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11 ani de la proclamarea 
Republicii Populare F 'fii O i

POPORUL nostru sărbătorește îm
plinirea a 11 ani de la 

proclamarea Republicii Populare Ro
mîne. Cucerirea întregii puteri de că
tre clasa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare — sub condu
cerea partidului — a creat condițiile 
pentru lichidarea puterii economice a 
burgheziei, pentru trecerea la construi
rea bazei economice a unei orînduiri 
de tip nou — orânduirea socialistă.

Proclamarea Republicii Populare Ro
mine a dus la descătușarea forțelor 
creatoare ale poporului romîn harnic 
și talentat, a prilejuit dezvoltarea și 
afirmarea lor în toate domeniile de 
activitate.

'fulte sacrificii a trebuit să facă 
, irul nostru pentru a se vedea în 

4 rșit liber, stăpîn pe soarta sa. Nu 
"a fost lesne să se ajungă aici, nu a 
fost de loc neted drumul spre cuce
ririle revoluționare de care se bucură 
astăzi întregul nostru popor munci
tor.

Cît de mult se deosebește Repu
blica Populară Romînă de vechea 
Romînie subjugată de clasele exploa
tatoare 1 Regiuni altădată împietrite 
în sărăcie și înapoiere economică cu
nosc astăzi o mare înflorire. In anii 
aceștia au răsărit păduri de sonde, 
fabrici, furnale. In Moldova, menținută 
altădată în adîncă înapoiere econo
mică, astăzi se construiesc importante 
unități industriale moderne. Oltenia 
și Dobrogea — regiuni ținute în tre
cut în cruntă sărăcie — trăiesc astăzi 
o viață înfloritoare. De la ve
chea Romînie, subjugată și aservită 
i clasele exploatatoare, capitalului 

ia, și pînă la Republica Populară 
Romînă, una din primele țări din lume 
care dispune de un reactor atomic, este 
un salt important. Acest salt, fără pre
cedent în istoria patriei noastre, reflec
tă întocmai profundele schimbări care 
s-au petrecut în viața poporului romîn 
in cei 11 ani — sub stema Republicii.

In acești ani, primind ajutorul per-
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Președintele Comitetului de orga
nizare al Uniunii de Cultură Fizică 

și Sport din R. P. R.

manent, frățesc și dezinteresat al Ma
rii Uniuni Sovietice și colaborând 
strâns cu celelalte țări de democrație 
populară, Republica Populară Romînă 
a devenit o țară înaintată din punct 
de vedere economic, a realizat impor
tante succese în construirea bazei eco
nomice a socialismului.

Ajutorul deosebit de puternic pri
mit din partea U.R.S.S. prin livrări de 
utilaje și materiale, de echipamente 
industriale de prim rang necesare fa
bricilor și uzinelor pe care noi le ri
dicăm, constituie un sprijin frățesc, 
de într-ajutorare, bazat pe principiul 
internaționalismului proletar. El con
stituie, așa cum sublinia tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în Expunerea 
la ședința plenară a C.C. al P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958 „o con
tribuție de mare însemnătate la crea
rea bazei tehnico-materiale a orân
duirii socialiste în țara noastră". Iată 
de ce poporul nostru manifestă o fier
binte și profundă recunoștință pentru 
marele popor sovietic și puternicul 
său partid — P.C.U.S., pentru gu
vernul sovietic.

Pe plan extern, Republica Popu
lară Română s-a impus ca o țară iu
bitoare de pace, militînd neobosit aitît 
în cadrul O.N.U. cît și în relațiile 
pe care le întreține cu celelalte țări, 
pentru coexistență pașnică, pentru 
lărgirea necontenită a schimburilor 
economice, culturale, artistice, spor
tive, turistice etc.

Dar în afară de aceste remarcabile 
succese poporul nostru se mai prezin
tă cu un bilanț important de rodnice 
realizări și în domeniile de activitate 
ale mișcării de cultură fizică și sport, 
parte componentă a culturii socialiste 
a întregului popor.

Pentru sportul nostru, anul 1958 
a fost un an de adevărată cotitură. 

Lucrările celei de a T-a sesiuni a Marii Adunări Naționale a R.P.R.

Acest fapt se datorează sprijinului 
neprecupețit acordat de partid și gu
vern, care prin Hotărîrea din 
2 iulie 1957 au trasat sarcinile reorga
nizării mișcării de cultură fizică și 
spart din R.P.R. Ca urmare a grijii 
partidului, a conducerii sale înțelepte 
de zi ou zi, mișcarea noastră spor
tivă. s-a dezvoltat și întărit continuu. 
Sportul, altădată apanajul odraslelor 
claselor avute, a devenit un bun de 
preț al maselor largi populare.

Datorită condițiilor create de partid 
și guvern, cultura fizică și sportul în 
patria noastră au căpătat un conți
nut nou. sănătos. Ele au devenit un 
mijloc puternic al educației comuniste 
a maselor, de întărire a sănătății ce
lor ce muncesc, de creare a unui ti
neret sănătos, puternic și viguros. Pe, 
drept cuvînt ne putem mândri cu ti
neretul patriei noastre, care, | 
de un fierbinte patriotism, este 
vrednic constructor al socialismului.

Acum, de ziua aniversării a 11 ** q 
de la proctamarea Republicii noastre? 
dragi, organizațiile sportive pot ra-n 
porta cu mîndrie partidului că an-» 

?|MULȚUMIM

gajamentul luat, de a atrage în 
niunea de Cultură Fizică și Sporfi 
2.000.000 de membri, a fost realizate 

îndeplinirea globală a acestei cifre
— în unele regiuni și raioane angaja
mentele luate au fost chiar depășite —
constituie pentru mișcarea de cultură- 
fizică din țara noastră un deosebit 
succes. Sprijinită și îndrumată ne
contenit de către partid, Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport a devenit cu 
adevărat o largă organizație de mase.

Pentru realizarea acestui important 
obiectiv al mișcării noastre de cultură: 
fizică au pus deopotrivă umărul ac
tiviștii U.C.F.S., sportivii, antrenorii, 
profesorii de educație fizică, precum, 
și un larg activ obștesc creat în jurul 
consiliilor U.C.F.S., al cluburilor șiț 
colectivelor sportive.

Mase largi de oameni ai muncii de, 
la orașe și sate practică azi tot mai; 
mult sportul, participînd la numeroasei 
competiții cu caracter de mase. Aceastaț 
face să creasică neîncetat rîndurifei 
mișcării noastre sportive, tot mai mulțit

(Continuare in pag. 3)

PARTDULU1
Aoutn, în prag de an nou, cind poporul nostru muncitor încheie bilan

țul pozitiv al activității sale creatoare, mișcarea sportivă din Republica 
Populară Romînă raportează partidului iubit că angajamentul luat, acela 
de a cuprinde în rândurile Uniunii de Cultură Fizică și Spori 2.000.000 de 
membri a fost dus la îndeplinire.

In felul acesta, urmîndu-se indicațiile partidului, a fost înfăptuit uaț 
pas important pe drumul făuririi unei mișcări sportive de mase în patria 
noastră, sarcină trasată prin Hotărârea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Guvernului Republicii Populare Române dia 
2 iulie 1957.

Acțiunea de reorganizare a mișcării sportive și de înscriere a oame
nilor muncii în U.C.F.S. s-a desfășurat într-o atmosferă de puternic en‘u- 
ziiasm, sub îndrumarea și cu sprijinul permanent al organelor și organizai 
fiilor de partid. Realizarea cifrei de 2.000.000 membri în U.C.F.S. a fost posi
bilă prin organizarea unor mari competiții de mase, printr-o puternică popu
larizare a sportului în rândul maselor largi de oameni ai muncă.

Mulțumind Partidului pentru grija părintească pe care o manifestă 
zi de zi față de tînăra generație, mișcarea de cultură fizică din țara noastră 
se angajează să dezvolte necontenit caracterul de masă al sportului, să 
dea patriei noi eșaloane de tineri puternici și netafricați, devotați trup șl 
suflet cauzei clasei muncitoare, vajnici constructori ai socialismului în scumpa 
noastră Patrie și apărători ai păcii ta lumea îutreagă. i

buni dimineața au continuat lucră
rile celei de a 5-a. sesiuni a Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne. .

La discuțiile asupra proiectului de 
buget al R. P. Romîne pe anul 1959 
au luat cuvântul tovarășii: Cornel ' 
Fulger, regiunea Craiova, Tudose Vas i 
siftu, regiunea Constanța, tag. Mttarf 
Filoresau, .ministrul Industriei PetaoJti- 
lui și Chimiei, Nicxrfae Căitană, re-» 
giunea Hunedoara, acad. Mihai Beniuc£ 
regiunea Cluj.

In ședința de după-amiază au luat 
cuvîntul tovarășii : Dumitru A'ihaffl*.  
regiunea Galați, Carod Loncear, re*  
giunea Timișoara, Anton Moisescu, re- 
giunea Galați, Demostene Botez, ora# 
București, Gheorghe Stan, regiunea: 
Ploești. i

(Agerpres) ‘

La închiderea ediției, lucrările con*  
tinuau.

In clișeu: Aspect din timpul iMmrilpttf
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noastre socia-

organizație de 
Cultură Fizică

Cultură Fizică și Sport, 
permanent după 

din Hotărîrea

de muncă cu însemnate 
drumul reorganizării,

noilor colective spor- 
parte, masele

Puternica bază organizatorică , 
a Uniunii de Cultură Fizică și Sport;

Gimnastica de producția:

Sărbătorind aniversarea procla
mării Republicii noastre Popu
lare, mișcarea sportivă întîmpină 
un nou an 
succese pe 
pe drumul continuei dezvoltări a 
Uniunii de _ 
Călăuzindu-se ] 
sarcinile reieșite
C.C. al PJW.R. și a Consiliului <fe 
Miniștri al R.P.R. cu privire la re
organizarea mișcării sportive, U- 
niunea de Cultură Fizică și Sport 
a devenit astăzi o largă organizație 
de mase, organizată pe principiul 
centralismului democratic, o orga
nizație obștească ce a primit ade
ziunea maselor de oameni ai mun
cii din țara noastră. Cît de elocvent 
vorbește despre acest lucru faptul 
că Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport poate raporta azi Partidului 
și Guvernului realizarea angaja, 
mentului pe care și l-a luat de a 
avea pînă la sfîrșitul acestui an 
2.080.060 de membri!

De la apariția Hotăririi din 2 
iulie 1957 s-a scurs un timp rela
tiv scurt. Cu toate acestea, dato
rită sprijinului permanent acordat 
de organele și organizațiile de 
partid, datorită elanului și abne
gației cu care au muncit miile de 
activiști obștești mișcarea sportivă 
din țara noastră s-a transformat 
radical. Ea a devenit o mișcare 
sportivă cu un profund caracter 
de mase, care corespunde cerin
țelor generale de dezvoltare ale 
statului nostru pe drumul con
struirii socialismului. ~ 
hotărîtoare în această 
țîii-ne a constituit-o 
rea colectivelor sportive, ca uni
tăți de bază ale mișcării de cultură 
fizică și sport. Astăzi există 7.412 
colective sportive, față de 6.263 
cite erau la 1 iulie 1957. Dar nu 
numai această creștere dovede
ște succesul acțiunii de reorgani
zare. In plus, subliniem faptul că 
adunările generale ale celor 7.412 
colective s-au desfășurat la un 
înalt nivel, masele de oameni ai 
muncii luînd parte activ la discu
ții, dovedind o vie dorință de a 
vedea eliminate lipsurile care frâ
nau dezvoltarea ei, de a contri
bui la întărirea spiritului gos
podăresc în creșterea bazei ma-

teriale a 
five. Pe de altă 
de oameni ai muncii au arătat și 
mai multă vigilență și spirit parti
nic în cadrul alegerilor, închi- 
zînd calea spre Conducerea colecti
velor sportive elementelor corupte, 
dușmănoase. Astfel, în consiliile a- 
cestor colective au fost aleși frun
tași în producție, activiști cu dra
goste de muncă, înflăcărați apără
tori ai construcției 
liste.

Fiind o largă 
mase, Uniunea de 
și Sport, permanent îndrumată și 
condusă de Partid, s-a străduit să 
asigure și activității sportive de 
mase un rol preponderent. Astfel, 
au fost introduse forme competițio- 
nale de mase noi și variate („Cel 
mai bun sportiv din 10", „Cam
pion al colectivului sportiv"). De 
asemenea, complexul G.M.A. va fi 
reorganizat, ținîndu-se seama de 
condițiile geografice specifice unor 
regiuni ale țării noastre. Pe de 
altă parte, gimnastica de produc
ție a luat un avînt considerabil, 
iar în ce privește atragerea femei
lor în sport s-aii realizat 
însemnate

Cea mai mare parte a 
lor și lucrătorilor din 
sportivă s-au achitat cu cinste de 
sarcinile lor și azi, cînd trecem 
In revistă 
rită a fi 
N. Tofan, 
regional 
Gheorghiu, 
regional U.C.F.S.
sile Hlopețchi, președintele consi
liului raional U.C.F.S. Petroșani.

Toate realizările cu care azi ne 
mîndrim constituie un imbold pen
tru ca în anul care vine, luptând 
pentru traducerea în viață a tu
turor sarcinilor trasate de Hotări- 
rea Partidului și Guvernului să 
facem ca Uniunea de Cultură Fi
zică și Sport să devină o tot mai 
largă organizație de mase, con
tribuind în acest fel la întărirea 
și dezvoltarea mișcării noastre 
sportive.

50.000 de participanți
Un alt succes cu care mișcarea noas

tră de cultură fizică și sport se mîn- 
drește astăzi: peste 50.000 dc oameni 
ai muncii din fabrici, uzine, coopera
tive etc. practică în mod regulat gim
nastica de producție.

Activiștii sportivi au răspuns cu en
tuziasm sarcinilor trasate prin Hotă
rîrea din 2 iulie 1957 și în numeroase 
orașe cum sînt București, Cluj, Rm. 
Vîlcea, Timișoara, Iași, Buzău, Orșo
va, Bîrlad și altele, gimnastica de 
producție a cunoscut o puternică ex
tindere, 
tot mai 
nare și 
ultimul 
anunțat 
introdus gimnastica de producție.

Muncitorii participă în număr 
mare la gimnastica de angre- 
la pauza de gimnastică și, în 

timp, noi colective sportive au 
că la dorința muncitorilor au Sub

acflviști- 
mișcarea

CONSTANTIN MIHAI 
șeful secției organizatorice a 
Consiliului General U.C.F.S.

O etapă 
mare ac- 

reorganiza-

progrese

succesele realizate, me- 
evidențiați activiști ca 
președintele consiliului 
U.C.F.S. Galați, Pavel 
președintele consiliului 

Timișoara, Va-

indrumarea instructorului Pavel Dumitru, muncitoarele de la fabrica de 
țigarete „llncnfești" execută ansamblul de exerciții de gimnastică de producție. 

Sportul sătesc:1 Noi sBccese pe drumul continuei dezvoltări 
rioadă s-au organizat nenumărate în
treceri sportive dotate cu „Cupa Sece
rișului", în cadrul „Duminicilor spor
tive" sau „Spartachiadelor feminine" 
etc. Un succes deosebit a cunoscut 
„Cupa Moldovei" organizată la atle
tism, volei, gimnastică și fotbal. Peste 
90.000 de tineri și tinere din satele 
Moldovei au luat parte la aceste con
cursuri. Pentru dezvoltarea și stimula
rea activității colectivelor a fost inițiat 
concursul bilanț al celui mai bun co
lectiv sătesc. S-a experimentat consti
tuirea de colective sătești în regiunile 
Iași și Timișoara — acțiune extinsă

Hotărîrea Partidului și Guvernului 
din 2 iulie 195? sublinia: „Una din 
sarcinile principale ale U.C.F.S. va fi 
dezvoltarea mișcării sportive in mediul 
sătesc" ... Multe și frumoase sînt suc
cesele obținute în acest răstimp. Nu
mai în primul semestru al acestui an 
au devenit membri ai U.C.F.S. aproape 
540.000 de oameni ai muncii dc la sate. 
Au fost constituite — în sate și comu
ne — cîteva mii de colective 
sportive tare deslășoară o activitate 
din ce în ce mai bogată. La compe
tițiile de mase au luat parte sutede-mii 
de tineri de la sate. Tot în această pe-

apoi și în alte regiuni cum este dc e 
xemplu Craiova unde activiștii spor
tivi dau viață lozincii: „SATUL Șl CO
LECTIVUL SPORTIV". Adică în fie
care sat, comună și. bineînțeles, centru 
de comune să existe cile un c.r ':v 
sportiv. . Un important sprijin p, *rti  
activitatea sportivă de la sate ]-a con
stituit organizarea cursului de pregă
tire a învățătorilor care predau edu
cația fizică la sate. In acest sens 1 .(XX 
de învățători s-au întîlnit la Roman. 
Brăila, Tîrgoviște, Slatina și Blaj undi 
au căpătat prețioase cunoștințe pentri 
viitoarea lor activitate.

I
Crosul „Să întlmpinăm 1 Mai" s*»  

HpOrlnchuida de nară a tineretului p. 
(Sfrosul „Să iniimpinăm 7 Noiembrie"... 
Sparlachiada de iarnă a tinerelu
lui ... Mari competiții de mase, între
ceri sportive care au cunoscut anul 
acesta un deosebit succes, stimml in
teresul maselor de oameni ai muncii din 
țara noastră. Primăvara, toamna, vara 
smu iama, ele au mobilizai pe stadioane, 
'sau in săli sute de mii de tineri și tine
re, care s-au avîntat în frumoase în
treceri sportive.

Organizate anul acesta pe principii 
noi, întrecerile sportive de mase atl 
fost pe deplin accesibile capacității or
ganizatorice a colectivelor sportive și 
au devenit un puternic mijloc de atra
gere a tineretului în practicarea cu 
regularitate a sportului. Frumoasele 
rezultate înregistrate în ce privdște 
mobilizarea concurenților arată că 
noile formule de desfășurare corespund 
în totul, că ele sînt chezășia unor noi 
și importante succese viitoare.

Pe dc altă parte, miile de concursuri 
organizate in cadrul tradiționalelor 
competiții sportive de mase, sparta- 
cliiadeie de oară și de iarnă ale tine
relului. au. contribuit la descoperirea 
unor clemente tinere și talentate. Din 
rindtrrile celor 1.600.000 de participarăți 
la Fpartachiada de vară și a celor 
1.200.000 de concurenți care au luai 
parte la Sparitichuida de iarnă s-au 
făcut remarcați numeroși tineri taleri- 
tați, care au împrospătat secțiile pe 
rc.timră de sport ale colectivelor spor
tive

Un frumos succes au înregistrai a- 
nul acesla și popularele crosuri de 
tuase organizate in cinstea zilelor de

Praternic mi poc 
de atragere 

a maselor în sport
l'.Mai Și 7 Noembrie. La întreceri aii 
loot parte 1.300.000 de tineri și tinere.

In afara compelițiilor de mase orga
nizate pe plan central, în codrul colec
tivelor sportive s-au mai organizat 
zeci și sute de întreceri de mase, în 
rlndul cărora la loc de frunte se si
tuează campionatele de casă, în care 
simt angrenate alte sute de mii de oa
meni ai muncii. Frumoasele rezultate 
obținute în cadrul competițiilor de 
mase sînt o dovadă vie a dezvoltării 
mereu cresc înde a activității sportive 
din țara noastră 1

Sportul universitar și școlar:

la startul lo 
sportive. 2<w 
sportive 
Arad, ■j

Un element dificil la bîrnă, care solicită concurentei 
echilibru, și mobilitate. Aspect de la finala campiona

tului școlar de gimnastică.

Noi stadioane I
| și baze sportive simple

In anii regimului democrat-popular s-a phis un mane accent pe mări
rea numărului bazelor sportive. Cîteva cifre comparative oglliindesc din plin 
grija Partidului și Guvernului pentru asigurarea celor mai bune condiții de 
practicare a sportului de către oamenii muncii din țara noastră. In 1944 
erau 104 terenuri de fotbal, acum sînt nu mai puțin de 514 arene amenajate; 
tot atunci existau doar 54 piste de atletism, acum sînt folosite 178. De ase
menea, în 1944 erau 197 săli dc sport iar acum sînt 323, dintre care multe 
de mare capacitate. In anul 1958 au fost ridicate construcții moderne cum 
este splendida sală de sport din Constanța sau patinoarul artificial din Bucu
rești și altele, precum Și sute de baze sportive simple la sate și la orașe.

^Construcții:

Sportul în școli și nn.iversif.jji a cunoscut o largă dezvol
tare în anii regimului nostru de democrație populară. Ir 
acești ani, datorită condițiilor create de partid și guvern 
tineretul studios din -:co!; și rnivers-‘âți a luat cu asali 
stadioanele și sălile dc sport... Ca mărturie a rodnicei loi 
activități socotim util să dăm cîteva date statistice...

Competițiile cu caracter de mase au atras 
peste 30.000 studenți, înscriși în 33 colective 
de mii de elevi activează astăzi în colectivele 
lare din București, Timișoara, Orașul Stalin, 
Iași etc. Anul acesta au participat la diferitele faze ale cam 
pionatelor republicane școlare 67.830 elevi.

Activitatea de performanță se desfășoară în trei ciubuc 
(București, Timișoara, Cluj) și cirici colective sportivi 
(Graiova, Petroșani, Tg. Mureș, Or. Stalin, Galați) ea ș 
la clubul sportiv munciteresc-studențesc din lași. In cadru 
lor activează: 3 maeștri emeriti, 40 maeștri ai spo-rtiilui ș 
peste 1000 sportivi cu categoria I de clasificare.

Una dintre marile conșlițugțju sportive cu care regimul nostru democrat ppmlțui,. a.. Uansirpi truscarea sportivă este

r i .1 Peste 200.000 Complexul m,

‘ ‘ I de insigne
Complexul sportiv G.M.A., baza sil 

ternului nostru de educație fizică, 
atras anul acesta pe terenurile ă 
sport un mare număr de tineri, cal 
an cucerit peste 200.000 insigr- 
6.M.A. și F.G.M.A. Cu puțin timp I 
urmă, zeci de mii de tineri și vîrs, 
nici din întreaga țară au participat i 
acțiunea de reconfirmare a normei*  
G.M.A. Această acțiune s-a desfășun 
au succes timp de o lună și lumătin 
și a angrenat pe lingă cei apr va/ 
85.000 sportivi și un însemnat nume 
de profesori și antrenori. Se cuvine 
fi evidențiată, în mod deosebit, act 
vitatea depusă de profesorii de educ 
ție fizică precum și de antrenorii d 
regiunea Cluj, care au adus uri ape 
substanțial la acțiunea de reconfirma 
a normelor G.M.A. De asemenea, 
rodnică activitate au desfășurat con 

;siile din regiunile Timișoara, Orad 
și Dacău. Fără îndoială că întrece*,  
sportive din cadrul complexul 
G.M.A., avînd la bază un regulame 
nou, cu norme adecvate posibilității 
tineretului patriei noastre, vor canoe 
Ie in viilor succese din ce în ce n



ROMA 25 (prin telefon de la trimișii noștri speciali). — In aceste 
zile de august capitala Italiei a îmbrăcat haine de sărbătoare, 

ț Peste tot au fost arborate steagurile multicolore ale națiunilor parti- 
,' cipante și steagul alb cu cele cinci cercuri al olimpiadelor mo 

derne. La Roma, pe stadionul din Foro Italico, s-a deschis azi cea 
de a XVH-a ediție a Jocurilor Olimpice, simbol al înfrățirii în pace 
și prietenie a tineretului sportiv de toate națiile și credințele, de pe 
planeta noastră. In această zi solemnă, așteptată cu nerăbdare de 
iubitorii de sport din toate țările lumii, orașul Olimpiadei s-a trezit 
sub un cer senin cu soare strălucitor. Pe marele stadion olimpic 
nu mai există de muit nici un loc liber... La ora stabilită, heralzii 
sună din trompete de argint, anunțînd defilarea delegațiilor par
ticipante la Olimpiadă. Pe stadion pătrunde în frunte, după tradiție, 

, delegația Greciei. Defilează apoi în ordinea alfabetică italiană 
celelalte reprezentative olimpice: Argentina... Belgia... Brazilia... 
Bulgaria... Canada.. Cehoslovacia.. Etiopia... India... Libe
ria... etc. Ropote de aplauze marchează trecerea prin fața 
tribunei a delegației sportive a Republicii Populare Romîne... „Vlva 
Romania"... Viva Romania 1 se aude de peste tot... Tinerii noștri 
sportivi pășesc mîndri, cu fruntea sus, cu fețele numai zîmbet, cu 
convingerea că în întrecerile care încep mîine vor ști să se com
porte cît mai bine și nu vor precupeți nici un efort pentru a putea 
răsplăti încrederea și așteptările celor din patrie, pentru a putea 
reprezenta cu cinste sportul nou al Republicii noastre iubite...

( ...Am fost furați de gînduri I... Rîndurile acestea sau cam așa
ceva, le veți putea citi în ziarul nostru abia în luna august a anului 
olimpic 1960... Pînă atunci mai sînt... aproape 18 luni, dar timpul 
acesta pare prea scurt atunci cînd sînt atîtea de făcut. Sportivii 
noștri și-au propus să realizeze la Roma rezultate și victorii care 
să le întreacă pe cele de acum cîțiva ani de la Melbourne.

' fn rîndurile ce urmează veți afla ceea ce gîndesc în legătură cu 
această mare întrecere cîțiva dintre cei mai de seamă sportivi ai 
RP R care au toate șansele să ne reprezinte cu cinste în marile 
competiții de la Roma...

Victoria olimpică, țelul activității mele !

Pentru gîorsa sportivă a potriei

Anul acesta a fost pentru mine deo
sebit de rodnic și mi-a adus nenu
mărate bucurii. In 1958 am doborît 
de cinci ori recordul lumii, am adus 
țării primul titlu de campioană euro
peană la atletism, am cîștigat săritu
ra în înălțime la Jocurile Balcanice, 
la Campionatele 'noastre internaționale 
și în alte șase concursuri peste hota
re. Pentru toată activitatea mea am 
fost recompensată cu cel mai înalt 
titlu : de maestru emerit al sportului!

Cu experiența acumulată în acest 
■n, mă voi strădui și pe mai de

parte să-mi îmbunătățesc pregătirea 
fizică generală și să-mi ridic neconte
nit măiestria sportivă. In 1959 vreau 
să devin constantă la 1,78—T/50 m, în 
așa fel ca aceste rezultate să consti
tuie baza de plecare pentru activita
tea anului olimpic 1960. BiiieînțTes 
nu voi precupeți nici un efort pentru 
a putea corecta actualul record mon- 

dial, pentru a-1 putea urca mereu mai 
sus. In ceea ce privește Jocurile Olim
pice trebuie să mărturisesc că ele au 
constituit și constituie țetul activită
ții mele, începînd chiar de la Mel
bourne! Roma vreau să mă găsească 
bine pregătită și doresc ca acolo, pe 
știu .linii .,€ ito mifla" prin rezulta
tul meu, să fac ca steagul scumpei 
noastre patrii să urce pe catargul cel 
mai înalt.

1OLANDA BALAȘ 
maestră emerită a sportului

Toate cmicursmte sînt la fel de importante
Și pentru noi, luptătorii, Jocurile 

Olimpice de la Roma sînt un obiectiv 
deosebit de important. Dar piuă a-

tunci mai avem în față — în anul pre- 
olirnpic — o serie de alte obiective 
foarte importante Turneul interna

Cu mai mult de patru luni în urmă, 
la 17 august, pe Insula vîslașilor, în 
mijlocul apelor Vltavei, la Praga, pri
vind cum pe cel mai înalt catarg se 
înălța drapelul Republicii Populare 
Romîne, simțeam amîndoi, umăr lin
gă umăr, ca in canoe, în timpul cursei, 
o nespusă bucurie, aceea a noii vic
torii sportive pe care o aduceam pa
triei: titlul de campioni mondiali la 
viteză. Astfel, echipajul nostru își în
tregise palmaresul: 1956 lacul Wen- 
douree-Mclbo.urno, campioni olimpici 
de viteză; 1957 Gaud — Belgia, cam
pioni europeni de fond și lacul Himki 
— Moscova, cîștigăfori în probele de 
viteză și fond ai Jocurilor Sportive 
Prietenești din cadrul celui de al 
VI-lea Festival; 1958 Vltava — Pra- 
ga, campioni mondiali la viteză.

Ce succese vom mai înscrie în pal
mares, în anii vitori? Asta depinde 
de conștiinciozitatea cu care vom 
munci, de dîrzenia cu care vom lupta 
pentru victorie. Iu anul ce viile ne aș
teaptă europene'.e de la Duisburg 
și apoi în I960 Jocurile Olimpice de 

Ne așteaptă un sezon greu...

țional de la Tbilisi (apr-ilie), Jocurile 
Balcanice din Turcia (iunie), turneul 
în Iugoslavia (august) și mai cu sea
mă „Cupa mondială" care va avea loc 
în Iran (octombrie) sînt obiectivele 
noastre imediate. Pentru acestea - ne 
vom pregăti în primul rînd și sperăm 
ca prin rezultatele noastre să întă
rim și mai mult prestigiul internațio
nal pe care-1 are astăzi țara noastră 
în sportul luptelor.

In ceea ce mă privește, doresc să 
reeditez victoria în cadrul Balcania
dei și să ocup un loc cît mai bun la 
,,Cu,pa mondială". Asta nu înseamnă 
însă că posibilitățile de victorie la 
celelalte competiții la care voi partici
pa le-am trecut pe un plan secundar 
printre dorințele inele. Toate, dar ab
solut toate aceste concursuri sînt la 
tel de importante. De felul în care 
mă voi comporta depinde participarea 
la Olimpiadă I

VALERIU BULARCA

la Roma. Ne vom strădui să ne pre
zentăm cît mai bine.

SIMfON JSMAILCIUC
ALEXE DUMITRU 

maeștri emeriți ai sportului

Anul. 1959 va fi foarte bogat in 
concursuri. Pe plan internațional vom 
avea mutte intîlniri, fiecare dintre 
ele constituind un bun prilej de veri
ficare înaintea Olimpiadei de la Roma. 
Dintre acestea, cele mai grele sînt: 
„Cupa Europei" in mai la Varșovia, 
campionatele internaționale ale țării 
noastre în aprilie, precum și revanșa 
cn echipa R.S..8. Ucrainiene la Kiev, 
în decembrie. In afara acestor compe
tiții, reprezentativa noastră va intîlni 
echipele R.D.Q. (martie), R.P. Un
gare (aprilie), R.P. Bulgaria (iulie) 
și Italiei (noiembrie). In august vom 
participa la Festivalul de gimnastică 
al R.D.G., iar în decembrie vom primi 
vizita valoroasei echipe a R. P. Chi
neze.

Toate aceste importante întîlnirl 
ale anului predlimpic tml cer un an
trenament cit se poate de susținut. 
Voi pune accentul, în special, pe ele
mente din gimnastica artistică. Exer
cițiile ,.impuse" de la J.O. — după 
cum știu — sînt destul de ușoare. 
Asta nu înseamnă însă că nu va tre
bui să muncesc din răsputeri pentru 
a mă pregăti cit mai bine. In cursul 
anului îmi voi schimba exercițiile li
ber alese, căutind să introduc cit mai 
multe elemente grele, care să cores
pundă cerințelor internaționale mereu 
crescânde.

ELENA TEODORESCU

Intr-un singur an...
1958 a joși anul celor mai man 

satisfacții din mata mea: am termi
nat școala profesională, devenitul mun
citor cazangiu; am fost selecționat in 
reprezentativa de tir a țării, care a 
participat la campionatele mondiale
de la Moscova; am reușit să aduc 
patriei un dar: titlul de campion și 
recordman mondial de jimiori la pro
ba combinată...

Ăiilea satisfacții intr-un singur an.„ 
Sînt convins că un tinăr nu se poate 
bucura de asemenea minunate con
diții decit intr-un stat de democrație 
populară, iidr-o țară care constru

iește socialismul.

Succesele înregistrate in anul 1958 
mă obligă insă la o pregătire și mai 
atentă, la o muncă continuă pentru, 
ridicarea necontenită a măiestriei 
sportive. In anul 1959 avem de apă
rat aceste succese la campionatele eu
ropene de la Roma, iar in 1960 la 
locurile Olimpice. Pentru a reprezenta 
cu cinste patria la aceste mari com
petiții internaționale avem datoria si 
nu pierdem nici o clipă, să răspun
dem prin rezultate din ce în ce mai 
frumor.se condițiilor minunate pe care 
ni le creează Partidul și Guvernul.

MARIN FERECATU '

11 ani de la proclamarea Republicii Populare Romîne
(Urmare din pag l-a)

oameni ai muncii inscriindu-se în 
U.C.F.S.

Un alt succes remarcabil al miș
cării de cultură fizică din Republica 
Populară Romînă, obținut în acest 
an, este larga dezvoltare a sportului 
la sate. In miile de colective spor- 
ive sătești pulsează o activitate in
tensă. In unitățile S.M.T., în G.A.S., în 
gospodăriile agricole colective, în în
tovărășiri etc. se practică intens dife
rite discipline sportive: fotbalul, atle
tismul, natația, luptele, ciclismul, că- 
îria, oină, șahul, voleiul etc. Din 
rîndurile țărănimii noastre muncitoare 
s-au ridicat numeroși atleți și atlete, 
campioni care au adus țării minunate 
luocese. Ținută în trecut în întuneri- 
:ul ignoranței, departe de sport, fe- 
nela ia astăzi parte activă alături de 
ovarășii ei de muncă la activitatea de 
lultură fizică. In prezent peste 300.000 
te femei practică sportul.

In urma dezbaterii documentelor 
Henarei C. C. al P.M.R. din 9—13 
unie 1958, Uniunea de Cultură Fizică 
i Sport a acordat o mai mare aten

ție educației comuniste a sportivilor 
și activiștilor U.C.F.S. Marea majo
ritate a activiștilor cluburilor și co
lectivelor sportive au considerat munca 
de educație cetățenească și morală a 
sportivilor drept principala premiză In 
direcția întăririi și dezvoltării mișcării 
noastre sportive.

Sportivii muncesc cu hărnicie în 
producție. Ei s-au angajat să lupte 
pentru traducerea în viață a sarcini
lor izvorîte din Expunerea tovarășu
lui Gh. Glieorghiu-Dej la Plenara din 
26—28 noiembrie a. c. cu privire la 
dezvoltarea economiei noastre națio
nale pe anul 1959.

In munca de întărire a educației 
comuniste a sportivilor, organizațiile 
și organele de conducere U.C.F.S. au 
popularizat, zi de zi, exemplul în 
muncă al comuniștilor, oamenii cei 
mai înaintați ai vremurilor noastre, 
oameni cărora le sînt caracteristice o 
înaltă ținută morală, un înalt patrio
tism socialist. ,

In educația comunistă a sportivilor, 
U.C.F.S. a pus accentul pe combate
rea influenței rămășițelor ideologiei 
burgheze în sport, a tuturor manifes
tărilor de căpătuială, vedetism și li

beralism. O atenție deosebită s-a 
acordat extinderii gimnasticii în 
producție, dezvoltării activității spor
tive în centrele muncitorești, în școli
și universități. Sportul 
înregistrat în anul 1958 
succese și în activitatea 
manță.

nostru a 
importante 
de perfor-

Astfel, vîslașii romîni, 
succesele din ultimii ani

confirming 
și mai ales

pe cele de la Olimpiada de Ia Mel
bourne, s-au impus din nou în arena 
internațională. O comportare deosebit 
de frumoasă au avut trăgătorii ro
mîni la campionatele mondiale de tir 
din acest an de la Moscova. Progrese 
însemnate au înregistrat înotătorii și 
poliștii noștri. In ierarhia mondială a 
voleiului, sportivii noștri dețin un loc 
fruntaș. Succese importante și-au a- 
dăugat la palmares jucătorii și jucă
toarele de șah, pentatloniștii, călă
reții, motocicliștii, gimnastele.

Toate aceste succese dobîndite în 
activitatea noastră sportivă își au 
rădăcinile în sprijinul și condu
cerea permanentă de către partid 
a Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport. O serie de importante rea
lizări pe tărîmul sportului se dato- 

rest și faptului că noi am folosit 
experiența atit de bogată a renumi- 
ților sportivi sovietici și a celor din 
democrațiile populare. Fodosirea unor 
metode științifice de antrenament, sfa
turile primite de la sportivii sovietici, in 
special, au contribuit la înarmarea 
sportivilor romini cu cunoștințe de o 
însemnătate deosebită, au dus la o 
și mai temeinică pregătire sportivă.

Pentru anul 1959 Uniunea de Cul
tură Fizică și Sport își propune să 
consolideze și mai mult rezultatele 
pozitive obținute în acest an, să întă
rească munca de educare comunistă 
a sportivilor și activiștilor sportivi.

In anul 1959 se vor pregăti și or
ganiza alegerile organelor conducă
toare U.C.F.S. și aile federațiilor spor
tive, se va urmări ca activitatea ce
lor două milioane de membri ai 
U.C.F.S. să se consolideze și mai 
mult. Se vor organiza schimburi largi 
de experiență între organele U.C.F.S., 
colective și cluburi sportive, ge- 
neralizindu-se pe scară largă meto
dele înaintate de muncă. Se va acor
da o atenție deosebită activității Aso
ciației Turiștilor și Asociației Generale 
a Vînătoritor și Pescarilor Sportivi.

In anul 1959 și în viitor atenția 
noastră va fi îndreptată spre con
tinua lărgire a caracterului de masă 
al educației fizice și sportului, punîn- 
dtt^se . accent pe aspectul recreativ și 
atractiv al acestei activități.

U.C.F.S. este hotărîtă să întărească 
și mai mult munca federațiilor, clubu
rilor și colectivelor sportiv», în vede

rea asigurării creșterii continue a mă
iestriei sportivilor, pentru îmbunătăți
rea performanțelor și pregătirii par
ticipării noastre la Olimpiada din 
1960. In această direcție se va ur
mări întărirea și dezvoltarea continuă 
a relațiilor sportive cu celelalte țări, 
îndeosebi cu U.R.S.S. și țările 
de democrație populară.

Pentru îndeplinirea sarcinilor tra- 
sate de plenara C. C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie >J58, 
U.C.F.S. va lupta cu mai multă per
severență pentru realizarea unul 
regim sever de economii prin 
folosirea yi mod mai judicios și mai 
rațional a fondurilor, prin întărirea 
controlului și ridicarea nivelului exi
genței 1 în gestionarea bunurilor miș
cării de cultură fizică și sport și asi^- 
gurarea bazei materiale mai ales pe 
seama creșterii veniturilor in cluburila 
și colectivele sportive.

Sub soarele Republicii noastre dragi, 
sportivii noștri își desfășoară activi
tatea în condițiurii minunate, spre bi
nele patriei și al poporului. Ei fa® 
zid în jurul partidului și guvernuIaV 
sînt hotărîți să apere construcția so- 
cialistă, viața lor nouă, pentru car» 
poporul nostru muncitor a dat atîtea 
jertfe. Ei închină partidului perfor
manțele lor, spre gloria patriei, pen
tru ridioarea titlului de sportiv de 
tip nou tot mai sus!

frumor.se


MEDALII

de argint
de bronz
de aur de campioni bal-

de aur de campioni 
europeni (seniori’și ju-

Misiunea cronicarului de sport nu 
este dintre cele mai ușoare... Să zi
ceri că se desfășoară o palpitantă 
partidă de fotbal. Dumneavoastră vă 
ocupați locul în tribună și singura 
„grijă" ce vă mai răinîne este aceea 
de a urmări spectacolul sportiv și, 
firește... de a încuraja din răsputeri 
echipa favorită. Cronicarul sportiv 
însă, nu are timp să se lase „furat" 
de fazele pasionante. Ai crede despre 
el că e indiferent față de emoția ge
nerală. Cu carnetul în mină, notează 
de zor fiecare din întimplările petre
cute pe teren. Mereu atent, fixează 
jaloanele care-1 vor ajuta să recon
stituie cele 90 de minute de luptă 
sportivă. Iar după terminarea meciu
lui, când fluvitol omenesc se revarsă 
agale spre oraș, dacă vedeți un om 
care se grăbește din cale-afară, care 
evită chiar și nelipsitele, intermina
bilele comentarii ce se aud din toate 
părțile, puteți fi sigur

Co. .slantin Antonescu 
poligonul Dinamo din 

de campion al 

a cîștigat pe
Moscova titlul 
lumii.

gînd : cum să 
redacție, cum

ze.arul. Are un singur 
ajungă mai repede la 
sa scrie mai repede cronica pe care 
i-o va cere — negreșit — la ora li- 
xrtii, secretarul de redacție, pentru 
in' rmarea cititorilor din întreaga 
țar i.

Așa se petrec lucrurile și cu cro
nicarul de box, atletism sau baschet 
și, la itrma-urmei, cu cronicarul orică
rei competiții sportive.

Totuși, misiunea de a scrie despre 
un eveniment sportiv, în indiferent 
ce împrejurări, este infinit mai ușoară 
decît aceea de a prezenta acum nu 
un meci-două, nu o cursă ciclistă sau 
o regată de vele, ci, nici mai mult, 
nici mai puțin decît cronica întregu
lui an sportiv 1958.

LA „IZVOARELE" CRONICII

Orice cronică sportivă este un 
terial 
dent,

' abate 
doar 
mixt 
tribună

ma
de viață, bazat pe fapte. Evi- 
nici cronica aceasta nu se va 
de la regulă. Deosebirea este 

că ne-am cules datele într-un 
puțin obișnuit. Am luat loc în 

(citiți: la masa de scris) 
și am încercat să retrăim marile eve
nimente sportive ale anului. Era însă 
o treabă foarte grea, peste puterile 
noastre. De aceea am apelat la un 
’„aliat" care s-a dovedit extrem de 
folositor: colecția pe anul 1958 a 
ziarului „Sportul popular". Am cer
cetat cu atenție fiecare din cele 222 
de numere apărute de-a lungul anu
lui. Am urmărit cu emoție povestea 

ț atîtor și atîtor biruinți aduse de 
sportivi patriei scumpe. Am notat cu 

1 grijă fiecare rezultat, fiecare perfor- 
I manță, fiecare succes. La capătul 
^acestei investigații, se umpluseră 
I multe coli de hîrtie. Aveam materia
lul brtit din care urma sil, se nască 
cronica sportivă a anului 1958...

UN BILANȚ EDIFICATOR
L
jW> Se spune că de obicei începutul e 
| greu. Pentru noi, dimpotrivă, începtt- 
’ ftd a fost lucru cel mai ușor. De ce ?

E știut că orice cronică sportivă în
cepe cu rezultatul. In cazul de față 

L rezultatul se cheamă bilanț, și îl cu- 
‘ noaștem. lată deci ce au realizat spor- 
I tivii de frunte ai țării noastre de-a 
■ lungul celor 12 luni ale anului 1958:

RECORDURI

9 recorduri mondiale și europene
5 •-ecordtiri balcanice
281 recorduri republicane

SPORTUL POPULAR
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medalii 
mondiali și 
niori)

23 medalii
24 medalii 
15 medalii ,

canici, 18 de argint, 4 de bronz.

PREZENTE ROMINEȘTI 
PESTE HOTARE

1631 sportivi romîni au concurat. — 
pe plan central — la diferite compe
tiții peste hotare.

41 reprezentanți ai federațiilor noas
tre au fost prezenți la lucrările dife
ritelor congrese și conferințe sportive 
internaționaile.

45 de arbitri romîni au condus 
jocuri internaționale.

O ALEGERE DIFICILA

putea scrie pe 
tomuri întregi, 

căutată o altă

vom trece din
eu care în mod

După rezultat urmează cronica pro- 
priu-zisă. Ei, aici a fost partea cea 
mai dificilă. Cum să pornim ?

Am putea bunăoară să luăm fa 
rînd toate ramurile sportive practicate 
la noi. In fiecare s-au petrecut în 
cursul anului 1958 destule evenimente 
care se cuvin consemnate în această 
cronică. Sau, ne-am putea mărgini ta 
a descrie principalele competiții inter
naționale la care au luat parte sportivii 
noștri. Cîte episoade interesante n-ar 
fi de povestit 1 Dar și într-un caz 
și în celălalt, cronica sportivă a anu- 
iui 1958 nu s-ar mai 
coloane de ziar, ci în 
Este clar că trebuie 
cale.

lată ce-arn hoiărît: 
tr-o dată la capitolul 
obișnuit se încheie o cronică spor
tivă, la EVIDENȚIERI. De la „re
zultat" direct la „cine s-a remarcat"? 
vor protesta cei fideli tiparelor cla
sice. De ce nu ? Cifrele pe care le-am 
înfățișat mai înainte sînt cu adevărat 
impresionante și vorbesc în graiul lor 
limpede, concis, despre creșterea pres
tigiului internațional al sportului nos
tru, despre ridicarea nivelului calita
tiv al mișcării spor
tive din R.P.R. Dar 
îndărătul acestor ci
fre se află oameni. 
Sînt sportivii noi ai 
patriei, crescuți de 
partid, exponenții 
unei generații care 
se dovedește capa
bilă să asalteze tit
luri și recorduri 
mondiale, să aspire 
la pozițiile de vârf 
ale ierarhiei sportu
lui internațional. 
Este firesc să te în
chinăm lor această 
cronică. Și fiindcă e 
greu să-i amintim 
pe toți, ne vom opri 
asupra celor care au 
adus sportului nos
tru cele mai fru
moase biruinți în a- 
nul 1958. După multă 
chibzuire am ajuns 
la concluzia să in
sistăm în acest ca
pitol, care formea
ză coloana verte
brală a cronicii, 
asupra succeselor 
obținute în atle
tism, aviație spor
tivă, canoe, cano
taj academic, tir, 
volei și lupte.

CEA MAI BUNA
semnate

SPORTIVA

mondiale și
' 1,82—1,83

Atletism... Sportul în care Iolanda 
Balaș a modificat de 5 ori, în acest 
an, tabela recordurilor 
europene: 1,78—1,80—1,81 
tn. Ni se pare de prisos să reamintim 
aici șirul victoriilor din acest an ale 
lolandei Balaș. Ți-1 poate spune ori
cînd, fără greș, orice puștan de la 
școala elementară. Acum, cînd 
presa sportivă internațională se în
tocmesc tradiționalele bilanțuri 

în

tocmesc tradiționalele bilanțuri de 
sfîrșit de an, cînd se publică rezul
tatele a fel de fel de anchete la care 
au fost consultați specialiști recunos- 
cuți din toate țările, Iolanda Balaș 
este cea căreia i se atribuie în una
nimitate titlul de CEA MAI BUNA 
SPORTIVA A LUMII.

★
Aviație sportivă... Ne reamintim 

minunata victorie pc care a obținut-o

la, campionatele mondiale de la Bra
tislava, în proba de 2.500 n» cu deschi
dere întîrziată, tînăra noastră para- 
șutistă Elena Băcăoanu. Pînă mai 
ieri o cunoșteau doar tovarășii ei»de 
muncă de la fabrica de conserve 
„GrIvița“Ași colegii de sport dfhțjsec-' 
ția aviație sportivă a AiViS'A.P. ra
ionul N. Bălcescu.. Astăzi, tînăra 
muncitoare Elena Băcăoanu apare pe 
tabloul de onoare al celor mai buni’ 
sportivi din lume. Această ascensiu
ne : începătoare cu trei ani în urmă, 
campioană mondială astăzi, este fi
rească în condițiile regimului demo
crat-popular în care orice tânăr își 
poate permite visurile cele mai în
drăznețe, cu siguranța că le va vedea 
înfăptuite

PE APELE VLTAVEI
Șl ALE LACULUI MALTA

Canoe... Sportid în care, de Ia 
tima olimpiadă încoace, Rotitinia 
ține un loc de Irunte în lume. Ci 
pionatele mondiale din -acest an de^la 
Praga au confirmat din nou acest 
lucru. Acolo, pe apele Vltavei, maeș
trii emeriți ai sportului Siniion Is- 
mailciuc și Dumitru Alexe au adăugat 
la buchetul lor de strălucite victorii 
sportive singura floare rară care le 
mai lipsea : titlul de campioni ai - lu
mii. Cei doi fii ai Deltei sânt astăzi 
campioni olimpici, mondiali și euro
peni. Cîți sportivi din hune s-au pu
tut tnîndri de-a lungul vremurilor cu 
o asemenea triplă performanță ? Foar
te puțini I

La Praga, canoiștii noștri au obți
nut și alte succese remarcabile: locu
rile II la canoe dublu fond (Lavrenft 
Calmov—Ichitn Sidorov), locul III la 
canoe simplu fond (Nichifor Tarara).

Canotaj academic... 1958 a marcat 
un moment important în istoria ca
notajului nostru academic. Prin ce a- 
nume î Prin faptul că alături de echi
pajele feminine care, cucerind din nou 
locul II la campionatele europene și-au 
consolidat poziția câștigată încă de 
acum cîțiva ani, s-au afirmat cu tă
rie și echipajele masculine. Intr-ade
văr, pe apele lacului Mialta de lîngă

uâ-
, nîul.am- 
eT la

Harnica muncitoare Elena Băcăoanu, laborantă ta 
fabrica de conserve „Grivița" a repurtat în 1958 în

semnate succese în muncă și în sport
Poznan, vâslașii noștri au dovedit 
înaltă valoare, exprimată

o 
prin cele 

două locuri II, un loc III și — final
mente - * * ■ - - -

Epuizînd cele 7 sporturi, s-ar părea 
că cronica noastră e ca și încheiată. 
Evident, mai erau multe de spus. 
Drept scuză am putea invoca, even
tual. fraza de rigoare: „Dragi cititori, 
spațiul nu ne permite să amintim și 
alte succese ale sportivilor noștri în 
anul 1958"...

S-ar împăca oare cititorii cu aceas
tă explicație? E greu de presupus I
Parcă ne și vedem interpelați, de 
exemplu, de un pasionat al giirai"s i
cii: „Bine, dar de locul III pe care 
l-au ocupat fetele noastre la moiidîa-

neral al campionatelor 
După cum se vede, băieții 
.să rămînă mai prejos și 
de încercări an reușit, în 
ajungă pe aceeași treaptă 
șele lor de sport... Dar să 
acum încolo : 
pede înainte ?.

— locul II în clasamentul ge- 
etiropene. 

n-au vrut 
după ani 
sfîrșit, să 

cu tovară- 
vedem de 

cine-o va lua mal re-

UN SENIOR Ș! UN JUNIOR —
CAMPIONI MONDIALI

Tir... La șiragul marilor. vtetoril*  afe 
sportului romîncsc în anul 1958 s-au 
adăugat și cele 
la campionatele 
la Moscova de 
la- armă liberă

două titluri cucerite 
mondiale de tir de 

Constantin Antonescu 
calibru mare poziția

La 22 iunie, la Cluj, Iolanda Balaș a trecut pentru prima oară înălțimea dee 
l',80'm. (fotografia noastră). De atunci ea a mai-obținut-,de două ort această 
performanță și a corectat de trei ori 
și lj83 m )

picioare * (seniori) și Marin Ferecatu 
Ia armă liberă calibru redus, rtieci 
englez (juniori). Da asemenea, pe 
ptofigonul Dinamo din capitala Uni- 
uniigLSovieffce, echipa R.P.R. a stabi
lit un nou record mondial în proba de 
armă liberă calibru redus poziția cul
cat, țocBphid locul doi, la egalitate de 
puncte cu echipa clasată pe pri- 

......1 loc. Campionul olimpic Ște
fan Petrescu a obținut medalia 
de bronz în proba de pistol vi
teză. Reprezentativa noastră de tir 
s-a clasat pe locul IV. în clasamentul 
general al campionatelor. Fără în
doială, satisfacția cea mai mare au 
produs-o cele două titluri mondiale. 
Astăzi pe tabela campionilor lumii 
la tir figurează un senior și un junior 
din echipa R.P.R. Prezentul și viito
rul tirului românesc...

NE MENȚINEM FERM PE POZIȚIE!

Volei... Vă amintiți desigur cam
pionatele europene de la București. 
Atunci echipa masculină a R.P.R. a 
cucerit pentru prima oară într-o în
trecere de asemenea amploare locul 
II. A fost o adevărată sărbătoare pe 
stadionul Dinamo. Dar, oricât era de 
mare bucuria pentru această perfor
manță, cu toții — jucători, antrenori, 
iubitori de volei, se întrebau: vom 
reuși oare să ne menținem pe acest 
Ioc de cinste ? Vom reedita perfor
manța ?

Au venit campionatele mondiale 
din toamna lui 1956, de la Paris. 
Băieții au ocupat din nou locul II, 
iar de data aceasta și fetele i-au imi
tat, devenind vice-campioane ale lu
mii. Succesul de la București primea 
o strălucită confirmare!

Totuși, mărturisim, am așteptat cu 
inare emoție campionatele europene 
din acest an, de la Praga. Echipa 
masculină nu arătase o formă prea 
bună în meciurile de verificare. De
butul ei în turneul final venea parcă 
să dovedească temerile (Bulgaria— 
Romînia 3—1). Apoi, băieții noștri au 
pierdut și în fața jucătorilor cehoslo
vaci. Șansele la un loc de cinste pă
reau pierdute. Iată însă că în ultimele 
patru meciuri echipa noastră reali
zează tot atîtea victorii și astfel cla
samentul final o situează — din nou 
— pe locul II. A fost mai anevoios 
ca oricînd drumul spre acest nou suc
ces, dar până la’urmă dragostea față 
de culorile patriei, puterea de luptă, 
pregătirea jucătorilor noștri, și-au 

Popu- 
în

noștri, 
cuvîntul. Da! Republica 
Rotnînă merită locul II 
mondial I

vo-

O REVELAȚIE!

unii căLupte... Se vor mira, poate, 
am trecut sjjortul luptelor pe lista evi
dențierilor. E drept, la lupte n-am 
cucerit în anul 1958 titluri mondiale. 
Dar sportul acesta a înregistrat în 
decursul unui singur an un salt cali
tativ care justifică întru totul locul 
de cinste pe care i-I acordăm. Argu
mente? Locul V ocupat de echipa 
R.P.R. la campionatele mondiale de 
lupte clasice de la Budapesta (cel mai 
bun loc ocupat vreodată de țara 
noastră în această competiție). Locul 
I în „Trofeul capitalelor țărilor bal
canice". locul I în „Cupa Iugoslaviei" 
și, de curînd, turneul victorios în ță
rile scandinave. Cu un astfel de bi
lanț, luptătorii pot păși încrezători în 
anul 1959.

O MICA DISCUȚIE CU CITITORII

recordul lumii (1,81*  m. — 1,82 rri-t

lele de Ia Moscova £ să im pomeniți 
voi nimic?!" Și ar avea perfectă drep
tate... Ne-ar putea pretinde un amen
dament" ia cronică și iubitorii de 
handbal: „Nu omiteți victoria cu 4—3 
obținută de reprezentativa noastră fe
minină în fața echipei R.D.G.!" Foar
te just ! Și tot ; ----
argumente la fel 
recunoaște că era 
și despre locul IV 
R.P.R. în ediția a 
cii, despre cea de

astfel, în fața unor 
de întemeiate am: 
cazul să amintim' 
ocupat de echipa 
Xl-a a Cursei Pă- 
a doua victorie 

consecutivă repurtată de reprezentati
va noastră feminină de atletism la 
Jocurile Balcanice, despre succesele 
șahistelor în meciurile cu echipele Iu
goslaviei și Poloniei, despre excelen
tul loc II cucerit de echipa pentatlo- 
niștilor romîni la Spartachiada Inter
națională Militară de la Leipzig, des
pre performanțele jucătorilor de polo.

După toate acestea n-ar trebui să 
se tragă cumva concluzia că in cursul 
anului sportiv 1958, reprezentanții 
noștri au obținut numai succese. Așa 
dar, au fost unele întâlniri care i ' ’ 
făcut *p e sportivii noștri și alături 
ei pe cei care-i încurajează din ti 
bune, să simtă gustul amar al înfrîn- 
gerii.

A învăța de la alții și a învăța pe 
alții, este o lege a vieții... Departe 
deci de a constitui un motiv de 
descurajare, aceste înirîngeri au fost 
considerate ca adevărate lecții. De a- 
ceea antrenorii și sportivii le-au pri
vit cu toată seriozitatea, au cercetat 
în profunzime cauzele care au făcut 
ca rezultatele să nu fie întotdeauna 
cele dorite.

A nu te culca pe laurii victoriilor, 
a învăța din înfrîngeri, iată un prin
cipiu care călăuzește permanent acti
vitatea sportivilor noștri.

TINEREȚEA

Nu putem vorbi despre sportul 
nostru în anul 1958 fără a aminti 
succesele tinerei generații. Ultimul ca
pitol al cronicii noastre este închinat 
TINEREȚII.

Jucătorii romîni au cîștigat te 
cele 7 probe ale campionatelor eu 
pene de tenis de masă pentru juniori 
de la Falkenberg... Tinerii tenismani 
au eliminat din „Cupa Galea" reduta
bilele formații ale Franței și Unga
riei... Echipa de juniori a R.P.R. s-a 
clasat ple locul IV la turneul U.E.F.A. 
de la Luxemburg... La atletism, ju
niorii noștri s-au dovedit egali ceior 
maghiari și mai buni dec.ît cei bul
gari și iugoslavi... Tănase Mureșan a 
cucerit medalia de argint la „Crite
riul mondial de scrimă pentru ti
neret"...

Nu ezităm să așezăm aceste succe
se alături de cele care au adus pa
triei titluri sau recorduri mondiale. 
Fiindcă nu există nici o îndoială că 
tinerii sportivi care astăzi se afirmă 
po plan internațional între cei de o 
scamă cu. ei, POT deveni campionii și 
recordmanii de mîine. De cine depin
de aceasta? De ei, în primul rînd. De 
antrenorii lor. De noi toți care, urmă-' 
rindu-le eforturile, încurajîndu-i, trebuie 
să le cerem în permanență: modestie, 
perseverență, seriozitate, muncă... Nici
când n-au avut tinerii din țara noastră 
condiții mai prielnice pentru a-și dez
volta aptitudinile în sport, ca și în 
ori care alt domeniu. Tinerii noștri 
cunosc acest adevăr. Prin întreaga 
lor comportare ei au datoria să răs
pundă grijii partidului și guvernului.

lată-ne ajunși la sfârșitul lată-ne ajunși la sfîrșitul cronicii 
sportive a anului 1958. Vom fi bucu- 

succese 
mâl multe, mai însemnate ale sportivi
lor noștri. Firește, aceasta va da și 
mai mult de lucru cronicarilor. Asta și 
vr?m. Sîntem derisi să s?.rirm filete 
viitoarei cronici chiar din primele zile 
ale noului an, astfel ca vremea bilan
țului să ne găsească pe 
gătiți.

Aveți cuvîntul, sportivi

roși ca la viitoarea „ediție* ’ 
cii, să putem vorbi despre

deplin pre-

frtmteșil...

V ILARA
IACINT MANOLIU
«(> /.bO



Deasupra tuturor marilor întrecerii dioanele . lumii. Gonsultîndu-le, oricine 
internaționale în care a, fost atît/rămîne impresionat sde preponderența 

j de bogat,anul 1958 stățuna sin-, î evidentă, a reprezentanților țărilor so-
; gură, magnifică și inegalabilăfspre.care ■; câaliste>-,ciaire'*  dețin cu imensă '• tnajori- 
c>cste ațintită atenția întregit”lurni-â-tate /loturile ide, frunte. 
[Este vorba de o competiție cu ade- La actuală nu»este de conceput 
p.vărat supremă, cum. n-a mai cunoscut^.țjn ..njare concurs fără„ particlpairea. 
g.pînă .acum pământul, -aceea î>0n> care.î sportewfor din Usiiunea' Sovietică șr

, ... țg,rj[e de democrație populară-
Ei alcătuiesc punctul principal de 
atracție al programului, performan- . .
țefle lor determină valoarea tehnică a-,-P®‘e ?*  Polomei au obținut
competiției. Tabelul de mai jos oferă medalii de aur, 17 de argint și 10 
un succint, dar edificator bilanț, lată ~ ~ J
consemnate în câteva cifre rezultatele 
sportivilor sovietici la principalele

* competiții mtemiaițton-aie ale anului 
1958:

CAMPIONATE MONDIALE

^socialismul se află angajat în între- 
1 cere pașnică cu țările capitaliste.

Nu în războaie ucigătoare, nu 
1 producția armelor de exterminare 
pnaeă, ci în crearea unor condiții 
S. vi ață tot mai bune oamenilor, în 
foitoairea nivelului de trai, în industrie 
(și agricultură, în știință, artă, litera
tură,- sport — iată imensul teren pe 
care țările -socialliste l-au propus ea 
Iot' de desfășurare acestei întreceri, 
unice în istorie. Ea este izvorită din 
spiritul pașnic și din dragostea față 

(de oameni de care dă dovadă lagii- 
Inil.sooialisimuikii în frunte cu Uniunea 
’Sovietică.

De. pe acien se poate întrevedea cu 
■claritate cine va ' ieși învingător. Ci- 
rfrele de control ale dezvoltării eco
nomiei naționale -a U.R.S.S. pe anii 
1959—1965 reprezintă un program de 
o amploare nemaiîntîlnită, care des
chide în fața poporului sovietic pers- 

jpective grandioase, făfcînd din visul 
‘cel mai scump al omenirii, comunis
mul, un țel concret și apropiat. Pla
nul de perspectivă pe următorii 15 
ani este programul economic de con
struire -a comunismului în U.R.S.S., 

.îndeplinirea lui creî-nd condițiile ne
cesare pentru desăvîrșirea trecerii la 
această minunată orînduire. In apro- 
j. ,iv 12 ani, sau chiar mai ctrrînd, 
’ unea Sovietică va ajunge din 
ui mă și va depăși nivelul de pro
ducție al S.U.A. pe cap de locuitor, 
situîndu-se pe primul loc în lume. 
Aceasta va însemna victoria de im
portanță istorică mondială a socialis
mului asupra capital-ismulriii 1

In ultimii ani lagărul păcii, demo
crației și socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică a repurtat succese 
răsunătoare în toate domeniile de acti
vitate. Conștienți de înaltul sens și de 
însemnătatea acestei uriașe întreceri 
pașnice, sportivii țărilor socialismului 
au știut să dea o semnificație nouă 
evoluției lor pe stadioane. Ei și-au 
încordat forțele, au luptat cu mai 
mult elan, au dat dovada unui fier
binte patriotism socialist înțelegînd 
că fiecare performanță, fiecare succes 
al lor în lupta sportivă reprezintă și 
un aport la măreața cauză a victo
riei socialismului. Și așa cum în toate 
cc'elalte domenii socialismul triumfă, 
, ’onstrîndu-și superioritatea asupra 

talismului, tot astfel și în sport 
mișcare de cultură fizică — 

a regimurilor populare din 
parte a lumii — își dove-

îri 
în 
de 
ri-

Patinaj viteză
Solii
Hochei
Scrimă
Gimnastică
Caiac canoe 
Haltere
Lupte (clasice

Aur
8
2

Argint
6
4
1
4
7
2
2

Bronz
9
1

noua 
creație 
această

acest sens. Reprezentanții țărilor so
cialiste au cucerit 21 titluri din cele 
36 cîte s-eu disputat. Bilanțul me
daliilor campionatului 'este următorul’:

Aur Argint Bronz
Țările socialiste

21 20 14
Țările capitaliste

15 16 22

Este interesant de remarcat că echi-

3
J4
5
5 

'+ libere)
9

25
3
9
2
3

Tir
Pentatlon modern 4
Parașutism 8

CAMPIONATE EUROPENE

Patinaj viteză 7
Baschet 1
Atletism 11
Canotaj academic 5
Volei 
înot

1
5

de bronz, realizînd un punctaj mai 
mare decît toate cele 12 echipe aile 
țărilor capitaliste luate împreună.

Mu de mult o scrie de 
cialiști din occident, cu 
de ploconire în fața aime- 
ricanilar, afirmau că „e- 
chipa restului lumii n-ar 
putea rezista selecționa
tei S.U.A.". Din iulie 
1958, cfrid pe stadionul 
din Lujniki echipa Uniu
nii Sovietice a reușit să 
învingă formația State
lor Unite în acel memo
rabil „meci al secolului", 
și după ce polonezii rea
lizau un scor extrem de 
strîns în fața aceleiași 
reprezentative americane, 
toate aceste 
amuțit 
Epoca 
mericane 
tornicită 
nii, a încetat. Să ne a 
mințim ce senzație a pro 
dus 
lui 
zat 
me, 
bă 
Mai bine de un an au

pretinși spe- 
spiri'tnl for

cele 39 puse în joc (14 pe echipe 
și 11 individuale). împreună cil tră
gătorii romîni și cu sportivii din ce
lelalte țări socialiste, ei au arătat că 
în această disciplină sportivă atît de 
răsțpîndită supremația aparține defi
nitiv răsăritului. Patinajul viteză, vo
leiul, luptele, halterele, boxul amator — 
iată a iii tea sporturi dominate cu ;ru to
ri bait e de reprezentanții țărilor socia
liste. Pentatlonul modern, disciplina 
care cere sportivului un întreg mă
nunchi de calități, cea care desem
nează pe campionul complet, a prile
juit sportivilor sovietici cea mai con
vingătoare demonstrație a superiori
tății orînduirii socialiste în care sînt 
crescuți. Doi ani consecutiv titlurile

„voci" au 
desăvîrșire. 

a-
cu 
hegemoniei 
în atletism sfa
de multe dece-

recordul mondial al 
Iurii Stepanov reali- 
la săritura în înălți- 
considerată ca o pro- 
„specific americană".

Peste o sută de tocuri I într-un an 
de întrecere, iată o performanță cu' fost încercate felurite ma- 
oaire nu s-a mîndrit pînă acum nici o 
țară în istoria sportului. Adăugind 
acestui tabel victoriile repurtate de 
spprtivii din celelalte țări de demo
crație populară, reiese clar că supre
mația sportivă mondială 
luată de noua mișcare 
fizică, cea care înflorește 
socialismului.

Excelentele performanțe 
lor polonezi (8 medalii 
campionatele europene de la 
holm), ale înotătorilor maghiari, ale 
parașntiștilor bulgari și cehoslovaci, 
ale sorimeriior polonezi și maghiari, 
ale halterofililor chinezi, ale cicliști
lor din R. D. Germană și R. P. Bul
garia, ale sportivilor noștri etc. între
gesc acest strălucitor bilanț, oglinda 
vie a unei superiorități de necontestat

MAI REPEDE, MAI SUS, MAI 
DEPARTE-.

Este nesfîrșit de lungă lista spor
turilor în care reprezentanții țărilor

a fost pre- 
de 
sub

cultură 
soarele

ale 
de

atleți- 
aur la 
Stock-

Irnagine a superiorității sportului de performanță 
sovietic... Pe podiumul învingătorilor, campionul 
mondial absolut Oleg Goncearenko (U .R.S.S.), to
varășul său de echipă Boris Silkov, al doilea clasat 
și fostul campion mondial suedezul Bigge Eriksson, 

care a ocupat locul Iii

în confrun-
U.R.S.S. -

Printre evenimentele cele mai remarcabile ale anului sportiv international 
care se încheie a fost ascensiunea hotă rită a sportivilor din R.P. Chineză. 
1 olograf ia noastră prezintă pe unul dintre cei mai redutabili înotători din 
China Populară, Mu Sian-sun, care a stabilit recent un nou record mon

dial în proba de 100 m. bras

de campion-i ai lumii, individual și 
pe echipe au revenit reprezentanților 
U.R.S.S.

Progresele înregistrate de sportivii 
din țările socialismului au fost de-a 
dreptul' uimitoare. Dacă în primii ani 
după cel de al doilea război mondial 
ei reprezentau doar un mic procent din 
învingătorii marilor competiții, stră
lucind doar prin cîteva individualități, 
astăzi în aceste țări măiestria înaltă 
are un caracter de masă. La Olimpi
ada de la Londra din 1948 sportivii din 
occident au cucerit majoritatea meda
liilor. Dar de pe atunci, performanțele 
lui Zatopek, Imre Nemeth, Olga Gyar- 
niaiti au fost un serios avertisment, 
preludiu al succeselor ce aveau să ur
meze. Patru ani mai tîrziu, la Hel
sinki, debutul sportivilor sovietici la 
J. O. a coincis cu un răsunător suc
ces. Ei s-au clasat la egalitate cu 
echipa S.U.A. care la aproape toate 
celelalte 'ediții cîștigase detașat Jocu-

șinații și sforării de culi
se pentru a se împiedica 
omologarea acestui re 
cord. Dar în cele din 
urmă dreptatea a trium
fat 1 Și pentru a dovedi 
mai grăitor că este într-a- 
devăr recordman al lu
mii, Stepanov 1-a învins 
pe fostul deținător al re
cordului, Charles Dumas, 
tarea directă din meciul 
S.U.A.

In zilele noastre o serie întreagă 
de sporturi trăiesc aproape exclusiv 
prin prezența la întreceri a sportivilor 
din lagărul socialismului. Este sufi
cient să pronunțăm cuvîntul șah, ca 
să subînțelegem un domeniu în care 
reprezentanții. Uniunii Sovietice nu 
au egali, deținînd absolut toate titlu
rile mondiale. Reprezentanții țărilor 
socialismului în frunte cu sportivii 
sovietici sînt totul în gimnastică. Ei 
au ajuns în această disciplină la o 
măiestrie vecină cu perfecțiunea.

Campionatele mondial^ de scrimă 
din acest an, desfășurate la Philadel
phia, au produs o veritabilă răsturnare 
în ierarhia valorilor din acest sport. 
De unde pînă acum italienii și . fran
cezii dominau cu autoritate toate ma- _______ __  ___...
rile întreceri de pe planșă, de data rile. Tot la Helsinki, excelenta evo- 
aceasta primul loc pe echipe, a reve- .Mie a sportivilor maghiari și ceho- 

., . . ... .. c. . .. slovaci a făcut ca întreaga competi-nit reprezentativei Uniunii Sovietice. s» jjg (P^foată (]e reprezentanții 
Trăgătorii sovietici împreună cu ,cei țărjior sdcdălisle: In sfîrșit. Jocurile 
maghiari • și polonezi; au. arătat, că și .Olimpice <Je la-Melbourne, o altă e- 
în scrimă centrul de greutate se mută 
din apus în răsărit. lata tabelul me
daliilor cucerite la campionatele mon
diale :

tapă în această neîntreruptă ascen
siune, au adus confirmarea faptului 
că U.R.S.S.' și țările de democrație 
populară au trecut hotărît în fruntea 
sportului mondial.

dește superioritatea asupra sportului 
burghez, înclinînd de partea sa balan
ța supremației mondiale.

PESTE 100 MEDALII ALE SPORTIVI
LOR SOVIETICI

Sezonul sportiv al anului ce se 
apropie de sfîrșit a fost bogat în 
confruntări internaționale de primă 
însemnătate. Marele număr de com
petiții în toate disciplinele oferă as
tăzi posibilitatea de a avea o ima
gine cît se poate de clară asupra 
ierarhiei valorilor sportive în lume, 
tu zeci de clasamente și tabele sta
tistice s 1 co semnale rezu't-atele 
unui an de întrecere sportivă pe sta-

socialiste dețin primele locuri în lume. 
Se cuvine să vorbim în primul rînd 
despre atletism, clasica disciplină olim
pică din care s-a inspirat dictonul 
scris sub cele cinci cercuri: „cititis, 
alti-us, fortius". In anul 1958 atleții 
din lagărul socialismului au înregis
trat un progres excepțional. Recordu
rile mondiale stabilite de lolanda Ba
laș, Oleg Rialiovski, Galina Bîstrova, 
Vasilii Kuznețov etc. precum și ma
rele număr de performanțe excepțto- 
nate înregistrate în U.R.S.S. și țările 
de democrație populară au făcut ca 
atleții acestor țări să domine marile 
competiții. Campionatele europene de 
la Stockholm au fost edificatoare în

Aur Argint Bronz
U.R.S.S., Ungaria, Polonia

4 6 4
Italia, Franța, Anglia, R.F.G., S.U.A.

4 2 4

Campionatele mondiale de parașu
tism disputate pe aerodromul Voinari 
din Bratislava s-au soldat cu o vic
torie categorică a reprezentanților 
țărilor socialiste. Ei au ocupat pri
mele trei locuri în toate probele și 
primele cinci tocuri în clasamentul 
pe echipe. Parașutiștii francezi și ame
ricani — oare altădată dețineau ma
rea majoritate a titlurilor mondiale 
și a recordurilor lumii — nu au pu
tut ocupa nici măcar unul din pri
mele trei locuri. Același bilanț stră
lucitor l-au furnizat mondialele de 
tir. Maeștrii tirului din Uniunea 
Sovietică au cucerit 25 titluri din

CHINA NOUA PĂȘEȘTE IN RiNDUL 
MARILOR NAțlUNI SPORTIVE

100.000.000 de sportivi în Republica 
Populară Chineză 1 Agențiile de presă 
au transmis nu de mult această ui
mitoare cifră, care vorbește despre 
uriașa dezvoltare a culturii fizice de 
masă în China populară. Aportul spor
tivilor marii țări asiatice la creșterea 
prestigiului țărilor socialismului a fost 
considerabil. Înșiși comentatorii apu
seni ai diferite’or ziare și reziste bur
gheze sînt nevoiți să constate și să 
consemneze succesele sportive ale 
R.P. Chineze, adresîndu-le binemeri
tate elogii.

„O nouă forță la orizontul sportu
lui mondial !...“, „Progresele chinezi
lor în sport sînt uimitoare !...", „Te
nisul de masă din China va cuceri 
supremația în lume!...". Iată doar 
cîteva din titlurile care apar tot mai 
des în paginile ziarelor.

Intr-adevăr, sportvl chinez a făcut 
pași uriași atît în domeniul dezvoltării 
de masă, cît și în privința activității 
de performanță. Harnicului popor al 
celor 650 milioane îi este caracteris
tic ritmul vertiginos. Timpul este 
scos din tiparele sale obișnuite, sînt 
sfidate calendarele. Deceniile se trans
formă în ani și secolele se măsoară 
în decenii.

Față de toate aceste mari merit- 
ale Republicii Populare Chineze pe 
tărîmul dezvoltării sportului și a cul
tivării spiritului olimpic apar cu atît 
mai revoltătoare manevrele Ia care 
s-au dedat C.l.O. și președintele său 
Avery Brundage, care au recunoscut 
în Comitetul olimpic organizațiile spor
tive ale rămășițelor regimului c.ankai- 
șist, urît de poporul chinez și refugia1 la. 
adăpostul forțelor armate ale S.U.A., 
în Taivan și alte cîteva insule de 
coastă.

Prafitînd de poziția sa dominantă 
în C.I.O., Brundage a forțat mina 
cîtorva Federații Internaționale să-și 
calce propriul statut și să recunoască 
organizațiile sportive ale falitului re
gim cîzmkaișisi, încercînd astfel să 
creeze două Chine în sport. Răspun
sul poporului chinez la aceste mîr- 
șave manevre a fost ferm și răspi
cat : „Nu există decît o singură Chi
nă, și aceasta este Republica Popu
lară Chineză! Taivanul și celelalte 
insule reprezintă teritoriul chinez, vre
melnic cotropit de imperialiștii" Iar 
toți sportivii cinstiți din lumea în
treagă și-au unit glasurile cu acela 
al sportivilor chinezi cerînd cu hotă- 
rîre: Afară cu impostorii ciankaiș!ști 
din organizațiile internaționale !

Răspunsul sportivilor chinezi a con
stat de asemenea dintr-o avalanșă 
de performanțe și recorduri care de
monstrează întregii lumi înalta clasă 
a sportului din China Nouă. Cu multi 
ani în urmă, burghezia încercase să 
ignoreze performanțele și clasa spor
tivilor sovietici. Astăzi, aceleași cercuri 
reacționare vor să arunce vălul tă
cerii asupra realizărilor sportive din 
R. P. Chineză. Încercare zadarnică, 
fiindcă istoria a demonstrat falimen
tul total al acestei politici. China 
populară trebuie să-și ocupe tocul pe 
care-1 merită în familia marilor na
țiuni sportive. Și fără îndoială că-1 va 
ociiDa I

NOUL ÎNVINGE!

1958 a fost un an de cotitură în 
sportul mondial. Un an în care a 
apărut mai pregnant ca oricînd avan
sul luat de sportul nou, care a ajuns 
din urmă și a întrecut mișcarea spor
tivă din țările capitaliste.

Intîlnim nu rare ori comentarii în 
presa apuseană prin care specialiști 
și condeieri consacrați își exprimă sur
prinderea și consternarea în fața a- 
cestui progres vertiginos, care face 
să pălească tot ce s-a realizat pînă 
acum. Ei nu pot să înțeleagă Î11 ce 
constă „secretul" acestei ascensiuni, de 
unde își trage mișcarea sportivă din 
țările noastre, nesfîrșita sa vitalitate.

In acea parte a lumii unde domina
ția capitalului și exploatarea an fost 
pentru totdeauna înlăturate, unde cei 
ce muncesc au devenit stăpînii des
tinului tor, sportul alături de toate 
celelalte activități este un bun de preț 
al maselor. Partidul clasei muncitoare, 
guvernul popular acordă un sprijin 
părintesc dezvoltării necontenite a cul
turii fizice de masă, parte integrantă 
a educației comuniste, mijloc de în
tărire a sănătății celor ce muncesc, 
prilej admirabil de odihna și recrea
ție.

Iată de unde își trage seva mișca
rea sportivă din Uniunea Sovietică și 
din țările care construiesc socialismul, 
iată secretul succeselor sale neîn
trerupte, garanția victoriilor sale vii
toare.

Noul, viabil și viguros, învinge ve
chiul, îmbătrînit și putred. Legea firii, 
implacabilă, este cu noi. Și în sport, 
întrecerea este de partea noastră.

VALERIU CH1OSE 
RADU VOIA



1959, an de pregătire in vederea 
campionatelor mondiale de volei

La 18 ianuarie reîncep campionaie^v 
de baschet

Ce subiect abordezi, 
înainte ele toate, cînd te 
întilnești cu Marcel Ru- 
®escu ? Firește, vorbești 
despre volei iu general, 
sau despre meciul din 
ajun. Marcel Rusescu, 
maestru al sportului, este 
o figură bine cunoscută 
în lumea voleiului rornî- 
nesc și internațional, iar 
o discuție cu el devine 
totdeauna interesantă. 
Căpitan al echipei Ceta
tea Bucur, prezent în 
aproape toate reprezenta
tivele noastre masculine 
de volei din ultimii ani, 
el este în același timp 
și un apreciat inginer. 
Locul său de muncă: 
Serviciul tehnic central al 
I.T.B.

Am vorbit luai 
despre viitorul sezon. 
„1959 va fi un an de pre
gătire in vederea 
matelor 
lei jt 
august 
Janeiro, 
a început interlocutorul 
nostru, 
tern 
viitor 
cru : 
turnee 
Moscova, 
care,

mondiale 
vor avea 
11’30 la 

in

caiupio- 
de vo- 
loc în 

Rio de 
Brazilia,

Calendarul in
și extern fixat 

ține seama 
vom lua parte 

internaționale 
Bratislava

titoc-aiul tui Purnoch și Tesar va opri „bomba" lui 
Nico'au ? In orice caz, Cherebețiu, Ruse-scu șt Ro
man sînt gata să intervină (Fază dm. meciul Ceho
slovacia — Rominia, disputat ta campionatul euro
pean de volei de la Praga) Foto C.T.K.

pentru anul
de acest I li

la o serie de 
interesante, la 
și București, 

datorită participării valoroase,

Activitatea f ©Mistică
pe 1953 vă încape 

la 0 martie

pot fi considerate adevărate campio
nate europene neoficiale, 
tul sezonului, formația 
apare din nou în sate 
Coubertin", la Paris, cu 
pei continentelor". Toate 
tiiri vor folosi punerii la punct a e- 
chipei ; doar trebuie să ne păstrăm 
prestigiul 
vem însă

I meni cit 
| De aceea

rației de

Spre sfirși- 
Rotnutiei va 

,,Pierre de 
ocazia „Cu- 
aceste iotil-

cucerit! Pentru aceasta ar 
nevoie in echipă de 12 oa- 
tnai apropiați ca valoare, 
găsesc bună inițiativa fede- 
a trimite echipe de tineret

oficială pe 1958 a fost 
mai multă vreme, totu# 

acestui sport a

Activitatea 
încheiată de 
interesul iubitorilor 
fost menținut prin numeroasele parti
de cu caracter amical organizate pî
nă mai deunăzi. După o scurtă va
canță, jucătorii noștri fruntași vor 
începe zilele acestea pregătirile pentru 
viitorul sezon competițional. Anul 
1959 se anunță bogat în competiții cu 
caracter intern și internațional și ei 
doresc să se prezinte cît mai bine 
pregătiți.

Sezonul oficial al fotbaliștilor noș
tri va inccpe . la data de 8 martie, 
cînd sînt programate șaisprezccimile 
„Gupei R.P.R.". Cu această ocazie își 
vor face debutul, în actuala ediție a 
Cupei, și echipele din prima catego
rie a țării. O săptămînă mai tîrziu, 
la 15 martie, va fi reluată întrecerea 
echipelor din categoria A: C.C.A. — 
Știința Cluj: Dinamo Bacău — Farul 
Constanța: Steagul Roșu Orașul
Stalin — Dinamo București; U.T.A. 
Arad — Rapid București ; Jiul Petro
șani — Petrolul Ploești ; Progresul 
București — Știința Timișoara.

Echipele din categoria B își vor re
lua întrecerea la 5 aprilie, iar cele 
din categoria O Ia 19 aprilie.

ta întrecerile de volei ce vor avea 
loc cu prilejul Festivalul ui de la 
Viena".

Discuția a alunecat apoi spre ac-1 
tivitatea internă. „Ar fi foarte bine 
dacă actualelor competiții li s-ar a- 
dăoga și altele, ca de pildă o „Cupă 
a R.P.R.", după modelul competiției 
cu același nume ce are loc anual la 
fotbal. In plus, susțin cu tărie or
ganizarea pe plan local a cit mai mul
tor întîlniri inter-orașe și competiții 
pentru echipele provinciale. Numai 
astfel putem depista jucătorii taleil- 
tați care activează în echipele „țuici".

Firește, am stat de vorbă și despre 
echipa sa, Cetatea Bucur. „Suit sigur 
că în retur echipa noastră va merge 
și mai bine. Avem posibilitatea să ne 
odihnim pînă atunci, | 
începerea campionatului 
jucători de la noi au 
iu urma 
naționale 
destul de 
cîștigarea 
vem trei 
ediția 1959—i960 situația se va schim
ba total pentru echipa noastră. Noi 
vom încerca și în retur să jucăm cit 
mai frumos. Secția de volei a clubu
lui are, în frunte cu ing. Gh. Turbu- 
țiu, o conducere foarte bună care 
preocupă de pregătirea noastră".

— Ce-ți dorești pentru 1959 ?
— Fără îndoială să mă mențin 
valoare ridicata pentru a face față 
în viitor cerințelor imul volei de 

. Iri al doilea rind doresc...

pentru că ta 
o serie de 
fost obosiți 

turnee inter- 
participat. E

numeroaselor
la care au 
greu să ne mai gîndiiu ia 
campionatului, pentru că a- 
infrîngeri, dar cred că în

se

la
o
și _ .
calitate.
un an bun arbitrilor de volei ! Și în 
al treilea rind, 
lor roi mm să 
mai frumoase, 
ce ne-a*u  fost 
guvernul nostru.

urez tuturor sportivi- 
realizeze rezultate cit 
pe măsura condițiilor 
create de partidul și

— tn. t. —

Pentru a se asigura o cit mai bună 
pregătire jucătorilor care alcătuiesc 
lotul reprezentativ de baschet, cam
pionatul republican' masculin a fost 
întrerupt după desfășurarea a nouă 
etape. La 14 decembrie, cînd s-a dis
putat etapa a IX-a, în fruntea clasa
mentului se afla echipa C.C.A., la e- 
galitate de puncte cu Olimpia Bucu
rești. După o pauză de mai mult de 
o luna de zile, cele douăsprezece e- 
chipe masculine își vor relua întrece
rea, prii disputarea ultimelor două 
etape din tur și în continuare a jocu
rilor din returul campionatului. E- 
tapa a X-a se va desfășura la 18 ia
nuarie și va cuprinde meciurile: Vo-

irita lași—Metalul M.I.fi. București, 
C.C.A.—Torentul Galați, Știința Timi
șoara—Olimpia București, Știința 
Cluj—Dinamo București, Cetatea Bucur 
—Rapid. Partida Dinamo Tg. Mureș 
—Diuanio Oradea, din aceeași etapă, 
s-a jlucat la 21 decembrie.

Campionatul republican feminin va 
fi reluat tot la 18 ianuarie. In prima 
etapă a returului vor avea loc urmă
toarele întîlniri: Olimpia București—• 
Voința Orașul Stalin, Voința Oradea 
—C.S. Oradea, C.S.IJ. București—Ra
pid București, Clubul sportiv școlar 
Timișoara—Constructorul București, 
Alimentara Tg. Mureș—C.C.A. și Vo-' 
itița Tg. Mureș—Progresul București.

Nu ne îndoim că cei mai grijulii 
dintre dumneavoastă și-au și cum
părat, de acum, agenda anului 1959. 
Poate că și d-voastră sînteți unul din
tre aceștia... Vă și vedem cum i-ați 
răsfoit filele albe și ați făcut primele 
însemnări privind lucrurile cele mai 
importante din activitatea anului ce 
vine. Fără îndoială, pasionat de 
sport, cum vă cunoaștem, ați rămas 
pentru o clipă cu creionul suspendat ... 
Ce va fi în 1959? La ce competiții 
sportive veți participa, sau numai le 
veți urmări...

Pentru a vă putea veni în ajutor 
cu ceva, am cercetat calendarul com- 
petițional diti prima luna a anului ce 
vine... Vreți «ă vă notați ? Iată I...

1 ianuarie — 15 februarie: campio
natele republicane individuale de se
niori (etapa raională) la tenis de 
masă ;

4 ianuarie: concursul de deschide
re lă schi (Predeal).

5—10 ianuarie: campionatele repu-

Pentru a patra oară campioni ai țării• o

Campionatul republican 
pe gheață pe anul 1958 a 
cu victoria echipei C.C.A., 
cest fel cucerește pentru a patra oară, 
in ultimii șase ani, titlul de campioa
nă a țării. Succesul hocheiștilor mi
litari este pe deplin meritat, echipa 
lor prezentindu-se in acest campionat^ 
cu o pregătire superioară, care aclăo- 
gată la valoarea cunoscută a forma
ției, a făcut ca C.C.A. să domine e- 
vident lotul echipelor participante.

Jocurile disputate de-a lungul cam
pionatului republican pe anul 1953 
au scos in evidență, la majoritatea 
jucătorilor de la C.C.A. un excelent 
patinaj și o foarte bună tehnică in rni- 
nuirea crosci.

Echipa C.C.A. practică un 
modern, cu pase scurte, date 
cu alocuri dirijate de pe o 
alta a gheții, cu o apărare
capabilă că declanșeze în citeva 
cunde atacuri decisive, intr-un cuvint, 
la ora actuală, este, fără îndoială, cea 
mai bună formație din țara noastră. 
Pentru comportarea- lor hocheiștii de 
la C.C.A. și antrenorul lor, Mihai Fla- 
maropol, merită toate laudele!

de hochei 
hiat sfîrșit 
care in. a-

hochei 
în forță, 
parte pe 
elastică, 

se-

blicane de patinaj viteză (etapa re
gională).

5—11 ianuarie: Campionatul de 
hochei catcg. B. (seriile la Sebeș și’ 
Sighișoara)

7 ianuarie: campionatele republi
cane de bob (Poiana Stalin).

8 ianuarie — 19 februarie : campio
natul republican de tenis de niasă pe 
echipe (etapa raională).

10 ianuarie: la Mulhouse, meciul 
internațional de baschet intre echipe
le reprezentative masculine ale Fran
ței și R. P. Romîne.

13— 16 ianuarie: campionatele re
publicane de patinaj viteză (etapa fi
nală) la Poiana Stalin.

14— 18 ianuarie: campionatul repu
blican de hoctiei categoria A (turul) 
în București.

15— 18 ianuarie: campionatele
naționale de tenis de masă ale R.i. ’’ 
la Constanța. • ■-

16— 18 ianuarie: „Cupa F.R.S.B.*  
la bob (Poiana Stalin).

18 ianuarie : returul 
republican feminin de 
ciurile etapei a X-a a 
masculin; campionatul
feminin (etapa raională) ; campiona
tul republican de juniori (etapa raio
nală).

22—25 ianuarie: turneu1 final al 
campionatului categ. B la hochei 
(Orașul Stalin).

24—25 ianuarie concursul republi
can de sală la atletism, juniori 
rești).

25 ianuarie — 5 februarie : 
de iarnă" la tenis de cîmp 
rești).

25 ianuarie — 1 februarie : camp!o- 
natele republicane de handbal în"’’ 
(etapa interregională): la Titnișoar 
Or. Stalin (femei), la Tg. Mnre-,.^ . 
București (bărbați).

28 ianuarie : campionatele republi
cane de patinaj artistic (Cluj).

28 ianuarie: turneu internațional 
de handbal în 7, în cinstea celei de a 
500 aniversări a orașului București.

carinptonatului 
baschet; rne- 
campiona tulul 
de califi-.ire

„Cupa
(Bucu-

Echipa C.C.A. (de la stingă la dreapta): I. Dimitriu, Csaka I (căpitanul e- 
chipei), Raduch, Pușcaș, Ganga I, Flatnaropol (antrenorul echipei), Măzgă- 

reanu, Zografi; jos: Lenard, lonescu, Tulbure, Lorincz, Peter, Crișan.
(Foto: I. Mihăică)

Ultimul campionat al R. P. Romîne pe anul 1958

Astă-seară, in sala Floreasca: 
echipe

24:15 
26:11
25:14 

BUCUR
24:16
22:17
21:19
22:17
25:15 

realizate, în

finala campionatului
Pe filele calendarului Iui 1958 a 

mai rămas notată doar o singură com
petiție sportivă oficială -.finala campio
natului republicau de box pe echipe. 
Astă-seară, în sala Floreaisca din Ca
pitală, se va consuma și acest eveni
ment, vor fi decernate ultimele tricouri 
de campion pe acest an, după care bi
lanțul sportiv al anului 1958 poate fi 
definitiv încheiat.

Boxerii echipelor Dinamo și C.F.R. 
4- Cetatea Bucur, cîștigători ai celor 
două serii preliminare, își vor disputa 
cinstea de a deveni campioni ai R.P. 
Romîne.

Prnă la întîlr.'inea de astăzi, cele 
două echipe au susținut cîte cinci me
ciuri în care n-au cunoscut Infringe- 
rea. Poate că nu este lipsit de interes 
să arătăm drumul parcurs de cele 
dau£ .finaliste pînă la această confrun- 
tâ££<

Dlriamo
Metalul

DINAMO
Craiova
M.I.G.

25:12
25:15
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Cluj
Buc.

Voința 
Voința 
Energia I.M.B.

C.F.R. + CETATEA
Gloria Ga lăți 
C.S. Marina 
Diuanio Or, Stalin 
C.C.A.
Spar tac

Procentajul punctelor
serii, de cele două echipe arată că Dina
mo a obținut 125:67, îi? timp.ee echipa 
combinată C.F.R. -(- Cetatea Bucur a 
realizat 114:84. Privind .prin această 
prismă, dinamoviștii apar ca favoriți 
ai întrecerii de azi.

Iu vederea acestui important eveni
ment boxerii celor două formații s-au 
pregătit cu toată seriozitatea și sînt 
deciși să lupte din toate puterile pen
tru a aduce victoria echipei lor. Cu
cerirea titlului de campion al Repu
blicii noastre este un țel către care 
tinde fiecare dintre sportivii țării. 
Tocmai de aceea avem convingerea că 
gala din se ra aceasta se va ridica la 
un nivel tehui.' superior.

• Primul concurs Pronosport din 
noul an programează întîlniri intere
sante din cadrul campionatelor ita
lian și francez care sînt în plină des 
fășurare.

I. Genoa — Millan (camp, italian)
O întîlnire în care oaspeții vor cău

ta să obțină un rezultat cît mai bun. 
Nu trebuie să uităm faptul că echipa 
gazdă nu a pierdut nici o întîlnire pe 
teren propriu. Pronostic: 1, 2.

II. Internazionale — Naipoli (câmp, 
italian)

Un joc echilibrat în care gazdele 
beneficiază de avantajul terenului în 
timp ce oaspeții prin jocul defensiv 
vor căuta să obțină cel puțin un meci 
egal. Pronostic: 1 și X.

Ml. Lanerossi — Satttpdoria (câmp, 
italian)

Cu toate 
pune de o 
că va reuși 
ales că Sampdoria nu știe să joace în 
deplasare. Pronostic : 1.

IV. Padova — Lazio (camp, italian)
Ținînd seama de forma slabă în 

care se află echipa Lazio nu vedem 
cum ar putea obține un rezultat favo
rabil în deplasare.

In această întîlnire 
tna șansă. Pronostic : 
priză : X.

V. Spăl z— Torino
In dorința de a scăpa de zona re

trogradării, echipa gazdă, care dis
pune de o echipă bună, va face toate 
eforturile ca să obțină victoria mai

că echipa gazdă nu dis- 
înaintare eficace, credem 

să obțină victoria, mai

gazdele au pri-
1 și ca sur-

(câmp, italian)

onosport
ales că Torino, Ia ora actuală., este 
o echipă modestă. Pronostic : 1.

VI. Triestina — Bari (camp, ita
lian).

Lin joc in care Triestina va căuta 
să obțină cele 2 puncte pentru a-și 
îmbunătăți situația în clasament. Oa
speții au o comportare slabă în de
plasare. Poate că de data aceasta vor 
reuși, un meci egal. Pronostic : 1 și X.

VII. Racing — Nîmes (camp. fran
cez)

Echipa gazdă întîlnește formația 
care în ultimele etape s-a instalat în 
fruntea clasamentului.

In mod normal ea ar trebui să-șl 
adjudece victoria pentru a reveni pe 
primul loc.

Nu este exclus ca oaspeții să repe
te figura făcută de Reims. Pronostic: 
I și 2.

VIII. Reims — Monaco (camp, fran
cez)

In mod normal Reims nu poate pierde 
această întîlnire. Dacă avem însă în 
vedere faptul că Reims joacă Ia 1 Ia
nuarie cu Real Madrid, nu este ex
clus ca să nu mai poată face față cu 
succes echipei Monaco și să se mul
țumească cu un rezultat egal. Prono
stic : 1 și X.

IX. AIes — Strasbourg (camp, fran
cez)

La pripa vedere, echipa gazdă are,

cele mai mari șanse de a obține vic4 
toria mai ales c.ă locul ocupat în cla
sament impune acest lucru. Nu tre
buie omisă nici posibilitatea unei vic
torii a oaspeților cane știu să joace 
în deplasare. Pronostic : 1 și 2.

X. Marseille — Valenciennes (camp, 
francez)

Cu toate că ocupă ultimul loc tn 
clasament, echipa Marseille se pare că 
este în revenire de formă, dovadă 
tiind ultimele rezultate înregistrate de 
ea. Oaspeții n-au cîștigat pînă acum 
nici un punct în deplasare și credem 
că nu vor reuși nici de data aceasta. 
Pronostic : 1.

XI. Angers — Toulouse (camp, fran
cez).

Beneficiind de avantajul terenului 
gazdele au prima șansă. Totuși tre
buie să ținem seama și de faptul că 
echipa Toulouse se află într-o formă 
bună și de multe etape n-a 
registrat înfrînger.i. Pronostic :

XII. St. Eten-rie — Rennes 
francez)

O partidă in care echipa St. 
cu formația completă poate obține 
victoria. Oaspeții au la activul lor o 
serie de performanțe meritorii însă de 
data aceasta au o sarcină dificilă. 
Pronostic: 1.

• Tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 50 are 
31 decembrie la ora 19 
str. Doamnei nr. 2.

Rubrică redactată de
Pronosport,

mai în 
X și 1.
(ca mp.

Etienne

loc miercuri 
în sala din

1. S. Loto-i

timp.ee


iaboraibrîi nowtrî prefio^îs 
corespondenții

CUVINT DE ANUL NOU
,,/lș vrea să devin și eu corespon- 
ij' voluntar la „Sportul popular", 

■iu știu ce condiții trebuie să îndepli- 
esc pentru a primi această calitate, 
:,r eu îndrăznesc să vă scriu de pe 
cum cite ceva din realizările sportu

lui romașcam. La noi, in orașul Ro
man..." La fel ca Gh. Boroda, care ne-a 
rimis aceste rînduri cu citcva zile 

urmă, și-au început ucenicia cei 
«nai mulți dintre corespondenții ziaru
lui nostru. Ei au devenit treptat cola
boratorii noștri cei mai prețioși. Ca 
..iște albine harnice au adunat din 
satul, comuna sau orașul lor vești 
despre activitatea sutelor de mii de 
sportivi de pe întinsul patriei noastre. 
Zilnic, parcă din ce în ce mai plină, 
tolba poștașului se descarcă pe biroul 
nostru. Scrisori nenumărate...

Activitatea corespondenților noșlri 
»t'c multiplă. Ne scriu despre cele mai 

•ariate aspecte ale mișcării sportive 
m țara noastră, despre frumoasele 

realizări obținute după reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și sport. 
Trăind în mijlocul masei de sportivi, 
ei ne aduc la cunoștință preocupările 
acestora, succesele lor, nc scriu despre 
numărul tot mai marc al oamenilor 
muncii care vin pe stadioane și în 
sălile de sport.

Tipograful Ion Păuș. de pildă, nc 
scrie cu regularitate despre numeroa
sele concursuri locale și dc casă ale 
colectivelor sportive din Tg. Murer; 
știrile privind activitatea sportivă din 
satele regiunii Cluj, au văzut lumina 
tiparului și datorită corespondențelor 
trimise de instructorul sportiv Alexan
dru Moinele.

Cu timpul, am ajuns ca unele din- 
;re scrisori să știm, înainte de a 
le. desface, de la cine, sosesc. Cunoaș
tem de departe plicurile „burdușite" 
ale lui Vasile Săsâranu din Baia 
'■"'re, unul dintre cei mai harnici și 

ai «responder țț• ai noștri.
leamenajarca pîrtiei de schi de la 

Magma" iată doar lina din reali
zările sportivilor din Baia Mare pe 
care V. SăsSranu a descris-o în ul
timul timp în coloanele ziarului nos
tru.

Vestea transmisă de corespondentul 
nostru din Constanța, prof. Petre E-

Dorința tuturor 
sportivilor coreeni

După cum transmite agenția TASS, 
ent a avut loc la Phenian ședința 

Comitetului Olimpic al R.P.D. Coree
ne. Cu acest prilej s-a discutat planul 
de pregătire al sportivilor coreeni în 
vederea celei de a XVll-a ediții a 
I. O.

De asemenea a fost studiată pro- 
țma formării unei echipe un:te a 

Coreei de nord și de sud pentru par
ticiparea la Olimpiadă, în concordanță 
cu recomandările Comitetului Olimpic 
Internațional făcute la sesiunea C.1.0. 
de la Sofia. Comitetul Olimpic din 
R.P.D. Coreeană a hotărit să propună 
din nou Comitetului Olimpic din Co
reea de sud colaborarea in această di
rects.

Președintele Comitetului Olimpic al 
'.P.D. Coreene, Hon Men-hi, a trimis 

scrisoare președintelui Comitetului O- 
iipic din Coreea de sud, Li Gi-bon, 

• care se spune printre altele:
„Comitetul Olimpic din R.P.D. Co- 

.eană regretă că pînă acum nu a pri
it! nici un răspuns din partea dvs. 

ia propunerea făcută cu mai bine de 
un an în urmă.

Socotim că dorința întregului popor 
reean și a tuturor sportivilor din Co
rn de nord și de sud este ca noi să 

ne unim eforturile pentru binele na
țiunii coreene, pentru a fi reprezen- 
tați cu cinste la viitoarea Olimpiadă.

In legătură cu aceasta, Comitetul 
Olimpic al R.P.D. Coreene propune 
din nou să se organizeze o îrttîlnire 

reprezentanților comitetelor olimpice 
1 Coreea de nord și de sud, pentru 
studia formarea unei echipe unite 
■ea de a XVII-a ediție a ,1.0.“...

Helmut Recknagel de
Concursul internațional de schi — 

■ărituri de la trambulină — desfășurat 
localitatea de sporturi de iarnă de 

a Oberhoff (R. D. Germană) a tost 
cî.știgat de cunoscutul schior din R. D. 
’“rmană Helmut Recknagel, care a 

.realizat puncte. Cea mai lungă 

nadw, eă în localitate s-a ridi
cat un splendid „Palat al Sporturi
lor", utilat după toate cerințele mo
derne, s-a răspîndit prin ziarul nos
tru în toate colțurile țării. Sau cine 
nu și-a dat seama de competența cu 
care acest corespondent se ocupă în 
articolele sale de, problemele fotbalului 
constănțean sau de numeroasele 
concursuri de iahting ce au loc pe 
lacul Siut-Ghiol.

Corespondenții noștri au fost pre- 
zenți nu numai pe terenurile de sport, 
ci i-aii însoțit pe sportivi și la lo
cul de muncă al acestora: „Două 
brigăzi de sportivi, fruntașe in pro
ducție", „Tinărul metalurgist Petru 
Cirlogea...", ,,Sportivii de la uzinele 
Vasile Roairă își îndeplinesc cu cinste 
angajamentele", iată doar cîteva din 
nenumăratele materiale de producție 
redactate de corespondenți ca Die lo- 
nescu din comuna Porcești, raionul 
Sibiu, frații Romulus și Zeno Radu 
din Oțelul Roșu, Valentin Hossu din 
Capitală.

Acum, cînd vorbim despre munca 
acestor colaboratori ai presei sporti
ve, nu putem să nu amintim și de 
tinerii Nicolae Tokacelt din București, 
George Șiefănesen din Galați, Amdtia 
Krciss din Ploești ș.a. care și-au în
ceput activitatea de corespondent spor
tiv încă de pe băncile școlii. Crescuți 
și îndrumați de ziar, ei, ca de altfel 
toți corespondenții noștri, au dat do
vadă în îndeplinirea sarcinilor de 
principialitate, combativitate, compe
tență și operativitate în îndeplinirea 
sarcinilor. C. Gruia (Orașul Stalin), 
V. M'ihiiilă (Bacău), R. Schultz (Cra
iova). M. V'ădoiimu (Sibiu), N. Sbu- 
chea (Hațeg), Hie Ghișa (Oradea) 
cuplul V. Paladescu — A. Schenk- 
man (Galați), Imi.cn Tiberiu (Cluj), 
Petre Codrea ‘(ia5'). a” pitblicat în 
acest an materiale valoroase.

Lista corespondenților care s-an e- 
vidențiat în acest an este foarte lun
gă. Ea se împrospătează mereu cu 
nume noi de tineri muncitori, țărani, 
ostași, studenți și elevi, care se a- 
dresează cu încredere ziarului lor. 
Cu prilejul noului an, noi le dorim tu
turor să obțină succese și mai mari 
în această activitate pe care au în
drăgit-o atît de mult.

T.SXM.O. couftice detașat in cwpnatul
de hochei pe gheață al II.LS.S.

Campionatul de hochei pe gheață 
al U.R.S.S. a intrat în cea de a 
doua jumătate a desfășurării sale. 
Spre deosebire dc aiți ani, de data 
aceasta echipa T.S.K.M.O. manifestă 
o mare superioritate. Ea are u.n a- 
vans de 9 puncte în clasament, ceea 
cc mai mult ca probabil că îi va 
asigura titlul de campioană a țării. 
In cele 15 meciuri susținute militarii 
nu au cunoscut înfrîngerea. Ei au 
cîștigat 13 întîlniri, iar 2 le-au ter
minat la egalitate. Performanța de a 
obține meci nul în fața faimoase' 
formații din Moscova au reușit-o 
pînă acum doar Lokomotiv și Spar
tak. Mai slab ca în alți ani evoluea
ză foștii campioni din colectivul A- 
ripije Sovietelor. In schimb, și-au în
tărit mult jocul dinamoviștii și fero
viarii. lată cum se prezintă clasa
mentul în partea sa superioară:

1. T.S.K.M.O.
2. Aripile Sovietelor
3. Dinamo Moscova
4. Lokomotiv Moscova
5. Spartak Moscova
6. Traktor Celeabinsk

15 13 2 O 106:20 28
15 8 3 4 47:42 19
13 7 3 3 45:26 17
13 5 4 4 45:34 14
12 5 2 5 40:51 12
13 3 2 8 33:69 8

• La 28 decembrie a părăsit Mos
cova plecînd spre S.U.A. echipa se
lecționată de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. Hocheișlii sovietici întorc 
vizita hocheîștilor americani care, 
după cum se știe, au susținut în luna 
martie a acestui an mai multe în
tîlniri la Moscova. Echipa de hochei

două ori învingător
săritură a sa a fost de 76 m. Pe locul 

II s-a clasat finlandezul Halonen.
Intr-un alt concurs internațional, des

fășurat la Obersdorff (R. F. Germană) 
Recknagel a ieșit din nou învingător, 
cu 226,50 puncte și cea mai lunga să- 
riitura de 70,50, înaintea fmitandezirim 
Kirhonen.

Anul Nou! 11 așteptăm cu toții. 
Cu bucurie, cu entuziasm. 11 vom săr
bători așa cum se cuvine, cu urări 
de bine, cu cîntece de veselie și clin
chet de pahare.

A fost un an bun, roditor. In ne
spus de frumoasa grădină a țării au 
ințlortt buchete de minimnate victo
rii. In case pătrunde și mai mult bel
șugul. Dc Anul Nou vom sărbători fa
bricile noi, creșele și căminele, blocu
rile muncitorești și școlile nou con
struite. Cind a fost oare un an mai 
bogat 2 Cind a fost atît de încărcat 
cu minunate daruri ,.Pomul de iarnă'"? 
Nici cind. Nici cînd n-au fost mai 
frumoase victoriile voastre, harnici 
și inimoși activiști sportivi. De 
Anul Nou veți raporta Partidinlui 
că peste 2.000.000 de tineri și tinere 
slut astăzi uniți în puternica organizație 
sportivă de mase Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport. Veți raporta că și ce
lelalte sari ini ale Partidului și Gu
vernului sini indl-’plintte. lin bilanț 
cu cifre care im preș onează. Ele ne 
bucură. Ne arată forța maselor con
duse de partid. Ne îndreptățește in- 
căodată să privim cu încredere anii 
ce vin.

Anul vechi se duce / Pășim pragul 
celui nou. Un an de viață, de numeri. 
Dc muncă anini ată pentru înfloriri a 
patriei. Un an de noi biruințe in con
strucția socialistă. Ca toți ceilalți 
oameni ai muncii, activiștii sportivi, 
sutele de mii de sportivi de pe în
treg cuprinsul patriei pornesc și ei din

Sportivi în brigăzile 
de muncă patriotică

Din brigăzile de muncă patriotică 
înființate la uzina electrică Vulcan 
fac parte și numeroși sportivi, prin
tre care Ion Dragoș, fundaș a! echi
pei de fotbal Minerul Vulcan și Er
nest Trandafir, schior. Brigăzile de 
muncă patriotică, din care fac parte 
45 de lineri sportivi, au transportat 
52 tone de cărbune necesar instala
ției producătoare de energie electrică.

NICOLAE ROVENȚA 
corespondent

a U.R.S.S1 joacă pentru prima oară 
în S.U.A. In programul hocheîștilor 
sovietici figurează 7 întîlniri, dintre 
care 2 cu echipa reprezentativă a 
S.U.A.

• Echipa selecționații a Leningrad 
diilui a dispus cu scorul de 5-1 de 
formația cehoslovacă Spartak Plsen.

PE SCURT
• Zilele acestea vă

ATLETISM avea loc la Paris un 
luare concurs interna

țional de atletism pe teren acoperit. 
La acest concurs și-au anunțat par
ticiparea atleții cehoslovaci Lanski și 
Skobla, Harry (R. F. Germană), Rou
hanis (Grecia), Rowe (Anglia), Dalii 
și Lundberg (Suedia) și alții.

• In continuarea
LUPTE turneului. pe care-1 în

treprinde în R. Ceho
slovacă echipa de lupte clasice Legia 
Varșovia a întîlnit la Bodonin forma
ția locală Dukla. Luptătorii ceho
slovaci au repurtat victoria cu sco
rul dc 5—3.

• Campionul olimpic
SCHI de fond Veikko. Haku-

linen (Finlanda) a 
suferit o„neașteptată înfrîngere ta con
cursul ' de la Emsaenkoki. El a fost 
învins de compatriotul său Huhtala 
care pe distanța de 12 km a fost cro
nometrat cu 44 min. 36 sec.

• La Harkov a luat
ȘAH sfîrșit campionatul fe

minin de șah al 
U.R.S.S. Cele 21 de ruyde aie între
cerii n-au putut desemna, o câștigătoa
re, pe primele-două locuri c1asindu-se 
la egalitate maestrele internaționale 
Larisa Volpcrt (Leningrad) și Kirai 
Zvorîkina (Minsk). Campioana mon
dială Eiisabeta Bîkova sa» clasat pe 
locul 5. 

nou ta munca. Pășim in anul in care 
trebuie nulizatu deplina consolidare 
orgamzdloricm a mișc uni mraedre 
sportive, în anul care trebuie să an
greneze și mai bine în-.r-o act'vdate 
organizată pe cei toți 2-01)0.0110 de 
oameni ai muncii înscriși. în ll.C.F.S. 
1959 este aiipl mari’or competiții 
rfdercie fii iWcnnaționale, anul pre- 
otimpic. Sarcini mari, de răspundere 
stau în fața sportivilor, ..in fața acti
viștilor sportivi. Mișcarea dc cultură 
fizică și sport din țara noastră tre
buie să facă în acest an noi pași 
înainte pe drumul dezvoltării sportu
lui !a sate. Mii dc alți muncit' ri din 
fabrici și uzine vor fi angrenați în 
practicarea gimnast cii de producție. 
Cite recorduri nu vor cădea în noul 
an? Pe marile stadioane ale lumii, 
sportivii fruntași ai țării noastre vor 
fi din non puezenți în lupte pentru 
cucerirea celor mai înalte titluri.' Le 
dorim succes din toată inima! Dar, 
atît nu este deuinns. Să-i ajutăm să 
se pregătească temeinic.

Patria noastră

1
l

4
1

Deși ne aflănn ia srinșit de decembrie, un peisaj hibernal este o 
adevărată raritate. Nu e de mirare deci ca arimcîndu-vă privirea peste 
această pitorească imagine, în care urniți dintre dvs. vor recunoaște 
oaibana Mălăești din imință Bucegi, nn întilniți obișnuitul covor de nea 
oare dă și mai mult farmec acestor locuri iubite de turiști.

Dar zăpada poate veni în orice clipă, spre bucuria celor care se 
îndreaptă acum spre frumoasele noastre localități de munte...

Angajamente ale sportivilor pentru noul an
Maeslrul sportului ION BABOIE — 

instalator la Oficiul P.T.T. Orașul 
Stalin.

„in anul care se încheie, ani reu
șit să îmbin în mod fericit activita
tea profesională cu cea sportivă. In
tr-adevăr, munca mea de zi cu zi 
nu m-a împiedicat să mă pregătesc 
cu toată seriozitatea pentru a obți
ne cele două titluri de campion repu
blican la 20 și 50 km. La locul meu 
de muncă, m-am străduit să realizez 
substanțiale economii la materialele 
pe care le folosesc ca instalator, să-mi 
aduc astfel contribuția mea la redu
cerea prețului de cos) al lucrărilor ce 
mi s-au încredințat.

In noul an voi căuta să depun 
toaie eforturile, pentru ca alături de 
ceilalți sportivi, de întregul popor 
muncitor din patria noastră, să putem 
traduce în viață sarcinile cuprinse în 
Expunerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiti-Dej, cu privire la proiectul 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1959“.

Âlaestra sportului GEORGETA DU- 
AMTRESCU, controloare dc calitate 
la Uzinele „Vasile Roaită".

„Sporirea producției în industria si
derurgică și a construcțiilor de mașini 
este una din sarcinile de bază pen
tru dezvoltarea economiei noastre na
ționale, așa cum reiese și din lucră
rile ședinței plenare a C.O. al P.ALR. 
din 26—28 noiembrie 1958. Cum pot 
contribui eu la înfăptuirea acestui 
important obiectiv? Firește, printr-o 
muncă deosebit de atentă, plină de 
grijă și răspundere la controlul cali
tativ al pieselor lucrate. în cadrul sec
ției lanțuri „Gali", locul meu de pro- 
dui-lie. Imbwtatăiirefi < mtinuă a ca
lității produselor, wrifii area lor ri- 
guwjasă, vor fi potdru mine obiective

G largă dezvoltare trebuie să cu 
noască m noul an și activitatea spor 
tivă dc mase. Cine dacă nu aetiviș 
tii sportivi au primul cuvînt de spus'. 
Ei sint acum chemați să munccasci 
cu aceeași pricepere și tragere d< 
inimă, să împletească dc-a lungul lu 
'Iilor ce urmează șirag mai frumot 
de succese.

In nou! an am vrea să vedem dis
părute nepăsarea, s'tperficidlitateta, 
pe care ici-colo le-am mai 'mtilnit ir 
anul ce-a trecut. Să nu mai intilnin 
nici colective codașe, nici cluburi fări 
activitate, nici secții pe... hirtie. Și 
am mai vrea ca pe terenurile di 
sport să salutăm și să aplandăn 
sportivi care să pe dăruiască cit ma 
deș un... record sau o victorie in 
tl rnationalâ.

Succesele sportului nostru .în arm 
ce se încheie sini chezășie că. dorin 
lele de azi vor deveni, mîine [apte 
Fapte cu care ne vom mîndri și țx 
care le vom sărbători împreiim 
peste... un an. D. G.

permanente, de mare răspundere- Do
resc să mă număr printre sportivele 
fruntașe în muncă și, bineînțeles, să 
reeditez performanțele realizate în a- 
cest an — campioană republicană și 
internațională la 800 m. plat, iar la 
Balcaniada care va ave-a loc la Bucu
rești, nn loc și mai bun, adică locul 
îhfîi...* ’.

Fotbalistul GHEORGHE M1LEA, 
dm echipa Rapid 2 București, elediD 
cian la Centrul tehnic de formare a 
trenurilor.

„Amil. 1958 mim adus o dublă 
lisfai fie: in sport am reușit ca im- 
premia cu echipa in care foc s<î «cu" 
păm, la încheierea primei părți a 
campionatului categoriei B, locul înfti 
în seria a Il-a și astfel să facem un 
pas serios către mult dorita calificare 
în „A". In producție, am avut mulțu
mirea de a fi apreciat în munca pe 
care o depun ca electrician la C.eid-rui 
tehnic de formare a trenurilor. Am 
studiat cu multă atenție expunerea fă
cută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la ședința plenară a G.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958 și 
aceasta a avut o înrîurire deosebită 
asupra mea. Conștient de importanța 
ridicării continue a nivelului tehnic, 
m-am înscris la cursurile școlii dd reș 
vizori-vagoane, unde voi căuta să tn- 
văț cu toată sîrguința, să obțin o coț 
lijicare superioară, să devin astfel dt 
mai folositor în procesul de 'produor 
ție. Tu ceea ce pr 'cșle activiiatea 
sportivă, doresc, de altfel ca și to
varășii mei, ca Rap'd 2 să promo- 
vepe în sezonul viitor în prima ca
tegorie de'. fotbal a țării".



o- an

Răvașe
ECHIPELOR NOASTRE 
l-RUNTAȘE DE RUGBI

3 PlUffUȘOrUl sportivilor
lucind închis, mai mult In tușă, 
Vă. comportarăți inegal.
lucați la anul- pe „treisferturi" 
Și veți avea succes... total 1

Aho, aho, copii și frați 
Stați puțin și nu minați. 
Toți la start vă adunați 
Și cuvîntul ne-ascultați 

Mînați, măi 1 
Hăi, hăi 1

așa 
spunea —

Și de-o merge tot
— Drept e unul ce
O să sară negreșit 
Chiar și peste... satelit. 
Sus ștacheta, măi flăcăi, 
Că vă-ntrece fata, măi 1

Hăi, hăi 1

Nu joci numai o repriză
Și dai meciu-apoi... remiză 1 
Jucați, măi, pe întrecute 
Toate 90 de minute!
Asta-i tactică, flăcăi

Nu cum faceți voi, 
Hăi, hăi I

C. MAZILU

UNSPREZF.CELUI CONSTAN- 
ȚEAN „FARUL" care a jucat 
în categoria A, a retrogradat în 
B, a revenit acum în A, dar...

Ga să vă facem fișă-n „A"
U-n amănunt e important:
Vă stabiliți definitiv
Sau să vă trecem ca... flotant?!... .

ION MĂLIN

Anul ’58, măi frate, 
A fost plin de rezultate. 
S-a depus din plin efort 
Și în muncă și în sport 1 
Am pornit-o în 
Cu ardoare, cu 
Sarcina a fost 
Mulți membri-n 
Și-azi avem 
Peste două
Iar în anul 
Vom munci 
Să fim tot

ăst an 
elan, 
si e :
U.C.F.S. 
stadioanepe

milioane.
care vine

mai mult, mai bine, 
mai mulți, 

Ia mai mînați, 
Hăi, hăi !

flăcăi, 
tnăi!

Și-am avut ăst an, copii,
Foarte multe bucurii :
Campioni și campioane, 
Recordmani și recordmane... 
Multe nume sînt de spus, 
Ce-aU urcat pe podium, sus. 
Am ura la fiecare,
Dar e lista mare, mare...
Nu poți pe la toți să treci
Că te-apucă și '601
D-aia zicem, măi flăcăi, 

la mai minați, măi 1 
Hăi, hăi!

UNUI SPORTIV CU MUSCA
PE... PAHAR! dar :

Sînt lămurit deplin
(Cum vezi nimic nu-mi scapă):,
Tu cînd auzi de vin,
Iți lasă gura... apă.

UNUI PREȘEDINTE DE CO
LECTIV SPORTIV COMOD

'Mulți afirmă, pe dreptate,
Că-n materie de sport
Singura-i
E... cînd

activitate 
face vreun raport!

Ce-și doresc umi « 
pentru noul an ?>< 

spadă (electrică).^Un trăgător la
Orideciteori este în inferioritate înb 
fața unui adversar, să se înttmple...(, 
un scurt circuit. y

> Am primit și noi un 
zNi s-a dat un patinoar.
< Nu mai plîngem că-i vacanță 
o Și că nu-i nici o...speranță.
? N-avem fotbai ? Nu fii trist,
A Cum zicea un umorist
>> Avem hochei, care e
7Un fel de fotbal... glace! 
aO s-avem la hochei, frate, 
>> Uite-așa, pe săturate.
R Nu mai stăm cum stăm mai an 
KCu patina-n... geamantan, 
«Alergi ud ’așa-ntr-o doară,
A De la cap la cap de țară
>>Cu echipele — buluc
>7 Cînd la Cluj și cînd la Ciuc,

1 Gheață căutînd tot natul
Să sfîrșim campionatul.

Ba adesea se-ntîmpla 
Că-ncepea și nu sfîrșea 1 
Dar acuma alta-i viata
Ne
Pe

vine pe țeavă gheața, 
buton apasă, măi I

Hai cu pucul, măi flăcăi® 
Hăi, hăi!

Un boxer slab : să se mute oenturati 
deasupra... capului. V

Un crainic sportiv: Toți jucătorii! 
să poarte pe tricou, în loc de numere, nu- V 
mele și pronumele, ca să nu-i mai A 
confunde pe teren cînd transmite unii 
meci. vi

anul care-a trecut,

Un portar de fotbal: O poartă de... 
hochei pe gheață.

Multe, multe-am mai făcut, 
, Să vedem ce-am semănat 

£ Și apoi ce-am recoltat. 
«Măre, măi, că s-a sculat 
C loli-a noastră 
«Către zări s-a 
>> Și stacheta-a 
\\ A sărit, măi 
" Chiar flnu și

din Bănat, 
avîntat 
tot urcat... 
frații mei, 
optzecitrei.

Stați cu plugușorul, tată, 
Că-i cam scîrțiie o roată.
Drumul e mai greu pe-aici,
— Hai, plesniți vîrtos din bici 1 
Trageți brazdă, măi băieți, 
Peste țelini și scaieți,
Că-n anul care-a trecut 
Și de-acestea am avut,
Iar în anul care vine 
S-avem lipsuri mai puține, 
De se poate, chiar deloc. 
Hai, ptesniți din bici cu foc 1 
Apoi stați, măi, nu mînați 
Inc-un pic să ne-ascultați. 
Vrem să facem o urare
— De h-o fi cu supărare — 
Fotbalului, bată-1 vina,
Că tot el e cu prioina! 
Meargă voleiul pe roate 
Și natația și... toate, 
Dacă fotbal bun nu ai, 
Știți și voi, e mare... bai I 
Noi vrem fotbalul, măi frate, 
Să fie de calitate
Nu cum am văzut ades
— Lucru, zău, de ne-nțeles —• 
Un cuplaj întreg (ce soartă t) 
Fără nici un șut pe poartă I 
D-aia pentru anul nou, 
Fotbaliștilor, cadou
Noi le facem o urare: 
Trageți, trageți, fiecare! 
Șuturi d-alea ca să... tune, 
Dar în poartă, nu-n... tribune I 
Rupeți plasa, de puteți, 
N-aveți frică, măi băieți, 
Plase sînt de vreți și-o mie 
La LE.B.S. în magazie 1 
Haide, trageți, măi flăcăi!

Hăi, hăi!

Și-o urare pentru-acei 
Care-ades, fără temei, 
Cînd terinină-antrenamentul, 
Nu predau echipamentul, 
Sau au luat alt obicei:
II predau... familiei! 
Vizitînd o magazie, 
Am văzut bonuri, bădie, 
Vechi, care stăteau grămadă 
De la prima... Olimpiadă 1 
Să-i vezi pe... împricinați 
Cum se poartă imbrăcați. 
Mătușa-n bucătărie, 
Nu poate găti piftie 
Și nici strudele cu mere, 
Dacă n-are... cotiere, 
Iar bunicul, la cafea, 
Se vrea hocheist sadea.
Cuscrul este și mai și : 
Poartă pantaioni de schi... 
Doar Gigei, cel mic, e trist, 
Fiindcă el este... șahist 
Și la șah — e evident — 
Nu se dă echipament!
Credem c-a sosit momentul 

predați echipamentul, 
mai așteptați, flăcăi, 

Ia mai mînați, 
Hăi, hăi !

Pentru boxeri

Fotografiile adversarilor, pentru siimu^ 
larea antrenamentelor

Să 
Nu

acum, copii și frați,Și
Toți cei ce sînteți vizați, 
Ca și ceilalți, pentru care 
N-avem... spațiu de urare, 
Toți în anul care vine, 
Să muncim cum se cuvine, 
Ca să tragem brazdă nouă, 
Vrednică de '59 !
Și-acum, sus paharul plin 1

Pentru schiori

MIRCEA COSTEA 
ION MĂLIN

Ferăstraie adaptabile la schiuri pentru, 
eventualele ciocniri cu brazii

Din Jurnalul Infim 
al boxerului

1956

Teorie ți practică

—Capul sus, privirea înainte l

MICA PUBLICITATE
CINE A GĂSIT... mingea de fotbal 

a fost expediată ,,cu precizie" la 
poarta lui Nicoară (Știința Cluj) este 
rugat să o restituie de urgență.

Adresați-vă : Georgescu (Rapid).
4

PIERDUT... coș (de baschet, mi de 
piață) în ultima secundă în sala Flo- 
reasca, la meciul București—Belgrad.

Adresați-vă la ziar, sub: Radu Po- 
povîci.

PIERDUT... prăjină pentru ajuns 
la... nas. Adresați-vă sub :• Vasile An- 
ghel (Dinamo), Zaharia (Petrolul), 
Mateianu (Știința Cluj) etc.

ANTRENOR DE FOTBAL ou expe
riență, predau faimoasa metodă brazi
liană ,,l-\-3-\-3-\-4". Garantez ocuparea 
unuia din primele... 12 locuri in cam
pionatul categorici A.

La ziar: sub I. Lupaș-Progresul

Numărul viitor
al ziarului —"S>&fpvaS<aia>

va a parei sîmbâtâ 3 ianuarie 
la orele obișnuite

ne-ain săturat 
a ratat" 
mai jos

Că noi — uf 1 — 
Să tot scrim: „X 
DE PUȚIN. Ceva 
Era șutul cu folos 1
Și-naînte de-a-ncheia, 
Mai avem de spus ceva: 
Căci mai sînt echipe care ’ 
Se retrag în 
Și se-așează 
Să păstreze 
Cred că fac
De se lasă pe tînjeală I 
Păi în fotbal, măi bădie, 
Nu e ca la șah, se știe,

In noaptea de Anul Nou i-am cunoscut 
la Chicago pe managerii AF. ACffiJRYST 
șl GANG STEER. Cum au aflat că sînt 
boxer de categoria grea, mi-aiu promis 
că voiu duce o viață... ușoară' 
băut cu ei la miezul nopții 
pahare cu whisky. Cînd au 
harele și-au urat: „La anul 
(B)ANI“.

Dar numai lor, nu și mie.

1957

Am 
mai multe 
ciocnit pa
și la mulți

Curios?!

Snopy~Toii
1958

A sosit un nou an. Mai bine nu venea. 
Vorba ala „Nu aduce anul ce aduce 
ceasul”. Așa .s-a și întâmplat. Dacă 
ceasul cronometrorului ar fl mers îna
inte și ar ti bătut gongul mat dev ' 
me, nu m-ar fi... bătut pe mine CUI 
TAAR. I-am cerut lui GANG ST 
un CEC. 
în biroul

El m-a întrebat CE 
lui? Apoi m-a dat afară. -

1959
șomer. Anul nou este pentru

apărare
toți de-a latul 
rezultatul, 
mare scofală

...Se pare cS au avut dreptate. Aseară 
am boxat cu MARDEY ASH. Ce e 
drept, am încasat pumni serioși, dar... 
încasările le-au băgat în buzunar AF. 
ACERYST și GANG STEER. Cînd am 
protestat, mi-au spus să nu fac „muzi
că''. in schimb, fac ei... muzică pe trei 
note do-la-re. Pentru ei asta e muzică... 
ușoară, în timp ce pentru mine e mu
zică... grea

Sînt iar , ____
mine și mal trist. După ce am fost des
figurat în atîtea meciuri, am aflat 
s-ar putea găsi un post. Dar pîr.ă 
tiunci fac... post. E un loc vacant 
„femeie ou barbă”. In lipsă de 
ceva, e bun ,și asta, deși m-ar fi tehtș» 
mai mult o ofertă dăn Texas: speri 
toare de ciori la o fermă. Am auzit . 
se plătește mai bine!

Pt. conf. ( 
T. DUMITRAN I

în viața sportivilor. 3. 
cît mai multe în noul 

an. 6.’ însuflețire. 7. Prepoziție. 8. Cadouri neplăcute pentru 
portari. 11. Pronume. 12. Veselie multă de Anul Nou. 13. In 
el s-au aprins nu numai luminile pomului de iarnă, ci și cele 

electrice. 14. Nicovală. 17. La îndeplinirea lui, în 1959, spor
tivii își vor da contribuția lor. 18. Astfel de medalii le t/râm 
sportivilor să obțină în 1959. 20. „Cadouri" pentru echi
pele codașe. 22. înțelepciune. 23. Conjuncție. .25. I sau II, 
tot centru atacant este. 27. Nici aici, nici acolo. 30 Oală 
(poate fi și cu sarmale). 31. Ceea ce își doresc schiorii. 
32. Ne... ori nu ne...! 34. Plecare în cursă. 36. Gaz prezent 
în reclamele luminoase de Anul Nou. 38. Sportivi răsplătiți 
cu .cupe și medalii. 39. Anul care începe peste două zile.

VERTICAL: l. Cîntec și dans popular romînesc. 2. Plante 
comestibile. 4. Darul sportivilor pentru cei dragi. 5 Titlu pe 
care în noul an dorim să-l obțină cît mai mulți sportivi. 8. 
Moșul care are acum cuvîntul. 9. Spuneau plugușorul. 10. 
Sînt. 13. Pe ele se construiesc noi locuințe pentru oamenii 
muncii (sing.). 15. Cînd e de metal prețios, e un frumos ca
dou de Anul Nou. 16. „Untul" lui Dulles. 17. Poftă bună la 
ele! 18. Corăbiile lui Noe. 19. O noapte ...albă. 21. E îm
preună cu ea în noaptea de Anul Nou. 24. Legam. 26. Cele ale 
gimnaștilor dorim să fie cît mai bune în noul an, 28 Puter
nici. 29. Ied... fără cap. 33. La mulți... ! 34. Șir întrerupt. 35. 
Pronume. 37. Lac în Sudan.

ORIZONTAL: I. O nouă repriză 
...mulți ani 1 4. Le dorim sportivilor

N. GRIGORESCU
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