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Ședința solemnă a Marii Adunări Naționale 
consacrată celei de a XV-a aniversări

a proclamării Republicii Populare Romîne
Intr-o atmosferă sărbăto

rească, plină de entuziasm, 
| simbătă dimineața în Sala Pa- 
j latului K. P. Romîne a avut 

loc ședința solemnă a Marii 
Adunări Naționale consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Romîne.

Pe fundalul scenei, dominat 
I de stema de stat, străjuită de 
steaguri tricolore și roșii, sînt 
înscrise urarea „Trăiască cea 

; de-a 15-a aniversare a procla- 
j mării Republicii Populare Ro- 
I mine !“ și datele festive „194"— 
, 1962“.

Ora 11. In aclamațiile pnter- 
i nice și uralele deputaților și 
invitațilOr, sosesc tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și cei
lalți conducători ai partidului 
și statului.

In prezidiu au luat loc tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Boriiă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 

! ghici, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Gh. Gaston Ma
rin, Avram Bunaciu, Grigore 
Geamănu, Anton Moisescu, 
Ștefan S. Nicolau, Anton Brei- 
tenhofer, Ion Creangă, Con

stantin Daicovicin, Isac Martin, 
Athanase Joja, Roman Moldo
van, Mihail Ralea, Maria Ro- 
setti, Ludovic Takacs, Iacob 
Teclu, Vasile Vîlcu.

In sală se aflau, alături de 
deputați conducători ai institu
țiilor centrale și ai organiza
țiilor de masă, fruntași în pro
ducție, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, activiști de 
partid și de stat, generali și 
ofițeri superiori, oameni de 
știință, cultură și artă, zia
riști romini și corespondenți ai 
presei străine.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă; ambasadorii R. P. 
Polone — Janusz Zambrowicz, 
R. D. Germane — Wilhelm Bick, 
R. P. Chineze — Șiu Gien-guo, 
R.P.F. Iugoslavia — Arso Mi- 
iatoviei, R. P. Bulgaria — Ivan 
Kinov, K. S. Cehoslovace — 
Jaroslav Sykora, Uniunii So
vietice — I. K. Jegalin, R.P. Al
bania — Răpi Gjermeni, Indone
ziei — Sukrîsno, Cubei — Ma
nuel Yepe Menendez, Indiei — 
Mohan Prakash Mathur, Gha- 
nei — Emmanuel Kodjoe Dad- 
zie, R. P. Ungară — Jeno Kuti,

R. D. Vietnam __ Dînh Vad
Duc, E.P.D. Coreene — Giăn 
Du Hoan ; miniștrii Italiei <~s- 
dr. Alberto Paveri Fontana,. 
Izraelului — Katriel Salmon, 
Elveției — Emile Bisang, Marii 
Britanii — James Dalton Mur- 
ray, Braziliei — Carlos Jacynthtf. 
de Barros, Belgiei — Honors 
Cambier; însărcinații cu afa
ceri ad-interim ai Suediei —*• 
Olof Landenius, Danemarcei —» 
W. Winther Schmidt, Franței—- 
Jean du Boisberranger, Repu
blicii Arabe Unite — Attia 
Mahmoud Attia, Greciei — Eu- 
ripide P. Kerkinos, Statelor 
Unite ale Americii — J. P. Shaw, 
Austriei — dr. Franz Irbinger ; 
însărcinatul cu afaceri curente 
al Turciei — Necmi Șomer ; 
precum și atașatul comercial 
al Ambasadei R. P. Mongole 
E. Nyama.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, deschide ședința solemnă.

Primit cu ovații îndelungi, 
ia cuvintul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-seeretar 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne.

Urmărită cu deosebită aten-

La mulți ani, tovarăși!
Sosește Anul Nou 1963 ! 

Vine cn alai de veselie și 
cântece, cu pomii împodo-
biți în beteală de chiciură 
și globuri multicolore, cu 
mese încărcate de bunătăți. 
11 întîmpinăm cu dragoste, 
și-l petrecem cu minunate 
aduceri aminte pe „moș
neagul" 1962.

Are cu ce se mîndri a- 
nul care la miezul acestei 
nopți ne părăsește 1 Cit i-ar 
trebui ca să-i povestească 
noului venit despre minu
nățiile pe care mîinile har

nice ale oamenilor noștri 
le-au făurit în zilele lui 
’62. Ori să-1 plimbe pe ma
gistrale și bulevarde, prin
tre blocuri semețe, printre 
pădurile de schele care aș
teaptă să fie coborîte ca să 
dezvăluie alte noi clădiri. 
Să-1 ducă la gura furnale
lor ca să simtă respirația 
lor incandescentă, să-1 poar
te pe ogoare, unde haturile 
au fost pentru totdeauna 
șterse, pe marile stadioane 
și terenuri de sport, peste 
revărsarea clocotitoare de 
tinerețe.

In toate domeniile activi
tății noastre anul 1962 ră- 
mîne memorabil. Pentru en
tuziasmul cu care întregul 
popor, condus de partid, a 
luptat să transpună în 
fapte sarcinile Congresului 
al III-iea, pentru victoria 
istorică a socialismului la 

1 orașe și sate, pentru traiul 
tot mai bun adus in casele 
oamenilor, pentru perspecti
vele și mai luminoase deschi
se viitorului. 1963 preia din 
mers o minunată ștafetă, pe

marii simfonii a muncii 
creatoare.

La cununa succeselor lui
1962, sportul a adăugat și 
el eîțiva trandafiri și ga
roafe. Le-a cules din parcul 
în care Iolanda Balaș s-a 
pregătit pentru victoriile ei, 
din buchetul dăruit Olgăi 
Orban, cea mai iscusită din
tre floretistele lumii, din 
florile oferite handbaliste
lor și rugbiștilor, juniorilor 
fotbalului, atletelor și atle- 
ților, învingători ai Balca
niadei. A luat un fir gin
gaș de gladiolă din mina 
tinărului dar puternicului 
Fiți.» Un nufăr de pe apa 
lacului pe care vîslașele 
noastre au sosit primele în 
întrecerea europeană. Cî- 
teva albăstrele de pe pa
jiștea unde parașutiștii ate
rizau exact la punctul fix...

(Continuare in pag. a 2-a)

Aho, aho, copii și frați,
Ca și-n alt an v-adunați, 
Roată-n juni-mi v-așezați 
Și cuvintul mi-ascultați.

Minați, măi ! llăi I IIăi

Minați, măi ! Cu mic și mar» 
Azi vă facem o urare
De la inimă pornită.
Că Republica iubită
15 ani sărbătorește
Și-nflorește și tot crește 
Precum Gruia-al lui Novac:
In ani 15, cit în veac !
Cine, măre-o făuri ?
Oare cine mi-o-ngriji,
De-i mîndră, tot mai bogată, 
Pre.țuită-n lumea toată ?
Tot poporul muncitor
Și-n frunte, conducător, 
Ne-nfricat și înțelept,
Far pe drumul bun și drept,

E partidul nostru drag, 
In al Anului Nou prag 
Noi fierbinte-i mulțumim. 
Strins în juru 4 ne unim.. 
Vom munci tot mai cu spor, 

! Ca și-n anul viitor
— Cum a fost și în ăsta an —
Toate cite-s scrise-n Plan 
întocmai să le-mplinim
Și chiar să le depășim. 
Și să dăm cu toții, frate, 
Doar lucru de calitate. 
Minați, minați, măi flăcăi ! 
Pentru viața nouă, măi !

Hăi, hăi !

Și iu anul "62
Precum bine știți și voi
Sportul nostru-a cî ști gat 
Noi prieteni, ce pe dat’
Im orașe ori Ia sate
Mi se întrecură, frate,
Pe terenuri, stadioane,

Vreo ci leva milioane
La Spartachiadă. iară.
— Fie iarnă, fie vară — 
Tot mai mulți sporlu-ndrăgesc 
Și-așa, trupul și-l călesc.
Im „Cupa Agriculturii*
— Ce să stai în fundul șurii ?!■ 
Ia mai minați, măi flăcăi,
Să vină cit mai mulți, măi ! 
Viei o fată pe cuptor 
Nici un flăcău privitor 
Fiindcă sportul, măi fîrtate, 
Dă putere, sănătate.

Minați, măi ! 
Hăi, hăi !

Am să fac acum urare 
Pentru toți sportivii care 
Muncind bine, cu temei, 
Reu șii au, dragii mei, 
Patriei s-aducă-n (bir 
Titluri, cupe.. Așadar 
Fete și flăcăi voinici, 
Mulți au concurat aici. 
Ori colo, peste hotare, 
Și pe catargul cel mare 
Ridicai-au, fraților, 
Mîndrul nostru tricolor. 
Am să-ncep și de-astă dată 
Tot cu loli. Nil că-i fată 
Și, din polițe țe-aș vrea 
S-o însorim întîi pe ea. 
Adevărul însă e 
Că pe toate listele
Unde-i vorba, măi băiete
1 )e spre în ălț i me-fet e 
loli-i prima ! Se cuvine 
Deci, în anul care vine, 
(Sau de spune cineva 
Cum că aș exagera, 
îi mai dau un an răgaz) 
Ea la Tokio-n orice caz 
Ca să sară i-aș uza 
Vreo... doi metri și cci-a I 
Ca să-l aibă adversar
Doar pe Brumei, așadar. 

ție, expunerea cu privire la a 
15-a aniversare a proclamării 
Republicii Populare Romîne a 
fost subliniată în repetate rîn- 
durl de aplauzele puternice și 
îndelungate ale asistenței.

In încheierea cuvîntării, to- 
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a adresat întregului nos
tru popor în pragul Anului 
nou, al 16-lea an al Republicii 
noastre, urări de noi victorii 
în lupta pentru avintul con
tinuu al economiei și culturii, 
pentru cauza nobilă a socia
lismului și păcii.

Deputății și invitații au ova-< 
țienat cu însuflețire, îndelung, 
pentru Partidul Muncitoreso 
Romin, pentru Republica Popue 
Iară Romînă, pentru pace în 
întreaga lume. Minute în șir 
răsună urale, se scandează 
P.M.R. și R.P.R.

Tovarășul Ștefan Voitec a de
clarat închise lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale.

(Agcrpres)

Cu prilejul ANULUI NOU,
ziarul „Sportul popular” 
urează cititorilor, 

corespondenților 
șl colaboratorilor săi



Cei mai buni 10 sportivi romîni ai anului 1902 NINGEA LA SCĂRIȘOARAa ■ ■ ■

IOLANDA BALAȘ

R4DU DE)

JOZEFINA ȘTEFÂNESCU

că printre ei se află șiPoate 
viitorul președinte al gospodăriei. Cel 
care o să-mi 
celui care o 
crește el mare. Acum zburdălnicesc 
fără grijă. Uite-i, cîtă viață au în 
el ! Fac sport — adăugă el surîzînd.

Vezi, la început cînd băieții au ve
nit la mine, să 
ciație sportivă, 
gindeam: oare 
să facă sport ? 
merg la plimbare. Și, pe urmă, 
facem noi sport toată ziua — pe tar
lalele de grîu, de porumb, în gră
dini sau in sectorul zootehnic ?

Conducerea gospodăriei a fost de 
acord. Cu ce le-am dat noi, cu banii 
pe care-i aveau ei din cotizații și-au 
cumpărat tot felul de materiale și 
echipament sportiv. Avem la clubul 
gospodăriei 10 Jocuri de șah. Cîte- 
odată, seara, mă abat pe-acolo. Une
ori joc, alteori stau și-i privesc. E 
plină sala : 50—60 de oameni, mai 
tineri, mai vîrstnici. Agapie Cojocaru 
— bun șahist dar parcă-i mai bun 
brigadier în sectorul zootehnic. Sau, 
Oprea 
Ia noi 
Spirt, 
S.M.T.

Casele și-au pus cușme albe de 
nea și oamenii pe cele negre, de 
miel. A venit iarna, in sat, spre bucu
ria picilor care stau, de dimineață 
pînă seara, pe derdeluș. A cui sanie 

departe ? 
lista „Ce- ÎCine știe să cîrmească mai bine ? 
romîni ai V Uraaa ! Am cîștigat!

I In cojoace, picii par niște pinguini 
'atletism). \ poposiți printr-o întimplare miracu-

* ioasă pe troienele din satul de pe 
malul Oltului. Sînt veseli, plini de 
viață și fac o larmă nemaipomenită...

Nea Andrei Ii privește, prin fe
reastră, zimbind. Un zîmbet cald, ce 
'se pierde undeva in vălmășagul de 
brazde pe care plugul timpului le-a 
liras pe obrazul său bătut de vinturilc 
lungi ce aleargă aci, in valea Oltu
lui. Apoi, zimbetul dispare și trăsă-

Sute și sute de scrisori expediate 
din toate colțurile țării, de ti
neri și vîrstnici iubitori ai 

sportului, au cuprins răspunsurile la 
tradiționala noastră anchetă de Anul 
Nou. Pe baza totalizării răspunsurilor Ț fuge mai repede și mai 
primite am putut 
lor mai buni 10 
anului 1962".

1. IOLANDA
Excelenta noastră sportivă deschide i 
și în acest an lista celor mai de sea
mă sportivi romîni. In desemnarea 
ei ca prima sportivă a țării, cititorii 
noștri au ținut seamă, după cum 
ne-au scris, de faptul că în 1962 Io- 
landa și-a continuat șirul strălucit 
de succese, neîntrerupt din anul 1957 
La Belgrad ea a cîștigat pentru R. P. 
Romină titlul de campioană a Euro- 
pei la săritura în înălțime, a obținut * turtle omului se aspresc. Pare adîn- 
a șasea medalie de campioană a Bal-/cit în ginduri. prins de amintiri le- 

trăite cu 
tot într-o 

acum, dar 
nu-și pe- 
ci undeva 

mai 
la Scărișoara,

întocmi 
sportivi

BALAȘ

ia locul mie sau al 
să fie atunci cînd va

înființăm și noi aso- 
n-am zis nu, dar mă 
au băieții ăștia timp 
Că, doar pe cîmp nu 

nu Băiatul ăsta-i de 
Tractorist a-ntîia ! 

de 
sport face la

Carnet de reporter
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a șasea medalie de campioană a Bal-/cit în ginduri, 
cânilor, s-a clasat pe primul loc in J gate de întîmpiări triste 
întrecerile internaționale de la Mos-( muiți ani in urmă, poate 
cova, Varșovia, Praga, Sofia. Londra, J zi de iarnă frumoasă ca 
Helsinki, București. Siena etc. Sei nd copiii scărișorenilor

2. OLGA ORBAN-SZABO (scrimă)./treceau ziua Ia sanmș 
Clasată pe locul doi in compel.ț;aSprin c®^rele vJtelor unde era 
olimpică a floretistelor de la Mei- țca,d. ca în ,casa- 
bourne și în marele concurs din ca-\ca ,n orlcare a« sat oltenesc, la 
drul Universiadei din 1961 de la So-( *ăniuș mergeau copiii boierului sau 
fia, Olga a devenit in 1962 campioanăV1 chiaburilor. Ai săracilor? Copiii 
a lumii, la capătul unei întreceri ex./s»tului... " Cum 0 să te duc* la să‘ 
trem de dirze și a unu. baraj in trei.lmn» C1.nd n’ai mîneat nimic și cînd 
la .mondialele* desfășurate în saiaI tremuri ca varga de frig?... 
Clubului de Gimnastică și Scrimă din/ El • Cum e, nea Andrei . 
capitala Argentinei. S ~ Cum să,„f!c ? Mă 8înd«® ?

1 RADU DFMIAN (rugbi). Nume->păca,oasa /opilăne pe care am tră- 
roși ziariști și specialiști francezi, ca\“*° eo ** de-o seamă cu mine,
și adversarii săi din formația Fran- / Bine că s-a dus ! Vezi picii ăștia ? 
tei, au fost unanim în a recunoaște \ sînt brigadierii noștri de mîine. Bri- 
că tinârul nostru sportiv a fost der 
departe cel ma: bun jucător în întîl- 
nirea desfășurată pe .23 August*, fî-i 
ind considerat ca unu! dintre cei mai 
valoroși rugbiști europeni, pe linia a
IlI-a

4. JOZEFINA ȘTEFANESCr (hand
bal*. Câpitana echipei reprezentative2o ASOCIAȚIE SPORTIVĂ SĂTEASCA 
de handbal in 7 a R. P Romine șî-aX FRUNTAȘĂ
adus o prețioasă contribuție Ia cuce-/ 
rirea de către formația noastră a\ in cadrul secțiilor pe ramură de 
titlului de campioană a lumii, dupăt sport ale asociației Energia din co- 
cum a fost un element de bază alSmuna Măgura, raionul Cislău. activea- 
echipelor noastre care ‘ ‘ "
1966 și 1960. titlurile 
handbal in 11.

5. LIA BULUGIOIU
demie). Pe apele lacului Grunau de^mult mai mare de tineri și vîrstnici. 
lingă Berlin, echipajul nostru femi- ~
nin de 
moașă 
primul 
ceri rea 
peană 
succes 
Lra emerită a sportului Lia Bulugioiu.

«. ZOLTAN VAMOȘ 
In luna august și-a făcut debutul în
tr-o probă nouă (3.000 m obst.) obți- 
nind un valoros record al țării. Par 
ticipind la „europenele* de la Bel
grad. Vamoș a reușit să obțină califi-l 
ca rea pentru finală. în cea mai grea 
serie, pentru ca apoi, in ultima ( 
cursă, să termine pe locul doi, stabi
lind — cu 8:37.6 — un nou record, 
de o bună valoare internațională.

7. PETRE IVANESCU (handbal).' 
Golgeter al campionatului mondial 
de handbal în 7, de anul trecut. Ivă-\ De curind a avut loc la Școala 
nescu. a fost și în 1962 unul dintre /meserii din Timișoara un reușit con- 
cei mai valoroși jucători ai reprezen- \curs 
tativei noastre. învingătoare in in-/tema 
tilnirile cu echipele Danemarcei. Itului. 
URSE., Finlandei, R D. Germane./lizat 
Iugoslaviei etc. Xapat la concurs Mihai Dașcău și Pe-

«. MARIA DIACONESCU (atle-1 tre Steiner. Asemenea concursuri 
tism). A patra aruncătoare de suliță/diferite teme sportive se vor mai 
din lume în 1962 ea a realizat unS crganiza la această 
frumos succes la campionatele euro
pene, unde a cucerit medalia de ar-'

9. VIOREL FETESC® (fotbal). Ink CE VO# FACE *H
majoritatea acrișorilor am fost rugați/ SPORTIVII DIN MIROSLAVA 
să facem o excepție indicînd printre 
cei mai buni, echipa de juniori cărei 
a ciștigat Turneul UEFA, înscriind 
numele căpitanului echipei.

VASILE PINCIU (călărie). A-( 
o comportare frumoasă în că
mărilor concursuri internațio- 
de echitație din Franța, Italia.
Polonă. R. F. Germană. R. P

După un timp a venit la mine pre
ședintele asociației sportive, Ștefan 
Mihu.

— Nea Andrei, trebuie să mai cum
părăm materiale și echipament spor
tiv. Sintem muiți, acum.

— Cîți, Mihuie ?
— 501
— Și n-aveți pentru acel unu, cu 

care

iradieri, ingineri, doctori, învățători.

depășiți jumătatea miei ?
Mă iei pe sus nea Andrei, dar 

asta-i realitatea. Ne mai trebuie echi
pament. N-ai văzut ? Cînd avem 
jocuri oficiale în campionatul raio
nal de fotbal, trebuie să mergem și 
cu atleți, voleibaliști, cicliști... Așa-i 
regulamentul !

— Păi, biciclete sînt peste 400 în 
sat...

— Nu-i vorba de biciclete, ci de 
tricouri, teniși...

De pe întinsul patriei

în/ză peste 200 de membri ai UCFS cu 
Ia / cotizația plătită la zi. Dar, la dife- 

Iritele concursuri organizate de con- 
(canotaj aca-Z ducerea asociației participă un număr

au cîștigat, 
mondiale

iernii schiul, sport foarte îndrăgit 
ei. De altfel, asociația dispune 
150 de perechi de schiuri.

Eugen Ursu și Dobrică 
coresp.

CURS DE ARBITRI

Leu,

de 
de

raional 
comuna 
pentru

Astfel. la Spartachiada de vară a ti- 
scriif 4—1 a obținut o fru-1 neretului au luat startul 330 de con- 
perîormanță. dasîndu-se peC curenți, iar în cadrul „Cupei Agricul. 
loc in întrecerea pentru cu- kturii* s-au întrecut peste 400 de fete 
titlului de campioană eurț>-/și băieți. Pentru ca întrecerile spor- 
La obținerea acestui frumos y tive să se desfășoare în condițiuni 
și-a adus contribuția și maes-£bune, tinerii din comună și-au ame

najat in orele lor libere terenuri de 
(atletism).S v°let fotbal, handbal în 7 precum și 

*io popicărie.
In momentul de față sportivii din 

Măgura participă la întrecerile Spar- 
tachiadei de iarnă.

St. Constantin
* și I. Alexandru

coresp.

Din inițiativa consiliului 
UCFS Focșani s-a deschis în 
Gugești un curs de arbitri 
fotbal, la care participă 25 de mun
citori de la IPROFIL. Lecțiile sint 
conduse de profesorul Z. Lupu, arbi
tru din lotul 
va încheia la 
1963.

Dumitru

republican. Cursul se 
sfîrșitul lunii ianuarie

CONCURS
CINE ȘTIE SPORT, ClȘTIGĂ'

Stanciu — coresp.

POPICARII DE LA INDUSTRIA LOCALĂ 
BAIA MARE AU STABILIT UN NOU 

RECORD REGIONAL
Jucătorii echipei de popice Indus

tria Locală Baia Mare, care actual
mente participă la faza orășenească 
a campionatului republican, au reali
zat, în cadrul meciului cu formația 
Voința din localitate, un valoros re
zultat. Cei 
Locală au 
reprezintă

6 jucători de la Industria 
totalizat 4749 p.d., ceea ce 
un nou record regional.

V. Săsăranu-coresp. reg.

de

„Cine știe sport, ciștigă* cu 
Spartachiada de iarnă a tinere- 
Cel mai mare punctaj l-a rea- 
Mariana Sarău. Au mai parti-

Claudiu

școală.

Adam-coresp.

CURSUL IERNII

drul 
nale 
R. P
Ungară, unde a obținut 9 victorii de
prestigiu, Pinciu a contribuit si el 
la consacrarea, pe plan internațional, 
a călăriei din țara noastră.

Asociația sportivă Victoria Miro
slava. regiunea lași cuprinde 240 
membri ai UCFS. toți cu cotizația 
zi. Ei activează in mod organizat 
7 secții pe ramură de sport și au 
idispoziție echipament și 
sportiv in valoare de peste 
iei. In curind 
păra material 
in valoare de 
tea sportivilor

de 
la 
in 
la

material 
18.000 

asociația va mai cum- 
și echipament sportiv 
6000 de lei. Majorita- 
vor practica in timpul

Boarnă. - 
din sat. 

nu alta 1 El ține acum 
Caracal, dar

noi, în gospodărie. Cel mai bun fot
balist din echipă ! Sînt multi cei ce-și 
petrec ceasurile de răgaz la club. 11 
văd uneori pe Petre Ciocan. Vine cu 
nevasta. Are nevastă tînără. S-au 
căsătorit în toamna aceasta. In fiecare 
toamnă avem 10-15 nunți. Feciorii 
se întorc din armată și se însoară 
repede. De ce n-ar faee-o ? N-au grijă 
pentru ziua de mîine. Gospodăria 
noastră este milionară. Oamenii se 
căsătoresc și după o vreme îi vezi ri- 
dicîndu-și casă nouă. In ultimii ani 
la noi, în Scărișoara, s-au construit 
peste 150 de case. Frumoase, confor
tabile. Cei ce le locuiesc muncesc 
cu rîvnă și spor în gospodărie și în 
puțin timp și Ie umplu cu toate cele 
cîte sînt de trebuință. In ceasiyile 

răgaz au preocupări la care noi 
mai vîrstnici nici nu visam. Spor
ește una dintre ele. Și, o 
constatat că nu-i vorba aB^de

de 
cei 
tul 
am 
oțelirea mușchilor — importantă fără 
îndoială — c! și de alte lucruri: cu
raj, dezvoltarea spiritului colectiv, a 
voinței...

Nea Andrei își scoate o țigară Car- 
pați cu filtru și după ce o ciocăni de 
marginea mesei, o aprinse. Apoi ur
mărește tăcut mișcarea leneșă a co- 
lăceilor de fum ce se ridică spre ta
vanul alb al

...Cînd am 
începuse din 
tinuau joaca 
carnețelul de notițe mă gindeam la 
cele spuse de Nicu Iacobescu. secre
tarul asociației sportive înainte, de 
pe lingă G.A.C. Partizanii Păcii din 
Scărișoara.

„...Că dacă asociația numără 501 
membri și toate cele cinci secții — 
fotbal, șah, volei, ciclism și tir — 
sint dotate cu tot ce Ie trebuie acest 
lucru se datorește și tov. Andrer~Șbu- 
mitru — președintele gospodăriei? 
căruia îi plaee mult .sportul. Nea An
drei ne sprijină mult".

încăperii...
plecat de la Scărișoara 
nou să ningă. Picii își con
tor pe troiene. Răsfoind

VALENTIN PAUNESCU

POST-SCRIPTUM: Astă-seară cînd 
acele ceasornicului vor marca în- 
tîia clipă din anul care începe, cînd 
harnicii colectiviști din Scărișoara vor 
ridica paharul pentru succesele viitoa
re, vom fi și noi, cu gîndui, alături 
de ei, urîndu-le noi victorii, sănătate 
și spor la muncă I

LA MULTI ANI, TOVARĂȘI!
j f j

(Urmare din pag. 1)

oare florile vii pictate pe ga- 
stadioanelor, în marile demon- 
sportive ale tineretului, „nu- 

și „margaretele" care au dansat

grăi-
mun-

ochii
Dar 

zonul 
strații 
cii'
în fața tribunelor arhipline, nu pot 
fi prinse și ele in acest multicolor 
buchet ?!

Anul 1962 rămîne memorabil pen
tru sportul nostru de mase prin acel 
pas hotărît făcut înainte : „Tot mai 
muiți oameni ai muncii și întregul 
tineret să fie cuprins în practicarea 
exercițiilor fizice și a sportului*.

Peste 4 800 000 de tineri și tinere 
la spartachiadele de vară și de iarnă, 
mai bine de 1000 000 de colectiviști 
in întrecerile „Cupei Agriculturii*,

cuvintelor acestei fraze atit de 
toare. Tot mai muiți oameni ai 
cii, întregul tineret!

Pășim în noul an 1963 cu
plini de lumină, cu ginduri înaripate 
de planuri îndrăznețe, cu sufletele 
pline de hotărîre. Pășim înainte în 
marea ofensivă a șesenalului. in 
minte întrevedem construcțiile noi, 
semețe, uzine și fabrici, holde bo
gate, stadioane fremătind de tinerețe, 
recorduri și biruinți sportive.

Să ridicăm paharul pentru 
nostru harnic și minunat !

Pentru conducătorul nostru 
Partidul Muncitoresc Romin, 
patria noastră scumpă,
Populară Romină, pentru viața noas
tră nouă I

Trăiască pacea în lumea intrcagă I
LA MULȚI ANI, TOVARĂȘI !

poporul

înțelept, 
pentru 

Republica

I peste 2 000 000 de oameni ai muncii 
Ia startul crosurilor tradiționale — 
iată cîteva cifre care vin în sprijinul
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1. Care a fost cea mai mare satisfacție pe care ați încercat-o 
în 1962?

2» Planuri pentru anul 1963 (în sport și viața personală)?

3. Ce ați dori să transmiteți sportivilor romîni cu prilejul 
Anului Nou?

I VALERI BRUMEL
I (U.R.S.S.)
■ recordman mondial la sărituraH în înălțime

H J, E mult mai greu să răspund la 
■rima întrebare, decit la a doua, 
Hte-a răspuns zîmbind Valeri Brumei, 
■n anul 1962 au fost atîtea evenimen- 
He interesante incit a te pronunța 
■intr-o dată care a fost cel mai im
portant este destul de greu. Totuși, 
K frumoasă impresie asupra mea a 
lăsat Festivalul tineretului și studen- 
liior de la Helsinki, la care am par
ticipat. Ne-am convins acolo cu pro
priii ochi că marea majoritate a ti
nerilor și tinerelor din diferite țări 
Bile lumii năzuiesc spre pace și prie- 
Benie. In această toamnă am fost in
vitat în Italia, la Genova, unde pre
ședintele Italiei, dl. Giovani Gron- 
Bhi, mi-a înmânat „Caravela de aur 
Bi lui Columb". înțeleg foarte bine eă 
licest premiu mi-a fost decernat nu 
numai mie personal, ci sportului so- 
fcietic. pentru meritele sale în dez
voltarea mișcării sportive internațio
nale. Totuși, să mă refer și la cea 
Inat-murg satisfacție personală din a- 
lest 4^Bn>upă cum știți, am reușit 
Kă întrec de două ori recordul mon
dial Ia săritura în înălțime. Desigur, 
Eiua de 29 septembrie rămine cel mai 
Bnult întipărită în memoria mea. Pe 
(stadionul Lujniki din Moscova am 
(urcat recordul lumii la 2,27 m.
I 2. Planurile mele pentru 1963 ? Do- 
Iresc in primul rînd să termin cu suc- 
[ces anul III Ia Institutul de Cultură 
[fizică din Moscova, căei noi, maeș
trii și recordmanii, trebuie să căpă- 
|tăm deprinderea de a transmite cu- 
moștințele acumulate tinerilor spor- 
Itivi, viitorilor campioni. Nu de mult, 
llgor Ter-Ovanesian, Piotr Bolotnikov 
Iși eu am luat sub patronaj pe școla
rii sportivi din regiunea Lugansk, 

Idin Ucraina. Pentru munca cu tinerii 
nu e suficient să fii numai bun spor
tiv, ci trebuie să și cunoști multe. In 
timpul liber studiez limba engleză și 
sper că până Ia finele anului 1963 s-o 
stăpinesc bine. Și, fără indoială, mă 
(voi strădui să sar mai mult decit 
anul trecut.

3. Ca prilejul Anului Nou aș dori 
ca prin intermediul ziarului „Sportul 
popular" să transmit sportivilor ro
mâni multe succese în 1963. Un căl
duros salut transmit colegei lolanda 
Balaș, atit de cunoscută pe plan 
mondial. (A.P.N.).

IOSEF MASOPUST
(R. S. Cehoslovacă)

din echipa națională de fotbal

1. Calificarea echipei de fotbal a 
Cehoslovaciei in finala campionatului 
mondial din Chile a constituit pen
tru mine un mare eveniment, pe 
care l-am trăit cu multă intensitate. 
Faptul că am făcut parte din forma
ția care a înfruntat în meciul decisiv 
Brazilia a fost un motiv în plus de 
a mă bucura Și de a mă strădui să 
joc cit mai bine. De asemenea, am 
încercat o vie mulțumire atunci cind 
am aflat că am fost desemnat cel 
mai bun fotbalist european in anul 
1962.

2. Nivelul pe care l-am atins în 
prezent mă obliga ca în anul viitor 
să riîțncesc și mai mult, să fiu un 
element de bază al echipei mele. 
Dacă voi face parte din echipa na
țională, mă voi comporta astfel incit 
reprezentativa Cehoslovaciei să se 
califice intr-o etapă superioară a 
„Cupei Europei" interțărj la fotbal.

3. Tuturor sportivilor romîni le do
resc în anul 1963 succese pe plan 
mondial,

A. DOMENECH
(Franța)

din echipa națională de rugbi

1. Cea mai frumoasă amintire a 
mea din anul care se încheie este le
gată de meciul din sferturile de fi
nală ale campionatului francez, in 
care echipa mea, Drives, a jucat ex
celent împotriva lui Beziers.

2$ Dorința mea pentru 1963 este să 
fac parte din echipa Franței care 
va intilni pe neo-zeelandezi cu 
ocazia turneului pe care aceștia 
îi întreprind anul viitor în Eu

ropa. De asemenea, doresc să bat re
cordul de selecționări în echipa Fran
ței, deținut de Jean Prat (51). Pen
tru aceasta trebuie să mai fiu selec
ționat in 1963 de cinci ori, deoarece 
la ora actuală eu am 47 de jocuri in 
echipa națională.

3. Sint unul dintre primii rugbiști 
francezi care am jucat în Rominia 
după război. Am făcut parte din se
lecționata Parisului care a evoluat 
Ia București în 1953. De alunei, cu 
fiecare ocazie, am constatat progre
sele rugbiului rominesc. Cred că e- 
chipa dv. poate înfrunta cu succes 
formațiile britanice și cind spun a- 
ceasta mă refer la participarea Ro- 
miniei Ia Turneul celor 5 națiuni. 
Urez mult succes, in 1963, lui Moraru, 
Demian (pe care-l socotesc unul din 
cei mai valoroși „linia a treia" din 
istoria rugbiului), precum și celor
lalți rugbiști pe care i-am cunoscut 
și pe care-i apreciez, ca jucători și 
amici.

PETER KRETSCHMAR
(R. D. Germană)

căpitanul echipei naționale 
de handbal în 7

1. Dc șapte ani de cind joc in 
echipa reprezentativă a R. D. Ger
mane, perioadă in care am îmbră
cat de 57 ori tricoul echipei noastre 
naționale, anul 1962 mi-a adus una 
din cele mai mari satisfacții spor
tive : in ianuarie am făcut parte din 
echipa țării noastre, care a întrecut 
la Helsinborg reprezentativa Suediei, 
neînvinsă acasă de 21 de ani. Am 
ciștigai cu 17—14, după ce gazdele 
au condus cu 5—1.

2. Aș dori să joc la fel de bine 
ți in 1963, iar echipa noastră să ob- 
țină tot atitea succese ca in anul
1962.

3. Dacă mă gindesc la succesele
sportivilor romini trec pe primul
plan victoriile handbaliștilor. Romi
nia deține supremația absolută atit 
tn handbalul masculin cit și in cel 
feminin. Titlurile de campioni mon
diali sint in miini bune. Transmit 
pe această cale cele mai calde urări 
de succese sportivilor romini și sint 
convins că și viitoarele intilniri din
tre sportivii romini și cei din R. D. 
Germană vor constitui o bună oca
zie pentru intărirea continuă a prie
teniei dintre țările noastre.

MARIANNE JAHN
(Austria)

campioană mondială de schi

1. Să vorbesc despre mine nu este 
un lucru ușor. Să încerc totuși... La 
Chamonix am cucerit trei medalii, 
dintre care două de aur și una de 
argint. La slalomul uriaș a mers 
perfect, la slalomul special mi-au 
reușit intrările și ieșirile in toate 
porțile, dar la coborîre... mi-a scă
pat din miini cea de a treia me
dalie de aur.

2. Vreau să-mi păstrez forma spor
tivă din 1962 ! Mă așteaptă concursul 
preolimpic de la Innsbruck și alUe 
mari întreceri. Va fi, bineînțeles, o 
verificare a posibilităților mele pen
tru marea Olimpiadă albă de la Inns
bruck. Și încă ceva : să fie pace, li
niște, nu ne trebuie război.

MARIANNE JAHN

3. Am citit în ziare multe lucruri 
despre sportivii romîni, clasați pe 
primele locuri în diferite concursuri 
internaționale. In fruntea acestora o 
pun pe lolanda, nu pentru că e fe
meie, ci pentru că nu e puțin lucru 
să sari mai mult decît propria ta 
înălțime... Iolandei ii doresc o nouă 
medalie la Tokio, iar tuturor sportivi
lor romîni succese cit mai mari

ENIO VlLCEV
(R. P. Bulgaria)

campion mondial de lupte
1. Campionatele mondiale de lupte 

libere de la Toledo mi-au adus in 
anul 1962 cea mai mare satisfacție 
din viața mea. După ce la campio
natele mondiale de la Teheran (1959) 
am ocupat locul 2, iar la J.O. de la 
Roma (1960) locul 3, iată că in acest 
an mi-am realizat visul meu suprem 
— campion al lumii.

2. Luptătorii bulgari vor fi che
mați anul viitor să-și măsoare for
țele in multe competiții de mare an
vergură. La campionatele mondiale 
de lupte libere de ia Sofia voi în
cerca să repet performanța realizată 
in acest an, iar la ediția a 4-a a 
Jocurilor balcanice mă voi strădui 
să devin pentru a patra oară conse
cutiv campion balcanic. Mă ocup in 
prezent de patru luptători (2 seniori 
și 2 juniori). Ca montor, mă voi stră
dui ca la locul de muncă, in orașul 
Dimitrovgrad, să dau numai lucrări 
de calitate bună, să-mi ridic continuu 
calificarea profesională.

3. Cu prilejul Anului Nou transmit 
sportivilor romini prieteni un salut 
fierbinte și urări de noi succese 
in muncă și tn sport.

TEREZA CIEPLA
(R. P. Polonă)

dublă campioană europeană de atle
tism

1. Am trăit cele mai frumoase 
clipe din anul 1962 la campionatele 
europene de atletism de la Belgrad. 
Aici am reușit să cuceresc două me
dalii de aur în probele de 80 mg și 
ștafeta 4X109 m.

2. Prima mea dorință pentru anul 
vuitor este aceea de a-mi menține 
forma bună din 1962. îmi voi con
centra atenția asupra probelor de 
80 m garduri și 100 m. Deși in acest 
sezon am realizat o performanță de 
6,22 m la săritura în lungime, voi 
folosi totuși această probă ca ele
ment ajutător pentru viteză, și nu 
ca probă in sine. Sint convinsă că

CLASAMENTELE PRESEI...
A intrat în tradiția presei sportive 

ca la sfârșitul fiecărui an să desem
neze pe cei mai buni sportivi ai 
lumii. Anul 1962 nu a făcut excep
ție de la această... regulă. în luna 
decembrie, de pildă, numeroase zia
re, publicații sportive și agenții de 
presă din multe țări ale lumii și-au 
spus cuvântul in ce privește cei mai 
buni sportivi ai anului 1962. Atit in 
clasamentul alcătuit de ISK (Inter
nationale Sport-Kmespondenz) Stut
tgart, cit și in ancheta întreprinsă 
de agenția UPI. cel mai bun sportiv 
al anului 1962 a fost declarat exce
lentul Valeri Brumei, „săritorul cos
mic", cum este el denumit astăzi în 
mai toate țările lumii, pentru uluito
rul record mondial stabilit in acest 
an la săritura in înălțime: 2,27 m. 
Vă redăm mai jos clasamentele celor 
mai buni sportivi ai lumii așa cum 
au fost ele alcătuite de citeva re
dacții sportive:

„SOVIETSKI SPORT" — MOSCOVA
1. Valeri Brumei
2. Dawn Fraser
3. Ingrid Kriimcr
4. Iuri Vlasov
5. Peter Snell
„EL DIARIO" — MONTEVIDEO

1. Garrincha
2. Sonny Liston
3. Pele
4. lolanda Balaș
5. Ewy Rosquist

CESKOSLOVENSKI SPORT" 
PRAGA

1. Valeri Brumei
2. Sin Kim Dan
3. Tamara Press
4. Dawn Fraser
5. Feter Snell

GYULA ZS1VOTSZKI

pot realiza și mai mult, atît la 
100 m cit și la 80 m garduri. Sper 
că turneul pe care-l voi efectua în 
luna februarie în S.U.A., împreună 
cu fondistul Witold Baran, mă va 
ajuta la obținerea unor rezultate mai 
bune în sezonul viitor propriu-zis.

3. De mulți sportivi romîni mă 
leagă o sinceră prietenie. Tuturor 
prietenilor mei din România, sporti
vilor romîni, în general, le doresc cu 
prilejul Anulua Nou succese și mai 
mari în 1963.

GYULA ZSIVOTSZKI
(R. P. Ungară)

compion european la atletism

I. Campionatele europene de atle
tism de la Belgrad mi-au oferit nu 
numai cea mai mare satisfacție din 
acest an, dar și din întreaga mea 
viață. Am reușit pentru prima oară

..WORLDS SPORTS" — LONDRA
1. Peter Snell
2. Sin Kim Dan
3. Garrincha
4. Rod Laver
5. Valeri Brumei

„NEPSPORT" — BUDAPESTA
1. Valeri Brumei
2. Peter Snell
X Dawn Fraser
4. Donald Jackson
5. Pele

„UUSI SUOMI" — HELSINKI
1. Pentti Nikola
2. Valeri Brume!
X Peter Snell
4. Rod Laver
5. Dawn Fraser
„NARODEN SPORT" — SOFIA

1. Valeri Brumei
2. Dawn Fraser
X Echipa feminină de volei a Ja

poniei
4. Peter Snell
5. Iuri Vlasov

„LA PRENSA" — MEXICO
1. Valeri Brumei
2. Rafael Osuna
3. Tamara Press
4. Eduard Sdobnikov
5. Sergio Escobedo
„SPORTOWIEC" — VARȘOVIA

1. Michel Jazzy
2. Valeri Brumei
3. Peter Snell
4. Pele
5. Dawn Fraser

„STOCKHOLMS TIDNINGEN" 
STOCKHOLM

1. Valeri Brumei
2. Rod Laver 

să devin campion al Europei, să. 
stabilesc un nau record continental. 
Sânt mulțumit, de asemenea, că me
dia aruncărilor mele din acest an 
este de 67,82 m.

2. îmi mai trebuie doar 25 cm 
pentru a egala recordul mondial. 
Printre planurile mele pe 1963. acești 
25 centimetri care îmi „lipsesc" con
stituie principala țintă. In acest scop 
mă voi pregăti serios încă din timpul 
iernii. Doresc, de asemenea, să termin 
cu succes Institutul de Cultură Fi— 
zică, după care mă voi dedica mun
cii didactice, t

3. Urmăresc cu interes și satisfac
ție dezvoltarea și progresul continuu 
al sportului rominesc. Sint convins, 
că ia J.O. de la Tokio se va vorbi 
mult despre atletismul din Rominia. 
Pentru anul viitor doresc sportivilor 
romini succese tot mai mari.

3. Pele
4. Sonny Liston
5. Cary Lee Andersson

„SPORTSKE NOVOSTI" — ZAGREB-
1. Dawn Fraser
2. Valeri Brumei
3. Peter Snell
4. Murray Rose
5. Tatiana Șeelkanova

„MAINICHI SHIMBUN" — TOKIO-
1. Rod Laver
2. Murray Rose
3. Pentti Nikula
4. Koshinobu Miyake
5. Dawn Fraser

„KURIER" — VIENA
1. Pentti Nikula
2. Valeri Brumei
X Karl Schranz
4. Garrincha
5. Sonny Liston 

„SPORTSMANDEN" — OSLO
1. Igor Ter-Ovanesian
2. Valeri Brumei
3. Bruce Tulloh
4. Al. Oerter
5. Michel Jazzy

„O GLOBO" — RIO DE JANEIRO
1. Valeri Brumei
2. Murray Rose
3. Sonny Liston
4. Dawn Fraser
5. Rod Laver

„SPORTUL POPULAR" 
BUCUREȘTI

1. Valeri Brumei
2. Dawn Fraser
3. Rod Laver
4. lolanda Balaș
5. Pele

SPORTUL POPULAR
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ALBUM SPORTIV 1962
Lumini de brad și scînfeieri de artificii. Pe sfrăz-, 

decor sărbătoresc de iarnă. La ferestre copii ; 
obraji îmbujorafi și priviri sanine că-utînd în 

înserare, printre mușcate și fior: de cristal, sania o© 
basm a lui „Moș Gerilă". în fiecare casă, gazdă pri
mitoare, optimismul. Melodii vesele pe unda cla
pelor și multă, multă bucurie în sufletele oamenilor. 

Mîine e Anul Nou ! ÎI vom primi, la miezul nopfii, 
sărbătorește, cu inimile purtînd noi năzuinfi ce-și 
vor găsi și ele împlinirea. Și-I vom petrece cu drag

pe '62 la întîlnirea cu noul an, mulfumindu-i pentru 
rodnicia lui, pentru fiecare din zilele pe care, la în
demnul partidului, le-am transformat în afîtea și atîtea 
biruinfi.

Ce-ar fi ca acum, la hotarul anului, după ce am 
prins sfelufa cea strălucitoare în vîrful bradului, să 
răsfoim împreună cîteva file din albumul sportiv al 
anuiui 1962? Doar cîteva, pentru că altminteri ne-ar 
prinde... NOUL ANI

Primele notații 
pe panoul 
de onoare

© Primăvara a început In— ia
nuarie • „Titlul mondial se află 
în mîini bune” • Maria Alexandru 
anunță seria succeselor • Victorie 
la Cairo !

| A A n-a avut timp nici să „răsufle", 
h f La 4 ianuarie aflam că în „Țara 

celor 3.900 de insule" — IN
DONEZIA — fotbaliștii de la Petrolul 
încheiau — neînvinși — cu un „7—1“ 
turneul lor atît de fructuos, iar la 
Kiev hoeheiștii făcuseră ca dincolo 
de mantinele să răsune multe aplauze 
pentru echipa romînă, învingătoare 
cu 6—2 și 8—2.

Buchete de succes vesteau primă
vara sportivă încă din ianuarie—

★
Veștile sosesc la redacție noaptea 

tîrziu și risipesc oboseala, ne dăruiesc 
de fiecare dată acea bucurie de we- 
descris de a redacta — chiar pe eîte- 
va rînduri — știrea pe care cititorii 
O vor găsi mîine în prima pagină.

In redacție se face liniște și privi
rile caută stârnitor primele însemnări 
transmise de la mii de kilometri de 
patrie, poate numai la cîteva minute 
după ce trompeții anunțaseră o nouă 
victorie a sportivilor romini.

.Medalii de argint acordate unor 
alpiniști romini"

„Valeriu Bularca și Ion Țăranu 
victorioși în Franța"...

★

Intr-o seară, după ultimele încleș
tări lîngă panglica albă a „semicer
cului" .oaspeții străini prexenți la tur
neul internațional masculin de hand
bal în 7 recunoșteau unanim: „Titlul 
mondial se află in mîini bune". Elo
giu și respect pentru sportivii și 
■portul rominesc, in aceleași zile în 
care campioana mondiaiă Maria Ale
xandru obținea victoria — prima în 
acest an de bogate succese — în cam
pionatele internaționale ale R. S. Ce
hoslovace, iar hoeheiștii înscriau în 
palmaresul lor alte două victorii în 
fața francezilor. Pe marile stadioane 

^^mpioane ale Europei! Flori, medalii și felicitări pentru canotoarele 
romine.

Foto: Sport-Echo.

ale patriei și peste hotare, sportivii 
romini continuau să primească florile 
cuvenite învingătorilor.

In altă seară, telegramele ne-au 
vestit victoria lui Tiriac la Cairo. 
.Marele" Neale, racheta de renume 
mondial, n-a avut încotro. I-a strins 
mina lui Tiriac și a adăugat pe lista 
puținilor săi învingători numele spor
tivului romîn.

Agenda sportivă a anului 1962 nu 
marcase însă decît începutul marilor 
Intilniri internaționale...

DL Petit Monigobert, vicepreședintele Federației Internaționale de Handbal, 
oferă Iosefrnei ȘÎefănescu cupa cuvenită echipei campioane a lumii. 

Foto : P. Romoșan

Bravo, fetelor!

• „Bomîncele sini de neînvins”
• Un vis și un... litiu european
• Cea mai bună floretă a lumii
• Supremația Iolandei continuă • 
Un record mondial și cîteva— al
băstrele.

Ecranui sportiv a făcut loc aces
tor instantanee ale sportului fe
minin nu din... politețe ci pen

tru că, de netăgăduit 1962 a fost anul 
în care tinereJe sportive ne-au făcut 
de multe ori să le spunem din toată 
inima : „Bravo, fetelor !" Acum ninge 
liniștit, pudrind cu omăt tribunele 
stadionului .Republicii", dar a uitat, 
oare, vreunul din cei aproape 25 000 
de spectatori ziua aceea de iulie cînd, 
sub arșița soarelui, a dăruit entu
ziast aplauzele Anei Boțan, Irinei 
Hector, Iosefinei Ștefănescu și cole

gelor lor de echipă ? „Romîncele sînt 
do neînvins", spuneau jucătoarele 
daneze după marea finală care a adus 
echipei noastre feminine de handbal 
în 7 titlul de CAMPIOANĂ A LUMII. 
A învins atunci echipa cea mai bine 
pregătită. A învins munca, perseve
rența, hărnicia și pasiunea, voința de 
luptă și efortul colectiv.

★

...Pe altă pagină din album o foto
grafie 1 a cărei poveste a început de 
fapt mai de mult, cu 4—5 ani în 

urmă, și de atunci a fost depănată 
adesea, în șoaptă, lîngă sălciile Sna- 
govului sau purtată ca un vis frumos 
în sufletele cîtorva fete. A fost însă 
doar un vis pînă într-o zi de vară 
cînd, după o cursă memorabilă, cinci 
fete se prezentau la premiere pe po
diumul de la Grunau, în timp ce crai
nicul anunța: „LA 4-1-1 RAME, PE 
LOCUL I — ROMÎNIA !“

A fost primul titlu european din 
istoria canotajului nostru feminin și 
de aceea fotografia ne spune poate 
mai mult decît o altă victorie.

Și — se pare — tot o poveste mai 
veche. Sfîrșitul anului 1961. Interviu- 
fulger cu Olga Orban-Szabo.

— Proiecte pjentru noul an ?
— Multe. Dintre cele... sportive, 

unul singur, frumos dar foarte, foarte 
îndrăzneț.

— Totuși...
Răspunsul l-am primit mult mal 

tîrziu, într-o zi de sfîrșit de iulie în
tr-o telegramă trimisă de la mii de 
kilometri de patrie : „OLGA — CAM
PIOANĂ MONDIALĂ LA BUENOS 
AIRES".

Cea mai bună floretă a lumii își— 
trădase secretul-

Ca întotdeauna, „loli" e prezentă 
la loc de cinste, așa cum se cuvine, 
în albumul nostru. 1962 i-a adus Io
landei Balaș titlul de campioană a 
Europei și a făcut să crească numă
rul anilor de cînd, pe oricare din ma
rile stadioane ale lumii, n-a cunoscut 
înfrângerea. „Supremația Iolandei ecn- 
tinuâ..." — a fost constatarea generală 
după marile întreceri atletice de la 
Belgrad.

★

Din album ne suride acum cu far
mec tineresc o fată blondă pe care n-o 
întilnim nici pe covorul din sala Flo- 
reasca, nici în apa cristalină a ba
zinului, nici pe zgura terenului de 
tenis ci în., aer, purtată de parașu
ta multicoloră spre punctul alb de la 
Clinceni. Ii place să zboare, să în
frunte inălținâea și, curajoasă, să a- 
tace marile performanțe. Intr-o zi a 
reușit. După două salturi individuale 
de precizie, cu deschidere întîrziată 
a parașutei, arbitrii anunțau media: 
1,25 m. Elisabeta Minculescu stabi
lise un nou RECORD MONDIAL și

Din nou, a învins Vamoș !

Ro-minia — Franța 3—0! Rugbiștii romini părăsesc stadionul purtați 
brațele sutelor de spectatori.

Foto : T. Chiaream

ca un „stol", colegele s-au grăbit să-1 
sărute obrajii îmbujorați de vînt și 
de emoție. Și-a aranjat cu grijă pa
rașuta și a început — așa cum se 
întîmplă întotdeauna — să poves
tească. Dintre puținii spectatori, cine
va a lipsit cîteva minute și, cînd s-a 
întors, a așezat cu gingășie cîteva 
albăstrel peste parașută. Același al
bastru senin în văzduh, în ochii fetei 
și în buchetul de flori proaspete...

★
Cu aldine sau drepte, în „manșe

tă" sau la „închiderea ediției" ziarul 
nostru a publicat aproape zilnic știri 
despre prezențele sportivelor noastre 
la marile intilniri internaționale. Nu
mere de ziar, răsfoite la întîmplare, 
ne reamintesc acum victoria atletelor 
la Balcaniada de la Ankara, cîștiga- 
nea turneului internațional de volei 
de la Constanța, „colecția" de titluri 
de campioană internațională cu care 
a încheiat acest an Marla Alexandru, 
primul loc cîștigat de jucătoarele de 
popice în „Cupa Dunării"...

Fiți Balaș, recordmanul... recordurilor mondiale de juniori.

Oare nu se cuvenea să le sț 
„Bravo, fetelor !“, iar acum, la 
de an, să le dorim cît mai n 
pagini în albumul sportiv al 
pe care îl așteptăm în această 
de amintiri 7

„Băieții noșt
dragi..?4*

• Scrisoare din... • NeînvSnți 
patru ani ! • Pe apele de la 
cema • Salt spre... record.

A devenit un fapt obișnuit, 
faci scrisoarea sosită cu 
mul tren după ziua victori

citești : „Transmiteți băieților 1 
dragi toate felicitările...". Semi 

un prim-topitor stăpîn al furnal 
reșițean ce nu cunoaște, ftdihna I 
maistrul pentru care de mnjt^vil 
mașinile nu mai au nici un „seci 
Cîteodată, scrisoarea începe mai... I 
pectuos (respectul cerut de vîr 
„Mă bucur din inimă pentru vl 
riile dumneavoastră..." îl recuri 
tem lesne pe harnicul elev, „meda 
cu șiragul notelor de 10, stăpîni 
el —■ ca și cei cu părul încărunți 
ani — de bucuria marilor victorii 
tinerilor care, de la an la an, ri 
pe culmi tot mai înalte gloria ș 
tivă a patriei.

Ne-au venit asemenea scrisori 
din zecî de orașe ale țării — at 
cînd boxerii cucereau șapte til 
în „Cupa orașelor balcanice" d< 
Sofia sau învingeau la Glasgow 
Belgrad boxeri de (anume. De 
„băieții noștri dragi" ne-au scris c 
nuiții oaspeți ai velodromului Din 
atunci cind Gabriel Moiceanu 
OCUPAT PRIMUL LOC IN „CI



*

aplaudăm vic- 
handbaliștilor

scrisori n-au 
loțit, de fiecare dată, cronica en- 
iastelor întreceri sportitțe ale Fes- 
bilului din capitala Finlandei !

itlMANITE" (ca și întreaga noastră 
lipă). Și tot așa, la fiecare sport 
I parte. Un gînd prietenesc, to- 
rășesc, o îmbrățișare pentru ju- 
loriî de tenis clasați pe primul loc 
I Balcaniadă, pentru victoriile iui 
pcescu sau Vamoș, pentru voleiba- 
lii învingători în turneele de la 
leurești sau pentru excelentele re
bate ale handbaliștilor care în a- 
t an au învins de trei ori puter- 
la formație a Danemarcei, au ocu- 
I primul loc în turneul de Ia Mos- 
ra și, în ultimele zile ale anului, 
iau oferit prilejul să 
iile obținute in fața 
rmanl și iugoslavi, 
par, cite asemenea

★

de perseverentă curiozitate. 
"‘«Jlor aduce pe „peliculă" 

de 
la

t'înd oboseala ceasurilor de joacă 
■trimite — în sfîrșit — în casă, mi- 
I Florin, puștiul lui Pinciu, îi cere 
I tăticu să continue povestea tro- 
jilor pe-ți trezesc — în atmosfera 
[țtenească a camerei — un sim- 
fciînt 
Imul-* ^-*trjlor 
Ituril^^ițj^^marile obstacole 
I Nisa sau tribunele pline de 
lehen.
j— Cred că ești mulțumit de '621 
p adus o „sanie" de locuri frun
te, de cupe și trofee.
I— Mulțumit, da. Dar, acum vine 
t>3, vin alte... concursuri. Ne-am ho- 
Lît să mergem mai departe, să în- 
Ingem alte „obstacole" și, dacă se 
I putea, să facem un „parcurs cu 
puncte penalizare", fntreabă-i și pe 

Lnga, Vlad, Costea...
Dar, tu, Florine, ce te faci cînd 
i fi mare ?
— Călăreț ! Ca tăticu...

★

[Ar trjebui spus simplu, fără co- 
entarii : „IN 1962 ROMlNIA A ÎN- 
BNS FRANȚA CU 3—0". Ar fi de- 
luns pentru ca cele 80 de minute de 
kpremă încordare să reînvie în a- 
lintirea celor care, la sfîrșitul meciu- 
i, aprindeau torțele victoriei în 
peSSll^înel de beton al stadionului, 
p care francezii trebuiseră să recu- 
bască pentru a doua oară superiori- 
tea rugbiului romînesc.
Să adăugăm doar că marea victorie 

p la 11 noiembrie a vjenit după vic- 
iriile din „Cupa Făcii", după „Tro
til orașului Parma"...
Patru ani de neîntrerupte victorii !—.

★

I Vereș, Petrov și Păunescu ! Trei 
liortivi romîni care au cucerit pe 
bele Lucernei medalia de argint a 
bmpionatelor mondiale de canotaj. 
I performanță valoroasă care a fost 
lonsemnată cu bucurie și speranță în 
lbumul sportiv al anului 1962. Ca 
i recordul mondial de distanță: 50,60 
i categoria aeromodele elicopter cu 
motor mecanic al parașutistului Șbe
an Purice. Ca și alte și alte victorii 
iscrise în statisticile celor mai mari 
ompetiții internaționala

„Speranțe
r

1962“

• 6 recor-< • Schimbul de... azi
duri mondiale • Maturitatea șahistă 
nu așteaptă trecerea anilor • „Pri
ma paletă europeană" • Pe urmele 
lui Penciu, Moraru, Demian...

Tinerețea și-a pus amprenta pe 
fiecare din filele calendarului 
sportiv din 1962. Am întîlnit-o 

cutezătoare, harnică și entuziastă, pe 
toate bazele sportive. Am întîlnit-o în 
performanțele lui Calnicov, Dron, 
Reznicenco, Leontina Frunză, Viorica 
Gabor. Peste tot...

★

Moment fotbalistic. Prezență mai 
mult decît justificată în albumul ma
rilor performanțe alle anului. „Eroii" 
și... autorii povestirii: 11 tineri por
niți, spre sfîrșitul primăverii, să de
monstreze că stăpînesc binișor 
geometria dreptunghiului de gazon. O 
clipl?fne-am temut că s-au încurcat 
în formule. Era 2—0 pentru belgieni 
și în condițiile unei apărări de 
„beton", handicapul părea de nerefă- 

cut. Ce exemplu minunat ne-au dat 
atunci cei 11 tineri fotbaliști ! Ger
gely a adus impetuozitatea și... șutul, 
Petescu a risipit cu calmul său în
cordarea și deruta, Voinea a dăruit 
echipei fantezia, Matei și Haidu au 
ridicat în picioare tribunele... Și, toți, 
împreună, un exemplu de voință, de 
dragoste pentru culorile patriei. Bel
gienii au fost egalați și „ll-le“ nostru 
și-a croit drum meritat spre finala 
Turneului UEFA. Din nou, însă, 0—1. 
Sîntem conduși. Nu-i nimic. Meciul 
nu este încă jucat. Curaj băieți ! Așa 1 
Bravo ! Un gol... încă unul... Am cîș- 
tigat Turneul UEFA ! Victorie ! Cro
nica finalei n-a putut, desigur cu- 
prindie, a doua zi, decît frîuturi, cîte
va... selecțiuni, din neuitatul specta
col sportiv pe care ni l-au oferit ti
nerii noștri fotbaliști. Nu atunci ne-am 
amintit și adevărul 
niorl noștri nu sînt
de mîine" 
„Pasul" lui 
rioasă cu 
a înscris
spaniolilor
convingător.

Poate că în

ci și 
Gergely 

Iugoslavia în 
la

a

că, de fapt, ju- 
numai „schimbul 
cel de... astăzi ?
din finala victo- 

atacul caro 
trei puncte 
mult decît

București 
fost mai

1963 !.,
★

— Să recapitulăm 1 
1962 ?

Fiți Balaș nu mai e 
pe care îl cunoaștem în 

★

brad și scînteieri de ar<

parcă același 
sala de sport.

Varile Pinctu (cu Birsan) — un veritabil „colecționari1 de medalii in marile 
concursuri de echitație ale anului.

Foto : Tiedemann-Hanovra
sincer : „Dragi prieteni, 
pentru anul 1963 !“

Ce țl-a adus

neimpresionat de greutatea mereu 
mai mare a halterei. Pare încurcat, 
«tînjenit. Și, n-are de ce. Puțini spor
tivi în lume se pot mîndri că intr-un 
singur an și-au înscris de ȘASE ORI 
NUMELE PE LISTA RECORDMANI
LOR MONDIALI DE JUNIORI, tl 
rugăm să ne ajute la întocmirea 
„statisticii". Acum, dacă am amintit 
noi despre cele șase recorduri...

Victorie ! Tinerii fotbaliști ta cile va minute după finala Turneului UhlA.

Helsinki, 1962 ! lolanda Balaș și Valeri

— Categoria pană: 347,5 ; 350; 357,5 
(la total); 102,5 (la smuls): categoria 
ușoară: 357,5 (la total); 142,5 (la a- 
runcat).

I-am spus în glumă: „Numai atît ?’
★

însemnări răzlețe. în Olanda, Flo
rin Gheorghiu demonstra că matu
ritatea șahistă nu așteaptă trecerea 
anilor. Locul II la campionatul mon
dial al juniorilor ne-a dăruit speranța 
unei victorii la mondialele din 1963.

La Bled, după criteriul european do 
juniori, Dorin Giurgiucă — ClȘTI- 
GATOR AL PRIMULUI LOC — a 
fost numit de sjjectatori și specialiști 
„prima dintre tinerele palete ale con
tinentului". O știre anunță că tinerii 
luptători romîni i-au întrecut pe cei 
polonezi cu 6*/2—l*/2. Alta, insera vic
toria reprezentativei de tineret în

Brumei se felicită reciproc', spre bucuria spectatorilor și a... fotoreporterului.
Foto: Th. Roibu

întrecerile de volei ale Festivalului. 
Iar în ziua cînd ziariștii francezi 
transmiteau din Capitală că rugbiștii 
romîni nu s-au speriat de faima lui 
Domenech sau a fraților Boniface și 
au părăsit stadionul purtați pe brațe 
de un public emoționant de entuziast, 
echipa de tineret învingea, peste ho
tare, reprezentativa R.D. Germane cu 
53—6 convingîndu-ne că Giugiuc, 
Stoica, Iliescu sau Coravu au pornit 
să-i ajungă pe Penciu, Moraru, De- 
mian...

„Speranțe 1962“. Tineri care în toa. 
te sporturile s-au avîntat spre marile 
performanțe, cucerind diplome și me
dalii, multe locuri fruntașe dar, îna
inte de toate, o caldă prețuire și dra
goste din partea noastră, a tuturora.

Dragi sportivi 
pîrtie liberă!

Peste cîteva file am aruncat doar 
o privire. Cu regret. Fotografiile n-a
veau aceeași claritate. Nici strălucire. 
Imagini modeste. Și nu radiau aceeași 
bucurie, aceleași năzuințe îndrăznețe. 
Modeste, prea modeste rezultatele tră
gătorilor, ale gimnaștilor sau înotă
torilor. Dar, știm ce înseamnă pute
rea exemplului. Ni-te cunoscută voin
ța și dîrzenia sportivilor noștri. Și, 
sîntem sigurî că miine vom întîlnl 
pe panoul de onoare reprezentanți 
din toate sporturile.

Tuturor, în prag de AN NOU, ră
vașul nostru 
pîrtie liberă

Lumini de 
tificii. In zbor discret și liniștit, fulgi 
mari de nea 
de zăpadă și 
namente de 
pregătește să

țes haină nouă omului 
pomilor măiestrite or- 

iarnă. Bătrînul ’62 se 
ne spună „rămas bun

Să închidem și noi albumul pe care 
l-am răsfoit fugar și să ne gîndim 
Ia un altul, mai voluminos, mai fru
mos, pentru succesele ce vor veni.

La multi ani, tovarăși !

DAN GIRLEȘTEANU

Dron, „racheta" care ne-a promis 
multe pentru 1963 !

O tinără speranță a notației 
noastre: Zoe Reznicenco



CUPA „A 15-A ANIVERSARE A R. P. R.”
Steaua și Rapid au cucerit trofeele la baschet

pasionantă a fost între- 
campioana de

Deosebit de 
cerea dintre 
masculin a țării, Steaua, și 
care s-au întîlnit duminică 
Giulești pentru desemnarea 
toarei cupei 
R.P.R.”.

baschet 
Dinamo, 
în sala 
cîștigă- 

cupei „A 15-a aniversare a 
. Hotărîți să facă un meci 

mare, dinamoviștii au jucat cu multă 
atenție, s-au apărat organizat și da
torită unor atacuri reușite au ajuns 
ca în 
21—12. 
pierde, 
jocul, 
prompt 
dent, obținînd pînă Ia încheierea re
prizei egalarea.

Partea a doua a partidei a fost 
de asemenea echilibrată. Condueînd 
alternativ cu două-trei puncte, Dina
mo și Steaua au ținut încordată a- 
tenția publicului pînă în ultimele se
cunde. E drept, la un moment dat 
se părea ca Steaua va realiza o vic
torie mai comodă, dar accidentarea 
lui Novacek (minutul 29), care ju
case bine și în atac și în apărare.

conducă cu 
în pericol de a 

reorganizat

minutul 11 să
Văzîndu-se
campionii și-au

au acționat mai rapid, mai 
și, în același timp, mai pru-

meciul. Dinamoviștii 
de cîteva ori pînă la 
dar experiența și va-

a reechilibrat 
s-au apropiat 
două puncte, 
loarea baschetbaliștilor de la Steaua
și-au spus cuvîntul. Obținînd vic
toria cu 66—60 (32—32), Steaua își îm
bogățește astfel frumosul palmares.

Arbitrii Gh. Dinescu și S. Ferencz 
au condus bine următoarele formații: 
Steaua: Folbert 2, Fodor 12, Nedef 8, 
Novacek 19, Nosicvici 9, Niculescu 4, 
Valeriu 12: Dinamo: Spiridon 17. 
Giurgiu 8, Visner 6, Kiss 21, Ne- 
goiță 4, Vasilescu 2, Dudescu 2.

Tot la băieți, în întrecerea pentru 
locurile 3—4, Rapid a dispus de Știin
ța cu 57—42 (25—18).

Finala cupei „A 15-a aniversare a 
R.P.R." la baschet feminin a fost 
ciștigată de campioana republicană, Ra
pid, care a Învins de o manieră ca
tegorică pe Știința: 68—33 (31—18). 
Rapidistele s-au comportat excelent, 
făcind la un moment dat o adevărată 
demonstrație de baschet modern.

Pentru locurile 3—4, Unirea a 
vins Voința cu 63—49 (1

Noi întreceri internaționale
ale handbaliștilor noștri

Două selecționate 
bal în 7 evoluează 
mele zile ale anului viitor. în primul 
rînd, este vorba de reprezentativa stu
dențească a R. P. Romine, care va parti
cipa la prima ediție a campionatului 
mondial universitar, ce se desfășoară 
în Suedia. Această întrecere stîrnește un 
interes deosebit dată fiind valoarea unora 
dintre echipele participante. Cele 8 echi
pe au fost împărțite în două serii. For
mația noastră joacă în prima serie, ală
turi de echipele Norvegiei, R. P. Bulga
ria și R. F. Germane, pe care le va 
întîlni, de altfel, în această ordine în 
zilele de 1, 2 și 4 ianuarie. In cealaltă 
serie vor juca selecționatele Suediei, Da
nemarcei, Japoniei și Spaniei. Meciurile 
finale vor avea loc în ziua de 6 ianuarie.

Din Iotul echipei noastre, care a 
părăsit Capitala sîmbătă, fac parte, prin
tre alții. Tale, Bogolea, Jianu, Constan-

masculine de hand- 
peste hotare, în pri-

Fo
bs te

Premieră pe patinoarul
„23 August î»

»» Povestea
oglinzii de gheață**

s-a

tinescu, Oțelqp, Schmidt, Samidlgi, 
pescu și Pali. Antrenorul formației 
prof. Eugen Trofin.

O altă echipă romînească, care 
deplasat în străinătate este selecționata
orașul București. Ea va lua parte în ziua 
de Anul Nou la tradiționalul turneu ful
ger internațional, ce se desfășoară la Wer
ner Seelebinder Ilalle din Berlin. Și-au 
mai anunțat participarea ia acest turneu 
și cîteva formații din Danemarca, R. S. 
Cehoslovacă și R.P.F. Iugoslavia. S-au 
deplasat: 
Ionescu, L. Popescu, 
Angliei ș.a. Este probabil 
miarie, această echipă a 
participe și la un turneu 
în orașul Nemniinster.

In sfîrșit în Capitală 
în ziua de 23 ianuarie întîlnirea inter
națională dintre reprezentativele mascu
line ale R. P. Ronn ine și Norvegiei.

Georgescu, Bulgaru, Comun, 
L. Popescu, Chiru, Goran, 

ca la 5 ia- 
Capitalei si 
internațional

va avea loc

RAPID —DINAMO 6-1, LA VOLEI!
joacă în condiții normale. Ei au 
mis numeroase erori, îndeosebi 
execuția dublajelor, la atac ca și la 
blocaj, în felul acesta ușurînd în 
mod considerabil sarcina experimen
talilor voleibaliști ai Rapidului.

De-a dreptul reconfortantă și 
principal factor al frumosului spec
tacol dăruit publicului — evoluția 
garniturii feminine a Rapidului. A- 
ceasta a practicat un volei modern, 
variat, bine chibzuit și lăudabil pen
tru elementul surpriză aT atacurilor 
din prima pasă. Aceasta, spre de
osebire de jocul șablon al echipvi 
noastre campioane, a cărei compor
tare necesită discuții suplimentare.

Disputa echipelor bucureștene 
pentru cupele „A 15-a aniversare a 
R.P.R.” a luat sfîrșit cu dubla victo
rie a echipelor rapidiste care, în con. 
fruntarea cu formațiile clubului Di
namo au întors pronosticurile în fa
voarea lor. Cu 3—0 (12, 11, 13) în 
meciul feminin (în care, cu excepția 
perioadei pînă la 2—2 din setul al 
treilea, Rapid a condus fără inter
mitențe) și cu 3—1 (16—14. 5—15,
15—9, 15—12) în întîlnirea masculină. 
In primul 
6—0, 10—5, 
In cel de 
categorică
(oglindită în acel 5—15), scăderea de 
ritm a dinamoviștilor îi permite echi
pei giuleștene să echilibreze situația 
printr-o alternanță de scor pînă la 
9—9 și apoi să cîștige, setul trei. In 
ultimul set situația a fost: 11—1... 
11—7... 13—7...

Am asistat 
~s-au ridicat la 

cular, în mult
și tehnic. Afirmația ne-o determină 
în special finala masculină, a cărei 
desfășurare — frumoasă și pasionantă 
— din punct de vedere al execuțiilor 
cu aspect tactic a fost totuși influen
țată negativ de tensiunea nervoasă în 
care s-a jucat. Dinamoviștii au ac
ționat crispat, prea prudent și prea 
puțin fantezist, adică nu așa cum

set Rapidul a condus cu 
11—6 și a fost egalat la 11. 
al treilea, după căderea 
și aparent iremediabilă

13—12... 15—12 ! 
la două partide care 
un înalt nivel specta-
mai mică măsură însă

Qtonosport
Așa arată o Variantă cu 12+1 rezultate 

exacte.

I. Bologna — Napoli 4—2 
Catania — Atalanta 2—0 
Internazlonale — Roma 2—4 
Juventus — Mantova 2—o 
Lanerossi — Genoa 1—8 
Palermo — Modena 2—2 
Sampdorla — Torino 1—3 
Spăl — Milan 0—0 
Messina — Como 3—1 
Sambenedettese — Brescia 1— 
Trlestina — Lecoo 3—1 
Verona — Padova 1—1
Venezia — Fiorentina 0—3

1
1
1
1
1
X

2 
■x

1
X

1
X

2

rr.
m.
IV.
v.

VI.
vn.

VIII.
IX.
X.

XI.
xn.
Sp.
Variante depuse, aproximativ 193.000

• Se aduce la cunoștința participanți- 
lor că buletinele Pronoexpres se pot 
depune numai pină astâ-seară, deoarece 
miine 1 ianuarie 1963 agențiile Loto-Pro- 
nosport sint închise.
• Tragerea Revelionului Loto Central 

va avea loc astă-seară la orele 20 în 
București, str. Doamnei nr. 2.

?------- -------------------------------------

De la I.E.B.S.
S-au pus în vînzare la casa pati

noarului din parcul „23 August”, bile
tele pentru spectacolul „Povestea 
oglinzii de gheață”, feerie interpre
tată de Ansamblul de tineret de pa
tinaj ~ artistic, ce va avea loc marți 
1.1.1983 ora 19,15 la patinoarul arti
ficial.

★
Pentru public, patinoarul artificial 

este deschis luni 31.XII.1962 ora 10-12, 
joi 3.1.1963 ora 10-12 și 17,19, simbătă
5.1.1963 ora 10-12 și 17-19, duminică
6.1.1963 ora 10-13 și 15-17.
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IN AJUNUL INAUGURĂRII NOULUI SEZON

CONSTANTIN FAUR

ERICA ARION Șl CONSTANTIN RUDAU
AU CUCERIT CUPA

„A 15-A ANIVERSARE A R.P.R.“
Duminică la prînz s-au încheiat în

trecerile competiției de popice dotate cu 
trofeul cupa „A 15-a aniversare a 
R.P.R.*. Timp de patru zile și-au dis
putat întiietatea pe arma Unirea din 
Ca pila lă cele ma i bune jucătoare și ju
cători din Ploiești și București.

întrecerile au fost dominate de spor
tivii bucure-teni, care de altfel au și 
cucerit primele locuri in cele două 
clasamente. Erica Arion și Constantin 
Rudău au ©iștigat trofeul la capătul 
unei lupte pasionante. De pildă. Con
stantin Rudău a preluat conducerea de
ținută pînă a Minei de popicarul Victor 
Ivan (Petrolul Ploiești), la ultima bilă 
cînd a doborît 7 popice, depășindu-1 cu 
un punct pe sportivul ploieștean. Par- 
ticipanfîi la această competiție au avut 
o comportare bună, obținînd rezultate 
mai mult decît mulțumitoare.

Și acum iată cede două clasamente: 
feminin — 1. Erica Arion (Unirea Buc.) 
418 p.d. : 2. Olga Diamandescu (Unirea 
Buc.) 410 p.d. ; 3. Mariana Birău
(Unirea Buc.) 409 p.d. ; 4. Elena Pre- 
deanu (Frigul Buc.) 402 p.d.; 5. Ioana 
Gotthardt (Unirea Buc.) 396 p.d. Mas
culin — 1. C. Rudău (Unirea Buc.) 
853 p.d. ; 2. Victor Ivan (Petrolul
Ploiești) 852 p.d.; 3. N. Moldoveana 
(Unirea Buc.) 848 p.d. ; 4. C. Antones
cu (Laminorul Buc.) 844 p.d.; 5.
Dumitru C. Dumitru (Petrolul Ploiești) 
837 p.d.

I

Zăpada căzută în ultima vreme a per
mis intensificarea pregătirilor In vede
rea sezonului care se va deschide în mod 
oficial la sfîrșitul acestei 
Tăba-n-ș. Bâlan, Gohn, Ene, 
doș, .Ana Scherer, Mihaela 
ceilalți coboritori din lotul 
Dinu Petre. Bâdescu, Cincu, 
Carabela. Elena Tom. Doina Boboc și 
alți fondiști și biatloniști din lot s-au 
antrenat cu sîrguință pe pîrtiile din 
jurul cabanelor Babele și Diham.

Restul schiorilor fruntași 
sat nici ei mai prejos și, folosind 
plin vremea favorabilă, au început acti
vitatea pe zăpadă, astfel ca primele în
treceri să-i găsească cit mai bine pre
gătiți. In această activitate precompeti- 
țională au fost angrenați și tinerii 
schiori, juniorii și copiii, aflati în va
canța școlară. Profitîod de acest fapt, 
ei s-au și întrecut pînă acum în două 
concursuri, ambele organizate în Pos
tăvar. Primul l-am amintit la vremea 
cuvenită, iar al doilea s-a desfășurat 
Sîmbătă. încheindu-se cu următoarele re
zultate : slalom uriaș pentru junioare 
cat. I (din KantzeT pînă în Poiana 
Buia — 1.200 m) : 1. Constanta Mâz- 
itâreanu (Luceafănil) 33,0; 2. Cizela 
Moores (Luc.) 34,5; 3. Bodica Stoian 
(Luc.) 36,2 ; slalom uriaș juniori cat. I:
1. D. Munteanu (Luc.) 28,5; 2. T. Blaj 
(Luc.) 32,0; 3. S. Trocan (Luc.) 35,0; 
slalom uriaș junioare cat. a 11-a : 1—2. 
Eugenia Bolea (Luc.) și Rodica Oprea 
(Luc.) 17,5; slalom uriaș juniori cat. 
a Il-a: 1. V. Bunco (S.S.E.) 27,5;
2. Gh Văideanu (S.S.E.) 29,0; 3. M.
Cristoloveanu (S.S.E.) 29,5; eoborîre
fetite: 1. Georgeta Băncilă (S.S.E.) 
18,0; 2. Georgeta Bunea (S.S.E.) 19,1;
3. Adriana Furnică (S.S.E.) 20,0 ; cobo
ri re băieți 11—13 ani: 1. Al. Mircea 
(S.S.E.) 17,5 ; 2. Gh. Potașcă (S.S.E.) 
17,6; 3. Gh. Cornea (S.S.E.) 18,0; 
eoborîre băieți 8—10 ani: 1. St. Bucur 
(S.S.E.) 17.5; 2. Em. Munteanu (S.S.E.) 
183; 3. S. Cojocaru (S S.E.) 18,6.

(-----------------
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săpOmini. 
Ilona Mi- 
Casapu și 
republican. 
Bărbășescu,

DUMINICA, CONCURSUL
DE INAUGURARE A SEZONULUI

Ca în fiecare an, și în 1963 sezonul 
de schi va fi inaugurat prin tradițio
nalul concurs ce se va desfășura dumi
nică La Predeal și la Bușteni. La Pre
deal vor putea fi văzuți specialiștii 
probei de slalom, iar la Bușteni cei 
mai buni fondiști.

In luna decembrie patinatorii ar
tistici din Capitală au fost nelipsiți 
de pe gheața artificială a stadionului 
de iarnă din parcul „23 August". Ei 
lucrau intens sub îndrumarea unor 
specialiști de la studioul de televiziune 
la punerea în scenă a primului spec
tacol romînesc pe patine : „Povestea 
oglinzii de gheață".

Simbătă seara a avut loc repetiția 
generală a acestei „feerii”. Avem de ce 
să ne bucurăm. Toate, absolut toate 
au mers ca pe roate : jocul de lu
mini, ilustrația muzicală, decorurile, 
iar interpreții, tinerii noștri patina
tori au devenit adevărați „artiști ai 
gheții”. Cine sînt soliștii ? Cristina 
Patraulea, Elena Moiș, Roxana Gă- 
bunea, Crenguța Cumbari, Radu Io
nian, Carol Hert, Nicolae Belu și alții. 
Dar în acest spectacol au fost distri
buite „roluri" și Aurlcăi Ion, Danei 
Gheorghiu, Sandu Dragoș și altor 
micuți patinatori care, de multe ori, 
ne-au încintat privirile.

Spectacolul dat de ansamblul de 
tineret al patinajului nostru artistic 
înfățișează povestea unui om de ză
padă și a doi băieți care ne vor 
purta de la Ecuator la Polul Nor*1 
Iată cîteva numere: „Fulgii & 
padă”, „Pinguinii”, „Lupta 
„Vînătoarea”... Dar, mai bine să vă 
invităm pentru marți seara la pati
noarul „23 August”. Premiera specta
colului „Povestea oglinzii de gheață" 
are loc la ora 19,15. (Tr. I.).

nu s-au

Campioana de juniori a țătrii noastre, Elena Moiș, La tina din repetițiile 
in vederea spectacolului „Povestea oglinzii de gheață1*.

Foto: Gh. Amuza

ȘTIRI EXTERNE
O NOUA PROVOCARE A GUVERNU

LUI DE LA BONN ÎN DOMENIUL 
SPORTULUI

VIITOR AL ZIARULUI

ÎA APARE JOI J

I9M LA ORELE

OBIȘNUITE.

BERLIN (Agerpres). — TASS trans
mite : La insistențele autorităților de 
la Bonn organizatorii competiției inter
naționale de sărituri cu schiurile „Tur
neul celor 4 trambuline*, care are loc 
în Germania occidentală și Austria, și-au 
retras asentimentul dat anterior ca la 
întrecerile de la Obersdorf și Garmisch 
PartenUnchen (R.F.G.) să particip* 
sportivi din R.D. Germană în frunte cu 
campionul mondial și olimpic Helmut 
Recknagel.

Această hotărîre luată în urma unul 
ordin de la Bonn a fost confirmată, de 
asemenea, de conducătorii organizațiilor 
sportive din Germania occidentală. După 
cum anunță agenția A.D.N., un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Interne al Bavariei s-a referit la o 
hotărîre a miniștrilor afacerilor interne 
ai landurilor vest-germane care interzice 
sportivilor tfin R.D. Germană să parti
cipe la competițiile din R.F. Germană.

II oțărî rea de a interzice participarea 
sportivilor din R.D. Germană la con
cursurile internaționale de la Obersdorf 
și Garmisch Partenkirchen constituie o 
nouă provocare a Bonn ului în dome
niul sportului

București, Lokomotiv Zagreb, Spartak 
Sokolovo, Trud Moscova și Fertschritt 
Weiss enfolds. A mai rămas de disputat 
un singur joc: S.S.C. Sud west Berlin 
— Frederiksherg (Danemarca).

TURNEUL DE ȘAH DE LA HASTINGS

în runda a doua a tu meu fui interna 
țional de șah de la Hastings s-a în
cheiat numai o partidă. Jucând cu albele 
Hollis (Anglia) a remizat cu Câarke 
(Anglia). Restul partidelor s-au în
cheiat ou un rezultat de remiză: Than 
(Indonezia) — Gligorici (Iugoslavia) ț 
Alexander (Anglia) — Kotov (U.R.S.S.); 
Markovlc (Iugoslavia) — Littlewool 
(Anglia) și Seters (Olanda) — Smîslov 
(U.R.S.S.).

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
ÎN R. D. GERMANA

doilea meci dintre echipele selec-A!
ționate de hochei pe gheață ale R.D. 
Germane și U.R.S.S. s-a (disputat simbătă 
seara la Berlin. Din nou victoria a re
venit hocheiștilor 
de 8—1 (3—0;
cum s-a anunțat, 
câștigat de echipa

sovietici cu scorul 
3—0 ; 2—1). După 
primuil meci fusese 
U.R.S.S. cu 10—0.

TH C.C.E. LA HANDBAL

CROSUL INTERNAȚIONAL DE LA
RABAT

1

Simbata 29 decembrie, ora 18, s-a redeschis cinemato Patria”
cu filmul pentru eeran 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.

MOSCOVA (Agerpres). în Palatul 
Sporturilor din Moscova s-a disputat 
meciul feminin de handbal dintre echi
pele Trud Moscova și Ruch Chorzow. 
(R.P. Polonă) conțin d pentru „Cupa 
campionilor europeni44. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 15—7 
(5—1). Pînă în prezent au obținut ca
lificarea pentru turul următor echipele 
Nileo Amsterdam, C.K.D. Fraga, Rapid

Tradiționalul cros internațional de la 
Rabat a revenit la această ediție bel
gianului Mance Van de Wattyne, care 
a parcurs 4,600 km în 15:16,6. El a 
fost urinat de Bouchta (Maroc), cu 
același timp, și de campionul european 
în proba de 3000 m obstacole, belgia
nul Gaston Roe lan ts — 15:27,7. Rhadi 
(Maroc) a ocupat locul 4 cu 15:45,5, 
iar cehoslovacul Salinger — locul 6 în 
15:54,5.

r
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Revelionul lor...

UN TRĂGĂTOR

UN POPICAR

FRED GHENÂDESCU
REVELIONUL HANDBALISTE)

— N-ați vrea să facem, cîțiva pași ?
— Pași ? Vai de mineI Eu nu știu cum să mă dezbar de obi

ceiul ăsta...

S. NOVAC In unele cluburi se dă 
toată atenția fotbalului, in 
timp ce alte secții figu
rează numai formal.

UN STARTER

4

— Nu credeți că e prea devreme să renunțăm la serviciile lui și 
totodată prematur să-l... promovăm pe ăsta mic ?

ANUL 1963 — E timpul să pleci; De ce mai stai ?
ANUL 1962 — Păi, cind am venit am dat startul unui sprinter 

și-l aștept să sosească ! ! I

— Priviți, avem și secție de 
box

— Văd ! Sinteți foarte tari la 
categoria... hirtie.

— A venit un cetățean cu Lin 
toiag in mină și o desagă in spi
nare.

— Trebuie să fie un fotbalist 
care umblă dintr-un club în alfuL

N. CLAUDIO

MATTY --------------------------  AL. CLENC1U------
PREDAREA SCHIMBULUI DIN MERS

în competiția fotbalistică „CUPA ORAȘELOR-TÎRGURI^ 
PETROLUL PLOIEȘTI s-a calificat în turul III.

— Vnde ziceai că facem re- 
velionul ?

1962 către 1963 : — Pină aici l-am adus eu. De aici încolo, e rin- 
dul tău să-l duci spre victorie !_______



ir

de Anul Nou
Instantanee A

Revelionul unor sportivi M1CRO-I ft’TER VIU
data a- 

discuri...

revelion, 
pline ! ’
INĂLȚI- 
la masă

DISCOBOLUL: De 
țeasta voi prefera 
.Elect record".

POPICARUL: De 
voi trage numai la...

UN SĂRITOR IN
ME : Vă asigur că 
n-am să săr peste nici un fel...

HALTEROFILUL: La masă 
nefiind nimic de... aruncat nu 
va trebui să fiu— împins la— 
smuls

SFATURI
ANUNȚURI

RECLAME
• Pentru Anul Nou, cum

părați ultimele noutăți muzi
cale : „Pe litoral mi-am lăsat 
tnima,(... (voce : Ciosescu),
^Drumuri, drumuri*.., (voce: 
Olaru, fost la Rapid, fost la 
Farul, azi la Progresul, mîine... 
cine știe unde), „Hai să-ți ar^t 
Bucureștiul noaptea*... (voce : 
Todor), „Foaie verde-a bobului, 
n-am o scară să mă sui*... 
(voce: echipa de fotbal Crișana).

• Daca /aveți ca musafiri pe 
Caricaș. Panait sau Florea, dați 
celor care vor ciocni cu ei, pa
hare de metal. Altfel, riscați 
ca paharele dv. să devină in
disponibile pe cîteva etape.

0 Dacă ați invitat și un 
sprinter, puneți pe ceasornicar 
să rărească bătăile pendulei, 
fiindcă cele 12 secunde de la 
miezul nopții nu-i vor ajunge 
să treacă din „62“ în

• Dacă vreți să 
Gerilă, nu invitați 
care se cramponează 
torii bătrîni. ! 
văzîndu-vă *cu 
tăți, să vă ia 
pitici...

e Fotbaliști ! 
credere șutul la poartă. S-au 
v$zut cazuri cînd s-au marcat 
goluri și din treaba asta!

„63“—
fiți Moș 
antrenori 
de jucă- 

S-ar putea ca 
barbă și mus- 

la echipa de

Folosiți cu în-

Voi, precis, pe adversari 
Ii veți ține-n... frîu mereu.

Urarea unui profesor da 
romînă adresată fotbaliș
tilor de la Viitorul

Echipei Petrolul Ploiești, 
care participă în „Cupa 
orașelor-tîrguri“

Cînd plecați peste fruntarii 
Moi vă facem o urare 
Să admire adversarii 
...Exponate de valoare !

Conducerii asociației spor
tive de la I.T.L. Lugoj, 
care nu angrenează sala
riatele 
tul

Lugoj,
să practice snor-

cred, proteste, 
îndelete :

Veți trimete
Explicînd pe
— Noi, ca oameni cu neveste, 
Nu umblăm azi... după fete I

Unor asociații sportive 
nepreocupate de încasa
rea cotizațiilor

Simptomul îngrijorător 
E bine cunoscut oricui 
Azi cotizațiile lor 
Le ’ **lasă-n plata... domnului.

care 
fru-

Călăreților noștri 
în 1962 au obținut 
moașe rezultate peste hotare

De 
In

o să fiți la fel de tari 
concursuri pe traseu.

Materiale redactate de î 
Fred Firea, V. D. Popa, 
I. Chivu, Mircea Codrescu, 
Al. Lăpușneanu, Vasile Ra
dulescu, Titi Gheorghiu- 
Vaslui și Jack Berariu.

Cută- 
luăm 
scări, 
place

Intilnind pe fotbalistul 
rică, ne-am gîndit sâ-i 
interviul de mai jos. Este 
deoarece nouă nu ne 
să— tragem de timp.

— Unde petreci revelionul ?
— Unde oi nimeri!
— N-ai vreo preferință ?
— Aș trage la Nae că e de

parte de poarta mea 1
— Te duci singur ?
— Aș ! Și-n seara asta • să 

fiu strict marcat de nevastă- 
mea !

— Ce loc 
masă ?

— Voi sta
— Ce-o să

o să preferi la

in centru ! 
alegi din meniu ?

— N-o să ratez nici un 
de mînc.re !

— Inclusiv cafeaua ?
— Pe asta o s-o pasez 

alții !
— De ce ?
— E din boabe și mie nu-mi 

plac !

fel

la

Poșta 
lui Moș Gerilâ

I. Margine întreabă dacă se 
penalizează „înainte* la rugbi ?

Răspuns: Depinde de ce fel 
de... Înainte este vorba. Rugbiul 
romi ne sc a realizat un înainte 
care i-a atras toate laudele t

N. Hotărîtu scrie : „De 35 de 
am mă tot gindesc ce sport să 
practic. Dumneata ce mă 
tuiești ?

Răspuns : Mai gindește~te !
Cost el Naivu întreabă : Unde 

pot obține o dovadă câ sint 
sportiv desăvirșit ?

Răspuns: Pe stadion, prin 
aplauzele spectatorilor...

I. Curiosu, întreabă dacă un 
portar are emoții cind se pregă
tește să apere o lovitură de la 
11 m?

Răspuns : După părerea mea. 
cred că nu are... dacă lovitura 
o execută Bodo de la Cri șaua 
Oradea !

Dacă mergeam cu plugușorul. 
Eu le-aș fi spus așa, direct: 
Doresc acum ca Viitorul 
S-ajungă... mai mult ca perfect.

Parașutiștilor noștri 
ținători a numeroase 
co rd uri mondiale

Antrenați cu hotărîre, 
Voi cu regularitate. 
Dobîndiți în coborîre 
Performante... ridicate.

Aruncătoarei de 
Lia Manoliu

de- 
re-

disc

să-ți spun, dind la o parte

De 
La

și 
să 
Să 
și să le-aduni cu...

Pot ... .
Pentru-o clipă glumele : 
Ți s-au dus pină departe 
Discul, și... renumele.

înaintașilor echipei 
fotbal C.S.M. Reșița

voi afirmă veseli adversarii 
terminarea oricărei partide : 

—- Ce bine că la meciuri oțelarii 
Nu vor s-aplice... șarjele rapide !

Echipei de hochei Steaua
pentru ea nu-mi este greu 
fac acuma o urare : 
ai succese, tot mereu

„Carul mare"!
Echipei de fotbal Farul 

Constanța
Iar pentru „Farul**, mă gîndii 
că in cuprinsul unei stanțe 
nu i-aș putea mai mult dori 
decît un... val de performanțe.

Unui sportiv junior
Acum, că vine noul an, 
Primește-mi sincera urare : 
Ești junior cu mult elan
Și îți doresc, deci, „La mai... 

mare !**

d*»

— Dar din friptura de curcan 
ee bucată o să alegi ?

— Ca și pe teren, o să ur
măresc piciorul !

— O să bei de revelion?
— Care om nu se antrenea

ză in seara asta Ia chef ?
In acel moment. Cutărică s-a 

oprit pe loe. Am înțeles de ce. 
Ajunsese pe strada— Fluieru
lui.

(Crnurr din pag. 1)

Și-uite, măi, că-mi vine-n tind 
Tot o fală-acum la And.
Olga Orban, ați ghicit, 
Fiindcă ea o izbutit
Colo. hăt. la depărtări. 
Peste nonă mări fi zări,
Cu floreta ei sprințară 
Ca un fulger din cea vară, 
Să le bată, măi fîrtate. 
Fete, dle-au fost, pe toate ! 
Minați, mâi, minați flăcăi. 
Să se-audă-n lume, măi. 
Cam ce fete-s pe la noi.

Hăi, hăi !

Tragefi plugul pe-ndelete 
Sub ferestre, tot la fete, 
Ce-s, pe cinstea mea, artiste 
lntr un sport, la handbaliste ! 
— Cam de patru ani încoace 
Care cum o vrea să joace 
De cei „mare*. ori .sedus* — 
Vite-așa, precum v-am spus, 
Pe orice meridian, 
Fie zgură ori tăpșan, 
Gazde de vor să ne fie, 
Ori de vin In ospefie 
A’ noastre, mai mare dragul, 
l.e și pun de-inclină steagul 
Minați, măi, tninafi vtrtos. 
Că băieții, mai prejos 
Nu se lasă, dragii mei, 
..Mondiali- ne sini și ei !
Că e-o rară inetntare 
Să mi i vezi pe fiecare 
Cum mai joacă, măi bădie. 
Parcă fac... scamatorie. 
Sucesc mingea, o-nvlrtesc 
Și-apoi iute o... pitesc. 
Și cind nu te-ai așteptai, 
Poc ! E gol ! S-a terminat ! 
Ia mai minați, măi flăcăi ! 
CU 
Să 
Și 

mai mulți maeștri, măi, 
avem, din plin, firtate 
la sporturile toate.

Minați, măii !

Sa 
s<

urăm acum aș vrea 
la alții. S-ar cădea 

Alte titluri să cităm, 
Mondiale. Să uram 
Și la volei, la haltere 
— Chit că-i junior, măi vere — 
Iza aeromodeliști 
La rugbiști, parașutiști. 
Și la alții, cum s-ar zice, 
Fetelor de la popice. 
Și-au mai fost, ăst'an, atleți, 
Vrednici, fete și băieți 
Care la „europene* 
Au luat medalii, nene, 
Este vorba, frățioare, 
Mal întii de canotoare 
Și-apoi, precum știți, băieți, 
Iseusiții călăreț i.
Am păstrat la urm-anume 
O urare. Am a spune 
Că-ntre vrednicii feciori 
Fost-au ăst an juniori 
Ce ne-au adus bucurie 
(Tocma-n sportul, măi să fie ! 
Ce ne dă la fiecare 
Mult temei de supărare) 
Fotbaliștii-n primăvară 
Cîșligat-au colea-n țară 
Frumusețe de trofeu, 
La al... puștilor Turneu !

urăm, deci, tot așa 
joace, ca-n U.E.F.A. 
să crească, măi bădie, 
în ani și-n măiestrie 1 
curînd să ne aducă

Le
Să
Și
Și
Pe
Lîngă cupa cea pitica 
Una mare, de se poate 
Chiar pe cea cu nestemate !

— Nicușor, ce vrei tu mai 
mult și mai mult să-ți aducă 
Moș Gerilă de Anul Nou ?

— O tobă și o trompetă !
— Păi ai mai primit toate 

astea cadou anul trecut.
— Da... dar mi le-a luat tă- 

ticu pentru... la meci !

11 vezi pe tînărul acela ? Fac 
prinsoare că este rugbist.

— Interesant! După ce ți-ai 
dat seama ?

— N-ai observat ? El singur 
a mincat un tort... pe trei sfer
turi .'

— Nicule, tu ai pus mina pe 
prăjitura asta ?

Nicu, fotbalist (puterea obiș
nuinței)

— Nu cu mina... cu pieptul !

★

— Gică, tu ai fi bun de fun
daș !

— Zău, de ce ?
— De cind te-aî așezat la 

masă, asta e a treia... aripă pe 
care o dai gata l

Minați, minați, măi flăcăi 1 
Că am tot așteptat, măi,

Hăi, hăi !

Lista poale s-ar întinde,
Dar mi-e teamă că ne-o prinde 
Anul Nou și prin urmare
Le urâm la fiecare
Noi victorii, cit mai multe, 
Sâ-i vedem mereu în frunte. 
Minați, măi copii, minați,

Hai, cu stlrg vă antrenați, 
Este bine să luați seama 
Că pînâ la... Fuji-Yama 
Doar un an e și ceva
Și pe ât mai mulți am vrea
Să-i vedem venind acasă 
Cu medalie frumoasă, 
Aurul ximbească zării, 
Pe piept, lingă stema țării ! 
înainte, mâi flăcăi
Și voi, fetelor,

IIăi, hăi !

Hei și-acum, pocnind din bici,
Trageți plugul și pe-aici, 

tată, 
pe vatră, 
vezi 
să crezi

voinic
mai mic,

Că mai sini unii, mâi 
Care, zău, mal dorm 
Se întîmplă să mai
— Mai că nu-ți vine 
Astfel de situație 
în cite-o asociație
— Avem secții multe (spune) 
Vrei să știi și care-anume ? 
Una e de atletism
Avem handbal, box, ciclism, 
Trîntâ, volei și haltere... 
Și merg toate strună, vere ! 
Și cumva de te-ai aflat 
M întrecerea de „plat* 
Vezi pe unu-nalt, 
Și-unul mustăcios, 
Cum iau startul. Repejor, 
Și mai iute de picior, 
Mustăciosu-a ci ști gat 
Locu-ntii. Apoi, pe dat* 
Mai alături, cum v-am spus 
Ira haltere — alt concurs, 
lată însă că și-aici 
Vezi tot pe cei doi amici. 
Greu se opintea cel mic 
Cu haltera. Cel voinic 
O luă ca pe-un fulg de jos 
Și cu tot, cu mustăcios 
Și-uite-așa, campionatul 
Ra-l ia unul, bad ia altul. 
Minați, mâi, minați flăcăi 
Din ”
Ca în tregul tineret 
Să 
Mai 

consilii. Faceți, măi,

berechet ! 
la treabă, mâi

Hăi! Hăi!

se-nlreacă
cu sîrg

Plugușor
Să urăm

de Anul Nou 
pe la... birou 

Celor activiști pe care 
Nu-i găsești nămiaza-mare 
La terenuri, săli, bazine. 
Cit i-ai căuta de bine. 
Ci lucrează cam așa: 
— Alo ! Asociația ? 
l/ite-ascultă-mă, bădie, 
Săptumlna ce-o să vie 
începe Spartachiada. 
Vedefi, tineri cu grămada 
Să se-ntreacă, negreșit ! 
Așadar, v-am instruit... 
Cum să faceți ? Mai pe seară 
Vă trimit - o circulară

MOS GERILĂ
Vine-n noaptea asta daruri să împartă, 
înfruntând nămeții vrea să-și facă planii* 
Și pe bezna mare nimerește-n poartă, 
Că e Mo? Gerilă și nu... Mateianu.

la vreo casă lui, din prima clipă, 
se deschide ușa mașinal, 

fluieră-n stradă și, precis, nu țipă, 
e Moș Gerilă, nu... Niță Scandal.

Dacă 
Nu 
Nu 
Că

i

din talba-i mare, plină, vîrf, firește, 
o duce-n spate foarte curajos.

Iar
Ce
Cind iți scoate darul, mult nu se ffînde^ 
Că e Moș Gerilă, nu... șahistul Soos.

Și plecind din casă de la noi, săracul, 
Geaba se-opintește Și are ambiții, 
De-abia mai poate să ridice sacul, 
Că e Moș Gerilă și nu... Balaș Fiți.

Ca întotdeauna, plin de altruism, 
Are orice daruri. Dar, bine-nțeles, 
El nu are-n tolbă și-un autoturism, 
Că e Moș Gerilă, nu... Pronoexpres.

Ba, în plus de astea, după cum se știe,
Cind colindă-o noapte, ca și un turist, 
Peste tot aduce haz și voioșie,
Că e Moș Gerilă și nu... umorist.

Minați, măi, lăsați biroul ! 
Pe teren e viața, noul, 
Telefonul, tiu zic ba.
E și el bun la ceva.
Dar voi sintefi activiști
Nicidecum... telefoniști !

Hăi, hăi !

Hai cu plugul, măi flăcăi, 
Și pe la alți „cliențiu, măi ! 
Pe la trăgători. Vezi bine, 
Cupa Țârilor latine
A mai mers cum a mai mers, 
Ihir în rest... nimica, șters ! 
Tocmai ei, care-n trecut 
Treabă burtă au făcut.
Dar de-un timp încoace
Arma nu le place
Că e nărăvașe
Și pe la cocoașe
Are nu-ș ce are,
Chiar și la călare 
Ținta e prea mică

Musca... se ridică 
Cînd e s-o pălească 
Și s-o nimerească.
Iar muniția
Este-așa și-așa.
Pulberea-i prea fină, 
Ha e prea lumină, 
Ba e vint și soare, 
Ba că e ninsoare... 
Ba că-i zi senină.
Ei ? N-au nici o vină...
Hai, minați, dar nu la pas, 
Scoateți plugul din impas, 
Că-ntre voi sînt, frățioare, 
Mulți sportivi buni, de valoare, 
Arma cit o fi de brează 
Singură nu s-antrenează
Nici In anul 2 000 !
Deci minați, minați, copii, 
Că din toți ci ți ați plecai 
Și la Cairo-ați concurat
Ce-ați adus, trăgînd doar... chix ? 
Poza ce-ați făcut la Sfinx ! 
Minați, că nu sta ți pe roze ! 
Noi medalii vrem, nu poze...

Minați, măi ! 
Hăi, hăi !

Si deși n-avem motor 
Ne urcăm pe plugușor,
— Mai cu vruta, cu nevruta 
Ne lansăm cu parașuta.
Și-n cădere-a șa, agale, 
Celor ce la mondiale 
Fosi-au ăst an in SUA 
So le spunem cam așa : 
Cum se face, măi flăcăi ? 
Că se află printre voi, 
Recordmani vestiți, știu ți, 
Și de lume cunoscuți — 
Unde fuse-a voastră știință 
Dacă voi, nici de sănunță, 
Vreo medalie n-ați luai ? 
Oare ce v-a-mpiedicat ? 
Voi, care de-alitea ori
— Fete, curajoși feciori — 
Singuri, ori mai mulți, de mina. 
Unde linii se-mpreună
Ați aterizat, mu, frate.

Cum se spune, ca la carte T 
Mai cu inimă, flăcăi
Și-n concursuri mai mari, măi, 
C-altfel ne-nlrebăm nostalgic : 
E punct fix, ori punct 
Veniți doar la „zero* 
Să fim mereu primii.

__ „„ : 
nevralgic ! 
mâi,
Hăi !

spuneam.Mal sînt unii, cum 
Care-n fiecare an 
Fost-au fost, măi, fraților, 
. . .Abonați la plugușor. 
Sînt și alții, chiar așa, 
însă alta-i pricina, 
C-ăștia, muncind ca la carte 
îi cităm în prima parte 
Pe cînd fotbalul e-aicl, 
Unde-i cu... „pocniți din biciu j 
Fotbalul, o spun cu foc 
Bale pasul tot pe loc.
Jocului — vorba-i știută A.
îi zice la noi... bătută I 
Minați măi, copii și frați,' 
Și munciți, vă antrenați, 
Puneți inimă la joc 
Și jucați măi, mai cu foc. 
Că există și talent 
Și destul temperament 
Aveți din belșug, de toate, 
Numai seriozitate 
Nu vedem. Păi pînă cînd 
O să tot pierdem la rînd, 
Iar victorie, vezi bine.
Doar din cînd în cînd ? Nu-i bine ! 
Lăsați, măi, „bătuta*-ii pace, 
Călușarii doar s-o joace ! 
Vrem un joc pe ciriste-așa 
Aprig ca berbuncul, da, 
liați cu sete-fi minge, măi, 
Și pe poartă, măi flăcăi,

Hăi !

<

\

Ilăi

Sculați, antrenori, sculați, 
Cit mai multe Invățați 
Și de grabă le-aplicați 
Luptă pentru calitate 
Fie și la fotbal, frate !
Iar nivelul mondial 
Să-l atingem și-n fotbal 
Și asta nu, băietani, 
...La anul și la mulți ani. 
Minați, măi, cu mic și mare, 
Și cu curaj, frățioare, 
Că ades jocu-ați pierdut 
înainte de-a-nceput. 
Lăsați naibii văicâreala, 
Nu mai faceți socoteala 
Să... pierdeți la scor mai 
Că n-ajută la nimic. 
Socoteli de-astea să facă 
Alții, dac-o să le placă. 
Și la anu-n plugușor 
Mai in 
Mergeți

mic,

față, frafilor ! 
la victorie, măi !

Hăi ! Ilăi t

am mal ura,De urat 
C-ar mai fi cite ceva 
Să spunem pe la atleți 
■—- Ciocan, disc și sprint — 

băieți
Și chiar probe pentru fete 
Și-ar mai fi, pe îndelete. 
Și-alte lipsuri, discipline 
Ce nu merg cum se cuvine 
Deși, deh, cum să vă zic, 
Nu le lipsește nin 
Ne exprimăm sig 
Că la anul perfori 
O să crească ne 
Și mereu mai ud» 
Și-acum cred ci st 
Să săltăm capele 
Să urăm, la fleet 
Noi sues 
Ia mai ■
LA MLI i


