 
Pîrvulescu în „Cupa Jadran" de . 
la Opatija, ca și victoriile asupra ' 
selecționatelor Egiptului și R. Ce
hoslovace...

Trecuse multă vreme de cînd 
1957 (și examina elevii- Deo
dată, tocmai cînd HOCHEI*  

UL PE GHEAȚA căuta să justifice 
slaba sa activitate internațională 
prin absența unui patinoar artificial, 
ciddata școală dispăruse ca prin 
farmec, șl treziți de-a birtelea 
ne-am găsit din nou în fața block- 
notes-ului plin de însemnări și 
cifre. In urechi ne răsunau ulti- 
mele cuvinte ale „profesorului" j

— Intr-adevăr, predecesorul mea, 
1956, a avut un an... bun. Chiar 

‘excepțional de bun și în orice caz. 
cel mai bogat în succese ~.:erna- 
ționale de penă acum— Mi noi 
strădui să-l imit și— să-l întrec!

Da ! Acum puteam începe re
portajul nostru retrospectiv—

CONSTANTIN FALP 
MARIUS GODEASU 

ROMEO VILARA



PENTRU PATRIA MEA DRAGĂ
Este pentru prima oară cînd 

aștern pe hîrtie cîteva rîndurî ea 
feitenția de a împărtăși tineretului 
sportiv din patria noastră bucu
ria pe care am trăit- o în clipele 
«fnd, în îndepărtata Australie, am 
auzit acordurile imnului drag al 
țării mele și am văzut cum pe cel 
mai înalt catarg din fața mea își 
■nduia faldurile tricolorul cu ste
ma Republicii Populare Romîne. 
In clipele acelea de profundă emo
ție și bucurie mi-am îndreptat gîn- 
dul spre cei cărora, de fapt, le da
torez succesul meu; m-am gindit 
și mă gindesc la regimul nostru 
democrat-popular care a creat 
sportului cele mai bune condi
ții de dezvoltare.

Sînt unul dintre milioanele de 
tineri cărora li s-au deschis larg 
căile spre înfăptuirea celor mai 
Îndrăznețe visuri. Simplu instala
tor sanitar, în pragul vîrstei de 
19 ani am făcut primii pași în 
viața sportivă, devenind membru 
si cercului „Tînărul dinamovist". 
La început am practicat sportul 
faptelor, dar după o scurtă pe
rioadă m-am simțit atras spre 
canotaj; îmi plăcea mai mult. Cu 
bunăvoință de frate mai mare, is
cusitul canoist Simion Ismailciuc 
mi-a împărtășit din cunoștințele 
sale tehnice, dîndu-mi prețioase 
Îndrumări în domeniul canotaju
lui. In continuarea activității mele 
sportive sfaturile antrenorului 
Radu Huțan mi-au devenit un 
adevărat program pe care l-am 
respectat cu convingerea că nu
mai astfel îmi voi putea îndeplini 
dorința de a fi un bun canotor.

Primele concursuri la care am 
luat parte mi-au întărit încrede
rea în forțele proprii și mi-au dat 
Imbold în activitatea mea sporti
vă. De aceea am perseverat în

Condiții superioare de pregătire —
performanțe de valoare

Mă mindresc astăzi cu două ti
tluri spre care năzuiam de mult: 
recordman al țării la pistol viteză 
și campion olimpic la aceeași pro
bă. Primul rezultat l-am realizat 
Intr-un concurs organizat în acest 
an în cinstea zilei de 23 August, 
iar cu a doua performanță obținu
tă la Melbourne întîmpin cea de a 
JX-a aniversare a Republicii Popu. 
lare Romîne.

Am devenit laureat olimpic și 
recordman R.P.R. numai după 
cinci ani de activitate în tir.

Se spune, obișnuit, că perfor
manța la tir este direct condițio
nată de vechimea pe standul de 
tragere. Desigur, există un oare
care adevăr într-o asemenea afir
mație, dar nu în sensul că nu
mărul ,.ghioceilor din păr"' condi
ționează realizarea performanțe
lor- In schimb, am simțit din plin 
caracterul determinant al condiții
lor de pregătire. Generația din 
care fac parte este tînără dar este 
generația fericită care a beneficiat 
de condiții excepționale pentru 
pregătirea sa, coridiții asigurate 
în anii democrației populare. Ast-i 
fel se explică faptul că noi am a-.
tins înalta măiestrie sportivă în- 
tr-un timp care altă dată părea, 
dacă nu imposibil, cel puțin un 
adevărat record.

Am ajuns să cunosc și să indră-» 
gesc tirul — mai întîi cel cu arma 
și apoi cel cu pistolul — într-una 
din obișnuitele competiții de masă 

i deschise tineretului. Mai tîrziu, în- 
• curajat și recomandat de unele re
zultate — încă depărtate de ac- 

țtuala performanță — am benefit 
! dat de sprijinul nelimitat al colec
tivului și asociației sportive, pri- 
mind arme și cartușe de cea mai 

■ bună calitate. Fără acestea, stră
duința mea s-ar fi risipit zadarnic, 
răminind ca alții — în trecut —■ 
un pasionat al tirului, talentat, dar 
fără posibilitate de progres- Dar 
In lupta pentru măiestrie, șlefui
rea calităților naturale și a 
celor dobîndite prin muncă te

antrenamente fără a-mî precupeți 
eforturile; uneori vîsleam ute 
100—120 km. pe săptămînă. Spre 
marea mea satisfacție, eforturile 
acestea nu au fost zadarnice. Ele 
mi-au dat posibilitatea să-mi asi
gur o pregătire corespunzătoare 
unor concursuri din ce în ce mai 
pretențioase.

Din momentul selecționării mele 
în Iotul olimpic al R.P.R. am sim
țit că această cinste și încrederea 
acordată îmi impun o înaltă în
datorire: să lupt cu toate forțele, 
să dobîndesc rezultate cît mai 
bune. Acum, nu mă mai stăpînește 
emoția acelui important și greu 
concurs, ci sentimentul mulțumi
rii că mi-am îndeplinit o fireas
că îndatorire față de patria mea, 
semn al dragostei și recunoștinței 
față de regimul nostru în anii că
ruia mișcarea sportivă pășește 
spre culmi tot mai înalte.

LEON ROTMAN 
maestru emerit al sportului 

campion olimpic

realizează în concursuri numeroa
se și cit mai valoroase. Ele nu 
ne-au lipsit în anii de democrație 
populară. Competiții interne, con
cursuri internaționale organizate 
In țară sau desfășurate peste gra
niță, campionate europene, toate 
ne-au fost accesibile și au contri
buit la perfecționarea noastră. In 
pregătirea pentru J. O. drumul no
stru a trecut prin „europenele" de 
la București (prima competiție de 
prestigiu organizată în țara noa
stră), prin concursurile din China 
Populară și prin „internaționalele' 
din acest an de la Tunari. Și, pen
tru că a venit vorba despre renu
mitul nostru poligon din pădurea 
Băneasa, vreau să subliniez că el 
însuși, prin. construcție, amplasa
ment și instalații, este o dovadă 
grăitoare a excepționalelor condi
ții asigurate sportivilor de patria 
lor iubită.

SE DEZVOLTA NECONTENIT 
ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASE

An de an tineretul pa
triei noastre întîmpină 
cu bucurie competițiile 

sportive de mase. Se 
poate spune pe drept cu- 
vint că în relativ 
scurta istorie a culturii 
fizice și sportului in re
gimul democrat popu
lar, fiecare an a adus 
forme noi în desfășura
rea acestor competiții.

In urmă cu zece ani 
au apărut primele forme 
de organizare a compe
tițiilor de mase „Cupa 
U.T.M.-ului', crosul „Să 
iniimpinăm 1 Mai', Con
siderai pe vremea a- 
ceea un mare succes, 
crosul „Să întimpinăm 1 
Mai' a strins la start 
80.000 participanți și nu
mărul acestora a conti
nuat să crească an de 
an. Cu dîtă duioșie își 
aduc și azi aminte mulți 
dintre sportivii noștri 
fruntași care și-au înce
put „cariera" sportivă 
odată cu participarea la 
C.U.T, sau C.T.M. Par- 
că-l văd și acum pe Me- 
rică cîștigind proba de 
săritură în înălțime 
(1,55 m.) la faza de

Câteva cuvinte
Aș vrea să. spun aci cîteva cu

vinte despre profesiunea de an
trenor, despre munca aceasta pa
sionantă, de o neasemuită frumu
sețe. De curînd, pe ringul din Mel
bourne, cei patru boxeri pe care 
i-am antrenat zi de zi timp de un 
an, mi-au adus cea mai frumoasă 
răsplată pe care o puteam visa: 
patru medalii olimpice 1 Satisfac
ția antrenorului în clipa cînd ele
vul său, pe care l-a sfătuit, l-a 
îndrumat cu grijă de părinte sau, 
dacă vreți, de frate mai mare, 
primește laurii victoriei este atît 
de mare, îneît nu poate fi lesne 
împărtășită. Am încercat această 
emoție covîrșitoare și pot să vă 
mărturisesc că abia atunci mi-am 
dat seama cu adevărat de rostul 
nostru, al antrenorilor, în pregăti
rea tinerilor sportivi, în îndruma
rea lor pe un drum sănătos. Și vă 
asigur că nu numai cu mine s-ă 
întîmplat acest lucru. Mi s-a po
vestit la întoarcerea noastră din 
Australia că în zilele cînd „băieții" 
lor aveau de susținut meciuri, la 
mii de kilometri depărtare de ei, 
Constantin Nour, Marcu Spakov 
șl D. Călinescu, antrenorii secții
lor de box din care fac parte 
Unea, Negrea, Dobrescu și Dumi
trescu, nu-și mai găseau astîmpăr.

Profesiunea de antrenor este cu 
adevărat pasionantă. Băieți tineri, 
aflați la vîrsta tuturor năzuințelor, 
tie încredințează nouă speranțele 
W. Și hod avem datoria, Înalta

zonă a C.T.M. fiind ne
voit să sară in picioare
le goale, jenat de neo- 
tnșnuința pantofilor cu 
cuie. Dar aceasta nu 
era decît începutul 
activității sportive de 
mase-

La 14 mai 1950, dtn 
inițiativa U.T.M.-ului s-a 
introdus în (ara noas
tră complexul sportiv 
G.M.A. La mai puțin 
de șapte ani de la In
troducerea acestuia, pes
te 1.000.000 de sportivi 
poartă cu mîndrie mi
cuța insignă, simbol al 
pregătirii fizice multila
terale. lncenind din a- 
nul 1955 competițiile de 
mase au îmbrăcat a 
formă nouă, unind efor
turile tuturor organiza
țiilor sportive în marea 
competiție pe țară Spar
tachiada de iarnă si 
vară a tineretului. Ma
siva participare a tine
retului sătesc la con
cursurile Spartachiadei 
exprimă clar popularita
tea acestei competiții în 
masele largi. Dacă în 
timpul regimului bur
ghez de tristă amintire

excepție făceau unele 
comune în care se 
practica sportul, astăzi 
excepții sînt comunele 
in care nu se face sport.

Odată cu puternica 
dezvoltare a activității 
sportive de mase a 
crescut și baza mate
rială pentru practicarea 
sportului. Statul nost'u 
democrat popular pre
vede prin lege ca în 
fiecare comună să se 
pună la dispoziția spor
tivilor locuri pentru a- 
menajarea bazelor spor
tive, In întreaga țară, 
prin fondurile asigurate 
de guvern și organele 
locale ale puterii de 
stat, prin munca plină 
de abnegație a sporti
vilor au fost amenajate 
mii de boze sportive 
simple și complexe. O 
nouă formă de desfă
șurare a competițiilor de 
mase, campionatele co
lectivelor sportive, a 
fost generalizată in 
cursul anului 1956. Lar
ga popularitate de care 
se bucură această for
mă de desfășurare a ac
tivității sportive de

despre o procesiune pasionantă

obligație morală, de a-i modela, 
de a scoate din ei oameni adevă- 
rați, sportivi de calitate, dublați 
de cetățeni conștienți.

Firește, profesiunea de antrenor

ram HUA HtMĂKH«TĂ A PARTIDULUI-
Activitatea de cultură fizică și 

sport în mediul sătesc a început 
să se desfășoare în mod organizat 
conform sarcinilor trasate prin 
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. din 26 iunie 1949. De Ia 
această dată și pînă în anul 1953, 
de activitatea de cultură fizică și 
sport la sate răspundeau comite
tele raionale și regionale C.F.S. 
sprijinite de organele U.T.M., cele 
ale ministerelor Invățămîntului, 
Culturii, Agriculturii și Silvicul
turii, ca și ale Centrocoopului, iar 
de sectorul socialist de stat miș
carea sindicală prin comitetul 
central al Sindicatului muncito
rilor agricoli.

Dezvoltarea activității sportive 
la sate a impus însă înființarea 
unei asociații sportive care să aibă 
menirea de a îndruma și coor
dona dezvoltarea necontenită a ac
tivității sportive sătești. Așa a 
luat ființă, la 6 mai 1953, aso
ciația Recolta.

Pentru a i se asigura baza ma
terială, asociației i s-a acordat ini
țial, printr-o Hofărîre a Consiliu
lui de Miniștri, o subvenție de 
aproape 1 milion și jumătate lei. 
N-a fost numai atît; prin grija 
nemărginită a Partidului Munci
toresc Romîn, comitetele regionale 
și raionale de partid au avut ca 
sarcină să sprijine această ac
țiune de înființare a colectivelor 
sportive în mediul sătesc. In ace
lași timp, prin interesul real de
pus de activiștii de partid, s-a 
reușit să se facă o bună selec
ționare a acelor elemente care ur
mau să-și desfășoare munca pe 

mase, instituirea în anul 
1957 a insignei de cam-, 
pion al colectiv uhu spor
tiv deschide calea unei 
noi forme de atragere a 
maselor spre activitatea 
sportivă. De asemenea, 
marea majoritate a ca
lendarului competițional 
este orientată spre ac
tivitatea sportivă de ma
se. Campionatele raio
nale de fotbal, atletism, 
volei, etc. „Cupa R.P.R." 
la fotbal la care au 
participat — în cursul 
anului 1956 — 2.300 eJ. 
chipe au un puternic cat 
racter de masă.

Acum în prag de an 
nou, organizațiile spere 
tive vor trebui să ana
lizeze în mod temeinic 
succesele și lipsurile din 
anul 1956 și să por
nească cu hotărire la în
făptuirea importantelor 
sarcini care le stau în 
față pe linia dezvoltării 
necontenite a activității 
sportive de mase.

ALȘO BALAȘ 
director în C.C.F.S.

implică o muncă migăloasă, uneori 
de ani și ani, pentru obținerea unui 
rezultat. Dar cum să nu o faci 
cu plăcere, din toată inima, cînd 
ți sau creat condițiile necesare și 
cînd se iau mereu măsuri pentru 
îmbunătățirea lor ? Mă gindesc ce 
însemna în trecut profesiunea de 
antrenor 1 De cîte ori Toma Pa-: 
naitescu, fostul eu antrenor, n-a 
trebuit să-și rupă, cum se spune, 
„de la gură" pentru ca să-mi 
pot eu cumpăra o pereche de ghete 
de box sau un rînd de echipament! 
Mai sînt desigur și acum unele 
greutăți, dar principalul — din a- 
cest punct de vedere — este că în 
sportul nostru de azi există o cu 
totul altă concepție în ce privește 
rostul antrenorului. Iar aceasta ne 
dă puteri nebănuite 1

ION POPA 
antrenor de box j

lîngă colective; altfel spus, ani 
avut de la început garanția că 
putem conta pc oameni care do
vedesc interes pentru populariza
rea sportului la sate și care în 
același timp manifestă pricepere 
și seriozitate.

Avînd, în general, condiții bune 
de dezvoltare, asociația Recolta 
a ajuns ca la sfîrșitul anului 1955 
să cuprindă întreaga activitate 
sportivă de la sate, iar în acest 
an, prin comasarea cu fosta a so-» 
ciație Avîntul, înglobează și colec
tivele sportive cu specific fores-» 
tier. In momentul de față aso
ciația Recolta numără aproape 
5000 de colective sportive cu peste 
16.000 secții pe ramură de sport 
în care activează aproape 400.000 
membri.

Aproape o treime dintre ei sînt 
purtători ai insignei G.M.A., iar 
circa 24.000 au clasificare spor
tivă.

Un deosebit aport l-a adus aso
ciația în competițiile sportive de 
masă și în special la Spartachiada 
de vară a tineretului din acest 
an, cînd a mobilizat un număr 
cu mult peste un milion de parti- 
cipanți.

Recunoscători partidului și gu
vernului pentru tot sprijinul dat, 
activiștii și sportivii asociației. Re
colta se vor strădui ca și pe viitor 
să obțină succese importante în 
dezvoltarea activității sportive la 
sate.

VASILE GRIGORE 
președintele asociației Recolta
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Duminica | 
ora 14 

Stadionul 
Republicii I

propuse de bulgari la 
lui noiembrie din cauza 

de campionat, iar 
pe cele propuse de Di- 
a doua jumătate a lunii

Fotbal la 30 decembrie!...
Au trecut mai bine de 10 ani 

de cînd am înregistrat un aseme
nea eveniment internațional în 
„miez de iarnă”. In decembrie 
1945 echipa sovietică Dinamo 
Tbilisi a dat prilej sportivilor bucu- 
reșteni să asiste — și încă în nu
măr mare — la un meci de fotbal 
pe zăpadă pe Stadionul din Dea
lul Spirii. Aceluiași stadion îi re
vine cinstea să găzduiască, mîine, 
o nouă partidă în decembrie, dar 
fără zăpadă (pînă mîine însă, 
poate mai este timp să ningă...). 
De data aceasta este vorba de un 
joc oficial: returul Dinamo — 
Ț.D.N.A. Sofia, ultimul din etapa 
optimilor de finală a „Cupei cam
pionilor europeni”.

Istoria acestei partide este cu
noscută: Dinamo n-a putut accep
ta datele 
începutul 
jocurilor 
Ț.D.N.A. 
namo în 
noiembrie din cauza turneului o- 
limpic. In felul acesta și în urma 
unei aprobări speciale a U.EF.A. 
(Uniunea europeană de fotbal a- 
sociafie) jocul a fost aminat pînă 
Ia sfirșitul acestui decembrie.

Interesul pentru această întîl- 
nire s-a păstrat însă, aproape in
tact, deși în tur Ț.D.N.A. a cîști- 
gat cu 8-1 și, deci, echipa califi
cată pentru „sferturile de finală”’ 
ale competiției este cunoscută de 
Steaua Roșie Belgrad, viitorul său 
adversar. In această privință nu 
mai înzape nici o discuție, oricît 
de... rotund ar fi balonul...

— „8-1 înseamnă 7 goluri han
dicap și oricît s-ar spune este o 
distanță greu de acoperit — ne 
spunea oftind Al. Ene. —- Pentru 
noi, acum este important să ne 
revanșăm și să ne reabilităm. 
Mai mult nu putem pretinde”.

— „Intr-adevăr — a intervenit 
antrenorul Angelo Niculescu — 
meciul de duminică cu Ț.D.N.A. 
rămîne pentru noi doar un joc de 
prestigiu, în care singura noastră 
dorință este să ne revanșăm rșa- 
bilitîndu-ne în fața spectatorilor 
noștri. Echipa noastră s-a mișcat 
bine în meciul cu selecționata 
București, care poate fi conside
rată drept echipă națională. Re- 
editînd această comportare, mîine 
am speranța că formația noastră 
va reuși să se revanșeze asupra 
Ț.D.N.A.-ului, care de asemenea 
este o echipă națională. Și cu două 
rezultate bune în compania unor 
astfel de formații consider că ju
cătorii noștri și-ar încheia cu bine 
bilanțul activității pe acest an".

Fără discuție că jocul de mîine 
poartă acest caracter „de presti
giu” și pentru Dinamo și pentru 
spectatorii noștri, care nu pot de- 
cît să dorească un nou succes ro- 
mînesc și care știu să-și încura
jeze echipele în întîlniri internațio
nale. Cu sprijinul spectatorilor, 
formația Uțu-Popa, I. Lazăr, F, 
Anghel-Călinoiu, Nunweiller-R. 
Lazăr, Nicușor, Ene, Neagu și 
Suru Ie poate da satisfacția unei 
comportări bune și a unui rezultat 
corespunzător.

Partida însă este de prestigiu 
și pentru Ț.D.N.A. care a sosit 
ieri dimineață în Capitală, cu o 
hună doză de optimism, deși con
sideră meciul cu Dinamo ca foarte 
dificil. Campioana Bulgariei și 
baza echipei naționale vrea să ră- 
mînă neînvinsă anul acesta în 
jocurile internaționale. Are toate

Gălățeanul V. Filiuță (dreapta), pe care tl vedem aci intr-un 
trie ci susținut în compa tia lui / Zlătaru, este unul dintre boxerii 
tineri care s au afirmat cu prilejul preced ti elar edilii ale campiona

tului de calificare.

Thl'N AMO urmărește revanșa șî 
___— — reabilitarea in fața
unei echipe neînvinse 
încă anul acesta

La numai două ore după sosirea lor în Capitală, fotbaliștii de la 
Ț.D.N.A. au fost prezenți pe stadionul Republicii unde au făcut un 
antrenament ușor.

Obiectivul aparatului foto-reporterului nostru a surprins 
ment al acestui antrenament.

motivele să aspire la acest titlu 
de glorie. „-Niciodată echipa na
țională a Bulgariei nu a prins o 
formă atît de bună — ne spunea 
corespondentul nostru Toma Hris- 
tov — și aceasta se datorește 
exclusiv formației Ț.D.N.A., care a 
dat majoritatea jucătorilor”. Fap
tul constituie o garanție a cali
tății jocului de mime, in care 
Ț.D.N.A. va alinia probabil o for
mație modificată: Naidenov-Raka- 
rov, Manolov, Covacev-Boșkov, 
S toi a nov-Mi la nov, Vladimirov, Ka- 
naiotov, Kolev, -Ia nev. Rezerve? 
Andonov (portar), Enișemov 
(fundaș), Zvetcov (mijlocaș), Di
mitrov, Ștefaoev și Mihailov (îna
intași).

Noutatea este tînărul Vladimi
rov, golgeterul campionatului bul
gar și fost înaintaș al echipei Mi- 
nior din Dimitrovo pină in luna

PRIMELE ZILE ALE ANULUI, PRIMELE COMPETIȚII DE BOX
Tradiția împământenită de cîțiva 

ani parcă cere ca anul sportiv să 
înceapă cu întreceri pugilistice! 
Intr.adevăr, dâi 1954, primele zile 
ale anului coincid de fiecare dată 
cu începerea unei importante com
petiții de box: campionatul de ca
lificare pentru seniori, urmat, 
la scurtă vreme, de campiona
tul republican pentru juniori. 
Deși la prima vedere s-ar părea 
că este vorba de două competiții 
care n-au nimic comun, realitatea 
este că rolul lor se aseamănă. A- 
mindouă au rostul de a îmbogăți 
baza de mase a boxului nostru, de 
a ridica noi elemente talentate, 
oreîndu-le posibilități concrete de 
afirmare. In decursul anilor, dato
rită campionatelor de calificare și 
de juniori s-au impus atenției 6 
serie de tineri pugiliști care au 
confirmat mai apoi speranțele le
gitime puse in ei: Puiu Nîcolae, 
Ludovic Ambrus, V. Filiuță, Radu 
Bojic, C. Calenciuc, I. Military, 
V. Vintilă, Maximilian Biedl, etc.

| Jocul retur 

în „Cupa 
campionilor 
europeni

; un mo- 
(Foto : I. Mihăică)

septembrie, cind a plecat sa-și sa- 
tisfacă serviciul militar. Vladimi
rov urmează să joace in locul lui 
Dimitrov, care nu este în formă. 
De altfel, condițiunile diferite de 
climă in care s-au pregătit după 
înapoierea de la 
fost resimțite de 
cătorilor bulgari, 
este accidentat și 
participarea lui

Ei sint gata însă, pentru a-și 
apăra cu toată energia șansele și, 
în același timp, pentru a Împie
dica revanșa dinamoviștilor, in
tr-un meci plin de perspective, 
care are asigurată o conducere 
competentă în persoana arbitrului 
austriac G. Jiranek, ajutat de 
compatrioții săi O. Frantz și Ed. 
Babakec, așteptați să sosească 
azi.

Melbourne. au 
majoritatea ju- 

In plus, Boșkov 
nu-i încă sigură

clasificare, 
celor 

etape, prevăzute de regula
tor cîștigătorii și finaiiștii 

dreptul de a-și măsura pu- 
cu fruntașii boxului nostru

După cum se știe, campionatul 
de calificare este competiția pre
liminară campionatului republican 
de seniori. El reunește la start 
marea masă a boxerilor cu cate
gorii inferioare de
Aceștia se întrec în cadrul 
patru 
merit, 
obțin 
terile 
la campionatele republicane. In 
felul acesta se face o triere rigu
roasă, și se poate spune că 
fiecare boxer are posibilitatea 
de a-și încerca șansele. Mai ales 
că, spre deosebire de vechea for
mulă a campionatului, există de 
data aceasta un echilibru de va
loare, fiind eliminate de la bun în
ceput situațiile cind un boxer tî- 
năr și neexperimentat era „masa
crat" de un adversar mult mai 
bun, de o categorie de clasificare 
mult superioară. Reprezentînd 
competiția de masă a boxului no
stru, campionatul de calificare are 
o însemnătate deosebită și 
lucru trebuie să fie clar nu 
pentru boxeri și antrenori, 
pentru activiștii sportivi.

Din păcate, 
campionatului 
fost prea bine 
parte, secțiile 
întotdeauna eforturi pentru a 
zenta pe ring un număr cît 
mare de pugiliști, iar pe de 
parte antrenorii au privit cu 
perficialitate această întrecere și 

s-au străduit să asigure elevi
lor o pregătire corespunzătoa- 

pe plan tehnic, tactic și fizic, 
a rezultat de aci ? Multe reu

niuni de valoare îndoielnică și ne
glijarea totală a calității în favoa
rea obținerii rezultatului imediat. 
Firește, o asemenea orientare gre-

acest 
numai 
ci și

pînă acum 
de calificare 
înțeles. Pe 
de box n-au

rostul 
nu a 
de o 
făcut 
pre- 
mai 
altă 
su-

SELECȚIONATA DE FOTBAL A ORAȘULUI BUCUREȘTI 
AȘTEPTATĂ CU VIU INTERES IN GRECIA

Delegația sportivă 
participat la ședința 
niadei de atletism, ne-a adus vești nu numai despre această impor
tantă întrecere atletică internațională. Tov. Andrei Săvescu — 
unul din cei doi delegați romîni la ședința de la Atena — ne-a 
informat că vizita fotbaliștilor romîni este așteptată cu un mare 
interes în Grecia. Jocurile selecționatei orașului București — prima 
echipă romînească de fotbal eare joacă în Grecia după mai bine 
de 20 de ani — sînt considerate drept evenimente sportive de 
seamă și presa de specialitate le acordă loc de frunte.

In Grecia, echipa bucureșteană va susține în mod cert trei 
partide, ale căror date, comunicate de federația greacă, sînt urmă
toarele : 1 ianuarie la Atena cu selecționata orașului; 3 ianuarie la 
Atena cu echipa de club Panathinaikos — deținătoarea Cupei — și 
ia 7 ianuarie la Pireu cu echipa de club Olimpiakos, campioana 
Greciei. S-ar putea să aibă loc și un al patrulea meci, la Salonic, 
după 7 ianuarie, după cum este probabil ca selecționata București 
să-și prelungească turneul în Turcia, Liban și Siria, între 14 ianuarie 
și 15 februarie.

Din lotul fotbaliștilor noștri care urmează să plece astăzi în 
Grec a, fac parte: Toma, Dungu — Zavoda II, Apolzan, Brînzei, Ivă- 
nescu — Bodo, Onisie, Bone —Cacoveanu, Constantin, Ozon, A- 
lexandrescu, Zavoda I, Georgescu, Tătaru. Antrenori: Gh. Popescu 
și Em. Vogi.

romînă, revenită în {ară de la Atena, unde a 
pentru organizarea viitoarei ediții a Balca-

Anul atletic 1956
Alergătorii de smifond

seriosun
S00 metri

1:50.7 (1:51,9) Ștefan Mihaly 
1:51.3 (1:524) - “
1:52,3 (1:55,0) 
1:52.7 (1:534)
1:534 (2:00,0)
1:53,4 (1:56.9)

Che (D)
1:5X8 (1:56.7)
1:54,2 ( — ) 
1:54.5 ( — )
IȘi.S (1:534) 

(H) 
(St.)Zoltan Vamoș

Traian Sudrigean (St.) 
Dumitru Bîrdău (D) 
Iuliu Karandi (P) 

Alexandru Duraitra-

Eugen Danciu (St.) 
Ion Boitoș (*R)  
Victor Pop (D)

• Deși rezultatele concursului Pro
nosport nr. 51 <fin 23 decembrie n-au 
constituit o... colecție de surprize, 
totuși un singur participant a reușit 
să le indice pe toate. Numele său, 
HRONI NICULAE, vă este desigur 
bine cunoscut. Ceea ce nu știți însă 
e faptul că posesorul celor pesta 
150.090 lei este funcționar la Baza 1 
Petrol Constanța. Buletinul premiat 
l-a depus însă la... Galați unde s« 
afla în deplasare! o dovadă concretă 
a consecvenței cu care particLpă la 
concursurile Pronosport și bineînțe
les a faptului că depunînd buletine 
la fiecare concurs este imposibil să 
nu prinzi și premiul cel mare!

® Participanții din Capital# îșl 
mai pot depune buletinele pentru 
concursul Pronosport nr. 52 pînă 
mîine duminică la ora 12. După cum 
se știe la acest concurs sînt atribuite 
pe lingă premiile în bani pentru 12, 
11 și 10 rezultate exacte și premM 
speciale pentru variantele cu „0** 
rezultate: o motocicletă I.J. de 358 
cmc. pentru participantul cu cele 
mai multe variante cu ,,0” rezultate 
și o motocicletă I.J. de 350 cmc. șl 5 
ceasuri „Doxa” prin tragere din 
urnă.

De remarcat că la ultimele trageri 
din urnă a premiilor speciale moto
cicleta Ț. J. de 350. cmc. a revenit 
unor participanțl care nu aveau de- 
cît o singură variantă cu ,,0” rezul
tate. Cum obținerea unei motociclete 
cu 2 lei nu este o performanță de... 
neglijat fără îndoială ca fiecare din
tre dvs. nu trebuie să uite că odată 
cu buletinele pe care le va depune 
pentru obținerea premiilor I, II și ni 
să depună cît mai multe variante 
pentru ..0” rezultate.

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 51 (etapa din 23 de
cembrie) continuă în Capitală astăzi 
d'upă amiază începînd de la ora 1T 
numai ia Agenția Centrală Prono
sport din Calea Victoriei nr. 9.

• Duminică dimineața începînd de 
la ora 10 va avea ioc în sala Ansam
blului de Estradă' din Calea Victoriei 
nr. 174 tragerea din urnă a premiilor 
acordate de I.S. Pronosport cu pri
lejul Anului Nou: 4 motociclete I.J. 
de 350 cmc., 2 ceasuri Schaffhausen, 
10 ceasuri Doxa, 10 aparate de radio 
„Stasfurt” și 20 stilouri Pelikan.

Tragerea din urnă va fi urmată <fe 
spectacolul „SUCCES LA... PRONO
SPORT! competiție muzicală în nu
meroase reprize de Alexandru Andy 
și Florentin Delmar în colaborare cu 
Blaj Gheorghiu. Prezentarea specta
colului: H. Nicolaide și Fedora Gam- 
berto. Vor interpreta: Gică Petrescu, 
Mara Ianoli, Cezarlna M'oldoveanu, 
Trio Armonia format din Margareta 
Mureșanu, Victoria Manolescu, Mona 
Scotti, George Hasgan, Blaj Gheor
ghiu, Horia Căciulescu, Harry Har- 
wey. Conducerea muzicală: Sergiu 
Malagamba și Gaston Ursu.

Intrarea pe baza invitațiilor care 
se găsesc la Agențiile Pronosport.

NUMĂRUL VIITOR AL ZI
ARULUI NOSTRU VA APA
RE JOI 3 IANUARIE 1957, LA 
ORA OBIȘNUITA.

Ferd. Moscovici (P)
l.iOO metri
Dumitru Bîrdău £D) 
C-tin Grecescu * 
Victor Pop (D) 
Ion Bădici (D) 
Ferd. Moscovici

(D)
3:4X8 (3:5X6)
3:49,8 (3:57,6)
3:514 (3:534)
3:52,2 (4:894)
3:52,6 (3:54,0) 
3:554 (4:134) Nicolae Bunea
3:56,6 (4:04,4) Ion Puică (St.)
3:574 (4:01.4) Ion Pricop (P)
3:57,8 (4:054) Tadeus Strzelbiscki (D)
3:50,0 (4:054) Constantin Aloanei 

(C.C.AJ
50M metri

14:184 (14:504) C-tin Grecescu (D)
14:19.6 (15:034) Nicolae Bunea (C.C.A.)
14:26,9 ( —) Constantin A ioanei 

(C.C.A.)
14:27,4 (15:00.4)
14:29,6 (14:584)
14:45,4 (14:52,6)
14:464 (15:42.0)
14:494 (15:66.4)

Ion Bădici (D) 
Victor Pop (D) 
Ion Pricop (P) 

Ion Veliciu (St.) 
Vaâle Weiss (D)

șită nu putea duce la rezultate 
prea bune și de aceea ea a cons
tituit o piedică în calea ridicării 
campionatului de calificare pe o 
treaptă superioară.

Anul acesta, campionatul de ca
lificare începe sub alte auspicii, 
sub semnul strălucitelor succese 
obținute de boxerii noștri la Jocu
rile Olimpice. El trebuie să ne a- 
rate în ce măsură valoarea medie 
a boxului nostru se apropie de 
valoarea fruntașilor, a medaliați- 
lor olimpici. Prima etapă, raiona
lă, sorocită să se dispute între 1 
și 27 ianuarie, va trebui să aducă 
un mare număr de boxeri pe rin
gurile din întreaga țară, să bisem. 
ne o adevărată și concludentă 
trecere în revistă a masei boxeri
lor noștri. Reuniunilor trebuie să 
li se asigure un cadru adecvat, 
ceea ce este perfect posibil, dacă 
există bunăvoință și spirit orga
nizatoric. Intruclt meciurile vor 
avea loc iz fiecare raion, prilejul 
poate fi folosit pentru a difuza 
tn rindurile spectatorilor, prin in
termediul crainicilor, anumite a- 
mănunte regulamentare, contribu
ind la educarea lor. la ridi
carea exigenței lor. Campionatul 
de calificare va putea deveni ast
fel o competiție cu adevărat po
zitivă, utilă in înțelesul deplin al 
cuvîntului.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
întrecerea juniorilor. Revine an
trenorilor misiunea de a suprave
ghea cu atenție nivelul de pregă
tire al tinerilor boxeri, pentru a 
evita astfel înfringerile categorice 
care pot avea urmări grave asu
pra acestora- Și nu trebuie uitat 
că elementele de tehnică și tacti
că se „altoiesc" cum nu se poa
te mai bine tocmai pe tinerii înce
pători, pe boxerii încă neformați.

MARIUS GODEANU

și fond au înregistrat 
salt valoric

Dinu (E) 
(31:55,8) Nîcolae Bunea (C.C.A.) 
(31:44,8) Vasile Weiss (D) 
(31:37,4) Ferd. Moscovici (P) 
( — ) Ion Pricop (P) 
( — ) Ion Bădici (D) 
(32:22,0) Tadeus Strzelbisdd (D) 
(32:20,0) Nicu Nicolae (E) 
(32:56,6) David Kohn (E)

14:52,0 (14:50,4) Ferd. Moscovici (P) 
14:54,6 (15:19,8)Ion Puică (St.)

10.000 metri
30:25,2 (31J0,Q) C-tin Grecescu (D) 
30:58,0 (31:02,0) Cristea 
31:01,8----------— ‘
31:11,2
31:19,4
31:31,6
31:39,8
31:57,6
32:13,8
32:28,4 . ____________

In paranteze, cele mai bune rezxd- 
tate dm 1955.

(D) 
(C.C.A. onosport



Schiorii din Europa în
In sezonul sportiv dc. iarnă 

195o, 1957, schiorii din Eurvj a vor 
avea un bogat sezon internațional. 
In felul acesta federațiile de spe
cialitate din diferite țări vor avea 
prilejul să verifice posibilitățile 
schiorilor susceptibili de selecțio
nare în vederea participării la vii
toarea ediție a campionatelor mon
diale.

In numeroase oraișa din Uni
unea Sovietică sezonul de iarnă a 
lost inaugurat odată cu apariția 
primei zăpezi. La Novosibirsk, 
Celiabinsk, Kalinin, cei mai buni 
schiori au început antrenamentele 
și au luat parte Ia primele con
cursuri. La Moscova, sezonul a 
lost inaugurat la 16 decembrie 
cînd pe Colinele lui Lenin a avut 
loc primul concurs oficial de des
chidere a sezonului, prin desfășu
rarea probei de slalom. Au partici
pat nu mai puțin de 60 femei și 
100 bărbați. Proba rezervată fe
meilor a revenit concurentei Ale
xeeva T. (Burevestnik) cu timpul 
de 48,6, iar cea masculină con
curentului O. Cerkasov (DinamoJ.

Lotul reprezentativ de schi a 
Cehoslovaciei și-ă început pregă
tirile în vederea actualului sezon 
în cunoscuta localitate Spindleruv 
Mlyn. Timp de 14 zile, aici s-au 
antrenat componenții lotului de 
săritori și cei die la combinata al
pină, în total 26 de schiori. An
trenamentele au fost conduse de 
antrenorul de stat Belonoznik care 
s-a ocupat de fiecare schior în 
parte. La proba de sărituri rezul
tate mulțumitoare au dat concu-

• Tenismenii australieni Hoad 
și Rosewall au adus țării lor și în 
acest an Cupa Davis. Cîștigînd 
proba de dublu și ultimele două 
simpluri, ei au înregistrat o cate
gorică victorie asupra reprezentan
ților S.U.A. 5—0! De notat că în 
toate meciurile finalei, australienii 
n-au pierdut decît 3 seturi!

w
• Ziarele japoneze anunță că fe

derația de atletism a Japoniei a 
hotărît la 26 decembrie să trimită 
o delegație în R.P. Chineză în 
cursul lunii august 1957.

■Ar
• Echipa reprezentativă a cicli

știlor bulgari a început de curind 
la Plovdiv pregătirile în vederea 
participării la Turul Egiptului. Din 
echipă fac parte N. Hristov, B. 
Koțev, S. Gheorghiev, D. Kolev și 
N. Filipov. Cicliștii bulgari vor 
pleca spre Egipt la 4 ianuarie.

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
ANKARA: Spartak Praga Sokolo- 

▼o-Selecționata Ankara 1-1.
BRUXELLES: Dukla Praga-S. C. 

Anderiecht 2-1 (1-V).
MILANO: Honved-Internazionale

2-1 <»-•».
NEW-YORK: Rapid Viena-Selecțio- 

nata New York 4-1.
TTTOGRAD: (Iugoslavia): Ferenc- 
vri ■iMmiiort 2-1 (0-1).
MN NOU, DESPRE TRADIȚIILE 

BRITANICE...
ț

Timpul rece și urît care s-a abătut 
asupra Angliei a stat în calea res
pectării integrale a tradiției brita
nice. care cere ca în zilele sărbăto
rilor de iarnă' să se dispute fără 
pauză Jocuri de campionat. Intr-acTe- 
văr, o serie de meciuri au trebuit 
să fie amînate, ceea ce, desigur, a 
produs „goluri’’ nedorite în bugetul 
cluburilor, dar a fost probabil un 
foarte dorit prilej de odihnă pentru 
jucători, supuși ia eforturi epuizante 
(trei meciuri în cinci zile — sîm- 
bătă, marți, miercuri...).

De notat că pentru a crea un plus 
de interes în Jurul meciurilor de săr
bători, organizatorii campionatului 
englez au programat în a doua zi 
prima etapă din retur, cu jocuri 
Intre aceleași echipe care se întâlni
seră în ajun. Aceasta a dat naștere 
unei serii de rezultate-surpriză', foar
te contradictorii între ele. Astfel,' 
dacă în prima zi. Tottenham zdro
bise pe teren propriu pe Everton cu 
6-0, a doua zi aceasta din urmă a 
jucat acasă mult mai bine, reușind 
un „draw” (1-1). Newcastle United, 
după ce pierduse în deplasare la 
West Bromwich Albion (0-1) și-a luat 
acasă o revanșă nesperat de severă 
(5-2).

Nelămuriri sînt șl în clasament, 
unde echipele au totaluri de jocuri 
foarte diferite, neputîndu-se stabili 
o Ierarhie absolută între ele. Cu 
excepția liderului, Manchester Uni
ted, care — cu un joc mai puțin —

pragul nouitii sezon
renții Bulin, Remsa, FeJix. 
Chroust etc.

După antrenamentele efectuate 
pe tot timpul verii, schiorii polo
nezi se află de mai mult timp în 
cunoscuta localitate a sporturilor 
de iarnă Zakopane unde se pre
gătesc în vederea sezonului inter
național. La 16 decembrie a avut 
loc primul concurs pentru săritori 
și fondiști. Dintre săritori, în for
mă bună se află: W. Tajner, Da
niel, Sieczka, Furman, Wieczorek. 
La fond s-au remarcat: Kwapien, 
Mateja, Rubis, etc. Primul con
curs internațional al schiorii, t po
lonezi va avea loc între 9 și 12 
ianuarie 1957 la Grindelwald în 
Elveția.

Așa cum apreciază ziarele de 
specialitate din Elveția, după J. 
O. de la Cortina situația este des
tul de critică. Schiori ca Rene 
Rey, Hans Forrer și Raymond 
Fellay au hotărît să nu mai par
ticipe la concursuri. Coborîtorii 
Georg Schneider și Martin Julen 
s-au decis să participe numai la 
proba de slalom special. Nici si
tuația schioarelor nu este mai 
bună. Madeleine Berthod și Renee 
Colliard au anunțat federația de 
specialitate că au hotărît să nu 
mai concureze.

In Austria, presa de specialitate 
l-a criticat pe profesorul Rossner- 
-— antrenorul echipei naționale — 
astfel că acesta și-a dat demisia 
și funcția sa a fost preluată de tî
nărul Toni Spiss, în timp ce la 
femei, antrenor a rămas tot Fritz 
Huber. Știrile în legătură cu re
tragerea Iui Toni Sailer din sport 
s-au dovedit a nu fi reale, astfel 
că în fruntea lotului reprezentativ 
se va găsi tot „Quartetui din 
Kitzbuchei" — adică Toni Sailer, 
Anderl Molterer, Ernst Hinterseer 
și Mathias Leitner. Aceștia vor ti 
secondați de „cei din Arlberg": 
Hillbrand, Schranz — în vîrstă de 
17 ani, — Egon Zimmerman și 
Toni Mark. Othmar Schneider. 
Martin Strolz și Cristian Pravda 
au de gînd să plece în S.U.A.

In Germania, loturile de schiori 
ai R.D. Germane și R.F. Germane 
continuă pregătirile în comun, iar 
campionatele de schi în sezonul 
1957/1958 se vor desfășura pe în
treaga Germanie la toate disci
plinele. După succesul de Ia Cor
tina schioara Ossi Reichert a ho
tărît să se retragă din activitatea 
competițională.

Schiorii din țările scandinave au 
început de asemenea antrenamen
tele. Finlandezii se antrenează la 
Lahti, locul de desfășurare a pro
belor clasice din cadrul campio
natelor mondiale din anul 1958. 
Aici se află 40 de schiori care sînt 
antrenați de Vali Saarinen. In lot 
sînt: Veikko Hakulinen, Koleh- 
mainen și săritorii Autti Hivari- 
nenen, Kallakorpi și Kirjonenen. 
Suedezii au început și ei pregăti
rile. Doi dintre aceștia, Sixten 
Jernberg și S. Edstrom au fost in
vitați să participe la cîteva con
cursuri în Japonia.

HOTAR€
are un avans de două puncte fața de 
Tottenham Hottspurs. Aceasta a adu
nat 32 puncte din 23 meciuri. Arse
nal a urcat la locul trei, cu 30 punc
te in 25 jocuri. Cîte 29 puncte au 
Leeds United (24 meciuri) și Bolton 
Wanderers (25 meciuri). In plutonul 
fruntaș se mențin, apoi, Blackpool 
cu 28 puncte și Preston North End 
cu 27 puncte, ambele avînd 24 me
ciuri disputate.

Un gest
Ziariștii sportivi au ocazia să 

urmărească numeroase întîlniri 
sportive atît în țară cît și în 
străinătate. Misiunea lor este de 
a descrie aceste întîlniri și de a 
comenta comportarea jucătorilor.

De aceea unui ziarist nu-i este 
niciodată greu să răspundă la în
trebarea: ce l-a impresionat mai 
mult în decursul anului sportiv 
care se apropie de sfîrșit?

Nici mie nu-mi va fi dificil să 
fac acest lucru. Spun de la în
ceput că nu voi descrie golurile 
care au entuziasmat publicul și 
nici recordurile mondiale care au 
uimit lumea atletismului sau a 
natației. Voi vorbi despre un 
fapt foarte simplu la prima ve
dere, dar care m-a impresionat în 
mod deosebit și pe care nu-l vot 
uita multă vreme.

Mă aflam la Sofia cu prilejul 
turneului internațional de volei 
care s-a desfășurat pe stadionul 
..Vasil Levski". Se disputa intîl- 
nirea dintre reprezentativele mas
culine ale Iugoslaviei și Romî- 
niei.

Vladimir Kuț! Iată 
un nume care cere parcă 
după el semnul de ex
clamare. Cine nu a au
zit despre sportivul so
vietic, cine nu-I cunoaște 
pe atletul care a între
cut în prodigiozitate 
pînă și pe faimosul Emil 
Zatopek, supranumit „re
gele" alergărilor pe 

distanțe lungi? Cinci ani 
au trecut de cînd Kuț, 
un necunoscut marinar 
din flota Balticei, a pă
șit pentru prima oară pe 
pista de zgură. In acest 
răstimp numele lui a fă
cut de mai multe ori în
conjurul lumii. Dar nu 
numai numele, ci însuși 
Vladimir Kuț a încon
jurat de cîteva ori glo
bul, socotind laolaltă ki
lometrii parcurși la an
trenamente și concursuri.

Biografia lui Vladimir 
Kuț este astăzi atît de 
celebră încît pînă și co
piii o cunosc în toate

Pi O STRADĂ DIN BERLIN...
Gubitzstrasse este o stradă ca 

oricare alta în Berlin... Așezată 
intr-un sector periferic, ea se 
transformă adesea în teren de 
fotbal-miuță, pe care-și dispută 
întîietatea cu înflăcărare puștii 
cartierului. Meciurile durează ore 
în șir, întrerupte doar de trecerea 
vreunui vehicul sau de protestul 
zgomotos al acelor locatari care 
ar fi mai doritori să doarmă de- 
cît să asiste la desfășurarea jo
cului... întreruperile acestea n-au 
stat însă în calea promovării în 
sportul de performantă a multor 
locuitori ai acestei străzi, care au 
trecut apoi pe stadioane adevă
rate, culegînd succese adevărate.

Astfel. în zilele lui decembrie 
s-a aflat că un locatar al casei 
cu nr. 17 din Gubitzstrasse a a- 
juns la treapta supremă a măie- 
triei în sport. Este vorba de Wolf
gang Behrendt, boxerul german 
care la J.O. a cucerit medalia de 
aur la categoria cocoș. Întoarce
rea sa de la Melbourne s-a trans
format într-un adevărat triumf. 
Tînărul sportiv a fost ridicat pe 
brațe de prieteni și_. vecini, iar 
apoi, în uralele mulțimii, a fost 
transportat astfel „pe calea ae
rului" pînă la donrciliu.

„Wolfchen. arată-ne medalia!” 
a strigat cineva din public. Și 
campionul olimpic a ridicat dea
supra capului micul disc de aur. 
mărturia strălucitei sale victorii.

„Mîine avem meci de fotbal, nu 
uita!” a strigat altcineva.

„Viu... Contați pe mine” a răs
puns Behrendt care apără onoa
rea sportivă a cartierului și a 
străzii cu aceeași înflăcărare cu 
care a știut să lupte pentru glo
ria sportivă a țării sale

care nu poate Si uitat
Mikina, unul dintre cei mai 

buni jucători iugoslavi avea ser
viciul. Micul grup de iugoslavi 
care urmărea această întîlmre 
privea îngrijorat tabela de mar
caj. Ea arăta că Romînia condu
cea cu 2—1 la seturi și cu 14—12 
în cel de al patrulea. Spectatorii 
erau siguri de victoria romîmlor. 
Dar iată că intervine un moment 
dramatic. Mikina servește deiec- 
tuos trimițînd mingea în plasă. 
Arbitrul fluieră și arată că servi
ciul trece echipei romîne. 2—1 
la seturi și 14—12. Soarta jocului 
este pecetluită îmi spun în gînd. 
Mingea zboară peste plasă o dată, 
de două ori, de zece ori...

In această situație jucătorii iu
goslavi pun totul pe o carte. Po- 
povici care este la fileu, trage pu
ternic peste „zidul" jucătorilor ro- 
mîni și mingea lovește pămîntul 
cu cîțiva centimetri dincolo de li
nia de aut. Arbitrul anunță vic
toria echipei romîne. Și, în mo
mentul cînd jucătorii noștri se în
dreptau ca să-i felicite pe învin

amănuntele ei. In istoria 
atletismului vor rămîne 
neșterse dramaticele con
fruntări dintre Kuț și Za
topek, dintre Kuț și Cha- 
taway și în sfîrșit, re
cent, cea dintre Kuț și Pi- 
rie, cele mai multe dintre 
ele încheiate cu victoria 
alergătorului sovietic. 
Multiplu campion al 
U.R.S.S. și campion al 
Europei, de mai multe 
ori recordman al lumii 
pe 5.000 și 10.000 m. iar 
acum, după Jocurile O- 
limpice de la Melbourne, 
deținător al medaliilor 
de aur pe ambele dis
tanțe de fond, Kuț pare 
să fi cucerit toți laurii 
Ia care poate visa un 
sportiv.

Victoriile repurtate de 
alergătorul sovietic în 
depărtatul oraș austra
lian au fost atît de 
impresionante, incit ga
zetarii și specialiștii au 
recunoscut că Vladimir 
Kuț lasă in urmă ca

valoare pe. faimosul 
Nurmi și chiar pe fe
nomenalul Zatopek.

Iar Gordon Pirie, după 
ce și la 5.000 m. a tre
buit să plece steagul în 
fața marelui campion so
vietic, s-a dus să-l fe
licite și, ca semn de 
omagiu și de recunoaș
tere a superiorității, i-a 
pus capul pe umăr, așa 
cum făceau în evul me
diu cavalerii învinși.

„Am o singură con
solare — a declarat 

campionul englez — că re
cordul meu pe 5.000 m. 
a rezistat de data a- 
ceasta impetuoasei aler
gări a lui Kuț".

Răspunzînd Ia între
bările unor ziariști, Kuț 
a declarat că va încerca 
să bată și acest record 
îndată ce va ajunge aca
să, poate chiar în a- 
ceastă iarnă, pe stadio
nul unui oraș din sud. 
dacă timpul o va per
mite.

In aceste cuvinte între
zărim caracterul minunat

O FAMILIE DE SPORTIVI
S-au auzit multe lucruri bune 

despre înotătorii chinezi, în acest 
an. Unul dintre ei, tînărul Mu 
Siang-Sung din Tien Tsin, a reu
șit în vară excelentul rezultat de 
1:10 6 în proba de 100 m. bras.

Mu Siang-Sung are numai 21 
ani. De fapt, el nu este o des
coperire a anului 1956. Numele 
său stă înscris pe tabela record
manilor R. P. Chineze încă din 
1951. Patru ani mai tirziu. Mu 
Siang Sung participă la Festivalul 
de la Varșovia, unde se clasează 
pe locul doi în proba de 100 m. 
bras, cu timpul de 1:13,4.

O garanție pentru progresul vii
tor al lui Mu Siang-Sung este și 
faptul că el descinde dintr-o fa
milie în care sportul are o ade
vărată tradiție. Tatăl său, Mu 

gători s-a întîmplat un fapt ce nu 
mi-a mai fost dat să văd pe tere
nurile de sport: căpitanul echipei 
romîne s-a adresat arbitrului și 
i-a explicat că el a atins mingea și 
deci că jucătorii iugoslavi au 
dreptul la serviciu Arbitrul a 
aprobat și a schimbat decizia.

La 12—14 serviciul îl are echipa 
iugoslavă. Urmează cîteva scnirn- 
buri puternice și echipa iugoslavă 
cîștigă setul al patrulea cu sco
rul de 16—14. Urmează setul de
cisiv. In momentul acela m-am 
gîndit: ce ar fi dacă datorită ges
tului cavaleresc al căpitanului 
echipei romîne, jucătorii noștri ar 
obține victoria? La sfîrșitul jocu
lui, care a revenit totuși echipei 
romîne cu scorul de 3—2, atît 
grupul nostru cît și publicul spec
tator nu au aplaudat numai vic
toria echipei romîne cît mai ales 
frumosul gest al unor sportivi 
adevărați.

PERO ZLATAR
„Narodni Sport"—Zagreb 

al unui sportiv care ■■ 
cunoaște odihnă. Și dbur 
din timpul cai 
patrie a olimpicilor so
vietici, călătorie care se 
face pe bordul - s £ hia
tului transatlantic Gr»- 
zia, Kuț a și mcepnt 
pregătirile pentru tenta
tiva promisă. In timp ce 
silueta suplă a vaporu
lui despica apele Paci
ficului, pasagerii puteau 
vedea pe punte un atlet 
în tricou purpuriu aler- 
gînd de zor în ciuda 
soarelui fierbinte al su
dului. Cine era acest 
sportiv care nici măcar 
în zilele ce au urmat du

și-a acordat 
de bine me- 
ghicit: Vla- 
Cîte 30—40

relor întreceri de la Mel
bourne nu 
odihna atît 
ritată ? Ați 
dimir Kuț.
km. de... punte erauJ 
ghițiți" zilnic de 
torul a două 
olimpice .jle a ■ 
mir Kuț 
Cursa continuaE^^^B
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Relaxat și zimbi- 
tor, Vladimir A'r*  
salută zecile de mii 
de spectatori care-l 
aclamă pentru a 
doua victorie olim
pică obținută i.t 
cursa de 5 000 m-

La Jocurile Olim
pice de la Mel
bourne minunatul 
sportiv a încununat 
magistral eforturile 
depuse pentru pro
gresul atletismului 
sovietic și mondial,

★

★ k

Cen Kuan, a fost pe rînd luptă
tor, ciclist, patinator și înotător. 
Mu Cen Kuan spune pe bună drepta
te că dacă în tinerețea lui avea la 
dispoziție condițiile pe care Ie 
au astăzi sportivii chinezi, ar fi 
putut să se mîndrească și el cu 
performanțe de valoare mondială. 
Mîndria lui cea mai mare este, 
însă, că a putut crește un ase
menea campion cum este propriul 
său fiu, Mu Siang Sung, pe care 
l-a antrenat personal.

Pentru a ne da seama-'mai 
bine de „atmosfera soortjjdK care 
domnește în familia^j^g Siang 
Sung, trebuie să m. 
fratele său mai mș 
a fost campion Chi
neze la 100 m. spa „ cdr sora 
sa Siu-Cen a luat parte la cam
pionate naționale de țiatație. ci
clism și patinaj. O altă soră, 
Siu-Laa, a fost campioană de pa
tinaj pe rotile, iar unul din verii 
săi a fost selecționat în repre
zentativa de baschet a Chinei de 
Nord. Doi frați mai tineri. Siu- 
hua și Cen-Kuo, participă de pe 
acum la concursurile de înot pen
tru copii.

„Cum ați putut insufla copiilor 
dvs. o asemenea dragoste pentru 
sport?" a fost întrebat de ziariști 
Mu Cen Kuan.

„Probabil prin propriul meu 
exemplu”, a răspuns bătrînuL 
care continuă cu regularitate să 
se scoale la 5 dimineața și sa 
facă o oră de exerciții fizice.

Mu Cen Kuan împărtășește a- 
cum și altora bogata sa experiență 
sportivă acumulată de-a lungul 
unei vieți. El are în antrenament 
160 de copii din Tsien Tsin pe 
care îi inițiază în tainele înotu
lui.

„In loc să antrenez numai pe 
copiii mei, ca înainte", spune 
Kuan ....acum învăț pe cooiii al
tora să iubească sportul. Aceasta 
este una din satisfacțiile mele cele 
mai mari..."



dragi Ascultători
Ne aflăm cu microfonul în sala 

Ministerului de Finanțe din stra
da Smîrdan, unde se dispută me
ciul decisiv dintre Troianescu și Mi- 
tiielu, din cadrul finalei campionatu
lui de șah al Republicii Populare 
Romine... (Încet). Dragi ascultători 
— sst! — vă rog să faceți liniște 
deplină, ca să nu-i deranjăm. Ca 
să puteți urinări mai bine partida, 
ar fi bine să notați pozițiile ce
lor doi adversari: Mititelu, care 
joacă cu albele, își reazemă băr
bia în mina dreaptă, iar ut stingă 
are o jumătate de țigară aprinsă. 
Maestrul Troianescu stă cu capul 
în mîini și privește atent tabla 
de șah... (repede). In acest mo
ment asistăm la o fază foarte pa-

sionantă... Maestrul Troianescu. 
care trebuie să joace, se uită lung 
la calul de pe g.3... duce mina spre 
cal... îl apucă ae căpăstru... nu, nu, 
rectificăm.- in ultima fracțiune de 
secundă s-a răsgîndit și a ochit 
turnul de pe h.7. Chiar in această 
clipă duce mina spre el, e gata 
să-l atingă, dar iată că, din nou. 
maestrul Troianescu s-a răsgîndit 
și a dus iarăși mina la tiniplă..- 
Se glndește... Se g'o.idește mult.., 
Se gindește din ce în ce mai pro
fund... Dragi ascultători, să-l 
lăsăm să se gîndească și pină se 
va decide asupra mutării, transmi
tem din studiourile noastre „Rigo- 
let to“, operă în 4 acte de Verdit

Pentrucă handbalul reduc 
a dat rezultate atit de 
strălucite ca spectacol, 

venim cu propuneri 
asemănătoare și pentru 

alte sporturi

Mic dicționar sportiv
CAniO’E

opii și frați 
puțin și m-ascultați.

Să vorbesc și eu oleacă 
Despre anul care pleacă 
Insă să nu uit, firește,
Kiel de cel care sosește 
O să trag puțin din bici 
O să umblu cu... urzici. 
Dar nu cred că cineva 
De-asta se va supăra.
Ei și chiar de-ar fi așa. 
Eu îl rog a număra: 
Pin’ ]a cinci sau pîn’ la zece 
Și să’ vezi pe ioc că-i trece! 
Haide, nu vă supărați 
Minați, măi, minați hăi! băi!
Stați așa, fîrtați, flăcăi, 
Și sunați din 
Pedalați mâi, 
Să se-audă la
Să se-audă cit 
Pină sus pe 
Mai pocniți din bice bune, 
Pîn’ la Borșa să răsune, 
Dați din bice fără milă 
Să v-audă Moș Gerilă 
Să vă dea din f -.cu-1 plin 
Cit o vrea, cît de puțin 
Gheață Ia patinatori 
Si zăpadă la schiori 
Fiindcă s-au cam săturat 
Să se-întreacă pe-uscat! 

k Ia schiați, măi 
|| Hăi! Hăi!

Stați puțin, măi frați șahiști 
Stați puțin și nu fiți triști»

I Că la anul, ni se spune, 
Veți avea condiții bune 
S-o găsi în Capitală 
Și pentru șahiști o sală. 
N-o să fiți și-n noul an 
Tot în sala din Smîrdan, 
Unde-ați stat, precum se știe 
Ca... sardelele-n cutie

Sau cum e de obicei _ 
In... tramvaiul 23.
Numai că acolo — ah! — 
Nimenea nu joacă șah 
Stînd cu un picior pe scară 
Și ținîndu-se de bară...
N-o să mai vedem în sală

zurgălăi 
hăl hăi!.. 
Dikam. 
mai clar 
Postăvar.

—■•a

In timp ce echipa de fot
bal Știința Cluj a retro- 

adat din categ. A 
Științei-CLuj au 

ntru a doua 
tiv titlul de 
publicani de

junl- 
cîștl- 
oară 

cam- 
juni-

'Pe drept cuvin! ne punem
i întrebarea:

■„Zău, nu eri mai bine dacă-n jocuri 
Seniorii, prevăzind retrogradarea, 
Cu juniorii făceau... schimb de 

locuri"?
Boxerulul Niculae Ale

xandru de la asociația E- 
nergia care obișnuiește sâ 
fugă tot timpul în ring din 
fața adversarului 

Ringul, văd că nu-i ajunge 
IȘî se-ncurcă, bietul om. 
Vnde-l ducem să boxeze ? 
Am găsit: la... hipodrom !

Fotbalistului Ene, de la 
Dinamo-București.

Glumea unul din mulțime: 
— Despre Ene. ce să spui. 
'Pe teren, la înălțime, 
tV« e el, ci... șutul lui!

Echipelor Recolta Tîrgu 
Mureș șl Energia Steagul 
Roșu care au promovat 
anul acesta In categoria A, 
la fotbal.

Bine-ati venit! Dar vrem să știm 
(Să nu avem dezamăgiri): 
Wă stabiliți definitiv 
Sau sînteți simpli...

Tînărului 
catiu, care 
ciocan 54,93 
deosebit de 

Printre — alteții — 
'Ești fruntaș la aruncări 
Și receniu-ți rezultat 
Nu prea e de...aruncat !

musafiri ?
Szigtsmund A- 

a aruncat la 
metri, rezultat 
valoros. 
acestei tari

Imbrînceli, înghesuiala, 
Unul stînd sus pe cuier, 
Altul pe calorifer.
Patru prinși de o fereastră 
Și cinci în spinarea noastră. 
De-aia, fără șovăială, 
Să vă dea și vouă-o sală 
Sau de-ajută dumnezeu 
Cel puțin un mic... antreu! 
Pînă-atuncia, măi flăcăi*  
Ia mutați și voi, hăl, hăl!

L
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Aho! Aho! cicliști șl frați 
Stați pe loc, nu pedalați 
Lingă mine v-adunați 
Și cuvîntu’mi-ascultațl... 
Voi care plecați în zări 
Peste nouă mări și țări 
Pe malul Nilului 
In țara crocodilului 
S-aveți aripi la picior 
Ca și păsările’n zlor, 
Dar să nu aveți, măi nene, 
Ca și ele, multe... pene! 
Peste dealuri, peste văi 
Pedalați măi, hăi, hăi!.„
Șl o observație. 
Știți, despre natațle. 
Mulți sînt cei ce vin 
Zilnic la bazin.
Doar se bălăcesc 
Apa-o murdăresc. 
La scăldat, tot anul 
Ei vin cu toptanul 
Sînt cîteva sute el 
Insă la concurs doar... trei! 
Dacă-i vorba de scăldat, 
De-mbăiat sau de spălat 
Pentru-asemenea scofală 
Au cu toți Baia Centrală. 
Este-o treabă asta, măi? 
Ia mai înota ți, hăi! hăi!

ARBITRU: Un cetățean cumse
cade care, în fiecare duminică, este 
antipatizat timp de 90 de minute.

BASCHET : Joc cu coș și cu... 
Cucoș-

COTONOGI (A): Element tac
tic folosit de unii fotbaliști în 
momentele decisive.

DERBI: înțelepciunea populară 
îl definește altfel „La pomul lău
dat să nu te duci cu sacul”.

EGALITATE: Rezultat care 
trebui să-i împace pe toți, dar 
mulțumește pe nimeni.

FOTBAL: Joc în care unii 
măresc minerea, alții picioarele,

ar
nu

ur- 
. adversarului și foarte mulți... buleti

nul „Pronosport”.
GOL: Visul înaintașului, coș

marul portarului și-., dilema ar
bitrului.

— De cîte ori să-ți spun ? Lasă 
genunchii moi...

0

& Dragi tovarășei și tovarășele, dacă-mi 
cereți părerea eu v-o dau. Așa sînt eu. Nici
odată nu refuz să îndeplinesc o sarcină 
obștească de interes atît de general cum 
este exprimarea părerii într-o problemă 

, care, ca să zic așa, reprezintă pentru noi 
toți un prilej de profundă analiză, de schimb 
de opinii, de recunoaștere a realizărilor 
dar mai ales de critică aspră, necruțătoare, 
a lipsurilor care, din păcate mai persistă, 
frînind încă drumul nostru pe 
duce cu un ceas mai devreme 
iestrie.

Sportivii noștri, tovărășeilor, 
ceva treabă în anul care stă 
Dar ei au și unele lipsuri... Vă întreb pe 
voi, oare Leon Rotman nu știa că munca 
sectară este dușmanul oricăror realizări ? 
Ba știa, zic eu. Atunci, tovarăși, vă în
treb pe voi, de ce a pornit de unul singur 
în canoe, și încă în două probe ? Din 
fericire, el a ciștigat în amîndouă. Dar 
eu, eu nu sînt de acord cu Caligula care 
spunea că „totul e bine cînd se termină 
cu bine !“ Nu, tovarăși, eu sînt convins că 
dacă în canoea noastră Rotman n-ar fi fost 
singur, ci și-ar fi făcut un colectiv de 
2, 3, 4 sau mai mulți tovarăși, rezultatele 
ar fi fost și mai bune!

In alte cazuri, tovărășeilor, s-a observat 
un fenomen exact diametral opus și con
trariu primului: au fost cazuri în care un 
colectiv, un colectiv întreg, în loc să-și în- 
mănunchieze eforturile pentru a introduce 
mingea în poarta adversarelor, a dat do
vadă de o totală lipsă de răspundere,

o cale ce 
spre ma-

au făcut 
să treacă.

Alexan- 
a primit

Fotbalistului
drescu, care _ .......
DOUA ceasuri ca premii 
din partea I. S. Prono
sport, în calitate de jucă
tor în echipa campioană 
C.C.A. și de gol-geter al 
campionatului

S-a schimbat prooerbult 
Iaiă-i conținutul: 
„Nu aduce anul.
Ce aduce... șutul !**

Pcfrecef/REV ELION OL
(cu o zi înainte)

pe

STADIONUL REPUBLICII
PROGRAM BOGAT:

MECIUL Ț.D.N.A.-SOFIA - 
DINAMO BUCUREȘTI 

FAZE ALESE 
SURPRIZE (Măcar de-ar fit) 

Confetti direct de la sursă 
(din înaltul cerului) 

Muzică
solo fluier: Jiranek (Viana) 
Tribunele bine încălzite

REȚINEȚI BĂNCI DIN 
TIMP !

muncind „în devălmășie”. Este vor
ba despre tovarășelele din echipa de 

/ handbal care, deși se lăudau că for- 
—X mează un colectiv sudat, la campio-

natul mondial — în finală — s-au 
*■ mulțumit să-și treacă una alteia sar- 

cinile — asta, vreau să spun mingile 
— în loc ca mingile să fie reparti
zate concret, pe oameni, cu termene 

precise de marcare a golurilor. Și care a 
fost rezultatul ? Bineînțeles, unul sub mă
sura posibilităților. Cele 11 jucătoare plus 
rezerve au ciștigat... un singur titlu de 
campioană mondială, în timp ce la Mel
bourne de pildă, numai 5 tovarăși au reușit 
să realizeze 5 titluri de campioni olimpici...

Eu, tovărășeilor, aș mai fi avut multe 
de spus, dar timpul scurt mă împiedică.

Cred că în anul 1957 prima sarcină este 
să se lichideze aceste lipsuri și să ne luăm 
noi angajamente. Noi trebuie să pornim, 
tovărășeilâ.- și tovărășelelor, în noul an, 
sub lozinca. „Fiecare cetățean — un spor
tiv. Fiecare sportiv — un campion mondial”. 
Numai atunci vom putea spune că mișcarea 
noastră sportivă are și unele realizări!

Secției de motociclism a 
colectivului Locomotiva- 
București care nu s® pre
ocupă de ridicarea de noi 
cadre, rezumîndu-se în 
fond la un singur om : la 
N. Buescu.

Citm faplUt, drept vorbind e trist 
Se-ntreabă lumea în oraș: 
De ce acest motociclist
Nu are barem un... „ataș” ?

Elene! Jlanu, căpitanul 
echipei de handbal a 
R.P.R., care a obținut în 
anul 1956 o serie de perfor
manțe strălucite, culmi- 
nînd cu cucerirea campio
natului mondial.

„Pașii“-zi handbal nu-s permiși. 
Dar de vrei să ne asculțt. 
Așteptăm și-n viitor
Pași din ăștia — cit mai mulți...

NIC. MUSTAȚA

/ V""

0I& THCo UE

TEXTE DE! Jack Berăria, 
V. D. Popa, S. Massler, V- 
Arnăutu, Marius Godeanu, E- 
mil lencec și N. Mustață.

DESENE DE: Matty.
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