
Ancheta noaatră

înfloritoare, și mai puternică, 
paharele, ne vom gîndi la 
înțelepciunea Partidului Mun- 
Romîn, la viitoarele întîlniri

dacă...“ Ai 
e viața de

or-
același timp, pe

și nu izbutesc s-o 
„Ăsta nu e joc,

Proletar! din toate țările, fihiți-vă!

— HARALAMB ZINCA
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ce va de-

GHEORGHE NEGREA 
maestru at sportului

prins să to- 
a războiului

rmrlți
post-

1960 aștept să-mi aducă cit mai 
valoroși in țața cărora să-mi verific 
înaintea marii confruntări de la Roma, 
olimpic reprezintă pentru fiecare sportiv 
un vis de im plinit. Atingerea acestui țel •

i de oîte, anule drag, 
nti în clipele acestea ?!
'acă ești sportiv, așa oum, de faipt.

nu ne vom

tovarășului Hrușciov 
de forța și străluci- 
a primului stat so- 
care a 
neagră

An ce treci! Nu, mu te 
Lunnik 1... Lunnik II...

ION MOINA
maestru emerit

..iiillllllllllllllllllllllliitiinii

In toiul veseliei, 
va auzi deodată 

sul prietenului 
al tovarășului 

muncă, ori al iubitei :
— Prieteni !
— Tovarăși !
— Iubitul meu !
— ...miezul nopții!
Me vom opri atunci pentru câteva 
nute și ne vom privi tulburați, 
izica, pină în clipa aceea sprințară, 
va topi brusc.

Cineva va stinge lumina. Iar în în- 
iericul încăperii doar ochiul magic 
aparatului de radio va mai continua 

strălucească, în felul său, tainic, 
în liniștea solemnă ce ne va în- 

lui, vor izbucni bătăi’e 
metronomului :

.Tic-tac ! Tic-tac !“
3 secundă, două, trei... 
Bătăile acestea le vom 

ecoul unor pași... Pașii 
depărtează... ai unui an

ni, curînd, pagină de istorie. 
Emoționați, vom căuta mina omului 
»it și o vom strînge cu dragoste, 
oi, îndemnați parcă de bătăile me- 
nomului, vom încerca să cuprindem 
itr-o singură privire frumusețea 
ului ce a trecut. Gîndul ni se va 
ilța, tumultuos, ca într-un poem de 
ghezi sau Beniuc. De sus, de la 
Ițimea amețitoare a poemului, vom 
zi cuvintele mîngîietoare ale doinei: 
,Hei, voi plaiuri, plaiuri

ale țării mele..."
3a, de sus, de la înălțimea poemu- 

pocii noastre, vom cuprinde într-o 
ară imagine frumusețea și măreția 

,‘jrtei socialiste. Vom zări în același 
ip și crestele înzăpezite ale Carpa- 
>r; și malurile înspumate, de cu
rea cerului, 
răganul cel 
-și lanurile 

și vom 
așă stemă,
Hunedoara

țe ale sondelor petrolifere; coșurile 
Ite ale uzinelor, înscriind parcă pe 
la uriașă a cerului, victorie 
tor ie.
Hei, voi plaiuri, plaiuri 

ale țării mele..."
le vom aminti, privind în 
ri, profunzi , și frumoși ai Patriei 
istre, că în 1959 am sărbătorit, 
laltă ou întreg poporul, cel de al 
-lea an de la eliberarea țării de 
i jugul fascist. Ne vom aminti de 
oarea florii depusă, ca un prinos 

recunoștință, pe mormântul celor 
e. luptînd sub steagul de foc al 
•Udului, au căzut pentru libertatea 
fericirea poporului romîn.

59!... ‘ -
uita

inik III... Omul sovietic a apropiat 
ia de pămînt, a descoperit pe su- 
fața ei bîntuită de cratere, acea 
litoare Mare a Visurilor.
959! An ce treci! Nu, nu te vom 
i ! Ne vom aminti cu bucurie de 
ta istorică a
Statele Unite, 

U.R.S.S.-ului, 
ist din lume 
scă gheața

te știm, cititorule, 
îți vei aduce amin
te și vei retrăi ful
gerător, dar intens, 

micile bucurii și amărăciuni ale anu
lui sportiv 1959...

„Tic-tac I" Metronomul va continua 
să numere secundele. „Tic-tac!“ E o 
zi toridă. Stadionul este arhiplin. Tu 
ai întîrziat. Locul tău, însă, nimeni 
nu ți La ocupat și te socoți un om 
fericit...... Da, asta zic și eu că-i
ganizare 1“ Dar, în ' .
teren băieții de la „Progresul" fugă
resc inutil o minge 
ajungă. Te superi : 
nu e fotbal. Ce ne facem, tovarășe ?'

Iți vei aminti; săriturile și recor
durile lolandei Balaș te-au entuzias
mat. Zile în șir ai umblat printre 
prieteni mîndru, ca și cînd tu însuți 
ai fi trecut ștacheta ridicată la 1,84. 
Insă, foarte curînd, o știre apărută în 
„Sportul popular" te-a întristat. Se 
spunea: „Boxerul Gh. Negrea ac fi 
putut să recucerească titlul european 
la categoria semi-grea, 
oftat amant: „Of, grea 
suporter 1“

După un timp, însă, o altă știre 
venită de peste hotare te încunoștiința 
cu majuscule : „Ismailciuc a cucerit 
titlul european de canoe".

Vestea asta te-a dispus din nou. 
Insă... ceva te-a îndemnat să urmă
rești cu pasiune „Cursa Păcii". De la 
o etapă la alta, deveneai tot mai mo
rocănos, mai ursuz. In cele din urmă, 
nu te-ai măi putut stăpini și ai ex- 

Diiimitrescu ? 
el ceva mai 
te mai ocupi
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ale Mării Negre; și 
fără de hotar, unduin- 

aurii de porumb și 
mai vedea, că într-o 
aureola furnalelor de 

și Reșița; turlele se-

clamat iritat: „Ce face 
Nu poate să' ruleze și 
repede ?“ Ai jurat să nu 
de ciclism...

Primăvara a trecut, 
amărăciunea pricinuită 
Păcii".

A trecut și 
de „Cursa 

Ai uitat de jurămîntul făcui. 
Meritul a fost al voleibaliștilor. Suc
cesele lor ți-au dat aripi. „Băieți 
serioși la volei, dom’le I Bravo lori" 
Dar marea bucurie ți-a fost umbrită 
de rezultatul obținut de Petrolul la 
Ploești în meciul ,cu „Wiener Sport 
Khib“.

Dar din cite bucurii și necazuri nu 
este plămădită viața unui suporter I

„Tic-tac! Tic-tac!“ Bătăile metro
nomului au aceeași rezonanță ciudată. 
Bătăile acestea le asemănăm cu ecoul 
unor pași- De astă dată cu pașii Anu
lui ce se apropie... Pașii Anului Nou.

„Tic-tac! Tic-tac!“
Acum aripile aceluiași poem ne vor 

purta gîndul către ziua de mîine, către 
viitorul Patriei noastre. Și tnîna ta, 
mina tovarășului tău de muncă, mâna 
iubitei va ridica paharul :

„Tic-tac ! Tic-tac !“
Viitorul ne surîde, ne aparține. II 

vom întîmpina. Știm că numai munca 
noastră dreaptă, eroică, va face ca 
Patria noastră în anul 1960 să devină 
și mai 
Ridicînd 
forța și 
citoresc 
internaționale ale tovarășului Hrușciov, 
căruia îi dorim din toată inima mubt 
succes. Ne vom mai gîndi la Marea 
Visurilor, ne vom închipui prima navă

(Continuare in pag. a 4-a) Desen de N. Vl.nDb.LCU

stă seară voi petrece și eu, sărbătorind anul 
care vine, deși pe 1960 îl cunosc încă de 

k acum cîteva luni. In octombrie l-am „iu
tii" pe 1959 și am trecut pragul noului an, 
pipdu-mi antrenamentele in vederea sezonului 
>r, care va culmina cu Jocurile Olimpice de la 
Kt.
■ doresc să realizez in 1960 ? Cel mai mult 
sc să ci știg un singur concurs din cele la care 
liui parte... Vă închipuiți, desigur, că este vorba 
ritrecerile olimpice de la Roma ! Aș mai vrea 
•i. îmbunătățesc recordul, ducindu-l pe' cit po

pește 1,87 m. In ceea ce mă privește, cu 
t mă declar mulțumită. Dar mai vreau ca și 
‘Iți atleți romini să se prezinte cit mai bine în 

sezon și să-și reediteze victoriile la ediția 
iară a Jocurilor Balcanice de la Atena- Doresc 

sănătate, spor la muncă și cit mai multe 
pentru țara noastră!

IOLANDA BALAȘ 
maestră emerită a sportului

. fiecare dată cînd îmi fac bilanțul unui an 
I de activitate, trăiesc clipe de bucurie. De 

fiecare dată realizări mai multe, mai însem- 
Dar anul 1959 a fost parcă cel mai plin de 

făcții; pentru tnine. în producție muncesc cu 
și cîștig bine. (N.N. Comunistul Fr. Micola 

fruntaș în muncă la Uzina electrică din Cluj), 
a' popice am realizat o serie de rezultate va
se. Datorită acestui fapt, am făcut parte în- 
auria din lotul republican și din echipa reprc-

zentativă a țării. Cea mai mare bucurie am simțit-o 
însă la Bautzen (R.D.G.) cu prilejul campionatelor 
mondiale, cînd am reușit să mă ciasez pe locul VI 
în întrecerea individuală. Tot acolo mi-am îndepli
nit și norma de maestru, 
anul i 
1959 și . ,
rîte, procentaj care

Acum mă gîndesc ca 
viitor să confirm performanțele obținute în 
:i să depășesc limita celor 900 popice dobo- 

reprezintă recordul țării noastre.
FR. MICOLA 

maestru al sportului 
electrician la Uzina electrică din Cluj

Aș dori, în primul rînd, ca în I960 atletismul 
și în general mișcarea spbrtivă din patria 
noastră să cunoască noi șt mari succese. Aș 

dori, în al doilea rînd, să descopăr cîțiva tineri 
sprinteri, pe care să-i pregătesc în vederea doborîrii 
propriilor mele recorduri la 100 și la 200 m.

Și nu văd de ce nu mi s-ar realiza dorințele.

j ta wiimvi mm
Se dezvoltă 

necontenit sportul 
de mase

CE NE-A *ADUS  
ANUL 1959

i*;

Cei mai bani 
10 sportivi 
ai anulai

In prag de an nou a devenit tradițională între
barea : ce vom realiza in viitor 7 Pentru noi, 
motoc idiș! ii, răspunsul este clar: mereu mai 

repede!... Dar acest , mal repede înseamnă de fapt 
o pregătire mai conștiincioasă .a alergătorului și a 
motocicletei. însușirea îndeininării — pentru. con
ducerea motocicletei pe traseele de viteză, pe pista de 
zgură sau pe potecile concursurilor de regularitate și 
rezistență, cunoașterea și adaptarea la specific a 
noutăților de ordin tehnic șt tactic, muncă, multă 
muncă. Dar spre care țel te poți îndrepta fără 
eforturi? Concursurile internaționale din anul I960 
ne vor solicita și mai mult pregătirea, dirzenia, 
voința, deoarece va trebui să confirmăm frumoa
sele rezultate obținute în 1959 la Gottwalddp. 
Sinlem gata să facem toiul pentru gloria spor
tivă a patriei noastre!

MIRCEA GERNESCU . 
maestru al sportului. la motocichsm

satisfacții în 
ceea ce pri- 

incununez ca 
deplin succes. La campionatele europene de box de 
la Lucerna am pierdut titlul cucerit la Praga. 
care doream să-l păstrez.

De la 
adversari 
bilitățile 
Un titlu 
din lume 
mă ‘însuflețește și-mi dă aripi in pregătire. Doresc 
ca la Roma să obțin ceea ce li-am reușit la Lu
cerna : o medalie de aur.

eși anul 1959 mi-a adus multe 
viața de țoale zilele, totuși în 
veste sportul, nu am reușit să-l
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«►Prețioase inițiative 
în competițiile de mase

• J
Spre noi succese...

Rodnică activitate

GHEORGHE P0P
Șeful secției organizatorice din 
Consiliul General al 1J.C.F.S.

C. C 
iulie

al
1957,

Apffcînd sarcinile izvorîte din Hotărîrea
P. M. R. și a Consiliului de Miniștri din 2
Unumea de Cultură Fizică și Sport a înregistrat și în 
acest an numeroase succese pe linia 
de mase a activității sportive.

dezvoltării bazei

de puternică afirmare a sportului + 
consolidare a asociațiilor sportive. J 
de partid, asociațiile sportive de j 

o intensă activitate de angrenare Ț 
i /« Ț 

,C.F.S.,| 
munca entuziastă a tineretului,-a 

edificatoare ale succeselor repur-^

Ca formă principală de angrenare 
a oamenilor muncii de la orașe și 
sate în practicarea sportului au fost 
folosite competițiile de mase. Orga
nizate pe principii noi, competițiile 
de mase au fost în mare măsură 
accesibile capacității organizatorice 
a asociațiilor sportive și au însemnat 
un important pas înainte în atragerea 
spre practicarea educației fizice și 
sportului a oamenilor muncii din agri
cultură cit și a elementului feminin.

Datorită sprijinului permanent acor
dat de organele și organizațiile de 
partid, datorită elanului și abnegației 
cu care au muncit miile de activiști 
obștești, marile competiții de mase, 
cu caracter central, au reușit să mo
bilizeze la startul lor sute de mii de 
tineri și tinere. Astfel de competiții 
au fost: crosul „Să întîmpinăm 1 
Mai", Spartachiada de vară a tinere
tului, crosul „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie", etc.

Pe baza 
și guvern 
țiative pe 
aceste inițiative a dus la organizarea 
„Cupei Moldovei", competiție devenită 
tradițională și care a angrenat in în
trecere sportivi din cinci regiuni. Sco
pul propus, ridicarea activității spor
tive la un nivel superior, atragerea 
tineretului de Ia sate în practicarea 
educației fizice și a sportului, dezvol
tarea bazei materiale a asociațiilor 
sportive cit și lichidarea înapoierii în 
acest domeniu, moștenire de la regi
mul burghezo-moșieresc, a 
plinit obțînîndu-se o serie 
remarcabile.

O altă competiție, „Cupa 
rii", a mobilizat tineretul din regiunile 
Hunedoara, Baia Mare, Cluj, Stalin, 
Oradea și R. A. M. Proptmîndu-și ca 
țel final angrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri din agricultură in 
mișcarea sportivă, această competiție 
s-a bucurat de un deosebit succes. 
Finala acestei competiții s-a desfășu
rat în diferite comune și sate din 
R. A. M. Această inițiativă bună a 
avut mai multe aspecte: acela al 
propagandei sportive in mediul sătesc, 
acela al strîngerii legăturilor de prie
tenie dintre poporul romîn și națio
nalitățile conlocuitoare, acela al dez
voltării bazei materiale sportive sim
ple cît și acela al organizării unei 
competiții puțin costisitoare. Trebuie 
să mai amintim de „Spartachiada 
Petrolistului" organizată pentru prima 
oară in acest an in regiunea Ploești. 
Ea a întrunit Ia startul întrecerilor 
peste 9000 de tineri și tinere care lu
crează în industria petroliferă din re-

condițiilor create de partid 
au apărut o serie de ini- 
pian regional. . Una din

lost înde- 
de succese

Agricultu-

I

gHiue. Suecese de
osebite au 
ținute în 
tachiada 
în ceea 
veșie atragerea e- 
lementului feminin 
în mișcarea de cul
tură fizică și sport.

fost ob-
„Spar- 

fetelor" 
ce pri-

2 ’• 4 NUL 1959 a însemnat un an
-; u| de mase din țara noastră, de
' • "*■ Sub îndrumarea organizațiilor
- \pe intreg cuprinsul, țării au desfășurat
; < a tineret ului în j
• {competițiile populare, ..... .
Anode baze sportive amenajate prin
. '■ constituie numai cîteva din aspectele
ț ■ tute de mișcarea sportivă de mase din țara noastră în anul 1959.
j ’ Organizînd tot mai multe întreceri sportive populare, putând la
■ ■ dispoziția oamenilor muncii condiții optime de practicare a sportu- 
"; lui. îngrijindu-se de calificarea unui număr tot mai mare de instruc-
• ■tori și de consolidarea bazei organizatorice, asociațiile sportive di:i 
" ’ țara noastră au contribuit din plin la dezvoltarea mișcării sportive.
• '■Un succes deosebit s-a înregistrat pe linia dezvoltării activității sportive 
ț; din mediul sătesc.

Succesele înregistrate de mișcarea sportivă din țara noastră în
■ • anul 1959 constituie premiza obținerii unor și mai importante rezul-; 
“îu/e in anul care urmează, lntensificînd activitatea, dînd viață iniția-.
• • tivelor izvorîte din masa sportivilor, muncind cu și mai mult entu-; 
;; ziasm vom putea realiza performunțe și mai valoroase 1

practicarea sportului. Sutele de mii de participanți 
lare, numărul mereu crescînd al membrilor U.C.T

în asociațiile sportive sătești
, pe 

„8 
satul 

Lunga, raionul Jim. 
bolia a luat ființă 
o nouă asociație 
sportivă. Primele a- 
deziuni au fost com
pletate de colecti
viștii Gheorghe Teo- 
doreseu președintele 
G.A.C., Avram An
tonie, Mihai Man și 
Vichentie Petac. Nu
mai în ziua înfiin
țării asociației spor
tive 
peste 
viști.

Gheorghe

• De curind, 
lingă GA.C. 
«Martie" din s

s-au
60 de

înscris 
colecti-

Milin
activist al consiliului

LtC.F.S. Jimbolia
raional

o frumoasă activitate sportivă. 6ei 
166 tineri colectiviști membri a*  
U.C.F.S., au participat la numeroase 
concursuri pentru cucerirea insignei 

G.M.A., astfel că în prezent 60 
dintre ei sini posesori ai frumoasei 
insigne. In ultima vreme, tinerii 

sportivi se pregătesc pentru întrece
rile sportive care se vor desfășura 
în actualul sezon de
dus o muneă susținută pentru colec
tarea de fier vechi iar din fondurile 
realizate și-au procurat două mese 

tenis, 5 de șah, și-au confeclio- 
saitole pentru întrecerile de lupte

iarnă. Ei au

de 
nat 
ele.

Remus Moîneagu-corespondent
r

In ziua de 20 decembrie a avut 
în comuna

regiunea

Atît competițiile de mase cu carac
ter central, cît și cele organizate din 
inițiative locale au avut ca rezultat 
direct atragerea unui număr mare de 
tineri in rindurile membrilor U.C.F.S., 
deci implicit întărirea organizatorică 
a asociațiilor sportive de Ia orașe și 
sate. Un alt rezultat a fost întărirea 
bazei materiale a asociațiilor sportive 
prin amenajarea de noi terenuri de 
sport simple, necesare întrecerilor. De 
asemeni, sportul a fost popularizat și 
introdus în multe sate unde nu a 
existat in trecut nici o activitate spor
tivă. Ca ultim aspect notăm pe lingă 
faptul că a fost angrenat tineretul 
de la sate cit și elementul feminin 
în practicarea sportului și faptul că 
prin competițiile de mase s-a organi
zat timpul liber al tineretului într-un 
mod plăcut, recreativ.

Cunoscînd 
bază este 
sportive de mase, 
Fizică și Sport 
viitor inițiativele 
organizarea unor 
simple, accesibile 
atragă un număr cît mai mare 
membri U.C.F.S. ir» competițiile 
mase.

că sarcina sa de 
dezvoltarea activității 

Uniunea de Cultură 
va stimula și pe 
pe plan local în 
competiții sportive 

tineretului, care să 
de 
de

ț.

Una din
zale din
U.C.F.S. a ___ _______ _____
fotografia noastră, un asport de la deschi
derea festivă a etapei finale.

/oro..- TA. Hoibu

competițiile de mase organî- 
inițiativa consiliilor regionale 
fost și ,,Ci»pa Agriculturii". In

Frumoase sticcese au fost ebți- 
de

?i 
Au fost 
sportive 
comuna 
altele noi în comunele Aluni? și Po- 
sești. Tot în scojxtl întăririi bazei 
nratEriale a asociațiilor sportive să
tești colectiviști din comuna Podenii 
Noi au hotărît să contribuie cu o 
zi muneă pentru cumpărarea unei 
mese de tenis, jocuri de șah, tri
couri, treninguri etc. Printre ei 
numără 
Clement- Goea, 
Gheorghe Porumbiță și alții.
Gh. NiJă și Ion Boreea-eorespondenți

♦ • > 
® . Tmerii colectiviști din ©adrut 

gospodăriei agricole colective „8 
Martie"-raionul Slobozia, desfășoară

asociațiile spentive din sa- 
comiinele raionului Teleajen. 
reamenajate o serie de baze 
ca terenul de fotbal din 

Sfîrleaza, au fost construite

se
Ion Florea, Ion Vătășelir,

Elena Gheorghe,

ANGHEL POPA
directorul uzinelor mecanice

„Pofana"-Cîmpina

(Domenii muncii din patria noastră 
iubesc sportul, îmbrățișează cu căl
dură ui castă activitate dătătoare de

/sănătate. Prin grija partidului, a sta
tului nostru democrat-popular, s-au
creat minunate condiții de practicare a sportului. Mun
citorii din. uzina noastră vin cu entuziasm la startul în
trecerilor sportive, se antrenează eu conștiinciozitate pen
tru dobindirea performanțelor și contribuie prin munca 
lor la (Menajarea bazelor sportive.

dragostea cu care practică sportul muncitorii de la 
uzina ..Poiuna'-Cîmpina se reflectă și în numărul 
mure de membri U.C.F.S.: aproape SO la sută din nu
măr,ul total al salariaților. Cum s-a ajuns la această 
inipwtantă realizare ? Numai printr-o intensă muncă 
politică desfășurată în rindut tineretului, prin contribu
ția prețioasă pe care a adus-o comitetul U. T. M: la 
mobilizarea participanților la competiții, prin condi
țiile tot mai bune de practicare a sportului care au fost 
oferite muncitorilor.

Pe frumoasa noastră buză sportivă — cu. care, de 
cu n-am spune-o, ne mîndrim — pulsează o vie actl- 
i itaie. lat concursurile organizate de asociația sportivă 
viu- un de an tot mai uiulți participanți. Atletismul, șa
hul, . turișfiUil, 
sute de 
devenit 
lure, pe 
meritele 
pelor asociației noastre sportive. Și ce cinste mai mare

voleiul ș.a. atrag in întreceri sute și 
muncitori. Campionatele de fotbal pe secții au 
tradiționale. Cu ajutorul acestor întreceri, popu- 
eare se pune mare buză, slut selecționate ele-, 
carp apoi concurează în ‘cadrul reprezentati

Tormac, raionul Gă- 
Timișoara, o „Dtiini- 
organizată 

din această 
asociației 

i Timișoara,
Școlară"

loc 
ta ia, 
nieă sportivă" 
eîația Recolta i 
cu concursul 
„Stăruința" din 
și al asociațiilor 
greșul" din Gătâia. Cu acest prilej 
au avut loc demonstrații și între
ceri de tenis de masă și scrimă. De
monstrațiile și 
au participat 
„Stăruința" din 
urmărite cu viu 
colectiviști din 
membri ai 
sfîrși.ful 
din 
oaspeților și 
ca

de aso-: 
comună, 
sportive 
precum

Și „Pro-

concursurile la care 
sportivii asociației 
Timișoara au fost 

interes de peste 350 
comună, care sînt șt 

asociației sportive. Lai 
demonstrațiilor, colectiviștii 

comuna Tormac au mulțumiți 
și-au exprimat dorință 

aceștia să-i viziteze din nou.

Șfmion Tătaru
șeful sectorului de propagandă 
al consiliului regional U.C.r.S.

Timișoara

lu Capitală, gimnastica in producție
se extinde fot mai

Printre mijloacele de angrenare a 
maselor largi de oameni ai muncii in 
practicarea pc baze .științifice a edu
cației fizice — în scopul întăririi să
nătății și al măririi productivității 
muncii — un loc de frunte il ocupă 
gimnastica în producție. Tinînd sea
ma de acest important lucru, consiliul 
orășenesc U.C.F.S. București a fost în 
permanență preocupat de a introduce 
gimnastica în producție în cît mai 
multe întreprinderi din Capitala.

Păstrînd o continuă legătură eu or
ganizațiile de partid și comitetele de 
instituție din întreprinderile bucureș- 
tene, din partea cărora am primit un 
ajutor eficient, în ultima vreme au i'* i 
obținute remarcabile succese in

FLOREA TANASESCUJ
vicepreședinte al 

orășenesc U.C.F.S.
consiliului
București

fost 
do-

e e •

se poate ricorda tinerilor sportivi, 
deci! aceea de a-i reprezenta pe mun
cit or ii uzinei in marile competiții or
ganizate in tura noastră. Că acești 
tineri slut pătrunși de importanța mi

ci mi, ne-o dovedesc performanțele totsiunii pe care
mai bune pe care le înregistrează prin dirzenia și voința 
cu care luptă pentru obținerea victoriei. Sportivii uzinei 
noastre au o comportare disciplinată in întreceri, se do
vedesc a fi demni reprezentanți ai sportului de tip nou- 

Baza materială a asociației sportive „Poiana"-Cîm- 
pina este tot mai puternică. Munca politică desfășurată 
in rindut membrilor U. C. F. S. a dat roade. Membrii 
U. C. F. S. din asociația noastră îșl plătesc cil regu
laritate cotizația știind, că prin, aceasta dau și un pre
țios sprijin la dezvoltarea activității sportive din uzină, 
că vor avea mai mult echipament, mai multe materiale 
sportive și deci mai multe întreceri populare.

Fără îndoială că muncitorii din uzina noastră sîni 
mindri de comportarea echipei de fotbai, clasată în turul 
actualului campionat al categoriei B pe locul II în se
ria a doua. Performanțele echipei de fotbal au constituit 
un puternic stimulent în dezvoltarea activității sportive 
din uzina noastră. Tinerii fotbaliști, ridicați din echipele 
de juniori și promovați în prima garnitură, slut o do
vadă că pregătindu-te temeinic poți realiza performanțe 
de seamă. In noul. an vom acorda și mai multă atenție 
sportului de mase, wm contribui cu toate forțele la dez
voltarea activității sportive din uzina noastră.

menitil extinderii gimnas
ticii în producție. Astfel, 
în peste 61 de întreprin
deri din orașul București 
a fost introdusă gimnas
tica in producție, sub cele 
două forme ale sale: gim
nastică de angrenare și 
pauza de gimnastică. In 
întreprinderi ca F. C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej", Flacăra 
Roșie, 1. I. S. Tricotajul 
Roșu, Atelierele C. F. R. 
Grivița Roșie, 1. I. S. 
„Pavel Tcaccnco", Î'.S. Vis- 
cofil și uzinele 23 August 
gimnastica în producție 
are foarte mu Iți adepți.

Gimnastica în producție, 
formă superioară a educa
ției fizice a maselor și-a 
cîșfigat deci într-un timp 
relativ scurt, de Ia cunoș
tința ei cu masele de mun
citori. din București, un 
număr impresionant, de 
aderenți. Convingîndu-se 
de utilitatea și importanța 
pe eare o are pentru re- 
condjționarea capacității 
de muncă sau pentru cori ? 
jarca unor atitudini fiatoe
vicioase căpătate în procesul 
ducție, mii de muncitori din 
practică azi cu regularitate gimnastica 
în producție.

mult
Entuziasmul și spiritul de răspundere 

cu care cei peste 5/0 de instructori vo
luntari și tehnicieni au condus exerci
țiile an creat o popularitate mereu 
crescîrrdă, gimnasticii în producție. La 
sfirșitul acestui an putem să raportăm

„Pauză de gimnastică" la Fabrica de încălțăminte. 
Flacăra roșie. Toată lumea participă 

cu entuziasm

dc pro-
Capitală

vă peste 4100C) de oameni ai muncii 
din Capitală sint angrenați în diferite 
forme de practicare a gimnasticii îți 
producție.

Tineri și tinere!
Participați în număr cit mai mare la 

campionatele de asociații 2



Succese în muncă - succese în sport
Primele raze de soare ale noului an.
Mulți încă dormeau. Folos indu^se de prima ai liberă a lui „59“, spor

tivul a plecat la munte. Cin tecul lui tineresc răsună ihăt departe. „IIeeil!a“-ul 
lui străbate munții și văile. Curuid îi veni răspunsul. Linul prelungit : ecoul; 
altul vioi : o nouă chemare plină de tinerețe. Era chiotul prietenului său, 

Tcăruia i se alăturară și alte chemări, alte răspunsuri. Erau sportivii care 
întimpinau prima zi a noului an în mijlocul naturii dătătoare de forță, 
vioiciune, bună dispoziție...

...Apoi, pe fotbalistul Manolache l-am reintilnit în „Cetatea de foc“, 
lingă cuptoarele Siemens-Martin, unde sub îndrumarea vestitului maistru 
olelar Matei Stubnea lucra la prima șarjă a anului. Pe boxerul de categoria 
I Gh. Ciuciu l-am revăzut la întreprinderea „Tehnometal" lucrînd la o 
inovație, care mai trrziu a adus economii însemnate în producție.

Și i-am revăzut pe toți ceilalți. Pe unii în întreprinderi, fabrici, uzine, 
în gospodării agricola de stat, gospodării colective, pe alții în facultăți și 
instituții. Începeau un an care avea să le aducă nenumărate victorii în 
muncă.

Sportivii noștri s-au arătat 1a fel de pricepuți lingă strung, freză, ra- 
boteză, pe tractor și combaină, în abataje, pe schelele noilor construcții, în 
laboratoare, pretutindeni unde se lucrează la realizarea unor mărețe planuri 
— spre binele lor și ai întregii colectivități — ca și pe gazonul verde 
(fotbaliștii au învins în meciul cu R. P. Bulgaria), pe terenurile de volei 
Țvictorie asupra jucătorilor sovietici). în bazinul de înot (vezi recordurile 
lui Ingrid Wăchlar), pe pistele de atletism (de oile ori nu i-ați aplaudat pe 
Jolanda Balaș, pe Zoltan Vainoșl), pe luciul gheții (succes deplin la Cri
teriul european de hochei) și pe poligoane (cite recorduri au fost doborite 
numai la Tunari !)...

In anul 1959 aceste două noțiuni — muncă și sport — s-au legat și 
mai puternic. Așa este și norma.! și așa dorim să fie mereu. Este un lucru 
obișnuit ca un fotbalist cum este de exemplu Mircea Dridea, după ce, prin 
golurile marcate la Varșovia in meciul ou reprezentativa Poloniei a con
tribuit la prețioasa victorie a selecționatei noastre, cu cîteva zile mai tîrziu 
să fie felicitat de co'egii lui de ta Rafinăria I pentru un succes obținut in 
calitate de proaspăt inginer. Acesta este numai un singur exemplu.

A trecut un an bogat in succese în muncă și în sport. Dorim ca în 
noul an — 195(1 — anul olimpic, sportivii de toate categoriile din țara 
noastră să-și continue ș rul victoriilor realizate in 1959 și să obțină noi 
rezultate valoroase iu muncă și în sport, pentru înflorirea continuă a 
patriei noastre dragi 1 I

însemnate realizări în sportul de mase
Indiscutabil, anul 1959 a fost deose

bit de bogat în roade și pentru 
iubitorii sportului din fabrica noa

stră. Ăm reușit să întărim activitatea 
din secțiile pc ramură de sport exis
tente. am înființat totodată secții noi 
la handbal și tenis de masă — discipli
ne sportive care și-au cîștigat în ulti
ma vreme tot mai mulți adepțt.

Mai mult, din dorința de a avea asi
gurate condiții materiale pentru desfă
șurarea activității sportive, tineretul 
din fabrică a participat cu entuziasm 

:1a amenajarea unei baze sportive pro
prii, pe care să se poată practica fot
balul, handbalul, voleiul etc. Tot ca un 
succes socotesc și faptul că marea ma
joritate a salariaților fabricii sint mem
bri U.C.F.S.. iar cotizațiile au fost a- 
chitate în proporție de sulă la sută.

ȘTEFAN VARGA 
președintele asociației sportive 
a fabricii ..Porțelanul" din Cluj

Au îndeplinit normele preolimpice..»
La începutul acestui an au fost co

municate listele cnprinzind normele 
pentru selecționarea în loturile olimpi
ce ale R. P. Romine, în vederea par
ticipării Ia întrecerile din cadrul celei 
de a XVil-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de vară din I960, de la Roma. Aceste 
norme, pentru amil 19.59 și 1960, stabi
lite de Comitetul Olimpic Roinîri îm
preună cn federațiile de specialitate, 
au creat un puternic stimulent în rîn- 
dut maselor de sportivi din țara noas
tră. In cele aproape nouă luni care au 
trecut de la publicarea normelor, un 
mare număr de tineri s-au pregătit cu 
toată seriozitatea, straduindu-se să-și 
ridice necontenit măiestria sportivă și 
să cucerească dreptul de a fi selecțio
nați în loturile olimpice ale țării tioasi 
tre.

in decursul anului 1959, un număr 
de 64 de sportivi au reușit să înde
plinească — unit chiar de mai multe 
ori — normele prevăzute pentru anul

Echipa feminină de gimnastică a R- P. Romine înaintea irdiliurii cu formația 
R. P. Chineze. Toate cele șase gimnaste care an compus echipa (Elena Lettș- 
lean. Elena Niculescu, Emilia Liță, Utla Poreceanu, Anastasia Ionescu și 
Sonia Iovan) și-au îndeplinit norma preotimpică. Foto : I. Mihăică

Atociația noastră sportivă „Starving , or
ganizată pe lingă gospodăria agricolă 
colectivă ,,înainte'1 din comuna Berveni, 

raionul Cărei, a obținut în anul 1959 im
portante succese pe drumul dezvoltării activi
tății sportive. Astfel, numărul membrilor 
U.C.F.S. a ajuns la 2000, iar fondurile strînse 
din cotizațiile sportive au crescut pînă la 
suma de 26.000 lei. In dorința de a dezvolta 
baza materială a asociației sportive, tinerii 
membri ai U.C.F.S. au efectuat peste 600 de 
orc de muncă voluntară la terenurile de sport 
ale asociației. Tot in anul 1959 s-a înființat 
fi o nouă secție pe ramură de sport, de vo
lei și s-a procurat echipament și materiale 
sportive in valoare de 6000 lei.

Sîfttem hotărîți ca în anul care vine sa 
obținem alte noi și importante succese pe 
drumul întăririi activității sportive.

IULIU BERNATU
'țăran colectivist, membru al ecluzei de fotha-i 

a asociației sportive „Stăruința" Berveai

preolimpic, iar alții au reușit rezultate 
în imediata apropiere a acestor norme. 
Iată acum un tabel, pe sporturi, care 
cupi iude pe cei care și-au realizat nor
mele prevăzute pe 1959 :

ATLETISM: Iolanda Balaș*,  Ale
xandru Bizim*,  Ana Goman*,  Victor 
Cincă*,  Florica Greeescu*,  Lia 

*) an îndeplinit haremurile fixate de 
Federația internațională de atletism .pentru 
participarea î« concursurile olimpice de la 
Roma.

liu*,  Ioana Petrescu*,  Cornel Porumb, 
Haratambie Racescu, Zoltan Vamoș*.

BOX: Gheorghe Negrea, Iosif Mi- 
halik, Puiu Nicolae

CĂLĂRIE: Virgil Barbuoeanu,
Gheorghe Langa, Vasile Pinciit

CAIAG-CANOE : Lavrente Calinov, 
Alexe Dumitru, Alexe Iacovici, Simion 
ismailciuc, Ichim Lipaliț, Igor Lipalit, 
Achim Sidorov

CANOTAJ ACADEMIC: Ștefan 
Lupii. Loan Petrov, Steliun Petrov

CICLISM: Constantin Dumitrescu, 
Ion loniță, Petre Taclie

GIMNASTICA : Anastasia Ionescu, 
Sonia Iovan, Elena Leuștean, Emilia 

Confirmuul bunele rezultate obți
nute la începutul amtlui 1959, ho- 
ckeiștii noștri și-au încheiat acti
vitatea internațională iritrecînd. la 
Rudapesta, echipa R. P. Ungare 

cu 7—t
Foto: Ropes Sport

Anul 1959 a fost pentru asoțăgjpile 
sportive din raionul „I. V. Stalin" 
fructuos în ceea ce privește dez

voltarea mișcării de cultură fizică și 
sport și. îndeosebi, a întăririi lor din 
punct de vedere organizatoric și mate
rial. 12 asociații sportive și-au construit 
tot atîtea baze sportive simple : tere
nuri de volei, baschet, arene de popice 
(Sănătatea. Inst. Fizică Atomică, Tipo
graful etc.), iar Școala medie nr. 7 și-a 
construit o frumoasă sală de sport.

Un alt domeniu in care anul 1959 a 
fost bogat în roade pentru raionul nos
tru este acela al înzestrării asociațiilor 
sportive cu echipament. Pentru echi
pament sportiv au fost cheituiți anul 
acesta peste 200.000 lei : asociația spor
tivă P.T.T. 15.000 lei, Sănătatea 15.090 
lei, Centrocoop 10.009 lei etc.

ION POPA 
președintele consiliului raional 

U.CiF.S. „I. V. Stalin"

Lițâ, I'.leua Nieufescu, Uita Poreceanu 
HALTERE: Lazăr Baroga, Tiberiu 

Roman.
LUPTE : Valeria Bularca, Ion Cer

nea, Dumitru Gheorghe, Gheorghe Pa 
povici Mihai Soltz.

PENTATLON MODERN : Dan lones 
Mano-. cu, Wilhelm Roman, Dumitru Țintea

POLG PE APA : Alexandru Bădiță, 
Gavril Blajec, Aurel GrințeScu, Gheor 
ghe Kroner, Emil Mureșan, Alexandrii 
Szabo, Aurel Zahan

SCRIMA: Ecaterina Lazăr, Tănase 
Mureșanu, Olga Orban, Maria Vicol

TIR : Constantin Antonescu, Ion Du
mitrescu, Mihai Dumitrii!, Gheorghe E- 
naclie. Marin l'erecatu, Petre Mocuți, 
Ștefan Petrescu. Nicolae Rotaru

Piuă la Jocurile Olimpice au mai ră
mas 238 de zile ! Acest timp trebuie 
să fie folosit de toți sportivii noștri 
pentru o pregătire și mai susținidă, in 
așa fel ca la întrecerile cate vor avea 
loc în capitala Italiei să poată avea o 
coinjtortare cit mai frumoasă și să re
prezinte cti cinste mișcarea de cultură 
fizică și sport din patria noastră.

Tuturor le dorim un călduros: 
succes!

3 5 + ® 9
An de an, mișcarea de cultură fizică și sport din țara noastră a luat 

un avint impresionant. Datorită condițiilor tot mai bune de activitate asi
gurate în anii puterii populare a crescut foarte mult volumul competițiilor 
sportive — de mase și de performanță, interne și internaționale — cmt și numă
rul sportivilor, hi același timp a crescut nivelul măiestriei sportivilor fruntași, 
mulți dintre ei realizînd performanțe care le-au dat dreptul să asalteze cu 
succes titluri olimpice, mondiale și europene.

Acest lucru reiese cit se poate de convingător și din numărul celor 
distinși cu titlul de cinste de maestru emerit și maestru al sportului. 
Astăzi, mișcarea noastră sțiortivă are 35, de maeștri emeriți ai sportului — 
fală de 4 în 1951 — și 699 de maeștri ai sportului — fată de 306 în 1954. 
Sintem convinși însă că în curînd cifrele acestea vor fi din nou modificate. 
Sint atît de mulți cei care doresc — și se pregătesc cu rîvnă — să cuce
rească înaltele distincții sportivei

Pe marile stadioane 
ale lumii...

Un fapt a devenit ceri în ultimii ani 
și nouă tuturor ne umple inimile de 
mindrie : prezența sportivilor romini la 
startul diferitelor competiții interna
ționale. organizate in orice colț al lumii, 
este așteptată cu nerăbdare, iar evo
luția lor este urmărită cu justificat in
teres. Pretutindeni, sportivii țării noa
stre au fost purtătorii cuvlntului și as
pirațiilor poporului nostra, construc
tor al socialismului și luptător activ 
pentru pace și prietenie în întreaga 
lume.

Prestigiul internațional de cam se 
bucură astăzi mișcarea sportivă din 
R. P. Romină este exprimat nu numai 
priit evoluțiile fruntașilor noștri spor
tivi in întreceri, ci și prin contribuția 
pe care reprezentanții țării noastre 
și-au adus-o la lucrările congreselor și 
ședințelor diferitelor foruri. internațiO' 
nale, prin alegerea unora dintre ei tn 
funcții importante in conducerea fede
rațiilor internaționale, prin solicitarea, 
antrenorilor romini de a funcționa tn 
diferite țări, prin folosirea mef^eUir 
lor de lucru de către antrenorii, teh
nicienii și sportivii din tot mai multe 
țări etc. Toate aceste succese slid ații 
de clare și aiît de categorice incit fac 
de prisos orice alte comentarii/...

In anul care se încheie astăzi, miș
carea de cultură fizică și sport din 
patria noastră a înregistrat noi și noi 
biruințe care, in totalitatea lor, au con
curat la consolidarea și lă întărirea 
prestigiului, internațional al sportului 
din R. P. Romină.

Oricine încearcă să facă un bilanț 
cit de sumar al realizărilor noastre in 
decursul anului 1959 va nota zeci și 
zeci de succese, unul mai important 
decit celălalt. Partea cea mai grea ur
mează abia după aceea, dud va încer
ca să facă ierarhizarea acestor suc
cese. Șt noi încercăm această senzație 
de greu!(de — dar ant de plăcută! — 
ari de cite ori întocmim asemenea bilan
țuri. Evoluția sportivilor romini pa 
marile stadioane din străinătate, com
portarea lor remarcabilă ații din punct 
de vedere tehnic cit și disciplinar, pa
triotismul de care au fost animați in 
obținerea unor victorii de prestigiu tre
buie să constituie și acum find condu
cător în bilanțul oftului 1959 la care 
vom purcede.

Țimttd seamă de aceasta, vom începe 
ou atletismul, sport in care acest an 
ne-a prilejuit o seamă de bucurii. 
[olanda Balaș a doborit din nou re
cordul lumii, reușind 1,84 m. Cele 12 

concursuri internaționale la care a par*  
ricipat, din care 11 peste hotare (Pe-1 
kin, Șeniatt, Tiențin, Șarthai. Varșovia, 
Rudapesta. Moscova, Viena, Torino, 
Londra și Roma) s-au încheiat cu neta 
victorie a valoroasei noastre sportive. 
Zoltan Vamoș (1:48,2—80U ni; 3:43J) — 
1.500 m). Alex. Bizim (79,90 m — su
liță), Ana Conian (15.4! m — greu
tate), Lia Manoliii (49,88 m — disc) 
etc. sint numai clțioa dintre cei mai 
bani performeri remită ai anului, ale 
căror rezultate se înscria în tabelele 
fruntașilor mondiali ai probelor res
pective.

Pe „stadionul" de apă de la Duis
burg. Sniiion Ismailciuc a înregistrat 
un nou succes de seamă pentru sportul 
cu canoea din țara noastră, auccirind 
titlul de campion european.

Răsiurnlnd toate pronosticurile, ti
nerii liatudRalișii romini au reușit sil 
se califice în finala campionatului 
mondial "de la Viena, și. să cucerească 
după o lupiă de o dirzenie excepțio
nală, titlul de vicecam pioni ai lumii, 
du/M ce ăa întrecut pe riad echipele. 
Elveției. R. P. Ungare și Austriei. E- 
chipa feminină de handbal în 7. juciiid 
cu echipele R.P.F. Iugoslaviei și R. Ce
hoslovace (campioană mondială) a ob
ținui victorii concludente.

Iritreclnd formațiile R P. Ungare 
și Austriei, echipa R.P.R. de hochei 
pe gheață a clșiigat la Plzen cupa 
„Criteriului. European".

în „cursa de 6 zile" de la Cott- 
watdov — o adevărată Olimpiadă a 
motocicliștilor —, 7 din cei 9 sportivi 
romini au cucerit medaliile de aur ale 
acestei compeiiții de regularitate și re
zistență. Gli. loniță, M. Pop, L. Szalbo, 
B. Predescu, I. Popa. M. Cecnesou și 
St. lancQvici au fost distinși cu meda
liile de aur, inr Gli. Ion cu medalia de 
argint. Este un mare succes care a fost 
viu comentai în cercurile sportive in
ternaționale.

Trăgătorii au cucerit .Trofeul Țărilor, 
Latine" de la Madrid. gimnastele noa
stre ati întrecut ech'țpele R. I). Cler-1 
mane, Italiei și 'R. P. Chineze (irtdi- 
pidtMl, Elena Leuștean a obțmut >un 
frumos succes cucerind locui doi la 
„Cupa Europei", la Cracovia), rag- 
biștii au cipiigal prima ediție a „Cupei 
Victoriei" inireotnd formațiile P. P. 
Polone. R. D. Germane și R Ceho
slovace, voleibaliștii au ocupat primul 
loc in competiția „Cupa Răcoreați" 
înaintea echipelor R. Cehoslovace — 
campioană mondială și europeană —, 
Moscovei, R. P. Polone. R. P. Un
gare și R. P. Chineze: canotoarele alt 
ocupat tocul II la campionatele euro
pene de la Macon (4 ) / rame și la 
dublu). Sini numai, cîteva din nu
meroasele succese repurtate de sportivii 
noștri in decursul acestui an. succese 
care au contribuit din plin la consoli-1 
darea prestigiului internațional al spor
tului nostru.

Toate aceste succese constituie o te- 
meitiică bază, care deschide perspecti
vele unei activități și mai laborioase 
in anul olimpic 19GD. Sportivii noștri 
au asigurate cele mai bune condiții șl 
posedă calități, remarcabile pențru a 
putea obține noi și noi victorii. |

Tuturor le urăm deplin succes T 11
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ANCHETA 1 „(ei mai buni 10 sportivi ai anului"
NOASTItA j " ——. . ■■ . . —. . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Muncitorul : ,,Și fiindcă eu U cunosc mai de mult, voi face prezentările": Sus: 1 olanda Balaș, Mihai Mitrofan, Lazăr Baroga, Gh-eorgne Constantin. 
Jos: Qhedrghe loniță, Zolian Czaka, Ana Starck, Zoltan Vamoș, Simion Ismailciuc, Elena Leuștean

Desen de Petre Stoenescu
Ancheta inițiată de ziarul nostru cu 

tema „Cei mai buni 10 sportivi ai a- 
nului 1959“ a stîrnit un larg ecou în 
rîndurile cititorilor, fapt exprimat cum 
nu se poate mai bine de marele nu
măr de scrisori primite din întreaga 
țară.

hi baza răspunsurilor cititorilor, cei 
mai buni 10 sportivi din țara noastră 
pe anul 1959 sînt următorii:

1. 1OLANDA BALAȘ (C.C.A.) — 
maestră emerită a sportului la atle
tism. Recordmană a lumii la săritura 
în înălțime cu 1,84 m. A participat la 
'12 concursuri internaționale, cîștigîn- 
'du-le pe toate cu rezultate din cele 
mai bune. Campioană mondială univer
sitară (1,80 m la Torino), campioană 
balcanică (1,84 m), campioană și re
cordmană a. Marii Britanii (1,803 m). 
Pentru a doua oară consecutiv cea 
mai bună sportivă din lume.

,2. SIMION ISMAILCIUC (Dinamo 
București) — maestru emerit al sportu
lui la canoe. In palmaresul său (cam- 
'pion olimpic, mondial, european și repu
blican) a adăugat și titlul de campion 
european la canoe simplu viteză.

3. ZOLTAN V/1A1OȘ (Dinamo Bucu
rești) — maestru al sportului la atle
tism. Dublu campion balcanic (800 și 
'1.500 m) și recordman balcanic (1:48,2 
pe 800 m). Al doilea la concursul 
preolimpic de la Roma, înaintea unora 
din cei mai buni atleți din lume la 
'1.500 m.

I 4. GIIEORG1IE CONSTANTIN 
(C.C.A.) — căpitanul echipei de fotbal 
Zi R.P.R., de nenumărate ori interna- ■l vțlonal. A fost cel mai în formă fot
balist, atingînd o clasă internațională. 
'£sfe golgeterul campionatului.

5. LAZAR BAROGA (C.C.A.) — 
jnaestru al sportului la haltere. Cam

U R A R t
(Urmare din pag, 1)

iCosmică sovietică aselenizind în Lună, 
primul cosmonaut comunist transmi- 
țînd din preajma Mării Visurilor în
tâiul său mesaj...

ilar dacă tu, cititorule, ești un spor
tiv sau un admirator al sportului, 
atunci ridicând paharul vei rosti aceas
tă urare :

„Fie ca în anul I960 să înfăptuim 
Vrerea : „Toată lumea pe stadion 1“

Fie ca la Olimpiada de la Roma 
să se înalțe de cît mai multe ori 
stindardul scump ai Republicii Popu
lare Romine. 

pion republican. S-a clasat al patrulea 
la campionatele mondiale de la Var
șovia, categoria semi-grea, cu 412 kg, 
nou record al țării.

6. ELENA LEUȘTEAN (Știința 
București) — maestră a sportului la 
gimnastică. A cucerit medalia de ar
gint la individual compus (locul al 
2-lea la paralele și locul al 4-lea la 
sol) la „Cupa Europei", desfășurată la 
Cracovia.

învingătoare în întîlnirea interna
țională R. P. Romînă —■ R. P. Chi
neză.

7. MIHAI MITROFAN (Cetatea 
Bucur) — maestru al sportului lă no
tație. Campion republican în probele de 
100 și 200 m bras. Cu prilejul meciu
lui București — Budapesta a înotat 
200 m bras în 2:39,3 (echivalent cu 
2:40,7 în bazin de 50 m), o perfor
manță de o bună valoare internațio
nală.

8. ANA STARCK (Rapid București) 
— maestră emerită a sportului la hand
bal. Deopotrivă de bună jucătoare la 
handbal în 11 și în 7. Element de 
bază al echipei naționale în meciurile, 
de handbal în 7, cu reprezentativele 
R.P.F. Iugoslavia și R. Cehoslovace.

9. GUEORGHE ION1ȚA (C.C.A.) — 
maestru al sportului la motociclism. 
Campion republican de motocros la 
clasa 350 cmc. A cîștigat medalie de 
aur la .Cursa de 6 zile" de la Goti- 
waldov (R. Cehoslovacă).

10. ZOLTAN CZAKA (C.C.A.) — 
maestru al sportului la hochei pe ghea
ță. Căpitanul echipei reprezentative. 
A adus o contribuție însemnată la suc
cesele echipei țării, în special hi „Cri
teriul European" de la Plzen, unde 
reprezentativa R.P.R. s-a clasat pe pri
mul loc.

Fie ca la această mare întrecere 
sportivă să răsune de cît mai multe 
ori imnul patriei noastre libere, imn 
născut din lupta eroică a oamenilor 
muncii conduși de partid.

Bătăile metronomului vor mai ră
suna doar o clipă : „Tic-tac !“ Brusc, 
vor înceta. Atunci se va aus glasul 
prietenului, ori al tovarășului tău de 
muncă, ori cel ai iubitei :

— Prieteiii 1
— Tovarăși 1
— Iubitul meu !
— Să ridicăm paharul I
— Fii bine venit I960!
— La multi ani, tovarăși I

RETROSPECTIVĂ

Natalia de-a lungul ultimilor ani
O privire retrospectivă asupra rezul

tatelor obținute în sportul natației, în 
ultimii 12 ani, ne prilejuiește multe 
bucurii. Intr-adevăr, saltul cantitativ și 
mai apoi și calitativ înregistrat de spoi< 
tul natației în această perioadă este 
considerabil. Succesele obținute de îno
tătorii noștri în ultimii ani își găsesc 
explicația în sprijinul primit de spor-

1947 1959
masculin

Un tabel comparativ al recorduri
lor romînești (așa cum arăta la 
sfîrșitul anului 1947 și în prezent) 
îl socotim deosebit de edificator :

100 m liber : 1:02,8 59,0
400 m liber : 5:19,4 4:47,9
1500 m liber : 22:12,5 19:09,4
200 m bras : .3:03,0 2:39,5
100 m fluture : 1:16,7 1:04,3
200 m fluture *. — 2:29,9
100 m spate : 1:15,5 1:07,4

feminin
100 m liber : 1:21,8 1:07,8
400 m liber : 6:54,4 5:14,2
200 m bras : 3:30,0 3:02,4 1
100 m fluture : . __ 1:19,1
100 m spate : 1:35,7 1:15.0

tivii noștri în anii puterii populare. Au 
fost larg deschise porțile tuturor bazi
nelor existente; dar în curînd ele s-au 
dovedit neîncăpătoare pentru sutele și 
miile de copii ai oamenilor muncii. 
Construirea de noi baze sportive (prin
tre care cea mai importantă a fost pis
cina acoperită din București), creșterea 
numărului de tehnicieni, îmbunătățirea 
metodelor de instruire sportivă, toate

La Bruxelles, evoluția lui Al. Popeșcu însemna și o reușită 
demonstrație de stil

acestea au contribuit la apariția prime- 
lor rezultate de valoare.

Recordurile de seniori existente pe 
tabelă la sfîrșitul anuJu» 1947 au deve
nit în curînd accesibile chiar și junio
rilor de categoria a II-a (15-16 ani). 
Apropierea celor mai buni înotători ro- 
mîiti de un nivel mediu al performan

țelor de valoare europeană avea să se 
înfăptuiască, însă, mai tîrziu, mai pre
cis în anul 1954, după trei ani de acti
vitate susținută la bazinul acoperit. 
Primele rezultate, al căror ecou se face 
auzit și dincolo de granițele țării, au 
fost obținute de Al. Popescu, care, în- 
sușindu-și tehnica corectă a stilului del
fin evoluează la Bruxelles (8.V.1955) ui
mind, pur și simplu, pe reputatul an
trenor olandez Yan Stender, prezent și 
el la întreceri. Un an mai tîrziu, la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne 
(30.XI.1956), Al. Popescu se califică în 
finala probei 200 m fluture parcurgînd 
distanța în timpul de 2:29,9. Al. Popescu 
se mai mîndrește și cu medalia de aur 
cucerită cu prilejul întrecerilor desfă
șurate la Varșovia (1955) în cadrul 
Jocurilor sportive internaționale prie
tenești.

Doi ani după aceea, Maria Both re
petă performanța lui Alexandru Po
pescu și se clasează pe locul I la Jocu
rile sportiva internaționale de la Mos
cova. Timpul (1:15,4) realizat de ea, a- 
tunci, în proba de 100 m spate, figura 
la sfîrșitul anului printre cele mai bune 
zece performanțe europene. In anul 
1958, la 24 august, brasistul Adrian 
Oanță reușește să se apropie la numai 
2 zecimi de secunde de recordul euro
pean (2:39,3) al probei de 200 m bras, 
deținut de înotătorul sovietic Kolesni
kov. Performanța sa (2:39,5) constituia 
la sfîrșitul anului a patra performanță 
mondială. Un alt brasist romîh, Mihai 
Mitrofan, figura și el printre primii 
zece înotători din lume ai probei 200 
m bras, mulțumită timpului de 2:42,0.

Sezonul competițional .al anului 1959 
este dominat de performanțele obținute 
de foarte tînăra înotătoare Ingrid Wa
chter, care doboară, rînd pe rînd, toa

te recordurile procedeului tehnic craul, 
de la 100 m la 1500 m. Spre sfîrșitul 
„sezonului 1959“, Al. Popescu și Mihai 
Mitrofan evoluează cu succes, într-un 
concurs cu caracter internațional dînd 
speranțe specialiștilor noștri într-o 
comportare superioară și la Jocurile 
Olimpice de la Borna.

R1NDUR1 
pentru 

corespondenții 
voluntari

Pe unul din birourile redacției 
factorul poștal și-a descărcat 
ieri, ca de obicei, tolba-i plină 
de scrisori. Erau ultimele mesa
je din acest an ale harnicilor 
noștri corespondenți voluntari. 
Erau vești de pe întinsul patriei. 
Ne am aruncat o privire fugară 
peste ele. Multe nu aveau nici 
măcar adresa expeditorului. Noi 
ne am obișnuit însă de ani de 
zile să le cunoaștem pe de rost. 
Și numai rareori se întîmplă să 
dăm greș. Știm. Asta e cu si
guranță a lui Săsăranu de la 
Baia Mare, asta a lui Codrea și 
Scăunaș de la lași, asta a lui 
Păuș de la Tg. Mureș, asta a lui 
Eliade de la Bîrlad, asta a lui 
Ghișa de la Oradea, asta a lui 
Momete de la Cluj... Am studiat 
apoi cu atenție una cîte una. 
Toate conțineau probleme im
portante,' fapte specifice oame
nilor din zilele noastre. lată 
doar cîțevă spicuiri: „Comuniștii 
exemple în muncă și cport", 
„Alături de ceilalți muncitori ai 
uzinelor „Rulmentul", sportivii au 
adus o însemnată contribuție la 
îndeplinirea planului înainte de 
termen...", „Numeroase compe
tiții sportive organizate în cin
stea aniversării Republicii în o- 
rașul Tg. Mureș...", „Gimnastica 
în producție are tot mai mulți 
prieteni în regiunea Craiova. .", 
„Asociații sportive fruntașe în 
munca de înscriere de noi mem
bri în UCFS și de încasarea co
tizațiilor".

Acestea sînt doar cîteva as
pecte. Ne ar trebui pagini în
tregi de ziar să vorbim despre 
minunatele succese în muncă și 
sport ale siderurgiștilor hunedo 
reni, ale zăgăzuitorilor apelor 

de la Bicaz sau despre miile de 
tone de cărbune peste plan 
date de harnicii mineri din Va 
lea Jiului.

Dragi colaboratori. Pentru tot 
ajutorul pe care ni l-ați dat în 
anul 1959, pentru promptitudinea 
cu care ați informat ziarul des 
pre activitatea sportivă din lo
calitățile unde vă desfășurați ac 
tivitatea, colectivul nostru re
dacțional vă fel’cită călduros cu 
prilejui noului an și vă urează 
multă sănătate și spor în muncă. 
Adăugați încă un an pe răbojul 
de... vechime în munca de co 
respondent voluntar. Unii dintre 
dv. pășiți în jumătatea celui de 
al doilea deceniu de activitate, 
alții împliniți un deceniu, iar o 
parte poate abia în anul aces
ta ați trimis primele rînduri zla 
rului. Ne mîndrim cu atașamen 
tul pe care I manifestați față de 
ziarul pe care unii l-ați ajutat 
încă de la începuturile lui.

Redacția noastră se mîndrește 
cu activitatea neobosiților ei co
respondenți voluntari și dorește 
ca- în anul 1960 să aibă aceleași 
cuvinte frumoase pentru munca 
depusă de ei, în scopul întări
rii continue a mișcării noastre 
de cultură fizică și sport. Ascu- 
țiți-vă deci vîrful peniței, iar 
noi.. așteptăm d n nou vești.
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Deschiderea oficiala a sezonului 
a fost amînaiă cu o săptămînă Numeroase concursuri

Duminică la Fi
UN MECI DEC!

pentru începători
„Experiența — ne-a spus tovarășa 

Dorina Catiane, membrii în comisia de 
patinaj a orașului București, — 
ne-a arătat că prin organizarea regu
lată a concursurilor rezervate începă
torilor reușim pe de o parte să atra
gem un număr mare de copii pe pa
tinoar, iar pe de altă parte să desco
perim noi elemente talentate. Au și 
intrat în vederile noastre cîteua ele
mente. Aurica Ion (In virstă de 5 ani), 
Sandu Dragoș (6 ani), Cătălin Ioties- 
cu, Cristina Formagiu, Carmen Maco- 
vei, Nicolae Delii și uiți copii ne dau 
mari speranțe. Să vedeți peste câțiva 
ani ce sportivi vor ieși din ei".

Intr-adevăr, la ultima competiție des
fășurata recent pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 August" am 
observat o serie de copii care deși au 
făcut primii pași în acest sport cu nu

la 7 ani, băieți: Sandu Dragoș; fe'tc:'i 
Aurica Ion; categoria pîriă la 10 ani, 
băieți: Cătălin Ioncscii, Ștefan Cojal; 
categoria peste 12 ani, băieți: Nico
lae Delu, Adrian Negoi. La patinaj 
artistic singurul băiat din concurs San
du Dragoș, a fost întrecut la catego
ria pînă la 7 ani de Aurica Ion, care 
a realizat 41,8 p față de 41,5 cit a în
trunit Sandu. Categoria plită la 14 ani: 
Cristina Formagiu 47,5 p, Carmen Ma- 
covei 38,2 p, Ecaterina Dobo 37,3 p.

Comisia de patinaj a orașului Bucu
rești și-a propus să organizeze aproape 
în fiecare duminică concursuri deschise 
începătorilor. Să sperăm că le va și 
realiza.

ȘTIINȚA-RAPIL
Campionatul republicau de 

în 7 — faza orașului Bucii 
va continua duminică 3 ianur 
două jocuri din cadrul turne 
ininin. In primul vom putea 
la întîînirea „codașelor" Const 
și Confecția. Vă reamintim ca 
ina lor partidă, cele doua ec 
terminat la egalitate: 9 - 9.

A doua îutilnire, cea dintre 
și Știința, are un caracter 
pentru primele locuri din cl; 
In jocul din tur rapidistele au 
o surprinzătoare victorie cu s 
9—6. Credem că de data ace: 
cătoarele de la Știința var depi 
te eforturile pentru a-și lua 
Cele două meciuri se vor dis; 
minică dimineața în sala Fior 
la ora 10.

Concursul de deschidere a sezonului 
de schi, programat de F.R.S.B.A, pen
tru duminică a fost amînat. La Pre
deal, unde trebuia să se desfășoare 
probele, nu e zăpadă. Deci, o amînare 
de o săptămînă a întrecerilor oficiale. 
•Firește însă schiorii fruntași nu vor 
pierde acest prilej pentru a-și pune la 
punct pregătirile, astfel ca duminicii 
•10 ianuarie să se prezinte la startul 
concursului de deschidere în formă cît 
mai bună. In Buccgi, unde starea zii

pezii permite efectuarea antrenamente
lor în condiții foarte bune, se pregă
tesc cu asiduitate componență lotului 
republican, schiorii de la U.A.S.R., Vo
ința, Progresul, Carpați. Fi pot fi vă- 
zuți arttrenîndu-se zilnic pe Valea lui 
Carp sau pe pîrtiile de fond de la Pia
tra Arsă.

Fotografia de mai sus o reprezintă pe 
Ilona Mikloș, cvadrupla noastră cam
pioană republicană, la un antrenament 
pe Valea lui Carp.

mai o lună sau două în 
patinează cu multă ușurință. In această 
întrecere s-a înregistrat un număr re-’ 
cord de participanți: 42 de concurenți 
între 5 și 13 ani, mulți dintre ei Ia pri
ma lor evoluție publică. Cu acest prilej, 
antrenorii cluburilor Recolta, C.C.A. și 
Constructorul și-au selecționat noi ti
neri și tinere pentru secțiile lor.

Iată acum pe cei mai buni concu
renți la patinaj viteză: categoria piuă

urmă, totuși

Echipa R. P. Romîne pe tal i 
în turneul de la Ljubljana

Atletismul num d i a1 tn anul pretJlmjîc 11959 (VII)

Cele mai bune rezultate la aruncarea greutății și a discului
rezultatelor celor mai buni 

la 1 
disc

europeni 
te 18480 m 
aruncători 
conți neirt 
peste 53,75 m 
îa atrfhele | 
noi recorduri mondiale și europene.

Pe primul loc în ierarhia aruncă
torilor de greutate din lume se află 
tinarul Dalas Long, cu un rezultat de 
19,3,8 m.

Parry O’Brien, de două ori campion 
olimpic, a reușit să arunce 19,30 in, 
ou care a stabilit astfel un nou re
cord al lumii. Cariera atletică 
a acestuia poate fi exprimată, 
asttfel, în cîteva cifre: 1949 (17 ani) 
— 14JG2 m; 1950 — 16,42 m; 1951 — 

1952 — 17,48 m; '
1954 — 18,54 m;
1956 — 19,25 m;

Media 
.10 atleți 
m și la 
atleți

greutate este de 18;G74
■ de 57,305 m ; șase 

au aruncat pes-
la greutate și 25 de. 

din ................ '
au

diferite țări de pe 
obținut rezultate de 
la aruncarea discului; 

probe au fost înregistrate

17,22
17,17
17.15

17,29

17,27

17,27

17,36 (17,51-17,45) Hermann
(R.F.G.)

Lingnau 56.06

(17,43-16,93) Giorgios Tsakanikas 56,02
(Grecia)

( — ) Vladimir Berezuțki
(U.R.S.S.)

(17,22—17,26) Jaroslav Plihal (Ceho-
slovacia) 55,27

(53,81-52,35) Antonios Kounadis 
(Grecia)

(55.79—54,14) Viktor Kompaneeț
(U.R.S.S.)

Hem Sprenk (U.R.S.S.)
GHto Grigalka (U.R.S.S.) 
Vladimir Sagin 
(U.R.S.S.)

(16,59-16,80) fErik Uddebom (Suedia)
(17,37-16,79) — ‘ ' --------
(16.31-15,36)
(15,75- )
(17,68-17.07)

NUMAI EUROPENI î

I

Luni seara s-a încheiat turneul in
ternațional de baschet de la Ljubljana. 
In ultima partida, echipa R.P. Romine 
a întihiit formația secundă a R.P.F. 
Iugoslavia. Baschetbali.știi iugoslavi au 
practicat un joc dur, obstructionist 
(sancționat, de altfel, de arbitri), care 
a împiedicat echipa noastră să-și des
fășoare jocul obișnuit. Echipa gazdă 
a și condus, după prima repriză, cu 
112 puncte, avantaj pe care l-a mărit 
în cea secunda. Iu min. 35 echipa gaz
dă avea un avantaj de 26 puncte! 
Din acest moment însă, echipa noas
tră are o revenire excepțională și' 
baschetbaliștii iugoslavi nu mai pot 
face față atacurilor .sale. Jucătorii 
romiiii și-ău recăpătat obișnuita efi-

cacitate, înscriu caș după co 
4 secunde înainte de sfîrșitui 
reușesc să egaleze: 78—78.

In prima prelungire, pe ti 
mai aflau doi jucători iugoslav 
romîni, restul fiind eliminați 
priza a Il-a pentru cinci greș 
sonale. Cele doua echipe au 
rînd conducerea ta scor, d 
cu zece secunde de sfîrșitui p. 
(cind scorul ne era favorabil: 1 
echipa 
jucător, 
revine 
91—88

In meciul decisiv al turne'.ilu 
reprezentativă a R.P.F. Iugos 
întrecut foarte greu echipa R.i 
ne cu scorul de 72—70 (43

rătnîne într-un

noastre cu se

(16.67-15.68) 
(17,08-16,17) 
(16,65-16,41)

m; 
ni; 
m;

1953 —
1955 —
1957 —

19: >8

17,09 
18,04 
18,09 
18,55. m (obținuți la București); 
— 11t22 m și 1959 — 19,30 m.

Un excepțional progres au marqat 
în decursul sezonului trecut tinerii 
aruncători de (tise, Edmund Piatkow
ski (R.P. Polonă) și Jozsef Szecseny 
(’R.P. Ungară), care au oliținiit re
zultate de peste 59,00 m. Primul a 
■întreaut recordul mondial al america
nului Fortune Gordien. In mod nor
mal către acești doi aruncători se în- 
dreapttă cele mai multe din pronos
ticurile specialiștilor privind pe viito
rul campion olimpic.

Credem că nu este lipsit de interes 
să arătăm, în paralel, felul în care 
au .ev«Iuat rezultăiele aoedtor atleți ;

Piatkowski Szvcsvny 
fnkHCn£ ts;») (nă.scul 193'3)

1 30 1

17.09
17.08
17,07
17.06
17.03

Dietrich Urbach (R.F.G.) 
Alpo Nisulla (Finlanda) 
Jarmo Kunas (Finlanda) 
Vladimir Loscilov 
(U.R.S.S.)
1955 1956 1957 1958 1959

•0peste 10,00 .m
18,50-18,99 -m 
18,00—18,49 m

0 0 12
2 2 2

1 3
2 5

2 3 4 4 11
Media rezultatelor celor mai buni 10

atleți din :
iunie Europa

1955 17,505 16,786
1956 17.869 17,136
1957 17,489 17.316
1958 18.163 17,740 .
1959 18,674 .18,063

ARUNCAREA DISCULUI
RECORDUL OLIMPIC : 56.36 Al. Oerter

(S.U.A.) Melbourne 1956
59,91 (56.78-ai.67) Edmund Piatkowski

(Polonia)
59,03 (56.60-55.05) Jozsef Szecseny

(Ungaria)

53,96
53.90
53,86
53,77

54,16
54,16

(57315—56.49) Alfred Oerter (S.U.A.) 
(57.42-56.80) Rink Babka (S.U.A.) 
( N —54.43) Fortune Gordien (S.U.A.) 
(56.06—55.85) Parry O’Brien (S.U.A.) 
(55.94-53.04) Stephanas du Plessis 

(Africa de Sud)
(56.60-55.01) Vladimir Trusenev 

(U.R.S.S.)
(54.30-53^5) Kim Buhanțev 

(U.R.S.S.)
(55,37—52,54) Jay Silvester (S.U.A;)

(54,35—51,76) Vladimir Leahsv
(U.R.S.S.)

55.24 452.08—52.51) Mantred Grieser (R.D.G.) 
55,02 (55.66—54,13) Ferenc Klics (Ungaria) 
54,89 (49,78—48,89) Zdenek Nemec (Ceho

slovacia)
Otto Grigalka (U.R.S.S.) 
Adolfo “ 
Todor 
ria) 
Kanpo
Carmelo Rado (Italia) 
Carol Lindroos 
(Finlanda)
Fritz Kuhl (R.D.G.) 
Anatoli! Mihailenko 
(U.R.S.S.)
Dako Radoșevici (Iugo
slavia)
Zenon Begier (Polonia) 
Cornelius Koch (Olanda) 
Paavo Lam mi (Finlanda) 
Karel Merța (Ceho
slovacia)
Pentti Repo (Finlanda) 
Michael Lindsay (M. 
Britanie)

54.82 (56.94-55,01)
54,72
54,61

(55.91-53,70)
(54,12-54.02)

Consolini (Italia) 
Artarski (Bulga-

Știința București a
clasamentului

trecut în frunt

54.47
54,45
54,26

(54,73-51.52)
(51.83-49.74)
(55,31-53.04)

(52,66-51.00)
(53.10-51,56)

(52.07-52,10)

(52,16- )
(53,90-52,12) 
(51.44-50.39) 
(54,63-54,60)

peste 59,00 m 
58,00-58,99 ni 
57.00-57,99 m 
56,00-56,99 ni

0 
0 
O
2

Metsur (U.R.S.S.)

0 
1
0
2

0
0
2
7

1050 — «41,77
1951 — —
1852 49,00 ♦) 45,37
1963 42,37 51,26
1954 47,21 53.71
1955 50.9» 54,24
1S5S 31,03 5»,64
1057 54/67 55,05
1953 56,78 56,60
1959 594)1 59,03

*) = disc de 1 kg, pentru juniori.

1955
1956
1957 
1059 
-1969

lume
55,165
55,924
55,659

57,305

54.332 
54,786, 
54,543
56,(07
56,389

RGMEO Vti, AR A

2
1
1
8_

9 12
buni 10

0
0
1

_4
5 3

Media rezultatelor celor mai 
atleți din :

Europa

Fază din meciul Știința București 
C. S. Tg. Mureș.

Cea mai tînără secție din Capitală

Jucînd mai bine îu repriza 
Știrnța București a învins și 
Tg. Mureș în ultima partidii 4 
campionatului republican fem 
baschet. Scor final : 64-45(27-' 
tiu Știința. Astfel, formația bu> 
nă a terminat neînvinsă cele. 1 
susținute trecînd în fruntea c! 
tutui (N. Tocacek-caresp.t).

ARUNCAREA GREL'TATlt 
RECORDUL OLIMPIC : 18.57 P. O’Brien 

(S.U.A.), Melbourne 1956
(18,665- N ) Dalas Long (S.U.A.) 
(19.22-18,55) ~ ’ ----- ’
(18.36-18.94) 
(18.41-17,62) 
(17,96-16,94)

19,38
19,30
19,12
18,87
18,59

18,53

18,48
18,29
18,16

18.11

18,01

17,79

17,71

17,59
17,46

Parry 0.Brien (S.U.A.) 
William Nieder (S.U.A.) 
Dave Dav‘8 (S.U.A.) 
Arthur 
tanie) 
Charles 
(S U.A.) 
Silvano 
Vilmos 
Zsigmond 
garia)
Jiri Skobla (Cehoslova
cia)
Vartan Ovsepian 
(U.R.S.S.) 
Adoifas Varanauskas 
(U.R.S.S.)

NUMAI EUttOPENJ î
(16.22-16.21) Michael Lindsay 

Britanie)
(17,51-16.03) Karl-Heinz Wegtnann

(17.72-13.08) 
(17.31-17.40)

Rowe (M. Bri-

( )

(17.86—18,05)

(17,93-16.94)

(17.81-16 43)

17,36 (17,24-16.88)

Butt-Roberts

Meconi (Italia)
Var j u (Ungaria)

Nagy (Un-

(M.

(R.F.G.)
Viktor Lipsms (U.R.S.S.)
AI f red Sosgorni k
(Polonia)
Eugeniusz Kwiatkowski 
(Polonia)

— Fă rog să mă scuzați, ne-a spus 
Nicolae 'Rădan de cum a intrat în se 
dini consiliului asociației sportive a 
Combinatului Poligrafic București, dar 
nu pot sta prea mult. După cum ve
deți, spuse el șteigîndn se pe mîini de 
cerneala tipografică, sint în producție. 
I-a noi, la zincograjie, cîtesta minute 
contează...

Firește, I am asigurai pe fostdl cam
pion la „muscă" al Romîniei că nu-1 
vom... răpi producției pentru mull 
timp, mai cu seamă c.ă ne este cunoscut 
specificul acestei mutici.

— Aur dori să scriem un reportaj 
despre secția de box a C.P.B. pe care 
o conduceți.

— Fertefr, ne-a răspuns după un 
timp de gîndire antrenorul Rădan, sec
ția noastră de box este foarte tinără. 
Așa că,.

— După cîte știm noi. chiar cea mai 
tînără secție din Capitală.

— întocmai De aceea 'vei. activitatea 
noastră nu estte, momentan, prea bo
gată.

•— Ca tonte acestea, ați avut 
realizări frumoase, 
despre ele ?

— Fot încerca.

Ne puteți
oîtcva
vorbi

rt wtIn primttl 
trebuie să vă spun că consiliul asocia
ției noastre a sprijinit mult tînără secție 
de bot a C.P.B. Ne-am amenajat o 
sală bună, spațioasă și bine utilată, 
unde facem antrenamentele. Cil despre 
boxeri, nu mă pot plinge. Numărul lor 
crește de la o zi la aha. Acum câteva 
zile aveam la sală 27 de băieți. Ieri 
mi-aii venit 30. Mîine, cine știe ?.,

— Dar cum îi atrageți pe tinerii ti
pografi spre box ?

— Avem mai multe metode — inter
vine în discuție, tov. Gabriel Danciu, 
secretarul asociației sportive a C.P.B.: 
„Ora de sport", de pildă, transmisă de 
stația de amplificare a combinatului, 
cheamă pe tipografi să asiste la arifre- ‘ 
namentele tinerilor noștri boxeri, să 
vină la meciurile pe care aceștia le 
susbn. ApN, arrtrermrul, care este cel 
mai. interesat in depistarea elementelor

de perspectivă, merge deseori prin 
care secție, stă de -vodhă ou tinerii, it 
cheamă la sală.

— Dar, ne-a asigurat Rădan, cel mai 
bun mijloc de popularizare a boxului 
pnntre tinerii noștri tipografi îl con
stituie tot reuniunile organizate in seda 
de festivități a combinatului.

Intr-adevăr, gîndurile ne poartă ictt 
cîteva săptămîni în urmă, cînd grilele 
(lin cadrul „Cupei 7 Noiembrie" orga
nizate de asociația sportivă C.P.B. s au 
bucurat (le prezența unui mare număr i 
de spectatori, majoritatea dintre oi ti-: 
pografi de la Casă Scînteii. Evsluția 
unor tineri boxeri de la marele com
binat poligrafic, ca zețarii Vasile Sandu 
și Constantin Coman, zincograful Jean 
Mircescu, dulgherul Gh. Simioiiescu și 
alții ne dă certitudinea că mugurii ti
nerei activități pugi'listice care au 
înflorit la Casa Scinteii, vor da oiiiând , 
roadele.

fie

R. CALARAȘANU

Qronospc
In urma trierii și omolog 

riantelor (Iqpn.e la concursul 
spent nr. S2 din 27 decerni» 
au fost stabilite

Pretniirt I : 
zuitate exacte 
17.818 lei.

Rremiut II : 
rezultate exacte 
cite 777 lei.

Premiul III: 1.217,70 vâri. 
10 rezultate exacte revenind i 
cite 97 lei.

Fond de premii: 26 1.712 lei 
Se aduce la cunoștința pre 

concursurilor Pronosport și 
expres că in această sîp’taini 
miile Pronosport se vor pl.iti 
la agențiile obișnuite iar prețui 
noexpres vor fi plJtde luni 1 
In aceleași unități.

Rubrică redactați de I. S L 
nosport.

următoarele
3,70 variante ci 
revenind fiecăr

101,80 variant: 
revenind I



SIND IN ANUL OLIMPIC 1959:
cfc P. SOBOLEV

președintele Federației preiei 
sportive din U.R.S.S., 
țef

redactor 
al revistei „Fixkultura 

sport"

și iși
an.

doresc unul 
Iubitorii de

Itima seară 
embrie a a- 
959, strinși 
I mesei de 

•, pe toate 
nele pămin- 
ramenii iți 
■ras bun de 

care trece
îoroc in noul

hi uită desigur că anul 1960 
uf Jocurilor Olimpice. Ei iși 
Jnti aceasta și firește că vor 
despre viitoarele întreceri de la 

Valley și Roma, vor evalua șan- 
irrtivilor în aceste întreceri.
d rămas pină la viitoarele 
olimpice va fi folosit pentru 

icarea pregătirilor în vederea 
ouă piruete culminante ale se- 
sportiv — Squaw Valley, pen 

rt urile de iarnă și Roma, pen- 
• de vară. La aceste două mari 
ții sportivilor sovietici le revine 

de onoare de a apăra titlurile 
mai puternică echipă din lume, 
in 195t> la Cortina d'Ampezzo 

-a ediție a J.O. de iarnă) și 
rne (a XVI-a ediție a J.O. de

Pretendenta nr 1 
!a clasamentul neo
ficial pe echipe de 
la J. O. de vară 
poate fi considera
tă echipa S.U.A.. 
dar acesteia ii va 
sta în față o se
in diferite discipli- 
partea sportivilor 

la înot, 
la

rioasă concurență, 
ne sportive, din 
multor țări: australienii 
ciclism și atletism; maghiarii

bilanț rodnic pentru 
țărilor socialiste

La sfhșitul fiecărui an oamenii privesc drumul străbătut, trag o linie 
și fac bilanțul. Sportivii fac același lucru. Zi de zi s au adunat 
rezultatele și performanțele. Avem în față foile tehnice ale prin

cipalelor competiții. Statisticianul adună și împarte, clasifică și siste
matizează, iar la sfîrșit are imaginea v'e a anului sportiv, ca și cum 
într-o singură zi a fost spectator la toate marile întreceri care au 
pasionat pe m'lioanele de iubitori ai sportului.

Bilanțul sportiv 1959 este deosebit 
de rodnic pentru reprezentanții ță
rilor socialiste. De mai mulți ani lu
mea urmărește cu interes întrecerea 
pașnică de pe terenurile de sport 
dintre „răsărit" și „apus", dintre 
sportul de tip nou și sportul din 
țările capitaliste. Desfășurarea ma
rilor evenimente sportive ale anului 
1959 demonstrează grăitor superiori
tatea sportului socialist asupra celui 
guvernat de capital, măcinat de pro
fesionism și de alte racile.

40.00fl.000 partiaipanți la Sparta- 
chiada' popoarelor din UiR.S.S... 
100.000.000 de practicanți ai sportu 
lui în R. P. Chineză... Peste 2.300.000

de data, aceasta la Philadelphia, victo
ria- a to-t de partea sportivilor în 
tiieeuri purpurii; Ei au învins apoi 
formațiile R. F. Germane și*  Marii 
Britanii, demerisfrînd că alcătuiesc 
cea mai puternică echipă atletică a 
lumii. Pe listele rezultatelor indivi
duale, sportivii țărilor socialismului 
ocupă locuri de frunte. Să cităm doar 
pe Kuznețov, Ter-Ovanesîan, surorile 
Tamara și Irina Press, Jolanda Ba
laș, lanusz Sidlo, Istvan Roszavolgyi. 
Lista este însă foarte lungă.

Foarte interesante sînt confruntă 
rile de la campionatele lumii în care 
după numărul medaliilor cucerite se 
poate stabili cu precizie cine deține 
supremația. Iată două tabele •

sportivii

Campionatele mondiale

am

de

argint

scrimă

breaz

U.R.S.S. 3* 3 3
R.P. Ungară 3 2
Anglia -4'
Polonia 1 — 1.
Franța — 1 11
R.F. Germană — L 1
Italia — — 1

: confruntare va avea loc deci 
ut sporturilor de iarnă. Spe- 
noasfre cele mai mari sînt 

de patinajul viteza, în care a- 
e patinatorii sovietici, vor lua 
și patinatoarele țării noastre, 
inse să ocupe ia Squaw Valley 
■tea locurilor fruntașe. Și 
sovietici sînt hotăriți să urce 

iutnul de onoare la .1.0. Com
ic lotului feminin trebuie să-și 

■> superioritatea în cursa de 10 
ifeta 3x5 km. Șanse avem și 

on, in combinata nordică și la 
Desigur, oarecum incerte sînt 

hocheiștilor sovie'ici. Generația 
rov a părăsit gheața, iar tine
te sefvmhuri încă n-au ajuns 
tcțiimea dorită, lată de ce 
loastră, alături de victorii stră- 
i suferit și insuccese. Dar să 

pes miști... înaintea noastră 
I săptâmini de pregătire, iar 
posedă multe talente tinere 
nori cu experiență. Vor debuta 
w Valley tinerii noștri patina- 
stici. Deocamdată ei nu aspiră 
alii. Misiunea lor este mult 
îestă: să învețe de Ia campioni, 
:a in anii următori să se a- 
au eventual chiar să întreacă 
sorii lor de azi.
n citeva rinduri despre șansele 
ovietice la Squaw Val’ey. 
Moscova la Roma e mult mai 

um decît până, la Squaw Vak 
Roma olimpică este mai înde- 

în timp. Firește, antrenamen- 
isiv din primăvara și vara 
va putea să aibă o influență 

asupra formei sportivilor. Gine 
i cel mai bine timpul rămas, 
ipătă șansele cele mai mari 
ict or ie.

scrimă și polo pe apă; japonezii — la 
înot și gimnastică; elvețienii — la tir 
ș.a. Un cuvint greu vor avea și gaz
dele — italienii — care desigur vor 
depune toate eforturile pentru a fi nu 
numai buni organizatori, ci și preten- 
denți de seamă la medaliile de aur și 
argint.

Care sînt speranțele noastre pentru 
Roma ? La gimnastică, lupte libere 
și clasice, tir, haltere, pentatlon mo
dern sportivii sovietici pot să cîștige 
întrecerea pe echipe; la atletism, scri
mă, baschet, box, caiac-canoe — să se 
claseze pe primele două locuri. Nă
dăjduim de asemenea, că rm-și vor 
irosi șansele și înotătorii, po’oiștii și 
canotorii. Dacă speranțele noastre se 
vor realiza, atunci pretendentul nr. 1 
va trebui să ne lase loc liber...

Firește, toți sportivii pleacă la Squaw 
Valley și Ia Roma aspirînd la meda
liile olimpice. Dar Olimpiada și-ar 
fi epuizat de mult importanța dacă ea 
n-ar li decît un simplu concurs spor
tiv. J.O. sînt o întîlnire a tinerilor 
pe plan mondial, slujesc păcii și prie
teniei.

In Roma antică emblema păcii o con
stituiau porumbeii zeiței Venus, care-și 
făcuseră cuib în coiful răsturnat al lui 
Marte. Pășind în anul olimpic ne gîn- 
dim mai cu seamă la semnificația a- 
cestui simbol. Multe întreceri dîrze 
se vor desfășura la Squaw Valley 
și Roma. Medaliile de aur vor lua 
drumul multor țări ale lumii, dar fără 
îndoială că principala victorie obținută 
la J. O. va fi întărirea prieteniei și 
îmbunătățirea cunoașterii reciproce în
tre sportivi, între popoare. Se vor 
încheia Jocurile, se va stinge flacăra 
olimpică, dar prietenia 'izvorită și că
lită în întrecerile Olimpiadei nu va 
apune niciodată.

Pentatloniștii sovietici sînt cei mai buni din lume- lată-i de la stingă la 
dreapta pe Konstantin Salnikov, Nikolai Tatarinov, Aleksandr Tarasov și 

triplul campion mondial Igor Novikov
Foto: L. Dorenski — Moscova

de membri ai U.C.F.S. în R. P. 
Romînă... lată numai cîteva cifre care 
demonstrează caracterul de masă 
grandios pe care l-a putut lua spor
tul acolo unde exploatarea omului de 
către om a fost pentru totdeauna 
înlăturată.

1959 a fost bogat în mari eveni
mente sportive. Și invariabil la prin
cipalele întreceri ale anului repre
zentanții sportului din țările socialiste 
au*  triumfat, au obținut victorii de 
mare răsunet. Să ne amintim, de 
pildă, de întâlnirea U.R.S.S.—S.U.A. 
la atletism, „meciul secolului" sau 
„eonfriinfttrea titanilor" cum au su
pranumit specialiștii această pafeie- 
nantă dispută. Din nou ca și în 1958,

Campionatele mondiale de haltere

aur argint bronz
UiR.S.S. 4 3 —
R.P. Polonă 1 2 2
S.U.A. 1 o 1
Anglia 1 — —

(R.P. Ungară, R.P.
Bulgaria, Italia, 
Irak) 1

Acesta este bifențtil! în două spor
turi în care pînă nu de mult „occi
dentul" deținea supremația.

La scrimă. Franța și Italia erau 
în trecut învingătoare obișnuite ale 
campionatelor mondiale. Jocurilor 
Olimpice și principalelor concursuri 
internaționale. Acum, balanța valorii 
a fost înclinată decisiv în favoarea 
sportului, de tip nou. La campiona
tele mondiale de la Budapesta din 
cele. 24 de medalii atribuite primilor 
trei clasați în fiecare probă, 17 au 
revenit țărilor socialiste și numai 7 
celorlalte țări ale lumii.

Din scurta noastră trecere în re
vistă nu poate lipsi a treia victorie 
consecutivă repurtată de Novikov la 
C.M. de pentatlon modern, marile 
succese ale basGhetbaliștilor sovietici, 
învingători în turneul final al cam- 
pionatiilui mondial de la Santiago și 
la, campionatele europene de la Is
tanbul, a baschetbalistelor sovietce, 
campioane ale lumii, a cicliștilor din 
R.D. Germană care prin G. A. Schur 
au repurtat victoria în „Cursa Păcii" 
și la campionatele mondiale ale ama
torilor ; a handbaliștilor romîni cla
sați pe locul dbi la campionatele 
mondiale, după echipa unită a Ger
maniei (alcătuită . pe scheletul' for
mației R.D.G.), a jucătorilor de tenis 
de masă din R. P. Chineză, și a hal
terofililor din marea țară asiatică, 
a boxerilor polonezi și luptătorilor 
bulgari, a canotorilor romîni și ma
ghiari, a gimnastelor din U.R.S.S., 
R.P.R. și R.P. Polonă — învingă
toare în toate marile competiții, a 
gimnaștilor sovietici care dețin o su
perioritate categorică, a șahiștilor din 
țara constructorilor comunismului, neîn- 
treciiț'i în .arena internațională etc. etc.

Bilanțul sportiv al anului 1959 a 
fost rodnic pentru lagărul nostru so
cialist. Privlndii-1, ne dăm seama că 
succese și mai mari vor veni să-l 
completeze.

Urări de la prieteni...
A intrat în tradiție ca de fiecare dată cînd noul an bate fa ușă, gînditl 

să-ți zboare spre prietenii cei mai dragi, să le urezi succese noi și cit 
mai multe bucurii in anul care vine.

Am luat legătura cu cîțiva dintre sportivii fruntași ai țărilor la
gărului socialismului, rugîndu-i să ne împărtășească din gîndurile lor. acum 
cînd sintem gata să primim și să salutăm anul olimpic.

ietenilor iubitori ai sportului
VASILII KUZNEȚOV.

maestru emerit al sportului din L’.R.S S., recordman 
mondial la decatlon

Dragi prieteni ! în fiecare an, poștașul înai aduce nu
meroase scrisori expediate -din cele mai diferite țări ale lu
mii. Sînt scrisori de la voi, prieteni ai sportului, in care 
mă întrebați despre preocupările mele, despre munca 
profesională, despre planurile de viitor și încă multe 
altele.

Sportul este, firește, marea mea pasiune, dar principa
lul, atît pentru mine cît și pentru ceilalți sportivi sovie
tici, este munca și învățătura. Eu sînt învățător și in a- 
ceastă calitate îmi revin numeroase sarcini. In timpul 
liber mă pregătesc asiduu pentru a obține performanțe 
sportive cît mai mari.

Nu am posibilitatea să răspund fiecărui iubitor al spor
tului personal și de aceea acum, în preajma Anului Nou, 
mă folosesc de intermediul presei pentru a spune cîteva 
cuvinte tuturor celor care urmăresc lupta mea cu centi
metrii și zecimile de secundă.

Anul 1959 a fost un an minunat. Mă bucur de faptul 
că oamenii sovietici au fost primii care au trimis în Lună 
un fanion cu stema patriei mele, că tot ei au fotografiat 
primii partea invizibilă a Lunii. De asemenea, o mare 
însemnătate pentru întărirea păcii între popoare o are 
istorica vizită a lui N. S. Hrușciev în Statele Unite ale 
Americii. S-a încălzit și atmosfera în viața sportivă in
ternațională. Sportivii au început să se întâlnească mai 
des și aceasta a contribuit în mare măsură la creșterea 
măiestriei lor.

Tn anul care a trecut au fost stabilite multe noi recor
duri. Un mare merit în realizarea acestora au avut și 
spectatorii, care, prin încurajările și aplauzele adresate 
sportivilor în cele mai grele momente ale întrecerii, i-au 
ajutat pe aceștia să găsească resurse nebănuite de energie.
Ce planuri, am pentru anul 19G0 ? lată-le : Sub conduce

rea antrenorului Vladimir Volkov mă pregătesc pentru 
Jocițrile Olimpice. Doresc să înving granița celor 8500 
puncte.

Cu prilejul Anului Nou, felicit călduros pe toți iubitorii 
sportului, le doresc fericire în viață. cce.-:e în muncă 
și învățătură, sănătate, pentru ca ne frig, arșiță, ploaie 
sau vînt să poată fi întotdeauna alături de aceia care 
luptă pentru noi și cît mai valoroase performanțe spor
tive.

* ★
Prin intermediu! corespondentului 

nostru din Berlin, Gerhard Lerch — in- 
iternaționalul LOTHAR MEYER din e- 
chipa reprezentativă de fotbal a R. D. 
Germane na-a transmis:

„In noaptea de revelion voi ridica un 
pahar în cinstea prietenilor mei romîni 
din echipa selecționată de fotbal arin- 
clu-le succes la locurile Olimpice de la 
Roma / Bineînțeles, pentru aceasta le 
doresc în prealabil... victorie la Sofia. 
Va fi greu 7 Fără îndoială. Dar victo
riile muncite sînt cele mai frumoase, 

■hitr-adevăr, nu-i ușor lucru să te ca
lifici într-o grupă în care fiecare din 
participante este pretendentă la titlul 
olimpic, și în special reprezentativa 
U.R.S.S. care după cum se știe deține 
medalia olimpică de aur de la Melbour
ne. Doresc din suflet succes deplin 
tuturor sportivilor romîni care vor re
prezenta frumoasa voastră ftiră Tocu
rile Olimpice de lă Roma".

★
Centrala telefonică ne-a dat legătura 

cu corespondentul nostru din Soția, 
Toma Hristov.

„Am de comunicat tin salut din 
partea lui STO1AN SLAVKOV".

Spectatorii bucurcșteni n-au uitat fi
rește pe acest atlet, învingătorul între
cerilor celor 10 probe din cadrul Joeu- 
rilor Balcanice de atletism. Să-i as
cultăm declarația :

„Țin să transmit prietenilor romîni 
urările mele de-succes în mancă’și pe 
terenul de sport. Unii din atleții voștri 
se bucură de un real prestigiu în arena 
mondială. Sportivi ca lolanda Balaș,

★
Zoltan V.amoș, Alexandru Bizim, Maria 
Diți, Lia Manoliu, Ana Coman ș.a. pot 
obține rezultate excelente la Roma. Le 
doresc din suflet tuturor ca în lunile 
noului an să se pregătească cît mai 
bine și să obțină performanțe de mare 
valoare la. marile competiții din I960".

★
Din R. P. Ungară, un salut frățesc 

nc-a transmis un tînăr șaliist. Numele 
său este binecunoscut nu numai în 
tara noastră, ci și peste hotare: LAJOS 
PORTISCH. Intr-adevăr, dacă ai de în
fruntat adversari de talia lui Szabo și 
Barcza, reușind să-i egalezi sau chiar 
să-i intrcci, nu este puțin lucru. Portisch 
este un șa-hist care a fost de două ori 
consecutiv campion al R. P. Ungare 
iar anul acesta candidează din nou (în 
meciul de baraj) la acest titlu. Marele 
maestru maghiar nc-a spus, referindu-se 
la mișcarea șahistă din țara noastră :

„In Romînia democrată șahul a de
venit un sport de mase. Desigur, el nu 
face excepție de la celelalte discipline 
care cunosc de asemenea o dezvoltare 
nemaiîntîlnită în istoria sportului din 
țara, vecină și prietenă".

Firește, nu-i cu putință să trecem,- 
chiar, și pe scurt, în revistă toate ură
rile pe care prietenii ni le-au trimis 
cu prilejul noului an. Sînt foarte 
multe. Pentru că avem foarte multi 
prieteni...

SPORTUL POPULAR
Nr. 3539 Pag. a 7-a



P luaușopul
Alio, aho, copii și frați, 
Stați puțin și nu minați 
Lingă tușă v-adtinați 
Și cuvîniul mi-ascultațl

Pe-ndelete, măi flăcăi I 
Ia mai minați, măi,

Hăi, hai l
A trecut încă un an 
Precum știți, nu fu in van, 
C-a avut din plin, măi frate, 
Multe, multe rezultate 
Și in muncă și in sport. 
Hai, plesniți din bici de tort 
Și sunați din clopoței

Ia mai minați, măi flăcăi 
Hăt, hăi!

Minați măi, trăi-v-ar pruncii, 
Că-n ăst an. oamenii muncii 
Tot mai multi, ca mic și mare 
Se-ntrttcură cu ardoare 
In concursuri tot mai multe. 
Pe clmpie, ori la munte 
Alții și-alții s-au convins 
Și-n U.C.F.S. s-au scris. 
Sportul nostru, măi firtate, 
E izvor de sănătate, 
Crește oameni tari, voinici 
Și-are tot mai multi amici.

Haideți, na mai stați, flăcăi, 
Vertiți colea, lingă noi,

Hăi, hăi I
Sportul tare le-a plăcut 
La flăcăi și ce-au făcut ? 
Măre, măi, s-au apucat 
Să aleagă loc curat 
De sărit și alergat.
Mult pc ginduri n-au Unfit 
Baze simple-au construit 
De la cap la cap de țară 
Toi prin muncă voluntară.
Cile sînt? Sini mii — cum zic — 
Cheltuială ? Mai nimic !
Asta zic și eu că e 
Treabă bună. Fiindcă, de. 
Mai sînt Ului care-s pentru 
Să le pice de la... centru 
Toate, toate. Și teren 
Să le vină, cu un tren. 
D-aia zic: nu stați, flăcăi, 
Suflecați mineca, măi. 
Faceți baze tot mai multe, 
Și mai mari șl mai mărunte 
Baze simple-amenajați 
Și-n concursuri v-avîntați. 
Vă intreceți mari și mici, 
Să vă faceți mai voinici.

Ilai, la mancă, măi flăcăi, 
Toți in frunte, măi,

Hăi, hăi I
Am o vorbă să le spun 
Celor ce nu-s pe drum ban 
Și se pun pe văicăreală, 
Că n-au bază... materială 
Și nu string, nu string fîrtații 
Nia un leu la cotizații 
Asta nu sini, măi bădie, 
Gospodari, și-n magazie 
N-au o minge, un tricou 
Nici d-ăl vechi și nici d-ăl nou. 
Stau cu timbrele pe masă 
Și n-au nici-un sfanț in „casă". 
Haideți, măi copii, minați, 
Cotizațiile-adui tați, 
Umpleți rafturile, frate. 
Cu de toate, că-s de toate. 
Mingii, teniși, discuri, ghete 
Să-și aleagă, măi băiete, 
Toi omul, ce și-a visat 
Pentru sportul preferat.

Faceți un buget, flăcăi, 
Uite-așa, pe cinste, măi!

'Hăi, hăi!
O urare am, anume, 
Pentru rezultate bune: 
Campioni și campioane 
Cițt au fost, pe stadioane 
Colea-n țara noastră, frate, 
Ba chiar și-n străinătate.

Melodii
lolanda Balaș: „Hop ș-așat“. 
Alexandru Vasile : .Văleleu, 

văleleul".
Cacoveanu: „Zboară mingea 

peste plasă".
Serfdzo : „Gean-para lele".
Sprinterii noștri- „Tropa-tro- 

pa“

Ioli-a noastră, cum v-am spus 
Sare, sare, tot mal sus 
Nu e fată-n lumea mare
Să mi-o-ntreacă. Nu-i mirare 
Că la Roma, de-o munci, 
In frunte tot ea va fi.
De ceilalți, ce să vă spun,
Mulți merg pe drumul cel bun. 
Zoltan Vamoș — știți povestea, 
Că de el se duse vestea
Cînd la Roma, alergînd
— Mai că nu-ți. trecea prin

gînd —
A ieșit pe locul doi.
Mulți se minunau, curat.
Că în urmă a lăsat
Pe mulți campioni vestiți 
De prin lume răsăriți.
— „Cum făcuși ? Zău, asla-i

bună I"

Zice el: „E doar... arvună 
Că la anul care vine 
Primul vreau să fiu". E 

bine. 
Ține-o, Vamoș, tot așa, 
Iar medalie de vei lua 
Nu te mulțumi, bădie. 
Doar cu de-aia, argintie.

Trageți plugul, măi flăcăi, 
Să fie de aur, măil

Hăi. hăi! 
Handbaliste, handbaliști, 
Țuitași și motocicliști, 
Rugbi, gimnastică fete. 
Canotaj... Dar pe-ndelete 
Nu putem la toți ura. 
Iar cine s-o supăra 
Că nu l-am trecut aici
— Fie fete ori voinici — 
Să-i scrie pe toți grămadă 
Cei de la Olimpiadă
Tot în frunte și-uite-așa, 
O medalie să le dea. 
Meargă vestea-n lumea mare 
De ce sîntem noi în stare.

Dar munciți, munciți flăcăi! 
Vremea na stă. merge, măi,

Ilăi, hăi I 
Dar anul trecut, măi frate, 
N-au mers chiar toate pe roate. 
De-aia zic, la fiecare
— De n-o fi cu supărare — 
Să le facem o urare

Ia plesniți din bici, flăcăi 
Tare, să se-audă, măi I

Hăi, hăi! 
Fotbalul, cum să vă spun, 
Ce-i drept, ăst an, fu mai bun. 
S-a jucat mai cu temei, 
Goluri multe, cite vrei 
S-au marcat și asta-i bine. 
Iar echipa noastră-n fine 
In grupa preolimpică 
Putem spune precum că 
A făcut figură mare. 
Să vedem care pe care, 
Cine-n mai se va clasa ? 
Credem că veți ciștiga

Să jucați virtos, flăcăi! 
N-o lăsati pe... noroc, măi! 

Decît să trageți la sorți, 
Mai bine la... două porți. 
Să vă văd la Roma, măi!

Hăi, hăi I
Dar precum ziceam mal sus.

preferate
O asociație sportivă cu coti

zații neîncasate : „Dac-ar fi oe 
bine-ar fi I"

Aripa Fusulan — Ilașoti : „Ce 
bine ne-nțelegem noi doi".

Todor, 'portarul echipei Rapid: 
„Bun e vinul ghiurghiuliu".

Mai am o vorbă de spus 
Celor care „voinicește" 
— Nu știu cum se... nimerește — 
Trag în minge tot mai rar 
Și-uneori în... adversari 
Și pretind, fir-ar să fie, 
C.-astai... tactică, bădie I 
Iar pe alții îi apucă 
Cîte-un dor la lingurică 
In careu la adversar.
„11 metri" vor, măcar... 
Poate-așa, cu șmecherie, 
Rezultatul să le fie 
Favorabil. De-aia-i bine 
Ca în anul care vine 
Să muncească cît și patru 
foace fotbal bun, nu... teatru!

Fiți mai serioși, flăcăi, 
Și mai minați, măi, 

Hăi, hăi I 
Știu cîțiva sportivi. Ei, cică 
Nu-i prinzi cu „ocaua mică", 
Fiindcă dinșii, fiecare. 
Umblă cu... „ocaua mare". 
Apă de izvor, de ploaie, 
Bună-i zic, doar la... pagaie! 
Nu-i numesc, se știu prea bine. 
De-aia-n anul care vine. 
Mai lăsați-o, măi flăcăi! 
Că... intrați la apă, măi, 

Ităi, hăi!
Și mai știu — nu vreau 

s-o-ntind —
Antrenori care pretind 
Că pentru elevii lor 
Nu au vreme, dar că vor 
Educație, cît mai bine 
Să le facă. Atunci cine 
Să-i învețe disciplina ? 
Spuneți, cine poartă vina 
Dacă sportivul, feciorul 
Iși imită antrenorul 
Iar acesta, cum să spun... 
Nu este exemplu bun 
In producție, în viată. 
Pe teren, cînd e de față 
Și-l îndeamnă, frate dragă, 
Să tragă la... cotonoagă ? 
Anul care vine acum 
Să-i găsească pe drum bun 
7-e urez la antrenori 
Și vrednici educatori 
Să-i vedem.

Minați., flăcăi,
Faceți treabă bună, măi!

Hăt, hăi! 
Și-acum, vă lăsăm cu bine. 
Dorim. ■ anul care vine 
Să v-aducă bucurii 
Cît mai multe, măi copii. 
In munca voastră, frumoasă, 
Pe stadion, ca și acasă. 
Și la anul să venim 
Sănătoși să vă găsim 
Cu visurile-ntplinite 
Cu medalii, aurite. 
Că-n țara noastră frumoasă 
Mindră ca o floare-aleasă 
Tot poporul muncitor 
Vieții noi făuritor 
Azi se bucură din plin 
De-un trai luminos, senin 
Căci partidul ne îndrumă 
Spre o viață tot mai bună. 
Im mulți ani, vă zic, flăcăi. 
Ia mai minați, măi,

Hăi, hăi! 
MIRCEA COSTEA

Aveți sute de sportivi 
Și in număr ei tot cresc. 
Unsprezece joacă fotbal, 
far toți ceilalți... privesct

ASOCIAȚIEI SPORTIVE
C.F.R. GIURGIU:

Ați urcat mereu spre frunte 
Și vă înțeleg acțiunea.
E normal, cînd stați la munte 
Să vă placă... ascensiunea!

DE Gl
ANA COMAN:

(Răvașe 
N. T. 
Popa, 
Codrescu 
ghiu-Vaslui.

Pe tind
Sper că ni l-ai rezervați 
(Dar nici 15,41
Nu-i de loc de... aruncat !\

redactate
Grigoresctt, V 
Al. Lăpușneaiu 

și Titi G

.16 metri" ?

Numărul viitor zi arului nostral

Definifii fotbalistice
GHEATA = cauza șuturilor 

trase afară sau peste poartă.

SPECTATORUL = cel mai 
bun jucător, cel mai bun arbitru, 
el mai bun antrenor, cel mai 

bun selecționer, cel mai bun 
conducător de echipă, cel mai 
>un...

SUPORTERUL = al 12-lea 
jucător: ați văzut ce bătaie 
v-am tras ? Sîntem de o mie 
de ori mai tari ca voi!“

ANTRENORUL = persoană 
cu răspundere strict limitată 
(răspunde numai de rnfrînge- 
rile echipei sale).

ARBITRULUI contra 100.000.

$.1
ARBITRUL DE TUȘA = un 

mic steag cu un om la capăt.

PENALT1UL = coșmarul ar
bitrilor.

OFSAIDUL = ceea ce îm
piedică jumătate din goluri să 
fie valabile și ceea ce permite 
spectatorilor și jucătorilor să 
conteste validitatea celeilalte 
jumătăți.

11ENDSUL = greșeală co
misă numai de adversar.

Schi în 12 lecții

— Parcă spuneai că e un 
manual formidabil l

— Nu-i el de oină! Eu am 
sărit două pagini /

Desen de Matty

ECHIPEI REPREZENTATIVE 
DE FOTBAL :

TRĂGĂTORILOR NOȘTRI :

Nu ne-am supăra de loc 
Să cîștige primul toc. 
Dar de-aceea să împuște
Nu in... vrăbii, ci în... „muște".
BOXERILOR :

După Melbourne, știu prea 
Sarcina ce le revine.
Deci le vom ura să stea 
Pe podium, nu la... podeai

UNUI SPORTIV INGIMFAT<

tău.Să ajung la nasul
Am să urc sus, pe... Ceahlău!

BARELE = celelalte trei 
mîini ale portarului.

PASA = minge destinată la 
origine coechipierului, dar care 
ajunge mai des la adversar.

ViNTUL = perturbație at
mosferică ce se produce numai 
în jumătatea de teren a echi
pei învinse.

PLOAIA = idem...

ZĂPADA = idem...

FAULTUL = pretinsă rudă 
a jocului atletic.

POARTA = spațiul în care se 
marchează golurile. Regulamen
tul precizează că lățimea porții 
este de 7 metri. Printr-o iluzie 
optică ea devine lată de... 20 
metri pentru portari și îngustă 
de... cel mult 2 metri pentru 
înaintași.

REGULAMENTUL =» dirijo
rul nevăzut al jocului.

AUTUL = cel de al doilea 
teren de joc, folosit în deosebi 
în ultimele minute ale meciuri
lor.

SCORUL == cel mai scurt re
zumat al meciului (și cîteodată 
cea mai buriă cronică I).

JACK BERARiU 
PETRE GAȚU

CINEMATOGRAFE
C.C.A. :
Steagul roșu :
Dinamo Bacău :
Farul :
U.T.A. :
Petrolul :
Știința Cluj:
Rapid :
Dinamo :
Progresul:
Minerul :
Jiul .
Știința Timișoara :
Lotul R.P.R. :

„Drumurile dac la Roma", 
Ne spunea, deunăzi, Toma. 
Drumul nostru este-așa : 
Roma. via... Sofia I

bina LUI N1ȚA SCANDAL:

Furios rău. ca un țap,
Cînd Copil rată, domol,
Iți. dădeai cu pumnii-n cap 
Și strigai: „E gol I E gol!“.

JUCĂTORILOR ECHIPEI DE 
FOTBAL STEAGUL ROȘU 
ORAȘUL STALIN :

4
la orele

ianuarie 196( 
obișnuite

va apare luni— Nu poate nimeni să ridice sacul cu daruri, Nae Tu ești 
ultima nădejde a asociației noastre.

Desen : A. Poch

INTIRZIERE

Zgomot, clinchet de p. 
dar antrenu-î în eclipsă 
Moș. Gerilă e dat lipsă,, 
toți l-așteaptă în zadar

Și, așa e dat să fie, 
cînd e lipsă la apel 
nu te poți distra de 
nu prea-i rost de veseli<■*
De-abia spre dimin 
ca un jucător, pe tușă, ( 
ini s-a strecurat pe ușă 
cu o mină șugubeață.

— Moșule ne-ai supărat 
(unul mustră pe-ntrecute 
nu puteai să vii mai iu 
cu vre un tren accelerat ’

— Am luat, ce socote.ș 
dar să vezi ce pricopsi 
nimerit-am, din greșeai 
în...Rapidul București.

F. a

Proverbe...
Nu tot ce zboară... s, 

prețte în plasă.

Cînd doi se ceartă..., 
eliminați de arbitru de 
teren.

Fuga e rușinoasă... c 
„faci" suta de metri în 11 
cunde.

„12 rezultate exacte" 
„Erupția"
„Scara în spirală" 
„Evadare din umbră"
„Casa liniștită"
„încotro ?“
„Intr-un ceas bun"
„Abuz de încredere" 
„Alo, ați greșit numărul I" 
„Romanța periferiei" 
„Lupta nu s-a sfîrșit încă" 
„Alarmă în munți" 
„Pe țărmuri îndepărtate" 
„Nu aștepta luna mai"

ECHIPEI DE FOTBAL 
M1NERUL-LUPENI :

In pragul anului ce vine. 
Băieților le-o spun in față 
— „Să robotiți adine în mi 
Da-n fotbal fiți la... supri

ECHIPEI DE FOTBAL
RAPID BUCUREȘTI

Sportivilor feroviari
Le fac urarea mea concisă 
Către succese tot mai mar 
Să aibă... linie deschisă!
ARUNCĂTOAREI

TATE


