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Marin.

MĂREAȚĂ PATRIE IUBITĂ

Lucrările sesiunii 
Murii Adunări Naționale

A^15-a aniversare a Republicii ! Poporul ro- 
mîn sărbătorește importantul eveniment sub 
semnul victoriei definitive a socialismului, 

al luptei pentru avîntul continuu al economiei, 
pentru înflorirea forțelor materiale și spirituale 
ale patriei.

Se împlinesc acum 15 ani de cînd poporul nos
tru, condus de partid, a alungat pentru totdea
una monarhia, a instaurat dictatura proletariatu
lui și a proclamat Republica Populară Romînă, 
obținînd astfel o istorică victorie care a deschis 
drum larg desfășurării revoluției socialiste pe 
toate fronturile. Muncind cu elan pentru înde
plinirea mărețelor sarcini ale desăvirșirii cons
trucției socialiste, oamenii muncii își manifestă 
dragostea și recunoștința față de partidul nostru 
iubit care ne-a condus și ne conduce cu înțelep
ciune, din victorie în victorie, pe drumul făuririi 
vieții noi, fericite. Trăim astăzi imensa bucurie a 
profundelor transformări în viața economică și 
politică a țării, în felul de trai, în cultură și ideo
logie. In cei 15 ani de existență a Republicii, po
porul nostru, condus de partid, 
nile fundamentale ale perioadei 
capitalism la socialism, a făurit 
IbBT^i acum pășește înainte 
construcției socialiste.

In acest an în care sărbătorim cea de a 15-a 
aniversare a proclamării Republicii, au crescut 
considerabil succesele obținute în dezvoltarea eco
nomică a patriei, a fost încheiat proaesul de co
lectivizare a agriculturii —■ adincă prefacere re
voluționară care a schimbat din temelii relațiile 
social-economice la sate, întregul mod de viață al 
țărănimii.

Realizările dobindite in dezvoltarea industriei, 
existența unei puternice baze tehnico-materiale 
făurite in anii construirii socialismului au creat 
posibilitatea ca industrializarea țării să continue 
in ritm susținut. Potrivit Directivelor 
lui al Ill-lea al P.M.R., pină in 1965
globală industrială urmează să crească de 2,1 ori 
față de eea din 1959, producția de energie elec
trică — de 2,7 ori, cea de oțel — de 2,3 ori. In 
următorii 10—15 ani, patria noastră va fi o țară 
industrială dezvoltată, cu o agricultură multilate
rală de inaltă productivitate; bogățiile el puse in 
valoare de oamenii muncii, vor putea asigura in-

Joi dimineața la Pa
latul Marii Adunări Na
ționale s-au deschis lu
crările celei de-a patra 
sesiuni ordinare a celei 
de-a patra legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății 
putiernice 
conducătorii 
și statului.

In loja din dreapta in
cintei au luat loc tova
rășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Ale
xandru 
mitru 
Răutu, 
Mihai 
Gaston

In loja din stingă in
cintei au luat loc tova
rășii Avram Bunaciu, vi
cepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliu
lui de Stat, membrii 
Consiliului de Stat.

La sesiune participă 
conducători ai instituți
ilor centrale, ai organi
zațiilor obștești, fruntași 
în muncă din întreprin
derile Capitalei, oameni 
de știință și cultură, 
ziariști romîni și cores
pondenți ai presei stră
ine.

La deschiderea sesi
unii au asistat șefi ai mi
siunilor diplomatice 
creditați în R. 
mină.
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la fel ca și arta, sportul
cere dăruire

Congresn- 
producția

în rîndul marilor reali
zări ale regimului demo
crat-popular, arta și spor
tul ocupă un loc de frun
te. Sîntem pe un drum 
luminos, care facilitează 
dezvoltarea tuturor talen
telor. Totul aparține omu
lui și lucrul acesta nu 
poate decit să umple de 
bucurie inima fiecăruia din
tre noi.

Tineretul are datoria să 
te instruiască cu conștiin
ciozitate pentru a deveni 
constructor de nădejde al 
socialismului. Acest tinerel 
entuziast are preocupări 
multiple. Ixi fel ca și arta, 
sportul cere dăruire, o 
muncă încordată și perse.ve-

rentă care duce la armonie 
și frumusețe.

Astăzi, cînd Republica 
noastră împlinește 15 ani 
de viață, pot să spun că 
dictonul latin „Mens sana 
in corpora sanou se aplică 
în măsura universalității 
sale.

Doresc tinerilor sportivi 
din patria noastră multe 
succese, care să facă să 
crească necontenit presti
giul tinerei noastre Repu 
blid

GEORGE 
GEORGESCU 

•rtfist al poporului

Tineri colectiviști ca Va- 
sile Bogdan, Alexandru Zi
dar u, Balogh Lemke, An
drei Budai, Iolan Meghio- 
șan, Valentin Balcsi au 
devenit de mult cunoscuți 
și apreciați nu numai pen
tru hărnicia lor în muncă 
ci și pentru entuziasmul 
cu care participă la întrece
rile sportive.

Desigur că ei vor obține 
în noul an succese și mai 
mari, atât în munca lor de 
zi cu zi pentru dezvoltarea 
gospodăriei cit și în activi
tatea sportivă.

Stema Republicii
de NICOLAE TĂUTU

Priviți cum stema țării se-nalță din coloane 
Ca un catarg de aur în fluviul larg și viu 
Ce își revarsă forța din mii de stadioane, 
Umplînd de tinerețe orașul purpuriu !

T/i brațe oțelite mai caldă luminează
O stea de foc pe codrii de sonde și de brazi, 
Iar soarele și griul, cu fiecare rază
Ne suie-n nemurire izbînzile de azi.

Cu glndul la viitoarele
succese

(Continuare In pag. a 2-a) Gospodăria noastră colec
tivă, „Steagul lui Leninu, 
ca și întreaga țară, a îm
brăcat haine de sărbătoare, 
pentru a întimpuia cu 
cinste aniversarea Repu
blicii Populare Romîne. în
ființată la doi ani după 
proclamarea Republicii, 
gospodăria noastră a obți
nut frumoase succese în 
direcția întăririi economico- 
organizatorice. O dată cu 
aceasta, viața colectiviști
lor s-a schimbat văzînd cu 
ochii. în afară de muncă, 
oamenii de la noi au în
ceput să se preocupe de în
vățătură, de ridicarea nive
lului cultural.

în gospodărie s-a dez
voltat simțitor și 
tea sportivă. In 
aproape 800 de colectiviști 
suit membri ai asociației 
sportive Unirea, participă 
la însuflețite întreceri spor
tive și trebuie să spun că 
nu ne fac de rușine. Fotba
liștii, de exemplu, au ieșit 
anul acesta primii pe ra
ion. Cei care 
leiul și oină 
de asemenea, 
tivii fruntași

MARIA ZIDARU
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele G.A.C. ,,Stea. 
gul lui Lenin“, comuna 
Păulești, regiunea Mara

mureș
(Continuare in pag. a 2-a)

Și pe tricouri stema e-o inimă aprinsă, 
în sute de întreceri puteri ne-a dăruit 
Ce izvorăsc din sonde, din holda necuprinsă. 
Din roșul ei luceafăr, din munții de granit !

activila- 
prezent.

practicâ vo
ie numără, 

printre spor- 
ai asociației

De-aceea cupe, lauri, buchete însorite 
Le dâruim din 'suflet iubitului partid. 
El ne-a urcat cu stema spre larguri 
In fața noastră drumuri și porți mari

fericite, 
se 

deschid f

CUPA „A 15-A ANIVERSARE A R. P. R.“
MUME AU LOC FINALELE BASCHETBALIȘTILOR

BUCUREȘTENI

formații

întilniri 
a învins

în sala Giulești s-au 
desfășurat ieri semifina
lele competiției de bas
chet la care au participat 
cele mai bune 
bucureștene.

In cele două 
feminine, Rapid
Unirea cu 53-49 (21—30), 
iar Știința a dispus de 
Voința cu 61-48 (29-21).

Duminică se vor întîlni 
Unirea — Voința (locurile 
3—4) și Rapid — Știința 
(locurile 1—2).

Singurul meci masculin 
desfășurat vineri a opus 
echipei Steaua formația 
studenților bucureșteni. 
Campionii țării au înre
gistrat o victorie facilă 
cu 95—45 (50—21).

In finale vor juca Ra
pid — Știința (3-4) și 
Steaua — Dinamo (1—2).

CB. POPESCU, coresp.

DINAMO RAPID ÎN 
ROMÎNESC

DERBIUL VOLEIULUI

Deci, în 
previziunile 
infirmate de 
priză, astfel 
nalele cupei 
niversare a

semifinale 
n-au fost 

nici o sur- 
încît, în fi- 
„A 15-a a- 
R.P.R.“ se

amiază în sala Dinamo, 
începînd de la ora 16,30) 
mai întîi la fete și a- 
poi și la băieți, echipele 
cluburilor Dinamo și

Cu scoruri mai mult 
sau mai puțin conclu
dente și ilustrative, intîl- 
nirile de joi au dăruit 
spectatorilor jocuri în
deajuns de frumoase 
pentru a izbuti să pre
gătească atmosfera fi
nalelor de azi.

în competiția femini
nă, Rapid a dispus cu 
3—0 (4, 4, 13) de Voința, 
iar Dinamo tot cu 3—0, 
dar mult mai clar (la 
2, la 3 și la 3) de Pro
gresul.

Prima semifinală mas
culină, Rapid — Steaua, 
s-a soldat cu un nou 
3—0 (12, 13, 11) pentru 
feroviari, cu toate că a- 
ceștia au jucat fără Dră- 
gan. (Din formația mi
litară a lipsit Stăncu- 
lescu). Foarte bun la



O sărbătoare scumpă poporului nostru
(Urmare din pag. 1)

îregnlui popor condiții demne de epoca socialismului victorios și a cons
trucției Comunismului.

Realizări remarcabile au fost obținute, în perioada care a trecut de la 
instaurarea Republicii, și pe tărimul revoluției culturale, latură insepara
bilă a construcției socialiste. In ansamblul acestor realizări, al profundelor 
transformări și al marilor înfăptuiri, cultura fizică și sportul — parte inte
grantă a educației comuniste, mijloc important de întărire a sănătății oame
nilor muncii — a cunoscut o înfloritoare dezvoltare, înregistrînd succese 
deosebite în activitatea de mase și în creșterea performanțelor.

în anii Republicii, sportul a devenit cu adevărat un bun al maselor 
largi, aducîndu-și tot mai mult contribuția la întărirea sănătății oamenilor 
muncii și Ia pregătirea lor pentru o muncă de înaltă productivitate des
fășurată cu succes pe frontul desăvîrșirii construcției socialiste. Aproape 
că niei nu pot fi făcute comparații între sportul din trecut și cel de astăzi. 
Avînd la dispoziție o puternică bază materială, stadioane moderne, insta
lații sportive bine utilate, mii de terenuri simple de sport — toate o măr
turie a grijii părintești a partidului și statului nostru — mișcarea de cul
tură fizică și sport oferă astăzi unor mase tot mai largi de oameni ai mun
cii posibilitatea de a-și întări sănătatea și de a desfășura o plăcută activi
tate recreativă pe terenurile de sport. Dezvoltarea mereu crescîndă a miș
cării noastre sportive, atenția deosebită acordată în acești ani activității 
sportive a maselor, este ilustrată și de masiva participare la marile com
petiții populare a sute și sute de mii de tineri și vîrstnici de pe întreg 
cuprinsul țării. Numai în acest an, la Spartachiada de vară și de iarnă a 
tineretului au participat pînă în prezent peste 4.800.000 de tineri și tinere, 
la „Cupa Agriculturii" s-au întrecut mai bine de 1.000.000 de colectiviști,^ 
iar Ia crosurile închinate zilelor de 1 Mai și 7 Noiembrie, peste 2.000.000 
de oameni ai muncii.

Succese deosebite au fost înregistrate în acești 15 ani și în creșterea 
performanțelor, țara noastră afirmîndu-se de la an la an tot mai mult pe tă- 1 
rîm sportiv internațional. In anii Republicii, sportivii noștri fruntași au 
ciștigat numeroase titluri de campioni olimpici, mondiali și europeni, au 
cucerit supremația în multe ramuri sportive.

Mîndri de succesele obținute sub conducerea partidului în acești 15 ani 
de existență a Republicii Populare Romine, sportivii și activiștii sportivi din 
întreaga țară se pregătesc acum să înceapă noul an cu și mai multă hotă
râre și perseverență pentru a obține noi și însemnate victorii. Pentru 1963 
— anul preolimpic — sportivii fruntași sînt gata să muncească înzecit, să 
nu precupețească nimic pentru ridicarea măiestriei lor, astfel incit la viitoa
rele Jocuri Olimpice patria noastră să se situeze din nou în rindul țări
lor fruntașe.

In această zi sărbătorească, sportivii și activiștii sportivi își exprimă 
hotărirea de a-și spori eforturile pentru îndeplinirea eu cinste a sarcinilor 
trasate mișcării de cultură fizieă și sport în Salutul C.C. al P.M.R., Con- ' 
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri, adresat Conferinței pe țară a 
UCFS. Mișcarea noastră sportivă dispune de condiții materiale corespun
zătoare, de sportivi talentați, hotăriți și capabili să uree cele mai înalte 
culmi ale măiestriei. Ea poate și trebuie să obțină în toate ramurile de 
sport rezultate la nivelul celor mai valoroase performanțe mondiale.

Călăuziți de prețioasele indicații ale partidului să muncim cu dragoste și 
pasiune, cu toate forțele noastre, pentru ca mișcarea sportivă să cunoască 
în noul an o și mai largă dezvoltare, să se afirme mai viguros in arena 
internațională, să răspundă prin succese cit mai însemnate grijii părintești 
a partidului nostru iubit.

TRĂIASCĂ CEA DE A 15-A ANIVERSARE A REPUBLICII POPU
LARE ROMINE !

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale

Mâreata patrie
Sportivilor noștri le dorim noi succese!

Pentru cei care nu mă cunosc, sâ 
mă... recomand: sînt un vechi cazangiu 
de la Grivița Roșie (anul acesta am îm- 
plinit 31 de ani de activitate) și 
totodată un neobosit admirator al spor
tivilor.

I-am urmărit întotdeauna cu emoție, 
le-am admirat eforturile depuse în lupta 
pentru obținerea victoriilor. Ne putem 
mîndri cu sportivii noștri. în anii Repu
blicii ei^au obținut multe succese stră
lucite. Mă gîndesc la handball ști și 
handbaliste, la fetele de la tenis de 
masă, la loli și Olga Szabo, la rugbiști 
— multi dintre ei, băieți de-ai noștri 
de la Grivița Roșie.

Cu prilejul aniversării a cincisprezece 
ani de la proclamarea Republicii urez 
sportivilor noștri noi succese pe drumul 
măiestriei* spre gloria patriei dragi.

ALEXANDRU CODESCU
Erou al Muncii Socialiste, maistru 
cazangi® la uzinele Grivița Roșie

Gtnduri pentru Republică
Ial cea de a 15-a aniversare a procla

mării Republicii noastre populare, ca 
în fiecare an, glodurile slujitorilor scenei 
se alătură, în mod firesc, entuziasmului 
întregului popor. Mărețele realizări ale 
regimului democrat-popular se reflectă 
adine și în viața și activitatea actorilor. 
Republica a adus în sălile teatrelor noas
tre un public nou, receptiv, în fața căruia 
nu numai că ți-e drag să joci, dar dîn- 
du-ți seama cu satisfacție de înalta lui 
exigență, te trudești cu nespusă dra
goste să i-o satisfaci. Mă bucură să joc 
și să realizez pentru acest public nou, 
In rindul căruia se numără și sportivii, 
rare se îndreaptă în număr din ce în 
ce mai mare spre cultură.

Mă bucură cu atît mai mult faptul 
că Republica noastră populară a des
chis tineretului larg porțile către sta
dioane cu cît și eu m-am numărat și 
continui cu nundrie să mă număr prin
tre sportivi, astfel, incit gîndurile mele

SPORTUL POPULAR 

la cea de a 15-a aniversare a Republicii 
noastre dragi se îndreaptă către sportivii 
patriei, către cei care au dus faima spor
tului nostru nou peste fruntarii.

ION FINTEȘTEANU
■artist al poporului

Să obținem succese pe măsura 
condițiilor de pregătire

în această zi, ciad întregul nostru 
popor sărbătorește a 15-a aniversare a 
Republicii dragi, închin glodurile mele 
partidului. cel care a creat mișcării 
sportive din patria noastră condiții de 
dezvoltare nemaiîntfhiite altădată.

Numai astfel a fost posibil în atle
tism, de pildă, ca 1 olanda Balaș să 
ajungă recordmană mondială și cam
pioană olimpică, iar o întreagă pleiadă 
de tineri atleți, printre care Lia Mano- 
liu, Maria Diaconescu, soții Constantin 
si Florica, Grecescts, Zoltan Vamoș* bo
ieriți Jurcă să se afirme din plin k» 
multe, și importante competiții interna
ționale.

îmi exprim convingerea ferma că în 
următorii ani atletismul romînesc va în
registra noi succese pe arena internațio- 
nedă, ci și ultimele două vechi recor
duri republicane nedobwîte pînS în pre
zent — cele de la 100 și 200 m, sta
bilite tie mine — vor râmîne doar de 
domeniul amintirilor.

prof. ION MOINA
maestru emerit al sportului, șeful 
catedrei de educație fizică a 
Institutului politehnic din Cluj

Prinos de recunoștință partidului 
nostru drag

Posibilități nelimitate de a munci, de 
a învăța, de a ne pregăti multilateral, 
deci și posibilitatea de a deveni spor
tivi fruntași. Numai astfel a fost cu 
putință ca eu, fiica unor muncitori din 
Ilerculane* să am cinstea să reprezint 
culorile sportive ale patriei la Moscova,

(Urmare An pag. 1)

Președintele Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Ștefan Voitec, a des
chis lucrările sesiunii.

înainte de a se intra în ordinea de
zi, deputății au păstrat un moment 
de reculegere în memoria deputatu
lui Romulus Zăroni, care a încetat 
din viață în perioada dintre cele 
două sesiuni.

Marea Adunare Națională a apro
bat în unanimitate ordinea de zi :

1. Proiectul de lege pentru apro
barea Bugetului de Stat al Republi
cii Populare Romine pe anul 1963.

2. Proiectul Codului silvic.
3. Alegerea președintelui și a 

membrilor Tribunalului Suprem al 
Republicii Populare Romine.

4. Numirea procurorului general 
al Republicii Populare Romine.

iubita
Paris. Pekin. Milano, Budapesta și in 
multe alte orașe ale lumii, la cele mai 
mari turnee < campionate. Titlurile și i 
medaliile cucerite sînt iui modest prinos ' 
de recunoștință pe care l-am adus, îm
preună cu ceilalți sportivi, partidului 
iubit pentru grija părintească, pentru ! 
condițiile create.

Peste cîteva luni, la Praga, vor avea 
Ioc campionatele mondiale. Avem dato- ; 
ria să ne pregătim cu toată sirguința ■ 
pentru a dovedi din nou valoarea I 
ridicată a tenisului de masă romînesc. I

MARIA ALEXANDRU
maestră emerita a sportului 1

Vrem să reprezentăm cu cinste
șl In viitor culorile patriei

în anii Republicii, rugbiul romînesc a 
cunoscut succese fără seamăn, care au 
făcut ca faima mișcării sportive din 
țara noastră să străbată mări și țâri. 
Victoriile noastre asupra sportivilor 
francezi, mai ales, situează rugbiul ro
manesc pe un loc de frunte în. Europa. 
Acest lucru este, fără îttdoiaiâ, rodul 
condițiilor pe rare le avem le dispoziție 
de a ne pregăti temeinic. Iar minunatul 
buchet de victorii realizare pînă acum 
atît de rugbiști, cit și de mișcarea noas
tră sportivă, în general, este dovada 
atașamentului fierbinte al maselor de 
sportivi din patria noastră față de parti
dul drag, a cărui grijă părintească ne-a 
fost întotdeauna îndemn fn muncă, în 
pregătire.

Acum, cu prilejul împlinirii a 15 ani 
de la proclamarea Republicii, gîndurile 
se îndreaptă spre viitoarele confruntări 
sportive. Vrem să reprezentăm cu cinste 
și în noul an culorile patriei dragi.

ALEXANDRU PENCIU
maestru emerit al sportului

5. Proiectul de lege pentru ratifi
carea decretelor normative emise de 
Consiliul de Stat al Republicii Popu
lare Romine în perioada de la 29 de
cembrie 1961 pînă la 27 decembrie
1962.

6. Ședința solemnă consacrată ce
lei de-a 15-a aniversări a proclamă
rii Republicii Populare Romine.

La primul punct al ordine! de zi, 
tovarășul Aurel Vijoli, ministrul Fi
nanțelor, a prezentat — din însărci
narea Consiliului de Miniștri — ra
portul cu privire la proiectul Buge
tului de Stat pe anul 1963.

Apoi lucrările ședinței de di
mineață s-au încheiat.

Membrii comisiilor economico-fi- 
nanciare, juridică și pentru agricul
tură și silvicultură ale Marii Adu- 
nări Naționale s-au întrunit în șe
dințe pentru a continua lucrările în 
legătură cu ordinea de zi a sesiunii

In ședința de după-amiază, deputa
tul Constantin Dumitrache a dat ci
tire Raportului comisiei economico- 
financiare a Marii Adunări Naționale 
asupra Proiectului de buget pe anul
1963.

Vineri dimineață au continuat lu
crările sesiunii ordinare a Marii A- 
dunări Naționale a R P. Romîne.

Ședința a fost deschisă de tovară
șul Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

In continuarea discuției generale 
privind proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1963 au luat cuvîntul depu
tății : Constantin Tuzu, circumscrip
ția electorală Brăila-Nord, regiunea 
Galați, ministrul Metalurgiei și con
strucțiilor de mașini ; Constantin 
Drăgan, regiunea Oltenia ; Ștefan 
Kiss, circumscripția electorală Mihai 
Viteazu, regiunea Cluj ; Mihail 
Fiorescu. circumscripția electorală 
Băicoi, regiunea Ploiești, ministrul 
industriei petrolului și chimiei ; Ni- 
colae Giosan, circumscripția electo
rală Lupșanu, regiunea București, vi
cepreședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii ; Ștefan Matei, circum
scripția electorală Slatina, regiunea 
Argeș; Traian Girba, circumscripția 
electorală Beiuș, regiunea Crișana.

După încheierea discuției generale, 
Marea Adunare Națională a adoptat 
prin vot secret Legea pentru apro
barea Bugetului de stat al Republi
cii Populare Romîne pe anul 1963, 
după ce proiectul de lege a fost citit 
și votat pe articole.

In continuarea lucrărilor sesiunii 
s-a trecut la discutarea punctului doi 
al ordinei de zi.

Deputatul Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, a prezentat 
proiectul Codului silvic.

Raportul comun al Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură și al Co
misiei juridice cu privire la Codul 
silvic a fost prezentat de deputatul 
Barbu Solomon.

La discuția generală asupra proiec
tului Codului silvic au luat cuvîntul 
deputății: Nicolae Țațomir, circum
scripția electorală Ștefan cel Mare, 
regiunea Iași; Dumitru Lupșa, cir
cumscripția electorală Vișeu de Sus, 
regiunea Maramureș ; Gheorghe Ho
nor, circumscripția electorală Gura 
Humorului, regiunea Suceava; Alexan
dru Simo, circumscripția electorală 
Covasna, regiunea Brașov.

In ședința de după-amiază în con
tinuarea discuțiilor au luat cuvîntul 
deputății Petre Jerca, circumscripția 
electorală Baia de Aramă, regiunea 
Oltenia și Constantin Sandu, cir
cumscripția electorală Petrești, regi
unea Argeș.

După încheierea discuției 
asupra proiectului Codului silvic. 
Marea Adunare Națională a adoptat 
prin vot secret legea Codului silvic, 
după ce proiectul de lege a fost citit 
și votat pe articole.

La punctul trei al ordinei de zi. 
din însărcinarea Consiliului de Stat, 
deputatul Grigore Geamănu a făcut 
propuneri pentru alegerea Tribunalu
lui Suprem și pentru numirea procu
rorului general al R. P. Romîne.

Prin vot secret Marea Adunare Na
țională a ales pe tovarășii : Alexandru 
Voitinovici, președinte al Tribunalului 
Suprem, Barbu Solomon, vicepreșe
dinte al Tribunalului Suprem, Ion 
Comănescu, președinte al Colegiului 
civil, George Elian, președinte al Co
legiului penal, Ștefan Costăchescu, 
președinte al Colegiului militar, iar 
ca judecători ai Tribunalului Suprem 
pe tovarășii : Dumitru Andrei, Ale
xandru Apostoliu, Nicolae Bălteanu, 
Marin Cristescu, Boris Culinschi, loan 
Filip, Justin Grigoraș, NieoiaefHo- 
gaș, George Lavrov, Teodor Mandrea, 
Aurel Nemeș, Nicolae Oprișan, Liviu 
Plavoșin, Marin Popa, Mihai Popovici, 
Ladislau Ronai, Rudolf Rosman, 
Constantin Săndulescu, Scarlat Șer- 
bănescu, Sergiu Stănescu, Ilie Stoe- 
nescu, Ioan Stoica, Francisc Strauss, 
Vasile Varga.

Marea Adunare Națională a ho
tărât prin vot secret numirea tova
rășului Alexa Augustin ea procuror 
general al R. P. Romîne.

Apoi secretarul Consiliului de Stat 
a prezentat proiectul de lege pentru 
ratificarea decretelor normative emi
se în perioada de Ia 29 decembrie 
1961 pînă la 27 decembrie 1962, care 
a fost aprobat prin vot secret de 
Marea Adunare Națională.

Astăzi dimineață, în sala Palatului 
R. P. Romîne, va avea loc, în cadrul 
actualei sesiuni, ședința solemna a 
Marii Adunări Naționale, consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Romine.

(Agerpres).



Competiția sutelor de mii
Poștașul a venit ca în fiecare di

mineață și masa s-a umplut de 
scrisori. Alegem una la întîm- 

plare. Expeditor ? Corespondentul 
^nostîu voluntar GHEORGHE GRUN- 
ZU. Din Onești, unul dintre cele mai 
tinere centre industriale ale Repu- 
blîc^J O știre. Eventual pentru ziarul 
de mîine : „2800 de tineri și tinere 
se întrec în concursurile Spartachia
dei de iarnă". Participanții — ne 
scrie in continuare corespondentul — 
își dispută intîietatea la următoarele 
ramuri sportive: gimnastică, haltere, 
patinaj, săniuțe, tenis de masă, trîn- 
tă, schi, tir, cros și șah".

Ne-am obișnuit să primim nenumă
rate asemenea scrisori. Din toată țara, 
de la orașe și sate vin vești despre parti
ciparea entuziastă a tineretului la 
marile competiții sportive de mase.

Intrate în tradiția mișcării sportive 
din patria noastră, spartachiadele de 
vară și de iarnă ale tineretului au 
constituit și anul acesta un minunat 
prilej pentru ca sute de mii de ti
neri și tinere să-și petreacă plăcut 
timpul liber pe terenurile și in sălile 
de sport. Fiecare ediție a acestor 
populare întreceri dovedește încă o 
dată caracterul larg de mase pe care 
l-a căpătat cultura fizică și sportul in 
patria noastră. Toi mai mulți oameni 
ai^F^pcii — tineri și vîrstnici — sînt 
ai^Sgiați în practicarea organizată 
și sistematică a exercițiilor fizice. In 
datatea hunedoreană a oțelului, pe 
meleagurile Dobrogei de aur, în vasta 
și bogata cimpie a Bărăganului, în 
satele de munte din Maramureș sau 
în noile centre industriale moldovene, 
sportul a intrat in preocupările zil
nice ale harnicilor constructori ai so
cialismului.

Spartachiadele consemnează in fie
care an noi avinturi ale mișcării noas
tre sportive : se constituie nume
roase asociații sportive, crește numă
rul membrilor UCFS, se înființează 
noi secții pe ramură de sport. Spar- 
taehiadele, cuprinzind mase tot mai 
largi de oameni ai muncii, prilejuiesc 
descoperirea și selecționarea a nu-

numai

puține ori in- 
abia pe linia

Iată, la întrecerile Spartachia- 
de vară a tineretului din acest 

numărul celor care s-au pr(ezen- 
la startul competiției atinge im-

.pași" pe schiuri, 
veterani. Disputele 

nu de 
cunosc

in Bucegi se

(ara noastră.

©••••

alb-ne- 
fiecare 
in pro-

Competițiile de mase atrag in fiecare an tot mai multe tinere tn activitatea sportivă. Cu prilejul lor s-au evidential 
numeroase elemente talentate care, mai tirziu, au urcat podiumul învingătorilor pe cele mai mari stadioane ale lumii. 
•4(F olograf ia noastră reprezintă pe elevele din Brănești, concurtnd la cros tn cadrul Spartachiadei de iarnă a tinere

tului).

elemente talentate, schim- 
nostru de 
aici doar 
veteranu- 

antrenorul

meroase 
bul de mîine al sportului 
performantă. Să inserăm 
emoționantele cuvinte ale 
lui gimnasticii noastoe, _________
clhjean, ALBIN MORARU. care mar
tor fiind la desfășurarea unei astfel 
de competiții de mase, ne spunea : 
„Deși tîmplele mi s-au încărunțit de 
mult, sufletul îmi este de o vîrstâ 
cu acești tineri viguroși care se în
trec astăzi. Ei au la dispoziție tot 
ceea ce am visat noi în urmă cu 
două, trei decenii: săli și stadioane 
minunate, antrenori pricepuți, mate
riale și echipament de tot felul. A- 
tunci nu-i greu de găsit explicația 
titlurilor și recordurilor de răsunet 
mondial 
sportului nostru. Ea constă, 
sebi, in condițiile minunate 
de către partid și guvern dezvoltării 
mișcării sportive".

Și cum cifrele sînt celle mai grăi
toare. iată cîteva dintre ele care do
vedesc cu prisosință dragostea tine
retului nostru pentru sport. Dacă în 

Spartachiadei d* 
numărul partici- 
cu două sute de 
milioane, la edi- 

obținute de reprezentanții 
îndeo- 
create

ediția 1950—1961 a 
iarnă a tineretului 
panților a depășit 
mii cifra de două
tia următoare a acestei competiții de 
mase s-a înregistrat o participau? de 
peste 2.300.OeO de tineri și tinere. Ur
mărind „graficul" acestor mari com
petiții populare se poate lesne ob
serva că, de la un an la altul, numă
rul participanților este în continuă 
creștere, vădind atracția pe care spor
tul o exercită asupra tineretului nos
tru, 
dei 
an 
tat
presionanta cifră de două milioane 
și jumătate. Numai la atletism și-au 
măsurat forțele 640.000 de sportivi, 
cu 170.000 mal mulți decit la prece
denta ediție. In regiunea București, 
de pildă, cu prilejul întrecerilor Spar
tachiadei de vară a crescut numărul 

membrilor UCFS cu 30.000, s-au în
ființat 82 de secții pe ramură de 
sport, iar 1090 de sportivi au obținut 
o clasificare superioară.

In aceste zile se află in plină des
fășurare etapa pe asociație a ediției 
1962—1963 a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Cu același interes, cu 
același entuziasm nestăvilit sute de 
mii de tineri au intrat in întrecere, 
transformind concursurile in adevă
rate sărbători sportive. Fără îndoială 
că și actuala ediție a „competiției su
telor de mii“ va însemna încă un 
succes al sportului nostru de mase, 
o dovadă în plus a dezvoltării sate 
necontenite.

0 nouă primăvară, azi
Ca dinfr-un tulnic cTnd revarsă 
Pădurea, simfonii de brad. 
Așa-mi răsar lumini în suflet 
Din roșul steagului răsad.

dintr~un larg izvor de munte 
limpezimi de dimineață,

Ca
Cu
Așa din munți, din brazi și sonde 
Se-adună imnuri pentru viafă.

Sportul celor 64 
de pătratele 
gre este, de 
dată, prezent
gramul marilor com
petiții de mase. E 
și firesc: șahul se 
bucură de o mare 
popularitate printre 
oamenii muncii din

de TEOFIL BĂLAJ

Pentru viafă fot mai nouă 
Sub steagul marelui Partid, 
Din stema țârii, către soare 
Ferestre largi ni se deschid.

De-aceea iarna ni se pare
O nouă primăvară azi,
Cînd imnuri pentru fericire
Din sonde cresc, din grîu, 

din brazi.

Bucegi. Priveliștea ce se des
chide in fața ochilor este locul, 
unde, in fiecare an, vin numeroși 
oameni ai muncii pentru a-și pe
trece timpul liber.

Aci se desfășoară nenumărate 
concursuri de schi la care iau 
startul mari campioni și.. începă
tori. Zangor, Tăbăraș, Micloș sînt 
„modelele" multora dintre cei ce 
se avintă pe pista argintie in con
cursurile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Mii de tineri și tinere 
se întrec in fiecare iarnă in ca
drul competițiilor de mase. Unii 
fac primi „pași" pe schiuri, alții 
sînt de acum 
sint dirze și 
vingătorii se 
de sosire.

Dar, parcă 
adună prietenii sportului zăpezii 1 
In munții Rodnei, pe coborișurile 
Gutinului, in Retezat sau pe coas
tele Semenicului concursurile sint 
la fel de „tari", la fel de pasio
nante.



Oamenii mume ii din Republica Populară Romînă 
își făuresc, sub conducerea înțeleaptă a parti
dului iubit, o viață tot mai bună, tot mai în

floritoare, Luîndu-și soarta în propriile mîini, harni
cul nostru popor, eliberat pentru totdeauna din lanțu
rile exploatării, obține zi de zi realizări tot mai în
semnate în toate domeniile de activitate.

Oriunde îți îndrepți azi privirile, pe tot cuprinsul 
patriei, poți vedea roadele muncii entuziaste ale oa
menilor muncii din Republica Populară Romînă. Ne 
mîndrim cu noile uzine, centrale electrice, furnale și 
sonde; ne mtlnckim cu agricultura noastră socialistă;

ne bucură fa|a nouă a orașelor și satelor; constructi
ve mărețe; ne umple inimile de satisfacție faptul că 
milioane de oameni sînt prietenii culturii, arfelor, ști
inței și sportului.

Un bilanț al tuturor realizărilor noastre în domeniul 
sportului, în cei 15 ani de la proclamarea Republicii 
Populare Romîne este afît de bogat încît cu greu ar 
putea fi cuprins într-un articol de ziar. Totuși, vom 
încerca să prezentăm cîteva din succesele mișcării 
sportive din țara noastră, în acești ani de viață nouă, 
Luminoasă.

Tot mai multi oameni ai muncii pe stadioane
Spre deosebire de trecut, cînd 

sportul era doar la îndemîna unui 
număr restrîns de practicanți, astăzi 
el a devenit un bun al întregului 
popor muncitor. Hotărîrile partidului 
și guvernului nostru au trasat mișcării 
sportive sarcina de a dobîndi un larg 
caracter de mase, de a deveni un pu
ternic mijloc de întărire a sănătății 
oamenilor muncii, de educație comu
nistă, de creștere a unei generații vi
guroase, care să îndeplinească cu suc
ces mărețele obiective ale construirii 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

Activitatea sportivă de mase a că
pătat, an de an, o amploare tot mai 
mare. Campionatele asociațiilor, spar-

Iosif Sîrbu, primul nostru campion 
olimnic

tachiadele de vară și de iarnă. Con
cursul cultural-sportiv, tradiționalele 
crosuri organizate in cinstea zilelor 
festive de 1 Mai și 7 Noiembrie, 
„Cupa Agriculturii" etc. s-au bucurat 
și se bortiră de o largă participare. 
Numai la Concursul cultural-sportiv 
au luat parte — in anul 1961 — pes
te 2.500.000 de tineri și tinere de pe 
tot întinsul țârii. In același an, ca 
urmare a dezvoltării sportului de 
mase, a crescut și numărul particî- 
panților la campionatele și concursu
rile republicane, depășind cifra de 
400.000.

In fabrici, uzine, pe șantiere, in 
școli și universități, in instituții se 
desfășoară astăzi o bogată activitate 
sportivă. Tineri și virstnici se conving 
tot mai mult de influența binefăcătoa
re pe care o are practicarea regulată 
a exercițiilor fizice în întărirea sănă
tății, in mărirea capacității de muncă 
și petrecerea cu folos a timpului li
ber.

Sportul, activitate total necunoscu
tă in trecut in viața satului nostru, 
a devenit, in anii luminoși ai Republi
cii, un prieten bun și drag al tineri
lor țărani muncitori. In numeroase 
asociații sportive sătești se bucură de 
multă popularitate ramuri sportive 
ca atletismul, voleiul, fotbalul, hand
balul, ciclismul, luptele, șahul etc. 
„Duminicile eultural-sportive", în ca
drul cărora își dau mina sportul și 
cultura, sînt o realitate vie a vieții 
noi a satului nostru. „Cupa Agricul
turii" a devenit o competiție tradițio
nală care înregistrează un succes cres- 
cind, angrenind în cadrul diferitelor 
întreceri sute și sute de mii de par- 
ticipanți. Este interesant de arătat că 
unele echipe sătești au atins valori

care le-au permis să joace în fazele 
superioare ale campionatelor republi
cane, după cum sînt numeroși sporti
vii fruntași, unii dintre ei deveniți 
earn pioni și recordmani ai țării, ri
dicați din competițiile populare.

Mase tot mai largi de oameni ai 
muncii îndrăgesc turismul sportiv cu 
diferitele sale ramuri (drumeția, ci
cloturismul, mototurismul etc.) un 
minunat mijloc de recreare, de edu
cație patriotică și cetățenească.

O bogată activitate se desfășoară 
și în cadrul sutelor de asociații spor
tive din școlile medii și profesionale. 
Cu ajutorul organizațiilor U.T.M., al 
cadrelor didactice și al comitetelor 
de părinți, asociațiile sportive din 
școli angrenează in diferite campio
nate republicane școlare de atletism, 
volei, gimnastică, baschet, handbal, 
etc. cu mult peste 100.000 de elevi și 
eleve.

Din rindul maselor de tineret s-au 
ridicat an de an elemente tinere și 
talentate, care au îngroșat rîndurile 
sportivilor fruntași ai țării.

buni sportivi din Europa au fost, 
lungul anilor, Iolanda Balaș, Glie 
Negrea, Aurel Vcrnescu, Ștefan Por 
Ana Tamaș etc. In campionatele 
pene la care au luat parte, sp6 
romîni au mai urcat de 80 de oi 
podiumul de onoare, primind de 4 
ori medalii de argint și de 31 d 
medalii de bronz.

în mișcarea sportivă intemaționa 
organizează cu regularitate și se bi

O puternică bază materială

Voleiul romînesc se bucură de un frumos renume in arena internațională, dato
rită rezultatelor obținute în întreceri cu caracter mondial și european. în foto
grafie : aspect de la IntîLnirea Rapid—TSKA Moscova din finala CCE pe 1961, 

dștigată de bucureșteni

In fiecare an sportivii noștri primesc 
oaspeți de peste hotare, din aproape 
toate colțurile lumii. Aceștia își exprimă 
admirația nu numai pentru organizarea 
tehnică a diferitelor întreceri, pentru 
valoarea sportivilor romîni, ci vorbesc 
elogios și despre stadioanele și sălile 
noastre de sport, despre ospitalitatea 
poporului nostru.

Unul dintre aceștia, FLORINDO MON
TAN ARI (Italia) membru în consiliul de 
conducere al LISP a făcut următoarea 
declarație: „Atenția mi-a fost atrasă, 
din motive profesionale, în primul rînd, 
de instalațiile și bazele sporii re. In 
această prirință, trebuie să spun că sta
dioanele vizitate m-au impresionat prin 
bogăția lor de spațiu și multitudinea 
de instalații sportive. De două ori am 
asistat la manifestațiuni sportive a 
căror valoare tehnică am apreciat-o în 
mod deosebit. în timpul vizitei mele la 
diferite baze sportive am remarcat serio
zitatea cu care tineretul se antrenează 
pentru competiții și condițiile excepțio
nale pe care le are pentru practicarea 
sportului și ridicarea măiestriei sportive**.

Această declarație este elocventă în 
ceea ce privește minunatele condiții ma
teriale pe care regimul nostru democrat- 
popular le-a pus la disnoziția tineretului.

In ultimii ani stadioane impunătoare, săli 
de sport modeme și bine amenajate, nu
meroase baze sportive complexe, ca să nu 
mai vorbim de miile dc terenuri simple, 
au apărut pe întreg cuprinsul țării. 
Astăzi, aproape că nu mai există co
mună, sat, cătun *»i care să nu fie o 
bază sportivă. Este o realitate vie, o 
realitate a zilelor noastre.

Unele din aceste baze sânt pentru noi 
o adevărată mîndrie. Ne gîndim, de 
exemplu, la minunatul parc sportiv 
-23 August* din Capitală, cu marele 
său stadion, cunoscut acum în lumea 
întreagă, cu patinoarul artificial, turnul 
de parașutism și zecile de terenuri de
antrenament pentru numeroase sporturi 
Ne gândim, de asemenea, la Parcul spor
tiv Dinamo, cu bazele sale de tot felul 
inundate m verdeață și flori, la com
plexul Floreasca, la complexul sportiv 
de la Poiana Brașov, la poligonul

Tunari, care au găzduit întrecerile unora 
dintre cei mai buni sportivi ai lumii.

In anii Republicii au fost ridicate sta
dioane încăpătoare și moderne în nume
roase orașe ale țării ca : Bacău, Con
stanța, Galați. Iași, Cluj, Hunedoara, 
Baia Mare, Brașov etc.

Față de 1911, avem astăzi — așa cum 
se arăta la Conferința pe țară a UCFS 
diti februarie — un număr de 5 ori mai 
mare de stadioane și terenuri de fotbal, 
dc 8 ori mai multe piste de atieti-sm, 
de 7 ori mai multe terenuri de volei, 
baschet și tenis, de două ori mai multe 
săli de sport și de 5 ori mai multe 
locuri în tribunele bazelor sportive.

La dispoziția tineretului nostru stau 
astăzi cantități mari de echipamente și 
materiale sportive. Imensa majoritate 
a acestora sînt fabricate în țara noastră 
și nu sînt cu nimic mai prejos decît 
produsele străine.

Cită deosebire între situația de astăzi 
și cea din trecut, pe care ne-o oglindește 
faptul relatat de un cronicar, că la J.O. 
din 1928 dc la Amsterdam, scremerii 
romîni n-au putut lua parte la festivi
tatea de deschidere pentru că... n-au 
avut costume !

0 amintire de pe stadionul Vasil 
bilit, in 1)61,

de mult succes o serie de 
cu caracter mondial și european reze 
tinerilor sportivi și juniorilor. Part, 
rea noastră la aceste întreceri a Jo: 
multe ori incimunată de succes, 
gtnd listei de performante 
22 de medalii de aur, 20 de

Un cuplu care a „colecționat" numeroase medalii în acești ani: Simion Isma 
ciuc și Alexe Dumitru, campioni olimpici și europeni la canoe

Campioni ai lumii
în timpul regimurilor de tristă memo

rie burghezo-moșierești, participarea unui 
sportiv, a unei echipe romînești la un 
campionat mondial sau european, în indi
ferent care sport, era o raritate și ea 
se făcea cu mari dificultăți. Indiferența 
guvernanților din acele vremuri și lipsa 
aproape totală de sprijin pentru sport 
făceau ca țara noastră să jie aproape 
necunoscută in arena sportivă internațio
nală. Doar cîteva succese răzlețe, ale 
unor boxeri profesioniști, boberi sau 
călăreți făceau ca din cînd in cînd 
numele țării noastre să mai apară prin 
cite un clasament al unei competiții 
sportive de amploare.

Cită deosebire în această privință 
între zilele noastre și trecutul întunecat !

Numai în ultimii 15 ani, purtătorii 
trieourilar cu stema Republicii Populare 
Romîne au realizat succese pe care înain
te vreme nimeni nici măcar nu le putea 
visa și care au făcut ca azi Romi ni a să 
fie cotată printre țările fruntașe ale 
sportului mondial, iar participarea spor
tivilor noștri la orice competiție să fie 
privită cu interes, cu stimă, cu admi
rație. Sportivii noștri au fost prezenți 
la majoritatea competițiilor mondiale și 
europene, unde au obținut victorii de

și ai continentului
răsunet sau locuri de frunte, care, alături 
de succesele obținute în celelalte domenii 
de activitate, au contribuit la creșterea 
prestigiului internațional al patriei noas
tre. Să dăm cîteva cifre elocvente:

Participi nd la diverse campionate mon
diale, sportivii romîni au reușit să 
ciștige titlul suprem de. 29 de ori in 
nouă ramuri și anume: caiac-canoe, 
handbal, lupte, parașutism, popice, șah, 
scrimă, tenis de masă, tir. Numele unor 
campioni mondiali ca Simion Ismailciwc, 
Valeri u Bula ica, Olga Orban-Szabo, 
Maria Alexandru, Petre Ivănescu, Irina 
Hector, Iozefina Ștefănescu ș.a. sînt bine
cunoscute iubitorilor de sport de pe 
toate meridianele. La aceste campionate 
mondiale — cărora li se adaugă cele de 
gimnastică și volei — sportivii romîni 
au mai cucerit 15 medalii de argint și 
22 de bronz.

La fel de valoroasă a fost și partici
parea reprezentanților țării noastre la 
campionatele europene în diferite ramuri 
de sport. în șapte dintre sporturi (atle
tism, box, caiac-canoe, canotaj acade
mic, tenis de masă, aeromodelism și 
tir) au fost cucerite 15 medalii de aur, 
deci tot atîtea titluri de. campioni ai 
continentului nostru. Printre cei mai

10 de bronz. Printre tinerii sportivi J 
au cucerit asemenea victorii la coznl 
nate mondiale sau europene jwzJ 
sau criterii mondiale ale tineretului^ 
numără Marin Fereca tu, Ra du Negia 
cu, Dorin Giurgiucă, precum și Petei 
Suciu, Răcelescu, Ifaidu, Voinea, Di| 
triu II și ceilalți tineri fotbaliști, <1 
au cîștigat locul I în Turneul de Jh/iI 
U.E.F.A. chiar în acest an. I

în afară de listele campionilor 
diaU și europeni, numele unor spori 
ai patriei noastre au figurai și Jigurel 
la loc de cinste pe tabelele recordmani 
lumii. In decursul celor 15 ani, la q 
ne referim, au fost omologate de /q 
rațiile internaționale un număr de I 
de recorduri mondiale, aparținînd «pol 
vilor noștri seniori: 15 la atletism,] 
la parașutism, 2 la tir și dte imuJ 
aeromodelism și aviație sportivă, 7] 
buie, de asemenea, să arătăm că Iiol 
rofilul Fiți Balaș a realizat 10 record 
de juniori (de lumii.

Extrem de valoroase sini, în sped 
recordurile stabilite de porațund 
Ghe-orghe Iancu, omologat ca dș-dnil 
avînd zero metri media celor două 1 
turi și Iolanda Balaș, cu al său 1,91 
la săritura în înălțime.



par, vorbind despre recorduri se cu
le, desigur, să arătăm că sportivii 
fetri dețin și asemenea performanțe 
p ar fi recorduri mondiale unicersi- 
re (ZoJtan Vamoș, Maria Diaconescu

etc.), nenumărate recorduri balcanice 
(Ilie Saved, Eugen Ducu. Ana Sălâgean, 
Florica Grecescu. Alexandru Bizim ere.) 
precum și recorduri ale unor mari sta
dioane din principalele orașe ale lumii.

27 de medalii olimpice
Aici, trăgătorul Iosif Sirbu &

cu succese izolate la J. O. 
niciodată un titlu olimpie.
la jocurile din 1924, 1928

altfel au stat lucrurile la

[Generații de-a rindul, sportivii ro- 
tni s-au mulțumit doar cu... parti- 
parea sau
Icîștigind 
ba a fost
| 1936.
ICu totul
timele trei ediții ale J.O., la care 

k participat reprezentanții R.P. Ro
ii ne. Concurind Ia Helsinki in 1932,

Melbourne in 1956 și la Roma in 
60, sportivii romîni au cucerii vie
rii de mare răsunet, avind compor- 
ri demne de toată lauda.
Să luăm mai intîi .1. O. de la Hel

sinki.
cucerit prima medalie de aur olim
pică a țării noastre. Boxerul Vasile 
Tiță a ciștigat medalia de argint, iar 
trăgătorul Gh. Lichiardopol și boxerul 
Gheorghe Flat au ocupat locurile 3.

Marea afirmare olimpică a sportu
lui rominesc s-a petrecut patru ani 
mai tîrziu, în îndepărtata 
La J. O. de la Melbourne, 
stat al R.P.R. a răsunat de 
salutind victoriile olimpice
Leon Rotman (de două ori), Nicolae 
Linca, Ștefan Petrescu și a cuplului 
Simion Ismailciuc — Alexe Dumitru. 
La aceeași ediție, Olga Orban, Mir
cea Dobresey și Gheorghe Negrea au 
cucerit medalii de argint, iar Constan
tin Dumitrescu, Francisc Horvath, Gh. 
Lichiardopol, Elena Leuștean și echi
pa feminină de gimnastică au primit 

pe 
pe

Australie, 
imnul de 
cinei ori, 
ale Iui

h Sofiat unde lolanda Balaș a sta- 
cord mondial la înălțime

re-

medalii de bronz. In clasamentul 
națiuni, R.P. Romînă s-a situat 
locul II din 67 țări participante.

Succesul de la Melbourne a fost
editat și în 1960 în „Cetatea eternă", 
Roma. Aici, Iolandei Balaș, lui Ion 
Dumitrescu și Dumitru Pirvulescu le-a 
fost inminată medalia olimpică de 
aur. Ion Cernea a cucerit-o pe cea 
de argint, iar Lia Manoliu, Maria Vi- 
col, echipa feminină de gimnastică, 
Ion. Monea, Leon Rotman și Ion Ță- 
ranu au obținut medalii de bronz. In 
cea mai puternică edi(ie a J.O. moder
ne, recunoscută ca atare de toți spe
cialiștii sportului mondial, țara noas
tră a ocupat locul 10 din 84 de țări.

Așadar, bilanțul nostru la ulti- 
fost : 

de
mele trei ediții ale J. O. a
9 medalii de aur, 5 de argint și 13 
bronz !

Prestigiul internațional al sportului 
bmînesc a crescut mulțumită și al- 
br aspecte, nu numai rezultatelor 
ropriu-zise ale sportivilor noștri.

Vom da dintre numeroasele declarații 
a 

Stanley Rous, 
„Turneul a fost

făcute de diverși oaspeți, pe cea 
președintelui F.I.F.A., 
după Turneul UEFA :

B a

Mii și mii de tineri iau parte la demonstrațiile sportive de mase organizate în 
lorla o asemenea demonstrație

Paralel eu aceasta, s-au dezvoltat 
neîntrerupt și relațiile noastre spor
tive externe. In momentul de față 
R.P. Romînă este afiliată la 44 de 
organizații sportive internaționale, re
prezentanții săi au fost aleși in or
ganele de conducere a 15 federații 
internaționale, am avut întilniri di
recte cu sportivi din 58 de țări (n-am 
inclus in această cifră intilnirile in
directe din cadrul J. O. și al i cam
pionatelor mondiale), Comitetul O- 
limpic Romin face schimb de publi-

din Capitală, ei înscriu cu trupurile

cații și informații sportive cu 110 
mitete olimpice naționale.

A crescut în mod substanțial Ș> 
volumul competițiilor noastre inter
naționale. Dacă in perioada 1950—1953 
sportivii romîni participau anual la 
80—100 de competiții, in ultima peri
oadă numărul acestora a trecut de 
500 pe an. In ultimii 5 ani, R.P. Ro- 
mină a fost vizitată de peste 500 de 
delegații, iar peste 800 de delegații 
sportive romînești s-au deplasat 
te hotare.

Cifre care vorbesc de la sine
• Un important stimulent pentru

creșterea măiestriei sportivilor noștri 
îl constituie sistemul de clasificare 
sportivă. La sfîrșitul acestui an, avem 
66 de maeștri emeriți și 956 de maeș
tri ai sportului, precum și aproape 
4000 ‘ - - -

• 
tate
care
trenori au primit titlul de mare cinste 
de „antrenor emerit".

de sportivi de categoria I. 
Pentru succesele deosebite repur- 
în munca de pregătire și de edu- 
a sportivilor, un număr de 8 an-

țara noastră In 
cu viatul drag

fotografia de fală, luată 
tuturor: ~PACE

nată de succes. Echipa de volei 
pid București a ciștigat trofeul în 
și de alte două ori a jucat în finală 
(1960 și 1962) ; echipa feminină de 
handbal Știința București a cucerit 
anul trecut Cupa 
la tenis de masă.

ca și C.S.M. Cluj

• Ca o dovadă 
se bucură sportul 
tare, în ultimii ani o serie de antre
nori romîni (volei, canotaj, rugbi etc) 
au fost solicitați să pregătească spor
tivi sau echipe din alte țări ~ 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
Irak, Indonezia, R.A.U. etc.).

• Țara noastră are la ora 
aproape 100 de arbitri internaționali, 
care s-au bucurat de bune aprecieri 
în competițiile pe care le-au condus.

a prețuirii de care 
rominesc peste ho-

ce

(R. S. 
Turcia,

actuală

fara noastră s-a impus în mod vigu- 
os și datorită modului impecabil in 
•are a organizat diferite competiții 
e mare amploare, mult apreciate de 
aspeții străini.
Sala Floreasca din Capitală a găz- 

luit în 1953 cea de-a 20-a ediție a 
ampionatelor mondiale de tenis de 
nașă. După doi ani, terenurile din 
’arcul Sportiv „Dinamo", standurile 
le tragere ale poligonului „Tunari" 
i pista nautică de pe lacul Snagov 
iu găzduit și ele competiții de mare 
anvergură : campionatele europene 
le volei, tir și — respectiv—canotaj 
icademic feminin. In 1958 am putut 
irmări la București întrecerile Cri- 
eriului mondial de scrimă al junio- 
ilor, iar in 1962 cinci orașe ale țării 
u fost teatrul de disputare a uneia 
lin cele mai reușite ediții a Turneu- 
ui de fotbal pentru juniori U.E.F.A. 
n acest an a avut loe ediția a doua 
i „mondialelor" feminine de handbal 
n șapte, a cărei finală a atras in 
ribunele stadionului Republicii pes- 
e 25.000 de spectatori, un adevărat 
eeord al competiției ! De altfel, Ia 
oate competițiile citate mai sus s-au 
nregisțrat asemenea recorduri iar 
>rganii|ărea s-a bucurat de cele mai 
bune aprecieri din partea tuturor.

bucură

din 32 
puter-

mondiale uni- 
tineretului

Helsinki un 
de aur, 76 de

Dumitru Pirvulescu,
Hei de aur la J.O de la lloma

câștigătorul

Fiecare amă-

ROMEO VILARA 
RADU URZICEANU

fata noastră și care 
Republicii Populate

de organizare ridicat 
Federația Romînă de 
aceasta".

aprecieri s-au bucu-

din inimă partidului 
succesele noastre ți

organizat cu pricepere.
nunt s-a bucurat de atenție. Comisia 
de organizare este foarte impresiona
tă de nivelul 
și a felicitat 
Fotbal pentru

De frumoase
rat tradiționalele campionate și con
cursuri internaționale ale R.P. Romi
ne, organizate la atletism, tir, gim
nastică, ciclism, călărie, sporturi nau
tice, volei, hochei pe gheață, pentat
lon modern etc. La întreceri au luat 

" parte sportivi de renume mondial din 
toate continentele, care în plăcuta 
ambianță oferită de stadioanele și 
bazele noastre sportive, de entuzias
tul și competentul nostru public, de 
perfecta organizare tehnică au reușit 
performanțe de răsunet, recorduri 
mondiale, europene și nenumărate 
alte recorduri ale țărilor respective. 
In felul acesta, numele capitalei noas
tre figurează pe tabelele de recorduri 
ale multor țări.

Dar cea mai grandioasă competiție 
sportivă organizată de (ara noastră 
rămine eel de-al patrulea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților 
din 1953. Cu această ocazie au evo
luat la București 4366 tineri și tinere 
din 54 de țări.

Geta Pitică și Maria Alexandru, câștigătoare ale probei de dublu la ultima 
edifie a C.M. de tenis de masă de la Pekin

• In mișcarea noastra sportiva mai 
activează 83 de antrenori de categ. 
I, 553 de categ. a II-a, 1798 de categ. 
a IlI-a și 753 de categ. a IV-a.

• Un mare număr de instructori 
sportivi desfășoară o muncă intensă 
în toate ramurile sportive. Numai în 
ultimii trei ani au absolvit diferitele 
cursuri de pregătire peste 25.000 de 
instructori.

• Institutul de Cultură Fizică din 
București pregătește cadre de spe
cialiști cu o înaltă calificare. In ulti
mii 15 ani au absolvit I.C.F. un nu
măr de 1418 tineri și tinere, care au 
devenit profesori de educație fizică, 
antrenori, metodiști, activiști sportivi.

• In cadrul diferitelor întreceri 
sportive organizate cu prilejul Festi
valurilor Mondiale ale Tineretului și 
Studenților sportivii romîni au cuce
rit la Budapesta, Berlin, București, 
Varșovia, Moscova și 
număr de 45 medalii 
argint și 79 de bronz.

• La Campionatele 
versitare, reprezentanții 
studios din R.P.R. au obținut 16 tit
luri de campion, s-au clasat de 22 de 
ori pe locul doi și de 33 de ori pe 
locul trei. La Universiada de la Sofia, 
țara noastră a ocupat locul 2 
de națiuni participante, după 
nica echipă a U.R.S.S.

• De o deosebită atenție se 
în rîndul sportivilor noștri competi
țiile în care se întrec cu reprezentan
ții celorlalte țări balcanice. La at
letism, baschet, box, lupte clasice și 
libere, tenis, sportivii romîni au cu
cerit, din 1956 și pină azi, 129 de 
titluri de campioni, 101 medalii de 
argint și 106 medalii de bronz.

• Evoluția sportivilor Republicii 
noastre în diferitele întreceri din ca
drul popularelor competiții „Cupa 
campionilor europeni14 a fost încunu-

Handbaliștii noștri tși manifestă d'n plin entuziasmul după finala campionatului 
mondial de la Dortmund, pe care au ciștigat-o strălucit

Faptele ți cifrele de mai sus, care îmbrățișează numai o parte din 
realizările pe care le-am avut în acești ani, oglindesc marile succese ale 
mișcării noastre sportive, obfinute sub steagul Republicii dragi populare.

Sint succese frumoase, care se bucură de o înaltă apreciere în ron
durile milioanelor de cetățeni iubitori ai sportului din 
au contribuit la creșterea prestigiului internațional a!
Romine.

Pentru toate acestea, sportivii noștri mulfumesc 
iubit, sub conducerea căruia au fost obținute toate
ale cărui indicații constituie pentru întreaga noastră activitate un ghid 
permanent, un important factor mobilizator în munca de zi cu zi a orga
nelor și organizațiilor sportive, a tuturor membrilor UCFS.

Totodată, sportivii, antrenorii și activiștii noștri, conșfienți că — așa 
cum se arăta și în Salutul C.C. a) P.M.R., Consiliului de Sfat și Consiliu
lui de Miniștri, adus Conferinței pe țară a UCFS — nu s-a atins încă o 
valoare ridicată In toate ramurile sportive, corespunzătoare condițiilor și 
posibilităților existente, se angajează să muncească mai mult și mai bine 
și să ridice nivelul performantelor la toate sporturile la o valoare inter
națională !



Selecționata de tineret 
a R. P. Romîne 

învingătoare in Etiopia

Ce-i nou la echipele de categoria A • ©•
Bilanțul anului 1962

I
3-0 cu reprezentativa armatei 

etiopiene -

cu îoarte puține excepții, în prezent 
fotbaliștii noștri se afla intr-o scurtă 
vacanță, prilejuită de sărbătorile de 
iarnă. Apoi, la începutul mmi ianua
rie ei își vor relua pregătirile, între
rupte nu de mult, în vederea returu
lui campionatului. Cum se vede, echi
pele fruntașe și-au întrerupt activita
tea pentru foarte puțin timp.

o pauză 
mentele 
și în sală, sub < 
rului N. Săbăslău, ,__
fizică va fi ajutat de antrenorul 
atletism dr. Amăutu.

alADDIS ABEBA 28. — Joi, în 
doilea meci susținut în cadrul tui- 
neului in Etiopia Selecționata de ti
neret a R.P. Romine a dispus de re
prezentativa armatei etiopiene cu ^co
rul de 3—0. Intîlnirea a prilejuit un 

■ joc foarte frumos, mai ales din partea 
jucătorilor romîni, care — mai aclima
tizați— au avut o comportare la n - 
velul posibilităților lor. Selecționata 
armatei etiopiene, in rinduriie căreia 
activează cițiva internaționali, s-a a- 
părat supraaglomerat, cu 8—9 oameni, 
reușind astfel să limiteze proporțiile 
Infr'ngerii.

Cele trei goluri ale învingătorilor 
au fost marcate de Raksi (2) 
Avram.

Duminică, Selecționata de 
a R.P. Romine va susține 
meciului cu echipa națională
piei. Intilnirea aceasta este așteptată 
cu mare interes.

și Sorin

tineret
revanșa 
a Etio-

Vorbeam insă de cit-eva excepții. Este 
cazul jucătorilor de la Petrolul Plo
iești. Ei nu și-au încetat antrenamen
tele nici zilele acestea și le vor con
tinua în perioada în care majoritatea 
ecisxpelor se afiâ în vacanță.

— Am rămas și rămînem in pregătire 
— ne explica antrenorul Ilie Oanâ — 
pent? a că ne așteaptă un sezon des
tul de încărcat. In afară de restanța 
cu Steaua și returul campionatului, in 
care vrem să ne îmbunătățim poziția 
in c.asament, avem de susținut și două 
meciuri cu Ferencvaros Budapesta, in 
„Cupa orașelor-tirguri”. Și dorința 
noastră de calijicare in turul următor 
al acestei competiții trebuie sprijinită 
neapărat pe o pregătire temeinică 
Este ceea ce vrem să realizăm pnn- 
tr-un orogram de antrenament judicios 
alcătuit in baza analizei activității din 
tur, fixată la 6 ianuarie. Săptâmina 
aceasta am ținut două ședințe de pre
gătire, iar dz la 6 ianuarie ne vom 
antrena zilnic.

Petrolul dispune de lotul său com
plet. In ce privește 
Ferencvaros. echipa 
pus 27 februarie și 
Iul a acceptat. A 
unde se va disputa

datele jocurilor cu 
budapesiană a pro- 
6 martie și Petro- 
rămas de precizat 
primul meci-

•ir
La Cluj, Știința si-a continuat și ea 

antrenamentele săptâmina aceasta, după 
partida cu Novisad. Jucătorii vor face

DE

pină ia □ ianuarie. Anirena- 
vor avea loc, alternativ, afară 

sală, sub conducerea antreno- 
N. Săbăslău, care în pregătirea 

de

★
Zăpada care a căzut a încurcat soco

telile fotbaliștilor de la Farul. Aceștia 
urmau să joace duminica trecută cu 
echipa de tineret. însă timpul nu le-a 
permis, astfel că au intrat intr-o va
canță de 10 zile. De la 4 ianuarie toți 
jucătorii vor fi din nou la dispoziția 
antrenorului A. Botescu, urmînd ca 
in zilele de 5 și 6 ianuarie să se pre
zinte la vizita medicală, iar la 7 ia
nuarie la primul antrenament al anu
lui. In ce privește lotul de jucători, 
s-a produs o singură modificare : Mă- 
nescu a plecat ~x 
militar. Pentru 
tul de extremă 
tescu s-a oprit 
losit în cîteva 
altă preocupare a antrenorului 
găsirea unei „dubluri” pentru fundașul 
Buzea care a dat un randament scăzut 
după accidentul suferit. Ca soluție Bo
tescu reflectează asupra jucătorului 
Nicoară. Bineînțeles că pe primul plan 
stâ munca de instruire. Liderul trebuie 
să confirme, in primăvară, printr-o com
portare la fel de bună poziția pe care 
o ocupă

să-și satisfacă stagiul 
înlocuirea lui pe pos- 
stînga antrenorul Bo- 
asupra lui Ologu, fo- 

meciuri pe dreapta. O 
este

în clasament.

★
antrenament al Progresului 
a avut loc la 22 decembrie,

Ultimul 
București ___
după care a urmat un control medical. 
Jucătorii își vor relua pregătirile la 
7 ianuarie. Activitatea pe 1963 va în
cepe tot cu vizita medicală. Ea va fi 
urmată de analiza comportării echipei 
în toamnă. Concluziile acestei analize 
vor sta la baza planului de antrena
ment. Din lot vor lipsi Pașcanu și 
Sandu, plecați să-și facă stagiul mili
tar.

Atletele fruntașe de la 
și aruncări au rezultate

sărituri
valoroase

Mers vioi pe loc sau in jurul ca
merei și alergare ușoară pe loc.

Ex. 1. — Stind : 
prin înainte lateral 
stingă — revenire, 
dreapta. Se execută

Ex. 2. — Stind : legănarea alterna- 
spre stingă și dreap- 
și întinderea repetată

ducerea brațelor 
și pas lateral la 

Aceeași spre 
de 3—4 ori.

tivă a brațelor 
ta cu îndoirea

★
In sfîrșit — pentru a încheia aceste 

scurte vești din cluburi — la Iași jucă
torii echipei C.S.M.S. sînt in vacanță 
pînă la 7 ianuarie, cînd va avea loc 
vizita medicală. De la 8 ianuarie ieșe
nii se vor antrena de cinci ori pe săp- 
tămînă. Două ședințe de pregătire vor 
avea loc afară, iar celelalte în sală. 
Paralel se va desfășura o activitate 
teoretică (prelucrarea regulamentului de 
joc, referate susținute de jucători etc.). 
Antrenorul Tr. Iordache are la dispo
ziție efectivul obișnuit de jucători.

ori cile 6—8 legănări.
4. — Ghemuit cu sprijinul mîi- 
pe sol: deplasare inainte.
5. — Șezind cu genunchii in- 
rr iniile apucă gambele: răstur- 
corpuluî pe spate și revenire.

(14,37)
(12,80) 
(10,54) 
(12,31) 
(13.12) 
(11,21) 
(12,07) 
(11. '

Erica — . - __ _____ ,
Lia Manoliu (Met. Buc.) ' 
Livia Orosz (SSE Brașov) 
Mei. Silaghi (Voința Buc.) 
Ana Macovei (Met. Roman) 
Cristina Gurău (Prog. Buc.) 
Marg. Szabo (St. Timiș.) 

,98) Augusta Bugnariu (St. Cluj)

Scherer (Voința Br.)

(M7) 
(549) 
(54D 
(—)

SĂRITURĂ IN ÎNĂLȚIME

SĂRITURĂ IN

ARUNCAREA SULIȚEI

ARUNCAREA GREUTĂȚII

41,542
42,320
44,209
43,438

(54,29)
(51,48)

(1,91) lolanda Balaș (Steaua) 
Rodica Voroneanu (Șc. 

U CFS Roman) 
Mihaela Popescu (CSS Buc.) 
Eva Mayer (U.T. Arad) 
Simona Dăscălescu (CSS Buc). 
Utte Popescu (CSM Mediaș) 
Elena Vîrlan (CSS Buc.)

Cornelia Toma (SSE Oradea) 
Niculina Balea (CSS Brașov) 
Jana Neagu (C.S.O. Craiova) 
Elf. Nicolaus (CSS Brașov)

LUNGIME

1 10 25 50

1959 1,84 1,49 1,45 1,38
1960 1,86 1,50 1,44 1,39
1961 1,91 1,50 1,46 1,40
1962 1.87, 1,52 1.48 1.40

1959 1.565 9042 P
1960 1,571 9107 P
1961 1.590 9308 P
1962 1,601 9429 P

ARUNCAREA DISCULUI

1959 15.41 11,05 10,18 9,52
1960 15,55 11,15 10,27 9,50
1961 15,97 12,00 10,59 9,95
1962 15,95 11,72 10.81 10.18

1959 12,574 8908 P
1960 12,400 8793 P1961 13,230 9345 P
1962 12.948 9157 P

(5.64)

(5,48)

Cluj)

5.56
5,53
531
5.50

Viorica Belmega (CSM __ w,
Olga Borangic (St. Buc.)* 
Aurelia Sîrbu (Met. Buc).
Maria Pândele (Unirea Buc). 

) Gab. Radulescu (CSS Buc). 
Julieta Bal ea (CSS Brașov).
Utte Popescu (C.S.M. Mediaș) 
Maria Budan (St. Buc.) 
Ec. Potoroacă (SSE PI.) 

Marg. Miliadis (Din. Buc).

1959 5,n 5,« 5,43 <41
I960 534 5,42 548
1941 S3« 5.a 5,1»
1962 S.14 5,50 5.21 5.M

1959 S.S45 8835 P
I960 5,650 9079 P
1961 5,669 9123 P
1962 5.702 9199 P

15,95
14.41

(15,97) Ana Sălăgean (Din. Brașov)
(14,49) Anca Gurău (Frog. Buc.)

(41,96)
(45.44)
(41.55) 
(43,73) 
(39,82)
(43.55)
(37.44) 
(40,51)

Lia Manoliu (Met. Buc) 
Ol. Cataramă (Șc. Sp. UCFS

C-lung)
Elena Cosac (St Buc.) 

Niculina Barbu (Rapid Buc) 
Ildiko Szabo (St. Buc.) 
Anca Gurău (Prog. Buc.) 
Ana Macovei (Met. Roman) 
Ana Sălăgean (Din. Brașov)
C-ța Stan (Voința Buc.) 
Eliza Soos (St. Buc.)

(56,64) Maria Diaconescu (Steaua)
(34.34) Mih. Brandsdorfer (CSS Buc.)
(47.34) Rodica Bucea (CSS Timiș.) 
(40,13) Sabina Stoica (St. Buc.) 
(—) Marilena Ciurea (CSS Br.)

(34,83) Georg. Niculescu (CSS Buc.) 
(40,90) Ana Nyilas (Met. Buc.)

(36,72) Marii. Oțeleanu (SSE Craiova) 
(31,58) Elena Neacșu (Șc. Sp. UCFS

41,55
41,00
40,51
40,12
39.24
39,03
38.24 .
C-lung)

(34,96)

Elena Neacșu (Șc. Sp. UCFS

Maria Petuhova (St. Buc J

PENTATLON

40,586
40,937
41,189
41,592

Buc.) 
Buc.)

Un nou spectacol pe patine

PRONOEXPRES •PRONOSPORT O

date de

oglinzii de gheață

De la I. E. B. S.

ducerea 
in sus. 
ridicare

a picioarelor — imitarea patinajului. 
Se execută de 8—12 ori in ritm vioi.

Ex. 3. — Stind depărtai cu brațele 
in sus : legănarea laterală a trunchiu
lui spre stingă și dreapta. Se execută 
de 2

Ex.
ni lor

Ex. 
doiți. 
r.area
Se execută de 4—6 ori.

Ex. 6. — Stind depărtat : 
brațelor prin înainte oblic 
arcuirea corpului înapoi și
pe virfuri, revenire, apoi aplecarea 
trunchiului cu relaxarea brațelor in 
față. Se execută de 4—6 ori.

Ex î. — Stind cu miinile pe șold: 
Sărituri ușoare ca mingea pe loc de 
3 ori apoi săritură cu extensia corpu
lui. Se execută de 3 ori cite 8 sări-

și Federația 
au rezervat 

pe

„Povestea.
Studioul de televiziune 

romină de hochei-patinaj
amatorilor de reuniuni artistice 
gheață o surpriză plăcută : în ziua de 
1 ianuarie 1963 va avea loc pe pati
noarul artificial „23 August” specta
colul intitulat „Povestea oglinzii de 
gheață* prezentat de tină ruj nostru 
ansamblu de patinaj artistic.

Este prima apariție in fața publi
cului a tinerilor noștri „artiști ai gheții” 
intr-un spectacol în toată 
vestea oglinzii de gheață* 
unui om de zăpadă și a 
nici băieți, care ne vor

regula. „Po- 
este povestea 
doi năstruș- 
purta de la

Ecuator la Polul Nord. Decorurile, cos
tumele, regia de lumini. în general 
punerea în scenă a acestei feerii au 
cerut eforturi deosebite din partea rea
lizatorilor ei. Ilustrația muzicală apar
ține lui Dan Jelescu.

Luminile „rampei” de pe stadionul 
de iarnă din parcul ,,23 August" se vor 
aprinde marți seara în jurul orei 19.

• Terenurile de tenis din parcul 
sportiv Dinamo au fost transformate 
în patinoar. Accesul publicului, pe 
această nouă bază sportivă de iarnă : 
zilnic intre orele 9—11,30 și 16—19.

(—) Maria Budan (St. Buc.)
(4238) Aurelia Sîrbu (Met. Buc.)
(—) Olga Borangic (St. Buc.)
(4201) Maria Pândele (Unirea Buc.) 
(3910) Utte Popescu (CSM Mediaș) 
(3482) Elena Vîrlan (CSS Buc.) 
(—) Eva Mayer (U.T. Arad) 
(—) Liana Jung (Steaua)
(—) Const. Pitr-op (Unirea 
(3477) Lucreția Stancu (Din.

1 10

1959 4174 3405
1960 4177 3550
1961 4238 3477
1962 4332 3474

LOTO-CENTRAL
Uiumul concurs Pronosport al anului 

atrage întotdeauna un număr mare 
de parucipanți.

Iată acum programul acestui atractiv 
concurs Pronosport (nr. 52 din 30 de
cembrie 1962) cu pronosticurile 
..Programul Loto- Pronosport
1. Bologna—Napoli
2. Catania—Atalanta 1 X
3. Iniemazionale—Rorna L 2
4. Juventus—Man to va 1 X
5. Lanerossi—Genoa 1 2
6. Palermo—Modena 1 X
7. Sampdoria—Torino 1 X
8. Spal—Milan X 2
9. Messina—Como 1

10. Sambenedettese—Brescia 2
11. Triestina—Leeco 1 X
12. Verona—Padova 1
Sp. Venezia—Fiorentina 2

Participați la aoest ultim concurs Pro
nosport al anului ! AZI ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor. In Capi
tală și în orașele de reședință regiona
lă se mai pot depune buletinele prono
sport și mîine dimineață pînă la orele 
13.
• A devenit o obișnuință ca, în seara 

de revelion, veselia șl petrecerea să fie 
completate de aflarea rezultatelor tra
gerii speciale Loto-Central.

De data aceasta, însă, MAREA TRA
GERE a REVELIONULUI prezintă un 
interes mult mal mare decît în anii tre- 
cuți. Unul din motive este și faptul că, 
pentru prima dată, la o tragere specia
lă Loto-Central se extrag 62 de numere 
din urnă : 2 extrageri pentru premiile 
în bani (în total 19 numere) și 10 extra
geri pentru premiile suplimentare în 
obiecte (în total 43 de numere).

Premiile suplimentare constau din :
— AUTOTURISME (,, Skoda—Felida”; 

„Moskvici” și ,,Skoda—Octavia”) și EX
CURSII în U.R.S.S. în NUMĂR NELIMI
TAT.

— MOTOCICLETE, FRIGIDERE, TELE
VIZOARE, ARAGAZURI, MAȘINI DE 
CUSUT, MAȘINI DE SPALAT RUFE, 
APARATE DE RADIO, CEASORNICE 
etc.

In plus, la marea tragere specială 
LOTO-CENTRAL A REVELIONULUI, în 
afara numeroaselor premii în bani și 
obiecte, LOTO-PRONOSPORT oferă fru
moase cadouri :

— „Un ceas deșteptător ori un calen
dar de buzunar”, pentru participanții 
care joacă cîte un bilet întreg de 910 
lei.

— O pungă cu următoarele obiecte : 
„Una scrumieră emailată, un pachet ți
gări Loto-Pronosport, o agendă telefoni
că, o oglindă și un calendar de buzu
nar” pentru participanții care joacă cita 
un bilet sfert de 227,50 led.

agendă telefonică și o oglindă” 
fiecare bilet întreg de 40 lei.
oglindă și un calendar de 
pentru fiecare * ” ’

VOLEI : sala Dinamo, de la
16,30: finalele competiției dotată cu 

, cupa „A 15-a aniversare a R.P.R.“.
POPICE : arena Unirea, de la ora 

16 : concursul dotat cu cupa „A 15-a 
aniversare a R.P.R.".

HANDBAL : sala Politehnica, de 
la ora 8.30 și de la ora 17 : întreceri 
în cadrul cupei „A 15-a aniversare a 
R.P.R." rezervată echipelor studen
țești

meciurile pentru locurile 3—4 (fete și 
băieți) și 1—2 (fete și băieți).

POPICE : arena Unirea, de la ora 
8: concursul dotat cu cupa „A 15-a 
aniversare a R.P.R.".

— „o 
pentru

— »»O 
zunar” 
23 lei.

— „100 șervețele și un 
zunar” pentru fiecare 
20 lei.

<£ Se aduce la cunoștința participanților 
că agențiile Loto-Pronosport sînt în
chise în ziua de 1 ianuarie 1963, iar 
miercuri 2 ianuarie 1963 ele vor func
ționa cu începere de la ora 15.

Buletinele pentru concursul „PRONO- 
EXPRES” din 2 ianuarie se pot depune 
numai pînă în seara zilei de luni 31 
decembrie 1962.

bilet sfert

calendar de 
bilet întreg

Premiile concursului Pronosport

MÎINE

BASCHET : sala Giulești, de la ora 
8,30: finalele cupei „A 15-a aniversare 
a R.P.R.". Se vor disputa, în ordine,

S-au pus în vînzare la casa patinoa
rului artificial din parcul „23 August” 
biletele pentru spectacolul „Povestea 
oglinzii de gheață”, feerie interpretată 
de Ansamblul de’ tineret de patinaj ar
tistic, ce va avea loc marți 1 I

Pentru public patinoarul 
este deschis sîmbătă 29 KII. 
10—12 și 17—19, duminică 30 
10—12 și 15—17 și luni 31 XII. 
10—12.

I 1963.
artificial
1962
XII

. 1962

ora 
ora 
ora

Sîmbătă 29 decembrie, ora 18, se redeschide cinematograful „Patria14 
cu filmul pentru ecran panoramic „Povestea anilor înflăcărați"; în com
pletare filmul documentar sovietic „Neva".

Biletele s-au pus în vînzare la casele cinematografelor : Republica și 
București. Pentru întreprinderi și instituții la casa cinematografului Patria.

bu- 
de

bu- 
de

nr. 51
Pr. special (12-f-l) : 2 variante a cîte 

25.000 lei. Categoria I: 4 variante 
29.014 lei. Categoria a H-a : 102,1 varian
te a cîte 813 lei. Categoria a IH-a: 1253,7 
variante a cîte 99 lei.

Premiul special a fost obținut de Sin- 
culescu Ion din reg. Argeș și Mihai S. 
Mihai din Ploiești, cărora le-a revenit 
cîte 54.014 
de categ.

Rubrică 
sport.

a cîte

led (premiul special șl premiul 
I).

redactată de Loto-Prono-



Un strălucit final de sezon
SELECȚIONATA STUDENȚEAS
CĂ A TĂRII A ÎNVINS CATE
GORIC NAȚIONALA IUGOSLA

VIEI : 22—13 (13—5) 1
Ce dovadă mai grăitoare pentru 

valoarea handbalului nostru masculin 
decît partida de joi seara, în care se
lecționata studențească a țării s-a 
impus categoric în fața reprezentati
vei Iugoslaviei ? La un interval de 
două zile o altă formație romînea- 
scă, complet nouă față de cea care 
a evoluat marți, a obligat redutabila 
echipă iugoslavă să părăsească din 
nou terenul învinsă. Și încă de ce 
manieră !

Cu greu vom ,uita această întîl- 
nire, poate una dintre cele mai fru
moase desfășurate sub cupola sălii 
Floreasca. Cu priceperea și ambi- 
ția-l caracteristică, antrenorul En- 
gen Trofin a pus pe picioare o echipă 
plină de perspective, cu o valoare 
de necontestat, care joi seara pur și 
simplu ne-a delectat. Iar pentru a 
sublinia și mai puternic valoarea suc
cesului, trebuie să vă spunem că în 
afara formației R. D. Germane, nici 
o altă reprezentativă națională din 
lume nu a reușit pînă acum să în
vingă echipa Iugoslaviei la 9 goluri 
diferență! Și, rețineți, scorul de 
22—13 (13—5) cu care studenții ro
mîni au terminat învingători în a- 

-^^eaștă întîlnire nu exprimă în între
ține superioritatea lor evidentă...

„Am pierdut jocul în prima repriză 
— ne-a declarat la sfîrșit selecțione
rul unic al iugoslavilor, Ivan Snoj. 
Romînii au jucat excepțional și s-au 
apărat cum n-am văzut, de mulți ani, 
o echipă apărîndu-se. 
Simplat niciodată ca 
de minute să 
Am reprodus 
tele lui Snoj, 
mare măsură
ria noastră. Într-adevăr, mai ales în 
prima repriză, apărarea noastră a 
fost greu de trecut. Avînd jucători 
mai puțin dotați din punct de ve
dere fizic, echipa noastră a trebuit 
să depună eforturi sporite pentru a 
rezista atacurilor adverse. Și dacă 
la pauză Jianu, Oțelea, Samungi sau 
Schmidt își storceau tricourile făcute 
leoarcă, lucrul pare foarte explicabil. 
Pînă atunci ei nu primiseră decît 5 
goluri, marcaseră 13, și ceea ce este 
mai important, scoseseră complet 
din mînă" pe adversarii lor. Majo- 

^jitatea șuturilor expediate cu tărie 
handbaliștii iugoslavi s-au oprit în 

blocajul jucătorilor 
cînd totuși ele au 
loar liber, portarul 
rit aproape nici o

In același timp, 
s-au desfășurat cu 
teptată. Neintimidîndu-se nici un mo
ment de valoarea adversarilor, ei au 
inițiat acțiuni rapide, pe un front 
larg, mareînd goluri, unul mai spec- 
taculos decît altul. Știind că nu-1 au 
decît pe Schmidt, ca trăgător în forță 
de la 9 metri (joi seara de altfel în 
formă excelentă), studenții au mizat

Nu ni s-a în- 
în primele 20 
doar un gol...** 
special cuvin-

marcăm
în mod 
pentru că ele arată în 
ce a determinat victo-

noștri, iar atunci 
găsit cite un cu- 
Tale nu Ie-a ofe- 
satisfacție.
în atac, studenții 
o ușurință neaș-

Dinamo București
în „C. C. E.“

Au fost stabilite datele jocurilor 
Dinamo București—R.K. Zagreb, din 
cadrul „Cupei campionilor europeni". 
Primul meci va avea loc la București 
in ziua de 16 ianuarie, returul urmind 
să se dispute într-o localitate din Iugo

slavia (nestabilită încă) Ia 3 februarie.

Cupa „A 15-a aniversare a R.P.R.“
(Urmare din pag. 1)

1. Popescu joi seara In mare vervă de joc — aruncă la poartă dintr-o 
poziție caracteristică postului de extremă. Va fi al 4-lea gol al reprezentativei 
noastre studențești Foto : P. Romoșan

mai mult pe pivoți și extreme, sau pe ziții clare de pe semicerc). Echipa 
pătrunderi individuale (Constantines
cu, Oțelea), dejucînd astfel planurile 
adversarilor care îi „așteptau" mai 
mult în fața semicercului. Și totul 
le-a mers în ] 
scorului este 
ția primului 
au avut 1—0, 
manență : 7—: 
34), 17—7 (min. 43), 21—10 (min. 53) 
și în final 22—13. O victorie pentru 
care întreaga echipă 
de laudă.

H. Singer (R.D.G.) 
toarele formații : SI. studențească a 
R.P.R. : Tale — Schmidt 6, Oțelea 4, 
Samungi 2, Constantinescu 5, Pall 1, 
Popescu 3, Fabian 1, Jianu, Paras- 
chiv, Marinescu; R.P.F.I. : Gory (To- 
masovici) — Karadza 2, Duranec 4, 
Dekaris 1, Vican 1, Malici 1, Izdako- 
vici 1, Martincevici 3, Pavicici, Ra
bata, Sarenkapa.

ADRIAN VASILIU

plin. De altfel, evoluția 
concludentă. Cu excep- 
minut, cînd iugoslavii 
noi am condus în per- 

•1 (min. 19), 14—5 (min.

merită cuvinte

a condus urmă-

ECHIPA FEMININĂ, DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE ÎN FATA 

HANDBALISTELOR
IUGOSLAVE: 7—5 (2—3)

Mai disputat decît primul — dar 
nu și mai frumos, — cel de-al doilea 
meci dintre selecționatele feminine 
de handbal ale R. P. Romine și 
R.P.F. Iugoslavia s-a încheiat tot cu 
victoria reprezentantelor noastre : 
7—5 (2—3). Caracteristica principală 
a acestei întîlniri a fost lupta, o 
luptă de uzură, echipa oaspe încer- 
cînd, prin abuzul de faulturi să nu 
lase pe handbalistele 
desfășoare jocul lor 
este pentru prima oară 
bal se aplică o astfel 
Ea poate contribui la obțineaea unui 
rezultat mai onorabil pentru echipa 
care încearcă s-o aplice, dar scade 
în mod cert din frumusețea unei în
tîlniri.

Așa s-au petrecut lucrurile în pri
ma repriză a meciului dintre echi
pele feminine ale R. P. Romîne și 
R.P.F. Iugoslavia. După 15 minute de 
joc handbalistele iugoslave comise- 
seră 18 faulturi (!) și scorul le era 
favorabil : 3—2. Echipa noastră în
cepuse partida cu aceeași vervă și în 
același ritm ca și marți, manifestîn- 
du-și superioritatea chiar din pri
mele acțiuni. însă, acțiunile erau 
fracționate și nu aveau continuitatea 
necesară asigurării unei eficacități 
ridicate. Doar o scurtă perioadă s-a 
jucat frumos. Ambele echipe au ratat 
cîteva ocazii (iugoslavele pe contra
atac, iar jucătoarele noastre din po-

noastre să-și 
obișnuit. Nu 
cînd în hand- 
de... „tactică".

Titanii - Rapid 13-13 (4-5)
în uilllnirile din cadrul „Cupei de 

iarnă", disputate joi dnpă-amiază în 
sala Floeeasca, s-a înregistrat o nouă 
surpriză: Titanii a terminat la egali
tate cu Rapid. în celelalte partide, favo- 
riții au ciștigat fără emoții.

TITANII — RAPID (m) 13—13 
(4—5). In prima repriză, rapidiștii au 
luat un avantaj minim. După pauză, fe
roviarii au condus cu 7—4 (min. 35) 
După 9 minute, scorul a devenit din 
nou egal: 8—8, pentru ca apoi, jucă
torii de la Rapid să conducă cu 11—8. 
Ultima parte a întîlnirii sa desfășurat 
sub semnul egalității. Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de : Tudoroiu 
(7) pentru Titanii și, Mureșan (6) 
pentru Rapid.

ȘTIINȚA — DINAMO BACĂU (m) 
(14—11). Studenții au întrecut 

dinamoviștii din Bacău, care au 
apărare ușor penetrabilă. Punc- 
fost realizate de: Mirea

28—20 
clar pe 
avut o 
lele au
Geza (5), Ilarabor (6), Jumate
Burcea (2), Banciu (2), Aposu 
pentru Știința, respectiv, Horobet

(5) ,
(6) .
(2)

Martini (5), Sclmeider (5), Mengoni 
(5) și Tarko (1).

RAPID — VESTITORUL (f) 16—7 
(8—2). „Garnitura" a dona a campioa
nelor a ciștigat fără emoții.

ȘTIINȚA—CONFECȚIA (fostă UNI
REA) (f) 14—7 (6—5).

• în „Cupa de iarnă" la Oradea, echi
pa Rapid conduce (neînvinsă) în între
cerea masculină. La fete, pînă în pre
zent, în frunte se află Favorit și I.T.O., 
fiecare cu 6 puncte din 3 meciuri. 
(I. GHIȘA-coresp. regional)

• Rezultate din întrecerile „Cupei de
iarnă" la Ploiești: C.S.O.—Progresul 
(m) 41—30 (17—13); Locomotiva—
A.S..A (m) 40—32 (21—15); S.S.E — 
Prahova (m) 35—34 ( 21-—17) (M.
POPESCU și C. NEGULESCU-coresp.).
• La Cluj, în „Cupa de iarnă" : 

C.S.Ș.—Știința (in) 24—23; Ind. 
Sirmei—Motorul (m) 29— 24; C.S.Ș.— 
Institutul pedagogic (fkr!3—9; S.S.E.— 
Porțelanul (f) 12—1 ; C.S.S.—FI. roșie 
17—8; Știința Babeș-Bolyai—FI. roșie 
16—0 (P. RADYANY și P. N AGY-co- 
resp.).

blo- 
și pus în 

atacanții giuleșteni), spre 
de apărarea defectuoasă, în 
fileu, a jucătorilor de la

primele schimburi de mingi 
cajul rapidist (care i-a 
mînă pe 
deosebire 
special la 
Steaua.

Din cealaltă semifinală, Voleiba
liștii de la Dinamo (lipsiți și joi de 
serviciile lui Derzsei, cu Păunoiu 
mai puțin bine inspirat decît în mod 
obișnuit și cu Corbeanu inegal) s-au 
calificat numai 
prin ciurul de 
țiilor pricinuite 
de ei înșiși : 
15—8, 13—15, 15—3).
portului de forțe a hotărît-o impe
tuoasa voință cu care au început 
meciul sportivii de la Progresul, re
marcabila activitate defensiv-crea- 
toare a acestora și ritmul năvalnic 
imprimat jocului. Dinamoviștii au 
comis greșeala de a se lăsa antre
nați, acționind exagerat de mult în 
forță.
joi 
tru 
rei

după ce au trecut 
cinci seturi al emo- 
de Progresul, dar și 
3—2 (14—16, 15—16,

Echilibrarea ra-

în orice caz, rezultatul de 
sporește interesul general pen- 
finala masculină de astăzi, a că- 
favorită rămine totuși Dinamo.

c. f. —

spadasini de la 
S.S.E. vor fi pre- 
dotat cu cupa „A 
R.P.R.". La acest

cu premii. Concursul va avea loc la 
bazinul acoperit.

Cei mai buni 
C.S.M., Știința și 
zenți la concursul 
15-a aniversare a
concurs va participa și campionul 
țării, Șt. Haukler.

în sfîrșit, este de amintit o fru
moasă gală de box în cadrul căreia 
au evoluat mulți începători, desfă
șurată în sala atelierelor „16 Februa
rie". Iată cîteva rezultate : P. Pru- 
nea (C.S.M.) b.p. D. Vituș (Voința), 
V. Olteanu (Dinamo) b.p. J. Palfavi 
(Voința), Gh. Vincze (V) b.p. A. Popa 
(CSM), J. Horja (V) b.p. S. Sebok (D), 
A. Murg (CSM) b.p. P. Vana (CSM), 
A. Văcăleru (CSM) b.p. M. Hrin (V), 
C. Decsei (CSM) b.p. M. Maier (D).

P. RADVANYI, O. GUȚU, P. NAGY
coresp.

NOU RECORD REPUBLICAN DE SALĂ. 
LA ÎNOT

noastră conduce cu 2—1 (min. 13), 
este egalată după două minute și a- 
poi, la capătul unui contraatac hand
balistele oaspe iau conducerea: 3—2 

o 
19, 
pe

CONCURS DE CĂLĂRIE IN CAPITALĂ

bazinul acoperit (25 m) din Re- 
s-a desfășurat recent un con- 
de înot.

i C.S.S.
Reșița
acest
(Olimpia) a reușit să parcurgă

se-

(min. 17). Jucătoarele romîne au 
mare ocazie de a egala în min. 
dar Hedeșiu „scăpată" singură 
semicerc trage în bară.

La reluare, ne întrebam dacă
lecționata romînă își va găsi ritmul 
și dacă va putea să contracareze 
„tactica" aplicată de jucătoarele 
oaspe. Accelerînd ritmul de joc, pa- 
sînd mingea foarte rapid pentru a 
limita cît mai mult posibilitățile de 
a fi faultate, handbalistele noastre au 
făcut inutil abuzul de neregularități. 
în cîteva minute ele au egalat și 
apoi au luat și conducerea. în 
min. 35 scorul era dte 7—3 pentru 
reprezentativa R. P. Romîne. Handba
listele iugoslave nu au reușit i 
scrie în această repriză decît 
goluri. Și acestea în ultimele 
secunde, prin transformarea a 
lovituri de la 7 m.

Arbitrul Jan Dolezal (R. S. 
slovacă) a condus următoarele for
mații : R. P. ROMÎNĂ : Hector (Bor- 
cea) — Leonte, Hedeșiu (2), Ștefă- 
nescu, Oțelea (2), C. Dumitrescu, M. 
Constantinescu (2), Boțan (1), Ne- 
metz, Gheorghiță.

R.P.F. IUGOSLAVIA: Istvanovici 
— Pricici, Bjelici, Jurcak, Raduno- 
vici (2), Ninkovici, Rak, Jasici (1), 
Rebernjak, Jakovetici (2).

Mîine, la manejul din calea Plev- 
nei, se vor desfășura — în organiza
rea clubului sportiv Steaua — între
cerile de călărie dotate cu cupa „A 
15-a aniversare a R.P.R.". Bogatul 
program al întrecerilor cuprinde e- 
xerciții de voltaje, probe de obsta
cole pentru juniori, junioare și se
niori, demonstrații de ansamblu etc. 
Printre participanți : Gh. Langa, Va- 
sile Pineiu, Virgil Bărbuceanu, D-tru 
Hering, Oscar Recer, Cristian 
pescu, Andrei Costea, Manuela 
za, Iolanda Lazăr.

NUMEROASE COMPETIȚII LA

To- 
Bog-

CLUJ

să în- 
: două

60 de 
i două

Ceho-

I 
CĂLIN ANTONESCU

în localitate au loc în prezent nu
meroase întreceri sportive închinate 
aniversării a 15 ani die 
rea Republicii. Astfel, 
masă C.S.M. Cluj a 
concurs dotat cu cupa

la două categorii,

la proclama
ta tenis de 

organizat un 
„A 15-a ani-

mai multe victorii 
Neguleseu, urmat

versare a R.P.R.", 
tineret și seniori.

La tineret, cele 
le-a realizat Dan

Mircea Crăciun și Sergiu Suciu. 
seniori locul I a revenit lui Do- 
Giurgiucă. în urma lui s-a cla- 
Radu Neguleseu (!), Gheorghe Co

de
La 
rin 
sat
birzan și Ștefan Szentivanyi.

In organizarea asociației Voința, 
cei mai buni înotători din oraș vor 
lua parte la un mare concurs dotat

HOCHLIu

Steaua-Știința 8-5 in
în Capitală, pe patinoarul artifi

cial, au continuat jocurile din cadrul 
etapei orășenești a campionatului 
republican pentru seniori, precum și 
partidele din turneul 5—8 al campio
natului de 
înregistrate : seniori 
namo 9—1 ; Știința — urarea 7- 
Dinamo — Unirea 10—3 ; Steaua

juniori. Iată rezultatele 
Steaua — Di- 

- Unirea 7—2 ;

campionatul orășenesc
Știința 8—5 (3—1, 3^-4, 2—0) ; ju
niori : Dinamo — Steaua II 1—0 : 
Olimpia — Dinamo 4—4 ; S.S.E. 2II 
— Steaua II 5—0. (i'S'r '

Activitatea competițională va A con
tinua începind de mîine prin , d||pu- 
tarea meciurilor din cadrul turneklui 
pentru locurile 1—4 la juniori.

In 1 
șița i 
curs i 
de la 
limpia

Cu 
Pischl 
distanța de 100 m fluture în timpul 
de 1:06,6 — nou record de juniori, 
în bazin de 25 m. Alte rezultate : 100 
m liber — G. Lingner (Ol. Reșița) 
1:02,1; 100 m bras — G. Lowenfeld 
(Oi. Reșița) 1:20,2; 50 m liber (cat. 
13—14 ani) — Gh. Kuhn (Banatul Ti
mișoara) 31,4; 50 m fluture — Z. 
Oiurasa (SSE Reșița) 33,7; 50 m liber 
(cat. 11—12 ani) — Gh. Vaskor (SSE 
Reșița) 31,7; 100 m liber fete — Co- 
druța Sala (Banatul Tim.) 1:13,0.

Au participat sportivi 
Banatul Timișoara, O- 
și S.S.E. Reșița.
prilej, tînărul Enric

A. RUDEANU eoresp.

REZULTATE BUNE IN ÎNTRECERILE 
POPICARILOR

Arena Unirea din Capitală găzduiește 
jocurile competiției dotată cu trofeul 
„A 15-a aniversare a R.P.R.**. Ișl 
dispută intiietatea cele mal bune jucă
toare și jucători din București, Ploiești 
și Giurgiu.

Pină vineri au evoluat
Capitală. După 
viu disputate, 
tinărul Nicolae
848 p.d. urmat, 
stantin (Dinamo 
tonescu (Laminorul) 844 p.d.,
Marin (M.M.C.M.) 837 p.d. și Gieă An
drei (Voința) cu 831 p.d. Au mal depășit 
granița celor 800 p.d.
(Unirea), D- Coteanu 
Scurtu (Unirea) ș. a.

întrecerile continuă 
slmbătă. inceplnd de la ora 18, șl dumi
nică de la ora 8. Astăzi intră in concurs 
șl fetele. Majoritatea lor sînt membre 
ale lotului 
proba clasică

popicarii din 
două zile de întreceri 

in clasament conduce 
Moldoveanu (Unirea) eu 
în ordine, de Gh. Con- 
II) 847 p.d., Cornel An- 

Sandu

Constantin Preda 
(M.M.C.M.), Gh.

pe aceeași arenA

republican. Ele Joacă la 
de 100 bile mixte.

I

I

SUTE DE PARTICIPANT! 
LA TiRNĂVENI

dot te 
R.P.R." 
intrece- 
popice,

La Tîrnăveni concursurile 
cu cupa „A 15-a aniversare a 
au atras sute de tineri în 
rile de tenis de masă, șah, 
volei, baschet și gimnastică.

La aceste întreceri au luat parte 
tineri și tinere din 10 asociații spor
tive.

I. HASAȘIU, coresp.

ȘTIRI EXTERNE
NOU RECORD MONDIAL LA HALTERE

haltere, des 
echipa R. P.

In timpul întîlnirii de 
fășurată la Tîmovo între 
Bulgaria și selecționata secundă a 
R.S.S, Ucrainene, sportivul sovietic 
Vladimir Beliaev a stabilit un nou 
record mondial la cat. semimijlocie, 
stilul smuls, cu o performanță 
138 kg. Vechiul record deținut 
același sportiv era de 137,5 kg.

START IN TURNEUL DE ȘAH DE 
HASTINGS

de 
de

LA

început tradiționalul turneuA
internațional de șah de la Hastings 
(Anglia). în prima rundă, fostul cam
pion mondial Vasili Smîslov (U.R.S.S). 
I-a învins cu negrele pe englezul Hol
lis. Tot cu negrele, iugoslavul Gli- 
gorici a ciștigat la olandezul Van 
Seters, iar englezul Alexander, cu al
bele, a obținut victoria în partida cu 
Markovici (Iugoslavia). S-au întrerupt 
partidele Kotov (U.R.S.S.)— Clarke 
(Anglia), Tan (Indonezia) — Little- 
weod (Anglia).

ECHIPA AUSTRALIEI A CUCERIT 
„CUPA DAVIS": 5—0 CU MEXICUL

Cu scorul de 5—0 a ciștigat echipa 
Australiei meciul cu Mexicul din ca-

drul finalei „Cupei Davis". Tenis- 
manii australieni cuceresc pentru a 
11-a oară în ultimii 19 ani „salatiera 
de argint" care se decerne echipei 
învingătoare. In ultimele două me
ciuri de simplu Fraser l-a învins cu 
3—6; 11—9; 6-1; 3—6; 6—4 pe Osuna, 
iar Laver a dispus cu 6—1; 4—6; 6—4;

de Palafox. La dublu : Rod La- 
Roy Emerson — Antonio Paia- 
Rafael Osuna 7—5, 6—2, 6—4.

BRUMEL DIN NOU PE PRIMUL LOC

8-6 
ver, 
fox,

•ILL NIEDER VREA SA REDEVINĂ
AMATOR...

Campionul olimpic la aruncarea 
greutății și fost recordman mondial 
la această disciplină (20,06 m), ame
ricanul Bill Nieder, și-a exprimat do
rința de a redeveni amator. După o 
tentativă nereușită ca boxer profe
sionist, Nieder vrea să revină în spor
tul care l-a consacrat ca unul din cei 
mai buni aruncători din lume. El a 
făcut o cerere de a fi recalificat ca 
amator pentru a putea participa la 
concursurile viitorului sezon atletic 
și la Jocurile Olimpice de la Tokio. 
In cazul că Asociația atletică de a- 
matori din S.U.A. va aproba cererea 
lui Nieder, ea urmează să fie ratifi
cată de C.I.O.

„Săritorul cosmic" Valeri Brumei a 
fost desemnat cel mai bun sportiv 
sovietic pe anul 1962, în urma anche
tei făcute de Federația presei sporti
ve din U.R.S.S. în rîndul ziariștilor 
sovietici. Valeri Brumei a fost ales, 
după cum se știe, și sportivul nr- 1 
al lumii, în toate anchetele organi
zate de diferite ziare și agenții de 
presă străine.

Iată cum arată lista celor mai buni 
10 sportivi sovietici in anul care se 
încheie: 1. Valeri Brumei; 2. Iuri 
Vlasov ; 3. Larisa Latînina: 4. Tama
ra Press; 5. Eduard Sdobnikov ; 6. 
Igor Ter-Ovanesian; 7. Viktor Kosici- 
kin; 8. Inga Voronina; 9. Piotr Bo
lotnikov; 10. Alevtina Kolcina.

(Agerpres)
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Ancheta noastră 11 
de sfîrșit de an: i

© Cum apreciați dezvoltarea colaborârîi sportive internaționale 
și promovarea spiritului olimpic în anul 1962 î

@ Ce părere aveți despre mișcarea sportivâ din R.P. Romînâ și ce 
ați dori sâ transmiteți sportivilor romîni cu prilejul noului an ?

Răspund personalități marcante ale mișcării sportive internaționale

KONSTANTIN ANDRIANOV
Președintele Comitetului Olimpic

al U.R.S.S.
1. Anul 1962 s-a caracterizat 

tară îndoială, prin noi succese 
înregistrate in domeniul cola
borării sportive internaționale. 
Țările socialiste oferă un bun 

■ exemplu in această direcție. 
Sportivii lor nu numai că se 
intîlnesc des între ei, dar dez
voltă legăturile și cu colegii 
lor din alte țări. Un fenomen 
îmbucurător al anului 1962 îl 

c constituie afirmarea crescindă 
a sportului din țările Africii. 
Popoarele africane care s-au 
eliberat de sub jugul colonia
list pot în prezent să se înca
dreze, in mod liber, în activi
tatea sportivă internațională. 
Sportivii Asiei s-au intilnit in 
cursul acestui an in cadrul 
competiției lor regionale. Jocu
rile asiatice, desfășurate la 
Djakarta. Campionatele mon
diale și europene desfășurate 
in 196? au fost o mărturie a 
saltului înregistrat de unele 
discipline ca atletismul, nata- 
ția. halterele, tirul, patinajul. 
Succesele mișcării sportive in
ternaționale puteau fi in acest 
an și mai mari dacă guvernele 
unor țări membre ale N.A.T.O. 
ar fi renunțat la politica „răz
boiului rece" in domeniul spor
tului.

CH. PETIT-MONTGOBERT
Vicepreședintele Federației interna
ționale de handbal, președintele fe

derației franceze de handbal
1. Aprob întrutotul colabora

rea internațională și legăturile 
de prietenie care se manifestă 

' în sport. Aceasta este de fapt 
una din ideile călăuzitoare ale 
spiritului olimpic. Apreciez 
drept pozitivă activitatea spor- 

s tivă internațională a anului 
1962, care a fost deosebit de 

' bogată. Aceste întreceri au me- 
• nirea să apropie tineretul lumii. 

să-1 facă să se împrietenească 
I pe terenurile de sport.
'• 2. Cu prilejul campionatelor

mondiale de handbal am vizi- 
" tat frumoasa dv. țară. Am ră
mas impresionat de dezvoltarea 

' și amploarea pe care o cunoaș
te sportul în Rominia. M-am 

, convins de splendidele baze 
sportive și de capacitatea miș
cării sportive din Rominia in 
organizarea unor competiții de 
mare amploare internațională.

VLODZIMIERZ RECZEK
Președintele Comitetului Suprem de 

cultură fizică din R. P. Polonă, 
membru al C.I.O.

1. îmi face multă plăcere că, 
datorită inițiativei ziarului 
„Sportul popular", îmi pot ex
prima părerile în ceea ce pri
vește dezvoltarea colaborării 

■; sportive internaționale și pro
movarea spiritului olimpic in 
anul 1962. Fără îndoială, ideile 
olimpice se dezvoltă continuu și 
cîștigă zi de zi noi simpatizanți. 
Sportul arc toate motivele sâ 
fie mindru că a menținut și 
dezvoltat marea cucerire a 
Greciei antice. O realizare a 
sportului contemporan este 
aceea că Ia baza majorității 
competițiilor sportive se află 
spiritul olimpic, al păcii, care 
apropie și leagă tineretul și 
popoarele întregii lumi, stimu
lează respectul reciproc, dorin
ța de victorie.

Numeroasele competiții inter
naționale din acest an au creat 
înainte de toate o atmosferă

Ne aflăm în preajma Anului 
Nou, 1963, „anul preolimpie'. 
încă de pe acum se poate spu
ne că viitoarea ediție a J.O. 
va înregistra un record de par
ticipare, atit ea număr de țări, 
cit și ca număr de participant!. 
An de an, mișcarea olimpică 
crește și se dezvoltă continuu. 
Din păcate. CJ.O. mai are de 
luptat eu unele acțiuni de dis
criminare, manifestate in unele 
cercuri față de sportivii din 
R.D.G., R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană. Sperăm insă că și 
pe viitor CJ.O. va lua atitudi
ne fermă față de cei ce vor în
cerca să acționeze in spiritul 
,.războiului rece" sau vor ma
nifesta tendințe de discrimare.

2. Anul care se încheie a tost 
bogat in succese pentru sporti
vii romini. Fără îndoială, ele 
sint rezultatul marii populari
tăți, precum și al bazei de 
mase asigurate sportului in 
Rominia. Pot spune că sportul 
de mase din Rominia promovea
ză in mod permanent sportivi 
de clasă mondială. In numele 
Comitetului Olimpic al l .R.S.S. 
felicit pe sportivii romini pen
tru succesele obținute și le do
resc in anul 1963 victorii și 
mai mari in arena internaționa
lă.

Organizarea campionatelor mon
diale de handbal a fost in a- 
ceastă direcție un examen pe 
care gazdele l-au trecut cu ca
lificativul excelent. Cu acest 
prilej am admirat și măiestria 
handbalistelor din Rominia. 
care au cucerit pe merit titlul 
de campioane ale lumii. De 
altfel, in Buletinul Oficial al 
Comitetului național pentru 
sport din Franța am publicat 
un mare articol in care am 
elogiat succesul organizatoric al 
campionatului mondial de hand
bal pentru femei desfășurat in 
acest an in Rominia.

Profit de acest prilej pentru 
a transmite prietenilor sportivi 
din Rominia cele mai sincere 
urări de Anul Nou. dorind ca 
rezultatele sportivilor romini să 
fie din cele mai bune și in 
1963.

propice dezvoltării relațiilor 
sportive amicale și de apropie
re a tineretului. Din păcate, 
mai sint unii cărora nu le sint 
pe plac ideile olimpice, aceștia 
torpilînd de multe ori desfășu
rarea unor competiții prin poli
tica discriminatorie pe care o 
promovează. Comitetul Inter
național Olimpic a luat măsuri 
de preîntâmpinare pe viitor a 
unor asemenea acțiuni. Astfel, 
s-a recomandat federațiilor in
ternaționale organizarea com
petițiilor numai în acele țâri 
care garantează tuturor partici- 
panților posibilitatea de parti
cipare. Consider că aceasta este 
o atitudine justă a C.I.O., care 
și-a întărit astfel autoritatea, 
exprimînd in felul acesta ve
derile maselor largi de sportivi 
și simpatizanți ai ideilor olim
pice din întreaga lume.

2. Nutresc multă simpatie 
pentru sportivii romini și urmă
resc cu interes progresul lor 
rapid, pozițiile tot mai bune pe 
care ei le ocupă în sportul eu
ropean și mondial. Ne bucură 
in mod deosebit că, de la un 
an la altul, sint tot mai nume
roase întâlnirile amicale dintre 
sportivii romini și polonezi. In 
țara noastră sint foarte apre- 
ciați rugbiștii romini, handba
liștii, luptătorii, voleibaliștii.

RISTO ORKO
Președintele Federației de handbal 

din Finlanda, director general 
al societății „Suorni-Film*

1. Păstrăm și acum vii mo
mentele minunate oferite de 
handbaliștii romini in cadrul 
evoluției lor la Helsinki. Publi
cul nostru a încurajat și a pri
mit cu entuziasm spectacolul 
sportiv. Ne-am convins o dată 
in plus că sportul este un mij
loc eficient de apropiere a 
popoarelor, de cunoaștere a 
lor. Oameni de diferite rase, 
de pe diferitele continente se 
împrietenesc pe terenul de 
sport. Prin sport tinerii își ma
nifestă dragostea pentru via
ță, pentru o lume fericită și 
iubitoare de pace.

IMPRESII ALE OASPEȚILOR STRĂINI
..Rominia poate fi mlndră**—

„Rominia poate fi mindră de 
ceea ce a realizat in ultimii 
ani, ea poate fi mindră de a 
fi construit nu numai sta
dioane pentru marile compe- 
tiți sportive, dar și alte tere
nuri deschise tineretului și în
tregii țări. Avind în vedere 
interesul publicului romin pen
tru sport, se poate afirma pe 
bună dreptate că Rominia va 
juca un rol din ce in ce mai 
important în sportul internațio
nal și In mișcarea olimpică".

AVERY BRUNDAGE
președintele Comitetului

Internațional Olimpic

„In Rwilnia se lucrează intens 
pe tute țărmurile”

_Am fost in Rominia cu pri
lejul omologării de către Fe
derația internațională de schi 
a pirtiiior alpine. Pirtia Lupu
lui se prezintă in stare exce
lentă, are lungimea și denive- 

' lare corespunzătoare și soli- 
, cită intens cunoștințele teh- 
' nice ale schiorilor. Remarcabi

lă este și pirtia Sulinarului 
pentru coborîre femei, iar pir
tia Sub-Teleferic prezintă con
diții de vizibilitate excelente, 

j Pirtiile de deasupra Cotei 1400 
| sint foarte bune. Ele sint des- 
: chise, au înclinație și sint foar- 
I te indicate pentru organizarea 
| concursurilor de schi, mai a- 

les că hotelul de la Cota 1400 
și cabana Valea cu Brazi a- 
sigură o bună găzduire a con- 
curenților. Terenul foarte larg 
permite coborârea mai multor 
concurenți, concomitent, ceea ce 
înlesnește activitatea unei ma
se mari de schiori.

Carpații romînești, Poiana 
Brașov și Sinaia m-au îneîntat. 
îmi este greu să exprim căl
dura și amabilitatea cu care 
am fost primit în Rominia. 
Am impresia că pregătirea și 
întreținerea pîrtiilor se face 
cu mai multă îngrijire ca în 
alte țări. De altfel, constat că 
în Rominia se lucrează intens 
pe toate tărâmurile. Cea mai 
elocventă dovadă este impre
sionanta activitate în dome

hocheiștii, ca să nu mai vorbim 
de Iolanda Balaș, Maria Diaco- 
nescu și Zoltan Vamoș. In nu
mele meu personal, al condu
cătorilor sportivi și al sportivi
lor din R.P. Polonă felicit pe 
activiștii sportivi din Rominia, 
pe antrenori și pe sportivi pen
tru succesele obținute și le do
resc ca in anul 1963 bilanțul 
recordurilor și performanțelor 
de valoare să fie și mai bogat.

2. Țara noastră are contacte 
in toate domeniile de activitate 
cu toate țările globului. Sîntem 
bucuroși că în acest an au spo
rit legăturile dintre sportivii 
romini și finlandezi. Excelenții 
dv. handbaliștii ne-au dovedit că 
titlul de campioni ai lumii îl 
merită pe deplin.

Avem convingerea că în anii 
următori sportivii finlandezi și 
romîni se vor întîlni și mai 
des, că unele întreceri vor de
veni tradiționale. Mă folosesc 
de prilejul apropierii Anului 
Nou pentru a ura sportivilor 
romini in 1963 noi succese de 
prestigiu în intilnirile interna
ționale.

lată înmănunchiafe, în rîndurile de mai jos, cîleva de- 
clarafii ale unor personalități sportive și sportivi străini, 
oaspeți ai R. P. Romîne în ultimii ani, care-și exprimă 
impresiile despre realizările țării noastre în anii puterii 
populare.

niul construcțiilor din orașul 
București.

Doresc ca anul 1963 să aducă 
sportivilor dv. multe rezultate 
excepționale și succese tot mai 
mari. Și pentru că sint spe
cialist în schi acest lucru se 
adresează în primul rând schio
rilor romini, care în ultima 
vreme au început să se afir
me și participă la tot mai 
multe întâlniri internaționale. 
De asemenea, consider că prin 
intermediul sportului, al întîl- 
nirilor internaționale, tinerii 
se pot cunoaște mai bine și 
se pot împrieteni.".

FRIEDL WOLFGANG
secretarul general al Jocurilor

Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck

„Sportul a ținut pasul cu avintul 
general al Rominiei"

Am fost de multe ori in Ro
minia, dar de fiecare dată am 
văzut alte și alte mărețe rea
lizări înfăptuite de poporul dv. 
Din 1953 au sporit considerabil 
construcțiile de locuințe, iar 
progresele in toate domeniile 
au devenit cit se poate de e- 
vidente. Pot spune că sportul 
romînesc a ținut pasul cu 1- 
vintul general al Rominiei. 
Despre solii dv, sportivi se 
vorbește astăzi in întreaga 
lume. Despre handbaliști, de 
pildă, care au cucerit in mai 
multe rinduri titlul de cam
pioni mondiali, despre atleți, 
despre scrimeri etc. Aceasta 
înseamnă că sportul din Romi
nia are o temeinică bază de 
mase, garanție sigură a viitoa
relor succese pe plan mondial, 
întrecerile dintre sportivii ro
mini și cei din R.D. Germană 
au devenit tot mai numeroase 
in ultimii ani. Desigur că in 
viitor sportivii țărilor noastre

BRUNO ZAULI
Președintele Comisiei Europene

de atletism
1. De fiecare dată cînd e- 

chipe de tineri sau tinere se 
intîlnesc într-un oraș, nu este 
vorba doar de o competiție 
sportivă, ci de o adevărată 
sărbătoare a prieteniei inter
naționale. In afara oricăror 
formalități sau ceremonii pro
tocolare, sint tineri care fac 
cunoștință, care string legături 
cordiale, care pleacă de la e- 
venimentul respectiv cu o a- 
mintire dintre cele mai fru
moase. In plus, ei au posibi
litatea de a vedea țări noi cu 
propriii lor ochi și de a apre
cia creațiile popoarelor din a- 
ceste țări.

Dacă există dificultăți pen
tru organizarea unui program 
sportiv și mai bogat, aceasta nu 
înseamnă o încetinire a ideii 
olimpice, care înaintează și ciș- 
tigă noi sportivi în fiecare zi, 
in lumea intreagă.

2. N-am avut plăcerea, pînă 
acum, de a vizita țara dv., 
dar i-am cunoscut bine pe a- 
tleții și pe conducătorii dv. 
sportivi cu prilejul unor com

își vor măsura forțele in și 
mai multe competiții.

Doresc sportivilor romîni ca 
in anul 1963 să obțină cit mai 
multe titluri de campioni mon
diali, cit mai multe medalii de 
aur in întrecerile la care vor 
participa.

HERMAN MILIUS 
activist sportiv din. R.D. Ger

mană.

„Aveți o tară minunată, un popor 
vrednic"

Aveți o țară minunată, un 
popor vrednic. Așa am cunos
cut eu Rominia. Vizita între
prinsă in țara dv. mă face 
să prețuiesc mult pe prietenii 
de aici, care ne-au înconjurat 
cu sinceritate, cu multă afec
țiune.

M-a impresionat în mod 
deosebit capitala Rominiei. 
Aproape că nu există stradă 
pe care să nu vezi inălțîn- 
du-se o nouă clădire. Orașul, 
în ansamblu, are o înfățișare 
de mare metropolă, cu așeză
minte de cultură, cu parcuri și 
grădini. Totul este construit cu 
multă grijă pentru fiecare de
taliu, cu gust artistic.

Dintre sportivii țării dv. mă 
voț refer, mai ales la gimnaști, 
Pe care am avut prilejul să-i 
cunosc mai îndeaproape. O 
primă observație: sint foarte 
talentați. Cei care le-au insu
flat pasiunea pentru această 
ramură sportivă au avut ochi 
buni, au știut să-i îndrume în 
funcție de realele lor calități. 
Gimnaștii romîni sint foarte 
tineri, de aici și garanția suc
ceselor viitoare.

Prof. SEIICHI HAMADA
Universitatea din Tokio 

petiții internaționale. I-am 
felicitat fie pentru succesele 
Iolandei Balaș, fie pentru spi
ritul sportiv al întregii echipe 
masculine sau feminine.

înainte de război auzeam 
vorbindu-se despre Rominia — 
în sport — aproape numai pen
tru meciurile de fotbal, de la 
București, Timișoara sau din 
alte orașe. Dar, după război, 
am putut constata o dezvol
tare în multe alte discipline 
(canotaj, lupte, box etc.) și in 
special in atletism, care este \ 
sufletul Jocurilor Olimpice. 
După un clasament, care nu e 
oficial, dar care reiese din 
zultatele înregistrate la rec<?i^^ 
tele campionate europene de 
la Belgrad, Rominia este pe 
locul 14 din 28 de țări parti
cipante, adică la mijlocul ie
rarhiei.

Dar atletismul romînesc e in 
curs de dezvoltare și cred că 
în 1966 la campionatele euro
pene el se va afla în grupa 
primelor zece, care compun se
ria celor mai bune țări din 
Europa. Este urarea mea !

„Sînt foarte mindru că am 
avut prilejul să vizitez capi
tala Rominiei. Am admirat 
construcțiile semețe ale nou- t 
lui București, activitatea sp< 
tivă în plină dezvoltare și 
firmare și minunatele baze 
sportive care stau la dispozi
ția tineretului romîn". (ENRI
QUE FIGUEROLA - CUBA 
campion și recordman al Cubei 
la 100 și 200 m plat).

★
.Am concurat pe multe sta

dioane, însă mărturisesc că 
n-am intilnit un interes atit de 
mare pentru sport în general 
și atletism în special, ca la 
București. Mi-a plăcut mult 
spiritul sportiv al publicului, 
entuziasmul și competența sa". 
(PERRY O’BRIEN - S.U.A., 
fost campion olimpic la arun
carea greutății).

★
„M-a surprins in mod deo

sebit numărul mare de cadre 
tinere ce le aveți în sportul 
luptelor. Cred că succesele ce 
le-ațî dobîndit pînă acum vor 
putea fi continuate și în vi
itor. Aveți rezerve suficiente" 
(SVEDBERG RUDOLF — SUE
DIA, fost campion olimpic la 
lupte clasice). V

★
,Am călătorit In nenumă

rate orașe din lume dar nu 
pot să-mi amintesc prea multe 
care să-și înfrumusețeze stră
zile atit de fermecător cu ase
menea revărsare de culori. 
Cind mă voi întoarce la Lon
dra voi avea de adus la cunoș
tința comitetului meu și a prie
tenilor mei nenumărate lu
cruri frumoase despre Bucu
rești". (OSCAR STATE - AN
GLIA, secretar general al Fe
derației internaționale de hal
tere).

★
„Am fost în Romîniă acum 

20 de ani. Pe atunci litoralul 
era pustiu. Azi, litoralul ro
mînesc e un minunat loc de 
turism ! Ritmul în care se 
construiește și se înfrumuse
țează această perlă a Mării 
Negre va face ca în viitor tu
riștii de pe alte meleaguri 
să-și îndrepte și mai mult a- 
tenția către Constanța și îm
prejurimile ei“, (ISMAiL HE- 
RAIZ-SPANIA, ziarist).
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