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Ancheta noastră

Cei mai buni 
sportivi romîni
Devenită tradițională, ancheta 

noastră de Anul Nou a fost pri
mită cu interes deosebit, reflec
tat de marele număr de scrisori, 
în care iubitori ai sportului din 
întreaga țară și-au exprimat pă
rerile în legătură cu clasamen
tul celor mai buni 10 sportivi 
romîni ai anului 1963.

Cele mai multe voturi le-au 
primit următorii:

Hele calendarului sportiv al anului 1963 s-au sfîrșit...
ItjHkț Acoperite cu scrisul mărunt al statisticienilor, fiecare din ele demon- 

strează convingător realitățile unei largi mișcări sportive, dezvoltate în 
anii regimului democrat-popular pînă la dimensiunile atît de comolet for- 
mulate în noțiunea sport de mase. ...................

sportivi legitimați față de 15 000 sportivi întâmplători înainte de 23 August 1944, mai 
bine de 20 000 000 de spectatori anual la competițiile de fotbal, 1 926 000 de partici- 
panfi la competițiile de mase la sate, 1 426 562 la crosul „1 Mai , 3 650 000 la acțiu
nile turistice de mase, peste 12 200 de asociații și cluburi sportive, avînd pentru 
aceasta la dispoziție aproape 16 000 de baze și terenuri sportive.

Anul 1963, ca și ceilalți ani de sport nou, ne-a dat ocazii numeroase să aplaudam 
vL orii de rezonanță mondială ale sportivilor Romîniei socialiste. La campionatele 
mondiale canoiștii și caiaciștii au realizat o performantă răsunătoare, cucerind 6 
medalii de aur, 4 de argint și una de bronz; echipa de volei a obținut titlul de cam
pioană europeană; Florin Gheorghiu a devenit campion mondial de juniori, lolanda 
Balaș, Valeriu Bularca, Aurel Vernescu, Simion Ismailciuc, au ieșit învingători in 
întrecerile din cadrul „Săptămînii sportive internaționale" de la Tokio. Fiți Balaș, Lia 
. . i. . ■ . ai i1 a r- k 1 • t  A A -xî . «î CzM-iin Irw/H r» HH flftH I l'inr
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„colecției" de succese alte cîteva rezultate prețioase.
l_ ..................— Lr... _

patriei noastre, să fie tot mai buni în muncă și pe terenurile de sport.
Recunoscători partidului și guvernului pentru condițiile create, să ne angajăm 

precupețim nici un efort pentru ca Spartachiada Republicană și Parada Sporturi!
IU tvj M LJ j < • , w » v -- ------------- ------------r , , — —   , '

Jocurile Olimpice sâ aducâ alte cununi de lauri patriei noastre dragi.
Adresînd urarea tradițională „LA MULȚI ANI", ridicăm sus paharul. în cinstea 

succeselor anului 1963, pentru noi biruințe sportive în 1964 I i
LA MULȚI ANI TOVARĂȘI I /

’eazâ convingător realitățile unei largi mișcări spornve, aezvouaie m 
ii regimului democrat-popular pînă la dimensiunile atît de comalet far-

Transcrisă în cifre, această noțiune înseamnă zeci și zeci de mu de 
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bine de 20 000 000 de spectatori anual la competițiile de fotbal, 1 926 000 de partici- .. . ...... I r • .1 m/r/n l_ __ 1 In rt/*4in.
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nile turistice de mase, peste 12 200 de asociații și cluburi sportive, avînd pentru 
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i, ne-a dat ocazii numeroase să aplaudăm 

performantă răsunătoare, cucerind 6
UB uiy.,.1 ș. u..u ^chipa de volei a obținut titlul de cam-
; Florin Gheorghiu a devenit campion mondial de juniori, lolanda 

' *' , Simion Ismailciuc, au_ieșit învingători _ in

Maria Alexandru, Ana Ene, Nicolae Martinescu și Soma lovan au adaugat

La sfîrșit de an, se cuvine să ne luăm angajamente ca în. noul an 1964, sportivii
i să nu 

.............- — k—---------- - -------------- —---------- ---------Sporturilor de 
ia 23 August 1964 să cunoască un deosebit succes,. pentru ca prezența noastra la

1.

2.
3.

4.
5.

Aurel Vernsscu 
Horațiu Nicolau 
VassSe Nicoară și 
Haralambie Ivanov 
Fiorin Gheorghiu
lolanda Balaș

6. Alexandru Penciu 
Nicolae Martinescu 
Maria Alexandru 
Petre Ivănescu 
Constantin Ciucă

7.

8.
9.

10.

(Citiți amănunte în pag a
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Gîndurî pentru noul an
Sportul la sate în trecut ? 

Așa ceva nu exista i Ici- 
colo la conacurile boie

rești, zăreai cite un teren de te
nis. Cine făcea sport pe vremea 
aceea la sate, se înțelege. Cei 
care aveau terenul, cei care a- 
veau bani, cei care aveau timp 
Dar acele vremuri au apus pen
tru totdeauna.

Azi, cu greu mai găsești un 
sat care să nu aibă terenul lui 
de sport și, bineînțeles,, sporti
vii săi.

Cine a fost in comuna noastră, 
la Stoicănești, și a văzut măcar 
o „duminică sportivă", iși poate 
da seama ce înseamnă sportul 
pentru tineretul sătesc. Avem un 
teren sportiv de care sîritem 
mîndri. Este făcutr de miinile 
harnice ale colectiviștilor. Spor
tul a devenit și el o parte din 
preocupările vieții noastre să
tești.

Doresc ca anul eare vine să 
aducă pe stadioane — la orașe 
și la sate — alte mii și 
mii de tineri, care să facă sport

și să crească tot mai viguroșt 
mai plini de sănătate.

Urez sportivilor noștri fruu- 
tași multe victorii in marile in- 
tîlniri internaționale pe care le 
vom susține, și, in primul riad, 
la Jocurile Olimpice.

Dragi sportivi, vă dor csc să
nătate și LA MULTI ANII

DUMITRU TUDOSE
Erou al Muncii Socialiste 

președinte al G.A.C.-Stoicănești

Retrăiesc acum. în preajma 
lui 1964, aceleași gînduri 
și dorințe pe care le-am 

avut și in urmă cu patru anL 
Ca și atunci, mă aflu în fața 
unu; an olimpic.

In 1960, la Roma, am avid 
satistacția de a cuceri medalia 
de aur și de a stabili un re
cord olimpic. Atît titlul cit și re
cordul vor fi, desigur, asaltata 
la Tokio și pentru a ie putea *■

1OLANDA BALAȘ 
maestră emerită a sportului

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Sportivii 
nală chiar 
tineret a orașului București la 
cipă la tradiționalul turneu de 
rîndul hocheiului pe gheață: 
„CUPA BUCUREȘTI".

romini iși încep activitatea internațio- 
din prima zi a anului 1964. Echipa de 

handbat în 7 parti- 
la Berlin. Apoi, vine 
duminica va începe

O ASOCIAȚIE ÎN PLINA DEZVOLTARE

e/s1s

tn gară, la Predeal, ninge, 
stăvarul nu mai este. Fumul 

țigară zboară din comparti- 
>nte. Coborîm. înaintăm în- 

spre ieșire din cauza schiu- 
Jr îndărătnice și poznașe. 
Ninge liniștit. Urcăm de zor. 
Mica dactilografă are un ruc- 
: greu. Poate că între sticluța 
lavandă și pernuța pneumati- 
a îndesat și manuscrisele in

sei fr abile ale săptămînii... 
Arhitectul cu ochelarii fu- 
'rii e tăcut. îl apasă în con-

tinuare cele opt variante ale 
scării interioare...

Nea Ichim, grivițeanul, urcă 
și el din greu, încărcat ca Tar- 
tarin din Tarascon. Se oprește 
la răstimpuri. Rămîn și eu. în 
compartiment ne-am cam certat. 
S-a răstit cînd am dat drumul 
la tranzistori. Acum mă roagă 
să-l iert. Aflu că lucrează la 
cazangerie. Mă simt vinovat...

Reporterul cu „bilet în cir
cuit" morfolește între dinți o 
țigară cu filtru, deși ozonul Pre
dealului îi fură fumul din gură... 
E mînios reporterul. Din cînd în 
cînd notează ceva într-un car
net. Apoi mă întreabă: „Ia 
spune-mi, ce-ți sugerează ramu
rile astea de brad încărcate cu 
zăpadă ? Mie mi-a secat izvorul 
metaforei. Simt că sînt obosit". 
Știu și eu ce să-i spun ? Aud 
că metafora nu mai e la modă.

Am ajuns la cabană. Cald, ca 
în solarul de la Mangalia. „Pa
tricia", nimfa cabanelor, clipește 
vesel prin sticla ton orna tulul... 
Sosesc schiorii, bocănind ca o 
ceată de' cerbi la adăpat... în
cepe ospățul. Romul picură în... 
ceaiuri. Mica dactilografă ne

oferă pireu de castane. Are și 
frișca în termos.

La miezul nopții ia naștere, 
spontan, ansamblul coral al ca
banei.

Dimineața apar
ține schiului. Pîr- 
tia Clăbucetului pa
re un imens ecran 
pe care rulează un 
film colorat. Re
porterul cu „bilet 
în circuit* verifi
că axioma: „dru
mul cel mai scurt 
între două puncte 
este... de-a berbe- 
leactd*.

La căderea nop
ții, drumul spre 
gară e presărat cu 
chiote și regrete. 
Micii dactilografe 
nu i se mai pare 
rucsacul plin cu 
manuscrise, arhitec
tul cu lentile fumu
rii a optat pentru 
varianta a treia, 
sub influența par
fumului de rășină. 
Nea lehim se joacă

£ 
g 

cu rolele tranzistorilor, spre^'! 
fortissimo, iar reporterul a reț-**' 
găsit izvorul metaforei.

A rămas să facem revelionul 
împreună. IOAN CH1R1LA •

A N E...

Asociația sportivă 
U.S.A.S. Năvodari — 
Constanta numără azi 
1000 de membri UCFS 
față de 600 citi avea la 
începutul anului 1963. 
Toți acești membri slnt 
cu cotizația UCFS plăti
tă la zi.

Pentru anul 1964 con
siliul asociației sportive 
U.S.A.S. Năvodari și-a

propus mărirea numărului 
de membri UCFS la 1200 
ceea ce va reprezenta 
80% din totalul salaria- 
ților.

în cadrul asociației, pe 
lingă cele 4 secții existen
te (rugbi. volei, fotbal și 
șah), s-au creat trei sec
ții noi: box. baschet și 
tenis de masă.

G. POPA
ceresp.

es
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UN NOU PATINOAR ARTIFICIAL ÎN CAPITALĂ!
DE VORBĂ CU ING. VLAD MUNTEANU DE LA INSTITUTUL 

PROIECT BUCUREȘTI

în fosta groapă Floreasca, printre blocurile zvelte cu 8 și 9 nivele este 
un permanent du-te-vino. Se fac săpături, se aduc materiale, se ridică o 
construcție cu o linie arhitecturală puțin obișnuită. Concret: ESTE VORBA 
DE AMENAJAREA UNUI NOU PATINOAR ARTIFICIAL.

Pentru amănunte ne-am adresat Institutului Proiect București (în speță, 
ing. VLAD MUNTEANU, șeful de proiect al lucrării, care ne-a pus în temă).

GH. MOI 
prof, de educa

— Care sînt 
principalele carac
teristici ale viitoru
lui patinoar ?

— Patinoarul care se construiește în parcul Fio- / Ultimele
reasca va avea dimensiunile de 75x30. Capacitate ) Redacția
zilnică — 800—1 000 de locuri. El va fi deservit de S din toate 
o fabrică proprie de gheață — construcția ce se 
ridică în prezent reprezintă scheletul viitoarei săli 
de mașini — care va funcționa fără întrerupere, 
după un sistem cu totul nou, pe principiul pompelor 
de amoniac. Un amănunt în plus : capacitatea fa
bricii va permite ca, în lunile de vară, să fie pro
duse zilnic circa 10 vagoane de gheață — aproxi
mativ 5 000 de blocuri — acoperindu-se în acest fel 
o bună parte din nevoile populației. O altă preci
zare importantă : întregul sistem de instalații frigo
rifice este de concepție romînească..

anului
nostru

1963...
a primit 

numeroase 
mențiunea 

RECOMANDAT EXPRES". între al-

— Necesitatea 
c încă unui pati
noar în Capitală 
se făcea simțită 
mai ales pentru 
inițierea tineretu
lui...

— Tocmai acesta este în principal și scopul con
strucției despre care vorbim. Noul patinoar artificial 
va fi destinat pregătirii celor care încearcă să des
lușească tainele acestei frumoase ramuri sportive. 
O dată cu intrarea în funcțiune a noii construcții 
sportive, patinoarul artificial din parcul 23 August 
va fi degrevat, utilizîndu-ss în mod exclusiv pentru 
activitatea competițională.

zile ale 
ziarului 
colțurile țării 

scrisori care aveau

tele pe filele de hîrtie erau 
așternute cu grijă cuvin
te care subliniau elanul 
cu care activiștii sportivi 
din orașele și satele pa
triei au muncit pentru a- 
tragerea unui număr tot 
mai mare de tineri și ti
nere pe terenurile de 
sport, despre perspectivele 
care se întrevăd în noul 
an. Iată cîteva din ulti
mele scrisori ale anului 
acesta.

pe plic

INITIATIVE

— In noul parc 
Flcreasca sînt pro
iectate și alte a- 
menajări sportive?

— O ultimă în
trebare: cînd cre
deți că vom putea 
scrie primul... 
portaj la 
patinoar ?

ultima vreme și mai cu seamă în anul 
1963, am pus accent deosebit pe or
ganizarea în cît mai bune condițiuni a 
„duminicilor cultural-sportive1*. Astfel, 
am reușit ca în zeci și zeci de co
mune, în zilele de repaus, terenurile 
de sport să devină locul de recreare 
al tineretului sătesc, de inițiere in 
atletism, volei, handbal și alte disci
pline sportive. In anul 1963 
organizate 1100 de „duminici 
sportive*, care au angrenat 
de tineri din satele regiunii.
în asemenea acțiuni au fost comunele

cordurilor regionale. Trebuie 
tăm că în acest an în regiune: 
au fost corectate 299 de 
regionale. Este o cifră grăit 
inițiativa consiliului region a 
să fie extinsă.

au fost 
cultural-

165 000 
Fruntașe

ULTIMELE

Stoicănești, Tigvent, Pietrari 
Curtișoara".

1 869 DE TERENURI SPO 
SIMPLE..

...există în momentul de fa 
giunea Galați, asigurind a: 
mare măsură, baza materială 
practicării sportului. Prin m 

luntară, sute și s 
neri au contribi 
menajarea de 
sportive simple 
să se poată 
întreceri de fot 
lei, handbal, ba: 
atletism 
crescînd 
sportive.

într-un 
de

N.
Făcuistudent,

științe naturali
Galați

„Ani în șir ne-am străduit să gă
sim cele mai potrivite metode pentru 
atragerea tinerelului de la sate pe te
renurile de sport Rezultatele continuau 

— Patinoarul este amplasat în perimetrul unui Y s® p® 'nsa nesatisfăcătoare. Activiștii 
parc de odihnă pentru locatarii din împrejurimi, y noștri sportivi își îndreptau atenția 
Amenajări sportive speciale nu se vor face In C prea mult spre echipele de perfor- 
schimb, pe timpul verii, în incinta patinoarului se / nianță și prea puțin spre inițierea ti- 
va putea juca baschet, handbal în 7 sau volei. în \ nerilor in practicarea sportului. In 
acest scop vor fi prevăzute instalații pentru panouri C __ ______________________
și stîlpi demontabili A

— Se fac eforturi deosebite pentru ca noua con
strucție să fie dată în folosință chiar în cursul aces
tei ierni, deși este vorba de o lucrare de mari pro
porții care, în mod normal, ar necesita 10—12 luni.

Interviu luat de TIBER1U ST AM A
Așadar, pe eurînd la noul patinoar...

GINDURI
(Urmare din pag. 1) 

pâra mă voi pregăti în continuare cu 
toată sîrguința.

Aș dori ca în anul pe care-1 aș
teptăm să particip cu rezultate bune 
și la celelalte competiții atletice și, în 
primul rînd, la Balcaniada pe care o 
va găzdui frumoasa noastră Capitală. 
Sper să pot folosi din plin toate săp- 
tăminile de antrenament pentru a rea
liza o dată cu cucerirea locului de 
frunie și o performanță de valoare cît 
mai ridicață.

★

Și în regiunea Cluj au fost obți
nute în anul 1963 succese im- 

oamenilor 
practicarea

portante în angrenarea 
muncii, a tineretului, în 
organizată și continuă a exercițiilor 
fizice și sportului. Tot mai mulți’sînt 
cei care în timpul liber vin să petreacă 
pe stadioane cîteva ore de destindere, de 
reconfortare fizică. Numărul membri
lor UCFS s-a dublat față de anul pre
cedent Aceste succese sînt fără în
doială rodul minunatelor condiții pe 
care oamenii muncii din țara noastră 
le au la dispoziție pentru a face 
sport, al muncii entuziaste a miilor 
de activiști și instructori sportivi.

Pășim în anul 1964 dornici să rea
lizăm noi succese în activitatea spor
tivă. în graiul cifrelor. aceasta ar 
însemna, printre altele, peste un mi
lion de participant! la competițiile de 
mase, dintre care peste 350 000 la 
Spartachiada republicană, unde vrem 
să ocupăm un loc fruntaș pe țară. în 
ceea ce privește sportul de ■perfor-

„ SPORTUL POPULAR 
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UN PATINOAR...
gă-

PALATUL
DE BASM

ALEX. MOMETE — activist al con
siliului regional UCFS Argeș

CRESC PERFORMANTELE SPORTIVE 
IN REGIUNEA PLOIEȘTI

Consiliul regional UCFS Ploiești 
manifestă o deosebită grijă pentru 
îmbunătățirea continuă a nivelului re-

... a fost amenajat pe tere 
volei, 
plexul 
Mare, 
stație

bascliet și handbal de 
sportiv Voința din ora 
Patinoarul este prevă; 
de radioamplificare.

V. S AS AR AN U —■'tor

Invitațiile le-a semnat personal Moș Gerilă. Ce și-a zis? Anul acesta are să meargă mai ușor. Invit la 
pionierilor numai copiii cu note bunel Cîți o să fie? O sută. două.. Poftim, e miel Cu plaivaz: navrl ration la enmno*» zuît- .«<« In înmi<U«rÎ4 n** t ' n, «a «artcvX 131111121 ȘtîC Șj £

fără a mai socoti invitațiile „externe", trin 
oaspeți dragi
dacă ai vrea 
trebui o săp-

năzdrăvan le semnez cit ai spune tabla înmulțirii cu doi I Ce-a pățit însă, 
doare mina. A trebuit să invite peste 30.000 de copiii— Asta. 
Păcală, Căpitanului Uragan, lui Făt ~
Cînd Mi haită, Ileana, Cristinel și 

ceilalți pionieri au intrat pe poarta 
mare a Palatului, au crezut că visează 
Iși imaginaseră ei că Moș Gerilă le-n 
pregătit ceva frumos și anul acesta, 
dar chiar așa... Acum, spuneți și dum 
neavoastră, cum să nu rămii surprins 
cînd după cei ai urcat două-trei trepte 
te trezești alunecind pe un tobogan, 
care te duce direct pe „Vaporul vese
liei" ? Iutii, cirid vezi atiți „lupi de 
mare" ne covertă ai... emoții. Te îm
prietenești insă repede cu ei. Au ati- 
tea intimplări de povestit de pe mările

PENTRU NOUL AN
man(ă, ne vom strădui ca regiunea 
Cluj să înregistreze un important 
salt calitativ și, ca urmare, cel puțin 
zece titluri de campioni republicani să 
poposească la Cluj, ca în reprezentati
vele Republicii Populare Romîne și în 
loturile olimpice să fie selecționați — 
datorită bunei lor pregătiri — cît mai 
multi sportivi din regiunea noastră.

NICOLAE MUREȘAN 
președintele consiliului regional 

UCFS Cluj

A m șapte fete și cinci... fotbaliști. 
** Unul mai cuminte ca altul. Ău 

îndrăgit sportul de cînd erau de-o 
șchioapă și prin ei l-am îndrăgit și 
eu. La început nu-mi închipuiam că 
sportul poate fi atit de folositor. As
tăzi insă, cînd îmi văd copiii perfect 
sănătoși, cind vin cu note bune la 
carte, îmi crește inima de bucurie. Iar 
dacă sînt selecționați și la „Rapid" 
(am trei băieți care joacă la acest 
club), apoi satisfacția e și mai mare.

Da, sportul este un lucru bun 1 A- 
ceastă „joacă", cum ii mai spun unii 
dintre noi, ne oțelesc copiii, ii face 

- | recomanddisciplinați, silitori. Eu îl 
cu căldură tuturor I

IOANA
Mamă

ȘTRAȚ
Eroină

ă despart de 1963 și mulțumită 
și oarecum... supărată : mi-a dat 

satisfacția de a face parte din echipa 
care a recucerit campionatul republi
can dar mi-a... refuzat-o pe aceea de a 
ne califica în finala „Cupei campio
nilor europeni" 1962—63. De aceea 
mă despart de el cu botărirea de a

realiza mai mult în noul an. Și nu-i 
numai dorința mea, ci și a colegelor 
din echipa Rapid. Vrem să ne pregă
tim mai bine și să cîștigăm din nou 
campionatul, să adăugăm la buchetul 
bogat de succese romînești internațio
nale încă o floare: „Cupa campionilor 
europeni" 1963—64. Iar băieților noștri 
le urez din toată inima să aducă din 
nou in țară titlul de campioni mon
diali.

Urările mele se adresează cu aceeași 
căldură sportivilor patriei noastre și 
în primul rînd „olimpicilor".

ANA BOȚAN 
maestră emerită a sportului

C înt cunoscute rezultatele obținute
** de caîaciștii și canoiștii romîni 

Ia campionatele mondiale și europene 
din acest an. Aceste succese au răs
plătit eforturile depuse de sportivii 
noștri pentru realizarea unei pregătiri 
superioare. Firesc, gîndurile noastre 
se îndreaptă acum spre viitorul sezon 
competitions!, în care dorim să reedi
tăm performanțele din 1963. După e 
importantă verificare a pregătirii cu 
prilejul „Regatei internaționale Sna- 
gov‘‘ canotorii romîni vor concura la 
marile întîlniri olimpice de pe lacul 
Sagami, unde am urmărit, de altfel, 
concursurile „Săptămînii sportive inter
naționale" din 1963. Atunci, sportivii 
noștri au ieșit învingători. Doresc din 
ioaîă inima ca în Japonia, la Jocurile 
Olimpice din 1964, ei să urce din nou 
pe podiumul învingătorilor.

RADU HUȚAN 
antrenor emerit

Frumos și altor zeci de
și oceanele colindate, că 
să le auzi pe toate ți-ar 
tănunăl Barem clrid începe Tică și 
Rică („secunzii" Căpitanului Uragan) 
să-și istorisească aventurile cu rechini 
și balene, rid copiii in hohote... Tntim- 
plări „extraordinare" povestesc și Silvia 
Chicoș. Radu Zaharescu, Horia Șerbă- 
nescu și Vasile Tomazian. Nea Vasile. 
de pildă, se laudă că a fost coleg cu 
Pitagora... „Că așa-i ziceam noi lui 
Gigei, care la aritmetică învăța at it de... 
bine, că avea o notă care nici imnul 
fitâ cu ea însăși nu dădea doi..."

De pe „Vaporul veseliei" pionierii co
boară in Orașul copiilor: lumini mul
ticolore, pom de iarnă frumos împodo
bit, parc de distracții. Cine vrea să 
vadă „Tntîmplări hazlii... sub fulgii ar
gintii" face doi pași și iniră în sala de 
spectacole a Palatului. Cei care doresc 
să afle „Pentru ce fuge cîinele după 
pisică" se duc alături, la Teatrul de 
păpuși.

Ei. dar poate unii sînt amatori de 
sport. Ce fac ? Dacă nu se duc in sala 
de tenis de masă, merg pe patinoar, 
sau la poligonul de tir. Peste tot sirii 
organizate întreceri. La șah. Ia săniuș.

la gimnastică (cu reprezentat) 
vatelor roșii" din orașul Plate 
atletism, fotbal etc. Schiul nu 
deoarece acesta se face in tabi 
Predeal, unde au plecat pești 
de copii.

Era să uit: excursiile in f 
pitalei, galele de filme, jocurile 
tive, întilnirile cu scriitorii 
diminețile de diafilme: ., ~ e 
drumuri largi, colindînd n 
dragi", parada costumelor de 
și... o clipă, că nu mai am 
încheiere:

La multi ani, dragi copii /

VASILE T<



tivii romîni care au ciștigat, 
in 1963, modalii de aur,

argint și bronz

CLASAMENTE... Clasamente CLASAMENTE...

ionate mondiale
MEDALII DE AUR

CAIAC-CANOE
ernescu — caiac 1—500 m. 
licoară și Haralambie Ivanov 
—500 m și la caiac 2—1000

CANOTAJ ACADEMIC
Echipajul feminin de 4+1

(Lia Bulugioiu, Florica Ghiuzelea, 
Ana Tamaș, Emilia Rigard + Stefa
nia Borisov).

MEDALII DE BRONZ

rame

Zernescu, Vasile Nicoară, 
e Ivanov, Anton Ivănescu — 
0 m.
Ismailciuc — canoe 1—1000

icovici si Acliim Sidorov —
000 m.
EDALII DE ARGINT

CAIAC-CANOE
Vernescu — caiac 1—1000

Constantin 
muscă.

Nicolae
Andrei 
Virgil 

ele mică.

Aceiași 
diale.

BOX
Ciucă categoria

Puiu — categoria cocoș.
Olteanu .— categoria-----
Badea — categoria

CAIAC-CANOE
de la campionatele

pana, 
mijlo-

mon-

'ernescu și Mircea Anasta- 
caiac 2—500 m.
Artimov, Andrei Conțolen- 

ambie Ivanov, Vasile Ni- 
aiac 4x1000 m.
Igorov — canoe 1—10 000

VOLEI
feminină a R. P. Romîne 

Sonia
Doi-
Eli-

LUPTE CLASICE
Martinescu — categoria

I’ENIS DE MASA
Uexandru — simplu fete.
Alexandru, Ella Constanti- 
a Pitică — echipe fete.
EDA’.II DE BRONZ
CAIAC-CANOE
Calinov, Ichim Lipalft r- 

10CO0 m.
I’ENIS DE MASA 
nstantinescu — simplu fete.

nonate europene
MEDALII DE AUR

CAIAC-CANOE
de la campionatele mon-

VOLEI
masculină a R.P.
Nicolau, Gheorghe 
s, Aurel Drăgan, 
Mihai Grigorovici,
Wilhelm Schreiber, ____
tai Chezan, Constantin Gan- 
ie Bărbuță).
EDALII DE ARGINT

BOX
lea — categoria mijlocie.

CAIAC-CANOE
de Ia campionatele mon-

Romîne 
Fieraru, 
Eduard 
Davila
Mihai

Echipa
(Doina Ivănescu, Lia Vanea, 
Cokeriu, Natalia Todorovschi, 
na Popescu, Ileana Enculescu, 
sabota Goloșie, Ana Mocanu, Alexan
drina Chezan, Viorica Mirion, Elena 
Florescu-Verdeș, Cornelia Moraru II).

CANOTAJ ACADEMIC
Echipajul masculin de 2+1 

Riefelt, Ion Petrov + n 
nescu).

Echipajul feminin de I 
gareta Stoian, Elena 
Emilia Oros, Mariana L . 
ria Trincs, Olimpia Moșneaga, Vio
rica Moldovan, Magda Varga + An
gela Păunescu).

TIR
Echipa de pistol viteză (Ion 1 ripșa. 

Virgil Atanasiu, Mihai Dumitriu, Ște
fan Petrescu).

Campionate mondiale 
pentru juniori

MEDALII DE AUR
ȘAH

Florin Gheorghiu 
SCRIMA 

Ana Ene — floretă fete.
MEDALII DE ARGINT

SCRIMA
Ionel Drimbă — floretă băieți.

★
In anul 1963 echipa RAPID 

BUCUREȘTI a cîștigat, pentru a doua 
oară „Cupa campionilor europeni" 
la volei masculin iar echipa DINAMO 
BUCUREȘTI a jucat în finala acele
iași competiții la handbal în 7 mas
culin.

între anii dintre... Roma și Tokio, 
1963 a fost cel care a reflectat maî 
clar și mai convingător apropierea 
Jocurilor Olimpice. în istoria acestei 
mari competiții sportive, nici o altă 
ediție n-a fost pregătită cu atîta mi
gală, cu atîta seriozitate și cu atîta 
entuziasm ca aceasta, a XVIII-a Olim
piadă de la Tokio. Antrenamentele de 
fiecare zi ale sportivilor de pretutin
deni, consacrați și începători, partici
parea lor la campionatele mondiale și 
europene sau la alte competiții de am
ploare s-au desfășurat în acest an sub 
semnul intenselor pregătiri efectuate în 
vederea participării la Jocurile Olim
pice. Tocmai de aceea, anul preolimpic 
1963 a avut un bilanț rodnic.

La sfîrșit de an, cînd cei mai mulți 
dintre viitorii protagoniști ai întrece
rilor de la Tokio își desfășoară cu in
tensitate pregătirile, statisticienii au 
intrat în acțiune. Ei au adunat rezul
tatele tuturor campionatelor europene 
și mondiale și, pe baza lor, au întocmit 
bilanțul realizărilor înfăptuite, au al
cătuit clasamente și grafice asupra si
tuației existente în 1963.

Ca și alte publicații de specialitate 
din lumea întreagă, ziarul nostru pre
zintă acum bilanțul anului 1963.

CEI MAI BUN! LA CAMPIONATELE 
EUROPENE

Clasamentul pe medalii la campiona
tele europene se prezintă

1. U.R.S.S.
2. R. F. Germană
3. Suedia
4. R. P. ROMÎNA
5. R.S.F. Iugoslavia
6. R. P. Ungară
7. Italia
8. Elveția
9. Olanda

10. Anglia
11. R. S. Cehoslovacă
12. Franța
13. Norvegia
14. R. P. Polonă
15. R. D. Germană
16.
17.
18.
19.
20.

R. P. Bulgaria 
Danemarca 
Austria 
Finlanda 
Scoția
Grecia

MEDALII LA „MONDIALE"

astfel:

21
12
10
6
4
4
7
7
5
3
2
1
4
4
6
I
1
0
9
1
1

18
10
11
9
9
6
9
4
2
5
6
4
6
4

10
2
0
0
4
0
0

După cum se vede din clasamente, 
țara noastră ocupă locuri fruntașe ta 
ierarhia sportului mondial și euro
pean. Apreciem însă că aceste locuri 
puteau fi și mai bune, dacă toți spor
tivii noștri ar fi acordat întreaga aten
ție pregătirilor și ar fi obținut rezul
tate de valoare și la o serie de ramuri 
sportive cum sînt scrima, canotajul 
academic, halterele, luptele, tirul, ciclis
mul ș.a. care în 1963 au bătut pasul 
pe loc.

Succese, dar și rămîneri în urmă.
Ținem să amintim că acestea sînt 

numai statistici, care aparțin anului 
1963, că pînă Ia Tokio mai sînt zece 
luni și că în fiecare țară pregătirile se 
intensifică cu fiecare zi.

Sîntem convinși că in anul care vine 
toți sportivii noștri vor munci cu rîvnă, 
din răsputeri, vor folosi cu maximum 
de eficiență condițiile optime de care 
se bucură, că-și vor mobiliza toate for
țele pentru o pregătire la cel mai înalt 
nivel, astfel ca la Jocurile Olimpi
ce de la Tokio reprezentanții Republicii 
Populare Romîne să fie la înălțimea aș
teptărilor, Le dorim succes I

Oprea
(Gh. 
Pău-

8+1 (Mar-
Diaconescu, 

.impede, Ma-

Iată acum un clasament al meda
liilor (aur, argint și bronz) cucerite 
de sportivii din diferite țări la 
pionatele mondiale din 1963:

Aur Argint Bronz

1. U.R.S.S. 26 17 17
2. S.U.A. 11 10 10
3. R. D. Germană 7 8 6
4. Japonia 7 4 1
5. R. P. ROMÎNA 6 7 2
6. R. P. Ungară 6 5 12
7. R. F. Germană 5 10 8
8. R. P. Polonă 5 8 2
9. Suedia 5 6 3

io: Franța 4 6 4
11. R. P. Chineză 4 3 4
12. Austria 3 2 2
13. Belgia 3 0 0
14. Anglia 2 4 6
15. Italia 2 3 3
16. R. S. Cehoslovacă 2 2 6
17. R.S.F. Iugoslavia 2 2 0
18. Turcia 2 1 2
19. Elveția 2 0 3
20. R. P. Bulgaria 1 3 5
21. Danemarca 1 1 1
22. Canada 1 0 1
23. Brazilia 1 0 0

Olanda 1 0 0
25. Norvegia 0 3 4
26. Iran 0 1 1
27. Africa de Sud 0 0 1

Noua Zeelandă 0 0 1

DUMINICĂ VA ÎNCEPE A Vila EDIȚIE 
A „CUPEI BUCUREȘTI" LA HOCHEI PE GHEAȚĂcam-

„CUPA BUCUREȘTI" se află la a 
VH-a sa ediție, la care și-au anunțat 
participarea cinci echipe, dintre care 
trei apreciate formații de peste hotare:

tiiiiiiiiiiwiiiiniiniiiiiitiiiiini niiiiiiiiiiiiiftiiiiiininiiiniiiiiiiiinitiiiiiitHininiiiiiiiînniimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiininiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiitimiiiiiiinuiiiiiiuiiiiiiiiiiimniț

ii mai buni 10 sportivi romîni ai anului 1963
Aurel VERNESCU 

maestru emerit al sportului
In întrecere cu cei mal valoroși caiaciști din 25 de țări 

Aurel Vernescu a cîștigat la campionatele mondiale și euro
pene de la Jajce locul I șl medalia de aur la caiac simplu 
500 m și ștafeta 4x500 m și două medalii de argint în probele 
de caiac-dublu 500 m (cu Mircea Atanasescu) și caiac simplu 
1000 m. Participînd la întrecerile din cadrul 
live internaționale" de la Tokio, Vernescu 
gător la caiac simplu 1000 m.

Horațiu NICOLAU 
maestru emerit a! sportului

tan al echipei reprezentative de volei care a cîștigat 
st an, la București, titlul de campioană . ,

Nicolau s-a impus drept cel mai bun jucător al for- 
noastre, 
yictorii

□est an.
i Rapid, 
nilor europeni".

europeană,

aducînd o prețioasă contribuție la realizarea 
de prestigiu.
Nicolau
pentru

a condus spre victorie și formația 
a doua oară cîștigâtoaie a „Cupei

„Săptămînii spor- 
a terminat învin-

IVANOV

împreună pe un loc fruntaș în clasamentul celor mai buni 
sportivi romîni ai anului 1963, cei doi valoroși caiaciști au 
constituit cel mai puternic dublu ’ al campionatelor mondiale 
din R.S.F. Iugoslavia, obținînd o performanță cu totul remar
cabilă : trei medalii de aur, trei titluri de campioni mondiali 
și alte trei de campioni europeni.

Vasile NICOARA și Haralambie 
maeștri emeriți ai sportului

Florin GHEORGHIU 
maestru emerit al sportului

ul nostru șahist a adus sportului romînesc o apreciată 
în campionatul mondial de Juniori, cucerind pri-

3 după o luptă dîrză în fața cehoslovacului Janata, 
frumos succes i-a adus lui Florin Gheorghiu și înalta 
ie de maestru emerit al sportului.

Cîștigâtoare a tuturor concursurilor interne și internaționale 
. ale anului 1963, Iolanda Balaș continua să dețină cu autoritate 
supremația mondială în proba în care este neînvinsă din 
1957. Cel mai bun rezultat al său din acest an — 1,88 m — do
vedește că multipla noastră campioană se pregătește să cuce
rească și la Tokio medalia olimpică de aur.

Iolanda BALAȘ 
maestrâ emerită a sportului

ii

Imagine din cel mai important meci al ediției 1962 a „CUPEI BUCUREȘTI"? 
Selecționata București — Torpedo Gorki

Aripile Sovietelor din Moscova, Spar
tak din Plzen și selecționata orașului 
Berlin. Alături de acestea vor participa 
selecționata olimpică și reprezentativa 
de tineret ale

Tntîlnirile 
BUCUREȘTI" 
și 9 ianuarie 
din parcul sportiv 
gramul jocurilor nu a fost încă alcă
tuit. Echipele oaspe au anunțat că so
sesc sîmbătă.

țării noastre, 
din 
se 
pe

cadrul „CUPEI 
vor disputa între 5 
patinoarul artificial 
„23 August". Pro-

Alexandru PENCIU
maestru emerit al sportului

Alături de ceilalți componenți ai echipei reprezentative de 
rugbi — neînvinsă din anul 1958 — fundașul Alexandru Pen- 
ciu și-a adus contribuția la rezultatele excelente realizate și 
în aces> an de rugbiștil romîni. O comportare remarcabilă 
a avut-o și în ediția din acest an a campionatului republi
can, în care victoria a revenit clubului Steaua, ale cărui 
culori le apără de mai bine de 10 ani.

Nicolae MARTINESCU 
maestru al sportului

luptător evidențiat cu 3—4 ani In urmă in intre- 
trîntă ale Spartachiadei din regiunea Galați, a 

consacrarea internațională în 1963. Muncind cu

Tînărul
cerile de
cunoscut ------------------ ----
pasiune pentru o pregătire cît mai bună, el a reușit să cu- 

• cerească medalia de argint la campionatele mondiale de la 
Helsingborg. O altă performanță care a încununat eforturile 
luptătorului romîn : primul loc șl medalia de aur la Balca
niada de la Istanbul.

Maria ALEXANDRU 
maestrâ emerită a sportului

La cea mai valoroasă ediție a campionatelor mondiale de 
tenis de masă, desfășurate în acest an la Praga, Maria Ale
xandru s-a numărat și de data aceasta printre fruntașele 
competiției. Rezultatele obținute de ea au contribuit în mare 
măsură la cucerirea locului doi în proba pe echipe, în 
care reprezentativa noastră a întrecut puternicele formații ale 
R.P. Chineze, R.S. Cehoslovace, S.U.A. ș.a. Marla Alexandru 
a evoluat, de asemenea, în finala probei de simplu, confir- 
mînd valoarea sa ridicată.

Petre IVANESCU
maestru emerit al sportului

Comentînd evoluția echipei noastre de handbal în 7 
campioană mondială din 1961, — specialiștii continuă să sub
linieze aportul căpitanului formației. Petre Ivănescu, Jucător 
cu calități deosebite. El și-a meritat aceste aprecieri și în 
acest an, fiind unul dintre cei mai buni handballști din recen
tul turneu întreprins în Austria, Franța și R. D. Germană.

Constantin CIUCĂ 
maestru al sportului

Boxerul romîn și-a îmbogățit evident palmaresul succeselor 
internaționale, obținînd medalia de bronz la campionatele 
europene de la Moscova și pe cea de argint în cadrul 
„Săptămînii sportive internaționale' de la Tokio. Ciucă po
sedă o tehnică avansată, o remarcabilă viteză de exe^ție 
șt de deplasare, avînd mari posibilități de progres.

BUCUREȘTI TINERET
LA TURNEUL DE HANDBAL

DE LA BERLIN
internațională dinPrima competiție 

1964 la care participă sportivii romîni 
este tradiționalul turneu de Anul Nou 
la handbal în 7, de la Berlin.

Înființată în 1956, competiția a a- 
juns la a IX-a sa ediție. Pe lista de 
onoare a cîștigat orilor, de cele mai 
multe ori și-a înscris numele selec
ționata orașului Berlin, care s-a cla
sat pe primul loc de cinci ori: 1956. 
1957, 1960, 1962 și 1963. Echipa ora
șului Leipzig a ieșit învingătoare de 
două ori (în 1959 și 1961). iar a ora
șului Praga o dată (in 1958).

La ediția 1964 și-au anunțat partici
parea — după uitimele informații pri
mite din Berlin — opt echipe: Ber-; 
lin, Leipzig, Magdeburg (R.D. Germa
nă), Copenhaga (Danemarca), Katto- 
wice (Polonia), Belgrad (Iugoslavia), 
Praga (Cehoslovacia) și București ti
neret. Echipa noastră a plecat sîmbă- 
tă la Berlin (unde a ajuns luni), et- 
vlnd în lot jucătorii care au întreprins 
recent turnee în R.F.G. și U.R.S.S. J 
Tale și Ionescu (portari), Samungi, I. 
Popescu, L. Popescu, Goran, Marine
scu, Roșescu, Tipu, Duca, Gruia, Nica 
si Coman.

NUMĂRUL VIITOR al ziarului I 

nostru va apare SIMBATA 4 IA- J 

NUARIE 1964, la ora obișnuită. |
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Ne preocupă viața stadioanelor

Sportul m-a interesat incă din anii studenției. Pe atunci ca 
atlet, iar mai tîrziu ca... sculptor. Pînă în prezent am rea
lizat sculpturi reprezentînd un canotor, o handbalistă, un cîști- 

gător cu cupa în brațe, portrete de sportivi. Am creat, de ase
menea, figura unei aruncătoare de disc în acțiune (fotografia 
de mai sus). Am ales această temă deoarece ea reprezintă, 
cred eu, eleganță în mișcare, probă spectaculoasă în atletism 
și un gen de statui cu veche tradiție.

Aș vrea să mai arăt că o serie de sculptori tineri ca Gavril 
Covâlschi, Corina loniță și Nicolae Enea au creații de valoare 
inspirate din multipla activitate sportivă. Fără îndoială că va 
trebui să fim mai aproape de activitatea sportivă, să acordăm 
un „spațiu" mai mare lucrărilor cu temă sportivă.

EMIL T. RUȘI 
sculptor

Nu stnt mei douăzeci de ani de cînd 
vorba „sport" avea în dicționarul 
Romîniei burgheze o dublă semnifica
ție : una învecinată, plebeu, cu mingea 
de cîrpă, bătută pe maidane, sau 
alta, snobă, derivînd din cursele de 
automobile la care participau pe nu 
mai țin minte ce piste internaționale, 
fiii de averi prădate. La amîndouă 
extremele stăruia un sentiment de 
tristețe, fiindcă această țară și acest 
popor au dat dovadă întotdeauna că 
dețin tezaure infinite de energii și 
talente, atîta vreme irosite inutil. 
Eminenții noștri publiciști sportivi 
de astăzi ar realiza o 
treabă deosebit de 
bună, dacă ar alcătui 
o istorie a sportului 
romînesc de la înce
puturile lui. S-ar ve
dea atunci ce bunăvoinți, entuziasme 
și capacități au murit în fașă într-un 
climat de dispreț boieresc și de dul
ce inconștiență vinovată.

Și au trecut de atunci, cum zic, 
mai puțin de douăzeci de ani. Dru
mul străbătut în acești puțini ani de 
sportul nostru, de la echipa „miuță" 
și pînă la performanțele actuale, este 
drumul victoriei socialiste și a măre
ției clipei pe care o trăim. Un regis
tru complet al disciplinelor practi
cate acum la noi, iată un efort care 
mă depășește, iar un bilanț, fie și 
sumar, al succeselor dobîndite în
tr-un singur an, o îndeletnicire care 
ar pretinde, tipografic vorbind, mai 
mult decît această pagină întreagă. 
Consemnez însă o performanță, emo
ționantă prin vastitatea ei: întreaga

Cuvîntul scriitorului

țară îmi apare astăzi ca un 
stadion pe care se întrec la 
bărbăției, a curajului, și a fri 
ții, milioane și milioane de o, 
Se practică sportul la toate v 
și în toate mediile, bucuria gr 
imense izvorînd din ambiția 
a călirii trupului și a caract 
Acolo unde cuvîntul „sport" nu 
gea niciodată sub nici un ecou 
sate — a apărut stadionul și t 
mentul, întrecerea și posibilita. 
carii pe toate treptele ierarhie, 
tive. Se face sport în fabrici și 
in școli și universități, în Cî 

sau în centrel 
mai îndepărtat 
ta țării conse 
victorii pretut 
Din cînd în c 
nu rareori, ne 

veștile biruințelor repurtate pet 
niță. Băieții sau fetele apără s 
dul țării cu glorie. Entuziast) 
demonstrat contagios. Scriitori 
se socoteau altădată ființe 
s-au contaminat de dulceața 
tare, și au coborît în stadioane 
ticînd sportul, sau comentîndi 

Ce să doresc sportivilor noși 
tru anul 1964 2 E un an cu z 
cătură emoțională deosebită. . 
cînd vom sărbători douăzeci 
de. la eliberarea noastră, de l 
perea unei vieți noi. Le urez 
vilor să realizeze performanțe 
de măreția acestui eveniment, ■ 
la nivelul încrederii și dragos 
care îi înconjoară, clipă de cli 
tregul nostru popor.

Cartea, un ajutor prețios
Anul 1963 a îmbogățit co

lecția cărților cu temă spor
tivă. Urmărind atent titlurile 
apărute, remarcăm varieta
tea tematicii abordate, saltul 
calitativ realizat în conținu
tul lucrărilor, cît și în pre
zentarea lor grafică. Pe baza 
indicațiilor Conferinței pe 
țară a UCFS și a consultării 
unui larg activ de specialiști, 
consiliul editorial s-a orien
tat mai ales spre acele lu
crări menite să fie de un 
real folos în munca practică 
desfășurată în diferite ramuri 
ale activității de cultură fi
zică.

Și în acest an, accentul a 
foi pus pe lucrări cu carac
ter tehnic și metodic, dintre 
care amintim: „Pregătirea 
juniorilor", „Atletism — me
todica învățării", „înotul", 
„Fotbal — probleme de tac
tică in jocul modern". In a- 
tenția Editurii a stat, de ase
menea, activitatea sportivă de 
mase, turismul, cărora în a- 
nul 1963 li s-au consacrat un 
număr important -de titluri 
ca; „Păstrați-vă sănătatea", 
„Sportul și inima", „Cultura

fizică și munca intelectuală" 
„Ceahlăul și lacul de la Bi- 
caz", „Făgărașul" etc.

In dorința de a-și aduce 
cît mai mult contribuția la 
progresul activității sportive 
din țara noastră de a sprijini 
munca antrenorilor și sporti
vilor Editura UCFS și-a pro
pus ca în anul 1964 să edi
teze o serie de noi lucrări 
utile și interesante. Iată cîte- 
va din viitoarele titluri : „Să 
practicăm atletismul în școa
lă", „Alergările de viteză în 
atletism", „Munca educativă 
în procesul de antrenament", 
„Pregătirea modernă a îno
tătorilor", „Probleme medi
cale ale antrenamentului 
sportiv", „Valea Oltului" și 
altele.

Datorită succesului înre
gistrat, în anul 1964 se va 
continua editarea seriilor 
„Sport și sănătate" și „Bi
blioteca sportivului", cărora 
li se va adauga o serie nouă 
intitulată „In ajutorul asocia
țiilor sportive".

Prof. EUGENIA MAGDA 
redactor la Editura UCFS

Beau din cupa primăverii, 
beau și mă îmbăt 
nu știu drumul îndărăt, 
și nici liniștile serii.

Discul, pînă-n geana lunii 
îl arunc și mă-nfior 
de neliniști și de dor 
și de farmecul cununii.

Zbor în Franța, — cea măiastră — 
cu balonul meu oval...
Un obraz rămîne pal 
de-l trimit în bolta-albastră.

Trag cu pușca-n ținte, foarte, 
adun premii mari, dibaci, 
eu nu pun al meu trăgaci 
să aducă-n lume moarte

Maratonu-n val de vrere 
îl adun, și-n tot ce fac 
pun ruginei comanac, 
și tot surp a ei putere.

Beau din cupa de lumină, 
beau și beau, și mă îmbăt, 
de neliniști mă desfăt 
într-o floare din grădină.

Sportul pe portativ
H. MĂLINEANU, maestru emerit al artei

Fără să arunc... mănușa cronicarilor sportivi, și 
eu mă număr printre acei care iți pot spune pe 
dinafară, fără a clipi, nu știu care rezultat sportiv 
înregistrat recent sau chiar cu mult timp in urmă. 
Dacă e vorba de performanțele pe care le obțin spor
tivii noștri la fotbal, aș putea susține un adevărat 
seminar...

Inlr-un cuvint, și eu ca și alte sute de mii de oa
meni de virstele și de profesiile cele mai diferite, vi
brez. puternic in fața unei întreceri sportive, o urmăresc

cu emoție, după posibilități — pe stadion sau la apa
ratele de radio și de televiziune, trăiesc din plin bucu
ria victoriei sau amărăciunea infringerii echipei fa
vorite.

Sportul mi-a dat multe momente frumoase, multe 
satisfacții. Recunosc, de aceea, că i-am rămas datori 
atit eu. cit și alți mulți compozitori pasionați ai spec
tacolului sportiv, care nu i-am cintat Îndeajuns fru
musețea. nu am dăruit maselor de tineri muzicile cu 

tematică sportivă pe care desigur le așteaptă.
Uniunea de Cultură Fizică și Sport a ținut să 

ne reamintească acest lucru, care constituie pen
tru noi o datorie și- o plăcere în același timp, iar 
rezultatul practic al consfătuirii pe care am avut-o 
a fost acela că in momentul de față peste 20 de 
noi cîntece sportive așteaptă, cu firească emoție, 
să vadă dacă vor fi sau nu îndrăgite de tineret. 
Să sperăm că da. Dacă nu, vina va fi a noastră, 
a compozitorilor...

Bucata pe care am scris-o eu se numește „SPOR
TIVI AI ȚARII MELE. ÎNAINTE f" După părerea 
mea, este un cîntec mobilizator, de participare 
— aș putea spune — la lupta dirză a sportivilor.

Iar sportivii îmi pot spune cel mai bine dacă 
bucata este reușită.

ION VISU 
regizor 

Studioul 
de filme documentare 

„Alexandru Sabia” 
București

Și cea de-a „șaptea artă" 
află în pogata activita
te sportivă din săli și de 
pe stadioane un nesecat 
izvor de inspirație și un 
vast teren de documentare. 
Anul 1963 a prilejuit înre 
Qistrarea pe peliculă a u- 
nor evenimente sportive 
de mare însemnătate, cum 
a a fost : a VI-a ediție o. 
Campionatelor europene de 
volei, a XV-a ediție a 
Campionatelor internațio
nale de atletism, Spărta- 
chiadele tineretului etc.

Viața sportivă este pre
zentă, în fiecare săptămî- 
nă, La rubrica „sport" din 
cadrul jurnalelor de ac
tualități, cu cele mai sem
nificative subiecte. Cu un 
deosebit interes este aștep
tat desigur tradiționalul 
„an fotbalistic 1963” care 
va fi prezent pe ecrane 
in primele zile ale anu
lui viitor. Doresc ca acest 
an să fie bogat în fapte 
și mîndrii pentru sportul 
romînesc. să fie un feri
cit prilej pentru studiou
rile cinematografice de a 
populariza succesele spor
tivilor romîni.



DE VORBA
CU...

O clipă ne-am 
trfic.fi hntnrii.

la Stockholm și

„1963 este
de la Innsbruck

laudă. Mai ales

MOȘ GERILĂ !
din ochi și oa 
o dată cu el.

clipă ne-am temut că-l vom pierde 
trece hotarul anului. S-ar fi dus, 

interviul cerut de secretarul de redacție pentru „fes- 
mi" de Anul Nou. Dtw, am sprintat ca Tudorașcu 
au... aproape ca el) și l-am ajuns.
— Moș Gerilă! Cinci minute pentru „SPORTIJ"'. Știi, 
ne Olimpiada...
— Eu să nu știu ? Apăi, flăcăilor, n-oi fi fost eu an 
timpii?, dar ca... „pre" să știți că rn-am ocupat —
încă virtos — de această problemă. Da’, să nu uit. 

'ci nu știți ce bine mi-ați ieșit in drum. Mergeam la 
iștă să dau o telegramă și e o... coadă I E pentru 
dacție. O dați voi, nu-i așa ?
Punem telegrama in buzunar și... ascultăm.
— Am să vă spun mai înth despre sportivii ^romini. 
ire mi-au plăcut! Harnici și ambițioși. Să vezi ce 
-au făcut din calendar. Pe toate filele scrie: anire- 
iment. Bravo lor1 Cine vrea să facă treabă bună la 
'kio, nu trebuie să-și piardă vremea.
— Moș Gerilă, au fost și competiții nu numai anire- 
'.mertte.
— Iarăși vă grăbiți. Am să vă răspund cum zicea... 
iragiale. „Aveți puțintică răbdare...!" Am fost și lacom- 
tiții. I-am aplaudat pe canotori la Jajce, pe voleiba- 
ti la București, pe rugbiști la Toulouse... Aoleu, am 
tai! Rugbiul nu e sport olimpic. Dar, poate o să fia. 
, în orice caz, mie mi-a plăcut...
— Și ce-ai mai văzut pe unde al umblat ?
— Multe. Pe toate nu mi le aduc aminte că, deh, acum 
n imbătrinit. Dar, cite ceva tot mai știu. L-am văzui

Brumei sărind 2,28 m, pe Pennel la 5,20 m, pe Sin 
m Ban alergind 1:59,1 și pe Clarcke 28:15,6...
— CtifH—se vede, o slăbiciune, pentru atletism ?
— M-ați prinși Dar, să nu credeți că m-am ocupat 
imai de aileți. Zicea el '62 că a fost cel mai proza», 
w tot în anul meu s-au stabilit cele mai mari recor- 
iri și la haltere, și la tir, și la patinaj... Dar, ia spu-

neți flăcăilor, voi n-ați citit prin ziare că 
anul hotăritor peniru marile rezultate 
și Tokio?"

Recunoaștem că are dreptate. Nu se
că...

— I-am văzut pe hocheiștii sovietici
pe înotătorii americani în Japonia, pe pentatloniștii un
guri in Elveția, pe gimnaștii japonezi peste tot pe unde 

spun drept, dacă i-ar 
fratele meu de la Roma)

au tot umblat prin lume. Vă 
vedea acum ortul 1960 (știți voi, 
nici na i-ar mai cunoaște.

— Sd rezumăm, Moș Gerilă. 
se pregătesc să dea de lucru 
Jocurilor Olimpice, nu-i așa ?

— Chiar așa. Și eu sini bucuros că le-am dat tuturor 
o mină de ajutor.

— Iți mulțumim și noi, Moș Gerilă, și te mai supărăm 
numai cu o întrebare: „Ce pronosticuri ne dai pentru 
Tokio?"

— Aid nu mă amestec! E treaba lui frate-meu, ’64! 
Uite-l că vine...

La
sală

In toată lumea sportivii 
statisticienilor în. timpul

redacție am desfăcut plicul și am găsit în el, adre- 
Muror sportivilor romini. următoarea

telegrama
*

SWBTVL POPULAR 9UCUPKSTI

nct victorii - w |

MULTE MEDALII LA OLIMPIADA

GERILĂ - EDTTZTA 1965 - CARE

ACUM.. .STOP

podiumul marilor competiții preolimpice [
— Campionatele mondiale și cu aproape 13 secunde l-a adus pe 

campionsl nostru între primii 10 spe
cialiști mondiali ai probei de 5000 m. 
Cursa pe care am aplaudat-o pe sta
dionul Republicii ne-a arătat că și alți 
atleți, în afara celor creditați anterior 
cu șanse pentru podiumul olimpic, au 
mari posibilități de afirmare. O spu
nem și pentru că l-am urmărit pe Ba
rabaș antrenîndu-se, apoi, cu sîrguință 
pentru a mai smulge noului său record 
(13:49,2) secundele de care are nevoie 
pentru o comportare onorabilă în între
cerea olimpică.

europene de caiac-canoe

ugust, pîiîître eîștigStorii meda- 
e aur de campioni ai ‘ lumii a 
canoistul Simion Ismailciue. El 
rit astfel pentru a doua oară 
de campion mondial, îmbogă- 

ttn palmares cu care nici un 
>rtiv romîn nu se poate încă 

medalia de aur la J. O. de la 
rne, primul loc la „mondialele" 
Praga (1958) și Jajce (1963), 
n al Europei la Gând (1957), 
-g (1959) și Jajce (1963).
3 de ana, Ismailciue se pregă- 
a participe^ pentru a treia oară 
npiâdă,- jyînd — de acum — 
„acn.natizărea" cu apele lacului 
, de lîngă Tokio, unde 

>ba de canoe în cadrul 
portive internaționale". 
>n Ismailciue împreună 
ndidați roi’iîîtii din lotul 
ne (Verrțescu, Nicoară, 
i, Sidorov, Anastasescu,
) doresc: -L- firește — ca suc- 
arruluj 1963 să fie reeditate pe 
i culmi !în anul celei de a 
i Olimniade.

a cîști- 
„Săptă-

cu cei- 
de ca- 

Ivanov, 
Ivănes-

EȘTI — Campionatele interna- 
ale de atletism ale R.P.R.

OLIMPIC
196^

INNSBRUCK!

SPORT ROM

pregătire la un înalt nivel, 
sfîrșitul acestui an, normele

TOKIO — Sopfâmîna sportivă 
internațională

La repetiția generală organizată de 
japonezi, exact eu tin an înaintea J.O., 
campionul mondial de la Yokohama, 
Valeria Bularca, a urcat pe podiumul 
învingătorilor după turneul de lupte, 
îndreptățind aprecierile specialiștilor 
japonezi care — urmărindu-i evoluția 
— îi acordă mari șanse pentru... pre
miera din octombrie 1964.

BUCUREȘTI — Campionatul european 
de volei

Cîteva cifre
• Normele de selecție pentru 

loturile olimpice ale R.P. Romîne 
publicate la începutul lunii mai au 
fost primite cu mult entuziasm de 
sportivii noștri. Ele au constituit 
un obiectiv permanent pentru o

La
, . ... , ---------- au

fost îndeplinite integral de un nu
măr de 169 de sportivi iar alți 42 
le-au realizat parțial.

• In lupta pentru realizarea 
normelor au fost obținute nume
roase recorduri republicane, unele 
dintre ele de o bună valoare in
ternațională: Andrei Barabaș 5000 
m — 13:49,8 (norma era de 
13:56,0); Cornel Porumb înălțime
— 2,11 m (2,07 m); Șerban Ciochi
nă triplu — 16,13 m (15,90); Al. 
Bizim suliță — 81,21 m (78,00 m); 
Traian Coguț 3x40 focuri — 1160 
(1140); Gh. Enache talere — 200 
(193); Fiți Balaș haltere, cat. ușoa
ră 357 kg (355 kg) etc.

• La 1 iulie, data primului nos
tru bilanț olimpic, normele fuse
seră îndeplinite la 12 discipline 
(sporturile de iarnă — 32; atle
tism — 28; tir — 17; caiac-canoe
— 10; box, volei — 4; lupte li
bere, scrimă — 2; gimnastică — 
1). Trebuie să arătăm însă că nor
mele prevăzute pentru etapa a 
Il-a (1 iulie — 31 octombrie) au 
fost calitativ superioare celor din 
prima etapă.

re fruntașii întrecerilor, fondistul 
Barabaș. Un record îmbunătățit

Ne amintim. Seara, în sala Floreas- 
ca, echipa noastră era purtată pe brațe 
de spectatori în timp ce cronicarii din 

diferite țări comentau e- 
logios comportarea și 
jocul prestat de volei
baliștii romîni, neînvinși 
în acest campionat con
siderat, din multe puncte 
de vedere, un veritabil 
turneu olimpic.

La Constanța, fetele 
noastre obțineau califi
carea pentru Tokio, ală- 
turîndu-se astfel forma
țiilor fruntașe ale volei
ului mondial care se vor 
înțîlni în capitala Ja
poniei...

★
Am 'reamintit 

cîteva dintre 
competiții ale anului 1963, 

, care au prilejuit sporti
vilor romîni afirmarea 
pe plan european 
mondial, afirmare 
ne îndreptățește să 
teptăm de la ei, ca și 
de la toți 
niîni, o 
nică la

numai 
marile

ș> 
care 
aș-

sportivii ro- 
comportare vred- 
Olimpiadă.

★
★

După 
lacul Sagami, canoistul 
romîn Simion Ismailciue 
pe primul loc al podiu
mul ui premianților.
Foto: Gli. Zîmbreșteaaa

*
întrecerile de pe

La sfîrșitul lui ianuarie peste 1 800 de sportivi din 32 de țări ale lumii 
se vor întîlni în capitala Tirolului, cunoscuta stațiune de sporturi de iarnă 
Innsbruck — gazda celei de a IX-a ediții a „Olimpiadei albe".

Organizatorii desfășoară intense pregătiri pentru a termina amenajarea 
pistelor și trambulinei de schi, a patinoarelor, a tuturor bazelor și instala
țiilor sportive.

Pe programul întrecerilor figurează probe de schi (alpin și fond), biatlon 
modern de iarnă, bob, patinaj artistic și viteză, hochei, săniuțe și sărituri 
de la trambulină.

Sportivii romîni vor fi și ei prezenți la apropiata ediție a întrecerilor 
Olimpiadei de la Innsbruck. Despre pregătirile lor l-am rugat pe tov. PETRE 
FOCȘENEANU, secretar general al Federației noastre de schi-bob, să ne 
spună citeva cuvinte.

„Pregătirile hocheiștilor sini, in general, cunoscute. Voi insista deci 
asupra participării noastre la probele de schi și bob. Pentru întrecerile 
olimpice sînt in pregătire la bob: Majtei, Panțuru, Pașovschi, Ene. 
la biatlon : Bărbășeșcti, Carabela, Vilmoș.

La întrecerile de la Innsbruck vom prezenta și o formație feminină la 
ștafeta 3x5 km (Elena Tom, Doina Boboc, Rodica Stoicul, Marcela Bratu).

Sportivii noștri s-au antrenat cu multă .sîrguință. E drept, pină nu de 
mult doar pe... uscat. Acum insă, tind zăpada a acoperit munții, ei se află 
în plină perioadă specifică, pe care o vor continua cu intensitate crescîndă 
pînă la Innsbruck".

In lumea specialiștilor se fac, chiar de la această oră, multe discuții și 
pronosticuri cu privire la clasamentele olimpice. „Olimpiada albă", va fi o 
grandioasă competiție a sporturilor de iarnă, care se va încheia, desigur, 
cu multe rezultate de valoare și, ca la fiecare ediție, cu prietenii trainice 
între sportivii de pretutindeni. La toate acestea se vor strădui să contribuie 
din plin și sportivii romîni.

PENTRU JOCURILE OLIMPICE
Innsbruck și Tokio. Doua orașe către care se în

dreaptă firesc gîndurile tuturor sportivilor, ale 
tuturor iubitorilor de sport din întreaga lume. Am 

rugat și noi pe cîțiva dintre sportivii romîni sâ ne facă 
unele... confidențe „olimpice". Ne-am notat printre alte 
râspunsuri, gîndurile - - ■ • • - • - -
noștri fruntași.

A PATRA PARTICIPARE LA J. O.

Innsbruck și Tokio. Doua orașe 
dreapta firesc gîndurile tuturor 
tuturor inHitzirilnr rin cnnri rtîn

In 1952 am fost debutantă în ma
rile întreceri olimpice de atletism. 
La Helsinki am ocupat locul 6. 
La Melbourne, numai locul 9, dar 
la Roma, pe Stadio dei Centomila, 
am urcat pe podium, e drept, în 
stînga învingătoarei. Acum, din 
nou în prag de an olimpic. Doresc 
din suflet să-mi înscriu numele pe 
lista participanților de la Tokio. 
Și ca toți sportivii năzuiesc spre... 
podium. Va fi foarte greu, o știu. 
In 1952 aruncam cu puțin peste 40 
de metri. La ~ 
se va cîștiga 
jur de 58 de 
mai mult ca 
mai aproape

Tokio discul cred că 
cu O performanța în 
metri. Mă pregătesc 
niciodată să fiu cit 
de acest rezultat.

LIA
maestră a sportului

MANOLIU

CONFIRMAREA DEBUTULUI DIN 1983

In primele zile de vară, pe la
cul Snagov, am participat pen
tru prima oară în viață la un 
concurs internațional de caiac. 
Aproape n-am crezut dar la 
numai o lună după acsea, antre-

și dorințele unora dintre sportivii

norii m-au promovat în echipa 
pentru „mondialele" din Iugosla
via. M-am întors de la Jajce cu 
titlul de campion mondial și eu
ropean, cîștigat la ștafeta în care 
mi-am unit eforturile cu valo
roșii mei colegi Vernescu, N ic oară 
și Ivanov. Un debut care a în
trecut toate visurile mele. De 
aceea, este firesc ca pentru 1964 
să nu-mi doresc altceva decit 
confirmarea acestui succes. Cred 
că voi putea realiza acest lucru 
pentru că alături de mine sînt 
sportivi de multă vreme consa- 
crați pe plan mondial care mă 
vor ajuta pe lacul Sagami, așa 
cum au făcut-o cu dragoste și 
prietenie la Jajce. Și sînt con
vins că, muncind mai bine, nu 
voi înșela așteptările.

ANTON IVANESCU 
maestru emerit al sportuîuî

DORIM SA FIM PRINTRE 
PRIMELE 8 ECHIPE

Pentru participanții la „olimpia
da albă“ startul se va da în ziua 
de 29 ianuarie. Excepție vom face 
doar noi hocheiștii, care vom 
începe lupta cu o zi mai devre
me, participînd la meciurile de 
calificare pentru grupa A. Sorții

au decis să disputăm barajul cu 
formația S.U.A.. cîștigătoarea 
ultimei Olimpiade. Ne așteaptă 
un examen greu. Sîntem însă ho- 
tărîțl să folosim flecare minut de 
antrenament pentru a ne pre
găti cît mal bine. întreaga echi
pă este dornică și hotărîtă să nu 
piardă prilejui de a participa în 
turneul olimpic al primelor 8 
echipe.

ȘTEFAN IONESCU 
maestru al sportului

DEPAȘIBEA NORMELOR OLIMPICE

Este vorba, de fapt, despre pri
mul „adversar". In 1963, 17 trăgă
tori au cîștigat disputa cu normele. 
Urmează o nouă dispută, mult mai 
grea, cu normele anului olimpic. 
Cred câ intensifieîndu-ne pregătiri
le, depunînd eforturi și mai susți
nute pentru corectarea tuturor defi
ciențelor încă existente, dar și 
pentru aplicarea celor mai recente 
cuceriri ale tehnicii tirului, trăgăto
rii noștri vor pulea să îndeplineas
că normele din 1364, astfel îneît sâ 
ne putem prezenta la concursul o- 
limpic de la Tokio cu cite doi tră
gători de fiecare 
sa luptăm ca și 
bourne și Roma 
multe medalii.

IOSIF
maestru emerit al sportului

proba. Iar acolo 
la Helsinki, Mel- 
pentru cit med
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Printre noile construcții 
sportive realizate în 1963, ca 
urmare a condițiilor create 
mișcării sportive, pentru con
tinua întărire a bazei sale 
materiale, se numără și mo
dernul stadion din Timișoara,

Marea competiție de mase 
primăverii a cunoscut îna *

acest an o participare mult 
mai mare decît în edițiile 
precedente ale 
întîmpinăm 1

crosului 
Mai“.

mii
în 1963 cursurile 
organizate în nu-

Zeci de 
frecventat 
de inițiere 
meroase centre ale țării, în- 
vățînd practicarea înotului, 
sport care îi ajută să-și dez
volte organismul și să-și în
tărească sănătatea.

0
Handbaliștii noștri fruntași 

au continuat și în acest an 
șirul victoriilor internaționa
le, care ne îndreptățesc să 
așteptăm de la ei o compor
tare frumoasă la campionate
le mondiale care vor avea loc 
în martie 1964, la Praga.

0
Campioni ai Europei ! Vo

leibaliștii romîni au excelat 
în acest an cucerind, o dată 
cu această victorie de pres
tigii, aprecierile elogioase ale 
specialiștilor.

Mișcarea de cultura fizică și spoit din țara noastrd încheie anul 
bilanț de importante succese, obținute sub conducerea partidului, îi 
îndeplinire a obiectivelor principale privind cuprinderea unui număr c 
mai mare de oameni ai muncii, a întregului tineret în practicarea 
fizice și sportului, cît și creșterea performanțelor sportive.

In acest an pe baza hotărîrilor Conferinței pe țară a Uniunii de Cu 
și Sport, organele și organizațiile UCFS au desfășurat o muncă susț 
lărgirea bazei de mase a activității noastre sportive. Preocuparea sp 
buna desfășurare a competițiilor de mase : întrecerile din cadrul S 
tineretului, campionatele pe asociații sportive, a fost convingător ilustn 
terea numărului de participant precum și de buna pregătire a sportivi

De un mare interes se bucură în toate asociațiile sportive concursul 
signa de Polisportiv", competiție organizată în ultima parte a anului 1 
marcabil faptul că în timp de numai cîteva luni peste 60 000 de tineri și 
trecut toate probele, dovedind ostfel atît interesul pentru acest concurs, 
sibilitatea largă a normelor.

Pentru îndeplinirea sarcinilor reieșite din documentele Conferinței pe 
însă folosite mai intens condițiile existente, pentru ca în toate asocia! 
să înregistrăm în anul care vine succese la nivelul cerințelor actual

Organele și organizațiile UCFS s-au preocupat în anul 1963 de îmbun< 
tativă a nivelului campionatelor republicane. Acestea au fost orgaT’”'’ 
majoritate a ramurilor sportive practicate astăzi în lume. Federațiile f 
comisiile pe ramură de sport, secțiile din cluburi și asociații au mun 
tate bune în direcția organizării la un nivel superior a campionate] 
cuprins în toate etapele peste 500 000 de tineri și tinere. Este eviden 
valorică marcată în acest an în desfășurarea unor campionate repu 
sînt cele de sporturi nautice, lupte, atletism, volei, handbal, tenis de 
care au angrenat într-o activitate continuă, sistematică, un număr mu 
de sportivi decît în edițiile trecute.

Trebuie apreciată, de asemenea, și calitatea îmbunătățită a camp 
juniori (notație, volei, gimnastică, atletism) ca și a celor școlare cai 
cu concursurile republicane ale școlilor sportive de elevi, au Diilejuit 
terenurile de sport a sute de mii de tineri. Pe aceeași linie ascendentă 
și campionatele universitare, care au dus la dezvoltarea activității 
institute și facultăți.

Această bogată activitate competițională, care și-a adus contribuția 
sănătății, la dezvoltarea fizică armonioasă și Ia educarea calităților m 
număr sporit de tineri a prilejuit afirmarea a noi elemente talentate ca 
în continuare în cluburi și asociații, voi putea promova în curînd în Ic 
zentative ale țării. Printre cei care s-au impus ca autentice speranțe, 
tiți atleții N. Mustață, Alex. Spiridon, Viorel Suciu, Petre Ciobanu, Mihc 
Gh. Costache, gimnaștii Elena Ceampelea și Vasile Coșaru, înotătorul 
halterofilii Rațiu și Mincu, scrimera Iencic, boxerii Constantin Niculc 
Moldovan, tineri din aproape toate regiunile țării.

Unul din cele mai importante obiective ale mișcării sportive din țarc 
constituit în acest an pregătirea în vederea participării sportivilor romîr 
Olimpice din 1964. Normele preolimpice au constituit un puternic stimuler 
sportivii noștri, care au depus eforturi susținute și continue pentru a-ș

. o f* • s •• «sec* « •



nivelul cerințelor actuale ale sportului mondial. In efor- 
au lost ajutați cu competența de cadrele tehnice, antre-

și 11 de bronz. Publicarea în presă a diferitelor anchete și bilanțuri în- 
jhnicieni și ziariști străini în care — pe baza rezultatelor obținute la 
mondiale și europene — R.P. Romînă ocupă un loc fruntaș în ierarhia

lui olimpic
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Sportul — gimnastica, prie
tenul oricărui tînăr. Cîteva 
minute de gimnastică de în
viorare în curtea căminului, 
îi dau studentului mai multă 
vioiciune și-l ajută să obțină 
rezultate mai bune la învăță
tură.
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Pe podiumul 
lor, atleta noastră Maria Diți- 
Diaconescu. Un singur instan
taneu din șirul numeroase
lor momente în care spor- 

romîni au trăit — în 
1963 — bucuria victa-

tivii 
anul 
riei

Minunată ești, patria mea ! 
Spre neasemuitele tale fru
museți își îndreaptă astăzi 
pașii sute și sute de mii de 
tineri și vîrstnici, muncitori, 
colectiviști, studenți sau e- 
levi.

în fiecare sat, în fiecare 
comună, activitatea sportivă 
pulsează din plin. Sute de 
mu de harnici colectiviști au 
fost prezenți în acest an la 
startul diferitelor competiții 
de mase și al „duminicilor 
sportive".

O imagine la care ar putea 
să lipsească explicația.

O
Anul 1963 a adus, din nou, 

rugbiștilor noștri satisfacția 
unor

£
I
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a și performanțele la
lor, sportivii fruntași —-----— ir. ---------- . . ...
metodiști, medici precum și de membrii consiliului științific al UCFS. Este 
ir pozitiv faptul că aproape 180 de sportivi la 20 ramuri sportive și-au îndeplinit 
pășit normele olimpice prevăzute pentru acest an, care în unele cazuri se 
!icau cu noi recorduri ale țării. O analiză a activității desfășurate în această 
ie arată însă că nu în toate regiunile au fost folosite posibilitățile existente 
i îmbunătățirea substanțială a rezultatelor. Iubitorii de sport așteptau mai 
în anul care a trecut, de la cicliști, trăgători, gimnaști, alergătoarele de viteză, 
ătorii de disc, halterofili ș.a.
cît de sumară retrospectivă a activității sportive internaționale din 1963 arată 
14 ramuri sportivii romîni au fost prezenți în lupta pentru primele locuri în 

a și în lume, ceea ce dovedește seriozitatea și buna calitate a pregătirilor 
ate în vederea Jocurilor Olimpice ; pentru că este cert că aproape toate corn- 
le acestui an s-au desfășurat sub semnul Olimpiadei.
acest an sportivii fruntași din patria noastră au participat la majoritatea cam- 

lelor mondiale și europene, la Jocurile Balcanice și la alte competiții de am- 
3. Evoluția unora dintre ei a fost la înălțimea așteptărilor, fapt ce a dus la 
.rea de 37 medalii la campionatele europene și mondiale, dintre care 13 de aur, 
arc............................   ~ -s vn *•••4

te c 
iona. ------------- T_--------r----- ----- --- ------- ------
ială și europeană, a fost primită cu multă bucurie de masele de iubitori ai 
ilui din țara noastră. Aceste aprecieri oglindesc progresul performanțelor șpor- 

romîni, bunele rezultate realizate de caiaciști și canoiști, de voleibaliști, de 
ooxeri, luptători, jucători de tenis de masă și șah etc.
l urma rezultatelor obținute de echipele noastre de volei — bărbați și femei —, 
)lo pe apă și hochei, s-au calificat pentru Jocurile Olimpice. Echipa de fotbal 
ire de susținut două meciuri cu reprezentativa R.P. Bulgaria pentru calificarea 
rneul de la Tokio. De asemenea, în bilanțul anului 1963, la loc de 
! se înscriu unele dintre performanțele atleților : recordurile republicane de la 
salt, aruncarea suliței și ciocanului, 5 000 m precum și creșterea valorică rea- 
printr-o omogenizare mai mare a echipei feminine de gimnastică. Sfîrșitul anu- 

163 a prilejuit rugbiștilcr romîni un nou rezultat de prestigiu în fața naționa- 
anței iar handbaiiștilor victorii prețioase în turneul de pregătire pentru cam- 
tul mondial.
1 anul ce vine, mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră îi stau în 
sarcini și mai mari, de înaltă răspundere, a căror îndeplinire la nivelul con- 
>r create de partid și guvern, și la nivelul cerințelor actuale, va contribui ne- 
rit la dezvoltarea și mai largă a bazei de mase a sportului, la întărirea presti- 
i internațional al țării noastre. Fiind conștienți că mai au multe de făcut pentru 
citarea pe o treaptă și mai înaltă a mișcării noastre de cultură fizică, spor- 
romîni pășesc cu încredere, optimism și elan tineresc în anul 1964. Indreptîn- 
toate eforturile spre realizarea principalelor obiective ale anului 1964, și, în 

il rînd, spre asigurarea unui succes deplin Spartachiadei Republicane 
ntru o participare cît mai valoroasă la Jocurile Olimpice, sportivii,^ toate orga- 
și organizațiile UCFS vor întîmpina cu noi realizări marea sărbătoare a în- 
lui nostru popor, cea de-a XX-a aniversare a Eliberării.

rezultate remarcabile, 

luciul gheții, la pati- 
Un sport care se dez-

Pe 
naj • 
voltă de la an la an, dăruind 
multe bucurii celor care-l 
practică.
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@ Care au fost cele mai mari satisfacții 
din viața dv. particulară și sportivă în 1963?
@ Ce vă propuneți pentru anul 1964?

4
VALERI BRUM EL

VUSS.

te, succes pe care-l consider de bun augur 
pentru... medaliile olimpice de anul viitor.

2. Cu aceasta, am intrat și în planurile 
mele de viitor. în anul 1964 voi continua să 
mâ pregătesc intens pentru ca la Jocurile O- 
limpice... propriu-zise să repet succesul înre
gistrat în cadrul „Sâptămînii sportive de la 
Tokio*.

Mă leagă multe amintiri plăcute de vizitele 
oe care le-am făcut în Romînia. Am la dv. 
multe cunoștințe, mulți prieteni. Prin interme
diul ziarului „Sportul popular* le doresc tutu
ror ca anul 1964 să le aducă satisfacții în 
viața sportivă și personală; mă voi bucura 
mult dacă aici, la Tokio, ei vor cuceri anul 
viitor o recoltă bogată de succese olimpice, 
în orice caz, vă asigur că sportivii romini 
sînt așteptați cu interes în Japonia și vor fi 
primiți peste tot ca prieteni.

Sportivilor romini le urez încă o dată multe 
succese, în special în ramura sportivă pe care 
o practic eu, patinajul artistic. In acest an ani 
văzut citeva tinere patinatoare din Romînia și

liștilor, în primul rînd, și tuturor sportivilor, 
urări de bine cu prilejul Anului Nou, să le urez 
succese în anul olimpic 1964, cît mai multe me
dalii la marea întrecere de la Tokio. M-aș 
bucura mult dacă echipa de volei a Romîniei 
va urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumu
lui la turneul olimpic și, personal, am convin
gerea că voleibaliștii romini sînt capabili de o 
asemenea performantă.

4 Ingrid Kramer
ffî. Sy. Ser mana

le-am apreciat talentul. Aș fi foarte bucuroasă 
ca ele să progreseze continuu și să se afirme cît 
mai repede pe plan internațional, în acest fru
mos sport pe care-l îndrăgesc atît de mult.

SKitosldv (Sefoak
S&. ^Jugoslavia

Cniar de nu-i știi 
adresa sau . numă
rul de telefon de 
acasă, pe Valeri 
Brumei îl găsești 
ușor printre mi
lioanele de locuitori 
ai Moscovei. E 
vorba doar de... 
Valeri Brumei I

Operatoarea de 
fa serviciul interna
țional al telefoa
nelor din Moscova 
ne face destul de 
repede legătura cu 
recordmanul mon
dial al „înălțimii",
pe Valeri să fie amabil să răspundă la ancheta 
noastră. O face cu multă plăcere.

1. Noul record mondial la săritura în înălțime 
(2,28 m), ca și faptul că am fost desemnat în 
cadrul mai multor anchete drept cel mai bun 
sportiv al anului 1963 constituie cele mai mari 
satisfacții din activitatea mea sportivă în anul 

care se încheie. In viața particulară, o mare 
bucurie mi-a făcut-o soția mea Marina, care la 
9 decembrie a născut un băiețel.

2. Pentru anul 1964 îmi doresc ceea ce n-am 
realizat în anul... 1960. Deși am avut posibili
tăți, la J.O. de la Roma nu am reușit să cuce
resc medalia olimpică de aur. Aș vrea ca suc
ceselor mele de pînă acum să le adaug un titlu 
de campion olimpic, pe care intenționez să-l 
cuceresc la Tokio cu o performanță superioară 
actualului record mondial: cu 2,30 m. Mi-am 
propus o sarcină destul de grea, desigur, dar 
mă voi strădui să o duc la îndeplinire.

I-am transmis lui Valeri Brumei urarea de 
a-și realiza dorințele, după care el ne-a rugat 
să adăugăm, la finele interviului :

— Vă. rog transmiteți (olandei Balaș, lui 
Cornel Porumb și tuturor sportivilor romini 
sincere urări de succese pentru anul 1964, feri
cire în viața personală.

|WWWRR€fll ‘DOLKÎLIC | 
I ffiircia

1. Anul care se încheie mi-a adus multe 
satisfacții, printre care succesul obținut in ca
drul „Cupei Europei", marea competiție desfă
șurată la Leipzig. După ce în 1960 am cucerit 
două medalii de aur la J.O. de la Roma, iar in 
1962 m-am clasat pe primul loc la „europenele" 
de la Leipzig, am avut — in 1963 — satis
facția de a mâ menține pe primul loc în ierarhia 
europeană a acestei specialități cîștigînd, in ca
drul „Cupei Europei", primul loc la turn și la 
trambulină. Tot în sport am avut numeroase 
satisfacții și în cadrul muncii pe care o duc 
pentru ridicarea elementelor tinere, pe care le 
pregătesc pentru a duce mai departe faima in
ternațională de care se bucură notația din 
RD. Germană. In viața particulară, anul 1963 
a însemnat un pas deosebit de important: m-am 
căsătorit. Soțul meu, cu care mă înțeleg foarte 
bine, este și el sportiv: se numește Heinrich

11 ....

Nichel (Prauste 

franța

1. Cea mai mare 
satisfacție pe care 
mi-a adus-o acti
vitatea sportivă a 
anului 1963 este 
strîns legată de 
cunoștința și prie
tenia cu sportivii 
romini. După par
tida de la Toulou
se, specialiștii fran
cezi au apreciat că 
am făcut un joc. 
bun, cel mai bun din anul, care s-a încheiat. Din
cite am și specialiștii romini au avut cu
vinte de *Iaudă la adresa jocului practicat de

Ne răspund personalități 
din sportul mondial

1. N-am să uit niciodată victoria mea, pe 
5 000 de metri, obținută în cadrul meciului de 
atletism dintre echipele Scandinaviei și Balcani
lor, de la Helsinki. După o luptă foarte dîrză cu 
prietenul meu Andrei Barabaș, am obținut o 
victorie la limită, stabilind și un nou record al 
Turciei: 14:02,2. Pentru acest succes mi-a fost 
atribuită „Cupa de aur" oferită de președintele 
Finlandei.

2. Mă gîndesc cu foarte multă emoție la To
kio 1 Dar pînă a ajunge în Japonia, voi concura 
în Romînia. la Balcaniadă. în 1964 vreau să 
reeditez victoria balcanică și să obțin la Bucu
rești un rezultat cît mai bun, sub 14 minute, 
care să îndreptățească trimiterea mea la Olim
piadă.

Pentru anul care vine, le doresc prietenilor 
mei, atleților romini, multă fericire, sănătate și 
noi succese.

Engel și este halterofil. în fine, la sfîrșitul anu
lui, am avut satisfacția de a fi aleasă printre 
cei mai buni sportivi din R.D.G. pe 1963.

2. Pentru unui Care începe, îmi doresc și eu 
ceea ce Iți dorește orice sportivă: să particip 
la Jocurile Olimpice de la Tokio și să repet 
dubla victorie de la Roma. Pentru aceasta mă 
antrenez serios și — cel puțin pînă acum — 
antrenorul Kienast este mulțumit de mine.

Sportivilor romini le doresc să reediteze buna 
comportare de la ultimele două edilii ale Jocu
rilor Olimpice.

Regina Meii zer
eflustria

mine Ia Toulouse, fapt care mă bucură foarte 
mult.

2. Ce-mi doresc în 1964 ? Să-mi păstrez 
locul în echipa națională și, dacă va fi așa, 
să-1... merit. în viața particulară, o dorință 
mare cum au mulți părinți. Am o fetiță, iar în 
1964 aștept din nou, cum: se spune, un „eveni
ment fericit". O mărturisesc: aș dori să fie 
un băiețel, căruia să-i pot pune, într-o zi, 
balonul de rugbi în mină.

Aflîndu-ne în pragul Anului Nou, aș vrea să 
folosesc prilejul care mi se oferă pentru a 
transmite sportivilor din Romînia multe urări 
de bine și de fericire. în mod special rugbiști- 
lor, de care mă leagă o prietenie directă, le 
urez noi și mari progrese și succese în activi
tatea competițională a anului ce vine.

1. Anul 1963 a fost un 
an deosebit de rodnic 
pentru mine, atît pe plan 
sportiv cît și în viața 
particulară. După succe
sul din 1962 de la „mon
dialele* de gimnastică, 
am reușit să confirm for
ma bună, cucerind lo
cul I la „Cupa Europei*,

o altă mare întrecere de gimnastică. Pe tă- 
rîm sportiv mai notez, de asemenea, vizita 
pe care am făcut-o în Japonia, unde am fă
cut cunoștință cu „atmosfera olimpică", con- 
:urînd alături de mulți gimnaști japonezi 
foarte valoroși. Viața personală este marcată 
tot de două evenimente : căsătoria și apoi 
nașterea primului meu copil: un băiat dolo
fan, căruia i-am pus numele — ați ghicit! 
— Miroslav. Am impresia că-i... place gim
nastica încă de pe acum. Probabil că-mi sea
mănă...

2. Am în față un an greu, cu multe obiec
tive importante. Dintre toate, două îmi rețin 
în mod deosebit atenția și asupra lor mă 
voi concentra cel mai mult. Doresc să termin 
cu bine Facultatea de științe juridice, iar pe 
plan sportiv mă pregătesc pentru Olimpiada 
de la Tokio. Va fi o întrecere grea, dar nă
dăjduiesc să obțin rezultate bune. Pentru 
aceasta, mă voi antrena asiduu, voi munci 
intens.

Multe succese și victorii internaționale 
sportivilor romini în anul olimpic I

Jtyszard SParufcki
£R.(P.tPolonâ

H YUKIO ENOO
^Japonia

Din îndepărtata Japo
nie, la ancheta ziarului 
nostru a răspuns multi
plul campion mondial de 
gimnastică Yukio Endo, 
care a fost — pînă a- 
cum — în două rînduri 
oaspete al țării noastre.

1 După cum știți, în 
anul 1963 nu au avut 
loc campionate mon
diale de gimnastică sau

A------------------------------
SIMEON SRINDEV

vreo altă mare întrecere internațională oficia
lă, în aiară de „Cupa Europei", care e... euro
peană. Așa că apreciez drept cel mai bun 
rezultat din acest an succesul pe care l-am 
repurtat la întrecerile de gimnastică organizate 
în capitala țârii mele cu prilejul „Sâptămînii 
sportive internaționale", repetiție în vederea 
Jocurilor Olimpice de anul viitor. într-o com
panie deosebit de puternică (Șahlin, Cerar, 
Ono, Mitzukuri ele.), am reușit să ocup locul 
I la individual compus și la mai multe apara-
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Corespondentul 
nostru din Viena, 
Kurt Castka, a a- 
dresat întrebările 
anchetei noastre de 
Anul Nou unei 
tinere sportive: 
Regina Heitzer. 
După cum se știe 
anul 1963 a fost 
pentru „balerina 
glieții", cum este
denumită această patinatoare artistică, un pri
lej de afirmare pe plan mondial.

Regina Heitzer a răspuns cu multă amabili
tate la întrebări, transmițind și o urare citito
rilor ziarului nostru, pe care o publicăm alăturat. 
Și acum, iată răspunsurile speranței olimpice 
austriece :

1. Cea mai mare bucurie din 1963 am trăit-o 
cu prilejul „mondialelor" de la Cortina d’Am
pezzo, unde am obținut medalia de argint. In 
viața particulară, satisfacții decțsebite mi-au dat 
rezultatele examenelor din cadrul universității.

2. In momentul de față pe plan „pur spor
tiv", obiec.ivul meu principal este, bineînțeles, 
obținerea unui loc cît mai bun la Jocurile Olim
pice de la Innsbruck. Aș fi satisfăcută să re
editez succesul de la Cortina d’Ampezzo, să obțin 
deci o medalie de argint. Și aș mai dori ca 
anul 1964 să-mi aducă mai puține... accidente 
sportive decît anul 19631

1. Cea mai mare satisfacție din 1963 a fost vie- 
to'ia repurtată de echipa noastră de volei asupra 
reprezentativei Cehoslovaciei la recentul cam
pionat european de la București. A fost pentru 
prima oară cînd noi i-am învins pe voleibaliștii 
cehoslovaci intr-o competiție oficială. In acest 
meci, după aprecierile specialiștilor, am făcut 
cel mai bun joc din întreaga mea activitate 
sportivă. „Europenele" de la București mi-au 
adus și o altă satisfacție: alături de Nicolau, 
Drăgan, Voskoboinikov, Paulus și Tatar am 
fost „selecționat" în echipa — neoficială — a 
continentului nostru.

Sînt fericit că in. anul 1963 am absolvit Insti
tutul economic „Karl Marx" din Sofia.

2. Pentru anul 1964 mi-am propus să-mi per
fecționez tot mai mult măiestria sportivă, să 
am o comportare constantă la întreceri și să 
lupt din răsputeri astfel ca echipa Spartak, din 
care fac parte, să intre în posesia titlului de 
campioană republicană.

Aș vrea ca prin intermediul ziarului dv. să 
transmit prietenilor mei din Romînia, voleiba

Ryszard Parulski, mul
tiplu campion la scrimă, 
în vîrstă de 25 de ani, 
este sportivul polonez că
ruia ne-am adresat prin 
intermediul ziarului, „Pr- 
zeglad Sportowy" din 
Varșovia.

1. Mă mîndresc cu fap
tul că în acest an am cu
cerit la „mondiale" nu 
mai puțin de 3 medalii.
Performanța aceasta constituie un record... po
lonez. Pină acum nici un sportiv din țara nrea 
nu a obținut atitea medalii (una de aur și două 
de argint) la vretin campionat mondial. In viața 
particulară, iubesc foarte mult excursiile și liniș
tea pe care mi-o oferă căminul. In anul 1963 
am făcut multe excursii, iar acasă am putut citi 
multe cărți din frumoasa mea bibliotecă pe care 
am îmbogățit-o mereu.

2. Ce-mi doresc în anul olimpic 1964 ? Mai 
multe medalii decît in 1963 ! Deci, patru medalii. 
Cîștigarea lor, după socoteala mea ar ti posibilă 
in probele individuale de floretă și spadă și în 
întrecerea pe echipe la aceleași „arme". „Pe 
plan particular" doresc să-mi termin facultatea 
de drept, să devin avocat, dar in același timp 
să-mi continui și activitatea sportivă.

Prietenilor romini le doresc multe succese la 
Tokio. Mă refer, bineînțeles, la obținerea cît 
mai multor medalii olimpice. Pe această cale 
transmit multe salutări și urări de sănătate și 
succes tuturor scrimerilor și scrimerelor din Ro
mînia, în frunte cu prietenii mei Drîmbă, Mu- 
reșan și Olga Orban - Szabo.



jfdio '63... Bun venit... '64 \ Azi ne despărțim de ceea ce a fost în anul 
care s-a terminat și, glodurile zboară spre cele ce vor fi în anul 
care începe, nu mai înainte însă de a-și îngădui un răgaz.

...Intr-o după-amiază sură de toamnă, sub cerul italic, crainicul Radio
difuziunii romîne exclama patetic: „fn sfîrșit, primul tur al calificărilor a 
fost trecut. Invingînd Danemarca cu 2—1. echipa noastră merge mai departe 
în turneul preolimpic 1". Mai tirziu cu cîteva săptămîni aceeași voce anunța 
sugrumată de emoție: „Gol I Deci, 2—2 în cea de a doua întîlnire dintre 
echipele Dinamo București — Real Madrid !“. Pînă la urmă, scorul a fost 
de 5—3 în favoarea madrilenilor, dar 
în poarta Realului, la Madrid, poartă 
o semnificație mai profundă: sînt o do
vadă a potențialului nu îndeajuns acti
vat al fotbalului nostru și mai ales o 
opțiune pentru viitor.

Deci pășim în '64 cu speranțe pe 
care le-am dori împlinite. Pentru a în
fățișa dorințele cu care este întîmpinat 
noul an, în pragul sosirii sale, ne-am 
luat uneltele — blocnotesul și stiloul 
— și i-a. 
care zi de meci pe stadioane.

cele 3 goluri înscrise de bucureșteni,

iede.
aniy căutat pe cei ce vin în fie-

— Tntîmpini Anul Nou lucrîtid 7
— Da. Anul Nou mai ales... res

tanțele celui vechi.
— Spune-ne, ce aștepți de la '64 7
— Un bilet pentru Tokio, un tricou 

de campion. Și, dacă se poate, să țiu 
pentru a patra oară golgeterul cam
pionatului...

— Și altceva 7
— Cred că e de ajuns...

fața... magazinului cu jucării „Bucuria 
copiilor".

— Am de cumpărat de aici un cățe
luș, o castagnetă, un ursuleț și o... 
ghiciți ?

— ...minge de fotbal, ceva mai mică,
— Exact! Ghiciți și pentru cine ?
— Pentru „piticul" familiei Jenei.
— Știți tot, după cum văd.
— Nu chiar tot. Altfel, nu vă 

tam atîta.
— Atunci, ce vreți să aflați î
— Simplu. Ce așteptați de la fotba

liști în... ’64 î
— Eu. sînt actriță de comedie. Dar 

în tribunele stadionului de fotbal am

cău-

sament. Băieții vor ridica paharul cu 
frunțile descrețite. Merită 1 Iată de ce 
tov. ALEX NAGH1, secretarul clubu
lui Crișul Oradea, ne-a răspuns prompt 
la întrebarea noastră telefonică:

— Să fim la fel de veseli și în 
preajma revelionului viitor. Am dori, 
in altă ordine de idei, ca și echipa 
noastră să dea jucători pentru loturile 
reprezentative, oameni care să con
tribuie la așteptatele și fireștile suc
cese fotbalistice romînești ale anului 
1964

„AM VREA CA TITLUL 
DE CAMPION SĂ RĂMTNÂ

LA DINAMO"...

CINCI MINUTE LA BAZA 
STEAUA

LA GIULEȘTI

Pe fondul alb al terenului de 
o luetă se agită necontenit : 
teaz„_ sare, lovind cu capul un

fotbal 
sprin- 
balon

E cam frig în dimineața asta de de
cembrie și FANICÂ FILOT1 pare des
tul de... 
ocupă în

— Era
— Da,
— Am 

pentru... ’64.
— Consider că în săptămînile și lu

nile noului an va trebui să întărim și 
să dezvoltăm rezultatele bune obținute 
în 1963. Pașii înainte, tăcuți în ultimul 
timp, să se transforme intr-un adevă
rat marș spre succesele scontate, prin 
talentul fotbaliștilor noștri, prin condi
țiile care le sînt create.

nestatornic pe locul care îl 
tribuna giuleșteană 
mai cald, pe teren î 
alergam.
vrea să-ți auzim dorințele

Ce aș putea ura fotbaliștilor noștri 
la început de An Nou ? Să folosească 
scurtul răgaz pînă la reînceperea re
turului pentru a se pregăti foarte se
rios, să presteze un joc frumos și co
rect, indiferent de miza pentru care 
luptă, să-și respecte adversarii și ze
cile de mii de spectatori care vin cu 
atîta drag să-j vadă jucînd. Urez, în _— .-.4--——.—. if* 4V— 1 4 r* 44 1 S Cf—sfîrșit, tuturor fotbaliștilor noștri 
nătate și... victorii de prestigiu

Prof. IOAN CIOBANU 
rectorul Institutului Pedagogic din 

Cluj

O CONVORBIRE SCURTĂ 
CU „PRIETENA MEA PIX'

frnaginar... Cine o fi oare ?
„stilul" săriturii e CONSTANTIN. Ne 
apropiem și bănuiala se adeverește.

După
Actrița VAS1LICA TASTAMAN-JE- 

NEI — „Prietena mea Pix" — era a- 
casă cind o căutam la „Teatrul de co
medie" și la teatru, cînd o căutam 
acasă. Așa că întîlnirea a avut loc în

€ 
fi 
F 
K
E

• în 1963 reprezentativa noastră a 
susținut 7 partide internaționale: 3—2 
(0—2) cu R.D. Germană; 1—1 (0—0) 
cu R.P. Polonă ; 0—0 cu Turcia ; 2—1 
(2—1) cu R.S.F. Iugoslavia; 3—2 (1— 
1). 2—3 (1—3) și 2—1 (1—0, 1—1) 
Danemarca în preliminariile olimpice.

cu

descarc și eu un... transport. 
(Dorința

Neagu RADULESCU).

MECI INTERNAȚIONAL
zor, că vreau să

trăit uneori adevărate... drame. Ei, bine, 
aș dori ca în anul viitor să plec mereu 
veselă de la stadion. Să fie multe suc
cese, multe aplauze la „scenă deschisă". 
Pentru că, închipuili-vă cam ce-i la noi 
acasă într-o seară în care la stadion 
au fost fluierături, iar la teatru 
aplauze .

e

Dă-i

caricaturistului

MIRCEA CRIȘAN Șl... 
DESIGUR, ALEXANDRU ANDI

Ce aștept de la fotbaliști în anul 
1364 ? Mai multe : de la echipa o- 
limpică, continuarea drumului spre... 
Tokio, de la jucători — în general — 
să ajute în mai mare măsură pe ar
bitri printre care md număr și eu. 
Cum ? Printr-o cunoaștere și mai te
meinică a regulamentului de joc, prin
tr-o mai justă înțelegere a noțiunii de 
„luptă sportivă', printr-o comportare 
fără cusur.

ANDREI RADULESCU 
președintele Colegiului central de 

arbitri

Popularul nostru actor este nedes
părțit de coautorul multora dintre tex
tele suculentelor sale reviste. Iată de 
ce și la întîlnirea noastră de pe urma 
căreia trebuia să rămînă ceva scris, 
n-a lipsit Alexandru Andi.

— Despre mine, a început MIRCEA 
CRIȘAN, se zice că sînt un bun imi
tator. Ce ar fi dacă și fotbaliștii noștri 
ar imita pe cei mai buni din lume. Aș 
mai adăuga ceva: imitația pură n-are 
valoare. Făcînd însă din imitație o 
creație personală, lucrurile se schimbă. 
E limpede, nu ?

Dv. ce ați dori să aducă fotbalului 
nostru anul 1964 ? — ne-am adresat 
lui ALEXANDRU ANDI.

— Un 5—3 dar... pentru noi

LA TELEFON, ORADEA !

In seara <le revelion, masa Crișului 
bogată : 13 puncte și locul 7 in cla-

» Cele 13 goluri realizate anul acesta 
de echipa noastră reprezentativă au fost 
înscrise de Pavlovici (2), Haidu (2), 
Manolache (2), Petru Emil (2), Pircălab 
(1), Constantin (1), Țîrcovnicu (1), Crăi- 
niceanu (1), Sasu (1).

Iată ce ar
dori redacția 
să publice în 
anul care

i 1963: Pîrcălab (a jucat în toate cele 7 me- 
urmat de Popa (6 selecționări, 570 min.), Con- 

—540), Nunweiller III (6—480), Haidu (6—437),

• Recordmanul selecționărilor în 
ciuri, totalizînd 660 de minute) ; este 
stantin și Koszka (6—570), Dated (6 ,, .
Petru Emil (5—480), Ivan (5—450), Manolache (5—278). Cel nrai puțin a jucat 
în reprezentativă fundașul C. Dan, înlocuitorul (60 minute) lui Nunweiller III, în 
meciul cu R. D. Germană.

• Cel mai viguros atac: Steaua (30 de goluri mar
cate în 10 meciuri). Cel mai slab atac: Siderurgistul 
(a marcat doar 11 goluri în 13 meciuri). Cea mai bună 
apărare: Petrolul (8 goluri primite în 13 
mai slabă apărare: Siderurgistul (26 de 
meciuri).

meciuri). Cea 
goluri în 13

• Cea mai eh’cace li
nie de atac în categoria 
A: Hașoti (4), Constan
tin (11), Frățilă (10), 
Țîriea (9), Unguroiu (5).

• Farul și Petrolul au mare scor înregistrat în categoria A : Di-

primit cele mai puține

goluri pe teren propriu:

numai 3 în 7 meciuri.

• Cel mai
namo București—Farul 7—0 (in prima etapă). Cel mai 
frecvent scor înregistrat în categoria A: 2—1 în 17 me
ciuri ;
2—0
6 ori
7—0,

urmează în acest clasament: 1—0 (de 16 ori), 
(de 11 ori), 3—1 (de 7 ori), 3—2 și J— 1 (de cîte
fiecare), 0—0 (de 5 ori) etc. O singură dată: 

6—0, 7—2, 5—1, 5—3, 4—2, 4—3, 4—4.

Echipele cu cel mai mare număr de jucători sancționați: Dinamo București,
Dinamo Pitești, Siderurgistul — cîte 5. Nici un jucător sancționat: U.T.A., Știința 
Timișoara.

• în 1963 echipele romînești au susți
nut 210 de partide internaționale: 116 
în țară, 124 peste hotare.' Cele mai multe 
meciuri internaționale au avut loc în 
luna august: 43, dintre care 29 pe te
renurile din țară. Primul meci interna
țional al anului disputat în Romînia : 
Rapid București — Selecționata olimpică 
a R.P. Ungare 4—0 (20 martie 1963).

CIFRE e FAPTE

• ln 1963 fotbaliștii romîni au evoluat 
în 23 de țări (printre care Italia, Iugo
slavia, U.R.S.S., R.F. Germană, Spania, 
R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, Anglia, 
Danemarca. R. D. Vietnam, Izrael etc.) și 
au primit vizita echipelor de fotbal din 
20 de țări (printre care Ungaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Brazilia, Chile, Sue
dia, Uruguay, U.R.S.S., R.D. Germană, 
Anglia, Spania, Danemarca etc.).

• STATISTICI ©

vine

Să încep cu reprezentativa olimpică, 
căreia îi doresc succes în întîlnirile cu 
fotbaliștii bulgari, ultimii noștri ad
versari înaintea turneului final de la 
Tokio. Le recomand jucătorilor noștri să 
se pregătească cu toată seriozitatea, 
pentru că nici un meci nu 
inie Jucat.

De la echipele noastre de 
lerent de categoria în care
așteptăm jocuri de bun nivel tehnic și 
desfășurate într-un perfect spirit de 
disciplină.

este dina-

club, indi- 
activeazâ.

AUREL COLEAȘA
al comitetului de partid.secretar

secția cazangerie a Uzinei 
Grivița Roșie

...Astfel și-a început declarația so
licitată, tov. PAUL ANTON IADE, vi
cepreședinte al clubului I Inamo Bucu
rești. In această calitate — a conti
nuat dînsul — poate ne mai uiiîlrum 
cu... Realul. Nu de alta, dar din gre
șeli mai înveți - echipa lui Di Stefano 
și Gento nu e de loc invincibilă. Re
cent, am fost martorul intîlnirii de la 
Madrid. Trebuie să vă spun că cele 
trei goluri marcate în poarta Realului 
au fost, mai ales, rodul jocului dega
jat. sigur, al înaintașilor noștri. A- 
ceastă partidă mi-a întărit convingerea 
că fotbaliștii romîni pot da mai mult 
atunci cînd se eliberează de un -ie jus
tificat „trac" în partidele oficiale. Dacă 
inii este permis, aș putea afirma vă 
echipa a cîștigat în joc, cind nu mai 
avea nimic de pierdut. Cred că anul 
1964 va prilejui afirmarea fotbalului 
nostru în întîlnirile internaționale.

Fiindcă tot mi s-a dat cuvîntul, aș ; 
vrea să le spun ceva fotbaliștilor noștri ; 
care, de ce s-o ocolim, ne mai produc 
încă multe supărări. Am impresia că 
nu totdeauna sînt pătrunși de faptul 
că, angrenați fiind într-o confruntare 
internațională, nu-și aparțin numai lor 
înșile, ci și celor pe care îi reprezin
tă, sutelor de mii de iubitori ai fotba
lului din țara noastră. De pe această 
poziție trebuie să se comporte în ast
fel de situații.

Aș vrea ca în anul 1964 bucuria vic
toriei să fie întotdeauna de partea re
prezentanților noștri.

COLEA RAUTU 
artist emerit

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

Materialul era gata. A fost citit șL 
apoi, cules la linotip. Cînd a ajuns ÎB 
inîna lui „NEA MARIN" de la pagina
ție, acesta l-a privit un 
riozitate profesională.

— Cam mare! Despre
— Despre ce așteptăm 

liști în anul care vine.
— Aaa! Nu-1 paginez
— De t« ?
— Am și eu
— Ce anume
— Dorințele 

anul 1964 să ne vină 
nici frumoase, mari, cu titluri pe 5 co
loane, pe prima pagină, care să anunțe 
că am învins echipe de mina întii, că 
fotbalul a trecut alături de volei, hand
bal, rugbi și toate celelalte sporturi în 
care băieții noștri sînt printre primii. 
După cuni știți, eu fac pagina întii. ȘI 
nu o dată m-am uitat cum cronicile da 
fotbal se-nghesuie într-a patra... știți 
dv.

— Desigur I
— Atunci, dați-1 încoace 1 Și semnă

turile ?
— Uite-le colea I

pic, din cii-

ce e vorba? 
de la fotba-

încă I

ceva 
? 
mele.

de spus.

Aș vrea ca î* 
la tipografie cro-

V. PAUNESCU și G. N1COLAESCU

H. P. Romîne n debutat victorioasa

ArbHiafo ae foarte bună cantate j

•J5 A^i'S CJĂMin romîni dw primit teutonul Al.F.A. ®> Dwnnți0, Io Ewdcpost-a, Atena, Belgrad ți 
Vifena, ornitiii romîni felicitări rin
. ......■■WTiiir-



ACTUALITATEA SPORTIVA INTERNAȚIONALA
JOCURILE OLIMPICE

• Flacăra olimpică pentru 
’J.O. de iarnă de Ia Innsbruck va 
fi transportată din localitatea 
Olympia (Grecia) cu un avion 
special pînă în orașul aus
triac Sehwehat. Aci ea va fi 
preluată de dublul campion o- 
Timpic de patinaj artistic, Karl 
Schăfer. La festivitatea de des
chidere, flacăra va fi purtată de 
campionul mondial de schi losef 
Rieder, iar steagul olimpic aus
triac va fi dus de cunoscuta pa
tinatoare artistică Regine Heit- 
zer.

• Lotul patinatorilor artistici 
din Franța pentru J.O. de iarnă 
va fi alcătuit din Calmat, Dure- 
ville și Pelissier (bărbați), Has
sler, Duban și Burdel (femei), și 
Trouillet — Joubert (perechi).

® în vara anului 1964 seva 
organiza la Moscova primul fes
tival internațional de filme spor
tive, de documentare, tehnică și

popularizare a sporturilor. Cu a- 
cest prilej se vor prezenta mai 
multe filme sovietice și despre 
Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck.

HANDBAL

• Una din cele mai populare 
competiții din Iugoslavia este 
Cupa care se organizează la 
handbal în 7. înființată în 1955, 
această întrecere și-a cucerit 
treptat o mare popularitate. Do
vadă numărul tot mai mare de 
echipe participante : 228 în 1955,
2 250 în 1956, 3 487 în 1957,
3 880 în 1958, 8 526 în 1959. 
13 081 în 1960, 15 699 în 1961 (!), 
11 206 în 1962 și 11 067 în 1963. 
Fără comentarii...

Italia, U.R.S.S., Bulgaria și 
Peru. Este posibilă participarea 
și a echipelor Iugoslaviei, Japo
niei și Olandei.

• In „Cupa campionilor eu
ropeni" la baschet masculin edi
ția 1963'64 U.R.S.S. nu va fi re
prezentată de nici o echipă. Fe
derația sovietică de specialitate 
a motivat neparticiparea prin 
programul deosebit de încărcat 
al baschetbaliștilor sovietici (pre
gătiri pentru J.O.. meciurile cu 
reprezentativele S.U.A. etc.).

FOTBAL

BASCHET

• La campionatele mondiale 
feminine de baschet care vor a- 
vea loc în martie în Peru s-au 
înscris pînă acum următoarele 
13 echipe: Argentina, Brazilia, 
Chile, Cehoslovacia, Franța, Ca
nada, Mexico, Paraguay, S.U.A.,

’• în 1964 se vor disputa nu
meroase întîlniri internaționale, 
amicale și oficiale.

Astfel, la 28 martie și 25 a- 
prilie urmează să aibă loc cele 
2 jocuri (tur-retur) Ungaria — 
Franța (la Budapesta și respec
tiv la Paris) în cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei Eu
ropei".

Echipa națională a Poloniei va 
susține următoarele întîlniri :

Ia 10 mai cu Irlanda la Var
șovia; Ia 14 iulie cu K.D. Ger
mană într-nn oraș din R. D. 
Germană; la 13 septembrie cu 
Cehoslovacia în Polonia; la 27 
septembrie cu Turcia La Istanbul; 
la 25 octombrie cu Irlanda la 
Dublin.

Alte jocuri: la 22 martie Bel
gia — Olanda; 11 ~
ția — Anglia; 15 
Galilor — Irlanda 
Elveția—Belgia ; 
gia—Portugalia.
• Ediția 1964 

mare tradiție 
Centrale" se va 
ticiparea a cite 
club din Ungaria, Iugoslavia și 
Cehoslovacia și eîte una din 
Italia și Austria. Deci, în total 
8 echipe. Sferturile de finală au 
fost programate la 3 și 10 iu
nie, iar semifinalele Ia 17 și 24 
iunie. Finala va avea loc la 
sfîrșitul lunii octombrie. Meciu
rile (tur-relur) vor fi elimina
torii.

3

aprilie: Sco- 
aprilie Țara 
de Nord

mai :

a competiției de 
„Cupa Europei 

disputa cu par- 
două echipe de

CALENDAR EXTERN

masculin și te* 

viteză la Oslo. 
LA INNSBRUCK.

IANUARIE
14— 18 : Campionatele europene de patinaj artistic 

minin la Grenoble (Franța).
18—19 : Campionatele europene masculine de patinaj
29 — 9 februarie : JOCURILE OLIMPICE DE IARNA DE

FEBRUARIE
11—16 : Universiada de iarnă în R.S. Cehoslovacă.
15— 16 : Campionatele mondiale feminine de patinaj viteză la Kria- 

tineahamn (Suedia).
22—23 : Campionatele mondiale masculine de patinaj viteză lâ Helsinki.
25— 1 martie : Campionatele mondiale de patinaj artistic la Dortmund. 

MARTIE
6—15 : Campionatul mondial masculin de handbal în 7 la Praga.
22—7 aprilie : Campionatul mondial feminin de baschet la Lima (Peru)
26— 5 aprilie : Turneul U.E.F.A. la fotbal juniori în Olanda.
27— 31 : Criteriul mondial de scrimă pentru tineret la Budapesta.

APRILIE
12 : Crosul balcanic în R.S.F. Iugoslavia.

MAI
9—24 : „Cursa Păcii’ la ciclism.

20—24 : „Cupa Păcii' la rugbi în R.D. Germană.
24— 31 : Campionatele mondiale de talere la Lisabona.

IUNIE
20—25 : Campionatele europene de popice în R.P. Ungară.
„Cupa Dunării" la naltere în R.S.F. Iugoslavia (data nu a fost iacă 

fixată).
„Cupa țărilor latine' la tir, în Italia (data nu a

IULIE
Balcaniada d« baschet pentru juniori (masculin)
Balcaniada de tenis în Turcia.
31—2 august : Campionatele europene feminine 

în Olanda.
Criteriul european pentru juniori la tenis de masă 

nu au fost încă stabilite).
AUGUST

6—9 : Campionatele europene masculine la canotaj academic, în Olanda.
25— 30 : „Cupa Dunării" la handbal în R.P. Ungară.
31—5 septembrie : Campionatele mondiale de ciclism pe velodrom șl 

șosea în Franța.
SEPTEMBRIE

I— 6 : Balcaniada de lupte clasice și libere. Ia Timișoara.
5—11 : Campionatul european feminin de baschet, în R.P.U.
II— 13 : Jacurile balcanice de atletism, la București.
16— 20 : Campionatul balcanic masculin de baschet, la București.
In această lună se mai dispută campionatele europene de haltere în Fin

landa, campionatele europene de 
cursa de regularitate și rezistență 
R.D. Germană.
OCTOMBRIE

9— 11 : Balcaniada la tenis de
10— 24 : JOCURILE OLIMPICE de VARA de la TOKIO

NOIEMBRIE
22—29 : Campionatele europene la tenis de masă în Suedia.

DECEMBRIE
„Cupa Dunării" la hochei pe gheață la Sofia.

fost încă fixată).
« în 

doi ani 
Elveției 
car o victorie. Cele mai bune 
performanțe ale fotbaliștilor el
vețieni au fost două „nule**: 
1—1 cu Olanda și 2—2 cu Fran
ța, ambele realizate în 1963. în 
rest numai eșecuri: 1—3 cu
Anglia, Chile și Olanda, 1—2 și 
1—-5 cu R.F.G., 0—3 cu Italia, 
0—1 cu Maroc, 1—8 cu Anglia 
și 0—2 cu Norvegia.

La ce a mai folosit, în acest 
caz, cunoscutul „lacăt elvețian" 
al selecționerului Rappan ? Se 
știe că acest sistem de joc, strict 
defensiv, este aplicat de mulți 
ani în fotbalul elvețian. Și to
tuși...
iniiiiiiiifiiHiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiniiiiiiuiHiuiuuiînnih

Tragerea Revelionului Loto Central
1. S. LOTO PRONOSPORT 
ADUCE LA CUNOȘTINȚA 

URMĂTOARELE :

11 întâlniri susținute în 
(1962 și 1963), naționala 
n-a reușit să obțină mă-

în Grecia.

masă la Atena.

călărie pentru juniori în R.P. Ungară și 
de șase zile La motociclism (Six-day) îa

canotaj academia 

în Franța. (Datele

Abonamentele Loto Central de
butează cu tragerea specială 
Loto Central a Revelionului.

Se organizează tabere pen
tru elevi, studenți și salariați. 
Informații — LG.O. Reșița, 
str. Fîntînilor nr. 1, tel. 16 
și I.G.R. Caransebeș, tel. 278.

PRIMELE ABONAMENTE 
ALE ANULUI

NU UITAȚI PRONOEXPRE- 
SUL!

Primele abonamente ale anu
lui, cele ale lunii ianuarie, s-au 
pus în vînzare. Cele la Prono
expres mai pot fi cumpărate doar 
astăzi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiniiiiiiini.

ARTISTICE,REGLABILEI ;
PENTRU ÎNVĂȚATUL PATINAJULUI |

de

Gj

BANAT O 
L „ MIC 
k£SEM£NIC 
t^.văuug- ' ita. ctâteapta, 
în orice sezon

£xecurA

BUCUREȘTI

IN ORICE OCAZIE

TRANSISTOR!

fF

CITITI

nr. 24

al revistei

Prima tragere Loto Central a 
anului 1964, coincide cu trage
rea specială LOTO CENTRAL, 
a Revelionului, cea mai mare 
tragere specială LOTO CEN
TRAL.
Șansele de cîștig sînt excepțio

nale, acordîndu-se un număr re
cord de premii suplimentare în 
obiecte și bani atribuite din fond 
special.

Vom menționa în primul rînd 
că numai cu 2 numere puteți cîș- 
tiga un autoturism. De altfel, la 
această tragere se vor atribui 
minimum 12 autoturisme.

Concursul Pronoexpres de 
mîine 1 ianuarie, deschide seria 
premiilor în noul an. Astăzi, ul
tima zi a anului 1963 este și ul
tima zi de participare la acest 
concurs.

Datorită faptului că zilele de 
1 și 2 ianuarie 1964 sînt nelu
crătoare, plata premiilor con
cursului Pronoexpres nr. 52 din 
25.XII.1963, pentru cîștigătorii 
din București, se face începînd 
cu data de 3 ianuarie 1964, ora 
10 la Casele raionale C.E.G. 
și Oficiile P.T.T.R.

TRAGEREA 
SPECIALA' 
A 
REVELIONULUI



S NOVAC

Antrenează-te, tinere I Privește ce sac trebuie tă

— Poate „pică o ocazie I— Vai de mine ! Am pier
dut racheta. Cum mai ajung 
pe pămînt ?

TEHNICĂ E



Aho i Aho 1 Copil șl frați, 
Stați puțin șl nu minați.
Hai, atleți și fotbaliști. 
Luptători, baschetbaliști, 
Rugblști șl parașutlști, 
Schiori șl rol, hocheiștl, 
Volelști șl handballști 
Sctimerl, ori motocicllștl... 
Activiști sportivi, volnici. 
Fete, Juniori, pitici 
Fruntași sau începâtori 
Și... membri susținători; 
Hai, din sporturile toate 
(Câci aicea, mâl fîrtate. 
De le-nslr., cum-apucai. 
Tare mâ tem c-o fl bai 
Și, zău, spațiul tot consum 
Și-am alitea sâ vă spun...) 
Hai, in |uxu-mi v-adunați 1

Minați, mâl flâcâi, minați 1 
Haideți la plugușor, mâl 1 

Hâi 1 Hâl 1

Și âst an, 'șaizeci șl trei, 
— Precum știți toți, dragii mei 
Fost-a fost bogat in toate. 
La orașe șl la sate

De la munte, p!n-la mare. 
Din hotare în hotare. 
Cresc noi fabrici și uzine. 
Case cresc, de soare pline, 
Toate — la nivel mondial. 
Precum scrie-n Șesenal 1 
larâ colea, pe ogor. 
Merge munca mal cu spor. 
Crește plinea, frâțioare, 
De sub brazde de tractoare. 
Se cuvine, la-nceput. 
Pentru cite s-au fâcut 
— De nl-1 țara o mindrețe — 
Pentru visuri indrâznețe, 
Asiâzl toți, cu mic și mare, 
Sâ-nâl'.âm prima urare 
Lui. Partidului iubit. 
Care ne-a câlâuzit 
Din victorii in victorii.
Tot mai sus, spre culmi de glorii 
Te urmăm, iubit pârinte. 
Și-ți urâm cu toți, fierbinte, 
Dupâ datini strămoșești : 
Intru mulți ani sâ trăiești 1

Și acum, dupâ-obicei. 
Să vedem și-n *63 
Ce succese-a dobindit 
Sportul nostru. Negreșit, 
Se cuvine ca pe dat' 
S-arâtâm c-a cîștlgat 
Noi prieteni. Sute, mii... 
Flâcâi și fete, copii. 
Și mai vîrstnlcl, ce-șl petrec 
Timpui liber de se-ntrec 
In concursuri mari ori mici. 
Și-s mereu tot mal voinici, 
Sânâtoși, plini de vigoare, 
Șl-uite-așa, mâi frâțioare,
— Pot s-afirm, câ am motiv — 
Insigna „Polisportiv"
In curînd, eu v-o spun drept, 
Mulți o vor purta pe piept.

Minați, mâi flâcâi, minați 1 
La concurs participați 

Hâi l Hâi 1

Șl acum, cu plugușorul,
— Celora ce cu ușorul 
Nu-s deprinși — sâ le urâm 
Șl pe loc sâ arâtâm
Câ muncind din răsputeri. 
Nu știu cîte ierni și veri. 
Astfel nd s-au pregâtit 
Și astfel s-au oțellU

Că pa unde-au concurat 
Primul loc au cîștlgat. 
Cinste lor, flăcăilor, 
Caiac-canolștilor 
Ce la JaJce pe lac 
Tare ne-au făcut pe plac, 
De-au Ieșit — cum știți anume — 
Șase — âi mai buni din lume. 
De-au zis toți » „Jos pălăria 1 
Bravo 1 Bravo, ROMANIA 1** 
Minați, mâl, tot Înainte, 
Șl la Tokio (țineți minte 1) 
Fluture al nostru steag 
Doar pe cel mal-nalt catarg 1

Minați, mâl 1 
Hâl 1 Hâi 1

Dupâ an! și ani de trudâ, 
Cînd ne tot făcea în ciudă 
Locu-ntil (la volei, frate) 
El, vâzurâm câ se poate. 
Sâ punem mina pe el. 
Și acuma, frumușel, 
Romînașii-n clasament 
Primii sînt pe continent. 
Tare bine-au mai țucat 
Și cu toții au luptat 
Toți ca unul. Șl cu vervă. 
Fără de nici o „rezervă". 
Minați, fraților, minați. 
Șl la Tokio sâ țucați 
Chiar mai bine. Vedea-v-așl 
Câ slnteți la toți... nânași 
(Cum se spune pe la noi)

Minați, fetelor șl vol 1 
Hâi 1 Hâi 1

II cunoașteți, negreșit 
Pe maestrul emerit 
Cel mal... tînâr, Junior, 
E Gheorghiu. Fain fecior 1 
Câ la șah, cum ați vâzut 
O partidă n-a pierdut. 
„Vice"-n anul ce trecu, 
„Mondial" câ se fâcu 
!n âst an. Șl — cum sâ zic ? — 
Deși este... ucenic 
Dupâ vlrstă, între-al sâl 
Maestru este, dragii mei. 
De-aia-l fac acum urare r 
•Tot așa și... la mai mare 1 

Hâl 1 Hâl 1

Minați, mâl l Minați, flrtați 1 
Câ de-o vreme, abonați, 
Am aici la plugușor, 
— La succese, fraților — 
Pe rugblști. Precum v-am spus.

Hât-departe, ia Toulouse, 
Juclnd deci tn... deplasare, 
(Cum ar spune fiecare) 
N-au plecat steagul. Scria 
Cronicar vestit, sadea. 
La gazetâ franțuzească 
Dupâ meci : „Sâ se găsească 
Noi soluții, noi sisteme, 
Șl-o... altă echipă 1’* Nene, 
Facd-și alta, fiîndcâ lat-o. 
Pe-a veche am... terminat-o 1 
Șl asta n-o spunem noi. 
Deci minați, minați, flâcâi, 
Poate treceți, mâl copii, 
SI... Canalul Mînecli 1 
Fiindcâ „rugby" se rostește 
Mai corect, pe englezește.

De-aia vâ zic, mâi flrtați. 
Minați, mâi, nu vâ lâsați 1

Celor care-au fost recent 
Sâ facâ „antrenament" 
La medalii, frâțioare. 
In «Țara Soarelui Răsare", 
Le urâm (șl celorlalți) 
Sâ vinâ medaliați 
Șl Ia anul. Cum e vorba, 
Sâ fie... la fel cu proba 1 

Hâi 1 Hâi 1
Aici, intre pozitive 
Și-ntre cele... negative, 
(Asta știți cum se numește * 
mediocru, deci, firește) 

da înscriem ustd dată 
Fotbalul (t jtC 1 să-l bată 1) 
Ca emoții, cu suspine,
Cînd mai... deh I Șl cînd mal bine, 
lzbutit-am, în sfîrșit, 
Danemarc-am depășit.
In sfîrșit — un fel de-a zice, 
Fiindcâ treaba-ncepe aice 1 
Și-n olimpicul turneu 
lnc-un Joc, ceva mai greu. 
Mal avem. Dar, mâi bâiețl. 
Mai cu slrg, hai, câ puteți 
Mult mal mult. O știm prea bine, 
Deci în anul care vine 
Mal cu inimâ munciți, 
Sâ fiți bine pregâtiți.
Și sâ vâ vedem, cu falâ. 
La Tokio, fu finală 1

Hai, din inimâ, flâcâi, 
Câ vâ stâ-n putere, mâl 1

Ia pocniți din bice, mâi, 
Câ mai sint șl lipsuri. Hâl 1 
Și sunați din clopoțel, 
Sâ... urâm și la acei 
Care mat râmin, drăguță, 
Colea-n urmă, de câruțâ. 
Și urâm In zori de zi.

In raionu-Adam Clisl, 
Că la A. S. Alimanul 
(Deși treaba mai tot anul 
A bătut pasul pe loc
— Ca la geampara. Cu foc 1) 
Cînd am întrebat, cuminte,
— Cine este președinte ?
A venit — mâi, frații mei — 
Nu un președinte. Trei I 
Nu ne-am crezut ochilor. 
Șl credeam, zâu, fraților, 
(Dteșl nici n-aveam habar)
C-am trecut prin... Murfatlar 1 
Halal treabâ 1 Ce sâ zic ? 
Dac-o mai lâsâm un pic 
Tot așa, cîtâva vreme 
O s-avem acolo, nene. 
Numai președinți. Nici gînd 
De membri, așa... de rind 1 
Faceți rîndulalâ, mâl. 
Șl mai ales spori,

Hâi 1 Hâi I

Si-am văzut pe îndelete 
Și vreo citeva bugete : 
Venit net — 30 de mit 
Cheltuielile, copii, 
Erau rlndulte-așa t
Volei — cincizeci si ceva 
Atletism — o sută, două 
Șah — o garnitură nouă.
La fotbal se prevedea 
...Bruma ce mal râtninea 1 
Minați, mâi, cum se cuvine 
Șl gospodârlțl mal bine 
Cotizațille-ncasate.
Nu vâ ocupați, mâl frate. 
Doar de fotbal. Câ aveți 
Nu numai 11 bâiețl 
Care sportul îndrăgesc. 
In timp ce ăilalți tînjesc 
Dupâ ce-1 de trebuință. 
Minați, mâl, cu sirgulnțâ. 
Nu mal stați de... lemn — Tâna3e 
Câ de-aia e sport de mase 1 
Sâ fie fotbal, flâcâi. 
Dar și alte sporturi, mâi,

Hâi 1 Hâi 1

Două vorbe, frâțioare. 
Vreau sâ spun acelor care 
Pe tfnjealâ s-au lâsat 
Șl pregâtlre-au neglijat. 
Atletismul, mâl bâdie, 
Incâ nu-I cum v:em sâ fie 
Câ vâzurâm In âst an 
Campionat republican 
Pe echipe, mâi fîrtate 
De regiuni. Rezultate ?
Citeva doar mai de sol 
Restul, precum știți și voi 
Departe de atletism,
Câ era mai mult... turism.

’ ®roș
juci.
L minați, n. ; rl,

1 ’Jți echipe tax.-w’V 
De :ete și de bâiețl 
La Constanța dacă vți 
Sâ laceți excursie 
Faceți, dar prin O.N.T. 
La J.O. e luptâ mare. 
Nu cum cred unii... plimbare. 

Minați, mâi 1 
Hâi 1 Hâl 1

Ș! fiindcă vorba veni. 
Vreau sâ vâ mal spun aci 
Câ mai sînt destul flrtați 
Ce cu anormele"-s certați. 
(Normele olimpice) 
Și-asta spun deoarece 
Sînt sportivi, bâiețl șl fete, 
(np puțini) ce pe-ndelete 
Se-antreneazâ, nu dau zor. 
Și vâ spun drept, fraților, 
Câ-ntr-un ritm atît de lent 
Daca merg, așa încet. 
Formă maxlm-or avea. 
Dar în... ’8D și ceva I 
Minați, fraților, minați. 
Hai, pe gindurl nu mai stați. 
Vreme de pierdut nu-i, frata 
Tokio la ușâ bate. 
Iar tu Vamoș, frâțioare. 
Mult mal stai po gindurl, oare ? 
C-aveai loc fruntaș pe lume 
Și de-un an, nu știm anume 
Ce probă vrei să-ți alegi 
Ce dlsianțâ vrei s-alergi. 
Hotârît s-alegi, îșl zic
Câ doar nu e... loz in pilc 1 

Hâi 1 Hâi l

La ferestre de vă bale, 
Plugușorul, mâi fîrtate, 
De-Anul Nou și la-ntrebare » 
..Care sîntețl, frâțioare ? 
De veți auzi : „Hâi 1 Hâi 1 
Cin-sâ fie ? Sîntem noi.
12 copil mititel. 
Mici ca bobul cel de mei... 
Cine 6Înt ? Da, ați ghicit 1 
Baschethailștii, negreșit, 
Câ deși de multă vreme 
Mult se mal discută nene 
Sâ avem și noi echipă 
Nn așa, fâcutâ-n pripâ, 
Dlntr-o mînâ de pitici. 
Ci doar din flâcâi voinici. 
Mare lucru, frâțioare. 
N-au făcut : deci o urare
Le aduc :

Minați, flâcâi,
Faceți o echipă, mâi, 
Sâ vinâ la toți de hac.

Să pună șl ei „capac’ 1
Doar flâcâi dintre cei mari,
Sâ nu-1 pierzi printre-adveisarl 

Minați, mâi I 
Hâi 1 Hâi l

De urat aș mai ura, 
C-ar mai fi cite ceva 
Sâ vâ spun. Dar, cum vedeți 
Spațiu-I consumai, băieți. 
Și-acuma se cuvine 
Ca pentru anul ce vine 
Sâ urâm la mic șl mare 
Mult succes, la fiecare. 
Sănătate șl putere.
Șl în "64, vere.
Cit mai mulți la Spartachiadâ 1 
Recorduri multe sâ cadâ.
Loc fruntaș sâ cîștlgăm 
Ori pe unde ccncurâm. 
Iar la Tokio, vâ spun. 
S-avem un loc și mal bun 
Ca la vechea Olimpiadă. 
Iar spectatorii sâ vadă 
Colo, în turneu final 
Pe-al noștri, și la fotbal 1 
Pentru noi succese, mâl. 
Sus paharul, mâl flâcâi ’ 

Hâi l Hâi I

MIRCEA GOSTEA



OL 3LLV11
Scumpe nea Costache,

Șahistul în criză de timp: „UN MINUT"...
Portarul echipei adverse cînd trage Oaidă peste 

bară : „CE NOROC AM AVUT" 
Un adversar cind boxează cu Puiu Nicolae t 

„UȘOR, PUIULE. UȘORI" 
Spectatorul după meci: „DU-MA ACASA, MAI 

TRAMVAI!“ 
Ultimul sosit intr-o cursă: „CINE MI-E DRAG 

MA AȘTEAPTA I" 
Un patinator începător: „PERINIȚAI" 
Echipa de fotbal Știirița Cluj: „AȘA-MI BATE 

INIMA - TIC... TIC... TIC... TIC. 
TIC... TIC. NU CUMVA SA CAD

Progresul
DIN „A". TIC... TIC... TIC...

București: „DAC-AR FI. CE B1NE-AR
FII'

Ciosescu: „UN TRECĂTOR"

Poșta 
lui Moș Gorilă

D. CURIOSU ne roagă 
să publicăm o listă cu nu
mele fotbaliștilor care au 
ratat cele mal clare ocazii 
de marcare.

Răspuns: Regretăm,
dar nu avem atîta spațiu
disponibil, după cum nu 
putem publica nici nume
le celor care au înscris 
din asemenea ocazii, fi
indcă in acest caz ne-ar 
rămine prea mult spațiu 
liber...

COSTEL INGRIJORA- 
TU ne scrie: „Am auzit 
că in urma unui șut nă
prasnic tras de un fotba
list într-un meci disputat 
— recent — pe stadionul 
Republicii din Capitală, 
mingea a spart geamuri
le unei sere cu legume 
timpurii aflată in Bolinti- 
nul din Vale. Este ade
vărat î“

Sfaturi pentru fotbaliști
• Nu contestați deci

ziile... gazdei. Țineți minte 
că sînteți în... deplasare.

■ Cînd sînteți amfitri
on nu uitați să treceți în 
„lotul de rezerve" o... 
ciorbă de potroace.

• Pasați... vecinei din 
dreapta bucata mai mare 
de tort. E cavaleresc și- 
sportiv.

realizat nici o per for- H treilea diamant al F.A.I.
manta buna la sâritura plusalt.manță bunâ la sâritura 
în înălțime.

O plâcinră, eu poznașul. 
Cu un scop cert ți*am adus: 
Poate te-o-nțepa răvașul 
Si-o sâ sari atunci in sus 1

Media de înălțime a e- 
chipelor de baschet e ne- 
cor9spunzâtoar®

Poate câ rnâcar acuma 
Pentru anul celălalt
Veți avea (pricepe!! glumal)
Un nivel... mult mal Înalt 1

Luptătorului Nicolae 
Martlnescu. una din spe
ranțele noastre pentru 
Tokio.

LA MASĂ
Un rugbist: Sînt de-abia 

la începutul mesei și 
m-am săturat... pe trei- 
•ferturi.

Un trăgător: Dacă mai... 
trag multe șprițuri, ajung 
în poziția... culcat.

Un handbalist: Bine ca 
am venit la Ionești. Stau 
lînga mine, așa că am de 
făcut doar... doi pași.

■ Dacă gospodina a 
greșit rețeta la sarmale 
nu vă impacientați. Parcă 
dv. numai un penalti ați 
ratat ?

• Nu vă bucurați că 
ați scăpat de deranj, fiind
că revelionul a fost or
ganizat la un prieten. Vă 
așteaptă... returul.

nrul an
Lui Ciochină A. Șerban 
II dorim în 
Săritură cît mai lungă. 
...Pîn'la Tokio s-ajungâ,

RÂ VAȘE
Sprinterilor noștri

Ca în „Plugușor", flăcăi i 
„Ia mal mînatL mâi"

Află despre mine că se 
apropie Anul Nou, lucru 
pe care probabil l-ai ob
servat și matale, din toa
te fenomenele meteorolo
gice, ca : răvașe, cadouri, 
pocnitori și damigene. Dar 
nu de asta îți scriu, ca 
să 1ac cu matale semina
rul calendarului, ci ca să 
te invit împreună cu soția 
să petreci Anul Nou la 
noi. Vă așteptăm cu plă
cere atît eu cît mai ales 
nevastă-mea, care de alt
fel mi-a și spus, „Păi da ! 
Pe altcineva nu ți-aț gă
sit să inviți, decît pe mi
crobiștii tăi /“

Acum matale să n-o iei 
mecanic și să nu-ti închi 
pui că ei nu iar face plă
cere să vii. Dar îi este tea
mă că în noaptea de re
velion o să vorbim tot 
despre fotbal și ele o să 
rămînă cu plănui neînde
plinit la sarmale și la 
dans.

De fapt știe ea ce spu
ne Are documentare, să
raca. Știe că un an în
treg, de cîte ori echipa 
noastră, de aici din oraș 
juca în București, sau de 
cîte ori era meci interna
țional, făceam și eu depla
sarea în Capitală, ca spec
tator titular. Și ce frumos 
mă primeai f De fiecare 
dată plecam ba cu salu
tări pentru familie, ba cu 
un pachet de... nervi, 
fiindcă nu întotdeauna jo
cul și rezultatul erau direct 
proporționale cu obo
seala, cu cheltuiala și cu 
deranjul d-tale.

Numai că de la o vreme 
am început să sper într-o

Fără cuvinte
Desen de A. ANDRONIC

Spre dumneata cind... deco
lez 

Cu epigrama, îți urez 
(Mâ-ntreb dacă se poate 

oare) 
Victorii mai... strălucitoare]

Boxerului C. Ciucâ : 
medalia de argint la 
concursul preolimpic de 
la Tokio. 

normalizare a hipertensiu
nii mele pe linie de fot
bal. Semnele au început 
să se arate de pe la To
rino. Asta mă face ca de 
ta primăvară să te deran
jez cu mat mult curaj, așa 
că prin invitația de față 
vreau să mă revanșez an
ticipat.

Deci, să nu cumva să 
mă refuzi! Nu uita că 
am pregătit un purcel la 
tavă, care s-a sacrificat 
vasăzică pe altarul viito
rului sezon fotbalistic; iar 
în afară de purcel am mai 
pregătit și alte păsări, ca : 
un curcan, două găini și 
10 kg de vin, dintre care 
5 alb și 8 negru, total 20, 
că pe alea 7 roză nu le-am 
mai pus la socoteală. Vor
ba aia 1 Succese să fie, 
că materie primă pentru 
închinat în cinstea lor este 
berechet. Numai unii fot
baliști să n-o mai ia în 
„64“ de la coadă, adică de 
la materia primă, că pînă 
la urmă o să consemnăm 
doar băutura, iar succesele 
vor fi în contumacie.

Dar eu zic că ei vor de
cupa din ziar aceste rîn. 
duri și le vor păstra în 
echipamentul corporal al 
inimii, așa că la revelio
nul 1965, cînd tot la no* 
o să vii, că am și aranjat, 
vom avea și mai multe 
motive sâ ne bucurăm și 
sâ strigăm pînă la răgu- 
șire : la mulți ani si ta 
la mai mare 1

Al dumitale, Petrache 
să nu aud ca nu vii

p. conformitate
FRED FIREA

mmnimTiWtflWîW:
Urarea mea într-o privință 
Este ceva mai specială 
Racheta ta orîn biruință 
S-o văd... intercontinentală]

Voleibaliștilor noștri
«ă llțl pe continent

Stapîni pe situație
Și lucru — acesta, evident.
Mereu, nu prin... rotație 1

Boberilor

Fiți bober! buni, de ispravă. 
Fără nici un bob... zăbavă 1

„Preolimpicilor’* 
care nu se antre

nează temeinic
Răspuns: Developarea 

filmului partidei a arătat 
că la faza respectivă, fot
balistul de care vorbiți 
a luftat. Pentru elucida
rea cazului, cercetările 
s-au îndreptat spre fotba
liștii care âu jucat în 
aceeași zi la Ploiești. Ga
lați, Brașov, Cluj și lași 

Doresc ca te informez 
Și cred c-o să-nțelegi acuș 
Că alfabetul Japonez
E necesar sâ-1 scrii cu... tuși

Handoaliștilor, care se 
pregătesc sâ-și apere 
titlul de campioni mon
diali.

Un amic de-al meu, student 
(Avocat în perspectivă) 
Va urează consecvent
Sâ.,„ cădeți în recidivă 1

Unor iucători care simu- 
leazâ loviri

Urarea mea e scurtă s 
S-aveți în „84"
Mai mult talent... la fotbal
Și mai puțin la...teatru 1

Echipei de fotbal Rapid 
M-am gîndit sâ-i fac urare. 
Și Rapidului, încalțe, 

Poate-n... cursa următoare 
Nu mai face-atîtea... haltei

Sportivii îți urează ți© 
In al trofeelor tezaur
Sâ faci puțină... alchimie :
Argintul sâ-1 transformi în...

aur 1

Materiale redactate de : I. AVIAN, Jack BERARIU, I. 
CHIVU, Titl GHEORGHIU-VASLUI, AI. LAPUȘNEANU, I. 
NEICIULESCU, V. D. POPA, Vasile RADULESCU, 
Gheorghe STERIADE.

Eu Ie prevăd, fără tăgadă,
O crudă soartă :
Japonia el or s-o vadă
Numai pe... hartă 1
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