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Adevărate sărbători
ale tineretului

Succes deplin

Ce așteptăm
de la anul sportiv 1965 ?

este cîteva ceasuri. în jurul 
iționalei mese de Revelion, 

sărbători împreună cu cei 
ți încheierea gloriosului an 
de la Eliberare și sosirea 
lui Nou — 1965. Vom ridica 
irul pentru patria dragă, tot 

bogată și mai frumoasă, 
ru partidul iubit, căruia îi 
>răm viațax.noastră nouă, tot 
plină de bucurii și lumină, 

ru harnicul nostru popor, 
nul 1964 a fost un an plin 
ealizări importante in opera 
lesăoîrșire a construcției so- 
■ste. Lucrările, recentei se- 
i a Marii Adunări Naționale 
constituit o nouă dovadă a 
rîrii și entuziasmului cu 

întregul popor traduce in
------—.----- -- --- ------ -

CU PRILEJUL

NOULUI AN

1965

ziarul

viață politica înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romin, poli
tică de continuă dezvoltare eco
nomică și social-culturală a 
tării noastre, de creștere siste
matică a nivelului de trai, au 
demonstrat cu tărie hotărirea 
poporului, strîns unit in jurul 
partidului, de a îndeplini și de
păși prevederile planului de stat 
pe ultimul an al șesenalului, 
trainică și puternică temelie a 
dezvoltării viitoare.

Organele și organizațiile 
UCFS, tineretul sportiv al pa
triei, de la purtătorii medaliilor 
olimpice și pină la cei care au 
început să deslușească tainele 
măiestriei, antrenorii lor nășesc 
In noul an ferm hotărîți să 
muncească cu și mai multă per
severență și pasiune, să nu pre
cupețească nici un efort, pentru 
dezvoltarea continuă a sportului 
în mase și pentru a aduce pa
triei succese sportive de sea
mă, la înălțimea dragostei de 
care se bucură activitatea spor
tivă în riadul milioanelor de 
oameni ai muncii, a sarcinilor 
trasate de partid și guvern miș
cării noastre sportive.

Pentru o muncă plină de 
roade, pentru creșterea neince-

Desen de A. Buiculescu 

tată a gloriei sportive a patriei, 
le urăm tuturor sănătate și îm
plinirea dorințelor in noul an 
— 1965.

S. P.

Aho ! Aho ! Copii, și frați, 
Stați puțin și nu minați, 
Roată-n juru-mi v-adunați 
Plugușorul s-ascultați.
Că de Anul Nou, urare 
Fac&rn azi la fiecare, 
După cum a semănat, 
După rodul recoltat.

Ia mai minați, măi flăcăi !

Hăi ! Hăi !
Trageți plugul, măi firtați, 
Virtos colea să-mi urați 
Tuturor acelor care
Strîns-au strîns pe mic ori mare 
Din orașe, de la sate
Și-n întreceri avîntate 
l-au deprins să se călească
Zi de zi, cu toți să crească 
Tari, așa precum e piatra
Și mai iuți decît săgeata,
Cu mușchi și mai tari ca fierul, 
Mai mlădii decît oțelul !
Le urăm, deci< să muncească

Urez un călduros „La mulți ani !** 
tuturor sportivilor patriei noastre și 
îi felicit cu aceas’ă ocazie pentru 
succesele obținute in țară și peste 
hotare. Anul lSt;5 vreau să ne a- 
ducă mai multe victorii de presti
giu, pe măsura condițiiloir minunate 
create de partid și guvern.

Asociația sportivă „Recolta” a co
operativei noastre agricole de pro
ducție din comuna Pechea numără 
900 de sportivi — toți angrenați în 
întrecerile Spartachiadei de iarnă. 
In anul 1965 ne-am propus să în
scriem în UCFS încă 100 de tineri 
și tinere. Vrem, de asemenea, să 
mărim numărul secțiilor pe ramură 
de sport, să facem din întrecerile 
noastre sportive adevărate sărbă
tori ale tineretului.

ION NEGOIȚĂ
Erou al Muncii Socialiste

Președinte al cooperativei a- 
gricole de producție „11 Iunie" 

comuna Pechea, raionul Galați

Dau întîietate pasiunii și încep 
cu fotbalul — sportul care a 
cucerit inimile miilor de oameni 
ai muncii din țara noastră. Ii 
doresc un an plin de succes, iar 
echipei mele favorite — Dinamo 
București — să cîștige din nou 
campionatul și să dovedească 
(în urma unei pregătiri mai 

temeinice) că scăderile mani
festate în anul care se încheie 
au fost simple accidente. De

Tot mai bine. Și să crească 
Mîndre fete, cosînzene, 
Și flăcăi voinici, măi nene, 
Pe măsura vremii noi.

Ia mai minați, măi !

Hăi ! Hăi !

Să urăm cu bucurie
Celor ce. cu măiestrie 
(Prichindei, școlari, codane, 
Muncitori, studenți, cătane. 
Profesori
Și regizort)
Zi și noapte au lucrat 

asemenea, ca orice craiovean, 
vreau ca tînăra noastră formație, 
Știința, să nu ne mai dea atîtea 
emoții, să facă numai jocuri 
bune și să-și consolideze pozi
ția în clasament.

în anul 1965 asociația spor
tivă a uzinei Electroputere-Gra- 
iova și-a propus să mărească 
numărul membrilor UCFS de la 
4 000 la 7 000. Ne gîndim, de 
asemenea, la înființarea unor noi 
secții sportive, la creșterea ca
litativă a întrecerilor, la sporirea 
numărului de purtători ai In
signei de polisportiv. Vrem ca 
anul 1965 să marcheze o coti
tură însemnată în viața spor
tivă a uzinei noastre. Să facem 
ca lozinca „Primii în producție, 
primii în sport" să devină o rea
litate.

închei, urînd tuturor sportivi
lor, cadrelor tehnice salariate și 
obștești, succes deplin în anul 
1965 și la mulți ani I

ALEXANDRU DOMBI 
director general al uzinei 

„ Elect roputere" Craiova

Eforturi susținute

A mai trecut uf. an 1964 n-a 
fost prea generos cu sportivii noș
tri, în special la marile întreceri 
de la Tokio. El ne-a oferit însă 
un bun prilej de experiență și mul
te, multe învățăminte. Dar, aceste 
învățăminte vor putea fi rodnice 
numai dacă vom trece neîntîrziat 
la valorificarea lor, prin raporta
rea precisă la condițiile și posi
bilitățile noastre. De aceea a- 
dresez lui... „1965“ cîteva dezide
rate concrete :

Cel spectacol minunat
Ce-n August, în fapt de seară, 
Patriei îl închinară
Și partidului iubit 
De marea aniversare.
Să urăm și celor care 
In întreceri mici, ori mari, 
Ei s-au dovedit mai tari, 
Handbaliștii, știți anume, 
Sînt mereu primii din lume 
Și-n ăst an, jucînd cu foc. 
Din nou luat-au primul loc 
T&t așa minați, flăcăi, 
Luați și pe-alți după voi !

Hai ! Hai I

Rapidistele, măi nene, 
Sînt din nou „europene".
Cupa mîndră și măiastră 
lat-o la ele-n fereastră.
Iar la anul, vezi matale,

MIRCEA COSTEA
(Continuare in pag. a 8-a)

— O radicală îmbunătățire 9 
concepției antrenorilor cu privire 
la procesul de pregătire a sporti
vilor, pe linia celor mai înaintate 
cuceriri pe plan mondial ale? 
teoriei și practicii, adaptate- 
creator specificului nostru. In 
această privință așteptăm o con
tribuție mai substanțială a cate
drelor Institutului de Cultură 
Fizică

— Eforturi susținute pe linia 
ameliorării pregătirii copiilor și 
juniorilor. Aceasta să se reflecte 
în îmbogățirea conținutului pro
gramelor școlare și, de asemenea, 
în concretizarea pe grupe de 
vîrstă. în fiecare ramură de sport, 
a conținutului multilateral al' 
pregătirii. La baza acestei ac
țiuni să stea principiile respectării 
particularităților fizice și psihice 
și cel al succesiunii gradate.

— îmbunătățirea muncii de cer
cetare științifică, bazată pe ex
periențe care să permită genera
lizarea noului

— Mărirea răspunderii tuturor 
organelor sportive pentru crea
rea unei opinii mai juste fată de 
problemele educației fizice. îri 

special pentru o mai bună înțe
legere a rolului exercițiilor fizice* 
și al sportului (în menținerea să
nătății. educarea caracterului 
etc.). Să subliniem, deci. în mai 
mare măsură însemnătatea igie
nică și pedagogică a practicării 
exercițiilor fizice și sportului în 
masele largi

Iată ce doresc — in linii mari — 
să ne aducă .,1965 pentru a se. 
ajunge la îmbunătățirea substan
țială a activității sportive din 
țara noastră și la situarea ei la 
nXveJul cerințelor actuale.

ION SICLOVAN 
rector al I C. F.

Rezultate pe măsura 
condițiilor

In scurt timp vom păși în în
treceri noi. importante. Trăgînd 
învățămintele care se cuvin dire 
sezonul sportiv trecut muncind 
cu rivnă, cu pasiune și perseve
rență. să contribuim din plin, la 
o și mai mare înflorire a sportu
lui rominesc. Urez din toată ini
ma colegilor mei. de sport șt mal 
cu seamă atleților — porniți pe 
un drum ascendent — un victo
rios 1965 !

I
IOLANDA BALAȘ

maestră emerită a sportului

Inimile noastre 

să fie pe inâițimr

Sînt multi ani de cînd am în
drăgit sportul, de cînd mă număr 
printre nelipsiții tribunelor. Inima 
mea este... pe înălțimi cînd pot 
aplauda victoriile roinînești. Anul 
’64 mi-a oferit asemenea tmilejurL

COLEA RAUTU
artist emerit

(Continuare in pag. a 2-a)
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Vacantă la Palat»

INTERVIU
CU
CU
ȘI

MOȘ GERILĂ,
SETILA

OCHILĂ».
uitîndu-md în dreapta și. în stîngaTot

la minunățiile din orășelul pionierilor, deo
dată simt că-mi fuge pămîntul de sub pi
cioare. Se face întuneric, alunec în gol și 
mă trezesc în fata lui Moș Gerilă.

— Cum am ajuns aici ? — întreb.
— Pe tobogan. Așa se intră la carnava

lul pionierilor, răspunde zîmbind... Moș 
Gerilă. Ce vrei : dans, antren... surprize 1 
In sfîrșit, cu poeziile cum stai ? Uite, dacă 
îmi spui una îți dau un carnet frumos 
pentru notițe.

— Am carnet. Mi-a dat redacția.
— Ai. dar n-o să-ți ajungă foile cînd 

vei începe să scrii despre întrecerile spor
tive pionierești organizate cu ocazia va
canței de iarnă.

— De unde știi ?
— Rămîne între noi ?
— Rămîne.
— Am colaborat cu consiliul asociației 

sportive „Palatul pionierilor44. Știi, eu răs
pund de premieri. Acum, notează: 240 de 
pionieri (cîte 30 din fiecare raion) în între
cerile de șah din cadrul Spartachiadei de 
iarnă. Tot la capitolul ăsta : concursuri de 
gimnastică, tir, patinaj, schi și tenis de 
masă. De asemenea... Setilă 1

— Da, Moș Gerilă — răspunde o mogîl- 
deață.

— Continuă tu, că eu trebuie să împart 
niște daruri. Uite, mi-a venit un grup de 
„cravate" numai cu note de 10. Hai, Barbă- 
Cot, să mai aducem un sac cu daruri din 
magazie, că puștii știu cîte 7—8 poezii pe 
dinafară. . 1

— Să mergem — propune Setilă.
Ne strecurăm cu greu printre dansatorii 

costumați în cosmonauți, scufițe roșii, muș
chetari vulpi, Ilene Cosînzene și după cî- 
teva minute ajungem în „sala de sport" 
a carnavalului.

— Aici — îmi explică Setilă — am orga
nizat pentru cei mai mici sportivi ai Pala
tului întreceri de tir distractiv, popice și 
pescuit cu surprize. Știți, așa îi atragem 
noi ia început în sport După cum vedeți, 
avem doi arbitri destul de competenți : pro
fesorii de educație fizică Constantin Țur- 
caș și Radu Constantin, 
departe...

— Setilă, pot să-ți pun
— Și două.
— De ce te-ai costumat
— Fiindcă mereu mi-e 

apă. De tot ce e nou. Acum, de pildă, tare 
aș fi curios să știu ce le spun pionierilor 
frații Vedetică.

Ne apropiem de o mică estradă. Frații 
Vedetică — Horia Căciulescu și Adrian Pop 
— se lăudau în fața copiilor că ei sînt cei 
mai grozavi sportivi. Bunăoară, la o între
cere de săniuș : „Noi la un concurs o dală, 
cînd ne-am dart drumul din deal / Nu ne-am 
oprit lingă juriu, ci în gară, ia Predeal”. 
Copiii se amuză copios. Setilă e numai 
ochi și urechi. însetat de lucruri noi, a

Să mergem mai

o întrebare ?

așa ?
sete. Dar nu de

uitat de mine. Noroc că Ochilă, care .vede 
tot“, îmi vine în ajutor.

— îmi dați voie — se recomandă el — 
eu sînt Ochilă. Omul care vede tot. Zăresc 
acum, de pildă, pe cei 100 de sportivi ai 
Palatului oare au plecat să-și petreacă va
canța de iarnă în tabără la Bușteni. O 
parte din ei fac la ora asta antrenament 
pe pîrtia de schi. Cornel, Mioara, Puica și 
Adrian își dau acum drumul cu sania toc
mai din vîrful dealului. Formidabil, uitați, 
au căzut 1

— Nu văd nimic — spun.
— Nici eu, dar îmi imaginez că așa fac. 

Despre înotători pot însă să vă spun ceva 
mai mult. Mă antrenez cu ei Mergem de 3 
ori pe săptămînă la bazinul acoperit Flo- 
reasca și rezultatele nu sînt de loc slabe. 
Ați văzut echipa noastră de gimnastică ar
tistică ? Iată, execută acum în jurul po
mului de iarnă „Dansul fulgilor de zăpadă’*. 
Are succes 1 Apropo : v-a rug’at Moș Ge
rilă să treceți pe la el. Vrea să vă vor
bească și despre succesele pionierilor no
ștri la atletism, fotbal, volei, handbal, pla
norism ș.a. Spune că v-a pregătit și un 
carnet frumos pentru notițe. La urma urmei, 
dacă nu știți nici o poezie îi , spuneți și 
dv. un basm frumos despre fotbalul celor 
mari.

VISILE TOFAN

I
I



plin funcțiile, tabelele înregistrau 
rezultatele și primele zile ale ano
timpului erau întîmpinate cu o 
revărsare de tinerețe.

Am notat și nume : cel al lui 
Emil Șerban, ajustor la montaj, 
de 19 ani, sau al colegului său 
de vîrstă și de meserie, Ilie Mi- 
halea, sau al sudorului Ilie Co- 
drescu. Sînt primii care au în
ceput să se remarce din cei 8 702

știe ? Poate că acum vor reuși 
cei de la motoare să-i doboare 
recordurile! Doar îl au și ei pe 
Marin Moldoveanu, care a fost 
campion la atletism pe uzină, astă 
vară, competiție ce se desfășurase 
sub soarele dogoritor.

Și calculele continuă, o dată cu 
rezultatele : cei de la vagoane îl 
au responsabil sportiv pe Ștefan 
Geac, maistru lăcătuș și fost ar
bitru internațional de fotbal. Și 
cei de la motoare îl au pe Gbeor- 
ghe Grigore, căpitanul unei echipe 
de popice cu multe rezultate vic
torioase. Tinerii de la vagoane l-au 
avut antrenor la lupte chiar pe 
Jean Chirtop, care a lucrat în 
secția lor pînă la pensionare, iar 
Dumitru Mogoș, care face acum 
sport de performanță la „Metalul", 
de aici a fost recrutat. în ce fel?.„ 
Remarcîndu-se în cadrul unei Spar- 
tachiade.

Spartachiada a început ! Ea 
cuprinde repede mase mari de 
oameni. Scoate în evidență cali
tățile, pompează nume noi spre 
sportul de performanță. Și, mai 
ales, își consemnează prezența, care 
a devenit tradițională în sezonul 
denumit alb, chit că avem de-a 
face cu adevărate zile de primă
vară, cum au fost cele de pînă 
acum.

pre multe. Cînd l-am întrerupt 
amintindu-i că subiectul nostru era 
viața lui, m-a privit foarte mirat 
și mi-a spus : „Păi, eu despre ce-ți 
vorbesc ? Ce-s astea toate, nu-s 
viata mea ? !“

Deci, legăturile nu erau noi.
Și totuși, într-o apropiată zi de 

iarnă, pe la ora prînzului, am 
făcut cunoștință cu un cu totul 
alt aspect, necunoscut mie pînă

De hala secției „motoare" de la 
„23 August" mă leagă amintiri 
mai vechi. Trecerile pe-aici se 
aseamănă în mintea mea cu niște 
trepte, ori cu un grafic ascensiv, 
ori cu un șir de satisfacții din 
ce în _ î 
aici, ar. de an, grupuri de oameni 
strîngîndu-se în fața unor mo
toare tot mai noi, tot mai per
fecționate, am asistat la calcule 
și chinuri creatoare care duceau 
la noi prototipuri, am fost mar
torul primului șablon care scria 
pe un ambalaj imens adresa be
neficiarului din străinătate și am 
răsfoit, în ultima vreme, un im
presionant catalog de comenzi.

Pretindeam a cunoaște destul de 
bine hala aceasta care îmbină 
grandoarea pieselor cu delicatețea 
de giuvaergerie a conexiunilor, 
zgomotele imens răsunătoare cu 
fîșîitul delicat al sudurii moderne. 
Cunoșteam și o seamă de oameni : 
pe maistrul Udrea, pe care o dată 
cînd l-am rugat să-mi vorbească 
despre viața lui, mi-a vorbit des
pre motoare, despre marile ma
gazine de pe Calea Grivi- 
ței, despre colegul său Ion 
Pan, care avea nu știu ce preo
cupări, despre un inginer care fu
sese lucrător la el în secție, des-

La 3 ianuarie

ce mai mari. Am văzut
Etapa a V-a 

a campionatului republican

TRADIȚIONALA
PREZENTĂ

CORNELII) LEU

Voleibaliștilor le revine cinstea de a 
susține primele întreceri interne ofi
ciale ale anului 1965, pe care ne pre
gătim să-l întîmpinăm. Duminică, 
3 ianuarie, se vor desfășura meciurile 
din cadrul etapei a V-a a campiona
telor republicane, seria I. Programul 
etapei anunță întreceri interesante, care 
vor determina, fără îndoială,’schimbări 
în clasament. Etapa echipelor feminine 
„favorizează" pe spectatorii bucureș- 
teni, care au prilejul să urmărească 
8 din cele 12 formații. Aceasta în
seamnă că la București vor juca 
aproape toate echipele noastre frun
tașe. Dar, iată întregul program al 
etapei din 3 ianuarie 1965:

In BUCUREȘTI, sala FLOREASCA, 
de la ora 8,30: Progresul — Voința 
Craiova (f), Știința — C.S.M. Cluj 
(f), Rapid — Știința Cluj (f) și Pro
gresul — Știinta Timișoara (m) ; sala 
DINAMO, de la ora 17,30: C.P. Bucu
rești — Dinamo (f)ț* un. meci de mare 
atracție, și Dinamo — Steaua (m), la 
fel de promițător.

In țară — PLOIEȘTI : Petrolul — 
Rapid București; CLUJ: Știința — 
Constructorul Brăila ; BAIA MĂRE: 
Minerul — Farul Constanța ; BRAȘOV: 
Tractorul 
Știința - 
natul masculin ;
Metalul București; 
Faruj — Partizanul 
campionatul feminin, 
remarcă întîlnirea de 
liderul clasamentului 
tul de dificil și meciul de la Constanța, 
dintre performera ultimei etape — Fa
rul — și Partizanul roșu Brașov, o e- 
chipă care pînă acum a realizat rezul
tate bune.

membri UCFS cîți sînt în uzină. 
După ei urmează alții și alții. Fie
care ține la prestigiul secției lui, 
a grupei sportive din care face 
parte. Din jur se aud nu numai 
comentarii, dar și rezultate. Se 
aude că alături, în hala de vagoa
ne, s-a făcut o mobilizare mai 
bună. Acolo se află Tudor Stan- 
cu, campion pe uzină la haltere 
în Spartachiada republicană. Cine

acum. în mijlocul halei, printre 
mașini-unelte, stive de materiale și 
piese de motoare, se desfășura 
.Spartachiada".

Da, Spartachiada, care își pune 
amprenta pe zilele umede și negu
roase ale acestei ierni, care a 
devenit o tradiție, începuse să se 
desfășoare și aici. între două 
schimburi, tinerii se întreceau la 
haltere. Galeria își exercita din

DE VACANTA

EtEPOl&TAJ

hl
Șl

i/esc zorile. Ceața deasă și rece, 
care ne învăluise la plecai e, 
începe să se destrame. Ne în

dreptăm spre Cota 1400 și, dacă va 
fi nevoie, poate mai sus, în cautarea 
zăpezii. Lângă mine urcă cu pași ho- 
tăriți. cercetînd cu luare aminte fie
care colțișor, admirînd brazii falnici 
(a căror înălțime depășește propria t 
imaginație) Marinică Stan, din anul 
1 al Grupului școlar profesional „Gal- 
vani-Tei". Urcă pentru prima oară 
pe munte. Este rugbist la „clasa" 
profesorului Baraș. Fiindcă a învățat 
bine și a dovedit talent în mânuirea 
balonului oval, a primit un bilet pen
tru Sinaia din partea Școlii spori ive 
ide elevi nr. 1. De fapt, întregul ■ grup 
■aparține acestei școli de viitori re- 
■cordmeni și performeri. Esie școala 
care l-a format pe .Gheorghe Costache, 
recordmenul mondial de 
ciocan, pe 
speranțelor, taleristul Bogdan Mari
nescu, pe alți trei atleti consăcrati, 
săritorii cu prăjina. Petre Astafei și 
Afanasie Savin și sprinterul Aurel 
•Sta.matescu.

Sîniern, cum tun spus, in căutarea 
. zăpezii. Ne cheamă pirtiile din apro

pierea cabanei Vîrful cu Dor, cu ză- — 
.paria lor imaculată, așternută din bel
șug. Dină acolo. într-o atmosferă 
animată, se țes primele secvențe ale 
jilmului acestei minunate vacanțe. 
'Afexăndrel Ciuc povestește colegilor 
lui, voleibaliștilor, cît de bucuros a 
fost, zilele trecute, clnd profesorid 
Dragomir l-a felicitat la careul mic 

•de la vila „Dunărea", pentru succe
sele obținute la carte și în sport. Gim
nasta de la „artistică", Viciorița 

<Gheorghe (media 9,61 pe primul tri- 
imesiru și, ca viitoare absolventă a 
jșcolii medii, aspirantă la un loc prin- 
•tre studentele de la „Electronică"), 
'împărtășește colegelor ei mai mici pă
rerea de rău că va trebui să se des- 
ipartă de profesoara Ana Hărgălaș... 

‘Aceasta doar i-d condus primii pași 
un sport și a adus-o, in cîțiva ani, 
Ha nivelul gimnastelor de categoria I. 
<O altă gimnastă, Rodica Branea, 
tmezina grupului (12 ani neimpliniți) 
•descrie cu lux de amănunte impresii 
•de la vizitarea muzeului Peleș. Frații 
ÎEleita și Valerian Mirza (ailet și vo- 
Ueibalistă) relatează aspecte de 
‘primele concursuri organizate, la foc 
de tabără, cu temele „Ai recunoscut 
interpretul?" și „Cine recită mai fru
mos?"... Veronica Fodor și Luana

juniori la
campionul european al

la

SPORTUL POPULAR
Peg. a 2-a Nr. 4583

de
căutarea zăpezii, un scurt popas aproape de Cota 1400... In prim plan, handbalistele de la Școala sportivă 

elevi nr. 1 fac un reușit schimb de baloane sub pri virile antrenorului lor, prof, Valeriu Gogîltan...
Foto: Petre Stan

freamăt, atîta voie bună și atîta tine
rețe I Fiecare moment ține de bucu
riile vacanței. Încearcă, să le înmă- 
nunchezi pe toâte. Efort inutil, mei 
o șansă de izbindă; fiindcă riști să 
le pierzi șirul. Aici la munte, ca de 
altfel pretutindeni, copiii patriei dau 
jrîu liber veseliei lor sănătoase,, 
trăiesc cu adevărat o copilărie a vi
selor implinite.

Mercioiu au pregătit o surpriză: o 
poezie pentru 30 Decembrie, de ziua 
Republicii... Și cite nu sînt de po- 
vesi it! O vor face cu siguranță, la 
sfirșitul vacanței...

lată-ne și sus. Toată lumea uită 
parcă de oboseală. Un singur girul 
îl animă pe fiecare: să folosească 
cit mai mult șederea aici, aproape 
de... cer, să admire panorama nespus 
de frumoasă a Bucegilor.

— Băieți, legăturile schiurilor slut

bine prinse ? întreabă unul din pro
fesori.

Un „da" prelungit „sparge" liniștea 
locurilor.

— Atunci, cit mai repede, pe pîr- 
tii !...

Voleibaliști, handbaliști, rugbiști, 
gimnaști și atleți taie pirtiile, descriind 
în cadrul unui original cros pe 
schiuri, un infinit de zigzaguri. Toți 
caută să deslușească cit mai bine 
tainele schiului. E atita mișcare, atîta TIBER IU STAMA

- C.S.M.S. lași; GALAȚI: 
Minerul Bihor, în campio- 

SIB1U: C.S.M. —
CONSTANȚA: 

roșu Brașov, în 
Dintre acestea se 
la Ploiești, unde 

susține un joc des-

rȚ'8 J
REZULTATE BUNE OBJINEHE 

DE TINERII ÎNOTĂTORI REȘIRNI
103 înotători și înotătoare de Ir 

S. S. E. și Olimpia au participat, re
cent, la un concurs desfășurat la bazi
nul acoperit „30 Decembrie" din Re
șița. Cu acest prilej au fost realizate c 
serie de rezultate meritorii, printre 
care și cîteva recorduri republicane de 
juniori și copii. Astfel, Dorina Mezinca 
— în vîrstă de 12 ani — a parcurs 
distanța de 100 m fluture în 1:24,0 
(nou record de fetițe cat. a II-a), Zenc 
Giurasa a fost 
la 100 m spate 
cat. a II-a), iar 
lizat timpul de 
(nou record de

Alte rezultate: 100 m fluture ju
niori: N,. Țat 1:09.0; 50 m fluture 
băieți: Dan Pomîjansehi 37,9, Eugen 
Aimer 38,9; 100 m liber fetițe : lise 
Hrusca 1:20,0 ; 100 m liber băieți : 
Gabriel Columb 1:13;8.

cronometrat în 1:07,8 
(nou record de juniori 
Daniela Coroiu a rea- 
1:20,0 la 700 m liber 
fetițe cat. a II-a).

A. RUDEANU — coresp.

CE AȘTEPTAM DE LA ANUL SPORTIV 1965
s

(Urmare din pag. l-a)

Fără intenția de a lua rolul lui Polo- 
nius, care dădea sfaturi iubitului său 
fiu, I.aorte, mi-aș îngădui să exprim 
față de tinerii ce aspiră la măiestrie sau 
cei ce se află de pe acum printre artiștii 
stadioanelor un gînd care să le îndrume 
pașii în „’65"...

...Talentul, oricît de generos, să fie 
susținut de un mare volum de muncă. 
Spunea, odată, un desăvîrșit pianist: 
...„cînd nu repet o zi o simt numai eu, 
cînd nu repet două, o știe și soția mea, 
clnd nu repet trei, începe s-o știe și pu
blicul".

Sportivii noștri să nu uite acest 
lucru.

Fiecare sportiv poartă în sacul său 
de antrenament medalia de aur a vic
toriei 1 Aș dori din tot sufletul ca în 
1965 cît mai mulți tineri romîni să și-o 
poată prinde în piept.

0 „cotitură** la lupte libere
Anul care a trecut, prin multitudinea 

întrecerilor sportive internaționale pe 
care le-a avut programate, a fost foarte

prețios in concluzii pentru sportivii, an
trenorii și activiștii noștri din dome
niul culturii fizice și sportului, in anul 
care vine, ca și în cei ce vor urma 
se așteaptă o muncă mai intensă, o mai 
mare mobilizare din partea tuturor ce
lor care au îmbrățișat această activitate, 
astfel ca viitoarele rezultate să fie la 
nivelul condițiilor optime de care dis
punem.

In scurt timp vom intra intr-un nou și 
bogat sezon competifional de lupte. In 
fruntea confruntărilor internaționale im
portante pentru acest sport stau cam
pionatele mondiale de lupte clasice care 
se vor disputa în Finlanda. Doresc ca 
tinerii luptători Gh. Staiciu, I. Gabor, 
S. Popescu care, probabil, vor completa 
lotul nostru alături de sportivii con- 
sacrați, să se ridice la valoarea îna
intașilor. Așteptăm, de asemenea, ca pe 
viitor, în luptele libere să se producă o 
cotitură, care să situeze acest sport la 
nivelul prestigiului pe plan internațio
nal cucerit la „clasice".

Pentru gloria sportivă Să ne apărăm

ION CORNEANU
antrenor emerit

a patriei
Trăim ultimele ceasuri ale anului 

1964. Noi, muncitorii uzinelor „Grivița 
Roșie" din Capitală, am realizat anul 
acesta succese însemnate în producție, 
cu care ne mîndrim. Cu același elan 
iii muncă ne vom strădui ca încă din 
primele ziile ale lui 1965 —• ultimul 
an al șesenaiului — să dăm bătălia 
pentru a spori producția și să reali
zăm lucru de cea mai bună calitate.

Sîntem în același timp și mari 
iubitori ai sportului. Ne mîndrim cu 
sportivii fruntași ai uzinei, și îndeo
sebi cu tugbiștii, care atît în țară 
cît și peste hotare sînt demni amba
sadori ai 
însă ca 
înălțimea 
de: partid 
din țara 
noi pentru a obține succese de seamă 
în producție, tot astfel și sportivii să 
se pregătească temeinic, să nu procii- 
pețească nici un efort pentru gloria 
sportivă a patriei noastre.

CONSTANTIN BUZATU 
montator ta centrul 1 vagoane, 

uzinele „Grivița Roșie"

sportului românesc. Am dori 
toate sparturi ie să fie la 
condițiilor minunate create 
și guvern mișcării sportive 
noastră. Așa cum muncim

prestigiul cucerit
Pentru mine și pentru colegii mei de 

echipă de la Dinamo București anul 
1D65 ne dă prilejul de a confirma că 
sînfem printre cele mai bune formații 
de club dih Europa. Pentru aceasta însă 
este necesar să ne pregătim în conti
nuare cu atenție și să reușim în 1965 
ceea ce am ratat în 1963.: cucerirea 
„Cupei campionilor europeni".

Totodată, doresc din toată inima ca 
fetele să se comporte la înălțimea pres
tigiului handbalului nostru, cu prilejul 
campionatului mondiiail, care va avea 
loc în toamnă In R.F. Germană, păs- 
trîndu-și titlul cucerit în 1962 
rești.

Am speranța că handbalul 
va continua să strălucească

la Bucu-

romînese 
prin noi 

succese de prestigiu, contribuind în a- 
cest mod la afirmarea tot mai puter
nică a mișcării noastre sportive pe plan 
internațional.

PETRE IVANESCU 
maestru emerit al sportului



ANCHETA NOASTRĂ DE ANUL NOU

CEI MAI BUNI SPORTIVI R0MIN1
AI ANULUI 1964

Ca în fieaore an norul nostru a întreprins o anchetă pentru sta
bilirea celor moi buni 10 sportivi romîni. De data aceasta am 
adresat tradiționala întrebare unui număr de antrenori, secre

tari de federații și altor specialiști
Pe baza răspunsurilor primite am stabilit următorul clasament:

Ne răspunde tov. ARISTID MOLDOVAN, directorul studioului „Alexandru Sahia*

1. IOLANDA BALAȘ. Pentru a 
doua oară consecutiv Ioli a ob
ținut medalia olimpică de aur. In 
întrecerile de la Tokio ea a sta
bilit, totodată, un nou și valoros 
record olimpic cu rezultatul de 
1,90 m. Marele sucoes realizat pe 
Stadionul Național a încununat un 
nou an de victorii înregistrate în 
toate concursurile interne și in
ternaționale.

2. M1HAELA PENEȘ. După o 
serie de valoroase recorduri repu
blicane de junioare si mai ales 
după ce, cu numai cîteva zile îna
inte de J.O. își înscrisese numele 
pe tabela de onoare a învingăto
ri lor prjmei ediții a campionatelor 
europe,,e de juniori, Mihaela Penes 
— 17 ani. cea mai tînără compo
nentă a lotului nostru olimpic — 
a uimit lumea sportivă cucerind 
medalia de aur la aruncarea su
liței.

3. IOAN MOSER. Apreciat una
nim drept cel mai bun jucător 
dintre toți cei care au evoluat la 
ediția 1964 a campionatului mon
dial de handbal în 7 de la Praga. 
Moser — golgeterul competiției — 
a adus o mare contribuție la cu
cerirea de către echipa noastră 
reprezentativă a celui de al doilea 
titlu de campioană mondială.

4. ION TR1PȘA. După o se
rie de concursuri in care a rea
lizat performanțe de valoare mon
dială Tripșa a stabilit un valoros 
record republican (593 p) șt a în
cheiat sezonul competițional cu un 
loc doi la J.O., la numai un punct 
diferență de cîștigătorul medaliei 
de aur.

5 VALERIU BULARCA. Boga- 
, tu lui său palmares internațional, 

maestrul emerit al sportului Va- 
leriu Bularca i-a adăugat, la To
kio, medalia de argint la lupte 
clasice. La vîrsta cind se gîndește 
să se retragă din activitatea com- 
petițională pentru a se dedica, cu

INTERVIU FULGER: „Cum (Iți dori Să jOă€C 
echipele noastre de fotbal în 1965?...“

Qu 24 de ore înaintea so
sirii lui ’65 un redactor al 
rubricii de fotbal a întreprins 
un interviu fulger în rîndul 
iubitorilor sportului cu ba
lonul rotuncL La întrebarea: 
„Cum ați dori să joace echi
pele noastre în 1965 re
dactorul nostru a primit ur
mătoarele răspunsuri:

....Cum să joace? La această între
bare nu răspund. De ce ? Pentru că 
pînă acum fotbaliștii noștri s-au tot 
jucat. S-au tot jucat cu speranțele noa
stre. Cum să se comporte ? Asta cred 
că trebuie să fie întrebarea. La nivelul 
condițiilor pe care le au. Să nu trans
pire fotbalistul cînd e pe gazon pentru 
Mimi, care a venit și ea în tribună, 
ori pentru nea Vasile, gestionarul de la 
bufetul „Valea Mărului", ori pentru 
motoreta pe care o pune la bătaie „Loto

Pronosport". Să-l facă ,să transpire pe 
fotbalist antrenorul la antrenament. 
Așa cum am transpirat eu cînd am 

a scultat la radio meciul de la Milano.
Reprezentativa țării să poată fi făcută 

pe scheletul oricărei echipe din cate
goria A (înțelegeți încotro bat...). Vreau 

toată pasiunea și priceperea, fru
moasei munci de antrenor, Bu- 
laroa este fericit că și-a completat 
palmaresul cu o medalie olimpică.

6. LI A MANOLIU. în cea mai 
disputată și mai valoroasă între
cere din istoria aruncării discului. 
In care primele cinci clasate au 
întrecut recordul olimpic de la 
Roma, campioana si recordmana 
țării noastre Lia Manoliu a reedi
tat succesul de la J.O. din 1960 
aducînd atletismului, rominesc, pen
tru a doua oară, o medalie olim
pică de brom.

7. AUREL VERNESCU. Câști
gător a două medalii olimpice de 
bronz în întrecerea celor mai buni 
caiaciști ai lumii, pe lacul Sa- 
gami. Aurel Vernescu a confir
mat prestigiul său internațional.

8. HILDE LAUER. Muncind cu 
deosebită perseverență Hilde a con
firmat la J.O. valoarea sa ridi
cată, inscriindu-și numele pe ta
belul medaliaților olimpici în pro
ba de caiac simpla (argint) și în 
cea de dublu, cu Cornelia Sideri 
(bronz ).

9. FLORIN GHEORGHIU. La 
Olimpiada de la Tel Aviv, în urma 
unui excelent punctaj și unor re
zultate remarcabile, el a obținut o 
notă de mare maestru internațional.

10. PETRE 1VANESCU. Unul 
dintre handbaliștii noștri care au 
contribuit la succesele repurtate 
— și in acest an de handbalul 
rominesc. Petre Ivănescu are o 
deosebită forță de șut. cunoscută 
și... temută de toți portarii, o teh
nică superioară, Modestia și serio
zitatea cu care se pregătește l-au 
făcut să ajungă și să se mențină 
pe treptele cele mai înalte ale 
măiestriei.

Au mai obținut voturi: Andrei 
Igorov, Viorel Moranu, Gheorghe 
Costache, Viorica Viscopoleanu, 
Șerban Ciochină. Ion Cernea, Con
stantin Ciucă, Dumitru Pîrvulescu.

să văd fotbal în ’965, nu ca în '64 — 
joc de fotbal. încolo ce să mai spun? 
Deci, la muncă."

NICUȚA TANASE 
scriitor

★
„...Cum aș dori să joace echipele 

noastre în ’65 î Foarte bine ! M-aș 
bucura ca '65 să ne dea un Herlea in 
fotbal, care să evolueze „con brio" pe 
scenele marilor capitale ale fotbalului. 
Nu sînt un specialist al rotundului ba
lon dar mi se pare că atîta timp cît

VALENTIN LOGHIN 
prim solist al Teatrului 

de Operă și Balet 
al R. P. Romîne

....Aș dori ca 1965 să aducă fotba
liștilor un alt mod de a gîndi. Desigur 
— despre ei, desjrre comportarea lor 
și mai ales despre obligațiile ce le au. 
In țara noastră sînt create condiții 
minunate de practicare ă spoiturilor. 
Fotbalul, în această privință nu face 
excepție. Dimpotrivă... Și atunci, de ce

Regizorii și operatorii studioului 
cinematografic „Alexandru Sahia" au 
manifestat și anul acesta o vie pre
ocupare pentru subiectele sportive, 
prezentînd publicului imagini filma
te cu prilejul celor mai importante 
competiții interne și internaționale, 
precum și o serie de documentare 
inedite și instructive. Pentru 1965, te
matica se prezintă mai bogată și mai 
interesantă. O convorbire purtată cu tov. 
ARISTID MOLDOVAN, directorul stu
dioului, ne-a oferit prilejul să prezen
tăm cititorilor „cu un ceas mai de
vreme" cîteva din filmele ce vor fi vă
zute în noul an.

— In primul rînd vreau să precizez. 
ne-a spus tov. Moldovan, că una din 
preocupările permanente va fi oglin
direa „la zi“ a evenimentelor sportive 
interne și internaționale. Studioul 
nostru se va strădui să prezinte der- 
biurile și finalele campionatelor repu
blicane, disputele internaționale ale 
sportivilor romîni. marile competiții 
cu caracter european ce vor fi găzdu
ite în 1965 de țara noastră. In afara 
acestora, care vor fi cuprinse in jur
nalele de actualități, studioul nostru 
va lucra în 1965 șapte sau opt jur
nale. care se vor ocupa at it de com
petiții de amploare, ca de pildă „in
ternaționalele" de atletism, cit și de 
prezentarea unor aspecte ale antrena
mentului sportiv. In plus, in 1965

Din agenda pasionalilor de fotbal
IATĂ REZULTATELE FINALELOR CELOR MAI IMPORTANTE COM

PETIȚII FOTBALISTICE DIN ANUL 19641

„Cupa Europei" : Spania — U.R.S.S. 
2—I (21 iunie, Madrid).

„Cupa campionilor europeni" : Inter- 
nazionale Milano—Real Madrid 3—1 
(27 mai, Viena).

„Cupa intercontinentală": Inter- 
nazionale Milano — Independiente 0—1 
(9 septembrie, Buenos Aires), 2—0 (23 
septembrie. Milano), 1—0 (25 septem
brie, Madrid).

„Cupa cupelor" : Sporting Lisabona 
— M.T.K Budapesta 3—3, 1—0 (13 și 
15 mai, Anvers).

„Cupa orașelor tîrguri" i Real Sara
gossa — F.C. Valencia 2—1 (24 iunie, 
Barcelona).

această atît de îndrăgită ramură spor
tivă își menține o poziție codașă în ie
rarhia sporturilor de la noi ?...

Așadar, cuvîntul de ordine pentru 
toți fotbaliștii să fie în anul viitor: 
către un fotbal de cît mai bună cali
tate, tehnic și spectaculos..."

MARIA VANGHELE 
ing. chimist la Laboratorul 

central „Textila“-Grivița

★
„...Să joace cu talent, cu fantezie. 

Să fie mai în rol — cum se spune la 
noi în teatru. Să dispară de pe tere
nurile gazonate incidente de felul ace
lora care, de pildă acum, m-au lăsat 
fără partener la dans, in noaptea de 
revelion. Ca să fiu mai explicită: so
țul meu, Jenei, stă acum în pat cu pi
ciorul imobilizat... Și tot în legătură cu 
fotbalul : mi-aș dori pentru '65 un rol 
într-un film cu fotbal. Cred că m-aș 

nu vom avea mari personalități nu vom 
avea nici „orchestre" (echipe) mari. 
Valoarea, strălucirea unei formații o 
dau componenții săi. Deci...

descurca mai bine ca... Vă rog să mă 
scuzați; am ceva pe foc. La revedere..."

VASILICA TASTAMAN-JENEI 
actrița la Teatrul de Comedie

★
„...Doresc ca echipele să practice 

un fotbal spectaculos, cu zeci de șu
turi la poartă, cri goluri multe, cu ju
cători disciplinați și deci... cît mai

Iată și meciurile din preliminariile 
campionatului mondial din acest an :

Grupa a II-a : R.F. Germană — Sue
dia 1—1.

Grupa a III-a : Luxemburg — Franța 
0—2, Franța — Norvegia 1—0, Luxem
burg — Norvegia 0—-2, Iugoslavia — 
Luxemburg 3—1.

Grupa a V-a i Albania — Olanda 
0—2, Olanda — Albania 2—0, Irlanda 
de nord — Elveția 1—0, Elveția — Ir
landa de nord 2—1.

Grupa a Vll-a : Grecia — Dane
marca 4—2, Grecia — Țara Galilor 
2—0, Danemarca — Țara Galilor 1—0.

Grupa a VIII-a : Italia — Finlanda 
6—1, Scoția — Finlanda 3—1.

puține proteste la deciziile arbitrilor. 
Doresc fotbal de calitate și arbitraje 
de calitate. F. R. Fotbal să revizuiască 
loturile de arbitri și să promoveze 
elemente curajoase și de perspectivă..."

IONEL DUMITRESCU 
maistru, 

C.I.L. Pitești
■4r

„...Aș vrea ca în 1965 să consum 
mai puține antinevralgice decît în 1964 
din cauza fotbalului. (Eu țin cu Pro
gresul). Aș vrea să citesc, într-o luni 
dimineață, în ziarul „Sportul popular" 
că în etapa din duminica respectivă 
înaintările au înscris un număr record 
de goluri deși cei mai buni oameni de 
pe teren au fost portarii. Aș vrea ca

fotbalul să nu mai fie mereu ținta tu
turor caricaturiștilor, cu sau fără idei, 
a epigrami.știlor, cu sau fără poante... 
Ei, și cite n-aș mai vrea încă..."

PREDA NEDELCU
funcționar la Casa de Economii 

’ și Consemnațiuni a R. P. Ro
mîne

★
„...Bineînțeles că în primul rînd do

resc să joace disciplinat. Aș dori să 
am cît mai puține „dueluri" verbale 
cu jucătorii pe teren. Asta ca arbitru. 
Ca îndrăgostit de fotbal, pur și sim
plu, aș vrea ca echipele noastre să fie 
lipsite de așa-zișii „sfătuitori" și „spe
cialiști", plini de idei „geniale", dar 
în același timp să fie înconjurate de 
tehnicieni cu un înalt grad de calificare 
profesională."

MIHAI POPA 
arbitru internațional

studioul nostru va realiza și o serie 
de „documentare".

— Ce teme vor trata „documen
tarele" ?

— Pentru a respecta o tradiție, se
ria filmelor documentare im fi des
chisă și în 1965 de „Fotbal pe glob 
m 1964“. Sini prevăzute, de aseme
nea. patru „documentare*. In „Banca 
rezervelor'- va fi criticată menținerea 
in prima formație a unor titulari, cind 
aceștia sini ieșiți din formă, iar re
zervele ar putea face o treabă mai 
bună. La rindul lor, rezervele trebuie 
să se pregătească cu multă conștiin
ciozitate pentru ridicarea valorii lor. 
pentru a-și cuceri locul în prima for
mație. Un alt documentar va cuprin
de o istorie filmată a fotbalului ro
minesc începi rid din anul 1936. Acest 
documentar, care credem că se va 
bucura de un succes deosebit, va 
cuprinde secvențe din meciurile e- 
chipei noastre naționale cu reprezen
tativele Italiei, Angliei. Cehoslova
ciei (cu Planicka in poartă) și cu 
alte selecționate intîlnite în decursul 
anilor. Seria documentarelor despre 
fotbal se va încheia cu un film în 
care va fi oglindită grija unor clu
buri pentru depistarea și creșterea ce
lor mai tineri jucători, a „piticilor*.

— Ce alte sporturi mai cuprinde 
tematica studioului ?

— Alpinismul, de pildă, va fi pre- 
nt prin documentarul intitulai „Me
ii mai sus t“. iar parașutismul prin

in- infinit" (titlu provizoriu). 
Ambele filme sînt color. Trebuie să 
mai adaug că studioul nostru are in 
proiect realizarea a două documen
tare care șă ilușhgz^ ^diverse aspecte 
aln pregătirea tehnica a sporhvllorl 

Mulțumiqdu-i Iov. Aristid Moldo
van pentru amabilitatea cu care ne-a 
împărtășit preocupările studioului „A- 
lexandru Sahia" față de activitatea 
Sportivă a anului 1965. am plecat con
vinși că in noul an vom vedea pe 
ecranele cinematografelor noastre do
cumentare atrăgătoare și. desigur, in
structive. .

D. STANCULESCU ț

Răsfoind calendarul sportiv 
al anului 1965

Ne despărțim de 1964, anul Olimpia- 
aci, an cu un palmares bogat în re
corduri mondiale, olimpice, europene* 
bogat in performanțe valoroase. Ce na 
va aduce anul 1965 ? E e o întrebare la 
care, firește, nu putem da un răspuns 
precas acum. Dat, răsfoind agenda spor
tivă a anului 1965, putem anticipa în
registrarea unor noi recorduri. Spune®» 
aceasta întrucît în anul viitor vor avea 
loc numeroase campionate mondiale* 
europene, întreceri regionale.

Așadar, să răsfoim agenda sportiva 
a anului 1965...

IANUARIE. Cum e și firesc, patina
torii au „partea leului". La Goteborg* 
în Suedia, sînt programate în această, 
lună campionatele europene de patinaj 
viteză, iar la Moscova vor avea lots 
campionatele europene de patinaj artis
tic.

FEBRUARIE. Sporturile de iamS 
ocupă un loc important. în Finlanda* 
în localitatea Oulu, sînt programate» 
campionatele mondiale de patinai vitezS 
(femei), iar la Oslo, m Norvegia, vor 
avea loc „mondialele" de patinaj vi
teză bărbați. Tot în Norvegia, la EI— 
verum, se vor desfășura campionatele 
mondiale de biatlon.

MARTIE. O competiție așteptată cu 
legitim interes — campionatele mon
diale de hochei pe gheață. Această în
trecere va avea loc la Tampere (Fin
landa). într-o altă parte a lumii, lai 
Colorado Springs (S.U.A.), își vor da 
întîlnire cei mai buni patinatori artis
tici ai lumii, în cadrul campionatele* 
mondiale.

APRILIE. Notăm în agendă un nou 
campionat mondial, la tenis de masai 
în R.S.F. Iugoslavia, la Ljubljana. Im 
Olanda, „speranțele" scrimei se vor 
reuni la campionatele mondiale rezer
vate tineretului.

MAI. O lună bogată în campionat» 
europene: de box (la Berlin, R.D. Ger
mană), de judo (Madrid—Spania), do 
baschet masculin (Moscova și Tbilisi—- 
U.R.S.S.), „Cupa Europei" la gimnasti
că (feminin—Sofia, R.P. Bulgaria; mas
culin — în Belgia). De asemenea, p» 
șoselele din R.D. Germană, R.P. Polona 
și R.S. Cehoslovacă se va desfășura cea 
mai mare competiție de fond a ciclis
mului amator, „Cursa păcii" Berlin—, 
Varșovia—Praga.

IUNIE. In Finlanda, la Tampere, sînt 
programate coinpionatele mondiale do 
lupte clasice, iar la Sofia „europenele* 
de haltere.

IULIE. Scrima are pe agenda sa 
campionatele mondiale, cu loc de des
fășurare Paris. La Salzburg, în Aus
tria, vor avea loc campionatele euro
pene de sărituri de la trambulină. Spre 
sfîrșitul acestei luni, în capitala Alge
riei, vor începe Jocurile sportive în 
cadrul Festivalului mondial al tinere
tului și studenților.

AUGUST. Ciclismul și sporturile 
nautice se vor afla în centrul atenției. 
La San Sebastian (Spania) vor avea 
loc campionatele mondiale de ciclisna 
(pistă și șosea) atît pentru amatori cît 
și pentru profesioniști. Pe lacul Snagov, 
din apropierea Capitalei noastre, sînt 
programate campionatele europene de 
caiac-canoe, iar în R.F. Germană, la 
Duisburg, — „europenele" de oanotaj 
academic. în capitala R.P. Ungare stu
denții sportivi din întreaga lume își 
vor da întîlnire în cadrul Universiadei.

SEPTEMBRIE. Să amintim mai întîi 
de o competiție inedită — „Cupa Eu
ropei" la atletism (masculin și feminin) 
La București se vor desfășura campio
natele europene de tir, la pistol și armă 
liberă, în Anglia campionatele mondiale 
de lupte libere, iar în R.F. Germană, 
la Hamburg, „Cupa Europei" la șah.

OCTOMBRIE. La Teheran —, cam
pionatele mondiale de haltere, iar în 
Brazilia campionatele mondiale de judo.

DECEMBRIE. Din nou o competi
ție inedită: campionatele mondiale de 
gimnastică artistică.

Și nu am amintit decît principalele 
competiții mondiale și europene ale a-, 
nului 1965,



O imagine de la grandiosul Spectacol cui- 
tural-sportiv desfășurat pe stadionul Repu
blicii în cinstea celei de a XX-a aniversări 

a eliberării patriei.
A jost o feerie nocturnă de neuitat, o splen
didă demonstrație a tinereții și măiestriei, 
un adevărat oratoriu al bucuriei de a trăi 
această viață nouă și fericită. In tabloul 
sugestiv din fotografie, tineretul patriei iși 
exprimă dragostea și recunoștința față de 
partid, călăuzitorul. îndrumătorul și făuri

torul tuturor succeselor noastre.

Anul 1964 rămine memorabil prin desfă
șurarea celei mai mari competiții de mase 
și de performantă din istoria sportului nos
tru, prima SPART ACH1ADĂ REPUBLICA
NĂ. La întrecerile ei au participat peste 
4 700 000 de tineri și tinere. Spartachiada 
republicană s-a bucurat de un deosebit suc
ces. contribuind din plin la întărirea orga
nizatorică a asociațiilor noastre sportive, la 
răspindirea sportului în masele de tineri și 
virstnici. la descoperirea de noi talente care, 
îndrumate cu grijă și atenție, pășesc acum 

pe drumul măiestriei sportive.

VICTORIEI lolanda Balaș, la 
la J.O. de la Tokio medalia i 
sportivă a Romîniei, .minunea 
de sport, deține, de ani și ani.

Singura ei adversară este... i 
1,91 m. loli a încercat de citei 

la numai 1 cn



după săritura care i-a adus 
nou record olimpic. Marea 

i au supranumit-o cronicarii 
n proba feminină de săritură

ui său record mondial, de 
>4 s-o doboare, apropiindu-se 
te în 1965...

... . .....

ATLETISM

PARAȘUTISM

POPICE

RUGBI

sute

cîștigat „Cupa

a R.P. Romine 
pentru a doua

%
i
V
V 
w
*
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Elena' Băcăoanu, Maria Bistrițeanu, Elî- * 
sabeta Minculescu și Elisabeta Popescu 
— recordmane mondiale la salt în grup 
de 4, ziua, cu deschidere automată de 
la 600 m și aterizare la punct fix

Elena Trandafir — pe locul, al 11-lea la 
proba individuală la campionatele eu
ropene

BASCHET
Reprezentativa de juniori a R.P. Romîne 
— campioană balcanică

CICLISM
Echipa R.P. Romîne pe locul al 11-lea în 
.Cursa Păcii"
Reprezentativa țării pe locul al IV-lea 
la campionatele mondiale (100 km)

TENIS DE CÎMP
Reprezentativa R.P. Romîne — campioană 
balcanică

LUPTE CLASICE
Medalie de argint la J.O.
Vaieriu Bularca — la categoria 70 kg.

57 kg. 
și I. Cernea, 
Jăranu, Gh. 
— campioni

Grivița Roșie a cîștigat „Cupa campio
nilor europeni"
Reprezentativa țării a cucerit „Cupa 
Păcii"

Și încă a fotografie istorica : Mihaela Peneș pe podiumul învingătoarelor olimpice. Juni
oara noastră a reușit să furnizeze — la 17 ani — una dintre cele mai mari surprize ale Jocu
rilor Olimpice, cucerind medalia de aur în proba de aruncarea suliței. Drumul spre vîrful 
piramidei olimpice a fost anevoios. Talentul și munca s-au împletit armonios în activitatea 

Mihaelei Peneș.

De nenumărate ori campioană a țării, echipa Grieița 
Rosie — in rindul căreia activează mulți comportenți 

reprezentativei naționale — și-a întregit în acest an 
palmaresul cu un succes valoros.

cea de a 11-a ediție a „Cupei campionilor europeni" 
rugbi. Grioița Roșie a cucerit trofeul, consacrîndu-se 
una din cele mai bune echipe de club din Europa, 
fotografie: o imagine din finala cu Stade Moniois.

Succese ale sportivilor romîni în 1964
Medalii de aur la J.O.
lolanda Balaș — la săritura în înălțime 
Mihaela Peneș — la aruncarea suliței 
Medalie de bronz la J.O.
Lia Manoliu — la aruncarea discului 
Mihaela Peneș (suliță) și Gh. Costache 
(ciocan) — campioni europeni la juniori 
Reprezentativele masculină și feminină 
— campioane balcanice

In această toamnă, 
peisajul modernului 
cartier Floreasca 
s-a îmbogățit cu 
încă o frumusețe. 
Printre construcți
ile semețe de beton, 
metal și sticlă a 
apărut oglinda de 
gheată a noului 
patinoar artificial. 
Sute și 
copii fac aici 
mii... pași, in 
patinajului. Din 
durile lor se 
ridica fără îndoială 
viitorii campioni, 

viitorii maeștri.

CAIAC-CANOE
Medalii de argint la J.O.
Hilde Lauer — la caiac simplu
Andrei Igorov — la canoe simplu 
Medalii de bronz la J.O.
Hilde Lauer — Cornelia Sideri — la caiac 
dubiu

Aurel Vernescu — la caiac simplu
A. Vernescu — M. Turcaș — A Sciot- 
nic — S. Cuciuc — la caiac de 4

HANDBAL
Reprezentativa masculină
— campioană mondială, 
oară consecutiv
Rapid București (fete) a 
campionilor europeni" 

Gheorghe Costache a evoluat cu 
„bn.o“ în tot cursul sezonului 
atletic al anului 1964. Mai multe 
recorduri mondiale de juniori 
la aruncarea ciocanului și titlul 
de campion european, cucerit la 
Varșovia, l-au impus atenției 
generale. Mulți văd in pcsoana 
lui un viitor mare campion. Și 
— fără îndoială — că ei nu se 

înșelă.

După Dortmund, în 1961, anul 
acesta, handbaliștii au repurtat 
cel de al doilea triumf, la Fra
pa. Din nou campioni ai lumii! 
Neînvinsă de-a tunsul întregu
lui campionat, echipa noastră 
a realizat co.e mai frumoase si 
spectaculoase meciuri, iar in 
memorabila finală a competiției 
a repurtat o victorie de presti
giu in fața puternicei reprezen
tative 4 Suediei, de două ori 

campioană mondială

Medalii de bronz la J.O.
Dumitru Pîrvulescu — la categoria 52 kg. 
Ion Cernea — la categoria 
Reprezentativa R.P. Romîne 
M. Bolocan, V. Bularca, I. 
Popovici și N. Martinescu 
balcanici

I i 
1 
t t
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TENIS DE MASA
Voința București (fete) și C.S.M. Cluj 
(băieți) au cucerit „Cupa campionilor 
europeni"

TIR
Medalie de argint la J.O.
Ion Tripșa — la proba de pistol viteză 
Reprezentativa R.P. Romîne a cucerit 
„Cupa țărilor latine"



HANDBAL

• Selecționata de tineret a orașului București a plecat In turneu in R.D. Germană
LUBECK, 30 (prin telefon). — E- 

voluția handbaliștilor de la Dinamo 
București a fost așteptată aici cu un 
mare interes. Amatorii de handbal a- 
preciază mult valoarea echipelor ro- 
mînești, mai ales după meciul de la 
Dortmund (Romînia—R.F.G.), pe care 
l-au urmărit, prin intermediul televi
ziunii. Așa se explică primirea extrem 
de cordială făcută echipei Dinamo, 
ca și caracterul festiv dat de organiza
tori vizitei noastre. înaintea meciului 
a fost organizată o conferință de presă.

Tntîlnirea dintre Dinamo și formația 
locală T. V. Liibeck (o echipă tînără, 
cu multă putere de luptă și forță în 
aruncări) s-a desfășurat într-o sală ar
hiplină. Dinamoviștii s-au oomportat la 
înălțimea prestigiului de care se bucu
ră handbalul nostru și a așteptărilor 
spectatorilor, făcînd

de care se bucu-

spectatorilor, făcînd o leușită propa
gandă acestui sport. In special în re
priza a doua, Dinamo a încîntat asis
tenta prin jocul său de mare spectacol.

Victoria a revenit jucătorilor noștri 
cu 23—10 (9—6). Gazdele au servit 
o replică mai dîrză doar în prima re
priză, cînd și scorul a fost mai strins : 
0—1, 1—1, 2—1, 2—2, 3—2, 3—3, 4— 
3... 6—3, 6—4, 6—5... 8—5, 8—6, 9— 
6. La reluare însă, dinamoviștii s-au 
distanțat treptat : 15—6, apoi 16—7, 
20—8, 22—9, 23—10. Dinamo a aliniat 
formația : Redl și Bogolea — Costache
I 4, Moser 6, Ivănescu 3, Covaci 1, 
Hnat 1, Bădulescu 1, Nica 1, Costache
II 4, Popescu 2, Mureșan.

In continuarea turneului, Dinamo va 
juca vineri 1 ianuarie la Hassloch, iar 
sîmbătă la St. Ingbert, lingă Saarbru- 
cken. Cu acest meci își va încheia tur-

H O C H E \pe gheață

Steaua a cucerit „Cupa 30 Decembrie"
MIERCUREA CIUC, 30 (prin te

lefon). — După multe emoții, în sfîr
șit, luni seară gheata s-a prezentat în 
condițiuni mai bune, astfel că s-a putut 
disputa a doua etapă a „Cupei 30 
Decembrie". In prima partidă, spec
tatorii au avut prilejul să urmărească 
o întîlnire viu disputată. în care for
mația Voința M. Ciuc a trebuit să de
pună eforturi serioase pentru a cîștiga 
în fața echipei Dinamo București cu 
scorul de 9—6 (2—3, 5—2, 2—1). Aș
teptat cu un deosebit interes, cel de 
al doilea meci, Steaua—Tîmava Odor- 
hei, nu s-a ridicat la nivelul posibili
tăților celor două echipe. Steaua a cîș
tigat fără eforturi cu 10—1 (2—0, 4—0, 
4—1).

Partidele decisive pentru clasament 
au avut loc marți seară, pe o tempe
ratură de —8 grade, ceea ce a creat 
condițiuni bune de joc. Programul a 
fost deschis cu meciul derbi, Steaua— 
Voința M. Ciuc, în care victoria a re
venit echipei bucureștene, la limită și 
după un joc viu disputat, cu 3—2 
<0—0, 2—1, 1—1). în cel de al doilea 
joc, Dinamo București și Tîmava O- 
dorhei au terminat la egalitate : 2—2 
(1—1, 1—0, 0—1). Clasamentul final : 
1. Steaua București 6 puncte , 2. Vo. 
infa M. Ciuc 4 p ; 3. Dinamo Bucu
rești 1 p. ; 4. Tîmava Odorhei 1 p.

Campionatul de juniori al Capitalei 
a continuat marți după-amiază cu pri
mele întîlniri ale celei de a doua părți 
a întrecerii. S-au înregistrat urmâtoa-

De la I.E.B.S.
ÎNTREPRINDEREA DE EX

PLOATARE A BAZELOR SPOR
TIVE TRANSMITE URĂRI DE SA- 
NATATE. FERICIRE ȘI SPOR LA 
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CARE FRECVENTEAZĂ 
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neul în R.F.G., urrnînd să joace apoi 
la Paris, cu campioana Franței, U. S. 
d’Ivry, Ia 5 ianuarie.

N. NEDEF 
antrenor federal

★
Marți a plecat înMarți a plecat în R. D. Germană 

selecționata de tineret a orașului Bucu
rești. Aceasta va participa la turneul 
de Anul Nou de la Berlin, apoi își va 
continua turneul la Leipzig, Halle și 
Rostock. Din Iot fac parte, printre 
alții, Oțelea, Iacob, Penu, Goran, Ro- 
șescu, Marinescu, I. Popescu, Savu, 
Bratiloveanu.

In ultima etapă a turului
„Cupei F. II. H it

Echipele feminine bucureștene și-au 
încheiat marți seară prima parte a în
trecerii lor din cadrul „Cupei F.R.H.". 
Partidele din ultima etapă a turului 
s-au încheiat cu următoarele rezultate : 
S.S.E. nr. 2.—Progresul 8—7 (4—4)
Rapid—Știința 9—6 (9—4)
Confecția-—Electromagnet. 11—5 (7-1) 

în urma acestor
tul arată astfel:

rezultate clasamen-

1. Rapid
2. Știința
3. Confecția
4. S.SX. nr. 2
5. El»ctiomaga*Hca
6. Progresul

S 3 0 0 10:37 
S 4 t 1 77:44 
5302 07:43
5 113 31:50
5 0 2 3 32:04
5 0 1 4 33:74

rele rezultate : Steaua—Constructorul 
II 3—1 (2—0, 0—0, 1—1) ; S.S.E. nr, 
2 — Olimpia 2—1 (2—0, 0—1, 0—0).

DE LA F.R.F.
In zilele de 5 și 6 ianuarie 1965, 

va avea loc la București, în sala 
de ședințe a Consiliului general al 
UCFS, analiza turului campionatu
lui de fotbal, ediția 1964—65, cu 
toți antrenorii categoriilor A, B, 
C si juniori.

Cu această ocazie va fi anali
zată activitatea echipelor și an
trenorilor, dîndu-se îndrumările ne
cesare pentru reluarea pregătiri
lor în perioada pregătitoare (de 
iarnă). Prezența antrenorilor obli
gatorie.

Ultima zi pentru cumpărarea biletelor 
la tragerea Revelionului la Loto Central
în după-amiaza primei zile a anului 

1965, ora 18, în sala din str. Doam
nei nr. 2 din București, va avea loc 
tragerea din urnă a celor 67 numere, 
care vor desemna cîștigătorii la prima 
tragere specială Loto-central a anului 
1965.

La această tragere tradițională se a- 
tribuie suplimentar, în afara premiilor 
în bani, 20 de autoturisme (1 Fiat 
1.300, 1 Fiat 1.100 D, 1 Moskvici 403,
1 Skoda-Octavia, 2 Wartburg-Standard,
2 Fiat 600 și 12 Trabant-Combi). De 
asemenea, se atribuie excursii în R. S. 
Cehoslovacă și R. D. Germană (pe ruta 
Praga—Dresda—Berlin, cu vizitarea 
tîrgului internațional de la Leipzig), 
motociclete, motorete, frigidere, televi
zoare, magnetofoane, aparate de radio, 
ceasornice, mașini de spălat rufe, ma
șini de cusut, picupuri ș.a.

Plafonul maxim al premiilor a fost 
ridicat de la 100.000 lei la 120.000 lei.

Se extrag 67 de numere față de 58 
de la tragerea specială anterioară (13 
pentru premiile obișnuite și 54 pentru 
premiile suplimentare).

Se efectuează 14 extrageri în loc de 
11 (12 pentru cîștigurile cu 3 numere 
și 2 pentru cîștigul cu 2 numere).

Se atribuie minimum 2 autoturisme 
la extragerile de 2 numere.

Una din noutățile acestei trageri 
este aceea că se pot cîștiga autoturis
me la oricare din cele 14 extrageri su
plimentare

La agențiile Loto—Pronosport găsiți

Programul manifestațiilor
sportive din Capitală
DUMINICĂ 3 IANUARIE

VOLEI. Solo Floreasca, de la 
ora 8,30: Progresul — Voința 
Craiova (f), Știința — C.S.M. Cluj 
(f). Rapid — Știința Cluj (f) și 
Progresul — Știința Timișoara (m); 
sala Dinamo, de la ora 17.30 : C.P.

București — Dmamo (t), D.namo— 
Steaua (m), meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane.

HANDBAL. Sala Floreasca, de la 
ora 15,30: Voința — Rapid (m), 
Știința — Progresul (f), S.S.E. nr. 2
— Confecția (f), Electromagnetica
— Rapid (f), meciuri în cadrul 
.Cupei F.R.H.”.

La Budapesta s-a desfășurat un meci 
experimental de fotbal după regulile 
care ar schimba eventual jocul la 
ofsaid. Meciul, care a cuprins două 
reprize a cite 20 de minute, s-a dis
putat între două formații ale clubului 
budapestan Honved. După cum s-a

FOTBAL PE GLOB
UN NOU MECI EXPERIMENTAL

io
3 
•
3
2 mai anunțat, principala regulă care 
1 a început să fie experimentată in 

aceste meciuri, este extinderea liniei de 
18 yarzi (16 m) de-a latul terenului, 
nici un jucător neputînd fi considerat 
ofsaid între linii.

Meciul experimental de la Buda
pesta s-a caracterizat prin numeroase 
goluri înscrise (7 în decurs de 40 de 
minute), deschideri foarte lungi și un 
sever marcaj individual. In legătură 
cu acest joc arbitrul de centru a spus: 

Modificările adoptate vor face, fără în- 
meciul mai rapid, se vor marca 
mai multe, dar în același timp 
înregistra și numeroase infrac- 
Mulți dintre jucătorii care au 
cu acest prilej au declarat că 

a fost insuficient 
concluziile defini-

doială, 
puncte 
se vor 
țiuni". 
evoluat 
timpul de 40 minute 
ca să se poată trage 
tive.

CEI MAI BUNI
AI U.R.S.S.

FOTBALIȘTI

Federația unională de fotbal a alcă
tuit lista celor mai buni fotbaliști so
vietici ai anului 1964. Titlul de cel mai 
bun fotbalist a fost atribuit portarului 
Lev Iașin de la Dinamo Moscova. în 
vîrstă <fe 35 ani. Următorii fotbaliști 
au fost socotiți cei mai buni pe pos
turile care joacă : Ponomarev (TSKA), 
fundaș dreapta; Șesternev (TSKA), fun
daș central; Sustikov (Torpedo), fun-

în mod gratuit prospecte în care sînt 
trecute condițiunile de tragere și pre
miile de la cea mai mare tragere Loto- 
Central.

T ragerea specială a
Loto-Central a adus totdeauna

Revelionului 
premii

mari. Desigur și la tragerea aceasta 
premiile mari vă așteaptă. Azi este 
ultima zi cînd vă mai puteți cumpăra 
bilete. Cu cît vă veți cumpăra mai 
multe bilete cu atît vă sporiți șansele 
de cîștig.

Rubrică redactată de Loto—Prono
sport

FIORIN GHEORGHIU CONDUCt IN CLASAMfNTIJI
TURNHJIHI Uf ȘAH DE IA HASTINGS

LONDRA 29 (Agerpres). — Campio
nul R. P. Romine, Florin Gheorghiu, 
a debutat cu o frumoasă victorie în 
cea de-a 40-a ediție a tradiționalului 
turneu internațional de șah de la Has
tings. In prima rundă el l-a învins, 
la mutarea 39-a, pe Mardle (Anglia). 
Gligorici (Iugoslavia) a cîștigat la 
Littlewood (Anglia), Pfleger (RFG) și 
Hindle (Anglia) au făcut remiză.

In runda a doua a turneului de la 
Hastings, Florin Gheorghiu l-a învins 
în 46 de mutări (după 3'/> ore de 
joc) pe brazilianul Rocha. Keres a 
cîștigat la Mardle, Pfleger la Litle- 
wood, Hindle la Lee, iar Gligorici la 
Nona GaprindașvMi. In partidele între-

De pretutindeni
IN FRUNTEA LISTEI 1 SNELL

Dublul campion olimpic de atletism 
Peter Snell (Noua Zeelandă) a fost 
desemnat ca cel mat bun 
anului 1964, în urma unui 
internațional organizat de 
dez „Aftonbladet" la care 
pat 79 de ziariști sportivi 
țări. Peter Snell a totalizat 712 punc
te, fiind urmat în clasament de îno-

sportiv al 
referendum 
ziarul sue- 
au partici- 
din 31 de

daș central; Mudrik (Dinamo Moscova), 
fundaș stînga; Voronin (Torpedo) și 
Iamanidze (Dinamo Tbilisi), mijlocași; 
Cislenko (Dinamo Moscova), extremă 
dreaptă; V. Ivanov (Torpedo), înain
taș central; Metreveli (Dinamo Tbili
si), înaintaș central; Meshi (Dinamo 
Tbilisi), extremă stînga.

Acest clasament, consideră redac
torul sportiv al agenției „TASS", con
stituie un criteriu de selecție în vede
rea viitoarelor întîlniri internaționale.

ȘTIRI — REZULTATE

• Cluburile DWS Amsterdam și 
Vasas Gyor au căzut de acord asupra 
datelor din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni". Pri
mul meci va avea loc la 24 februarie la 
Amsterdam, iar cel de-ai doilea la 10 
martie la Gyor.

• In preliminariile campionatului 
mondial, la Lagos s-au întîlnit echipele 
Dahomey-ului și Nigeriei. Fotbaliștii 
din Dahomey au repurtat victoria cu 
scorul de 4—2 (2—0).

• La Paris, intr-un meci de selec
ție, echipa reprezentativă a Franței a 
învins cu scorul de 2—I (0—1) echipa 
de tineret a Franței. Punctele învingă
torilor au fost marcate de Guy.

• Intr-un meci internațional dispu
tat la Bamako, reprezentativa Mali a 
învins cu scorul de 3—1 (2—1) selec
ționata Algeriei. Jocul a fost urmărit 
de peste 20 000 de spectatori.

PE SCURT
• Organizațiile sportive din Japonia 

au stabilit ca în fiecare an, la 10 octom
brie, în întreaga țară să se desfășoare 
manifestări sportive de mase în cins
tea Jocurilor Olimpice. De asemenea, 
s-a hotărît ca în calendarul sportiv ja
ponez, ziua de 10 octombrie să fie nu
mită „Ziua Olimpiadei".

• Au luat sfîrșit campionatele de 
tenis ale Mexicului. Din nou titlul în 
proba de simplu masculin a revenit cu
noscutului jucător Rafael Ossuna care, 
în finală, l-a învins cu 6—2; 6—1; 6—1 
pe Antonio Palafox. La feminin, a cîș
tigat Elena Subirats, învingătoare cu 
4—6, 6—2, 6—2 în fața Patriciei Reyes.

• In campionatul unional masculin 
de șah, care se desfășoară la Kiev, 
s-au jucat partidele întrerupte din pri
mele două runde. Bronstein a cîștigat 
la Vasiukov, iar Korcinoi l-a învins pe 
"amkovici. Stein a pierdut la Lein Ba
kulin a cîștigat la Liavdansk și a remi
zat cu Bannik. Partida Borisenko—Tal 
s a încheiat remiză. In fruntea clasa
mentului se află marii maeștri Bron
stein și Korcinoi, fiecare cu cîte 2 
puncte.

• Campionul olimpic în proba de 
5000 m plat. Bob Schul (SUA), este 
în prezent accidentat la genunchiul 
drept. El nu va participa la competi
țiile programate în această iarnă pe 
teren acoperit la New York și în alte 
orașe. De asemenea, este problematică 
participarea sa și la concursurile din 
sezonul de vară.

• Peste 250 de atleți din 40 de țări 
au fost invitați să participe la cea de a 
31-a ediție a crosului international de 
la Mar de! Plata. Competiția, care mă
soară 9 100 m, va avea loc în ziua de 
9 ianuarie și se va desfășura în noc
turnă pe străzile orașului. Printre cei 
care și-au anunțat participarea se au

rupte din prima rundă, Keres l-a învin 
pe Lee, iar Rocha și Nona Gaprindaș 
vili au căzut de acord asupra remits 
In clasamentul turneului conduc, 1 
egalitate, Keres, Gligorioi și Gheorghh 
cu cîte 2 puncte, urmați de Pfleger ș 
Hindle cu l'A puncte.

• In meci-turneul de baraj pen In 
desemnarea șalatigerei la titlul mon 
dial de șah, care se desfășoară h 
Moscova, sovietica Ala Kușnir a în 
vins-o pe Mllunka Lazarevici și con 
duce în clasament cu 2'A puncte, ur 
mată de Lazarevioi cu 2 puncte. A 
rămas o singură partidă de jucat, oes 
dintre Lazarevioi și Zatolovskaia.

— 675 
A bebe

BUNl

tătorul Don Scholander (S.U.A.) 
puncte și maratonistul Bikila 
(Etiopia) — 576 puncte.
CLASAMENTUL CELOR MAI 

SCHIORI ALPINI
Ziarul austriac „Sport und ’’’oto" a 

publicat recent clasamentele celor ma 
buni schiori alpini ai sezonuliF trecut. 
Redactorii de specialitate ai birului 
au întocmit aceste clasamente în baza 
rezultatelor înregistrate la concursurile 
de la Sestrieres, Arlberg Kandahar, 
Wengen, Krajska Gora și Jocurile 
Olimpice de la Innsbruck. Iată aceste 
clasamente: coborîre: 1. Wolfgang
Bartels (R.F.G.); 2. Egon Zimmerman 
(Austria); 3. Leo Lacroix (Franța); 
slalom uriaș: 1. Karl Schrantz (Aus
tria); 2—4. Y. C. Killy (Franța); E. 
Zimmerman (Austria) ; Fr. Bonlieu 
(Franța); Slalom special: 1. Pepi 
Stiegler (Austria); 2. Arpin (Franța); 
3—4 Huega, Kidd (S.U.A.).
IN JURUL MECIULUI CLAY-LISTON

în cazul că forul mondial de box 
nu va recunoaște meciul Clay—Liston 
ca oficial pentru titlul mondial, atunci 
vor fi desemnați alți doi boxeri care 
să-și dispute centura supremă. Aceș
tia urmează să fie cunoscuți după dis
putarea meciurilor E. Torell—E. Ma
chen și F. Patersson— E Chuvalo, care 
se vor desfășura la sfîrșitul lunii ia
nuarie.

PROIECTELE LUI LASZLO PAPP
Campionul european de box la cat. 

mijlocie, Laszlo Papp, se pregătește în 
prezent la Budapesta în vederea viito
rului sezon internațional. Laszlo Papp, 
în vîrstă de 39 ani, va susține în anul 
1965 ultimele meciuri, după care se va 
retrage din activitatea competițională, 
devenind antrenorul echipei de ama
tori a R.P. Ungare.

In noul sezon L._ Papp va întîlni la 
6 martie la Stockholm pe suedezul 
Hoegberg, șalangerul său oficial. Apoi, 
campionul european va boxa la Paris 
sau Viena cu Fclledo (Spania), pe 
care l-a mai învins înainte de limită.

9
mără campionul olimpic la 3 000 m 
obstacole, Gaston Roelants (Belgia), 
algerianul Hamoud Ameur, argentinia
nul Osvaldo Suarez și alții.

TURNEE DE HOCHEI PE GHEAȚA

desfășurat 
hochei pe

LA BUDAPESTA s-a 
un turneu internațional de 
gheață, la care au participat selecțio
natele RSF Iugoslavia și R P. Ungare 
și formațiile de club Spartak Plsen 
(R.S. Cehoslovacă) și R.P. Polonă (ti
neret). Turneul s-a încheiat cu victoria 
echipei Spartak Plsen, care a cîștigat 
toate cele trei partide susținute. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate: R.P. 
Ungară—R.S.F. Iugoslavia 8—3 (2—2;
1— 1; 5—0); R.P. Polonă (tineret)— 
R.S.F. Iugoslavia 5—3 (2—2; 2—0; 
1 — 1) ; Spartak Plsen — R. P. Ungară
2— 1 (2—0: 0-0; 0—1).

Clasamentul final: I) Spartak Plsen 
6 puncte; 2) R.P. Polonă (tineret) 4 
puncte; 3) R.P. Ungară 2 puncte; 
4) R.S.F. Iugoslavia 0 puncte.

LA STOCKHOLM, în ziua a doua 
a „Cupei Aherne", la hochei pe gheată 
formația canadiană Lacombe Rockets 
a întrecut cu 6—2 (1—0; 2—2; 3—0) 
echipa suedeză Soedertaejle, DjUrgar- 
den Stockholm a învins cu 5—3 (0—I; 
4—2; 1—0) pe Brynaes (Suedia). în- 
tr-un joc amical, formația suedeză 
Vaestra a întrecut 4—1 (0—0; 3—1; 
1—0) echipa de juniipri a URSS

NUMĂRUL URMĂTOR AL ZIA
RULUI NOSTRU VA APARE LUNI 
4 IANUARIE 1965, LA ORA OBIȘ
NUITA:
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Heițjlăcăule f E biatlon.Iepurele i

Palmares

Teribil! Din ce poziție a
Ași 1 E o poziție ideală 1

La Olimpiada de la 
noștri nu ou cucerit

— Uliul... Cum, mai nici măcar o pereche de patine in 
toi sacul ăla mare mm

— Ascultă, Gicule, dacă nici concursul ăsta nu-l clști- 
găm, ne lăsăm de bob III Ea cu discul ... el cu greutatea.

W TOT MAI MULȚI COPII ÎNVAȚĂ PATINAJUL

— Ai incurcat-o bătrine I De ce-ai pus 
porțile lateral ? t

— Ca să ție pe direcția voastră de... 
înaintare 1

Tokio, boxerii 
nici o medalie.

PROGRESUL 
5ecti» FOTBAL|

Decembrie — 1964

F. GHENADESCU -
MENAJ SPORTIV



IT

cinstim 1
Unor fotbaliști.

Unei porțl

Ca nici

MIOWI

microbistă
Unui sportiv, care-și 
antrenamentul doar 
vin-ațuri.

o
să nu mai 
Urăm ca-n 
Să crești...

ușă pentru 
Gerilă să-i pună 
înăuntru.

minge-n viito 
poată fi rc 
anul urmate 
mai-nalită s 

k

Am văzut întreaga vară 
Cum au tras pe lîngă ba 
Dacă vreți să tragă-n ț 
UmplețiLui Lovin, c-are și-a lăsat 

bocancii la 
ca Moș 
darurile

oare 
mai dau multe decizii e- 
ronate.

Mi-au cerut boxerii doar 
Arbitraie bune-n dar ;

Vor să scape, cum mi-au 
spus.

De un... adversar în phis l

Balaș — campi- 
recordmană o-

nici gînd să ți-1 ridici 1

Echipelor de baschet 
care au jucători mici de 
statură.

Pentru dînșii m-am gîadiit 
Că e foarte nimerit
Să le facem o urare 
Necesară... La mai mare 1

Echipei Dinamo Pitești, 
cea mai tînără din cam
pionat și cea mai... gă
lăgioasă.

Lor o urare
Zău nu le strică :
Talent mai maire
Gura mai... mică 1

Arbitrilor de box

Unui parașutist fruntaș

Primește, scumpe campion.
Felicitări... „par-avLon” 1

nu ai nimerit iar... 
poarta 1

Azi la echipa lor vestita 
Localnici simt doar... supor

terii l
Lui Ivansuc

La revelion te-aș invita 
Dair îmi cunosc de-acuma 

soarta
A doua zi fe vei scuza 
Că

mingile... cu vinHalterofililor, care obțin 
performanțe la nivelul 
de acum 10—12 ani.

Față de-aceste rezultate. 
Noi am propune cu temei 
Să-i invităm pe toți măi 

frate
La revelionul... *53 !

Unui halterofil care nu 
se preocupă de nivelul 
său cultural.

Ridici greutăți, halal 1 
Mari și mijlocii și mici. 
Doar nivelul cultural
Tu

S-a sfîrșit 1964.
Peste 16 ore și 21 de 
minute se împlinesc 
366 de zile (că a fost 
an. bisect) de la revelio
nul trecut, cînd 9 152 301 
microbiști, printre care 
mă număram și eu, în
chinau 9 152 302 paha
re (eu... două) pentru 
propășirea fotbalului.

Ciocnind paharul
in noaptea
de Revelion

MITITELU

Răspuns : De unde să ia 
atîtea milioane. Mititelule?

speranța 
război...

Răspuns : Probabil că el 
nu lupta cu toți soldații pe 
linia de fund. Tn 
de a obține un

li

Săritorul : Ura! Am să
rit... în 1965 /

Rugbistul: 0 
... de bucurii 
înaintașul de

La... noroc /
Voleibalistul : 

căm... paharul 
gazdă !

Portarul de 
prindeți... cele 
bătrlneți /

Scrimerul: 
ce oinul că...

Antrenorul: 
băieții sint... in formă și- 
trag tare I

grăma- 
tuturor / 
fotbal:

Să ridi- 
pentru

fotbal : Să 
mai adinei

Nu-mi pla- 
înțeapă /
Măcar aid

— Costel. tu ești ? 
Desen de Neagu Paul

De atunci eu personal 
mi-am petrecut 153 de 
ore pe stadioane și 42 
de ore la televizoarele 
diverșilor prieteni, că
rora le-am consumat 
36 de cafele, 2 borcane 
cu dulceață, 7 litri de 
apă și le-am răpit 18 
ore din somnul de duipă- 
amiază.

în tot acest timp am 
înregistrat 36 de certuri 
cu nevasta, că o las 
singură acasă, din care 
36 au fost supărări de
finitive, urmate de 35 
de împăcări tot atît de 
definitive, a 36-a oară 
dîndu-și cuvîntul că 
mă lasă și se mărită cu 
Tase. care o ceruse încă 
de cînd aveam amîndoi 
16 ani și 4 luni, dar eu 
știu că n-o face, fiindcă 
Tase e și 
ca mine.

în cele 
stadioane 
televizor 
de comentarii la birou 
plus 2 ore coadă la 
..Sportul popular", total 
258 de ți re sacrificate 
petttru fotbal, am con
sumat 84 de sticle 
limonadă, 3 kg. și 
mătate semințe si 
(un) guturai, mi-am 
gățat de 6 ori pantalo
nii în 5 cuie (de două 
ori am nimerit în ace
lași cui), am lăsat în 
tramvaie un număr de 
21 de nasturi, 
care 14 pe linia 
pe linia 14, am 
104 țigări dintre
12 cu partea aprinsă în 
gură și de două 
m-am îintîlnit la 
cu șeful, căruia 
oră înainte îi 
că mă duc la 
late fiindcă 
naște nevasta, 
care îl spusesem numai 
în. anul acesta de încă 
9 ori, ceea ce reprezintă

mai microbist

153 de ore pe 
.42 de ore la 

și 61 de ore

de
ju-

1
a-

dintre
7 și 7 
fumat

care

ori 
meci
cu o

spusesem 
matern i- 
iar îmi 
lucru pe

Posta lui Mos Gerilă4

SCHEMATICU, antre
nor. Ne întrebați cum se 
face că Napoleon cîștiga 
toate bătăliile, chiar și a- 
tunci cînd — vorba dv. — 
lupta în deplasare.

întreabă 
dacă este adevărat zvonul 
că Pronosportul a instituit 
premii de consolare în va
loare de 1000 de lei fiecare 
pentru fotbaliștii din cate
goria A care, aflați singuri 
cu portarul advers în față, 
vor trage de la 2 metri a_ 
fără ?

C. DISTRATU ne scrie : 
am uitat regulamentul și 
de aceea vă rog să-mi 
spuneți ce face un atacant 
cînd ajunge cu balonul în 
careul advers ?

Răspuns : Face și el ce 
poate.

COCOS, boxer, ne roa- 
să-i comunicăm urgent 

care este cheia succesului?

Răspuns : Cheia... de 
sala de antrenament.

la

AURICA (sportiv serios) 
ne întreabă dacă se poate 
menține avantajul, trăgînd 
în aut ?

Răspuns ; Trage 
bine în poartă. Ai 
multe avantaje !

mai 
mai

UN NEINITIAT scrie : 
Recunosc, și în sport cine 
știe, cîștigă. dat întrebarea 
e cît trebuie să știe ?

Răspuns : Atît cît să
cîștige !

S GHINTONISTU. Cele- 
brele cuvinte ale lui Ga
lileo Galilei au fost : ..Si 
totuși se mișcă !“, nu „Ba
lonul e rotund". Acestea 
din urmă au fost spuse, 
probabil, de jucătorii unei 
echipe care nu prea se... 
mișcau pe teren.

I. TROSNTTORU. fundaș. 
Faptul că i-ați cerut scuze 
adversarului dv.. Popescu, 
după ce 1-ati lovit, denotă 
că sînteți o fire foarte sim
țitoare. De-altminteri. a- 
cest lucru ne-a fost con
firmat de încă vreo 30—40 
de jucători, cărora le-ați 
cerut astfel de scuze.

cifră de 
an (de 
spus că 
fiindcă

două 
are 
era

frumoasa 
copii pe 
ori i-am 
gemeni,
meci iruternațional).

Și toate astea, pentru 
1 532 de satisfacții 
ungeri pe 
juite de...
vă faceți iluzii !...) pri
lejuite de
articole, epigrame și ca
ricaturi despre rămîme- 
rea în urmă a fotbalu
lui nostru, peotru a că
rei propășire, astă-sea
ră numai 9 152 300 de 
microbiști din toată 
țara, vor ridica numai 
9 152 300 pahare, pentru 
că pe mine m-au pier
dut. Pe mine nu mă 
mai interesează. Numai 
vreau să aud 
și puțin îmi 
pînă la retur 
91 de zile și 
Cît? Cit am 
de zile și 14 ore ?! Ao
leu !! Atîit de mult mai 
este ?!

Și 
suflet, prile- 
(a, nu! Nu

cele 1 532 de

de fotbal 
pasă 
mai
14

spus

ca 
sînt
ore.

? 91

(Urmare din pag. 1)

Să fie iar... mondiale.
Cum au fost în *62, 
Trageți plugul, măi flăcăi!

Hăi ! Hăi!

Atletismul, putem spune, 
A pornit pe drumuri bune. 
Drept e : puștii-n ani sînt 

mici, 
Dar în fapte sînt voinici. 
E Costache, cu ciocanu* 
Ciochină, Viscopoleanu, 
Zamfirescu și-alți cîțiva. 
(Dac-ar ține-o tot așa...!) 
$t să avem rezultate, 
Ca... valuta forte, frate 
Bune pe orice teren, 
Nu doar pentru,., „uz 

intern". 
Mînați, fete și flăcăi, 
Sâ se ducă vestea, măi!

Hăi ! Hăi !

Știu c-aveți ceva de zis, 
Vă pîndiți că am omis 
De pe lista buclucașe 
Tocmai prima sulițașe !

Cum s-o uit tocmai pe ea? 
Credeți oare c-aș putea ?
Cum s-o uiți pe fata dragă 
Ce-a uimit o lume -ntreagă? 
Mihaela Peneș — zic,
S-a purtat ca un voinic 
In Japonia, frățioare,
— Țara Soarelui Răsare — 
Intre-atîtea „stele" mari, 
Care de care mai tari, 
Colo la Olimpiadă
(Zău, cine putea să

creadă ? !)

Iolandei 
oană și 
limpică.

Recordul i-I
(Se poate să-l... sărim ?)

N-ai găsit nimic în ei. 
Căci venind Moșul prin 

beznă 
retras văzînd bocancii: 

temea că-î tragi Ia 
gleznă 1

S-a
Sa

Unui jucător la Prono
sport.

Văd pendula-ți din salon 
C-a stat după șase tacte. 
Nici măcar de
Nu

revelion
ai... douășpe exacte 1

Echipei de fotbal Rapid.

RAPIDU-I o plăcere : 
oprește-n orice gări ;

bată-1 vina.

Cu
Nu
Doar la fotbal.
Face multe staționări 1

Unei secții de fotbal oare 
aduce 
părți, 
talente

jucători din alte 
în loc să ridice 
proprii.

Concluzia este y^dită : 
Avînd asemenea'criterii,

Unui antrenor care 
promovează juniori 
prima garnitură.

băieți, de revelion 
să-i chemi la telefon, 
urezi la flecare :

Pe o
Să
„La mulți ani... de aștep

tare !

Unui șahist mîncăcios
Cînd are masă-mbelșugată 
Și pe de-asupra trei clondire, 
Nu depășește niciodată. 
Ca-n meciuri... timpul de

-îndire 1

In unele echipe (> s'-ei, 
baschet, rugbi etc.) sînt 
menținuți jucători depă
șiți ca vîrstă.

Pentru anuî care vine 
Tuturor, cum se cuvine. 
Vă urăm acum în pripă : 
La mulți ani... dar nu-n 

echipă 1
Rideți... din

Din scrrmale-am observat 
Multe tu ai... tatonat, 
însă știu c-ai să rămini 
Și la tort în... linta-intii.

E frumos și bravo voue 
Că aveți succes la două 
Dar întreb (în ghilimele) 
Pe cînd și la... „cinci ine

Vor colegii tot mereu 
Cupe noi să cucerească. 
Tu aspiri la alt „trofeu" 
La o cupă cu... Feteas

Gimnaștilor, apropo 
inele...

Unui rugbist :

două mutări

DEFINIȚII
Revelion—nocturnă fa- 

vorabilă... în deplasare.
Mînați, măi ! = aviz... 

sprinterilor.
Ora 24 = minutul 90 al 

lui 64’; meci de baraj în
tre 64’ și 65’ (pronostic

Colindul=lidul păsări
lor... călătoare.

Moș Gerilă = selecțione- 
rul unic 
iarnă.

Pomul
vitate de 
cilor.

64'=an... retrogradat. 
65’=an... promovat.

— De ce nu mai joci șah 
cu vecinul ?

— Tu ai putea să joci 
cu cineva care-și retrage 
mutările ?

— Nul

— Practică si dumneo 
un sport.

— Asta fac de doi at
— Și ce joci ?
— Șah !

al pomului de

de iarnă=festi- 
premiere a piti-

— Ei, vezi ? Nici el!

★

Dialoguri...
INTRE COPII

— Doctore, ce să fac că
— Tăticul meu ține cu

La pic
— Al meu, ține, cu

Ploglesu
— SălactT de el...

Hăi ! Hăi !

,24 de carate** !)
Minați, măi !

Și-au mai fost,

gimnaști, atleți...
adus încoa*

excursia, știți cum 
plată prin O.N.T. ! 
Minați, măi !

cum
Și 

de soi :

frunte ? 
spui ?)

Ea nu s-a intimidat; 
Primul toc l-a cîștigat ! 
Maz apoi, cînd s-a văzut 
Cu medalia la gît, 
„Mamă !“ — doar putu să 

zică.
(Ce să-i faci ? I Dacă e 

mică !...)
Ia mai minați, măi flăcăi, 
S-o vedem și-n Mexic, măi, 
Campionă, măi bădie, 
Tot lîngă Toii să fie, 
(Și credem că s-ar putea 
Să mai fie vreo cîțiva 
Sportivi zdraveni, măi 

fîrtate :

La J.O. sportivi 
Luptători și caiaciști. 
Trăgători și canoiști, 
Și-alții. Nu-i mai spun pe 

nume,

Că-i cunoaște-ntreaga lume 
Le urăm, deci, tuturor, 
Lor și antrenorilor,
Noi succese, noi victorii, 
Pentru-a patriei noastre 

glorii.

Minați, măi !
Și-acum, după obicei. 
Vom ura pe la acei 
Care nu au la activ 
Decît — cum să spun —

...pasiv ! 
Și au cîștigat — vă zic — 
Poate doar la... loz în plic! 
Trageți plugul, măi flăcăi, 
Cu zece tractoare, măi, 
Poate-așa să reușim 
După vatră să-i urnim 

Hai, din răsputeri, flăcăi

m-am îngrășat peste mă
sură ?

S-au calificat, 
Dară, ce scofală ? 
Tocmai în finală, 
Peste mări și țări, 
Peste nouă zări, 
Cine să-i asculte 
Că-s... cu stea în 
Că sînt (cum să i

Taleriști, 
Care au
Amintiri... multe, nespus, 
Doar medalii n-au adus, 
Nici mai mari, nici mai 

mărunte.
Unii n-au adus nici puncte. 
Le spunem : asta-i papara, 
Deplasări? Hă ! Sayonara ’. 
(Asta-n japoneză, vere, 
Înseamnă... „la revedere"). 
Ia mai mînați, măi, mînați, 
Munciți strașnic, v-antre-

urat v-aș mai ura, 
C-ar mai fi cîte ceva 
Pe la cluburi, federații 
Și pe la asociații. 
Insă, cum să spun, mi-e 

teamă
Că iese-o.,, dare de seamă 
Și nu plugușor. Vă zic, 
De la mare pîn-la mic, 
Noul an ca să vă fie
Cît mai plin de 
Iar succesele să
Sportul

MULTI
ANI I

drapelul 
mai înalt 
plugul, băietani

Fluture 
Pe cel 
Trageți 
Noroc bun p*.

nostru

Garnitura-ntn ? 
Că ei cînd jucau 
Tare se-ncurcau, 
Mingea amețeau 
Și mi ți-o-ncîlceau. 
Penalti ratau. 
Goluri ce băgau 
Mai dihai primeau. 
De ziceam, păcat 
Și de campionat ! 
Că l-am amînat
— Cum scrie-n legende — 
Pînă ta... calende !
Că de mai ținea 
Vreo zi, două — 
Cu cele restanțe, 
Fără de speranțe. 
Nu vă mai scriam. 
Colea nu uram 
Plugușor zglobiu.
Vă uram „pe viu" 
De revelion 
Chiar pe stadion ! 
Ia mai mînați, măi flăcăi, 
Pentru calitate, măi ! 
Drept e plugul că-l urniți, 
Dar curînd vă poticniți. 
Turul unu... turul doi... 
Pînă cînd ? Vă-ntrebăm.

Măi !

bucurie, 
crească, 

să-nflo- 
rească. 

drag 
catarg !

!
Hăi ! Hăi !

Hăi ! Hăi !

S-a sculat mai an, 
Badea Ploieștean 
Și cu alții, măi, 
Fotbaliști flăcăi 
Și-au luptat, luptat,

Să mai facem o... urare, 
Și-altora, acelor care 
(Vă propun aci, pe loc, 
Ca să le urăm... în bloc) 
Au mers la Olimpiadă 
Doar așa, ca să o... vadă ! 
Canotorii și boxerii, 
Scrimerele și scrimeriî,

— Băiețaș, patinează un pic să vedem dacă 
gheața e rezistentă!

Desen de Fred Ghengdescu
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