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trăiască Partidul Muncitoresc Komin! i

orioasa aniversare
întreagă este în sărbătoare, 

■litiesc astăzi 40 de ani de îa 
rea Partidului Comunist din 
a, se împlinesc patru decenii 
ptă eroică, îndelungată și 
Pe care comuniștii, cei 

iubiți fii ai clasei mim
au dus-o pentru binele 

orirea patriei, pentru victoria 
celor ce muncesc.
țele biruinți obținute de oa- 
muncii, faptul că astăzi noi 
ins pe culmi de unde se în- 
:ă limpede priveliștea viitoru- 
nunat al patriei, că de- pe 
e cucerite mergem cu pași 
nai departe, spre desăvîrșîrea 
irii socialismului, toate aces- 
datorăm Partidului.
cîte nu datorăm gloriosului 
al comuniștilor, stegarului 

revoluționare a poporului nos- 
mducătorului și îndrumătoru- 
tostru înțelept, PARTIDUL 
ITORESC ROMIN ! In anii 
i activității ilegale, în adîncă 

b '■“--moșierească și fas- 
îfone,.^. Jftraț Partidul a fost 
-.are a dat lumină, speranțe și 
re oamenilor muncii, arătîn- 
irumul de luptă împotriva ex- 
ii, împotriva oprimatorilor, 
triumful cauzei nobile a celor’ 
a celor ce muncesc.
dul nostru a fost organizato- 
itei poporului romîn împotriva 
luiui și a războiului fîlhăresc 
ietic, el și-a cîștigat meritul 
tor de a fi inițiat, organizat și 

insurecția armată victorioasă 
gust 1944. Partidul a condus 

largi de oameni ai muncii 
ta pentru făurirea statului de- 
-popular, a creat Cu brațele 

ale poporului muncitor baza 
lică a socialismului.
lucerea de către partid este 
a tuturor marilor succese cu 
e mindrim astăzi. Sub îndru- 
Partidului am înălțat o puter- 

ndustrie socialistă și o agri- 
înfloritoare, am ridicat orașe 

u săvirȘit marea revoluție cul-

fost *ieted drumul pînă la 
vfctvirf ce le-am obținut, 

iștii, cei mai iubiți fii ai po- 
au trebuit să înfrunte în 

stăpînirii burghezo-moșierești, 
atea. persecuții, teroare săi- 
niulți dintre ei dîndu-și viața

H@i succese 
t sportivilor noștri
.ETISM : I’articipînd la marele 
rs international de la Atena 
antin Greccscu a obținut un 
s succes, cîștigind cursa dc

m.
LEI : In cadrul turneului de Ia 
ml echipa masculină rcprcz.cn- 

a R.P. Romîne a repurtat o 
aricit victorie asupra formației 
in i.
t : Numeroase recorduri repu- 
e de o înaltă valoare intema- 
1/ au fost înregistrate în cadrul 
tsului dc la poligonul Tunari.

în marea încleștare cu dușmanii 
poporului.

In lupta pentru transformarea re
voluționară a societății, Partidul a 
depus eforturi uriașe. în această 
luptă, în toate acțiunile ce le-a con
dus, el a dovedit minunată capaci
tate organizatorică și politică, orien
tare creatoare, marxisf-len-inistă, po
trivit condițiilor istorice și factori
lor specifici țării noastre.

Partidul comuniștilor, rezultatul 
unui proces îndelungat de dezvoltare 
istorică, rezultatul luptej de veacuri 
a poporului romin pentru o viață 
mai bună, a fost stegarul luptei pen
tru eliberarea noastră națională și 
socială, a fost și este conducătorul 
de frunte al clasei celei mai înaintate 
— clasa muncitoare.

De-a lungul întregii sale existențe 
Partidul a ținut sus steagul inter
naționalismului proletar, ai prieteniei 
cu marea Uniune Sovietică — țara 
construcției desfășurate a comunis
mului — cu popoarele vecine, al 
solidarității cu mișcarea de eliberare 
a oamenilor muncii de pretutindeni, 
a fost un înflăcărat apărător al păcii 
și al promovării principiului leninist 
al coexistenței pașnice între popoare. 
Vorbind de la tribuna Congresului 
al Ill-lea al P.M.R. despre politica 
dc pace a țărilor socialiste și arătând 
că forțele lagărului socialist sînt 
capabile să dea riposta cuvenită ori
cărui agresor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus: „Ținînd sus 
steagul luptei pentru pace, țările 
socialiste exprimă aspirațiile tuturor 
popoarelor, care năzuiesc spre pace, 
bunăstare, progres. Tocmai de aceea 
politica lor externă are un profund 
răsunet în toate țările lumii, cuce
rește de partea sa inimile Și con
știința sutelor de milioane de oameni 
de pe întreg globul pămîntesc".

Iubim ca pe lumina ochilor Parti
dul ! Sîntem mindri de ceea ce a 
făcut și face Partidul pentru patria 
noastră, pentru noi toți cei ce mun
cim. li mulțumim că ne-a învățat să 
urîtn de moarte exploatarea, pe duș
manii clasei muncitoare, să iubim 
fierbinte, cu înflăcărare OAMENII, 
curajul, abnegația în muncă, erois
mul de fiecare zi al celor ce mun
cesc, tot ceea ce a clădit și clădește 
poporul nostru pe drumul vieții noi.

Iubim Partidul pentru dăruirea sa 
întreagă față de popor, pentru că 
țara noastră, menținută veacuri de-a 
rindul în înapoiere economică, înain
tează rapid pe calea progresului, 
pentru că omul muncitor —- în tre
cut jefuit și asuprit de clasele ex
ploatatoare, — a fost făcut deplin 
stăpîn pe soarta sa, bucurîndu-se 
de o viață tot mai înfloritoare.

Mulțumim fierbinte Partidului și 
pentru condițiile create mișcării 
sportive, pentru faptul că a ridicat 
cultura fizică și sportul în patria 
noastră la un nivel nemabntilnit. 
Pentru grija sa fără de margini față 
de sănătatea și bunăstarea celor ce 
muncesc, față de dezvoltarea multi
laterală, fizică și intelectuală a tine-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I,

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînâ

Nicolae Tâutu

SLAVĂ PARTIDULUI!
Se-ntrece primăvara cu noi în frumusețe.
Ea suie crengi cu muguri, noi rumuri de neon, 
Ea topora.fi, noi schele spre înălțimi semețe. 
Ea codri, noi orașe de-ofel și de beton !

Răpune ale iernii vîntoase-nlîrziate,
Supunem inerția trecutului apus,
Albine risipește pe obcine smălțate,
Și noi aprindem becuri pe Bistrița în sus.

In seve din străfunduri ea urcă bucuria 
Improspătînd al iernii catifelat chilim,

Și-n noi partidul crește nemuritor tăria 
Încrederii în era pe care-o construim.

Căci pentru noi partidul e marea primăvară, 
El ne-a trezit la viață avi n tul necuprins, 
Iar noi sportivii sîntem păduri ce-i înălțară 
Adînca tinerețe pe culmi de neînvins !

Elan am luat din forța-i ce-a nimicit prigoana 
Și-am învățat din fapla-i cum demn să biruim,, 
l)e aceea roșii lauri culeși pe stadioane. 
Partidului, părinte, cu drag le dărui m !(Continuare in pag. a 4-a)

„ȘTAFETA PRIMĂVERII44
In centrele de regiune din întreaga 

țară a avut loc ieri, într-o atmosferă 
de marc entuziasm, sosirea purtătorilor 
„Ștafetei Primăverii , mare acțiune de 
mase a tineretului sportiv din patria 
noastră, organizată în cinstea celei de 
a 40-a aniversări a Partidului.

In mesaje pline de înflăcărată dra
goste, sportivii și-au exprimat recunoș
tința nemărginită față de Partid, con
ducătorul și inspiratorul tuturor victo
riilor noastre. Ei au raportat succesele 
obținute în producție și pe terenurile 
de sport în cinstea marii sărbători a 
poporului nostru.

Stadioanele, piețele publice au primit

Purtătorii „Ștafetei Primăverii" 
ll sosesc pe stadionul „23 August". 

Peste citeva clipe se va da citire 
mesajului pe care sportivii Capita
lei il adresează cu dragoste și re
cunoștință profundă Partidului.

sărbătorește ștafeta. Mesajele sportivi
lor au exprimat hotărîrca nestrămutată 
a tinerei generații de a munci cu elan 
sporit, cu tot entuziasmul, pentru a aduce 
patriei noi succese dc răsunet, noi bi
ruinți.

Pe stadionul „23 August” din Capi
tală a sosit ștafeta sportivilor din ra- 
ioanele orașului București, in aplauzele 
spectatorilor și-au făcut apariția pe pistă 
stegari motocicliști și un grup compact 
de sportivi, purtători ai ștafetei. Re
marcăm în rîndul celor care s-au aliniat 
în fața tribunei principale pe maeștrii 
cmeriți ai sportului lolanda Balaș, Dinu 
Cristea, Maria Alexandru, Geta Pitică,

Recordmana mondială lolanda Balaș 
dă citire mesajului sportivilor bucu- 
reșteni. Sînt cuvinte calde, de mulțumire 
și recunoștință adresate părintelui drag, 
Partidul.

Cuvînlul de răspuns a fost rostit de 
tovarășul Popa Dumitru, secretar al 
comitetului orășenesc București al 
P.M.R., căruia i-a fost înmînat apoi me
saj ui.

topora.fi
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NUMEROASE SURPRIZE ÎN CATEGORIA A
VRSTICÂ

(BĂIEȚI

Cum era și de așteptat, etapa de 
Ieri a categoriei A a stat sub semnul 
„duelului" Dinamo București — C.C.A. 
în fruntea clasamentului și al asaltu
lui echipelor din zona retrogradării 
pentru a-și ameliora pozițiile. Dato
rită acestui fapt, partidele au fost 
extrem de disputate, încheindu-se cu 
scoruri la diferențe mici și cu... cîteva 
surprize. Intr-adevăr, dintre cele șase 
meciuri, numai două au adus victoria 
echipelor gazdă. în rest, s-au înre
gistrat trei victorii în deplasare și 
un rezultat de egalitate.

Rezultate neașteptate s-au produs 
la Hunedoara, Arad și Ploiești unde 
Farul, Minerul și Rapid au cucerit 
puncte prețioase. De asemenea, Știin
ța Timișoara — confirmind forma 
bună din ultimul timp — a reușit, 
eontrar așteptărilor multora, să „ciu-

peascâ“ un punct echipei C.C.A. Acest 
rezultat, legat de victoria — așteptată, 
dar destul de greu obținută — a dina- 
moviștilor bucureșteni în partida cu 
talentata formație ieșeană C.S.M.S., a 
avut darul să mărească la două puncte 
diferența dintre cele două echipe an
gajate în lupta pentru titlul de cam
pioană. Se pare că pînă la urmă de
cisiv va fi meciul direct dintre ele. 
In orice caz, Dinamo și C.C.A., ca 
urmare a rezultatelor de ieri, au ră
mas singurele candidate la primul loc.

Dinamo București, fără Țîrcovnicu, 
Eftimie și Alexandru (acesta din 
urmă suspendat pe 4 etape), a trecut 
greu peste C.S.M.S., care a confirmat 
și valoarea și forma arătată în ultima 
vreme. Fotbaliștii ieșeni puteau scoa
te ieri un meci nul și ar fi meritat.

La Timișoara, tehnicii și experi-

t ECHIPELE ȘTIINȚA BUCUREȘTI (FETE) ȘI C.C.A. 
Ț campioane republicane
ț Sîmbătă și duminică în sala Flo- 
Țreasca din Capitală a avut loc finala 
^campionatului republican pe echipe la 
Tgimnastică. Cele mai bune echipe din 
Țțară au luptat cu dîrzenie pentru în
tâietate, pentru un loc cit mai bun 
Țin clasament și au 
4zenți un spectacol de un
T tehnic.
I REZULTATE TEHNICE:
Ti. Știința București (Elena __ ,____ ,
JSonia Iovan, Atanasia Zîmbreșteanu,

REZULTATELE ETAPEI A XXI-a
• PROGRESUL BUCUREȘTI

Stadionul ,23 August", circa 45.000 
'«Spectatori.

Arbitru: Ad. Varga-Cluj a con
dus inegal, a avut și decizii juste 
și decizii greșite.

Au marcat în
(min.
din 11 
vitură

ordine: Dinulescu 
(min. 21), Publik 

22), Soare din lo-
4), Marin
m. (min.

liberă de la 25 m. (min. 28).

- DINAMO BACĂU 3-1 (3-1)
PROGRESUL: Mîndru-NEDEL-

CU, CARICAȘ, Soare-Ioniță, Pașca- 
nu-OAIDA, Mafteuță (min. 61 Smă- 
răndescu II), Voinea, Dinulescu, 
Marin.

DINAMO: Ghiță (min. 46 Bucur)- 
Giosanu, Lazăr, Cincu-Rădulescu 
(min. 61 Cîrnaru), VATAFU-DRA- 
GOI, Nemeș (min. 61 Rădulescu), 
GRAM, Ciripoi, Publik.

a

• DINAMO BUCUREȘTI
Stadionul „23 August", circa 

45.000 sepctatori.
Arbitru : Al. Toth (Oradea) 

condus bine.
Au marcat în ordine: Voica (min. 

5), Frățilă (min. 19), Ene II (min. 
37), Matei (min. 59), din lovitură de 
la 11 m. și Frățilă (min. 67).

DINAMO: Cosma-Popa (min. 89 
Constantinescu), NUNWEILLER III,

- C.S.M.S. IAȘI 3-2 (2-1)
Iviam-Dragomir, NUNWEILLER IV- 
V. Angliei, VARGA, FRĂȚILĂ, 
Ene II, David.

C.S.M.S. : Ursache (min. 71 Flo
rea)-Scarlat, Moțoc, Dragomirescu- 
Alexandrescu, Don — MATEI, (min. 
71 Demian), AVASILICHIOAIE 
(min. 71 Matei), Voica (min. 
Unguroiu), UNGUROIU (min. 
Avasilichioaie), Dascălu.

71
71

• PETROLUL PLOIEȘTI - RAPID BUCUREȘTI 1-2 (0-0)
RIN MARCEL-Babone (min. 60 Bon- 
taș), TABARCEA, DRIDEA, A. 
MUNTEANU, G. Marin.

RAPID: DUNGU-GREAVU, MO- 
TROC, 'Macri-Neacșu, Langa-Copil, 
ION C. ION, I. IONESCU, Geor
gescu, C. IONESCU.

Arbitru: C. Nițescu (Sibiu) a 
eondus satisfăcător.

Au marcat în ordine: Florea 
(min. 49-autogol), Ion C. Ion (min. 
60) și Dridea (min. 85).

PETROLUL: Sfetcu-Cepolschi,
Fronea, Florea-D. Munteanu, MA-

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - C.C.A. 2-2 (1-1)
Teren „23 August", cifră record de 

apectatori : 25.003.
Au marcat în ordine : Georgescu 

(min. 30), Constantin (min. 31) din

• CORVINUL HUNEDOARA - 
FARUL CONSTANȚA 0-1 (0-1)

Arbitru: N. Mihăilescu-Buc. foarte 
bun.

A marcat: Ciosescu (min. 12).
CORVINUL: Nebela-Buzeșan. Na- 

cu, Izghireanu-Popescu, TATARU- 
CONSTANTINESGU, Pop, Zapis 
(min. 55 Ionescu), Radu Tudor,

FARUL:- GHIBANESCU-Straton, 
Brînzei, BUZEA-Stancu, Bibere-Va- 
silescu, Sever, OLARU, Ciosescu, 
Niculescu.

11 m, Mițaru
(min. 88) 
la 30 ni.

Arbitrul 
condus cu 
ferit aceleași infracțiuni.

ȘTIINȚA :
ȚURCAN, 
NASE-IGNA, R. LAZAR, Manolache, 
Lereter, Mițaru.

C.C.A. : VOINESCU-Zavoda II, 
Apolzan, Ivănescu-JENEI, BONE-Ca- 
coveanu (min. 60 Crișan), CON
STANTIN, Raksi, Tătaru, Al. Lazăr.

din
(min. 87) și Tătaru 

lovitură liberă de

Comșa (Craiova) aO.
scăpări. Ă sancționat di-

Pain-GEORGESCU,
Codreanu-Petescu, TA-

• U. T. ARAD-M1NERUL 
LUPENI 1-2 (1-0)

10.000 spectatori.
Au înscris: Tăucean (min. 29) 

Creiniceanu (min. 55 și 84).
Arbitrul Ion Gheorghiță-Buc. 

condus bine.
, U.T.A. : 
țCapaș), 
din min.
Tăucean, Țîrlea, Floruț, Roman.

MINERUL : Mihalache-STANCIU, 
Coman, Dan-Miiiăilă, MIHÂLY-Nisi- 
peanu, Grigore (Cucu din min. 66). 
Țurcan, ȘZOKE, CREINICEANU.

Coman-SZUCS, Băcuț 
Neamțu-CAPAȘ

59), - '

Și
a

II 
(TUSZ, 

Petschowski-Pîrcălab,

PRONOSPORT
I. Petrolul -> Rapid (cat. A)

II. Știința Timișoara - C.C.A. 
A)

m. U.T.A. — Minerul (cat. A) 
IV. Progresul — Dinamo Bacău 

A)
V. Corvinul — Farul (cat. A) 

VI. Steagul roșu - Știința Cluj

vn.

enței C.C.A.-ului Știința i-a răspuns 
cu un joc avîntat, simplu dar pericu
los și n-a lipsit mult să termine în
vingătoare; puțin mai atent portarul 
Pain ar fi putut evita golul al doilea, 
nelăsind să-i scape mingea în plasă 
La C.C.A. atacul a fost lent și fără 
finalitate. Cele două goluri le-a în
scris din lovituri libere (unul din 11 
m).

Prin victoria, neașteptată, de la^.------- -----
Ploiești, Rapid a devenit unul din - -Elena Niculescu, Uta Poreceanu, Iulia 
candidații la locul doi, care aduce—----
participarea în turneul balcanic. Bucu- - - 
reștenii — fără Koszka, suspendat pe" 
4 etape, și Ozon — au reușit acest", ’ 
succes datorită puterii de luptă, ela-" '• 
nului și jocului lor organizat.

Farul a învins la capătul unui joc-- 
viu disputat, dar fără un nivel teh-" 
nic satisfăcător. Fotbaliștii constăn-.. 
țeni au făcut un joc mai bine orga-" 
nizat și mai eficace. La 1—0, Stancu'* _ , r- r--o-----
a tras în bară. Corvinul a recurs ]a"Tunari» au continuat întrecerile din 
aportul unor jucători care au stat"'caflrul concursului dotat cu 
mult pe tușă (Zapis, Radu Tudor) dar--Victoriei". ~ -L _ __ ,
fără succes. N-a putut evita înfrin-"au ținut să cinstească cu performan- 
gerea, deși a avut ocazii să egaleze’^te de seamă aniversarea Partidului, 
și chiar să cîștige. In min. 39 a ratat-;Astfel, M. Ferecatu (Dinamo) a sta- 
cea mai mare situație: Zapis a execu-”......
tat un 11 m dar Ghibănescu a res---,,. . . , ,
pins; mingea a revenit din nou iuj"hlican Ia proba de arma liberă cali- 
Zapis care a șutat, însă portarul Fa---bru redus 3x40 focuri poziția în 
rulul a prins de data aceasta! Iar + genunchi, realizînd 393 p (vechiul re- 
trasmîn bLăî l0neSCU aU^ord 391 p) ; Aurelia Costna (Mu-

La Arad, Minerul a obținut o vie--- re§ul Tg. Mureș) a obținut o per- 
torie meritată la care poate nu a spe-’'___________________________ •
rat. După o repriză în care U.T.A. a-- 
fost superioară, printr-un joc mai" 
combinativ, și a condus cu 1—0, ratînd" ’ 
alte două ocazii de gol, Minerul a" 
preluat inițiativa după pauză și jucind" 
cu multă însuflețire a egalat și cu 6-- 
minute înainte de sfîrșit a înscris'' 
punctul victoriei. U.T.A. s-a resimțit. ► 
de pe urma turneului în R.D.G.; a so---lui republican de polo s-au înregis- 
sit la Arad sîmbătă seară. In plus, 
a jucat fără patru jucători accidentați--BUCUREȘTI — PROGRESUL BUCU- 
în acest turneu: Seres, Mețcas, Pop 
și Czako. Jocul a fost de nivel scă-- -PID BUC. 
zut. ''

In sfîrșit, Progresul a jucat bine o'/ 
jumătate de oră, timp care a fost-- 
deajuns pentru a cîștiga la un scor'", 
concludent și a face un pas înainte - - 
în cursa pentru evitarea zonei retro-' ■ 
gradării. Dinamo Bacău a jucat bine., 
în cîmp, dar complet ineficace la - ■ 
poartă. ","

oferit celor pre- 
bun nivel

FEMININ: 
Leușteanu,

Podoreanu, antrenor Caius Jianu)

448,01 p.; 2. Dinamo 
p; 3. Clubul sportiv
346,46 p; 4. Farul Constanța 34 
5. Voința Arad 332,75 p; 6. Voin
329,56 p. MASCULIN: 1.
(Gheorghe Stanciu, Ștefan 
Gheorghe Grigorescu, Alexandr

Dragoș Simionescu, Mihai 
Magda) 63

600,27 p; 3 
p; 4. I

5. C.S.M.

București 
școlar Bl

po,
ciu, antrenor Silviu
2. Dinamo București 
ta București 576,60 
București 514,07 p;
509,78 p; 6. C.S.M. Reșița 493,71

CINCI NOI RECORDURI REPUBLICANE DE VALOARE 
IN „CUPA VICTORIEI'

Sîmbătă și duminică, pe poligonul

t „Cupa
Trăgătorii noștri fruntași

bilit un nou și valoros record repu-

formanță extraordinară la arm 
ră 3x30 focuri senioare, poziț 
cat, totalizînd 299 p. din 3CM 
bile (vechiul record 297 p) ; 
de fete C.F.R. Arad la aceeași 
și la aceeași poziție: 884 p ( 
record 876 p) ; echipa Victoria 
rești la poziția în genunchi 
(vechiul record 827 p.) ; și 
Metalul 23 August Bu-—rești 
ziția în picioare 771 p,( cuitri 
768 p).

ETAPA A II-A A CAM PIONATULUI REPUBLICAN
Ieri, în etapa a Il-a a campionatu-

trat următoarele rezultate : DINAMO

REȘTI 10-4 (3-0, 2-1, 2-0, 3-3), RA-
I.C. ARAD 7-3 (2-1,

1-0, 2-2, 2-0), ȘTIINȚA BUCU 
- C.S. ORADEA 3-9 (0-1, 0-: 
0-2), C.S. MUREȘUL TG. MU1 
ȘTIINȚA CLUJ 2-5 (0-1, 1-1 
1-2).

REZULTATELE DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMINII
Iată rezultatele înregistrate în eta- 

a IX-a din returul campionatu
lui republican feminin de volei; Di
namo București — Olimpia Brașov 
3—0 (0, 13, 13) ; Sănătatea Buc. — 
Țesătura Iași 3—2 (15—13, 9—15,
II—15. 15—13, 15—8); Progresul

. -ț>a

LA 21 MAI (deoarece
pută meciurile Turcia Â
mină A la Ankara și R.P. Romînă B

-
Clasamentul categoriei A j

1. Dinamo Buc. (1) 23 13 4 6 52:25 30.
2. C.C.A. (2) 21 13 2 6 52:32 28.
3. Rapid (7) 21 8 8 5 25:20 24-
4. U.T.A. (3) 20 10 3 7 36:29 23 7
5. Petrolul (4) 21 8 7 6 34:32 23,
6. Steagul roșu (6) 20 10 2 8 40:31 22.
7. Dinamo Bacău (5) 20 10 2 8 32:26 22.
8. Știința Cluj (8) 20 9 2 9 32:36 204
9. Minerul (10) 21 9 1 11 29:45 194

10. Progresul (12) 21 7 4 10 36:42 18"
11. Știința Tim. (9) 21 6 6 9 34:41 18 ■<
12. Farul (13) 22 7 3 12 29:49 17"*
13. C.S.M.S. (11) 21 5 6 10 36:40 16"*
14. Corvinul (14) 22 4 6 12 24:43

ETAPA VIITOARE VA AVEA LOC'
la 14 mai se dis- 

R.P. Ro-

Buc. — C.S.M. i
8—15, 5—15, 5—1
C.P.B. 3—2 (10-
15—6, 15—9); F
Știința Cluj 3—1
15—13, 15—11); „„
Metalul 23 August Buc. 1—3 ( 
15—4, 9—15, 12—15).

luj 1—3 ( 
) ; Rapid I
15, 15—7,
•ul Gonstai 

(a-,15,
C.Sjw. Sil

C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE A REALIZAT SCORUL ETAPEI; 75- 
------------ BRAȘOV!OLIMPIA

REZULTATE TEHNICE: C.S.M.S. ■ ’ ..... - - C.C.A.
Știința Cluj 14-0 (3—0);’ Știința 

Turela ,B - București)^: știința Cluj..Buc. — Progresul 3—3 (3—3) ;
_RaSpMS Petroșani — Rapid amînat;
Timișoara,". Dinamo — I.T.B. 0—0; Olimpia Bra- 

Partida Corvinul - Di--șov — C.F.R. Grivița Roșie 0—75 
19"(O_34)!1!

--lași — Metalul 6—0 (0—0) •
"_ c+î:„t„ ti n /•> .

— Petrolul, 
roșu, C.S.M.S.
Minerul, Farul
C.C.A. - U.T.A. 
namo București 
aprilie (1—1).

Dinamo Bacău
- Progresul, Rapid
- știința ‘

s-a disputat la

. CLASAMENTUL DUPĂ
• 1, C.C.A.

2. CFR Gr. Roșie
3. Dinamo

; 4. Progresul
1 5. Știința Buc.
■ 6-7-8 C.S.M.S. lași
; 6-7-8. I.T.B.

6-7-8. Metalul 23 August
9. Știința Cluj

10. știința Petroșani
r-i 11. Rapid
4- 12. Oiimpia Brașov

1
1
1
4
2
2
2
2
1
0
0
0

0 1
0 1
2
2
3
4
4
4
5
5
7
9

Ieri în categoria
SERIA I SERIA A ll-A SERIA A III-A

Foresta
ceava (la

Flacăra
Bacău 1-1

Metalul
3-0 (0-0)

Prahova
șani 3-1 (2-0)

S.N.M. Constanța — C.S.M. 
ila 2-2 (2-1)

C.F.R. Pașcani - 
0-0

Rulmentul Bîrlad 
pina 0-0

Fălticeni — Dinamo Su
fi otoșani) 2—1 (2—1) 
Moreni — Steaua Roșie 
(1-0)

Tîrgoviște Unirea Iași

Ploiești Rapid Foc-

Bră-

Dinamo Galați

Poiana Cîm-

REZULTATE NORMALE
REPUBLI

" IN CAPITALA, Ia handbal 
--Rapid și C.C.A. au terminat lt 
"tate după un joc viu disputat: 

Turda.„(9—7). jn celelalte meciuri,
.. ^București a întrecut Știința

C.S.M. Me-Știința
diaș 1-1

Drubeta Tr. Severin
București 2-3 (1-1)

Chimia Făgăraș — C.F.R. Electro 
Craiova 3-0 (2-0)

Tractorul Brașov
Militară 2-0 (1-0)

Chimia “
1-0 (0-0)

Dinamo
1-1 (0-0)

Știința
1-1 (0-0)

București 
(0-0)

Metalul

Academia

Govora

Obor

Craiova

C.F.R. Roșiori

Dinamo

C.S.M.

Pitești

Sibiu

Gloria
Turzii

Dinamo 
1-0 (1-0) 
o-2C’(oSd)

Recolta 
reș 0-2 (0-2)

C.S.M.
1-0 (0-0)

C.S.M.
C.F.R. 

șani a minat

C.
Bistrița

1-2 (1-1)
Barza — Dinamo

Ind. Sirmii” CAMPIONATELE

Săsar

Oradea Arieșul

Cărei - Mureșul Tg. Mu-"resti cu scorul de 17-10 (6- 
«-echipa feminină a clubului Pr 
"a învins C. S. Oradea la sci 
-.17-9 (7-5).
" IN TARĂ: Handbal în 7 n 
" — Seria ' ‘ '
--Bacău

Iași — 
(12-5).

Seria
Voința Sibiu 12—12 (5—6) ;

Baia Mare —C.S.M. Reșița

Cluj - A.M.E.F.A. 
Timișoara — Jiul

0-0"_ 
Petro-"- I: Știința Galați — 

21—16
Petrolul

(12-5) ; C
Teleajen

a Il-a: Dinamo BraCLASAMENTUL

1. Metalul Tîrgoviște 19 14 2 3 58:18 30
2. Dinamo Galați 19 11 6 2 30:12 28
3. Poiana Cîmpina 19 8 6 5 27:18 22
4. CFR Pașcani 19 8 6 5 33:27 22
5. C.S.M. Brăila 19 6 7 6 19:21 19
6. Flacăra Moreni 19 7 5 7 26:30 19
7. Dinamo Suceava 19 7 5 7 25:29 19
8. Rapid Focșani 19 7 4 8 26:28 18
9. Steaua roșie Bacău 19 5 8 6 17:34 18

10. Prahova Ploiești 19 6 4 9 31:32 16
11. S.N.M. Constanța 19 4 8 7 21:22 16
12. Unirea Iași 19 5 4 10 29:33 14
13. Foresta Fălticeni 19 5 3 11 20:36 13
14. Rulmentul Bîrlad 19 4 4 11 19:41 12

Etapa viitoare : Prahova Ploiești

25^ „ vutiițd OlUiU IZ—Iz (O—O) '
23-- Craiova — Dinamo Tg- Mureș 
22" (6—8); Rapid Oradea — Ț. 
2j"tal Timișoara 13—18 (4—11)
21 •- -■ •• 
20
19
19
19— „ .
ic. .tila Cisnădie
JȘ-- astăzi.11" ’
10" ►

- - Brașov

CLASAMENTULCLASAMENTUL

1. Dinamo Pitești 19 10 4 5 39:22 24 1. C.S.M. Baia Mare 19 11 4 4 25:11
2. știința Craiova 19 9 4 6 24:14 22 2. Jiul Petroșani 18 9 5 4 24:14
3. Știința București 19 10 2 7 31:23 22 3. CFR Timișoara 18 10 2 6 32:16
4. C.S.M. Mediaș 19 8 5 6 27:27 21 4. C.S. Oradea 19 10 2 7 34:28
5. Tractorul Brașov 19 8 4 7 28:20 20 5. Ind. Sîrmii C. Turzii 19 8 5 6 37:24
6. C.S.M. Sibiu 19 8 4 7 27:31 20 6. Mureșul Tg. Mureș 19 7 7 5 30:22
7. Dinamo Obor 19 6 7 6 29:24 19 7. C.S.M. Reșița 19 7 6 6 22:23
8. Academia Militară 19 7 4 8 30:28 18 8. Arieșul Turda 19 6 7 6 23:22
9. Chimia Govora 19 7 4 8 19:32 18 9. Dinamo Săsar 19 8 3 8 23:24

10. Chimia Făgăraș 19 7 3 9 28:25 17 10. C.S.M. Cluj 19 7 5 7 21:31
11. Metalul București 19 7 3 9 26:34 17 11. A.M.E.F. Arad 19 4 8 7 17:23
12. CFR Roșiori 19 6 5 8 13:21 17 12. Recolta Cărei 19 5 5 9 17:31
13. Drubeta Tr. Severin 19 6 4 9 29:38 16 13. Gloria Bistrița 19 3 5 11 14:30
14 CFR Electro Craiova 19 6 3 10 25:36 15 14. Dinamo Barza 19 3 4 12 18:38

Tt

-- Handbal î» 11 masculin: 
C Sibiu — Victoria Jimbolia 
-►(7—5); Dinamo Brașov — 
"Sighișoara 4—16 (2—6). Meci

— -------- e —1 C.C.A. se

2 
(cat. 

x
2 

(cat.
1 
2 

(cat. 
ANULAT 

C.S.M.S. Iași
1

Sîrmei
2 

Galati 
X

— A.S. Academia Mili- 
B) 1
Tr. Severin — Metalul 
(cat. B) 2

Mare - C.S.M. Re-
1

A)
Dinamo București
(cat. A)
Gloria Bistrița — Industria 
Cîmpia Turzii (cat. B) 
C.F.R. Pașcani — Dinamo 
(cat. B)

X. Tractorul
tară (cat.

XI. Drubeta
București

XII. C.S.M. Baia
Sita (cat. B)

VIII.

IX.
— Unirea Iași, Poiana Cîmpina — 
Rapid Focșani, Dinamo Galați — 
Dinamo Suceava, Rulmentul Bîrlad
— Steaua roșie Bacău, Flacăra 'Mo
reni — C.F.R. Pașcani, C.S.M. Bră
ila — Foresta Fălticeni, Metalul 
Tîrgoviște — S.N.M. Constanța.

Etapa viitoare: Tractorul Brașov
— Știința Craiova, C.S.M. Sibiu — 
Chimia Govora, Știința Buc. — Me
talul Buc., C.F.R. Electro Craiova
— Dinamo Pitești, Dinamo Obor — 
Academia Militară, C.F.R. “
— Drubeta Tr. Severin. C.S.M. Me
diaș — Chimia Făgăraș.

Roșiori

Handbal în 7 feminin: Ti
C.S.Ș. Banatul Til

6—4 (2—2) ; C.S.M. Sibiu —Etapa viitoare: Jiul Petroșani
Dinamo Săsar, Ind. Sîrmii C. Turzii-- București 3—9 (2—2) (azi
— Mureșul Tg. Mureș, C.S.M. Baia"pută în localitate meciul resta 
Mare — Recolta Cărei, Dinamo Bar---tur) ; Record Mediaș — Rapid 
za — Gloria Bistrița, C.S.M. Cluj"rești
— _ C.F.R. Timișoara. A.M.E.F.A. —-^î~
Arieșul Turda, C. S. Oradea —
Reșița.

pută în localitate meciul resta

i 1—12 (1—7) (azi se
în localitate meciul 'restanță d 

C.S.M.4 Mureșul Tg. Mureș — Științt 
■’’ șoara 6—5 (2—2).



Iurii Mcienov (V. R. S. S.) un merituos lider
Echipa R.P.R., pe

telefon de la tri-

al „(ursei Păciiu

SZCZECIN 6 (prin 
misul nostru special). Iurii Melehov 
— excelentul ciclist sovietic care se 
află în permanență pe primul plan 
al cursei, participînd activ la toate 
evadările, s-a dovedit și un remarca
bil sprinter. In etapa a cincea el a 
învins categoric. Liderul cursei con
trolează cu autoritate întrecerea con- 
firmîndu-și cu fiecare prilej valoarea. 
Poate n-a fost încă nici un purtător 
al tricoului galben care să aibă o 
comportare atît de strălucită!

Cicliștii romîni — excepție făcînd doar 
G. Moiceanu — s-au dovedit și ei în 
vervă deosebită. Pentru apărarea cu
lorilor echipei naționale ei și-au tri
mis în etapa a V-a reprezentanți în 
toate plutoanele . „evadaților", au 
știut să foloseascĂ-momentele „cheie" 
ale cursei, aducînd in final un timp 
bun formației noastre. In acest fel 
am depășit Olanda și ne-am apropiat 
de celelalte echipe clasate înaintea 
noastră.

Sîmbătă dimineața caravana a făcut 
o nouă transbordare : Poznan—Mied- 
zychod (100 km). Din micul orășel si
tuat în nordul Poloniei s-a dat startul 
în întrecerea de-a lungul celor 170 
km pînă în cunoscutul Szczecin. Me
dia orară realizată (41,3 km) este cea 
mai concretă mărturie a ardoarei cu 
care rutierii și-au disputat șansele. 
Profilul sinuos (traseul a străbătut o 
regiune deluroasă), vîntul puternic și 
faptul că șoseaua era umedă (înainte 
de plecare și pe o porțiune din par
curs a plouat) au constituit impedi
mente evidente pentru participanții 
la cea de a 14-a ediție a „Cursei Păcii".

La km 10, motocicletele de legătură 
ne-au adus la cunoștință o primă 
evadare, care, spre mirarea tuturor, 
avea să fie decisivă. Din pluton s-au 
desprins I. Melehov, A. Cerepovici, V. 
Kapitonov (U.R.S.S.), I. Stoica, R. 
Revay (R.S.C.), G. Goransson (Suedia), 
B. Eckstein (R.D.G.), S. Gazda, W. 
Jarzebski, S. Krolak (R.P.P.), V.

locul 6 in clasamentul general după cinci etape
Bangsborg (Danemarca), T. Lullan 
(Norvegia), J. Poppet (Franța), E. 
Hagen (R.D.G.). Cu permisia arbitru
lui principal depășim la km 20 plu
tonul și ne îndreptăm spre fugari. 
Cicliștii sovietici .categoric cei mai 
buni în această importantă competiție, 
duc o trenă rapidă. I. Stoica se simte 
bine și ne face semn că va colabora 
cu animatorii „evadaților". Este și 
resc pentru că în această grupă nu

fi
se

ION STOICA
află nici un ciclist olandez. Și reușita 
evadării ne-ar urca cu un loc în cla
samentul pe echipe. Eficacitatea „mo- 
riștii" organizată de cicliștii sovietici 
se concretizează în minute avans. I,a 
km 30, diferența este de 3 minute. 
Plutonul se agită și din această con
tinuă frămîntare se naște o nouă ac
țiune: se detașează un alt grup for
mat din Gh. Rădulescu, W. Ziegler, J. 
Beker (R.P.P.), B. Johanssen (Norve
gia), M. Weislader (R.D.G.), K. Hili 
(Anglia), J. Juszko (R.P.U.), D. Koțev, 
S. Gheorghiev (R.P.B.), S. Moskvin 
(U.R.S.S.), A. Lumme (Finlanda), L. 
Heller (R.S.C.), J. Varbaeg (Dane
marca). Diferențele dintre aceste două 
grupe de fugari și pluton cresc. Ast
fel că, la km 80 primul grup are un

Întîlniri internaționale

avans de 4 minute față de al doilea 
și 7 minute față de pluton.

Cele trei sprinturi cu premii sînt 
cîștigate de alergătorul polonez Kro- 
lak. Intre timp din pluton se mai des
prinde un grup în care se află Cosma 
și Zanoni. (Moiceanu în zi proastă nu 
acționează și din această cauză va 
pierde pînă la Szczecin mai bine de 
20 minute, la fel ca și Schur). Ion 
Cosma este pus pe fapte mari. El 
reușește spre sfîrșitul etapei să ajungă 
grupul al doilea și să-și dispute 
sprintul cu G. Saidhujin (U.R.S.S.). 
In curînd, E. Adler (R.D.G.), bolnav 
de stomac, abandonează, V. Jarzebski 
(R.P.P.) lovit Ia o căzătură rămîne 
din primul grup la fel ca și J. Poppet 
(Franța) care a spart, iar W. Ziegler 
este angrenat intr-o busculadă. La 
Szczecin caravana este primită de zeci 
de mii de spectatori. Pe deasupra ora
șului se rotesc avioane purtînd uriașe 
lozinci : „Szczecinul vă salută", „Tră
iască pacea". Pe stadion marinariiAîau 
drumul la sute de baloane pe care 
sînt înscrise numele alergătorilor. In 
uralele care fac să răsune orașul I. 
Melehov învinge detașat. Cu această 
etapă părăsim teritoriul R.P. Polone 
și luni intrăm pe cel al R.D.G. cu pri
lejul etapei a șasea pe ruta 
Rostok (206 km).

Clasamentul etapei: 1. I. 
4h06:49,0 ; 2. V. Kapitonov 
3. A. Cerepovici 4h06:54,0 
Stoica 4h07:10,0; 14. I.
4hl0:20,0; 23. Gh. Rădulescu 4hl0:50,0; 
36. W. Ziegler 4hll:14,0; 44. L. Za
noni 4hl8:46,0; 75. G. Moiceanu
4h29:33,0; Echipe: 1. U.R.S.S.
12h20:37,0 
samente generale: individual 
Melehov (U.R.S.S.) 20h31:07,0; 
Eckstein (R.D.G.) 20h32:33,0; 3. 
ransson (Suedia) 20h33:35,0; 4. 
repovici (U.R.S.S.) 20h35:19,0; 
Lullan (Norvegia) 20h36:29,0;
Stoica 20h38:20,0; 20. Gh. Rădulescu 
20h42:00 ; 24. W. Ziegler 20h42:24,0; 31. 
I. Cosma 20h44:35,0; 39. L. Zanoni
20h50:17,0; 52. G. Moiceanu 21h00:02,0. 
Echipe : 1. U.R.S.S. 62h42:44,0; 2. R.P.P. 
62h48:50,0 ; 3. R.D.G. 62h49:59,0 ; ... 6. 
R.P.R. 63h07:36,0.

ATENA 7 (prin telefon). Atleți 
din 12 țări (Bulgaria, Romînia, Tur
cia, Italia, Suedia. Finlanda, Unga
ria, Belgia, Iugoslavia, R.A.U., Etio
pia și Grecia) au luat parte la un 
mare concurs internațional. La între
ceri au participat doi atleți romîni 
Constantin Grecescu și Zoltan Vamoș. 
Comportîndu-se foarte bine, multi
plul campion balcanic C. Grecescu 
a repurtat o splendidă victorie în 
cursa de 5.000 m. Rezultatele tehnice: 
5.000 m : C. Grecescu (Rom.) 14:42,2; 
Papavasiliu (Gr.) 14:42,2; 1.500 tn : 
D. Waern (Sued.) 3:51,8; Z. Vamoș 
(Rom.) 3:52,3 (concurentul nostru a 
fost rănit la o busculadă și totuși 
a făcut o cursă bună) ; Dimou (Gr.) 
3:59,4; 100 tn: Bîcivarov (Bulg.)
10,6 ; Sardi (It.) 10,9 ; 400 m : Geor-

a

Szczecin-

Melehov 
4h06:54,0; 
. 12. I.

Cosma

75. 
Echipe : 

&. R.P.R. 12h28:20,0. Cla- 
: 1. I.

2. B.
G. G6- 
A. Ce-

5. T. 
...12 I.

BASCHETBALIȘTII AMERICANI 
LA LENINGRAD

aleReprezentativele de baschet
S.U.A. au evoluat la Leningrad în 
compania echipelor asociației sportive 
Daugava Riga. La feminin, victoria 
a revenit baschetbalistelor sovietice 
cu scorul de 48—45 (22—15), iar
la masculin oaspeții și-au adjudecat 
victoria cu 89—61 (48— 38).

FOTBALIȘTII POLONEZI ȘI 
GĂRI LA EGALITATE

BUL-

douăLa Varșovia s-au disputat 
întîlniri internaționale de fotbal. Se
lecționata divizionară a R. P. Po
lone și cea a R. P. Bulgaria au ter
minat la egalitate: 1 — 1. Campioana 
Franței, echipa Reims a dispus de 
Legia cu 3—0

Iugoslavia 3—2; Ia Praga, R. F. 
Germană — R. S. Cehoslovacă 3—2. 
Echipa R. P. Polone conduce cu 
3—0 în fața Irlandei. în meciul de 
la Dublin.

In întîlnirea de la București s-au 
înregistrat următoarele rezultate în 
ulitmele două zile: Segal, Gaertner- 
Țiriac, 
<Mayers-V iziru 
7—5, 6—0; 
2—6, ' ~ "

La 
na la 
pele 
mele 
conduc cu 2—1.

HRISTACHE NAUM

TAL A CÎȘTIGAT PARTIDA A 19-A

Sîmbătă a fost continuată la Mos
cova cea de a 19-a partidă a me
ciului revanșă pentru titlul mondial 
de șah, dintre marii 
și Botvinnik, 
nul mondial 
avantajjGpe 
mutarba 7G. 
venit acum 
rea lui Botvinnik, 
partida a 20-a în care Tal are albul.

mașștri Tal 
La întrerupere, campio- 
avea un pion în plus, 

care l-a valorificat la 
Scorul meciului a de- 

de 1IV2—l1/? >n favoa- 
Azi se dispută

TURNEUL DE ȘAH 
TBILISI

DE LA

6-2 ;
3—6,

Viziru 6—2, 6—2,
8—10, 7—5,

Gaertnar-Țiriac 6—1.
1—6, '6—3, 7—5.
Delhi (India) se dispută fi- 

zonei răsăritene, opunînd echi- 
Indiei și Japoniei. După pri- 
două zile, tenismanii indieni

FOTBALIȘTII
DATORI

MAGHIARI 1NVIN- 
LA BELGRAD

Intr-un meci 
întîlnit ieri la 
prezentative ale R.
R.P.F. Iugoslavia. După 
celent, echipa maghiară 
o victorie cu 4—2 (2—1). Golurile 
au fost marcate de Albert, Tichi 
(2), Zebeț (în proprie poartă) res
pectiv Kosfici și Matos. In deschi
dere, R.P.F. iugoslavia (juniori) — 
R. P. Ungară (juniori) 2—1.

Sîmbătă s-au disputat alte 
meciuri: la Budapesta, R. P. 
gară B — R.P.F. Iugoslavia B 
la Szeged, R. P. Ungară (tineret) 
— R.P.F. Iugoslavia (tineret) 1 — 1.

amical de 
Belgrad

~ P.

fotbal s-au 
primele te- 
Ungare și 
un joc ex- 

a obținut

două
Un-

5-1;

a turneului 
șah de la 

Romine, 
Nicolau a cîștigat cu 

men-
a st fel printre primele

In cea de a 8-a rundă 
internațoinal feminin de 
Tbilisi, campioana R. P. 
Alexandra
albele la Tamara Hugașvili, 
ținindu-se 
clasate. Pe locul întîi se află Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.) cu 5 (2)
puncte, urmată de Ceaikovskaia 
(U.R.S.S.) 5 (1), Nicolau (R.P.R.) 
*/, (O-

IN .CUPA DAVIS'

lori s-au încheiat întîlni.rile pri
mului tur al competiției internațio
nale de tenis „Cupa Davis" (zona 
europeană). La Copenhaga, echipi 
R. P. Ungare a dispus de Danemarca 
cu 3—2 (meciul decisiv a f-ost cîș
tigat de Gulyas la Leschly). Alte 
rezultate: la Viena, Austria — Nor
vegia 5—0; la Cairo, Brazilia — 
R.A.U. 5—0; la Belgrad, Spania —

gopoulos (Gr.) 48,5; Syllis (Gr.J 
48,7; 400 mg: Frussios (Gr.) 53,3; 
Skourtis (Gr.) 53,6; greutate- Me- 
coni (It.) 18,17; Jocovici (lug.) 17.57; 
Tsakanikas (Gr.) 17,11; disc: Ghiu- 
rov _ (Bulg.) 52,61 ; maraton : Bikila 

’ * Van der
Szalay 
(Fini.)

Abebe (Etiopia) 2-23:44,6 - 
Grieche (Belg.) 2.24:37,2;
(Ung.) 2.29:20,0; ...........
2.30:42,6; Pistinen (Fini.) 2.3l':36,0.

Seara am vorbit ’ 
maestrul sportului ______
„Sînt nespus de fericit pentru victo
ria pe care am repurtat-o aici la 
Atena. Am trebuit să fac apel la 
toată energia pentru a-I putea întrece 
la finiș pe campionul Greciei, Papa
vasiliu. închin, din toată inima, victo
ria mea glorioasei aniversări a Par
tidului nostru iubit".

Viskari

la telefon cu
C. Qrecescu:

Reprezentativa masculină de volei
țării noastre a debutat cu o victorie 

categorică (3-o cu Iran) in turneul
international de la Istanbul

ISTANBUL, 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). Dacă te 
plimbi prin Istanbul, în piața Taxim, 
în plin centru comercial, acolo unde 
se întretaie străzile care duc spre 
Pera, Galata și Dolmabahce, sau din
colo de Cornul de Aur, prir. piața 
Baiazid, peste tot vei vedea afișele 
care anunță cel de al II-lea tur
neu internațional de volei organizat 
în localitate de federația de speciali
tate din Turcia. De aceea, poate, du
minică după-amiază, încă de la fes
tivitatea de deschidere a competiției, 
Palatul sporturilor, sau cum i se 
spune în limba turcă „Spor ve sergi 
Saray“, era arhiplină, deși 
aproape 5.000 de locuri.

Echipa Republicii Populare 
a fost primită de numeroșii 
tori cu vii aplauze. In 
tații de deschidere a 
președintele Federației 
de Volei, Paul Libaud, 
turneul. A urmat primul meci : R.P. 
ROMINĂ—IRAN. Practicînd un joc 
spectaculos și eficace echipa noastră 
a cîștigat categoric cu scorul de 3—0 
(5, 2, 5). Am asistat de-a lungul par-

numără

Romine 
specta- 
festivi-cadrul

luat cuvîntul 
Internaționale 

care a deschis

tidei la combinații frumoase in atac 
realizate atît de Nicolau sau Derzei, 
cit și de Pădurețu sau Grigorovici. 
Voleibaliștii iranieni care au calități 
fizice remarcabile au căutat să stă
vilească atacurile sportivilor romîni 
mai cu seamă prin blocaj 
schimbări în ritmul de joc, 
putut face față diferenței 
valoare, cedînd fără drept 
In acest meci reprezentativa romină 
a folosit, cu excepția lui Drăgan (ușor 
răcit), pe toți membrii lotului și anu
me : Bărbuță, Derzei, Ganciu, Cor- 
beanu, Nicolau, Cherebețiu, Pavela 
Miculescu, Grigorovici ți Pădurețu. 
Echipa Iranului a fost compusă din : 
Hazcafer, Hasemi, Asteri, Sahgaviza- 
de, Murtezavi, Gadari, Himmetian și 
Muhamedi. A arbitrat bine Musafer 
Tucalp (Turcia).

La ora cînd telefonez se desfășoară 
cel de al doilea meci al programului : 
U.R.S.S.—Turcia. Luni seară reprezen
tativa noastră întîlnește echipa R.P. 
Bulgaria, iar formația U.R.S.S. pe cea 
a Iranului.

și unele 
dar n-au 
nete de 
de apel.

MIRGEA rUDORAN

Campionatul european de baschet

Echipa R. P. Romine a ratat de puțin clasarea
in primele 4 locuri ale întrecerii

BELGRAD, 7 (prin telefon de la 
trimisul nostru special). După 5 vic
torii consecutive — ultima în fața 
puternicei formații a R.S. Cehoslovace 
— obținute cu prețul unor eforturi 
fizice și psihice de-a dreptul 
istovitoare, baschetbaliștii romîni au 
fost nevoiți să părăsească pentru 
prima oară terenul învinși în această 
importantă întrecere. Meciul cu re
dutabila echipă a R.P. Bulgaria a 
avut o miză decisivă, el urmînd să 
desemneze a doua participantă din 
această semifinală în turneul prime
lor patru formații (cu cîteva minute 
înainte, invingînd reprezentativa R.S. 
Cehoslovace, echipa Franței reușise 
să obțină această calificare). Adver
sara echipei noastre s-a prezentat la 
acest joc cu avantajul unei zile de 
odihnă (vineri), în timp ce baschet
baliștii noștri veneau după un meci 
epuizant cu selecționata R.S. Ceho
slovace. De altfel, acest atu s-a do
vedit în cele din urmă hotărîtor, spor
tivii bulgari obținînd victoria cu sco
rul de 63-51 (34-28).

TURCIA ȘI-A ALCĂTUIT ECHIPELE

ISTANBUL 7 (prin telefon). — 
Fotbaliștii turci se pregătesc cu fe
brilitate pentru apropiatul sezon inter
național, care se va deschide cu me
ciurile Turcia—Romînia de la 14 mai. 
Jucătorii au fost urmăriți în cursul 
partidelor de campionat, urmînd ca 
de luni 8 mai cele două loturi (A și 
B) să intre în cantonament la An
kara.

După meciul de campionat Fener
bahce—Beșiktaș (1-0)' — disputat
miercuri și care a prilejuit selecțione
rului turc să observe foarte mulți se- 
lecționabili —, ziarul ,,Turkle spor" a 
publicat formațiile probabile ale Tur
ciei pentru jocurile cu Romînia :

ECHIPA A: Turgay (Galata Sa
ray)—Ahmed I (Galata Saray), Naci 
(Fenerbahce), Ismail (Fenerbalice)— 
Suaf (Galata Saray), Mustafa (Ga-

lata Saray) —Tarik (Karagiimlîk), 
Can (Fenerbahce), Metin (Galata Sa
ray), Aydin (Karagiimlîk), Zeynel 
(Genclerbirligi),

Toți jucătorii sînt din Istanbul, cu 
excepția lui Zeynel (Ankara). Antre
norul echipei este italianul Sandro 
Puppo, de la Beșiktaș.

ECHIPA B : Ozcan (Fenerbahce) — 
Candemir (Galata Saray), Osman 
(Fenerbahce), Uasri (Fenerbahce) — 
Ghiurgian (Ismir Spor), Kaya (Be
șiktaș) — Orgiin (Kasiaka Izmir), 
Miinhacettin (Ferikoi Istanbul), Se- 
nol (Beșiktaș), Birol (Beșiktaș), Yiik- 
sel (Fenerbahce).

Cum se vede, cele două reprezen
tative sînt alcătuite în majoritate din 
jucători de la Fenerbahce, Beșiktaș și 
Galata Saray, primele trei clasate din 
campionatul aflat în curs de desfășu
rare.

Echipa R.P. Bulgaria 
teren decisă să obțină 
pentru care avea nevoie 
o victorie la mai mult 
diferență. Primele minute de joc au 
confirmat acest lucru și, ca urmare 
a acestui lucru, sîntem conduși : 10-4 
(min. 4), 16-8 (min. 7). Deși se apără 
destul de bine reprezentanții noștri 
greșesc o serie de pase și pierd citeva 
bune ocazii de a reduce din han
dicap. Repriza se încheie cu un avan
taj de 6 puncte în favoarea adversa
rilor. La reluare, jucătorii romîni fac 
tot ce le stă cu putință pentru a re
dresa situația și în min. 22 reușesc 
să egaleze (36-36) și chiar să conducă: 
38-36 (min. 23). In continuare însă, 
baschetbaliștii bulgari, cu suficiente 
resurse fizice, preiau din nou iniția
tiva, conducînd permanent cu 4-6 
puncte, avantaj pe care îl măresc în 
ultimul minut la 12 puncte. Arbitrii 
Kassay (R.P.U.) și Brakel (Olanda) au 
condus următoarele formații : R. P. 
ROMINĂ — Popovici 3, Niculescu 8, 
Giurgiu 2, Nedef 4, Albu 6, Wisner, 
Nosievici 2, Novacek 24, Demian 2; 
R. P. BULGARIA - Mircev 22, Radev 
10, Lazarov 8, G. Panov 7, Savov 6, 
L. Panov 10. In urma acestui rezul
tat, echipa noastră deși a totalizat a- 
celași număr de puncte cu echipele 
Franței și R. P. Bulgaria, este ne
voită să se mulțumească doar cu lo
cul trei, din cauza coșaverajului (cal
culat între cele trei echipe) inferior. 
Alte rezultate : Franța—Turcia 74-57 
(40-25); Spania—R.F.G. 62-49 (29-23) ; 
Finlanda—Olanda 79-72 (40-35) ; Sue
dia—Anglia 70-41 (27-20) ; Olanda— 
R.F.G. 56-53 (27-20) ; Grecia—Suedia
60- 47 (42-24) ; Belgia-R.P. Ungară
61- 59 (30-31) ; R.P. Polonă-R.D. Ger
mană 82-71 (35-34) ; U.R.S.S.-R.P.F.
Iugoslavia 75-58 (42-35). O victorie co
modă a formației sovietice, într-un 
meci în care ambele echipe și-au me
najat forțele pentru jocurile finale. 
S-au remarcat Novikov 10, Kandel 11, 
Volnov 12, Mujnieks 12 ‘
Djurici 11, Koraci 14, 
(R.P.F.I.); Izrael—Turcia
R.S. Cehoslovacă—Franța 
Baschetbaliștii cehoslovaci puteau cîș- 
tiga acest meci, dar resimțind efor
turile depuse în ajun au fost ne-

a intrat pe 
calificarea, 

neapărată de 
de 7 puncte

(U.R.S.S.) și 
Petricevici 7 
57-50 (28-17); 
62-66 (27-28).

voiți să cedeze în final, 
tele semifinalelor in 
jocuri :

Iată clasamen- 
u rma acestor

1Semifinala
1. U.R.S.S. 5 5 0 395:230 10
2. R.P.F. iugoslavia 5 4 1 367:332 9
3. Belgia 5 3 2 295:356 8
4. R.P. Ungară 5 1 4 272:333 6
5. R.P. Polonă 5 1 4 307:329 6
6. R.D. Germană 5 1 4 311:367 6

Semifinala r H-a
1. Franța 5 4 1 341:286 9
2. R.P. Bulgaria 5 4 1 291:281 9
3. R.P. Romină 5 4 1 286:269 9
4. R.S. Cehoslovacă 5 1 4 308:311 6
5. Turcia 5 1 4 287:311 6
6. Izrael 5 1 4 233:288 6

începutau
★

Duminică dimineața 
meciurile finale pentru stabilirea cla
samentului general. In turneul pentru 
locurile 5—8, reprezentativa țării
noastre a întîlnit formația R. P. Un
gare. Afectați de insuccesul din me
ciul cu R. P. Bulgaria, care ne-a 
privat de un. loc între primele patru 
formații ale continentului, baschet
baliștii noștri au suîerit o nouă î.n- 
frîngere cu scorul de 71—60 (40—35). 
Jucătorii maghiari au luat conduce
rea încă din primele minute, avînd 
în permanență inițiativa. Reprezen
tanții noștri au jucat slab, greșind 
mult atît în atac cît și în apărare. 
Arbitrii : Lewis (Franța) și llegerle 
(R. P. Polonă) au condus bine ur
mătoarele formații: R. P. ROMINĂ 
— Popovici 8, Niculescu 1, Giurgiu 
6, Nedef 8, Viciu 2, Albu 8, Wisner 
0, Nosievici 10, Popescu 6, Novacek 

Demian " ~5, Gh. Valeriu; R. P. 
- Bohaty 10, Gabany 13,

6, 
UNGARA 
Liptay 3, Tuboli 3, Polik 4, Bencze 22, 
Temesvari 5, Bana 7, Kovacs 4.

Alte rezultate: Spania — Finlanda 
61—60 (36—24); R.D.G. — Turcia 
50—63 (28—34); R. P. Polonă — 
Izrael 74—59 ( 34—16); R. S. Ceho
slovacă — Izrael 74—65 (37—30): 
Franța — R.P.F. ,, 
(25—35). La ora cînd am închis e- 
diția, U.R.S.S. conducea în meciul 
cu R- P. Bulgaria cu 71—46.

Astăzi au loc ultimele partide. E- 
chipa R. P. Române va îniîlni for
mația Belgiei într-un meci contîud 
pentru locurile 7—8.

D. STANCULESCU

Iugoslavia 65—75



TE SLĂVIM, PARTID IUBIT!
Din zare cîntece se-adună, 
ca un buchet sărbătoresc 
adus de-o țară la tribună 
Partidului Muncitoresc...

Salut, lumină de victorii. 
Partidul nostru neînfrînt, 
făuritor al aurorii 
și-al fericirii pe pămsnt !

Sportul—un bun de preț al poporului TRECUT ȘI PREZENT...

<le(Din poezia „ÎNCHINARE” 
nul” nr. 26 (715) de vineri 24 
IlI-lea Congres al P.M.R.).

Dan Deșliu apărută în 
iunie 1960,

★

A

„Contcmpora-
cu prilejul celui dc al $ 

$
__

Un minunat și vast izvor de inspirație
In acești ani de viață nouă, țara 

noastră s-a transformat într-un imens 
șantier. Călăuziți de înțelepciunea și 
grija Partidului, oamenii muncii făuresc 
chip luminos patriei, ridică semețele 
construcții ale socialismului. Artistul se 
află și el în primele rînduri ale înoitori- 
lor, căutând să aștearnă podoaba fru
museții pretutindeni unde dă rod munca 
omului. EL, artistul, are astăzi un mi
nunat și vast izvor de inspirație. Ce su
biect mai grandios își poate dori sculp
torul decît., de pildă, chipul mîndru 
oț olarului în clipa elaborării șarjei, 
nara tractoristă ale cărei izbînzi 
muncă i se citesc pe față, sau grupul 
sportivi 
bordat și

meu, care străjuiește una 
Dinamo, îl consider 
Omul sănătos, bine

avîntați în
eu, desigur.

al 
li- 
în 
de
a-

„Discobolul' 
din aleile Parcului 
doar un început... 
și armonios dezvoltat, este caracteristic 
erei noastre socialiste, un produs al ei. 
Sportul, sprijinit și îndrumat de Partid, 
contribuie la formarea unei asemenea 
generații de oameni sănătoși, puternici. 
Iată de ce, astăzi, mai mult ca oricînd 
sculptorului i se oferă vaste posibilități 
ale creației. Nu voi obosi ca și de aci 
încolo să dau chip în piatră sau bronz 
tineretului nostru sănătos, să împodo
besc cu statui de sportivi impunătoarei» 
noastre stadioane...

Partidul Muncitoresc Romîn, apli- 
cînd consecvent învățătura marxist- 
leninistă în toate domeniile construc
ției socialiste, a creat culturii fizice 
și sportului cele mai bune condiții, 
pentru ca ea să fie pusă la dispoziția 
poporului, pentru a stimula și în a- 
cea-stă direcție forța creatoare a ma
selor. Conducerea de către partid a 
mișcării sportive a determinat marile 
succese obținute în țara noastră în 
continua lărgire și aprofundare a 
activității de educație fizică și sport. 
Ne gîndim. nu numai la performan
țele de răsunet realizate în nume
roase ramuri de sport, prin care mi

mele reprezentanților culorilor romî- 
nești s-au înscris cu cinste alături 
de cele ale unor sportivi dm țări ou 
îndelungată tradiție, ci mai ales la a- 
vîntul de
sportivă, ceea ce, îmnreună cu crește
rea continuă a ' ' ' ' ' ' ’
creează condiții 
vigoarea fizică 
să fie mereu mai
țumim Partidului că a făcut din sport 
un bun de preț al maselor.

înscris cu cinste alături

mase luat de mișcarea

nivelului de trai, 
ca- ' sănătatea și 

a oamenilor muncii 
înfloritoare. Să mul-

PROF. JEAN LIVESCU
Rectorul Universității „C. I. Parlson"- 

București

CU

întrecere? Am 
tema sportului

BORIS CARAGEA
sculptor

GÎNDUL LA MĂREAȚA SĂRBĂTOARE
A ÎNTREGULUI POPOR

de patrie, aci în însorita 
alături de șahiste so- 

alte țări, mă aflu în 
gîndul mă

Departe
Gruzie, unde 
vietice și din 
plină întrecere sportivă, 
poartă către cei de acasă, către co
legii și colegele de facultate, către to
varășele de sport. Toți se pregătesc 
să sărbătorească a 40-a aniversare a 
Partidului nostru drag. Este un prilej 
de a-mi exprima întreaga mea re
cunoștință față de Partid, călăuzitorul 
nostru al tuturor în munca de fiecare 
zi, în strădania 
pentru făurirea

fiecăruia dintre noi 
unei vieți luminoase

și fericite. Prin grija Partidului, sub 
îndrumarea lui, mi-a fost dată și mie 
— alături de atîtea alte tinere —• 
posibilitatea de a mă. afirma pe tă- 
rîmul sportului pe care-1 îndrăgesc, 
șahul. Doresc să fiu recunoscătoare 
Partidului prin rezultate cit mai bune 
în întrecerile internaționale, pentru a 
contribui la creșterea prestigiului pa
triei noastre peste hotare.

ALEXANDRA NICOLAU 
maestră internațională la șah 

Tbilisi, mai 1MI.

NOI ȘI STRĂLUCITOARE VICTORII PATRIEI!
Cu ani in urmă, pe vremea regi

mului burghezo-rnoșieresc, handbalul 
era un sport slab răspîndit în țara 
noastră. Puteai să numeri pe degete 
orașele în care, din c.înd în cînd, se 
organizau jocuri de handbal.

Astăzi, handbalul este un sport cu 
o largă bază de mase, cu o rodnică 
activitate internă și internațională. In 
afară de cele peste 30 de echipe care 
se întrec în campionatele republicane 
de primă categorie, sute și sute de 
formații mai participă cu regularitate 
la diferite competiții locale. Din rîn- 
durile maselor de tineri și tinere care 
practică azi cu pasiune acest sport 
s-au ridicat elemente de valoare, care 
au contribuit la realizarea frumoase
lor victorii cu care handbalul romî- 
nesc se mîndrește în prezent.

Acest uriaș progres nu ar fi fost 
posibil fără permanenta îndrumare, 
fără grija cu adevărat părintească a 
Partidului nostru iubit față de mișca
rea sportivă. Datorită minunatelor 
condiții create mișcării de cultură fi
zică și sport, prin grija Partidului, 
handbalul romînesc se află acum pe

cel inai înalt loc din lume, echipele 
noastre reușind performanțe care au 
stîrnit admirația tuturor.

Iată de ce gîndurile noastre se în
dreaptă cu fierbinte recunoștință spre 
Partid, căruia ne angajăm să-i aducem 
în viitor noi și importante victorii ale 
culorilor scumpei noastre patrii.

LUCIAN GRIGORESCU
Secretar general al Federației romîne 

de handbal

Nu
19 ani și mă

CALAUZA
din țara noastră ocupă un 

frunte în ierarhia mondială a 
sport. Multe din recordurile 

Romîiie sînt superioare celor 
mai bune rezultate ale trăgătorilor 
lumii. Faima poligonului de la Tu
nari a făcut înconjurul continente
lor, vizitatorii străini l-au apreciat 
printre cele mai frumoase și mai mo
derne baze sportive.

Minunatele condiții de pregătire pe 
care l<e avem, performanțele valo-

Tirul 
loc dc 
acestui 
R. P.

înalta
Prețuirea care se acordă astăzi în 

țara noastră muncii unui sportiv este 
un fapt cu totul deosebit, caracteristic 
regimului democrat-popular. In acea
stă prețuire sportivii noștri găsesc un 
puternic stimulent de a munci mai 
mult și mai bine, de a nu precupeți 
nici un efort pentru continua întărire 
a prestigiului internațional al țării 
noastre.

Cu prilejul zilei de 8 Mai. aniver-

Mă număr printre cei mulți, nenu- 
mărați, cărora Partidul le-a îndru
mat încă din tinerețe pașii, i-a ajutat 
să urce cu siguranță treptele măie
striei sportive. Partidul m-a crescut 
și m-a educat Uneori stau și visez 
cu ochii deschiși. Eu. fiul acelora care 
trudeau din greu, de dimineață și 
pînă seara, și nu se alegeau cu nimic, 
eu care în vremurile acelea negre ale 
exploatării burghezo-moșierești nu 
valoram nimic, am devenit acum cu 
adevărat un om, trăiesc o viață ome
nească. Locuiesc astăzi într-un apar
tament confortabil, sînt prețuit și 
respectat.

Dar cite n-a făcut Partidul pentru 
noi oamenii muncii I Clipele de răgaz 
mi le petrec fie pe frumoasa arenă 
de popice construită peste drum de 
Rafinărie, fie la cercul artistic unde 
fac parte din formația de muzică 
ușoară. In aceste clipe cînd sărbăto
rim glorioasa aniversare mulțumesc 
din inimă Partidului pentru tot ce a 
făcut pentru noi.

fericită este astăzi 
de la noi 1

PETRE PURJE
Maestru al sportului, lăcătuș mecanic 

la Rafinăria 4 din Cîmpina

Mărturisire.

8» > HF’ \
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Cu 11. ani în urmă îndrăgeam para
șutismul, acest sport al îndrăzneților. 
Eram ucenic la Atelierele centrale auto 
„C.F.R.* și, în timpul liber, abia aștep
tam să urmăresc salturile curajoase dc 
la sute și sute de metri. Atunci mi-am 
pus în gînd să... îmbrac și eu parașuta 
atît de mult dorită. Am muncit cu 
rîvnă și bucurîndu-mă dc admirabilele 
condi(ii dc pregătire care sînt puse la 
dispozifia sportivilor noștri dc către 
Partid și Guvern, mi-am văzut visul cu 
ochii. La 2 noiembrie, anul trecut, am 
corectat recordul mondial la salt indi
vidual dc la 1000 m cu deschidere ime
diată și aterizare la punct fix, noaptea. 
Eram nespus dc fericit că angajamentul 
de a-mi ridica necontenit măiestria spor
tivă, luat. în urmă cu 
mi se făcea cinstea dc 
rîndurile comuniștilor, 
își arăta roadele.

lată dc ce astăzi, în
versări, îmi îndrept gîndurile 
fundă recunoștință către Partid, părin
tele nostru iubit, căruia îi datorăm toate 
realizările noastre

cinci ani. cînd 
a fi primit în 
prindea viată.

ziua marii Ani- 
cu pro-

GHEORGHE IANCU 
maestru al sportului, recordman 

mondial la parașutism

voi uita niciodată! O minunată realitate
număr printre cei 
performantă, prin- 
din tara noastră ! 
acest sport. Am

Am 
mai tineri sportivi de 
tre scrimerii fruntași

Mi-a plăcut mult
început să-l practic cu doi ani în urmă, 
ca elev ta o școală profesională din 
Timișoara, 
timp atît 
acei tineri 
pe drumul
măiestriei sportive.

Datorită grijii Partidului, nouă.

Și iată, după o perioadă de 
de scurtă, mă aflu printre 
care urcă treaptă cu treaptă 
greu, dar atît de frumos al

NOASTRA
tine-

rolului, ne-au fost create condiții 
nunate pentru a deveni oameni 
dejde în opera de 
lumi noi, socialiste, 
largi posibilități de 
preferat.

Lucrul acesta nu-l 
Iată de ce, alături 

al patriei noastre, 
ștința 
nostru 
viitor 
pentru 
golirea 
succes 
țării mei»

construire 
ne-au fost 

a practica

de nă- 
a unei 
oferite 
sportul

voi uita niciodată! 
de întregul tineret 

îmi exprim recuno- 
caldă față de Partid, părintele 
iubit, și mă angajez ca și pe 
să muncesc cu toată sîrguința 
a-nti îmbunătăți necontenit pre- 
fi a 

sporit
putea astfel să lupt 
pentru gloria sportivă

cu
a

IOAN DRIMBĂ
muncitor strungar

roase care au ridicat pe culmi înalte 
gloria sportivă a patriei, viața feri
cită pe care o trăim, perspectivele 
din ce în ce mai luminoase care se 
deschid poporului nostru, le datorăm 
conducerii înțelepte a Partidului 
Muncitoresc Romîn, a cărui aniver
sare o sărbătorim astăzi. De aceea 
îi mulțumim și sîntem recunoscători 
Partidului.

ȘTEFAN PETRESCU 
maestru emerit al sportului

prețuire
sare scumpă tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră, mă angajez să 
desfășor o activitate și mai susținută 
la Institutul Politehnic din Cluj, unde 
sî'nt lector la catedra de Educație fi
zică, ca și pentru ridicarea nivelului 
atletismului din țara noastră.

ION MOINA
Maestru emerit al sportului, 

vicepreședinte al F. R Atletism

Vise împlinite
Puteam eu ___ ____ ______ _

fiu al unui țăran sărac din munții 
de piatră ai Banatului, că o să am 
posibilitatea de a absolvi un insti
tut de învățămînt superior, că voi 
putea face sport în condiții minu
nate, că voi deveni antrenor ?

Nu 1 Nu puteam 1 Dar iată că 
toate au devenit realitate în anii 
democrației populare. Am avut con
diții minunate de a învăța, de a-mi 
ridica nivelul cunoștințelor în spor
tul preferat. Toate acestea au fost 
create de Partidul nostru drag. Iată 
de ce îmi pun toată priceperea în 
pregătirea luptătorilor noștri. Iată 
de ce fiecare victorie 
bucură pentru că i 
răsplătim condițiile 
ne-au fost create. încercăm 
pundem 
dăruiește. 
Partidul.

oare bănui vreodată, 
__  ____  _..i munții

noștri.
a lor mă 

în felul acesta 
i deosebite ce 

să răs- 
astfel. pentru tot ce ne 

cu inima sa fierbinte,

ION CORNEANU 
antrenor emerit la lupte '

Luminoasă și 
viața tineretului

Crescut și educat cu grijă părin
tească de Partid, tineretul . din Re
publica Populară Romînă își poate 
realiza cele mai îndrăznețe 
Ei are 
pentru a îmbrățișa orice profesiune, 
orice meserie care răspunde cel mai 
bine aptitudinilor, și năzuințelor lui.

Toate acestea se văd grăitor și 
în activitatea elevilor de la școlile 
profesionale aparținînd Ministerului 
Metalurgiei și Construcției de Ma
șini. Aici, tinereie mlădițe capătă o 
pregătire temeinică, se formează ca 
viitori muncitori și tehnicieni de 
nădejde —■ strungari sau siderur- 
giști, forjori sau laminatori, topitori 
sau electricieni...

Paralel cu pregătirea lor pentru 
viață, elevii din școlile profesionale 
sînt îndrumați spre practicarea spor
tului, au condiții minunate pentru a 
deveni sportivi de frunte ai patriei.

visuri, 
asigurate toate condițiile

Glorioasa
(Urmare din pag. 1) 1

retuluî. Numai în asemenea condiții 
mișcarea noastră sportivă s-a putut 
dezvolta pe bază de mase, obținînd 
succese importante în activitatea 
competiț tonală internațională.

Alături de întregul popor, sportivii 
patriei, membrii U.C.F.S. au întîm- 
pinat glorioasa aniversare a Parti
dului unindu-și tot mai strîns rîn- 
durile în jurul Partidului, conștiința 
și inima fierbinte a poporului.

Aniversarea gloriosului nostru 
Partid, a celor patru decenii de luptă 
încordată, eroică dusă de comuniști 
mobilizează și mai mult poporul în 
lupta pentru înfăptuirea mărețului

Peste 300 de elevi din aceste 
fac parte din diferite secții, ale 
bului nostru, mulți dintre ei 
elemente de bază în sportul de

școli 
clu- 
sînt 

, - per
formanță. In școlile noastre profe
sionale s-a creat o adevărată tra
diție în ceea ce privește forma
rea de sportivi care să alimenteze 
continuu clubul nostru. Aceste școli 
reprezintă o puternică pepinieră 
fără de care dubiți n-ar ave-a pers
pective.

Altădată noțiunea de sportera 
necunoscută în viața eleviforde la 
școlile profesionale; astăzi însă, da
torită Partidului, datorită grijii sale 
părintești, sportuț a devenit un fe
nomen firesc, obișnuit în rîndul ele
vilor 
nată

noștri, el reprezintă o minu- 
realitate.

SAVU SPĂTARU 
secretarul clubului sportiv 
Metalul ,23 August" Buc.

aniversare
program de înflorire a patriei tra
sat de Congresul al lll-iea al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Sîntem mîndri și privim cu nestră
mutată încredere viitorul, pentru că 
etapa în care poporul nostru a pășit 
este o etapă nouă de dezvoltare care 
deschide patriei perspectiva luminoa
să a victoriei depline a socialismu
lui și a trecerii treptate la comunism.

De aceea, îți mulțumim Partid, de 
aceea te prețuim și te iubim I Idei
le luminoase ale marxism-leninismu- 
lui sădite de tine în conștiința noas
tră rodesc din plin. Rodesc prin în- 
flăcăratnl patriotism socialist al 
poporului, prin victoriile obținute în 
munca de fiecare zi.

Redacția și administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05. Interurban 72, nr. 1—2 Întreprinderea Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu 23—25.


