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BILANȚ ROBESC
Republica noastră 

dragă împlinește astăzi 
14 ani de existență. Cu 

bucurie, cu justificată mîndrie. 
oamenii muncii privesc in ur
mă la drumul glorios de vic
torii străbătut sub conducerea 
partidului, privesc cu încredere 
viitorul, care ne vestește suc
cese din ce în ce mai mari, ne 
apropie cu pași repezi de țelul 
propus : desăvirșirea construirii 
socialismului în patria noastră.

La 30 decembrie 1947 s-a pră
bușit ultimul reazim al burghe- 
zo-moșierimii, monarhia. Izgo
nirea pentru totdeauna a monar
hiei, a celui mai rapace și ve
nal exploatator al țării, a con
stituit o victorie de importanță 
istorică pentru poporul nostru, 
i-a deschis perspectivele fău
ririi vieții noi și minunate pe 
care o trăim. Partidul a fost 
călăuza înțeleaptă, sub condu
cerea căruia a putut fi înfăptuit 
acest act ce consolida strălu
cita victorie de importanță isto
rică obținută la 23 August 1944 
de masele populare mobilizate 
și conduse de partid.

Ne crește inima văzînd cum 
patria noastră devine pe zi ce 
trece mai bogată, mai puternică, 
cum viața noastră, a tuturor, 
este tot 'mai îmbelșugată. Au 
apus pentru totdeauna vremu
rile de amintire tristă cînd oa
menii muncii, crunt exploatați, 
trăiau in sărăcie și mizerie, a- 
păsați de nevoi, de grija zilei 
de mîine.

Astăzi, ochii abia mai pot 
cuprinde parcă bucuria celor ce 
văd in jur. Nici nu știu ce să 
privească mai întîi. Marile fa
brici și uzine, clădirile semețe 
care se înălță pretutindeni, 
ori holdele nesfîrșite pe 
pămînturile fără haturi ale ță
rănimii pornite pe calea belșu
gului și a bunăstării ? Fiecare 

poate să spună acum: „CE 
MINDRA, CE MINUNATA 
EȘTI PATRIA MEA!". Nu a 
rămas domeniu de activitate in 
care realizările Republicii Popu
lare Romine să nu se deosebeas
că ca de la cer la pămint de 
cele ale vechii Rominii. Indus
tria — cu nenumăratele sale 
ramuri noi, altă dată inexisten
te — agricultura înfloritoare, 
științele, cultura, arta, toate sint 
în avint, toate — umăr la u- 
măr — își aduc contribuția ia 
înălțarea mărețului edificiu al 
socialismului.

In acest bilanț minunat de 
succese se încadrează și miș
carea de cultură fizică și sport. 
Condusă de partid, activitatea 
sportivă din țara noastră a în
registrat succese de nevisat o- 
dinioară. Anul care se apropie 
de sfîrșit a fost și mai rodnic, 
dezvăluind din plin imensele 
posibilități și talente ale tine
retului nostru și în acest do
meniu.

Succesele obținute in sport se 
datoresc in primul rînd con
ducerii de către partid a miș
cării noastre de cultură fizică. 
Important este faptul că mase 
tot mai largi de oameni ai mun
cii participă in mod efectiv, crea
tor, la conducerea treburilor spor
tului.

In obținerea succeselor sale 
mișcarea noastră sportivă a 

primit un însemnat sprijin din 
partea sindicatelor, U.T.M., sfa
turilor populare și altor organi
zații de mase.

Tineretul patriei a ținut să 
răspundă prin fapte grijii pă
rintești arătate de partid, minu
natelor condiții ce i s-au creat 
pentru practicarea educației fizi
ce și a sportului, pentru continua 
ridicare a măiestriei sportive.

Reprezentanți ai țării noastre 
au devenit campioni mondiali, 
europeni și balcanici, campioni 
mondiali universitari, au stabi

lit recorduri ale lumii, au în
vins în cele mai mari compe
tiții internaționale. Acum, la 

sfirșit de an, merită din plin 
aplauzele și felicitările noastre, 
handbaliștii și handbalistele, 
luptătorii, rugbiștii, voleibaliștii, 
cicliștii, parașutiștii și parașu- 
tistele, mulți dintre atleții și 
atletele noastre, gimnastele tră
gătorii și scrimerele, jucătoa
rele de tenis de masă, boxerii, 
canotorii, hocheiștii. care prin 
comportarea și succesele lor au 
completat un admirabil „pa
nou de onoare" al sportului 
nostru, aducindu-l î.n dar 

poporului și conducătorului iu
bit — partidului. Nu încape în
doială că vrednicii noștri cam
pioni își vor înzeci in continu
are eforturile pentru a aduce 
patriei succese noi. mai impor
tante. Alături de ei, învățînd 
din experiența acestora, se vor ri
dica din masele de tineri alți 
maeștri, alți campioni, care vor 
aduce noi lauri minunatei cu
nuni de biruinți sportive ale 
Republicii Populare Romine

Pentru mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport, anul 
1961 este important nu numai 
prin victoriile obținute pe plan 
internațional. Sportul nostru a 
trăit în ultimele luni evenimen
tul de seamă a! adunărilor de 
dări de seamă și alegeri. Aces
tea au dus la analiza temeinică, 
in spirit critic și autocritic, a ac
tivității noastre sportive A cres
cut simțitor cu acest prilej par
ticiparea maselor de membri al 
U.C.F.S. la rezolvarea proble
melor organizației noastre ob
ștești. A crescut totodată răs
punderea personală a fiecărui 
activist al U.C.F.S. pentru înde
plinirea sarcinilor ce i-au tost 
trasate.

j Tu, (ara mea, deși erai frumoasă 
In zdrențe te-au purtat, fără conduri 
Și nu-ți era nici vatra călduroasă

, Iar blidul gol ți-a fost menit să-nduri I
I

Cu turmele de case risipite
Prin Bărăgan, ai cumpănit pe umăr

J Atîta cer cu stele aurite
' Dar negrii ani ți-au fost fără de număr l

Știu, dintre stele una, numai una 
A alungat nămeții și furtuna!

Crescut-a steaua din pămint, din oameni, 
Din împliniri, din luptă și tumult,
Dar nici cu-un cer întreg azi nu-i asameni 
Lucirea ei visată de demult l

Partidul dirz a înflorit pe sonde
O stemă luminoasă de rubin
Luceafăr scump pe-un snop de spice blonde 
Din dragostea ce i-o purtăm din plin !

Știu, dintre stele una, numai una
Pe frunte cald ne-a așternut cununa !

In stemă simți conductele întinse
Și sondele cu brațele de fier.
Orașe noi și lanuri necuprinse
Și țara toată azi un șantier...

Și cînd sportivii pe tricouri stema 
Pe stadion o duc luptind cu drag, 
Ca inima o simt, ea-i diadema 
Și-avintul viu din mîndrul nostru steag!

Căci dintre stele una, numai una
Cu raza ei ne-a împletit cununa I

NICOLAE TĂUTU

Spre noi victorii
ț Ca urmare a marilor succese 
j obținute de poporul nostru sub 
} conducerea înțeleaptă a Partidu- 
i lui Muncitoresc Romîn în mărea- 
z ța operă de desăvîrșire a cons- 
( truirii socialismului în țara noas- 
) tră, s-a dezvoltat continuu baza 
! materială, au fost create condi- 
* ții tot mai bune pentru dezvol- 
’ tarea mișcării sportive de masă 
! și a sportului de performanță.
} Urez noi succese mișcării noas- 
» tre sportive în cuprinderea unor 
' mase cit mai largi de muncitori, 
' țărani și intelectuali și în ridi- 
J ca rea la un nivel tot mai înalt 

a activității sportive.
' Doresc sportivilor noștri frun- 
itași, pentru anul 1962, noi și 

mari succese în munca lor, în 
| ridicarea măiestriei sportive și a 
| nivelului de educație socialistă.

AUREL ARDELEANU
J secretar al Consiliului Central

al Sindicatelor din R.P.R.
'' Urări sportivilor noștri
f Cu prilejul celei de a 14-a a- 
; niversări a Republicii Populare 
i Romîne și a tradiționalei sărbă- 
| tori a Anului Nou. felicit din toa- 
t tă inima pe toți sportivii și citi- 
1 torii „Sportului popular", pentru 
{ rezultatele obținute in munca 
} profesională și în activitatea spor- 
i tivă și vă doresc cu acest prilej 
( multă sănătate, noi succese în 
1 activitatea dv„ pentru indeplini- 
I rea mărețelor directive ale celui 
j de al lll-lea Congres al P M R. 

-1 Doresc sportivilor ca in noul 

an să obțină și mai bune rezul
tate în perfecționarea măiestriei 
sportive.

ELENA POPARAD 
secretar al C.C. al U.T.M.

Din partea oțelarilor
De aici, din falnica noastră 

„Cetate a oțelului", i-am urmă
rit cu dragoste și emoție pe frun
tașii sportului călăuziți de un 
înflăcărat patriotism, în lupta 
lor cu recordurile, în întrecerea 
pentru titlurile de campioni ai 
lumii.

Făcînd acum un scurt bilanț, 

•bub mantia de hermină a iernii, cabana Cristianul Marg de pel'oslăvar pare o căsuță din poveste.

R B II

noi, oțelarii, am spune că și ei 
au dat „oțel de bună calitate". 
Muncitorii hunedoreni, dintre 
care mulți au serbat Anul Nou 
încă de la începutul lui decem
brie, dind patriei mii și mii de 
tone de oțel peste plan, trăiesc o 
bucurie in plus văzind cum se 
ridică pe culmi tot mai înalte 
prestigiul sportului rominesc.

Aș vrea să adaug la tradițio
nalul „La mulți ani 1“ și urarea 
ca in 1962 sportivii noștri să do- 
bindească victorii mai multe, mai 
răsunătoare.

ȘTEFAN TR1PȘA
Erou ai Muncii Socialiste

nou 
nostru

...Pășim intr-un 
țața poporului 
de partid, se deschid 
tive tot mai minunate 
muncii sint hotăriți 

an In 
condus

perspec-
Oa menii 

să nu-și
precupețească eforturile pentru 
a transpune mai departe in viață 
mărețele sarcini trasate de Con
gresul al Ill-lea al P.M R., pen
tru a desăvirși construcția socia
listă în scumpa noastră patrie, 
încadrați in marele efort co
lectiv, sportivii vor munci ca să 
înmulțească succesele in muncă, 
învățătură, pe stadioane, răspun- 
zind astfel grijii părintești pe 
care le-o poartă partidul și gu
vernul nostru.

LA MULȚI ANI Șl SPRE 
NOI SUCCESE, TOVARĂȘI I



A îndrăgit tineretul sportul...
La noi, in G.A.G. 8 Martie din 

comuna Savorii, tineretul îndrăgește 
tot mai mult sportul. El a început să 
deslușească tainele atletismului și vo
leiului, luptelor și fotbalului. Numele 
unor sportivi care au reprezentat cu 
cinste culorile republicii noastre dragi 
în întrecerile internaționale se aud 
des rostite în discuțiile tineretului nos
tru, pe terenul de sport, la căminul 
cultura] sau la muncă, pe arii. Sînt 
multi acei care știu, de pildă, cînd a 
sărit lolanda Bala? 1,91 metri, care 
au fost luptătorii premiați ia Olim
piada de la Roma etc. Sînt cunoscuțî 
bine și fotbaliștii noștri fruntași, se 
fac pronosticuri ta meciurile impor
tante.

lată dovezi vii ale pasiunii cu care 
tineretul din gospodăria noastră co
lectivă urmărește activitatea sportivă.

In numele acestui tineret, harnic 
in muncă și entuziast în sport, țin să 
adresez cu prilejul noului an, un căl
duros salut tuturor sportivilor frun
tași și să le urez ca in 1962 să în
registreze succese tot mai mari, care 
să contribuie ta creșterea neîncetata 
a gloriei sportive a patriei noastre 
dragi, Republica Populară Romină.

ILIE CRĂCIUN
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele G.A.C. 8 Martie, 
comuna Săveni, raionul Fetești, 

regiunea București

Dorim întreite succesele...
Sînt ani mai multi de cind practi

carea sportului este pentru mine, ca 
să zic așa, o... amintire. Dar admi
rația și dragostea față de întrecerea 
din stadioane, și față de eroii săi, a 
rămas cotidiană. Mă bucur laolaltă 
cu toți oamenii muncii de victoriile 
noastre sportive, care in anul ce stă 
gata să ne părăsească au fost multe 
și strălucitoare

Ridicind o cupă in cinstea marilor 
campioni ai patriei, gindul se în
dreaptă și către cei ce i-au pregătit, 
antrenorii. Totdeauna munca lor mi 
s-a părut asemănătoare cu cea a 
sculptorului. Și unii și alții mode
lează. Dar antrenorul are in miinile 
sale material viu. căruia trebuie să-i 
dea nu numai înfățișare frumoasă ci 
și un suflet frumos. De aceea misiu
nea ce i-a fost încredințată face parte 
dintre cele mai nobile și alese.

Pentru 1962 dorim întreite succe
sele. Și sînt sigur că vrednicii noș
tri sportivi și antrenorii lor vor ști 
să ne îndreptățească așteptările și 
speranțele.

ION JALEA
Artist al poporului

La noi,
Comuna Alămor se află 1a extre

mitatea raionului Sibiu, așezată în
tre dealurile Măgurei. Oamenii de pe 
meleagurile noastre se îndeletnicesc 
cu agricultura și zootehnia. în orele 
libere ei învață, citesc literatură, fac 
aport.. Dragostea pentru sport nu s-a 
născut peste noapte. Cu ea este o 
poveste mai lungă pe care am să-mi 
permit să v-o depăn însă... mai pe 
scurt

Cui nu i-a plăcut în copilărie spor
tul ? Cine nu s-a întrecut voinicește 
ta fugă sau 1a prinsul mingii ? Dar 
cine putea să facă sport în anii aceia 
negri ai regimului de tristă amin
tire ? Copii fiind, ne păcăleam pasiu
nea in jocuri inventate de noi în pu
ținele clipe libere pe care le furam 
pur și simplu, fiindcă din zori pînă 
în noapte trudeam alături de cei mari.

Eliberarea patriei a rupt lanțul 
robiei. Viața noastră s-a schimbat 
complet. Și iată-ne acum pe terenul 
de sport La început mai timid. In 
special fetele. Care fată și-ar fi 
schimbat fusta pentru costumul de 
sport ? Chiaburii au răspîndit un 
zvon i fata care comite această „ne
rușinare" nu se va mai mărita I Ei 
bine astăzi dacă ar fi ca toate fetele 
care fac sport să nu se mai mărite 
un rămîne toți flăcăi bătrîni...

An de an sportul a devenit o pa
siune tot mai înflăcărată. In 1958 
cînd a luat ființă gospodăria agri
colă colectivă „Pămîrrt desțelenit* s-a 
pornit și în comuna noastră ta orga
nizarea sportului. A fost creată aso-
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Sub conducerea partidului 

vom obține noi înfăptuiri
Preocupările în direcția biomecani- 

cii m-au apropiat mai de mult de 
mișcarea sportivă din țara noastră, 
încă de acum cîțiva ani am colabo
rat la. alcătuirea unui plan metodologic 
privind în special dezvoltarea atletis
mului. Au fost create toate premisele 
pentru transpunerea lui cu succes în 
viață.

M-au impresionat rezultatele bune 
și foarte bune obținute în anii regi
mului de democrație populară, recor
durile mondiale, europene și balca
nice stabilite de atleți, victoriile lor 
internaționale. Dorința mea este să 
contribui după priceperea și puterile 
mele, alături de alții care împart cu 
mine aceste preocupări, la dezvolta
rea științifică a acestei ramuri com
plexe, 1a împrospătarea tehnicilor de 
execuție, pentru a ne bucura de noi 
izbîrizi ale atletismului nostru.

Pentru anul care vine urez sportivi
lor noștri din toate ramurile și de 
toate categoriile realizări și mai înalte 
decit cele avute în anul trecut, aproape 
de valorile mondiale și chiar dincolo 
de ele. Sînt convins că sub conducerea 
partidului, aceste înfăptuiri nu vor în- 
tirzia să vină.

Prof. dr. EMJL REPCiUG

Urarea artistului
De Anul Nou transmitem, după da

tină, felicitări și laude celor meri
tuoși și vrednici, dar... sorcovim cu 
cite o critică pe codași.

Eu urez tuturor sportivilor noștri 
să facă parte totdeauna din prima 
categorie, sau cum s-ar spune din 
„divizia A“. Să ne reprezinte și in 
viitor, ca și în acest an, cu cinste 
pe... scenele verzi ale stadioanelor, 
sub luminile marelui reflector al Soa
relui, să interpreteze cu măiestrie ro
lurile lor, de loc ușoare.

Celor cu balonul oval le urez o 
„grămadă" de succese și realizarea 
„încercărilor" care, pe noi, cei de pe 
„tușă", ne-au... „tușat" nespus.

Avînd astăzi un patinoar artificial 
avem toate motivele să-i înconjurăm 
pe hocheiști cu multă „căldură" și să 
le urăm succes în apropiatul cam
pionat mondial. Anul Nou să le aducă 
numai mulțumiri și victorii, spre 
cinstea patriei noastre.

Iar fotbaliștilor militari (echipa mea 
favorită) le urez ca în anul ce vine 
să mă necăjească mai puțin și să ie 
răsară din nou „Steaua". Tocmai de 
aceea închei cu un modest catren î

La Steaua ce va răsări
E-o cale atit de 'ungă... 

Dar pentru drumul ăsta greu 
Returul să le-ajungă !...

JULES CAZABAN
Artist al poporului

în comuna
citația sportivă Recolta Alămor. La 
început doar cu 37 de membri 
U.C F.S. Cu sprijinul organizației de 
partid și al G.A.C., în colaborare cu 
organizația U.T.M. — consiliul aso
ciației a trecut ta organizarea temei
nică a activității sportive. Crescind 
forța gospodăriei colective — in 1962 
comuna noastră va fi complet colec
tivizată — s-au creat condiții tot mai 
bune și pentru sport. Am început prin 
mobilizarea tineretului la amenajarea 
de baze sportive simple. Am gazonat 
terenul, am trasat pista, am tasat 
o tribună naturală. Ce sporturi prac
ticăm ? Să vedem ce doresc tinerii. 
In primul rînd fotbal, apoi atletism, 
volei, tenis de masă și șah; Primele 
competiții — campionatele pe asocia
ție — au adunat la start 50—60 de 
concurenți. Treptat numărul lor s-a 
mărit Sportul i-a sustras de ta unele 
îndeletniciri mistice, i-a ajutat să re
nunțe ta o serie de manifestări im
proprii tineretului nostru de astăzi.

In zilele cînd organizăm întreceri 
sportive cu invitați din alte comune 
— în special duminica — în jurul te
renurilor de sport este o animație 
deosebită. In timp ce tinerii se în
trec cu ardoare pentru victorie, cei 
vîrstnici comentează cu aprindere fa
zele, ii încurajează pe competitori.

A venit iarna. Tinerii s-au dus ta 
consiliul asociației să afle cum își 
vor petrece zilele geroase. Și răspun
sul a venit prompt i schi, săniuș, pa
tinaj I Pe dealurile care împrejmuiesc 
comuna noastră a început să se țeasă 
covor moale de nea Schiurile și să
niuțele au desenat pe dealuri nenu»

>1 i n (I r i e
Cu deosebit entuziasm au primit 

muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Uzinei de mașini agricole „Semă
nătoarea" din Capitală vestea des
pre conferirea înaltei distincții — 
.ORDINUL MUNCli clasa 1“ - 
pentru succesele obținute în reali
zarea unor produse noi, creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de ’ cost.

In dimineața in care prin difuzoa
rele stației de radioamplificare a iost 
anunțat remareaDilul eveniment, în 
secțiile și atelierele • uzinei, muncitorii.

tehnicienii și inginerii comentau cu 
emoție și bucurie faptul. înalta pre
țuire, acordată de către partid și gu
vern muncii vrednicilor constructori 
de mașini agricole, stimulau noi ener
gii creatoare, aceștia fiind hotărîți să 
lupte și pe mai departe pentru înde
plinirea și depășirea mărețelor sarcini 
trasate ae către partid. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît evenimentul con
feririi „Ordinului Muncii clasa l“, ta 
uzina „Semănătoarea", coincidea cu 
un alt eveniment deosebit î planul de 
producție pe anul 1961 la combinele de 
cereale fusese îndeplinit cu 10 zile 
înainte de termen.

Matrițerul Tudor Bălan la locul de muncă

Foto: T. Chioreanu VALENTIN PAUNESCU

Roade bogate și în agricultură și în sport
„Ordinul Muncii cl. I”, e

tiv de muncă al gospodăriei agri
cole de stat din comuna Hălchiu, 
regiunea Brașov.

In această gospodărie fruntașă sînt 
și numeroși sportivi, încadrați în aso
ciația Recolta. La fel ca în proceșuj 
de producție, ei desfășoară o rodnică 
activitate. Din rîndul celor 336 mem
bri U.C.F.S. mai mult de jumătate 
sînt angrenați într-o activitate spor
tivă continuă. Foarte mulți au luat 
startul 1a crosurile de mase organi
zate în cinstea zilelor de 1 Mai și 7 
Noiembrie, 80 de sportivi au fost pre- 
zenți 1a întrecerile din cadrul Con
cursului cultural-sportiv al tineretului, 
30 de tineri din asociație au trecut 
majoritatea probelor din cadrul com
plexului G. M. A. Sportivii asociației 
Recolta se mîndresc și cu rezultatele 
înregistrate în cea de a treia ediție a 
„Cupei secerișului", organizată pe 
plan regional la handbal, natație și 
atletism pe care au cucerit-o pentru 
a treia oară.

Muncitorii de ta G.A.S. Hălchiu se 
mîndresc cu activitatea de mase pe 
care o desfășoară asociația lor spor
tivă. Dar tot așa de mîndri sînt și cu 
echipele lor de performanță. Din cele 
șase secții existente, cele de handbal, 
tenis de masă și natație sînt afiliate 
ta federațiile de specialitate.

G. A.S. Hălchiu, distinsă cu

G.A.S. Hălchiu din regiunea Bra
șov se numără printre gospodăriile 
agricole de stat distinse cu prilejul 
Consfătuirii pe țară a țăranilor colec
tiviști.

Succesele deosebite înregistrate 
in sporirea producției de cereale 
ta hectar, in creșterea efectivului 
de animale și a productivității lor, 
in livrarea de cantități importante 
de produse agro-alimentare ta fon
dul central și în realizarea de be
neficii, au fost răsplătite prin confe
rirea de către Consiliul de Stat al 
R. P. Romine a distincției „Ordi
nul Muncii cl. 1" harnicului colec-

Alămor
mărate linii, un adevărat păienjeniș.

încet, încet tineretul a simțit a- 
tracția sportului și numărul membri
lor U.C.F.S. s-a ridicat la 2501 Să 
nu vă închipuiți însă că numai 250 
de tineri și tinere din comuna noas
tră fac sport. Recordul de participare 
l-am înregistrat cu prilejul crosurilot 
de 1 Mai și 7 Noiembrie, cînd la start 
s-au prezentat peste 300 de concu
renți. Am depășit și hotarele comu
nei. La faza raională a „Cupei Agri
culturii" echipele noastre de fotbal 
și volei au ocupat locurile secunde, 
in cadrul „Cupei R.P.R." ta fotbal 
reprezentativa asociației noastre spor
tive a fost întrecută doar după citeva 
meciuri de o echipă cunoscută: Tex
tila Cisnădie, echipa feminină de vo
lei va activa în campionatul raional 
etc. în momentul de față asociația 
noastră dispune de un bogat inventar 
sportiv, de frumoase baze pentru des
fășurarea activității și de oameni en
tuziaști, dornici să contribuie cu 
toată puterea lor de muncă !a dez
voltarea activități sportive. Am să vă 
mai scriu peste un an. Sînt sigur că 
voi avea de spus lucruri noi, că ne 
vom putea mîndri cu alte succese și 
mai importante. Gospodăria noastră 
colectivă crește neîncetat și o dată 
eu ea se dezvoltă și activitatea spor
tivă. Căci și la noi in Alămor spor
tul nu poate fi despărțit nici o clipă 
de transformarea socialistă a satului.

IOAN ARCAȘ
Președintele asociației sportive 

Recolta Alămor

Recent am petrecut o zi printre hăis 
nicii constructori de mașini agricole de 
ta uzina „Semănătoarea". Undeva, 
intr-un birou al uzinei, am citit un do
cument în care erau înserate numele 
celor care o dată cu acordarea „Ordi
nului Muncii clasa 1“ uzinei fuseseră 
distinși cu „Medalia Muncii". Printre 
numele citite le-ara întîlnit și pe cele 
ale voleibaliștilor Mircea Marhtcescu 
și Vasile Dumitrache și pe cel aii șa- 
histului Tudor Bălan. Faptul e semni
ficativ. De altfel, la obținerea frumoa
selor succese o contribuție însemnată 
au adus și cei peste 2.000 de membri 
U.C.F.S., cuprinși în secțiile asociației 
U.M.A.S. (Uzina de mașini agricole 
„Semănătoarea"). Cele trei medalii ce 
vor străluci pe piepturile lui Mircea 
Marincescu, Vasile Dumitrache și Tu
dor Bălan în zilele de sărbătoare sînt 
mai mult -cit concludente. In fața 
planșei de proiectare, la matriță sau 
pe terenul de sport, în întrecere pentru 
culorile asociației, pasiunea este a- 
ceeași. Fruntași în producție, uitași 
în sport.

Mîndri de marile realizări obținute 
în producție, muncitorii uzinei „Semă
nătoarea" încearcă același sentiment 
și pentru succesele înregistrate pe te
renurile de sport. Echipa de volei bă
ieți, în care activează și cei doi me- 
daliați, deține locul trei în campiona
tul de calificare al Capitalei, fotba
liștii s-au clasat pe locul 1, la sfîrși- 
tul turului, în campionatul orășenesc, 
categoria a II-a..

Mîndrie. Este sentimentul pe care-1 
poți lesne observa la oricare dintre 
harnicii constructori de mașini agri
cole de ta „Semănătoarea". Ii îndrep
tățesc să-l aibă remarcabilele succese 
obținute, hotărirea de a munci mereu 
mai bine, pentru îndeplinirea cu cinste 
a sarcinilor trasate de Congresul al 
IlI-lea. al Partidului.

fruntașă și pe tărîm sp^xjiy

Cea mai frumoasă activitate o 
desfășoară handbaliștii. Anul 1961 
le-a adus o mare satisfacție: 
echipa Recolta-Hălchiu a reușit 
frumoasa performanță de a pro
mova in campionatul categoriei A 
ta handbal in 11.

Activitatea sportivă desfășurată în 
cadrul asociației Recolta se poate 
măsura cu aceea dusă în orice aso
ciație de la orașe. Harnicii sportivi 
de la Recolta sînt prezenți 1a toate 
competițiile organizate în orașul Bra
șov și chiar pe plan regional. Pe cele 
două terenuri de handbal-fotbaJ, pe 
terenul de handbal în 7, ta bazinul de 
înot cu o lungime de 33 m, pe pista 
de atletism sau pe terenul de volei, 
ca și în jurul meselor de șah și tenis 
instalate ta colțul roșu ai gospodă
riei, întîlnești foarte mulți sportivi 
după terminarea orelor de muncă.

Am arătat că la succesele gospo
dăriei agricole de stat din Hălchiu au 
contribuit și sportivii acesteia, înca
drați în asociația Recolta. Marea ma
joritate sînt fruntași ta locurile lor de 
muncă.

înalta distincție primită de colec
tivul gospodăriei agricole de stat din 
Hălchiu constituie un imbold pentru 
o și mai intensă activitate atît în pro
ducție cît și pe terenurile de sport.

CAROL GRUIA — coresp. regional

Tilrina cu trofee cucerite de sportivii asociației Recolta Hălchiu îți atrage 
atenția de cum intri la colțul roșu al gospodăriei

Foto: Gh, Corcodel, coresa-



A nul 1961 se apropie de finiș, linca puțin și
de către 1962. Anul < _ __ î

ni r\r i i frvr î -cit

I

ștafeta va fi preluata 
I care se încheie a adus multe satisfacții nu

meroșilor iubitori ai sportului din întreaga 'lume. Noi și valoroase 
recorduri mondiale și europene, rezultate și performanțe superioare anilor 
precedenți —- au fost înregistrate la murite discipline sportive.

Guni e și firesc, acum, la finele anului, sportivii fac bilanțul realizărilor 
obținute, își definitivează proiectele pentru noul am in care pășesc. Zia
rul nostru a invitat unele personalități marcante aie vieții sportive in
ternaționale, precum și unii sportivi 
împărtășească pentru cititorii noștri

in rindurile ce urmează, dăm 
avut amabilitatea să ne răspundă:

fruntași din mai multe tari, să-și 
GINDURILE LOR I>E ANUL NOU 
cuvintul cîtorva dintre cei care au

X
►-<«-->

In anul 1961 e- 
chipa masculină de 
volei Rapid Bucu
rești a cunoscut un 
splendid succes pe 
plan internațional, 
prin câștigarea celei 
de a Il-a ediții a 
„Cupei campionilor 
europeni". Iată în 
imaginea noastră o 
acțiune la fileu a 
jucătorilor feroviari 
în prima manșă e 
finalei Rapid 
T.S.K.A. Moscova. 
Atît la București 
oît și ia Moscova, 
în meciul retur al 
finalei, formația 
noastră campioană 
a obținut victoria și 
aprecieri unanime.

Valeri Brumei

Salut cititorilor ziarului „Sportul popular"

V. BRUMEL

Ce ne spune
sportivul nr. 1 al anului

Marile agenții de presă 
ale lumii, precum și co
tidienele de sport din 
toate țările l-au desem
nat pe Valeri Brumei, re- 
cordm- ii mondial la să- 
rituțj, . înălțime, drept 
cel mai bun sportiv al 
lumii pe anul 1961. La 
rugămintea noastră, a- 
genția sovietică de pre
să „Novosti" l-a invitat 
pe eroul anului sportiv 
1961 să ne răspundă 
citeva întrebări.

— Ce satisfacție 
adus anut 1961 ?

— Sînt foarte mulțumit 
de rezultatele obținute in 
acest an. Duelul cu ame
ricanul John Thomas s-a 
încheiat cu victoria mea 
Sînt mindru ți fericit că 
în cîteva rînduri am reu
șit să întrec recordul 
mondial al probei de să
ritură în înălțime.

— Ce planuri aveți 
' pentru anul viitor ?

— Voi acordă multă 
atenție învățăturii în ca- 

,drul Institutului de cul
tură fizică. In anul viitor 
Vreau să termin 
pes anul II. In

Prof. FRIEDL
WOLFGANG, se
cretarul general
al Comitetului de 
organizare a celei 
de a IX-a ediții 
a Jocurilor Olim
pice de iarnă de 
la Innsbruck (Au
stria), transmite 
prin intermediul
ziarului nostru următorul salut spor
tivilor țării noastre:

„Activitatea mea oficială mi-a soli
citat, in cursul anului 1961, vizitarea 
mai multor stațiuni de sporturi de 
iarnă, răspindite in diferite țări ale 
Europei. O impresie 
mi-a lăsat-o vizita 
Poiana Brașov, in 
decorul minunat al 
vii romîni beneficiază de posibilități” 
superioare pentru practicarea sportu-.. 
rilor de iarnă. Iată de ce aștept cu” 
deosebit interes participarea lor la"’, 
viitoarea Olimpiadă de iarnă, a cărei- - 
gazdă va fi orașul Innsbruck, in Tiro-'" 
Iul austriac. Ne străduim acum să-- 
punem la punct detaliile de organizare” 
care să asigure succesul acestei com-l 
petiții, menite să apropie prin sport"* ‘ 
tineri din toate părțile lumii. Schiorii,-. 
hocheiștii și boberii Romîniei vor fi-- 
primiți cu dragoste în Innsbruckul"" 
olimpic. Lor, ca și tuturor sportivilor - ■ 
romîni, le urez ca in 1962 — anul”, 
dintre două Olimpiade — să obțină-, 
succese cit mai mari, să fie mereu”, 
printre primii F I

cu totul deosebită., 
făcută recent la-■ 
Rominia. Aci, in"," 
Carpaților, sporii-- ►

Pentru actualii și viitorii

campioni ai pistelor de apă.

Vește sr Mul, în 
serios,u cea 
petiție a anului

un

cu suc-
ce pri-

1962 mă
mai importantă com-
— campionatele eu-

voi antrena de atletism 
constituie o

Ne vorbește
recordman european

Din 
scurt 
european la săritura cu prăjina, MAN
FRED FREUSSGER.

La întrebarea noastră în legătură cu 
Cfca mai mare satisfacție trăită în anul 
1961, Preussger 
^Fără îndoială, 
mare bucurie în 
ănd, la Leipzig, 
cord european la 
4,70 m. A fost, aș putea spune, cea mai 
fericită zi. din viața meau.

în legătură cu proiectele de viitor, 
sportivul din R, D. Germană nc-a răs
puns : „Am asigurate condiții minunate 
de pregătire. Este pentru mine o dato~

11. D. Germană am solicitat un 
interviu proaspătului recordman

ne-a răspuns prompt : 
am încercat cea mai 
ziua de 14 octombrie 
am reușit un nou re- 
săritura cu prăjina —

de la Belgrad, 
etapă in pregă- 
pentru Jocurile

ropene
Aceasta 
tirea pe care o fac 
Olimpice de la Tokio.

s- Ce ați dori să .transmiteți 
sportivilor rominii cu prilejul 
Anului Nou ?
Prin intermediul ziarului „SPOR- 
POPULAR" transmit sportivilor 
Rominia frățească un 

și le urez să obțină

TUL 
din 
salut 
însemnate la campionatele
de atletism de la Belgrad, 
noi 
vă spun la 
romîni I

întîlnirî

călduros 
succese 

europene 
Pînă la

pe terenurile de sport, 
revedere, dragi prieteni

JANOS PARTI, canoistul maghiar.! 
care deține un titlu olimpic și trei - - 
titluri de campion european, ne-a",“ 
scris următoarele : ■ ►

— In 1961 la campionatele europene",‘ 
de la Poznan, după o luptă înverșunată - - 
in proba de 10.000 metri am reușit să" 
cuceresc pentru a treia oară in viață-, 
laurii de campion al continentului-

Acum, urmează 1962... De data aceas--- 
ta, in joc vor fi titlurile supreme de”, 
campioni mondiali. Firește, dorința-. 
mea cea mai mare este să-mi intre-” 
gesc palmaresul și cu un asemenea-’, 
succes. - -

In prag de an nou, gîndurile mele-* 
se îndreaptă către numeroșii prieteni^ 
romîni pe care îi am între fruntașii 
sportului nautic. Și, pentru că într-ade-+ 
văr sînt foarte mulți, nu-i mai numesc. ► 
pe fiecare- Adresez deci tuturor ura-” 
rea mea pentru ca anul care începeȚ 
să le aducă succesele ce și le doresc, + 
iar în special celor tineri le urez săT 
fie urmași demni ai campionilor olim-X 
pici din Rominia prietenă.

0 URARE DIN ȚARA OLIMPIADELOR ANTICE... I

1961 —cei mai bogat an 
din istoria sportului romînesc!

De-a lungul acestui an sportivii 
romîni au cucerit nenumărate vic
torii în marile întreceri internațio
nale. Nespusă a fost bucuria sute
lor de mii de iubitori ai sportului 
din țara noastră cînd pe stadioanele 
și în sălile din Yokohama, Varșovia, 
Moscova, Reims, Dortmund, Pekin 
și în alte orașe de pe întinsul glo
bului, drapelul patriei noastre s-a 
înălțat pe cel mai înalt catarg. Ră
sunătoarele performanțe realizate 
în acest an fac ca 1961 să fie cel

mai Ijogat din istoria sportului ro- 
mînesc. Lista impresionantă a suc
ceselor sportivilor romîni constituie 
darul pe care tinerii îl aduc parti
dului iubit pentru minunatele con
diții pe care le-a creat sportului, 
pentru grija părintească ce o poartă 
sportivilor.

Acest splendid buchet de victorii 
va constitui un puternic stimulent 
în noul sezon sportiv care începe 
o dată cu prima zi a anului 1962.

Din partea d-lui GEORGIOS A. 
VICHOS, prim vicepreședinte al Uni
unii Internaționale de Tir, am primit 
următoarele rînduri de salut adresate 
sportivilor romîni s

„Țin să-mi exprim toate urările și 
dorința mea personală fierbinte pentru 
continua dezvoltare a relațiilor sportive 
intre Grecia șî Rominia.

Cu ocazja Anului Nou, adresez spor
tivilor romîni cele mai cordiale salu
tări și calde urări pentru progresul 
sportului romînesc, care a pășit pe fru-

moșul drum al victoriilor internaționale 
și al laurilor olimpici binemeritați.

Fie ca flacăra strălucitoare a o- 
limpismuilui să lumineze cu razele sale 
eterne tineretul tuturor popoarelor, să-i 
insufle adevăratul spirit sportiv „al 
grandiosului, al frumosului și al ade
vărului", cum spune poetul.

Fie ca sportul să stabilească, 
între tineretul tuturor țărilor, relații de 
adevărată prietenie, fondate pe dragos
tea adîncă față de Patria proprie și pe 
respectul real pentru patriile celorlalți".

Sportivilor romîni succese
ca ale I olandei Balaș 1“

'ic patriotică de a urca tot mai sus glo- 
ia sportivă a patriei mele: în 1962 do- 
esc mult să îmbunătățesc performanța 
le 4,70 m la săritura cu prăjina și, fi- 
ește, să cuceresc titlul probei la „eu- 
'Opende* de la Belgrad".

Făr.1 a mai aștepta întrebarea noas- 
ră, I’reussger ne-a spus în încheierea 
lonvorbirii: „Horesc ca prin intermediul 
awuhti „Sportul popular" să transmit 
iporlivilor romîni un an fericit, bogat 
n succese de valoare internațională. Mă 
incur întotdeauna mult de succesele 
irietenilor mei din Bomînia. Aș dori 
a în 1962 să am cît mai multe aseme- 
ea bucurii*,.

Portarul echipei naționale de hochei 
pe gheață a R. S. Cehoslovace, IO
SIF MIKULAȘ, a fost ales de zia
riștii sportivi cehoslovaci drept „cel 
mai bun sportiv al anului 1961“. I-am 
adresat citeva întrebări, la care Mi- 
kulaș ue-a răspuns cu multă amabi
litate.

Ce vă doriți pentru 1962 ?

— Care a fost cea mai mare 
satisfacție sportivă pe care v-a 
«dus-o anul ce se încheie ?

— Fără îndoială, aceea de a fi fă
cut parte din echipa reprezentativă 
care a ocupat locul II la „mondialele" 
din Elveția și totodată, titlul de cam
pioană europeană. De asemenea, am 
primit un titlu de cinste, acela de 
maestru emerit al sportului.

— Bineînțeles, un rezultat cit mai 
bun la Colorado Springs, unde aș 
vrea ca tot eu să apăr poarta echipei 
cehoslovace. In plus, îmi propun ca 
la școala 
unde sînt
Și bazele

de tineret de la Ostrava, 
antrenor de... fotbal, să pun 
unei echipe de boci iei.

pentru
Ce doriți sportivilor romi ni 
t -anul care vine?

— Mult 
pășesc pe 
ționale, 
general, numai succese ca ale... Io-
Laindei Balaș 1

succes hocheiștilor, care 
drumul afirmării interna- 

iar sportivilor comini, in

♦ ECHIPA DE HANDBAL EV 7 A R. T. ROMINE (BĂIEȚI) — campioană 
mondială.

♦ MARIA ALEXANDRU ȘI GET a PITICA — campioane mondiale de tenia 
de masă în proba de dublu femei

♦ VALERIU BULARCa — campion mondial la lupte clasice
♦ IOIjANDA BALAȘ — campioană mondială universitară la atletism
♦ SORIN IO AN — campion mondial universitar la atletism
♦ SANDA IORDAN — campioană mondială universitară la notație
♦ MINA ILINA ȘI JULIET A NAMIAN - campioane mondiale universitare 

la tenis în proba de dublu femei
♦ ECHIPA DE FLORETA FETE A R. P. ROMINE — campioană mondială 

universitară
♦ REPREZENTATIVA STUDENȚEASCA A R. P. ROMINE - locul II la 

Universiadă.
♦ ECHIPA DE VOLEI BĂIEȚI A R. P. ROMINE - campioană mondială 

universitară
♦ 1OLANDA BALAȘ — 4 recorduri mondiale la săritura în înălțime
♦ GHEORCrHE IANCU — record mondial definitiv la parașutism
♦ ELENA BACAOANU — record mondial la parașutism
♦ ANGELA NASTASE — record mondial la parașutism
♦ ELISA BETA POPESCU — record mondial la parașutism
♦ ECHIPA FEMININA DE PARAȘUTISM A AEROCLUBULUI CENTRAL 

„AUREL VLAICU“-BUCUREȘTI — 2 recorduri mondiale (în grup de 3 parașit- 
tiste și în grup de 4 paras utiste).

♦ ECHIPA MASCULINA DE PARAȘUTISM A AEROCLUBULUI CENTRAL 
„AUREL VLAICU“-BUCUREȘTI — 2 recorduri mondial© (în grup de 7 parașu- 
tiști și în grup de 9 parașutiști).

♦ OCTAVIAN BACANU — record mondial la zborul cu motor (pilotai)
♦ ECHIPA RAPID - BUCUREȘTI (BĂIEȚI) - câștigătoare a „Cupei Cam

pionilor Europeni“ la volei.
♦ ECHIPA ȘTIINȚA - BUCUREȘTI (FETE) - câștigătoare a „Cupei Cam

pionilor Europeni" la handbal în 7.
♦ ECHIPA C.S;M. CLUJ (BĂIEȚI) — câștigătoare a „Cupei Campionilor 

Europeni" la tenis de masă.
♦ DUMITRU PIRVULESCU — medalie de argint la campionatele mondiale 

de lupte clasice
♦ ION CERNEA — medalie de argint la campionatele mondiale de lupte 

clasice.
♦ FLORIN GHEORGHIU — locui II la campionatul mondial de șah pentru juniori
♦ ECHIPA DE FLORETA FETE A R. P. ROMINE - locui HI la campiona

tele mondiale de scrimă.
♦ ECHIPA DF. TENIS DE MASA (FETE) A ».P. ROMÎNE - 1OCU1 III la campionatele mondiale
♦ ION DUMITRESCU — medalie de bronz la campionatele mondiale de talere.
♦ GHF/ORGHE POPOVICI — medalie de bronz la campionatele mondiale de lupte clasice.
♦ ECHIPA DE CICLISM A R. P. ROMINE - locul HI în „Cursa Păcii"
♦ AUREL VERNES CU — campion european Ia caiac simplu 500 in
♦ NICOLAE ART1MOV ȘI ANDREI CONȚOLENCO - campioni europeni la 

caiac dublu 500 m.
♦ ACHIM SIDOROV și ALEXANDRU IACOVICI - campioni europeni Ia 

canoe dublu 1.000 m.
ț GHEORGHE NEGREA — medalie de argint la campionatele europene 

de box
$ VASILE NICOARA — medalie de argint la campionate!© europene de 

caiac-canoe (caiac simplu 1.000 m).
♦ ECHIPAJUL FEMININ AI. K. P. ROMINE DE 4 4-1 RAME - locui H Ia 

campionatele europene de canotaj academic.
♦ ECHIPAJUL MASCULIN AL R. P. ROMINE DE SCHtF 2 4-1 - locul 2 la 

campionatele europene de canotaj academic.
♦ NICOLAE PUHJ — medalie de bronz la campionatele europene de box
♦ CONSTANTIN GHEORGHIU — medalie de bronz la campionatele euro

pene do box
♦ VXBGLL BADEA — medalie de bronz Sa campionatele europene de box
♦ VASILE NICOARA — medalie de bronz la campionatele europene de caiao- 

cano© (caiac simplu 50D m)
♦ LAVRENTIE CALINOV și MIHAI SOMOVSCHI - locul IR la campionatele 

europene de caiac-vanoe (canoe dublu fond),
♦ FLORICA GHrLZFJ.EA ȘI EMU.1A IUGARD - locul IU la campionatele 

europene de canotaj academic (schif dublu).
♦ ECHIPAJUL FEMININ AL R. P ROMINE DE SCHIF 8 + 1 - locul IU la 

campionatele europene de canotaj academic,
♦ REPREZENTATIVA DE LUPTE CLASICE A R. P. ROMÎNE - locui I 

la Jocurile Balcanice
♦ REPREZENTATIVA FEMININA DE ATLETISM A R. P. ROMINft - loctU 

I la Jocurile Balcanic©
e ECHIPA FEMININA A R. P. ROMINE - locul I la Crosul balcanic
♦ ECHIPA DE BOX A R. P. ROMTNE - locul 1 la „Cupa orașelor balcanice*
♦ ECHIPA DE FOTBAL STEAC4UL ROȘU BRAȘOV - locui I la Turneul 

balcanic intercluburi
♦ Sportivii rommi au cucerit 18 TITLURI BALCANICE individuale
♦ ECHIPA DE RUGJBI A R. P. ROMINE - locul I în competiția dotată ou 

„Cupa Păcii*.
♦ ECHIPA DE RUGIM A R. P. ROMINE - meci ©Ral cu reprezentativa 

Franței, La Bayonne
♦ ECHIPA DE HOCHEI A R. P. ROMINE - cîștigătoarea grupei C din ca

drul campionatului mondial de hochei pe gheață
♦ REPREZENTATIVA DE TIR A R. P. ROMINE - locul I In „(Xupa țărilor 

latine".

Cu prilejul Anului Nou, ziarul SPORTUL POPULAR urează 
tuturor cititorilor, corespondenților și colaboratorilor săi 
LA MULTI ANI !



PARTIDULUI, 6INDURILE Șl RECUNOȘTINȚA NOASTRA...
NUL NOU! 11 întîmpinăm cu fetele luminate 
de caldă bucurie, cîntînd împreună victoriile 
de astăzi și cele de mâine. In anul care se 

încheie, am dobindit in întrecerile sportive interna
ționale mai multe medalii ca aricind... Șt, ca de 
atitea ori, gindurile și recunoștința noastră se în
dreaptă spre cel căruia îi datorăm toate aceste 
succese, spre partidul drag.

Partidului îi datorăm totul! E gîndul celor care 
fac primii pași în sport și au la indemină echipa
ment și materiale sportive, antrenori care să-i în
vețe. E gîndul marilor campioni care au făcut cai 
la mii de kilometri de patrie, numele Republicii 
noastre să fie rostit cu respect și atunci cînd se 
vorbește despre vertiginoasa dezvoltare a sportului. 
De la Yokohama, din Pekin sau de la Dortmund, 
flăcăii și fetele noastre s-au întors cu medaliile de 
aur ale campionilor mondiali. Și, rînd pe rînd, pe 
panoul de onoare al sportului rominesc din anul 
1961 au apărut alte nume. Alți tineri sportivi români 
ocupau primele locuri în campionatele europene, in 
marile întîlniri internaționale. Bilanțul — întocmit 
cu atîta grijă și bucurie — e cel mai impunător din 
cele cuprinse pînă acum în istoria sportului nostru. 
Poate că ar trebui să-l comentăm. Nu ne-ar ajunge 
insă citeva file! Ne-am amintit de un fapt care, 
desigur, spune mult mai multe.

— „Aproape că nu mai găsesc cuvinte pentru a

spune cît sînt de fericit că am reprezentat cu cinste 
culorile patriei" — mărturisea cu emoție in glas mun
citorul fruntaș Valeriu Bularca, in clipa cînd ziare
le din Tokio se pregăteau să anunțe lumii sportive 
victoria luptătorului romîn la campionatele mondiale.

Partidului i-am închinat cu recunoștință fiecare din 
recordurile mele mondiale. Și, tot astfel toți ceilalți 
tovarăși de sport care au urcat în acest an podiu
mul învingătorilor.

In patria noastră, sportul merge mereu înainte, 
îndemnului, comuniștii îi adaugă peste tot un insu- 
flețitor exemplu de muncă, pricepere și perseverență. 
Așa răzbim acolo unde la început e greu; așa obți
nem astăzi mai mult decît ieri și mâine mai mult 
decît astăzi.

...E sărbătoarea Anului Nou! Te slăvim, partid 
iubit, pentru grija-ți părintească, pentru viața noas
tră nouă, bogată în bucurii. Și, ridicînd paharul 
plin in cinstea victoriilor obținute, ne angajăm să 
urmăm și de acum înainte, cu nestrămutată încre
dere îndemnul tău dătător de viață și putere, să 
muncim cu tot elanul nostru tineresc pentru a ridica 
pe culmi tot mai înalte gloria sportivă a scumpei 
noastre patrii.

1OLANDA BALAȘ
maestră emerită a sportului

PE PISTELE EUROPEI

Primele medalii de aur..

In statistica pe care și-o face oricare 
din iubitorii atletismului figurează la 
loc de îrunte și multe din succesele 

Maria Diaconescu a fost în 1961 a 
doua performeră mondială la suliță.

noastre, ale atleților romini. Poate încă 
prea puține la băieți, dar mai multe 
ca niciodată la fete. Să ni le reamin
tim : trei din cele patru titluri de cam
pioni balcanici la cros, echipa reprezen
tativă feminină — pentru a cincea oară 
cîștigătoare a Jocurilor Balcanice, echi
pele de juniori și junioare — învingă
toare în cadrai primei ediții a J.B., 11 
titluri de campioni internaționali ai R.P.

Baijonnc: marele
Mi-ar fi aproape imposibil să des

criu imensa bucurie pe care am trăit-o 
eu ca și toți ceilalți componenți ai e- 
chipei Republicii Populare Romîne, 
atunci cînd, pe stadionul „23 August", 
zeci de mii de spectatori ne răsplăteau 

Romîne, 8 medalii la Universiada de la 
Sofia, succesul fetelor asupra echipei 
Italiei și meciul egal cu formația Un
gariei etc.

M-ați întrebat care dintre băieții noș
tri ar putea figura pe panoul de onoa
re al anului atletic 1961. întrebarea 
mă pune puțin pe gînduri, dar hai să 
încerc: 1. E. Kineses — pentru mult 
așteptatele victorii balcanice ale sprin
terilor noștri ț 2. V. Manolescu — pen
tru cele cinci recorduri republicane, dar 
mai puțin pentru... Belgrad ; 3. trioul 
Vamoș—Barabaș—Grecescu; 4. V. Jur- 
că pentru excelentul său record pe 200 
mg, și cam atît! (n.r. după cum se vede 
„cronicarul" Sorin loan îl uită, în mod 
intenționat, pe atletul Scrin loan. Fa
cem deci cuvenita... rectificare. De fapt 
Sorin loan merită primul loc în rîndul 
atleților noștri din acest an. De ce ?

In „Țara florilor de cireși"
Numai un om cu voința lui Valeriu 

Bularca, cu ambiția și perseverența lui, 
putea să străbată — în mai puțin de 
un an — drumul din tribuna de la 
Basilica di Masenzio, unde iși plîngea 
amarul înfrîngerii, pînă la podiumul ma
rilor campioni ai lumii de la Yokoha
ma, unde — de data aceasta — lacri
mile fericirii îi umezeau obrajii.

La Jocurile Olimpice de la Roma, 
Bularca a fost ultimul dintre noi. La 
Yokohama, în țara florilor de cireși, a 
fost... primul!

nostru examen!
acolo departe de patrie, pe malul At
lanticului, la Bayonne, rugbiștii noștri 
și-au confirmat din nou valoarea, au 
cucerit, fără falsă modestjg galoanele 
consacrării. La Bayonne a învins eX* 
celenta pregătire fizică și tehnică a 

Iată: în 1961 el a devenit campion 
mondial universitar, campion balcanic, 
campion internațional al R.P.R., cam
pion republican, a stabilit două noi re
corduri la lungime — 7,46 m și la tri
plu — 15,93 m).

Nu ! Nu trebuie să-mi reamintiți de 
Ioli. Ar fi fost imposibil s-o uit tocmai 
pe ea. în ’61 Iolanda Balaș și-a conti
nuat zborul peste ștachetă și recordului 
lumii nu i-a fost hărăzită încă odihna... 
Mai mult, ce aș mai putea spune ?

Cred însă că Moș Gerilă ne va a- 
duce o dată cu tradiționalele cadouri 
și urarea (foarte bine venită 1) ca în 
noul an și noi atleții să ne facem mai 
mult simțită prezența pe pistele Euro
pei, în clasamentele performerilor mon
diali.

SORIN IOAN
campion mondial universitar

Noi, ceilalți, am căutat să nu-1 lă
săm... singur. Și de aceea ne-am stră
duit din răsputeri — și sîntem fericiți 
că am reușit — să întregim faima lup
telor din țara noastră. Medaliei de aur 
a lui Bularca i s au adăugat, in acele 
zile de iunie, două medalii de argint și 
una de bronz, mica delegație a țării 
noastre clasîndu-se pe locul ÎI din cele 
21 de țări participante la mondiale.

★

Balcaniada de la Skoplje. A fost pen
tru noi un alt moment important. Am 
reușit însă și de data aceasta. Alexan
dru Geantă, Ion Țăranu, Gheorghe Sza- 
bad, Gheorghe Popovici și... Ion Cer
nea la „clasice" și Marin Cristea la 
„libere" n-au fost învinși pe stadionul 
Vardar, iar echipa noastră s-a clasat și 
ea pe primul loc.

Iar în 1962 dorim să culegem și mai 
multe victorii...

ION CERNEA
vicecampion- mondial și olimpic

în sfîrșit, un an în care n-am mai 
rămas „datori" iubitorilor sporturilor 
nautice. Să spunem drept, nu ne sim
țeam bine tot stînd în... umbra canoiști- 
lor, prezenți de atîtea ori în fruntea 
clasamentelor olimpice, mondiale și eu
ropene. A venit însă și rîndul nostru. 
Drumul spre cele două medalii de aur 
a fost destul de greu I Dar... nu ne-a 
speriat, fiindcă am dorit din tot sufle
tul să aducem și noi, caiaciștii, patriei 
succese de prestigiu. N-am mai socotit 
in acest an nici ceasurile prelungite 
de antrenament, nici numărul kilome
trilor cu „repetările" obositoare altă
dată...

Pe lacul Malta caiacul romînesc s-a 
afirmat, uimind pe specialiști așa cum, 
cu ani în urmă la Ballarat, aceiași spe
cialiști priveau cu surprindere consa
crarea canoiștilor noștri. „Blonzii", cum 
li se spunea adesea lui Artimov și Con- 
țolenco, au spulberat supremația — 
devenită aproape tradițională a nordi-

SINGURELf DIN EUROPA!
Îmi amintesc și acum că în zilele 

„mondialelor" de la Pekin se spunea 
adesea: „Două fete au salvat onoarea 
tenisului de masă european". Să vi 
mai spun numele lor ? Mai trebuie 
oare descrisă nemărginita bucurie care 
ne-a cuprins atunci cînd Maria Ale
xandru și Geta Pitică cucereau în în
trecerea cu cele mai bune palete ale 
lumii, titlul suprem? Sportul romî
nesc înregistra un nou și strălucit 
succes. Victoria fetelor ne-a adus a- 
minte că este rîndul nostru, al băie
ților, să confirmăm valoarea ridicată 
a tenisului de masă din țara noastră. 
Și ne-am pus pe muncă I

Cel mai bun prilej ni l-a oferit 
„Cupa Campionilor Europeni". Gheor
ghe Cobîrzan, Adalbert Rethi și eu 
am învins echipele campioane ale 
R. P. Polone și Franței cucerindu-ne 
dreptul de a disputa finala cu Lo
komotiv Leipzig.

Succesul ne-a aparținut în întregi
me și astfel o nouă Cupă a Campio
nilor Europeni împodobește astăzi vi
trina cu trofee a mișcării noastre 
sportive. Noi nu uităm însă că avem 

Maria Alexandru și Geta Pitică 
pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului învingătorilor

mult de muncit pentru a putea ob
ține performanțe pe plan mondial. 
Poate că în 1962...

RADU NEGULESCU 
campion republican 

cilor — și după acei cinci sute de 
tri de luptă epuizantă tot Poznanul 
bea de victoria cuplului romîn...

1961 mi-a adus și mie împlinire; 
sului pe care-1 trăiesc de cînd am 
nit să străbat prima oară apele 
rilor noastre. Am devenit și eu carr 
european la caiac simplu viteză I 

în ziua cînd reîntorși în patrie 
adus țării primele medalii de aur < 
rite în întrecerile de caiac, Achin 
dorov și Alexe Iacovici adăugat 
rîndul lor, o nouă floare la buc 
atîtor succese de mare prestigiu 
canoiștilor noștri.

AUREL VERNESCI 
campioni opean

i

Doi vrednici fii ai Deltei 1 N 
tuit în acest an cel mai rapid echi 

cucerit

.Campio
Priviți fotografia alăturată. E o 

gine a bucuriei de nedeoz .
prins întreaga noastC *cînd, după nesfîrșiteiC”''*^ aie 
lungirilor, echipa noasti^^eprezen 
cîștiga, la Dortmund, titlul de camp 
a lumii. Am cules atunci roadele li 
de migăloase pregătiri pe care le-ai 
cut pentru a aduce patriei o vi 
sportivă, care să răsplătească gri 
prețuirea cu care sîntem înconjurați

Am părăsit Dortmundul cu gîndul 
dragi de acasă, la zecile de mii de 
tori ai sportului, pe care i-am reîi 
cîteva zile mai tîrziu în tribunele 1 
lui nostru stadion. Fiecare din noi 
cercat, la demonstrația de pe „23 
gust“, aceeași caldă emoție pe care 
cerci numai atunci cînd trăiești cli] 
mare fericire.

Nu voi uita însă, în nlcr un ca 
handbaliste. Ăsta cu atît mai mult i 
fetele noastre au... drepturi egale 
împărți cu noi bucuria marilor vi 
Fetele de la Știința s-au dus la : 
decise să reediteze performanța i 
București si s-au întors acasă cu , 
campionilor europeni*, o strălucită 
firmare a valorii handbalului nosti 
minin. iată deci că după cele două 
de campioane mondiale la handbal 
fetele noastre s-au dovedit de neîn și la cel în 7 !

Toate rezultatele Internaționale 
handbalului nostru i-au determin; 
specialiștii de peste hotare să at 
R.P. Romîne locul I în ierarhia moj 
a acestui sport. Aceasta constituie 
tru noi o mîndrie, dar si o obliga 
care ne vom strădui s-o îndeplini 
cinste.

OLIMPIU NODE
maestru emerit al spe

Din înălțin
Aeroportul Clinceni a devenit 

cest an o „bază sportivă'' tot a 
cunoscută peste hotare ca și i 
stadioane ale țării. Numele său 
soțit tot mai des rezumatele pi 
tiștilor romini, în dreptul căroi

cu aplauze pentru acel memorabil 
11—5, reușit in fața echipei de rugbi 
a Franței, considerată cea mai bună 
din lume. ; •»„*.■« ■ '

v Poate și mai greu îmi este însă să 
redau încordarea și emoția care ne-au 
stăpînit înaintea meciului revanșă de 
la Bayonne. Nu mai aveam acum a- 
lături de noi publicul, care să ne încu
rajeze, să ne susțină, iar francezii, 
desigur, se pregătiseră să arate că 
rezultatul de la București era întâm
plător. De altfel, specialiștii francezi 
puneau în discuție numai scorul la 
care aveam să fim invinși. N-au vrut 
să tină seama de infrîngerea de la 
București și nici de valoarea și pu
terea de luptă a echipei noastre. Dar,

echipei noastre, dar în același timp 
și-au spus cuvîntul moralul nostru, 
spiritul de echipă, voința și puterea 
de luptă a fiecărui jucător. Cu mare 
greutate și cu mult noroc echipa 
Franței a reușit să nu părăsească te
renul din nou învinsă mulțumindu-se 
cu un rezultat de egalitate.

1961 a fost un an bun pentru rug- 
biul nostru, un an in care comporta
rea de la Bayonne a fost completată 
cu victoria, pentru a trei oară con
secutiv, în „Cupa Păcii" și cu drumul 
impetuos pe care rugbiștii Griviței 
Roșii îl străbat spre... „Cupa campio
nilor europeni".

VIOREL MORARU 
maestru aâ sportului

„Mica Olimpiadă" de
eAcum, la sfirșit de an, este poate unul din cele mai nimerite 

;i prilejuri de a răsfoi buletinele de rezultate ale „Micii Olimpia- 
I de“, competiție în care reprezentanții sportului nostru univer- 

/ sitar au obținut un frumos 
mentul general al celor 32 
așadar puțină statistică

♦ La Universiada de la Sofia au cu
cerit medalii de aur: Iolanda Balaș și 
Sorin Ioan la atletism, echipa feminină 
de floretă (Olga Szabo, Maria Vicol, 
Ana Ene, Ecaterina Orb, Denisa Var- 
varichi), cuplul Julieta Namian—Mina 
Dina la tenis, Sanda Iordan la natație 
și echipa masculină de volei; medalii 
de argint: Florica Grecescu, Maria 
Diaconescu, Zoltan Vamoș și Andrei 
Barabaș la atletism, echipa ieminină

succes, ocupînd locul II în clasa- 
de națiuni participante. Să facem

r , i . >..•.>■ <
ștafetă 4x100 mixt la natație, Olgade

Szabo la floretă individual; medalii de 
bronz: Ana Roth și Virgil Manolescu 
la atletism, echipa feminină de volei, 
Sonia lovan la gimnastică, tenismanii 
Ion Țiriac la simplu. Mina Ilina 
riac la dublu 
sărituri de la 
formă, Emilia 
la platformă.

- Ti- 
mixt, Gheorghe Banu la 
trambulină și de la plat- 
Negulescu la sărituri de

la Sofia
♦ La Sofia doi atleți de-ai 

(Iolanda Balaș și Zoltan Vamo 
stabilit noi recorduri mondiale un 
tare la înălțime și respectiv la 8

♦ Sorin loan (15,93 m la trip 
Virgil Manolescu (52,52 m la dis 
stabilit noi recorduri republican

★
Universiada de la Sofia, desfă 

sub lozinca „Știință-Sport-Prie 
Pace", a prilejuit o nouă afirmări 
nerilor sportivi romini. In acelaș 
ea a oferit posibilitatea de a ci 
prieteniile vechi și de a lega alte

Prof. ION MUREȘ 
din secția sport a U.



Drumul spre consacrare

AUREL DRAGAN 
maestru al sportului

FILA...

X.

fundul de jos de la

GFTA

Sportul maselor

!

sute de mii de tineri s au pre-

însoțită de o puternică înviorare 
secții pe ramură de sport, alte

al com- 
marcate .

întrecut 
de con-

I 
i

ANGELA NĂSTASE 
recordmană mondială

tere a numărului de membri ai 
2.650.000.

Acesta este sportul maselor I 
guvernului, se dezvoltă necontenit

3 . PETRE rvANESCU. Căpitanul e- 
chipel reprezentative de handbal 

în 7, a fost unul din jucătorii de bază al 
formației noastre care a cucerit titlul 
suprem de campioană a lumii. Cu oca-

9. HOratiu NICOLAU. A fort cel 
mai valoros jucător al formației 

bucureștene Rapid, câștigătoarea ediției a 
n-a a s,Cupei Campionilor europeni" la 
volei. Element de bază al echipei repre
zentative, campioană mondială universi
tară.

5. ALEXANDRU PENCIU. In u na 
excelentei sale comportări din 

meciurile ediției a III-a a „Cupei Păiis 
si mai ales la memorabila întîlnire din
tre echipele Franței șl R.P. Romine de 
la Bayonne, Penciu a fost considerai de 
specialiștii de peste hotare ca unui din
tre cei mai valoroși fundași ai rugblu- 
lui europea'n.

10. ntlNA HECTOR. Considerată ca 
mai bun portar la handbal in 11» 

Irina a dovedit în 1961 că știe să apere 
la fel de bine și poarta mai... mică, la 
handbalul în 7. Echipa sa. Știința Bucu
rești, a cucerit „Cupa campionilor euro
peni" din acest an.

zla meciurilor pentru campionatul mon
dial, desfășurate în R.F. Germană, Ivă- 
nescu a primit titlul de golgeter 
petiției, pe baza celor 24 goluri 
de el.

8. ION COSMA. In 1960, la J.O.
Impus printre cel mai de s

2. VALERIU BULARCA, ciategoric 
cel mai bun dintre luptătorii noș

tri în acest an. Pledează pentru ;,alege
rea" sa numeroasele victori] Internațio
nale pe care le-a obținut în diferite în- 
tîlnlrl; dar mal cu seamă medalia de 
aur de campion al lumii la categoria 
semimljlocie cucerita la întrecerile din 
îndepărtata Japonie. Acesta a fost pri
mul titlu mondial obținut de un luptător 
romîn.

Sportul care, prin grija partidului si 
in patria noastră socialistă.

stingă : Maria Alexandru, Geta Pitică, Iolanda Balaș, 
Gheorghe Iancu și Alexandru Penciu. Rîndul de sus de Ia stingă : Paleriu Rularea, 
Aurel Vernescu, Irina Hector, Petre Ivănescu, Ion Cosma și Horațiu Nicolau.

4. MARIA ALEXANDRU șl _____
PITICA. Au înregistrat un stră

lucit succes la Întrecerile ediției a 
XXVI-a a Campionatelor mondiale do 
tenis de masă, cucerind, la pekin, pri
mul loc în proba de dublu. La aceeași 
competiție au făcut parte din formația 
R. P. Romtne clasată pe locul In în în
trecerea pe echipe.

6. aurel VERNESCU. Pe apele la
cului Malta, de la Poznan, a reu

șit un excelent rezultat. învingînd nu
meroși concurenți de renume șl cir m- 
du-se pe primul loc în proba de c. iac 
viteză la campionatele europene.

GHEORGHE POP
șeful secției organizatorice din U.C F S

■aSF

7• GHEORGHE IANCU A dobor ■ în 
acest sezon mai multe recor irl 

mondiale la parașutism, iar unul di ura 
acestea — cel de la proba de salt > II- 
vidual de la 1000 m cu deschidere întir- 
ziata a parașutei - este categoric el 
mai valoros; deoarece temerarul n 'ru 
sportiv a aterizat de două ori la pur. tul 
care marc» o metri.

s-a 
imă 

cicliști al lumii; clasîndu-se al V-lea. 
Anul acesta la ;,Cursa Păcii" a confir
mat! El a cîștigat o etapă, a terminat 
pe locul 7 în clasamentul general ș și-a 
adus o importantă contribuție la cuce
rirea locului m de către echipa R. P. 
Romîne.

,Cartea de aur" a voleiului nos- 
■a scris și în 1961 o pagină de 
te. Multora din ele le-am fost 
părtaș. Cred că victoria cea mai 
asă a fost cucerirea de către e- 
Rapid a „Cupei campionilor eu- 

la capătul unui drum greu, 
rcursul căruia am întîlnit echi- 
Reva Amsterdam, Stade Fran- 
’aris, Dukla Kolin și, în finală, 
lica campioană a Uniunii Sovie- 
’ormația T.S.K.A. Moscova.
'umoasă comportare au avut vo- 
știi noștri și la Universiada de 
ia, cînd au cucerit titlul de cam- 
mondiali universitari. Mai tir-

ziu însă, în cadrul turneului de la 
Praga, n-am mai îndreptățit așteptă
rile și ne-arn clasat pe un loc neco
respunzător. Ne amintim de acest in
succes acum, în momentul bilanțului 
de sfirșit de an, tocmai pentru că do
rim din tot sufletul ca în 1962 să fim 
din ce in ce mai buni, să ne impu
nem in marile competiții internațio
nale și — de ce n-aș spune-o — ne 
gîndim cu toți la un loc fruntaș la 
„mondialele" de la Moscova.

șl Andrei Conțolenco au alca
lin Europa. La Poznan ei au

lumii

Generații de-a rîndul cicliștii noștri 
și-au dorit totdeauna să realizeze o 
comportare meritorie în cea mai im
portantă competiție mondială de lung 
kilometraj i „Cursa Păcii". In 1961 
echipa noastră a reușit, în sfîrșit, să se 
alăture pe podiumul premianților celor 
mai valoroase echipe de amatori din 
lume, formațiilor Uniunii Sovietice și 
R.D. Germane.

Am terminat acest „maraton" ciclist 
în condiții puțin obișnuite i doar In trei 
alergători. Dar am făcut tot ce ne-a 
stat în putință pentru a păstra locul 
III, pe care-1 considerăm un succes al 
ciclismului nostru, un început promiță
tor în drumul spre consacrarea inter
națională a sportului nostru.

In general sînt de părere că anul 
1961 a dus ciclismul nostru pe o treaptă 
superioară și a creat condițiile unui 
salt valoric și mai evident pentru anii 
viitori.

Ancheta noastră

Cei mai buni
10 sportivi 
romîni ai
anului 1961

ION COSMA 
campion de mare fond al R.P.R.

nu o data m 1961): „Nou re
turn ii *,

rrmerii sînt numeroși: Ion 
Ștefan Badioc, Ion Negroiu, Ni- 
i/elicu, Valentin Țurcanu, Teo- 
năsescu, Ion Budea, Mircea 
1 și Gheorghe Iancu, a cărui 
nală performanță (0 metri în 
Muri 11) i-a făcut pe statistici- 
•derației internaționale să co

mbatere" de la obișnuitele 
despre recordmanii lumii. Ei 

•gistrat performanța parașutis- 
omin ca RECORD MONDIAL 
'■TIV 1 Mai mult nici nu se 
Mte. E visul oricărui iubitor 
tului celor mai îndrăzneți, 
nălțimi au coborît însă și fete, 
nie de fete, tot atît de cura- 
tot atît de îndrăznețe...
■ășele mele Elena Băcăoanu, 
la Popescu, Ecaterina Diaconu, 
Bistrițeanu și eu, am stabilit 

recorduri mondiale intr-un 
i care se vorbește tot mai mult 
reprezentanții R. P. Romine, 

i strădui ca in viitor să aducem 
iubite alte și alte succese.

Bucuria marilor performanțe șl victorii internaționale care ridică pe 
culmi tot mai înalte gloria sportivă a patriei, este întregită la tot pasul 
de emoționanta imagine a sutelor de mii de tineri și virstnici care 

se intilnesc pe stadioane. Este tablou] dezvoltării sportului de mase in țara 
noastră.

Sportul maselor a devenit o noțiune firească In vocabularul nostru. 
O noțiune desprinsă din realitatea dezvoltării impetuoase a mișcării noastre 
sportive. Activiștii sportivi s-au obișnuit să spună simplu: „La întrecerile 
Spartachiadei de iarnă au participat 2.215.000 de tineri și tinere... La Con
cursul cultural-sportiv a) tineretului au luat parte 2.500.000 de oameni al 
muncii... La tradiționalele crosuri de primăvară și toamnă s-au 
aproape 2.100.000 de participant... „Cupa Agriculturii* — 450.000 
curenți... etc... etc. I"

In graiul cifrelor afli însă și mai multe. Faci astfel cunoștință cu rod
nica activitate a asociațiilor sportive din orașul și regiunea București, sau 
din regiunea Ploiești care au obținut cele mai bune rezultate in Spartachiada 
de iarnă; cu munca entuziastă a activiștilor sportivi din regiunile Cluj 
Galați, Brașov, Argeș, la îndemnul cărora 
zentat la startul Crosului 7 Noiembrie.

Fiecare din competițiile de mase a fost 
a activității sportive. Au fost înființate noi

A Intrat, de acum; în tradiția ziarului 
nostru ca la sfirșitul fiecărui an de ac
tivitate să organizeze această anchetă. 
Cititorii noștri au răspuns cu mult en
tuziasm și competentă la desemnarea 
„celor mai buni 10 sportivi romîni ai a- 
nului 1961“, care — de această dată — 
sînt însă... 11 !

Pe baza scrisorilor primite de la el 
am alcătuit următorul clasament : 1. IO
LANDA BALAS (Steaua) — atletism ; 2. 
VALERIU BULARCA (Steagul roșu Bra
șov) - lupte clasice; 3. PETRE IV A-
NESCU (Dinamo București) - handbal 
In 7; 4. MARIA ALEXANDRU (Progre
sul București) si GETA PITICA (I.T.B.) 
- tenis de masă; 5. ALEXANDRU PEN
CIU (Steaua) — rugbl; 6. AUREL VER
NESCU (Flacăra roșie București) - caiac; 
7. GHEORGHE IANCU (Aeroclubul cen
tral) - parașutism; 8. ION COSMA (Di
namo București) - ciclism; 9. HORAȚIU 
NICOLAU (Rapid București) - volei ; 10. 
IRINA HECTOR (Știința București) 
handbal în 7.

Au mal primit voturi; Maria Diaco- 
nescu (Știința Buc.), Lia Manoiiu (Meta
lul 23 August) si Sorin Ioan (Steaua) - 
atletism ; Constantin Gheorghiu (Dina
mo Buc.) — box ; Andrei Conțolenco șl 
Nicolae Artimov (Steaua) — caiac ; Ion 
Voinescu (Steaua) - fotbal: Elena Leuș- 
teanu si sonia lovan (Știința Buc.) - 
gimnastică: Sanda Iordan (Dinamo) — 
înot; Dumitru Pîrvulescu (St. roșu) șl 
Ion Cernea (Dinamo) - lupte ; Oiga Sza
bo (Știința Cluj) - scrimă; ion Dumi
trescu (Recolta M.A.S.) - tir etc.

1. IOLANDA BALAȘ. Ca și în alțl 
ani. neîntrecuta noastră atletă se 

află tot pe primul loc. Flecare din su
tele de cititori care au participat ia an
chetă și-a început lista voturilor" cu 
numele lolandel Balaș. In anul care se 
încheie Iolanda a doborît încă de patru 
ori recordul lumii la înălțime <1,87 m; 
1,88 m, 1,90 m si 1,91 m); reușind să trea
că în două rîndurl peste ;,granița‘! celor 
190 cm; considerată Ca de neatins. In 
1961 ea a cîștigat cu autoritate toate 
cele 12 concursuri Internaționale la care 
a participat, devenind pentru a patra 
oară consecutiv campioană mondială uni
versitară și pentru a cincea oară cam
pioană balcanică.

și alte zeci de mii de oameni au făcut cunoștință cu sportul, rămînîndu-i 
prieteni credincioși.

Și atunci cind stadioanele și celelalte baze sportive se dovedesc nein- 
căpătoare pentru șuvoiul neîntrerupt al celor care s-au obișnuit să găsească 
in intrecerile sportive un nesecat izvor de forțe și sănătate, oamenii pun cu 
nădejde umărul și, astfel, răsar alte și alte terenuri de sport. Folosind 
cifrele am putea reda astfel această entuziastă acțiune: in 1961 au lost 
amenajate peste 2.500 de baze sportive simple, evidențiindu-se asociațiile 
sportive din regiunile București și Argeș.

In acest stirșit de an activiștii sportivi iți vorbesc cu mîndrie și de 
tapti») că zeci de mii de oameni ai muncii practică in mod permanent 
gimnastica in producție, că in satele patriei sportul cunoaște o inflorltoare 
dezvoltare.

Cu aceeași mindrie iți vorbesc activiștii sportivi despre continua eres 
U.C.F.S. care astăzi a ajuns la peste



Mâine, la Predeal

de inaugurare
Duminică dimineață, 

piftiile Predealului găz
duiesc tradiționalul con
curs de deschidere a se
zonului de schi, organizat 
de F.R.S.B.A. Competiția 
cuprinde probele de sla
lom special (seniori, se
nioare, juniori și junioare) 
și fond 10 km (seniori). 
5 km (senioare și juniori) 
și 3 km (junioare). între
cerile de slalom vor avea 
loc pe Clăbucet, iar cele 
de fond pe Poljștoaeă.

Oamenii muncii aflați 
ta odihnă și turiștii vor 
avea prilejul să urmă
rească evoluția schiorilor 
fruntași din țara noastră, 
care vor participa în anul 
1962 la o serie de impor
tante competiții internațio
nale. In fotografie, maes
trul sportului Cornel Tă
băraș (Carpați Sinaia), 
multiplu campion al țării, 
se pregătește să atace o 
poartă.

Foto: D. Stănculescu

Spre deosebire de alțî ani, cînd mulți 
fotbaliști din echipele fruntașe își pu
neau echipamentul... în cui în preajma 
Anului Nou, de data aceasta marea lor 
majoritate și-au petrecut ultimele zile 
ale anului pregătindu-se. La București, 
Arad, Brașov, pe Valea Jiului, la Bacău 
și în celelalte orașe cu echipe dc cate
gorie A, fotbaliștii s-au antrenat de două 
ori și chiar de trei-patru ori pe săptă- 
mînă, în sală, la bazine de înot și de 
multe ori în aer liber, pe terenurile a- 
coperite cu zăpadă. Intr-un cuvînt, o pe
rioadă dc pregătire prelungită și nece
sară, pentru că metodica modernă dc 
antrenament cere jucătorilor o activitate 
ÎH tot timpul anului.

Formațiile fruntașe nu și-au întrerupt 
deci pregătirile, fiind convinse că numai 
astfel își pot asigura o bază dc plecare 
în numea propriu-zisă de antrenament 
pentru obținerea formei sportive, în ve
derea reluării campionatului. Tocmai de 
aceea antrenorii și jucătorii trebuie să 
dea dovadă de și mai multă seriozitate 
și conștiinciozitate, pentru ca activitatea 
lor în această perioadă să nu rămînă 
pur formală. Cu astfel de gînduri 6ă 
treacă de la vechiul an, în care n-au 
izbutit să-și pună In valoare calitățile 
și posibilitățile, la noul an, care să co
respunda speranțelor iubitorilor de 
fotbal.

Uncie echipe 
lc să continue 
ceea, ca în plin sezon. Prin grija fede
rației, anul acesta au fost perfectate 
cîteva turnee de iarnă. Este una din 
măsurile luate cu scopul de a asigura 
fotbaliștilor noștri nu numai continuitate 
în pregătiri în condițiuhj de climă pro
pice, ci și realizarea unui schimb de 
experiență necesar. De altfel, anul a- 
cesta. s-a înregistrat cel mai mare număr 
de jocuri internaționale dispu tate 3 158. 
Și această activitate internațională con
tinuă chiar din primele rile ale Anului 
Nou. Petrolul se află în plin turneu în

au avut... motive specia- 
anlrenamentele, vorba a-

Indonezia : din insulele Celebes a trecut 
în insula Sumatra, iar de aici va pleca 
în R. D. Vietnam și Cainbodgia. Zilele 
acestea, alte două echipe vor urma exem
plul ploieștenilor : Steaua, cu i ti nerari ul 
Damasc—Ălcp—Damasc—Beyrut, iar
Dinamo București în insula Cipru, pen
tru cinci meciuri (înocpînd de la 3 ia
nuarie).

Așadar, fotbaliștii noștri fruntași 
întâmpină noul an cu pregătiri pentru 
sezonul de primăvară, în care speră să 
aducă îmbunătățirea așteptată în activi
tatea fotbalistică. Nu putem decît să Ie 
dorim succes.

Kgaihi-i.M-resa

Tinerii handbaliști bucureșteni
pleacă azi

Fliinc, o nouă
Echipa de tineret a orașului 

rești pleacă astăzi la Berlin, 
cum am mai anunțat, 
noștri vor lua parte la 
turneu de handbal în 7 
fășoară în ziua de Anuă 
ner Seelebinder Halle.

La această competiție

etapa
Bticu- 
După 

handbaliștii 
tradiționalul 

care 
Nou

se des- 
în Wer-

mai fi

știința București a ciștigat „Cupa 30 Decembrie
MIERCUREA CIUC (prin telefon). 

In mijlocul unui deosebit interes 
(seară de seară, tribunele stadionului 
de iarnă din localitate au fost pline) 
g-au încheiat întrecerile tradiționalei 
competiții de hochei pe gheață orga
nizată de „Avîntul" din localitate și 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie".

A APĂRUT

numărul special

DE ANUL NOU
al revistei ilustrate

In etapa a doua, Știința Cluj (care 
s-a dovedit una din cele mai omogene 
și bine pregătite formații) a repurtat 
cea de-a doua victorie, învingînd la 
scor pe Progresul Gheorghieni: 7—1 
(0—0, 5—1, 2—0). Repriza întîi a fost 
echilibrată, dar în cea de-a doua linia 
de atac a clujenilor, condusă de Ca
zan I, și-a impus superioritatea și a 
luat un avans decisiv. Punctele Știin
ței au fost realizate de Cazan I (3), 
Istai (2), Tomor și Pascu, în timp ce 
pentru Progresul a înscris Burian. 
Cu o mare surpriză s-a terminat jocul 
dintre Știința București și Voința 
Miercurea Ciuc. Studenții din Capi
tală au jucat excepțional, cu multă 
voință, cambinativ, au patinat rapid 
și au înscris de trei ori în poarta e- 
chipei locale, prin L. Vacar, Țiriac și 
Ciuroș- Singurul punct al gazdelor a 
fost realizat de Szatmari. Scor final: 

Miercurea

chipă din localitate, A vin tul. Scor: 
5—4 (3—2, 1—1, 1—1) pentru Dinamo.

Lipsa de .pregătire pe gheață con
tinuă să-și spună cuvântul la Mureșul 
Tg. Mureș, care a pierdut la scor in 
fața Timavei Odorhei: 2—8 (1—4, 0—1, 
1—3). Pentru echipa din Odorhei au 
marcat Gyorgyi (3), Czaka II, Tarcsi, 
Gall, Torok I și Nyitas (auto-gol) iar 
pentru Mureșul cele două puncte au 
fost înscrise de Rigo și Kormoș.

Știința București a învins Știința 
Cluj cu 5—1 (1—1, 2—0, 2—0) cîștigînd 
astfel trofeul pus în joc.

In celelalte meciuri : Timava Odor
hei — Dinamo București 3—1 (0—0, 2—1; 
1—0) și Mureșul Tg. Mureș — Avîntul 
Miercurea Ciuc 4—3 (3—0, 0—2, 1—1).

La această competiție vor 
prezente formații reprezentative ale 
orașelor Belgrad, Leipzig, Copenhaga, 
Berlin și probabil Praga. Echipele 
vor fi împărțite în două serii, iar la 
sfîrșitill jocurilor (sistem turneu) 
cele clasate pe locurile 1, 2 și res
pectiv 3. se vor întîlni între ele pen
tru alcătuirea clasamentului general.

Din delegația noastră vor face parte, 
printre alții i Bogolea, Tale, Coman, 
Oțelea, Paraschiv, Apostu, Moldovan, 
Rotaru, Chim, Pali ș.a.

★
se vor desfășura 
meciurile celei de 
„Cupei de iarnă", 
loc după următorul
de la ora 9: Vestitorul — 

,23 August" — 
I — Știința (f);

Rapid (f).

încare
rezistență

Știința București — Voința 
Ciuc 3-1 (2—0, 1-0, 0-1).

Dinamoviștii bucureșteni, 
etapa I au opus o dîrză
Științei Cluj, și-au confirmat progre
sul în partida a doua, cînd au între
cut ta mare luptă cea de-a doua e-

PATINATORII ADSTRIfCI
VOU EVOLUA Î5I CAPITALĂ

Mti ne 
Dinamo 
etape a 
vor avea 
începînd 
I.T.B. (f)t Metalul „ 
I.T.B. (m) ; Progresul 
și Confecția

în sala 
a IlI-a 

întâlnirile 
program,

I Doriți să aveți o minge cu auto
grafele celor mai buni fotbaliști 
ai noștri? O puteți ciștiga partici- 
pind ia concursul „CEA MAI BU
NA ECHIPA DE FOTBAL ROMI- 

. NEASCA A ANULUI 1961". Ama- 
’ nunte 

in nr.

L.

în legătură cu noul concurs
24 al revistei ilustrate

„SPORT"

în „Cupa dc iarnă

la Berlin

Glt. Coman, unul din tinerii jucători 
bucureșteni care, ne vor reprezenta la 
turneul de la Berlin, in plină acțiune.

Foto: P. Ilomoșan

PE SCURTDc pc terenurile: 
dc gheată

IN CAMPIONATUL de hochei 
gheață al R.S. Cehoslovace, Ruda 
Hvezda Brno a întrecut, după un meci 
echilibrat, cu 7—5 (3—1 ; 2—3: 2—1) 
pe Snop Kladno. După 19 etape, in 
clasament conduce Slovan Bratislava 
cu 32 puncte, urmată de Ruda Hvez
da Brno — 28 puncte. Spartak So- 
kolovo 27 puncte. Snop Klando se află 
pe locul 8, cu 17 puncte.

DUPĂ ÎNCHEIEREA turului cam
pionatului de hochei pe gheață al 
R.P. Polone, în fruntea clasamentului 
se află echipa Gornik, care totalizea
ză 10 puncte. Ea este urinată de 
Legia cu 6 puncte și Baildon cu 5 
puncte. In ultima etapă a turului 
Gornik a dispus cu 3—1 (1—0; 0—1; 
2—0) de Legia Varșovia.

CONTINUINDU-Șl TURNEUL în 
Europa, echipa canadiană de hochei
. „ _ ...._____ ________ 3 a
jucat la Weisswaser cu echipa selec
ționată a R. D. Germane. Hocheiștii 
canadieni au obținut victoria cu sco
rul de 4—1 (2—1; 2—0; 0-0).

Săplămîna viitoare va sosi în Capitală 
un număr de 13 patinatori artistici aus
trieci care vor evolua timp de trei zile 
pe gheața patinoarului artificial „23 
August". Demonstrațiile pe care le vor 
face patinatorii austrieci sânt așteptate 
cu interes dc către sportivii noștri în
trucât în rândurile oaspeților figurează 
câțiva patinatori tie valoare europeană.

Prima demonstrație a patinatorilor a- 
ustrieci va avea loc vineri 5 ianuarie, 
începând de la ora 19. La aceeași oră 
va începe și evoluția lor din zilele de 
6 și 7 ianuarie. Duminică 7 ianuarie, 
patinatorii austrieci vor putea fi văzuți 
și în cursul dimineții, începând de la 
ora 10,30; va fi o demonstrație specială ___ _ _________ ___ ____
pentru pionierii și șrmtarii din (taplulă.

Concursul Pronosport nr. 54, ultimul concurs
a! anului!

Fiindcă ne aflăm înaintea „ultimei 
pe“. să vedem ce ne spitrt cele 53 

scursuri organizate in acest an:
, „...J s-a atribuit cel mai mare
premiu cu 12 rezultate?

— La concursul 39 (24 septembrie)
— un premiu de 80-627 lei.

— Cînd s-a încasat premiul cel mai 
nuce cu 11 rezultate?

— La concursul nr. 24 (11 iunie)
— 3 variante a cîte 24 510 lei.

— Și cînd au primit variantele cit 
10 rezultate cea mai mare sumă ?

La concursul nr. 9 (26 februa- 
fife) — 23,3 variante a cîte 2.844 lei.

A. te amănunte Interesante :
® La 8 concursuri au fost premiate 

variantei? cu 9 rezultate iar la con- 
fcurstii din 26 februarie au fost pre-

fcoucursuri 
I - Cînd

nua-te și cele cu 8 rezultate (cărora 
te-au revenit cîte 72 lei).

• începând cu concursul nr. 50 din 
3 decembrie participan.ților li se atri
buie suplimentar premii prin extrage
rea din urnă a pronosticurilor. Aceas
tă noutate a fost primită cu interes 
de către participant!, mai ales că și-a 
făcut debutul cu premii interesante: 
1 variantă cu 12 rezultate în valoare 

de 14.478 lei, 467 lei pentru fiecare 
variantă cu 11 rezultate și cîte 
lei celor cu 10 rezultate.

• Și acum, vă amintim că este 
tima zi în care mai puteți juca 
concursul de mîine!

Cei mai

55

ui
ta

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

pe

• Echipa feminină de handbal în 7 
Tractorul Brașov a susținut la Odesa 
două meciuri cu echipa Lokomotiv, cam
pioana U.R.S.S. Handbalistele romînce 
au obținut victoria cu scorul de 11—9 
în prima întîlnire. iar în cea de-a doua 
echipa sovietică a cîștigat cu 11—10, 
după ce la pauză scorul era de 6—4 
în favoarea echipei Tractorul

• Echipa masculină de baschet Dy
namo Berlin (R. D. Germană) a învins 
cu scorul de 60—54 echipa Cracoviei 
în turneul international de la Nowa 
Huța. în altă întîlnire. Spartak Nowa 
Huța a dispus cu 73—67 de Wisla.

• Orașul francez Grenoble își va pune 
candidatura pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă din anul 1968. S-au 
mai oferit să găzduiască Olimpiada de 
iarnă Canada.
vetia.

In meciul 
pelor*, echipa 
(R. D. Germană) a terminat la egalitate 
(2—2) cu Alliance Dudelange (Luxem
burg). Motor Jena, care obținuse vic
toria cu 7—0 în primul joc, s-a cali
ficat în sferturile de finală, urmtnd să 
întîlnească pe Leixoes Porto

• Turneul internațional de șah des
fășurat In orașul olandez Utrecht a fost 
cîștigat de O’Kelly (Belgia) cu 6*/,

Finlanda, Suedia și El-

retur pentru „Cupa ca
de fotbal Motor Jena

puncte, urinat dc Robatsch (Austria) 6 
puncte. Matanovici (Iugoslavia) și Bis- 
guicr (S.U.A.) cu cîte 5y2 puncte fie
care.

• In primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în R.A.U., echipa de 
fotlxal Real Madrid a dispus cu scorul 
de 7—1 (3—0) de echipa Zainalek.

® Tradiționalul cros internațional care 
se va desfășura în noaptea Anului Nou 
pe străzile orașului Sao Paulo va reuni 
și la această ediție numeroși campioni 
și recordmani renumiți. Printre partici
pant! se află și campionul olimpic de 
maraton, etiopianul Bikiia A bebe.

• Jucînd la Li6ge cu echipa locală 
Standard, campioana țării, o selecționată 
bulgară de fotbal a obținut victoria cu 
scorul de 2—-0 (1—0). Au marcat lliev 
și Diev.

• Elveția — Danemarca 13—24 
(5—12) la handbal în 7.

buni 10 sportivi sovietici
ai anului 1961

Ziariștii de sport din
Ies pe cei mai buni 10 sportivi sovietici 
ai anului. In unanimitate, locul I a fost 
atribuit lui Valeri Brumei, recordmanul 
lumii Ia săritura în înălțime. In ultimele 
zile, aeesta a avut însă un concurent 
serios în persoana Iui luri Vlasov, care 
a stabilit o fenomenală performanță 
mondială la haltere 
Iul celor trei stiluri.

Iată — transmisă 
lista celor mai buni 
pe anul 1961 : 1. Valeri Brumei, record
man mondial la săritura in înălțime : 
2,25 tu ; 2. luri Vlusov, recordman al

U.R.S.S. au a-

— 550 kg

de agenția
10 sportivi

la tot«-

TASS— 
sovietici

U.K.S.S. la haltere cu 550 kg — cel mai 
bun rezultat mondial ; 3. Irina Press, 
recordmană mondială la pentatlon; 4. 
Igor Novikov, campion mondial la pen
tatlon modern; 5. Tamara Press, record, 
mană mondială la disc și greutate; 6. 
Lev Iațin, portarul echipei reprezentative 
de fotbal ; 7. Mihail Botvinnik, campion 
mondial de șah ; 8. Tatiana Șcelkanova, 
recordmană mondială la săritura în lun
gime ; 9. Valentina Stenina, campioană 
mondială de patinaj viteză ; 10. luri 
Melihov, câștigătorul celei de-a 14-a e- 
diții g competiției cicliste .Cursa Păcii".

Botvinnik a început 
co o victorie la Hastings
A început tradiționalul turneu inter

national dc șah de la Hastings (An
glia). Campionul lumii a debutat 
cu o victorie, cîștigînd în prima rundă 
la neozeelandezul R. Wadr. în 30 mutări. 
Celălalt reprezentant al U.K.S.S. ia tur
neu, marele maestru S. Flohr, a cîști
gat dc asemenea în prima rundă, dispo. 
nînd în 40 de mutări de campionul In
diei, Aaron. In celelalte partid»*. Pen
rose (Anglia) l-a învins pe Robatsch 
(Austria), iar Bisgumr (S.U.A.) și Bar
den (Anglia) au făcut remiză. S-a în
trerupt partida dintre marele maestru 
iugoslav Gligorici și șaliistul englea 
Littlewood.

Număru! următor al ziaru
lui nostru va apare joi 4 ia
nuarie la orele obișnuite



Desen de S. NOVAC

Moș Gerilă

Desen de N. ARION

C1ND FOTBALISTUL

CUM CIOCNESC EL

rupe vechile. !

0 „VEDETA’

DE CE A INT1RZIAT MOȘ GERILA.

/a fix, altminteri

recordmanilor mondiali l

Desen de S. NOVAC

(IU8UL SPORTIV
A

Desen de AL. CLENC1U

FACE PE MOȘ GERILA.

Trebuie să

încurcătură mi-a lăsat băl rînul. O eciMV-

Poftirn, e aproape miezul nopții și

Spre deosebire de 
pe coș !

UN SPECIALIST 1 
tNOOC&APBATESG

Nu vă supurați, ăla-i sacul meu 
Desen de ADRIAN ANDRONIG

Moș Gerilă: — Nu i-am adu& brad. Cel mai p 
irivit pom pentru el tot... părul râmine !

Desen de ADRIAN ANDRONIG

'erilă tocmai pe... sprinterul nostru

importanța cuvenită 
că performanțele

nu dau 
consideri nd 
sine.

•— De o jumătate de oră ii ține de vorbă in loc să 
le dea cadourile 1

— Vechiul lui obicei. Trage de timp !
Desen de S. NOVAG

«eî.

S(iiu<-MĂ nAati, 
,LA MULT! AUlP

lie cu alitea... „necunoscute’

Unii sportivi 
antren amen te lor, 
▼or veni de Is

— A venit Moș Gerilă !
—• Mat slăbi ți-mă cu 

moșii 1 N-avem destui în 
echipă ? D-aia sîntem în 
coada clasamentului !

Desen de
FRED GIIENĂDESCU

unii baschetbaliști, a nimerit.

Desen de
CORNEL TABACU

Desen de N. AR ION
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Fotbalistului Nlcolaa 
Oaidă.

Un amic mai ieri îmi zise
Că tu semeni cu... Ulise, 
Fiindcă tot ca el - ce soartă! - 
Rătăcești mult... pîn’ la poartăl

Aripilor echipei națio
nale de rugbi; Wusek șl 
Ciobănel.

Vă transmit un sfat In pripă : 
Cînd Ia masă, invitații 
Vi-se-oferă o aripă,

atenti să n-o... placați 1

Andrei; portarul echi
pei de fotbal Metalul 
Tirgoviște, a primit tn 
acest sezon 33 de go
luri.

Anul Nou, acest portar 
Primește musafiri de zor. 
Deh, tot! citiseră-n ziar 
Că el e foarte... primitor 1

Unul arbitru de fotbal.
Ca arbitru competent
SI la masă ești in rol: 
Scoți un fluierat strident 
Cînd observi paharul... gol!

Poșta lui 
Moș Gerilă

VIITOR CAMPION: —
D-ta întrebi la cîte zile după 
ce ajungi campion de box te 
poți lipsi de sfaturile an
trenorului. De ce zile, ma
estre ? Imediat ce cobori de 
pe ring, campion. In felul a- 
cesta nu vei mai... urca nicio
dată.

UN „AS*-LOCO: — Vrei 
să afli care este, după păre
rea mea, 
disociere 
prin care 
LENTUL

cea mai nepotrivită 
de elemente ? Aceea 
s-ar despărți... TA- 
de MODESTIE !

FOSTA VIITOARE 
SPERANȚĂ A ECHIPEI 
SALE DE FOTBAL. — In le
gătură cu cele două palme 
primite de la handbalista pe 
care ai acostat-o, mă rogi 
să-ți comunic sportivele care, 
în situații i 
supără, dar 
GJe de la 
sportul ăsta 
Iopețile.

IONESCU 
faci după ce 
părarea adversă și ajungi ne- 
maroat la 5 metri de poartă ? 
Simulează un fault. S-a ob
servat că uneori se marcă 
mai ușor de la 11 metri de- 
cît de la 5 !

FANE,

asemănătoare, se 
nu dau palme, 
caiac-canoe. în 

se întrebuințează

SPIT. — Ce «a 
driblezi toată a-

LUGUȘORUL
Aho ! Aho ! Copii șl frați, 
Stafi puțin și nu minați, 
Colea-n juru-mi v-așezați 
Șl cuvîntul mi-ascultați. 
C-am venit ca de-obicei 
Plugușorul, dragii mei. 
Să vi-l spun și de-astă dată 
Stați cu toții colea, roată. 
Iară voi, flăcăi voinici. 
Hai, trosniți vîrtos din bici, 
Să-ncepem urarea, măi !

Hăi ! Hăi I

Iar tntr-o zi, spusu-mi-s d
— Tiii, pe-aici e ca la Nisa. 
Care Nisa, măi fîrtate ?
Ia-n privește, ce palate 
De cleștar și de lumină 
Sînt aici ! Iar la odihnă 
Vin azi, precum știți și 
Făurarii vieții noi.

Minați, măi I 
Hăi ! Hăi I

voi,

S E
Unui baschetbalist 

care nu-și ajută soția 
în gospodărie:

Eu cînd l-am făcut reproșul; 
Făr’ ocol mi-a spus in față: 
„Amindoi sintem cu coșul. 
Eu I ‘ ---- * ”la baschet, ea la... piață!

Unui președinte de a- 
sociație, care nu vrea 
să promoveze șl alpi
nismul i

Alpinismul, cum vă spui, 
Treburile i le-r ."urcă.
Cum vedem, la dumnealui 
Numai nepăsarea... urcă.

Atletului Serban Cio
chină :

Că anul ce s-a-ncheiat 
Fost-a-n rod tare bogat, 
Uzini, fabrici, șantiere 
S-au tot înălțat, măi vere, 
Pe întreg cuprinsul zării. 
De-a crescut puterea țării. 
Meșterii s-au apucat 
Și uzini an înălțat 
Ies mașinile șuvoi 
Din acelea mtndre. noi. 
De aceea o urare 
Hai să facem, fiecare 
Să crească din an tn an 
Mai de cum scrie în Plan, 
la mai minați, măi flăcăi. 
Pentru viața nouă, măi I

Hăi I Răi !

tot ce-am izbîndit, 
cîte s-au clădit, 
traiul tot mai buri, 
viitor, acum

Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru 
Intr-un glas, cu mic, cu mare 
Astăzi noi, caldă urare
In al Anului Nou prag 
Facem Partidului drag. 
Bunului nostru părinte
Ce ne poartă înainte, 
Din victorii în victorii,
Tot mai sus, spre-culmi de glorii 
Minați, măi copil, flăcăi ! 
Plugușorul roată, măi I

La revanșă, vom vedea, 
Că ne bat... așa și-așa... 
Veni meciul din Bayonne 
Și să fie în „bon ton“, 
Flăcăiașii noștri, frate, 
I-au jucat iar ca la carte. 
Spus-au gazdele-n sfîrșit. 
Că cu noi nu-i de glumit. 
Și-uite-așa, precum vedem, 
Inc-un sport fruntaș avem. 

Ia mai minați, măi flăcăi. 
Cit mai multe s-avem, măi I 

Hăi ! Hăi !

Hăi ! Hăl!

Crosuri și spartachiade, 
Ba șl „mici olimpiade*.
La orașe și la sate 
Să se-organizeze, frate. 
Fie iarnă, fie vară.
Facă sport întreaga țară, 
Fete mîndre șl flăcăi 
Și vîrstnici, facă sport, măi, 
Să vină pe stadioane 
Lume multă, milioane. 
Fiindcă sportul, cum știi, frate, 
Dă putere, sănătate.
Hai la sport cu toții, măi ! 

Hăi I Hăi !

La Brașov, precum se știe,
Sînt unii. Economie
La rugbiști fac. l-ați ghicit 
Olimpia-î, negreșit.
Știm că rugbiul, fîrtate. 
Nu se poate juca-n... rate.
Dar ei 15-n loc s-aducă 
Aduc și ei... cît apucă :
10, 11, o duzină,
Și spun că n-au nici o vină 
Cînd fac 0 la 50!
Cu-ăștia să te tot tntreci, 
Joci cu ei? Nici o problemă 
Joacă cu... locuri tn schemă. 
Și ținînd-o tot așa
Echipa și-o completa 
Tot cu „păsări călătoare" 
Care... zboară, frățioare,
Așa că nu ne-arn mirat 
Că din „A* au și... zburat I 
Hai în 15, măi flăcăi,
Cum se joacă pe la noi I

Hăi! Hăi!

Ce să-ti urăm 1 
(Mă scuzi că nu 
Dacă la anul tu
Un.................triplu salt...

Grozav mi-ar 
place 

sînt inventiv), 
vei face 
calitativ t

Boxerului Ovldlu 
du t

Ba

Cînd boxezi precum se-aude^ 
Toți eîndesc în felul meu ; 
Adversarii ti-or fi 
De-i... îmbrățișezi

Federației 
Box

rude 
mereu T
Romine de

o urare :De Anul Nou fac _
Boxeri în număr cit mai mare! 
Dar nu cumva s-aud - scuzați - 
C-au fost vreodată......numă

rați I...

Jucătorilor de hand
bal tn 7, care au ctștl- 
gat campionatul mon
dial

dinșii n-am nimic de spusDe ___ .____
(Degeaba-as vrea ca să mă...

leg): 
O fl fost handbalul redus, 
Insă succes u-a fost întreg I

MARILENA ISOLDA BEA
TRICE, BASC11ETBALISTĂ : 
Este justă părerea dv. că tocul 
înalt și coafura „cuib de bar
ză" înalță. Dar, să știți, nu 
înalță pînă la... măiestria spor
tivă.

ANTRENORUL 
FILOTE (RAPID 
REȘT1) : Regret,
posed fotografia Cupei R.P.R. 
la fotbal. Încercați la Arieșnl 
Turda.

ȘTEFAN 
BUCU- 

dar nu

Tot mai mult, cele ogoare 
Se unesc, măi frătioare. 
Seculara sărăcie
S-a dus naibii, pe pustie. 
An de an, bat după hat 
Cu tractorul e arat, 
Fie pîine tot mal multă. 
Colo, rumenă, crescută, 
Plugul de lemn, fraților, 
Nu-i bun nici de... plugușor ! 
Minați, măi, minați, bădie. 
Haideți tn gospodărie 
Cu tractorul, măi flăcăi !

Hăl I HălI

La orașe și la sate
Tot mai plină-l viața, frate. 
Iar de vii în București, 
Ea Galați, Iași sau Pitești, 
La Craiova, Timișoara, 
La Constanța, Hunedoara, 
Pretutindeni ai să vezi 
Case noi. Mal să nu crezi 
Ce repede-s ridicate. 
Case sînt, ori sint palate ? 
Și nu una, două, trei... 
Cartiere, frații mei I 
Iar colo, la Marea Neagră, 
Știe azi o țară-ntreogă 
Ce minuni s-au mai făcut. 
Și e doar la început.

Fost-a-n ăst an berechet 
Și în sport. Și un buchet 
Mîndru și frumos, nespus, 
De victorii au adus 
Patriei sportivii-n dar. 
De-o luăm după calendar 
Mai că nu mai ținem minte 
Care-a fost mai înainte. 
Și-n ăst an, precum v-am spus 
loli sare cel mal sus. 
Iar recordul, măi feciori. 
L-a bătut de patru ori. 
Putem spune, chiar așa, 
Că se-ntrece doar cu... ea I 
De-aia urăm la atleți t 
Prindeți-o, dacă puteți I 
Și muncind, vere, mai bine, 
Fiți ca ea, la... înălțime 1 
Mai cu inimă flăcăi. 
Ia mai minați, măi !

Hăi ! Hăl I

Handbaliștii noștri-anume, 
Astăzi sînt primii din lume. 
Fetele de la „Știința* 
Și-au dat toate străduința 
Și-au adus, măi frățioare, 
Cupa Europei, mare. 
Voleiștii, 
rapidiștii,
Cu vestita... galerie. 
Nu s-au lăsat, măi bădie, 
Și-n Giulești că ne-au adus 
Cupă mindră, de nespus.

'Și-acum, după obicei. 
Vom ura pe la acei 
Ce mai dorm după cuptor. 
Ia sculați, măi fraților, 
Și-ascultați nițel colea, 
Chiar dacă nu v-o plăcea.

Sculați, măi ! 
Ilăi! Hăi!

Știm pe unii, cum s-ar zice, 
Pe la scrimă, șah, popice, 

Și gimnaștii, băietanl 
Care de vreo cîțiva ani 
Nu fac,zău,nici-o scofală, 
Că se lasă pe tînjală. 
Fetele, muncind cuminte, 
Le-au luat-o înainte.
El pretind (astea-s gogoși) 
Cum că sînt... politicoși ! 
iPolitețea-i lucru bun. 
In tramvai, cum să vă spun, 
Dar în sport așa-i frumos 
țCa să nu fiți mai prejos. 
Că astfel de... maniere 
lAici nu sint bune, vere, 
'Hai, la treabă, măi flăcăi! 
!<a antrenamente, măi!

Pe la atletism, cum știm, 
Așa oameni mai găsim, 
Care-n orice club ar fi 
Tot așa îți vor grăi:
— „Avem succese de seamăi 
loli, Lia, Cataramă,
Vamoș, Diți... păi mulți sînt 
Așa sportivi pe pămint?** 
Bine, sînt ei, negreșit. 
Dar la voi ce-ați pregătit F 
Că de ani și ani, fîrtați. 
Tot pe locul zece stați.
— „Zece, zici ? (Ți-ntinde

nadă) 
Păi da* la Olimpiadă, 
Nu ziceai că locu-i bun?a 
Bun e, bun, precum îți spun, 
Dar vezi că-n campionat

Si

Hăi! Hăi! 
Halterele, măi fîrtate,
Sînt un sport cu ...greutate 
Dar știu unul, măi bădică, 
Peste-o ,,majă“-i, dar ridică 
(Chit că e înscris la „grea*) 
Doar patru sute și ceva. 
Performanța-i, frățioare. 
Nu trece peste hotare. 
Dacă vrei. Cazane, vere, 
Să faci treabă bună, cere 
Să-ți adauge, fîrtate, 
Și... propria-ți greutate!

După Vlasov mină, măi!
Ilăi! Hăi!

Locul nu-i de lăudat 
Minați, 
Fete și 
Vin joși, 
Și mai 
Tari să
Și mai iute 
Pregătiți cu 
Și la Tokio, 
Să-i vedem, 
Hai, minați,
Ca să fiți fruntași și voi,

Hăi! Hăi!

măi, n" alai tînjițl, 
flăcăi găsiți 
yalnici, tari ca fierul 
iute 
fie.

ca ofelul. 
măi, ca pi 
ca săgeata, 
toti să fie, 
bădie, 

pe primul loc, 
nu stați pe loc !

UNDE MAI GASESG Q FATA CA TINE ?... (lolandei 
Balaș).

0 STRINGERE DE 
rugbi).

OCHI FRUMOȘI, SOMN UȘOR... (unora dintre ar- 
tri).

SPUNE DE CE TE SUPERI OARE?... (adversarilor 
direcți ai lui Macri).

MICA BALERINA... (Bibi Moiș)
TU NU MA MAI IUBEȘTI CA ALȚADATA... (supor

terilor Progresului după meciul cu Leixoes)
UNDE EȘTI TU VOI FI ȘI EU... (galeria Rapidului). 
VALEU I VALEU I VALELEU I... (Metalul Tirgoviște) 
DE LA MINE LA PLOIEȘTI... (Steagul roșu).
HAI LELIȚO-N DEAL LA VIE... (Soare) 
MARINICA... MARINICA... (Dinamo Pitești).
CINE N-A... LOVIT MACAR O DATA? (NunweillerIII) 
N-AM O SCARA SA MA SUI... (U.T.A.)
MAI STAI, MAI STAI, NU PLECA... („păsărilor călă

toare").
AMINTIRI... AMINTIRI... (echipa de fotbal Steaua). 
TRĂIESC O ZI FRUMOASA... (Arieșul Turda).

MINA... (echipei naționale de

Spectacolele zilei
DINCOLO DE ORIZONT 

— s-a executat o lovitură li
beră de la 16 metri.

GOGOȘELUL NEASCULTĂ
TOR ■— eliminare de pe teren 
pentru injurii aduse arbitrului.

MAREA MĂ CHEAMĂ — 
pretextul unui fotbalist oare

Materiale redactate de: I. AVIAN, FRED 
FIREA. V, D. POPA, JACK BERARIU. RADU 
RADULESCU. AL. LAPUȘNEANU, MIRCEA CO- 
DRESCU, I. CHIVU, TITI GHEORGHIU — Vaslui. ]

vrea să se transfere la Farul- 
Constanța.

MUSAFIRII NEPOFTIȚ1=. 
atac supranumeric în careul 
de 16 metri.

VĂDUVA ISTEAȚĂ — a 
ghicit 12 rezultate exacte la 
Pronosport.

LA ORDIN. SA TRĂ1ȚI ! 
—• aproximativ așa ar trebui 
să răspundă fotbaliștii cînd 
arbitrul îi cheamă să le facă 
observații.

SCRISOARE NEEXPEDIA
TĂ =■ răspunsul unora 
critică.

Luptătorii, frățloare, 
■n Țara soarelui răsare 
Tocmai, hăt, la Yokohama 
Nu știut-au ce e teama. 
S-au luptat cum i-e pe plac 
Și lui Gruia lui Novac, 
Uriașul din poveste.
Țara noastră acum este 
Și la sportul luptelor 
Intre fruntașe, fraților. 
Alexandru și Pitică, 
Cu cel... ou de bibilică, 
Dovedit-au că sint bune 
Cum nu-s altele pe lume. 
Floretiștli și cicliștii, 
Vîslașii și hocheiștil, 
Boxerii, parașutiștii 
(l-am pus la sfîrșit, așa. 
Fiindcă versul nu-mi ieșea) 
Treabă bună au făcut 
Pe mulți mi i-au Întrecut. 
Titluri la Balcaniadă 
Iar la Universiadă 
Locul doi în lume. Da, 
Asta nu e de colea !
Pentru toți cîți au luptat 
Șl titluri au cîștigat, 
Pentru antrenorii lor. 
Trageți plugul, fraților !

li s-a dus vestea, măi I

Mai sînt încă federații, 
Cluburi și asociații 
Ce continuă să șadă, 
Iar pentru Olimpiadă 
Zic: „Avem destulă vreme, 
Doar n-o să dăm pe

Pîn-la Tokio mai e... 
Uite-avcm planurile 
Și la... timpul cuvenit 
Ne-apucăm de pregătit*.
Minați, măi, minați, drăguță, 
Că râmîneți de căruță. 
Voi doi ani vă tot gîndiți, 
Și-apoi doi ani vă... grăbiți. 
Minați, fraților, de-acum, 
Ca să iasă lucru bun, 
S-aduceți medalii multe, 
Aur, nu d-alea mărunte. 
Locul zece, cum v-am spus. 
Bun e, dar putem mai 
Puneți umărul, flăcăi,
Nu mai stați pe gînduri, măi!

Hăi!

b rinei, 
nene!

SUS.

Hăt!

Că

Hăl ! Hăl

rugbiști vrem o urare 
le facem. Fiecare

Ea
Să
Știm isprava ce-au făcut 
Pe francezi cînd i-au bătut.
Ziceau el (francezii, frate) 
Cum că asta nu se poate. 
Că în formă nu au fost. 
Că Manela, Mommăjat,

Crauste, 
Șl alți „ași’, la lingurică 
Au avut nu-ș’ce. Dar — cică

Fotbalul, măi frățioare, 
Greu se pune pe picioare, 
Drept e, s-a mișcat ceva, 
Dar tot nu e cum l-am vrea. 
Are cale încă lungă 
Pină-n frunte să ajungă. 
Dar stai și te-ntrebi,

frate.
Oare asta cum se poate? 
Că mai sint cluburi, bădie,
— Și-asta peste tot se știe — 
Care umblă iarnă, vară, 
După jucători prin țară,
In loc, frate, să muncească, 
Fotbaliștii să își crească. 
Vin la federație. 
Tot în delegație.
Și-i auzim, măi fîrtați:
— „Ne dați? Dați? Ori nu ne

dați ?" 
Minați, fraților, minați, 
C-aveți tineri talentați, 
Dornici, măi, de afirmare. 
Că de-oți fugi fiecare 
După „consacrați', așa, 
Intr-o vreme, s-ar putea, 
In echipe să aveți 
Numai astfel de... băieți 
(Nu vă fie cu bănat) 
Doar cu...
Promovați 
In echipe, 
„Cărți de 
Faceți la... tipografie !

Minați, 
Hăi!

Moș Gerilă leat!... 
cu curaj, măi, 

doar flăcăi, 
vizită* n-au ?

măi I 
H ăi!

-nine, 
mei, 

ei.

măi.

Plugușorul să-l oprim ' 
Și nițel să-i „sorcovim* 
Pe baschetbaliști. Se știe 
Cum că dinșii, măi bădie, 
O repriză joacă bine. 
Iar pe-a doua... Vai de 
l-ați văzut, măi frații 
Că nu mai au vlagă-n 
Pregătiți-vă, flăcăi. 
Mai vîrtos, pentru că,
Nu putem suci ghiventul 
Să schimbăm regulamentul, 
Repriza-ntîia s-o lăsați 
Ca... la urmă s-o jucați. 
Că mergind mereu așa, 
Nicicînd nu veți cîștiga 
Și voi știți juca mai bine 
Doar... cureaua nu vă ține.

Hai, două reprize, măi! 
Nu una, cum jucați voi, 

Hăi! 11 Si!

De urat am mai ura, 
Dar ni-e c-om întîrzia. 
Și-astă seară se cuvine 
Pentru anul care vine 
O... cupă cu vin, mîndrețe, 
Ce-n a doua tinerețe 
Oriunde a... concurat 
Medalii a cîștigat 
Să-nchinăm cu voioșie 
Ca in anul ce-o să vie 
Rod tot mai bogat să fie 
la mai minați, băictani. 
Noroc bun și 
LA MULȚI ANI !

MIRCEA COSTEA


