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Dragi tovarăși,

La 7 martie, cetă
țenii patriei noastre 
iși vor alege repre
zentanții în Marea 
Adunare Națională și 
în sfaturile populare 
regionale, raionale, 
orășenești și comu
nale.

întregul nostru po
por întîmpină acest 
important eveniment 
într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, 
cu satisfacția unor 
-rari realizări în toate 
domeniile de activi
tate.

Bogat și mobiliza
tor este tabloul a- 
cestor înfăptuiri. Nu 
există colț al țării 
care să nu cunoască 
transformări înnoi
toare.

Viața a confirmat 
din plin justețea po
liticii de industriali
zare, promovată cu 
consecvență de partid 
și guvern, ca verigă 
principală a întregii 
opere de reconstruc
ție socialistă a Romî- 
niei. S-a creat o te
melie puternică pen
tru avîntul continuu 
al forțelor de pro
ducție, pentru creș
terea rapidfe* și e- 
chilibrată a tuturor 
ramurilor economiei naționale.

într-un interval de numai
5 ani — 1960—1964 — forța 
industrială a Republicii Popu
lare Romîne s-a dublat, reali- 
zîndu-se în prezent o producție 
globală de 8 ori și jumătate 
mai mare decît în 1938.

Au cunoscut o creștere acce
lerată principalele ramuri ale 
industriei moderne — industria 
energetică, chimică, construc
toare de mașini. Ele dau astăzi 
aproape jumătate din întreg 
volumul producției noastre in
dustriale.

S-a acordat o nesiăbită aten
ție introducerii tot mai largi 
a tehnicii noi — mijloc sigur 
de ridicare a productivității 
muncii. A avut loc un amplu 
proces de reutilare a întreprin
derilor vechi și de înzestrare a 
celor noi cu mijloace tehnice 
perfecționate. A crescut pre
ocuparea pentru îmbunătățirea 
calității produselor, cerință 
esențială a dezvoltării econo
mice.

Un obiectiv constant al parti
dului îl constituie justa repar
tizare teritorială a forțelor de 

reducție. A fost asigurată 
dezvoltarea economică a tutu
ror regiunilor țării, imprimîn- 
du-se un ritm de dezvoltare 
mai accentuat regiunilor ră
mase în urmă. Importante re
surse naturale, odinioară iro
site, sîni astăzi transformate
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în produse de înaltă valoare 
economică.

Și în viitor, partidul și gu
vernul vor înfăptui cu perse
verență politica de industria
lizare socialistă, în vederea 
dezvoltării armonioase, în ritm 
înalt, a întregii economii, ridi
cării Romîniei la nivelul țărilor 
avansate, ca producție și con
sum pe locuitor. Prin sporirea 
capacităților de producție, prin 
modernizarea întreprinderilor 
existente și construirea unor 
noi obiective modern utilate, 
prin creșterea calificării cores
punzător cu cerințele tehnicii 
contemporane și îmbunătățirea 
continuă a calității, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii vor ob
ține noi și importante progrese 
în dezvoltarea industrială a 
Romîniei socialiste.

Tovarăși,
încheierea procesului de 

cooperativizare socialistă a 
deschis agriculturii noastre o 
cale largă de dezvoltare. S-a 
schimbat radical modul de lu
crare a pămîntului. Rezultatele 
remarcabile obținute de nume
roase gospodării agricole ale 
statului și de cooperativele 
agricole de producție fruntașe 
ilustrează marea superioritate 
a agriculturii socialiste.

Pentru ridicarea agriculturii 
și dezvoltarea tuturor ramuri
lor ei au fost alocate impor
tante mijloace materiale — in
vestițiile în agricultură depă
șind prevederile stabilite în 

planul de 6 ani. Pe ogoarele 
țării lucrează zeci de mii de 
tractoare, combine și alte ma
șini agricole. Cadrele de in
gineri și tehnicieni aduc o con
tribuție valoroasă la introdu
cerea și răspîndirea agro
tehnicii moderne.

Bucurîndu-se de aceste con
diții, țărănimea cooperatistă, 
lucrătorii din gospodăriile 
agricole de stat și stațiunile de 
mașini și tractoare au obținut, 
chiar în anii cu condiții cli
matice mai puțin favorabile, 
producții agricole sporite. A 
fost astfel asigurată buna apro
vizionare a populației și a in
dustriei, precum și satisface
rea altor nevoi ale economiei 
naționale.

Partidul și guvernul vor 
acorda în continuare o atenție 
deosebită dezvoltării intensive 
și multilaterale a agriculturii, 
promovării largi a metodelor 
științifice de cultivare a pămîn- 
tului, folosirii raționale a tere
nurilor agricole, lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și hidro
ameliorații, sporirii producției 
de îngrășăminte chimice, ex
tinderii mecanizării.

Avem convingerea că, prin 
eforturile oamenilor muncii de 
la sate, marile rezerve de creș
tere a producției vegetale și

(Continuare în pag. a 2-a)
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CU TOȚII

LA VOT!

VOTUL DAT CANDIDAȚILOR

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI

POPULARE VA El UN VOT

PENTRU ÎNFLORIREA

ORAȘELOR Șl SATELOR,

PENTRU DUNĂSTAREA

Șl FERICIREA ÎNTREGULUI

POPOR!

Pentru bunăstare, pentru itritirt

VOTUL
Cîtu-i tara de întinsă
Azi își pune strai bogat ;
Horă mare e încinsă 
Cît privești în lung și-n lat.

Cînfă-n inimi bucuria, 
Joacă fete și flăcăi
De răsunâ-n chiot glia, 
Peste munți și peste văi

Tineri oțeliți în soare
Se revarsă peste tot...
Azi au zi de sărbătoare 
Căci își dau întîiul vot.

Ziua lor și ziua noastră
Ce pășim în iarg șuvoi,
Rîde soarele-n fereastră, 
Bucurîndu-se cu noi.

Cîtu-i fara de întinsă,
Parcă-i mîndra din povesti,
Cu un brîu de fabrici prinsă
Din Arad la Săvinești

Azi votăm cu bucurie
Toți în sat și la oraș;
Fericirii o să-i fie
Votul nostru bun chezaș.

I. CII1VU
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Gînduri înaintea sărbătorii

Indiferent unde te afli, pe 
cîmpia Bărăganului, în munții 
Maramureșului, într-un mic oră
șel din Moldova sau în satul 
pescăresc din Deltă, peste tot în- 
tîlnești suflul înnoitor al zilelor 
pe care le trăim. Ici vezi o fa
brică nouă, un cămin cultural, 
un sat electrificat, colo un nou 
cartier de locuințe, un magazin 
universal. Sînt realizări ale so
cialismului. Este firesc, deci, să 
fii pătruns de un sentiment de 
mîndrie patriotică, de încredere 
nețărmurită în viitor.

Din acest cadru de splendide 
realizări nu lipsește sportul, de
venit un bun al maselor în zi
lele noastre. Zeci de stadioane, 
moderne, mii și mii de terenuri

Cu bucurie și
Mîine, în primele ore ale 

dimineții, printre milioanele de 
alegători care își vor da votul 
candidaților Frontului Democra
ției Populare, se vor afla și spor
tivii regiunii Dobrogea. Cu 
bucurie și recunoștință, tinerii 
și tinerele din sutele de asocia
ții și cluburi sportive dobro
gene vor vota pentru viața fe
ricită pe care o trăiesc, pentru 
condițiile minunate de muncă, 
învățătură și sport create de 
partid și guvern.

în Dobrogea, atît de săracă în
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NOSTRU I

sportive la orașe și sate s'au 
la dispoziția tineretului dornic 
să-și oțelească trupul prin prac
ticarea exercițiilor fizice. Multi 
dintre sportivii noștri fruntași, 
ca handbaliștii, atleții, rugbiștii, 
trăgătorii, canotorii, luptătorii 
etc. au cucerit de-a lungul ani
lor lauri ce se cuvin campio
nilor mondiali, olimpici și euro
peni.

Pentru toate acestea, pentru 
bunăstare și fericire vom da 
mîine din toată inima votul 
nostru celor mai buni fii ai po
porului, candidaților Frontului 
Democrației Populare.

ION TRIPȘA 
maestru emerit al sportului

recunoștință
trecut, s-au ridicat în anii de
mocrației populare, zeci de con
strucții industriale, mii de locu
ințe confortabile. Noul litoral 
este o adevărată perlă a Mării 
Negre. S-a schimbat radical în
fățișarea satului dobrogean. Unde 
se pomeneau înainte vreme te
renuri de baschet, fotbal sau vo
lei la sate ? Cîte comune aveau 
în trecut piste de atletism sau 
popicarii modeme ? Astăzi, spor
tivii din regiunea Dobrogea își 
dispută întîietatea în tradițio

nale competiții de mase, pe mii 
de terenuri de sport.

Pentru minunăție realizări, 
înfăptuite pe toate tărîmurile, 
pentru viitoarele victorii ale so
cialismului, ne vom prezenta 
mîine în fața urnelor, spre a da 
votul nostru candidaților F.D.P.l

DUMITRU IVAN
președintele Consiliului w 
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animale de care dispune agricultura 
noastră socialistă vor fi tot mai in
tens puse în valoare, în interesul 
bunăstării țărănimii ți a întregului 
popor.

In acești ani s-a aplicat cu conti
nuitate un cuprinzător ansamblu de 
măsuri, îndreptat spre îmbunătățirea 
vieții oamenilor muncii de la orașe 
ți sate. Au fost efectuate două 
majorări substanțiale de salarii ; au 
crescut veniturile tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, a sporit pu
terea de cumpărare și s-a îmbunătă
țit aprovizionarea populației. Reali
zări de seamă s-au obținut în dome
niul construcției de locuințe. Deși 
aceste realizări mai sînt încă în 
urma cerințelor în continuă creștere 
ale populației, oricine judecă lu
crurile în mod obiectiv recunoaște 
marile eforturi ce s-au depus în a- 
ceastă direcție în întreaga țară.

O imagine nouă dau satelor su
tele de mii de case ridicate din fon
durile proprii ale țărănimii. In ve
derea ocrotirii sănătății poporului au 
fost date în folosință noi unități sa
nitare.

Generalizarea școlii de 3 ani, gra
tuitatea întregului învățămînt, dezvol
tarea rețelei de școli de toate gra
dele, reflecta puternicul avînt al în- 
vățămîntului în țara noastră.

înfloresc continuu știința și arta, 
cărora statul le-a asigurat condiții 
optime de dezvoltare, creații valo
roase îmbogățesc patrimoniul culturii 
noastre socialiste.

Rezultatele obținute pînă acum pe 
ansamblul economiei naționale per
mit să se aprecieze că obiectivele 
planului șerenal vor fi îndeplinite cu 
succes, iar în unele ramuri vor fi de
pășite.

Se creează astfel o temelie solidă 
viitorului plan cincinal — 1966-1970. 
Proiectul acestui plan, care se află în 
curs de elaborare, va fi pus în dezba
terea oamenilor muncii și, apoi, dis
cutat la cel de-al IV-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, în vara 
acestui an.

Noul plan cincinal va marca un 
mare pas înainte în creșterea pro
ducției industriale și agricole, în 
progresul multilateral al patriei și ri
dicarea bunăstării poporului.

Romînia, în trecut un colț vitregit, 
de sărăcie al Europei, merge pe un 
drum sigur, transformîndu-se într-o 
țară socialistă înaintată, cu un nivel 
tot mai ridicat de civilizație.

Acesta este rodul muncii entuziaste, 
pline de abnegație a minunatului 
nostru popor, liber și stăpîn pe pro
pria soartă, conștient că tot ce rea
lizează slujește propășirii țării, fău
ririi unui trai mai bun pentru toți 
cei ce muncesc.

Aș dori să mă folosesc de acest 
prilej pentru a adresa, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
Populare, cele mai calde felicitări 
eroicii noastre clase muncitoare, 
care își îndeplinește cu cinste misi
unea de clasă conducătoare a socie

tății ; țărănimii cooperatiste, care 
muncește cu spor pentru a do țării 
recolte tot mai bogate; inginerilor si 
tehnicienilor, oamenilor de știință, 
artă și cultură care și-au pus cu
noștințele și forțele creatoare în 
slujba poporului; tineretului nostru en
tuziast; harnicelor noastre femei; tu
turor cetățenilor, oameni ai muncii de 
toate naționalitățile — care și-au a- 
dus contribuția la făurirea mărețelor 
realizări ale Romîniei socialiste. în 
aceste realizări este întruchipată 
munca plină de patriotism a fiecă
ruia — și avem convingerea că anii 
ce urmează vor adăuqa noi victorii 
celor obținute pînă acum.

Tovarăși,

Un factor esențial al dezvoltării 
Republicii Populare Romîne îl consti
tuie participarea nemijlocită a celor 
mai largi mase ale poporului la în
treaga viață politică a țării.

Democratismul orînduirii noastre 
de stat și-a găsit o vie expresie în 
desfășurarea actualei campanii elec
torale. Ea se caracterizează printr-un 
puternic avînt politic al maselor și o 
intensă activitate economico-gos- 
podărească, prin dezbaterea apro
fundată a treburilor obștești de că
tre milioanele de oameni ai muncii 
de la orașe și sate.

Temelia puterii populare, _ izvorul 
principal al forței și trăiniciei ei 
este alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănime. Rezolvarea marxist-leni- 
nistă a problemei naționale, asigu
rarea deplinei egalități a tuturor oa
menilor muncii au cimentat prietenia 
frățească a poporului romîn cu mi
noritățile naționale. întregul nostru 
popor este strîns unit în jurul parti
dului. Coeziunea și însuflețirea cu 
care oamenii muncii înfăptuiesc po
litica sa, verificată de viață, stau 
chezășie cuceririi de noi și noi suc
cese în opera de construcție socia
listă.

Tovarăși,

în anii al căror bilanț îl parcurgem, 
a crescut prestigiul țării noastre pe 
arena mondială, Republica Populară 
Romînă afirmîndu-se ca un factor 
activ al promovării păcii și colabo
rării internaționale.

La baza politicii externe a statu
lui nostru stă prietenia, alianța fră
țească și colaborarea cu țările socia
liste. Partidul nostru și guvernul Re
publicii Populare Romîne militează 
perseverent pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu toate țările 
socialiste, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismulid și internaționalis
mului socialist, ale respectării inde
pendenței și suveranității, egalității și 
respectului reciproc. Aceste principii 
au o importanță primordială pentru 
asigurarea unității și coeziunii sis
temului socialist, pentru sporirea in
fluenței și puterii de atracție a ideilor 
socialismului în lume.

Pornind de la convingerea că fie
care țară, mare sau mică, trebuie 
să-și aducă contribuția la întărirea 

păcii, Republica Populară Romînă 
întreprinde inițiative proprii și acor
dă sprijinul său activ oricăror ac
țiuni îndreptate spre crearea unui 
climat de destindere și colaborare 
internațională, spre apărarea drep
tului popoarelor de a dispune singure 
de propria soartă.

Romînia urmează consecvent linia 
de dezvoltare a relațiilor cu toate 
țările, pe baza principiilor coexisten
ței pașnice a statelor cu sisteme so- 
cial-politice diferite. Corespunzător 
acestei politici, s-au lărgit relațiile 
diplomatice și au crescut an de an 
schimburile economice, culturale și 
tehnico-științifice cu numeroase țări.

Alături de celelalte țări socialiste 
si de alte state iubitoare de pace, 
Republica Populară Romînă militează 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru interzicerea și distrugerea ar
melor nucleare, înlăturarea rămăși
țelor celui de-al doilea război mon
dial, desființarea blocurilor militare, 
înfăptuirea dezarmării generale.

Interesele păcii în lume cer ca po
poarele să zădărnicească încercările 
cercurilor imperialiste agresive de a 
menține sau aprinde focare de ne
liniște în lume, de a alimenta în
cordarea internațională, a înăbuși 
prin forța armelor mișcarea de eli
berare a popoarelor. Aceste încer
cări și-au găsit recent expresie în 
operațiile de război ale Statelor 
Unite ale Americii împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam.

înzilele noastre, pe arena mon
dială cunosc o continuă creștere 
uC'a.?e'® . forțe sociale ale apărării 
păcii și înnoirii lumii : sistemul so
cialist mondial, care exercită o în- 
rîurire hotărîtoare în viața omenirii, 
noile state independente, mișcarea 
muncitorească și democratică, po
poarele care luptă pretutindeni pen
tru pace și progres.

Coeziunea acestor forțe imense, 
acțiunea lor unită și hotărîtă este 
chezășia apărării păcii în lume, vic
toriei cauzei libertății și independen
ței popoarelor.

Tovarăși,

Tabloul luminos al realizărilor ță
rii noastre oglindește voința neîn- 
frîntă a poporului romîn de a-și 
făuri o viață fericită, de a face pa
tria noastră mereu mai bogată, mai 
înfloritoare.

Avem convingerea că votul de la 
7 martie va da expresie hotărîrii 
întregului popor de a merge înainte, 
strîns unit, pe drumul arătat de 
partid — drumul socialismului, al 
bunăstării și păcii.

Trăiască poporul romîn, constructor 
a! socialismului!

Trăiască patria noastră scumpă. 
Republica Populară Romînă l

SPORTUL-1N COMUNA NOASTRĂ

MUNCITORI, ȚĂRANI, INH1ECTUA1I,
OAMENI II MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE, 

CETĂȚENI Șl CEEÂJENE!
7 MARTIE —ZIUA ALEGERII DEPUTAȚILOR IN MAREA ADUNARE 

NAȚIONALA SI SFATURILE POPULARE — VA FI O ZI DE SĂRBĂ
TOARE A ÎNTREGULUI POPOR. VOT1ND CANDIDAȚI1 FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI POPULARE. VEȚI VOTA PENTRU DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI RIDICAREA BUNĂSTĂRII POPORULUI! 
VOTUL DAT CANDIDAT1LOR FRONTULUI DEA1OCRAȚIE! POPULARE 
VA EXPRIMA DRAGOSTEA Șl ÎNCREDEREA POPORULUI FAȚA DE 
PUTEREA POPULARA, FAȚA DE CONDUCĂTORUL ÎNCERCAT AL 
OPEREI DE CONSTRUCȚIE SOCIALISTA — PARTIDUL MUNCITO
RESC ROMIN. VA FI UN VOT PENTRU ÎNTĂRIREA CUCERIRILOR 
NOASTRE REVOLUȚIONARE, PENTRU SOCIALISM, PENTRU PACE 
Șl ÎNȚELEGERE INTRE POPOARE,

In apropiere de Predeal, cabana Secui constituie un punct de atracție 
pentru iubitorii drumeției. De aici se deschid priveliști neasemuit de fru
moase, pornesc cărări spre locurile cele mai pitorești ale Văii Prahovei. 
Cabana Secui oferă in toate anotimpurile cele mai bune condiții de găz
duire. ...

Foto : I. Mihăică

VEȘTI DE LA CORESPONDENȚI
TOT ALAI MULTE TERENURI 

SIMPLE
In regiunea Galați au fost amenajate 

anul trecut numeroase terenuri spor
tive simple. Prin munca patriotică a 
tineretului, baza materială a regiunii 
s-a îmbogățit cu 260 terenuri de fotbal, 
432 de volei, 119 de baschet, 57 de 
handbal, 66 de piste de popice, 39 de 
porticuri de gimnastică. 83 de poli
goane de tir simple, 225 de sectoare 
de aruncări și 285 pentru sărituri.

Anul acesta vot fi amenajate în con
tinuare numeroase terenuri simple 
unde tinerii și tinerele din regiunea 
Galați își vor petrece plăcut timpul 
liber, măsurîndu-și forțele și price
perea în concursuri sportive.

St. Constantinescu
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STUDENȚII IEȘENI SI PREOCUPA
REA LOR PENTRU SPORT

In centrul universitar Iași pulsează 
o vie activitate sportivă. In anul care 
a treeut aproape 1 600 de studenți au 
cucerit Insigna de polisportiv. Pre
ocupați continuu de dezvoltarea bazei 
materiale, studenții ieșeni au ame
najat anul trecut trei terenuri de hand
bal, trei de baschet, patru de volei 
și o pistă de atletism.

Studenții din Iași s-au afirmat în 
sportul de performanță. Atleții V. Su- 
ciu, V. Mihăescu, T. Solomon, A. 
Gagea sînt binecunoscuți, iar scri- 
meril M. Ghimvășa.n, M. Marinov și 
M. Alecu evoluează în concursurile 
republicane.

D. Diaconescu

Cadre tehnice cu o temeinică pregătire
„Corespunzător cerințelor de cadre cu pregătire superioară nece

sare construcției socialiste s-a dezvoltat rețeaua de universități și 
facultăți cuprinzând în prezent peste 123 000 de studenți".

(Din MANIFESTUL Consiliului Național al Frontului .Democrației 
Populare).

Sportu-l nostru primește an de 
an noi cadre de specialitate. Ins
titutul de Cultură Fizică for
mează anual o generație de pro

fesori și cadre tehnice cu o te
meinică] pregătire profesională.^ 
După examen este împărtășită 
bucuria notelor bune.

— Batem puțin mingea după-masă?
— Numai de ne-om aduna cîțiva. 

Dă-i mingea lui Vasile s-o umfle el, 
că se pricepe.

Cam așa erau... conoocafi tinerii 
sportivi înainte vreme, la Bujoreni, 
înaintea unei partide de fotbal. Erau 
în comună și cîțiva luptători. Se trîn- 
teau pe islaz, lingă cirezile de vite, 
mai-mai să-și rupă oasele. De aceste 
isprăvi își, aduc aminte și azi bătrînii 
comunei, cînd asistă la întrecerile en
tuziaste ale celor tineri.

— Ia te uită la ei, au ghete, și echi
pament, și mingi. Ei, măi mînjilar, să 
tot faceți sport astăzi...

A prins, intr-adevăr, rădăcini spor
tul la Bujoreni. îmi amintesc că acum 
cîțiva ani s-au adunat într-o seară la 
căminul cultural aproape toți tinerii 
din comună. Fuseseră anunțați prin 
afișe că la cămin va avea loc o dis
cuție în legătură cu organizarea și 
desfășurarea unei activități sportive 
metodice, permanente. Se simțea ne
voia unei „cotituri" în sport, în direc
ția realizării unei munci de calitate. 
Le-am vorbit tinerilor despre acest 
lucru, iar ei, firește, au fost intru to
tul de acord. Ne-am propus — în pri
mul rind — să dezvoltăm baza mate
rială a asociației. Avem în comună un 
cămin cultural bine dotat din punct 
de vedere al spațiului, unde ne putem 
desfășura activitatea în mod corespun
zător. Aceasta, pentru sporturile spe
cifice iernii. Pentru cele în aer liber, 

am trecut la amenajarea unor terenuri 
simple. Drept să spun, n-a fost treabă 
prea grea. Tinerii din comună, ca și 
vîrstnicii (care au îmbrățișat cu ace
lași interes ideea organizării vieții spor
tive) au prins voinicește iirnăcopul și 
lopata și nu plecau acasă decit în fap
tul serii. A doua zi, în drum spre ogoa
rele cooperativei, se abateau o clipă 
și pe la viitoarele terenuri de sport, 
comentind întîlnirile de fotbal, volei și 
de atletism la care vor participa.

— Mai trebuie să împrejmuim te
renul de fotbal și să amenajăm sec- 
icarele pentru atletism. Ne vedem din 
nou după-amiază ?

— Mai e vorbă ?
Visul sătenilor din Bujoreni de a 

avea terenuri sportive frumos amena
jate, s-a împlinit. Azi, fotbaliștii, volei
baliștii, atleții din comună, cărora con
siliul asociației le organizează cu re
gularitate competiții, sînt nelipsiți de 
pe terenurile de sport. De altfel, fotba
lul, voleiul și atletismul se bucură de 
cea mai mare popularitate la Bujoreni. 
Iar dacă intre acestea s-ar stabili o 
...ierarhie, atletismul s-ar situa pe pri
mul loc. Intr-adevăr, acest sport s-a 
„văzut" cel mai mult în ultimii ani. 
Reprezentanții comunei noastre s-au 
clasat pe locul I în întrecerile inter- 
cornunale. Avem acum sportivi bine- 
cunoscuți și în alte comune: alergă
torul Ion Niță, săritorul în lungime Ion 
Dincă — membri ai cooperativei agri
cole de producție.

După atletism, ne putem lăuda și cu 
activitatea desfășurată de echipa de 
volei care a participat la o serie de 
competiții organizate pe raion. In a- 
cest sport, oameni de nădejde sînt ti
nerii Dumitru Statică și Iulian Ni- 
țuloiu. S-ar mai putea vorbi și des
pre șahiști și luptători, în fruntea că
rora s-au situat de multe ori brigadie
rul Nicolae Ginjti și Ion Mdrinică.

Exemplul sportivilor din cooperativa 
agricolă de producție n-a rămas izo
lat. La școala de 8 ani din Bujoreni 
activitatea sportivă se conturează, de 
citea timp, tot mai puternic. Și aci, 
atletismul are cei mai mulți prieteni. 
Elevii Nicolae Nlțu, Maria lonescu. 
Elena Stan se arată a fi cei mai ta- 
tentați.

împreună cu consiliul asociației 
sportive, conducerea căminului cultu
ral „Unirea" Bujoreni și-a propus să 
dea un impuls tot mai mare activității 
sportive, prin organizarea campiona
tului asociației la șah, gimnastică, te
nis de masă și trirită, ca și prin perfec
tarea unor întreceri care să angreneze 
și sportivi din comunele învecinate. 
Existind de acum gustul pentru activi
tate organizată, nu încape discuție că 
sportul în comuna noastră își va ciști- 
ga noi și noi prieteni.

FLOREA BTRȚESCU 
directorul căminului cultural 

„Unirea"—Bujoreni



r ÎNTÎIUL LOR VOT

, votul meu va îi 

și un angajament 

pentru noi succese
Tineri și vîrstnici, bărbați și femei 

ne vom prezenta mîine în fața ur
nelor pentru a vota pe candidații 
F.D.P.

Fără îndoială, aștept această zi cu 
nerăbdare dar și cu emoții, cu bucu
ria celui chemat să-și dea pentru 
prima oară votul său celor mai buni 
fii ai poporului.

Fac parte din generația Iui 23 Au
gust 1944. M-am născut sub zorile e- 
liberării. Datorită grijii partidului, 
părintele tineretului, am avut cele 
mai bune condiții de a învăța, de a 
mA califica într-o meserie. Am urmat 
cursurile școlii profesionale C.F.R. și 
după absolvire am fost încadrat la 
o unitate de transporturi. Dar para
lel cu activitatea profesională, am 
avut posibilitatea să practic și atle
tismul, marea mea pasiune. De la 
concursurile organizate pentru elevi 
am ajuns să particip la finalele cam
pionatelor republicane. In anul 1964 
sportul mi-a adus satisfacții deose
bite : am cucerit titlul de campion 
al țării în probele de 800 și 1500 m 
și cel de campion balcanic. Acesta 
este rezultatul condițiilor minunate 
pe care le-am avut la dispoziție pen
tru a mă pregăti în mod temeinic.

Votul pe care îl voi da mîine, în- 
tîiul meu vot, va fi și un angaja
ment pentru noi succese, pe care 
mă voi strădui să le obțin în muncă 
și în sport.

CONSTANTIN BLOȚIU 
dublu campion al R.P.R.

și campion balcanic la atletism

_____________________________________

Votăm pentru 

fericirea noastră
Sînt stăpînită de o profundă 

emoție la gîndul că mîine, 7 mar
tie, mă voi prezenta la urna de 
vot. Va fi primul meu vot și el 
va fi dat din toată inima candida- 
ților Frontului Democrației Popu
lare I

Sînt una dintre tinerele patriei 
noastre care, în condițiile excelente 
create de statul democrat-popular, 
am putut să mă afirm în disciplina 
sportivă preferată, gimnastica. Anul 
trecut am fost selecționată în e- 
chipa reprezentativă a țării, fapt 
ce constituie un mare stimulent 
pentru pregătirea mea viito. re. 
Sînt tînără, am toate posibilitățile 
de a mă afirma și mai mult. Do
rința mea sinceră este de a munci 
temeinic și în viitor, de a mă pre
găti cu grijă, pentru a deveni o 
gimnastă și mai bună, ca să pot 
reprezenta cu cinste culorile pa
triei noastre dragi.

ELENA CEAMPELEA 
componentă a lotului R.P.R.

de gimnastică

0 ctapfi hoîfiriîoarc

în viața mea
Ultimii 4 ani au constituit în 

viața mea o etapă hotărîtoare. Am 
terminat școala profesională, de
venind strungar (1963), m-am în
scris la cursurile fără frecvență 
ale școlii medii (1964), iar în ceea 
ce privește activitatea mea spor
tivă am fost selecționat în lotul 
republican, făcînd parte din echipa 
care anul trecut a ocupat locul ÎV 
la campionatele mondiale din 
Franța. Toate aceste lucruri se 
datoresc grijii deosebite pe care 
partidul o manifestă pentru creș
terea tineretului din țara noastră. 
Noi ne străduim ca, atît în muncă 
cit și în sport, să realizăm tot 
mai multe victorii, pentru a ne 
manifesta astfel recunoștința față 
de condițiile minunate ce ne sînt 
asigurate.

Mîine, alături de zeci și zeci 
de mii de tineri și tinere, voi vota 
pentru prima oară. îmi voi da 
cu încredere votul candidaților 
Frontului Democrației Populare.

EMIL RUSU 
campion republican de ciclism

VISURILE MELE DEVIN REALITATE
Ce își poate dori în viata un tî- 

năr sau o tînără ? Atît de multe ! 
Eu mi-am dorit dintotdeauna să de
vin profesoară de educație fizică și 
sportivă fruntașă. Visurile mele au 
început să se transforme în reali
tate sînt studentă la institutul pe
dagogic din Timișoara, la facultatea 
de educație fizică. Mă străduise să 
învăț bine și în sesiunea ăe iarnă 
am obținut media 9. Pe viitor sînt 
hotărîtă să realizez rezultate la fel 
de bune. Cit privește activitatea spor
tivă și aici primele succese sînt 

promițătoare. Datorită muncii, unei 
pregătiri intense am făcut progrese 
însemnate în sportul pe care îl în
drăgesc, handbalul, și azi fac parte 
din formația de categoria „A“ Ști
ința Timișoara și din lotul repu
blican. Dorința mea este să con
firm așteptările și speranțele antre
norilor. Avem condiții minunate de 
a învăța și a face sport. Ele sînt 
rezultatul grijii permanente pe care 
statul democrat-popular. o poartă 
tinerei generații.

Mîine, mă voi prezenta la centrul 
de votare! Este pentru prima oară 
în viața mea, fiindcă de puțin timp 
am trecut pragul celor 18 ani. Aș
tept cu nerăbdare evenimentul, 

pentru a da votul meu candidaților 
F.D.P., celor ce se vor ocupa de în
florirea orașelor și satelor, de bună
starea și fericirea întregului popor.

ANGELA MOȘU 
studentă la Institutul pedagogic 

Timișoara, componentă a lotului re
publican de handbal

Din toată inima
Pentru mine ziua de 7 martie 

constituie un eveniment de ne
uitat: voi vota pentru prima 
oară, voi păși și, credeți-mă, nu 
fără emoție, umăr la umăr cu 
toți oamenii muncii din țara 
noastră pentru a-mi da votul 
candidaților F.D.P. In nume

roasa noastră familie acest fapt 
nu trece neobservat. Părinții, fra
ții mei mai mari, mi-au expli
cat însemnătatea acestui eveni
ment și m-au și trecut în rîndul 
bărbaților adevărați. De altfel, 
îmi dau singur seama de aceasta 
și mă gîndesc ca sportiv și ce
tățean, care pășesc cu fiecare 
zi pe calea maturității, să răsplă
tesc minunatele condiții de viață 
de care se bucură tineretul în 
scumpa noastră patrie, prin ridi
carea pe o treaptă mai înaltă a 
măiestriei mele sportive, printr-o 
conduită exemplară pe terenul 
de sport și în afara lui, prin 
acordarea unei atenții deosebite 
învățăturii, ca să pot deveni in
tr-adevăr un cetățean demn al 
Republicii Populare Romine.

RADU NUNWEILLER 
fotbalist la Dinamo București

Activitatea susținută a instituțiilor de artă, rețeaua de cluburi, 
cămine culturale, case de cultură, biblioteci oferă un cadru larg 
pentru^ ridicarea continuă a nivelului de cultură al maselor, pentru 
îmbogățirea vieții spirituale a oamenilor muncii.

(Din MANIFESTUL Consiliului 
Populare).

O contribuție importantă la edu
carea tineretului, la ridicarea 
măiestriei sportivilor noștri o aduce 
cartea de sport. In vitrinele libră
riilor apar tot mai multe lu-

Național al Frontului Democrației

crâri dedicate culturii fizice și 
sportului. Numai in anul 1964 
au fost editate aproape 40 de 
titluri de cărți, cu un tiraj de 
peste 400.000 de exemplare.

Alături de virstnici, în alegerile de la 7 martie

tinerii vor vota pentru noi succese în înfăptuirea 

idealurilor lor, pentru viitorul lor luminos

Ca și în anii precedenți, anul acesta 
tinerii de la Grupul școlar petrol- 
chimie din Tîrgoviște desfășoară o 
susținută activitate sportivă. Asociația 
sportivă a școlii, Petrolul II Tîrgoviște, 
cuprinde în rîndurile sale peste 1 000 
de membri UCFS, dintre care mulți 
practică cu bune rezultate gimnastica, 
atletismul, voleiul, fotbalul, basche
tul, handbalul și alte sporturi. An
samblul de gimnastică al școlii, pre
gătit de profesorii de educație fizică 
Maria Chițu și Paul Oiței, a prezentat 
recent reușite demonstrații în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului, 
iar în concursurile școlare a fost 
printre formațiile cele mai mult aplau
date. De un frumos prestigiu se 
bucură echipa masculină de volei, care 
activează în campionatul raional și 
ocupă locul II la sfirșitul primei părți 
a competiției. Tot la volei, tinerii pe
troliști au ocupat locul I în faza pe 

raion a campionatului republican, șco
lar.

Alicul trofeu sportiv, Insigna de poli
sportiv, strălucește acum pe pieptul a 
peste 200 de tineri. Alți 200 de membri 
ai asociației își trec în prezent nor
mele acestui concurs de o largă popu
laritate.

Toate aceste succese au fost posi
bile datorită faptului că asociația spor
tivă se bucură de sprijinul conducerii 
școlii. Iubitorii sportului au la dispo
ziție un microstadion compus din tere
nuri de fotbal, volei, baschet, handbal 
și sectoare pentru probele atletice. La 
acestea se mai adaugă și un bogat in
ventar de materiale și echipament spor
tiv. La succesele sportive ale Grupului 
școlar petrol-chimie a contribuit din 
plin și președintele asociației, Viorel 
Boiangiu, care se preocupă de pregă
tirea tinerilor, fiind un neobosit in
structor sportiv.

M. AVANU - coresp.

Puternici
ȘÎ 
sănătoși

încheierea acțiunii de genera
lizare a învățământului de 8 ani 
— factor de mare însemnătate, al 
revoluției culturale — deschide 
noilor generații largi posibilități 
de îmbogățire a cunoștințelor, asi- 
gurînd un grad ridicat de cultură 
și civilizație întregului popor.
' (Din MANIFESTUL Consiliului 
Naționali al Frontului Democrației 
Populare).

In pregătirea elevilor noștri, 
sportul joacă un rol însemnat. 
In cadrul orelor de educație fi
zică și al celor de colectiv, șco
larii capătă deprinderea practi
cării regulate a exercițiilor fi
zice și a sportului, atît de nece
sare în viață, pentru întărirea 
sănătății, prelungirea tinereții, 
ridicarea capacității de muncă.

IN IMAGINE: un aspect din 
întrecerea elevilor școlilor medii 
cu program special de educație 
fizică. Se aleargă cursa de 90 
metri garduri.



activitatea sporii
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Copiii patriei — florile vieții — 
sint înconjurați de cea mai pro
fundă dragoste ți grijă. Statul de
mocrat-popular nu precupețește nici 
un efort pentru a crește o genera
ție puternică și viguroasă, armo
nios dezvoltată intelectual ți fi
zic.

„Cine-i ca mine ?“ — pare să | 
spună prichindelul care pășește te
merar pe turnă.

Succesele obținute în dezvolta 
bilă creșterea, an de an, a 
real a fost în 1964 cu aproa 

1959. Majorările de salarii din pe 
anuale ale salariaților cu aproape 
a Hotărîrii din iunie 1964 va adauge

(Din MANIFESTUL Consiliului 
Populare).

Bunăstarea. în continuă creștere, 
minunatele frumuseți ale patriei, obic

Construcția de locuințe a căpătat o amploare fără precedent în 
țoale regiunile țării. în perioada I960—1964 au fost date în folo
sință populației, din fondurile statului, circa 214 000 de apartamente. 

Paralel se desfășoară o largă acțiune de sistematizare urbanistică. Noile 
blocuri, cartiere, magistrale, parcuri ți așezăminte de cultură dau orașe
lor înfățișarea modernă, p.e măsura epocii de adînci transformări pe care 
o trăiește poporul nostru .

(Din MANIFESTUL Consiliului 
Populare).

In decorul mereu înnoit al 
orașelor patriei, printre blocurile 
semețe, apar și locurile de joacă 
^i.dej^ort. ——

Național ol Frontului Democrației

Partida de volei s-a încins, 
deși echipele nu sint tocmai... 
regulamentare. In schimb, ga
leria se află la... datorie.



sniiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiitiiiiittiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiininiiiiiiiintniniinininiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiintniiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiinînnininiii

p rotundele schimbări înnoitoare petrecute în toate domeniile activității economice, sociale și culturale, ilustrează forța și 
vitalitatea puterii populare. La temelia ei stă alianța

| a poporului romîn cu minoritățile naționale, bazată pe deplina
| poporului în jurul partidului și guvernului. Dragostea de patrie,
| rîndurile maselor largi ale celor ce muncesc, constituie un puternic

de nezdruncinat a muncitorilor și țăranilor, prietenia frățească 

egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii, unitatea 

înalta conștiință socialistă, generează noi energii creatoare în 

factor de dezvoltare a orînduirii socialiste .

Răspunzînd grijii părintești a partidului și 
guvernului, condițiilor create de statul demo
crat-popular, sportivii patriei desfășoară o rod
nică activitate.

In cinstea celei de a 20-a aniversări a elibe
rării patriei a fost organizată prima Sparta-

(Din MANIFESTUL Consiliului Național

eh iadă republicană, care a angrenat în între
ceri sute și sute de mii de participau ți. După finala 
pe țară, desfășurată în Capitală, stadionul Re
publicii a găzduit grandiosul spectacol Cul- 
tural-Sportiv, închinat zilei de 23 August, la

al Frontului Democrației Populare)

succesul căruia sportivii și-au adus o contri- § 
buție însemnată. Iată-i (fotografia din stingă) = 
în tabloul „Eliberării", desenînd cu trupurile S 
lor conturul patriei și înscriind cifrele istorice = 
ale Marii Aniversări, 1944—1964.

mii ani s-a îmbogățit baza 
a mișcării sportive. Noi 

, terenuri de sport, săli, 
'e înot stau la dispoziția 
r, a iubitorilor sportului. 
OGRAFIE : bazinul olim-

(Din MANIFESTUL Consiliului Național al Frontului Democrației 
Populare).

In ultimii 5 ani la sate s-au construit aproape 420 000 de locuințe. Din 
1960 pînă în prezent au fost electrificate peste 3 500 de localități 
rurale; s-au construit numeroase așezăminte de învățămînt, cul

tură și sănătate .

iarcul Dinamo și patinoarul 
.Floreasca, străjuit de im- 
de blocuri turn construite 
ii ani în acest cartier.

că a țării au făcut posi- 
>ameniior muncii. Salariul 
5 mai mare decît în anul 
-1962 au sporit veniturile 
ti, iar aplicarea integrală 
:ă 6,8 miliarde lei pe an.
ii Frontului Democrației

enilor muncii să cunoască 
riale ridicate in anii orin- 
pulare, locurile istorice le- 
lupta popo&lui nostru pen
ată liberă șt fericită.
ui intră în cotidianul vieții 
muncesc.
n grup de iubitori ai dru- 
oornind de la cota 14GG
înălțimi!...

Astăzi, ca urmare a grijii statului democrat-popular, în satele patriei 
noastre, alături de celelalte construcții cu caracter social-cultural, apar tot • 
mai multe terenuri de sport. Pretutindeni, tineretul, oamenii muncii de la 
sate, își petrec o parte din timpul liber practicînd sportul preferat. Titlul 

de campion al asociației, ai satu
lui este disputat cu ardoare. Prac
ticind exercițiile fizice, țărănimea 
muncitoare își întărește sănătatea, ■ 
își oțetește brațele.

IN FOTOGRAFIE : un moment f 
din întrecerea hai crofililor săteni 
din Dobroger j- lina la regională : 
a Spartachiadei republicane.

rija pentru om este trăsă
tura caracteristică a regimu
lui democrat-popular ; an de t 

an se iau măsuri menite să asi
gure satisfacerea necesităților so- 
cial-culturale ale maselor. In ul
timii ani s-a extins rețeaua de spi
tale, policlinici și dispensare, dp- 
tate cu aparataj modern și deser
vite de cadre medicale calificate .

(Din MANIFESTUL Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
Populare).

La dispoziția sportivilor noștri 
se află numeroase dispensare de 
specialitate pentru control medical 
și tratament, pentru urmărirea în 
mod științific a antrenamentelor și > 
a evoluției în competiții. Un per so- ’ 
nai cu o înaltă calificare medicală , 
deservește aceste dispensare, ade
vărate laboratoare de cercetări știin
țifice în domeniul culturii fizice și 
sportului.

I---------------- - —------------- t' Grație, frumusețe, sănătate exprimă această coloană a tinerelor kfuderit^ ț. 
sportive. Invățînd cu sîrguință, tineretul studios al patriei își exprimă tectiji 1 
noștința față de partid, pentru viața fericită ce o trăiește, pentru orizonturile I

■ largi ce i s-au deschis ’l



FOTBAL TENIS

Azi, 16-imile „Cupei R. P. R.“
Echipele de fotbal din categoria A 

vor disputa azi primele lor partide o- 
ficiale de anul acesta: ele evoluează 
în cadrul șaisprezecimilor. „Cupei 
R.P-R.". Vor avea loc următoarele 
partide :

CĂREI: Recolta — Farul Constan
ța, MANGALIA: Marina — C.S.M.S. 
Iași, LUPENI: Minerul — Crișul O- 
radea, TIRGOVIȘTE : Metalul — Ști
ința Craiova, RĂDĂUȚI : Metalul — 
Steagul roșu Brașov, GALAȚI : Știin
ța — Dinamo București. PITEȘTI: 
Metalul — Petrolul Ploiești, BUHÎJȘI: 
Textila — Dinamo Pitești, ORADE A: 
Olimpia — Progresul București, TUR
DA : Arieșul — Steaua București, CU- 
GIR : A. S. Cugir — U.T. Arad; RE
ȘIȚA: C.S-M. — Știința Cluj, GIUR
GIU : Victoria — Minerul Baia Mare, 
CLUJ : Clujeana — A-S.A. Tg. Mureș, 
ROȘIORI : C.F.R. — Flacăra Moreni. 
Partida Siderurgistul Galați — Rapid

București se va disputa luni 8 martie.
Cu excepția partidelor Metalul Ră

dăuți — Steagul roșu Brașov (ora 15), 
Marina Mangalia — C.S.M-S. Iași 
(ora i2) și Minerul Lupeni — Crișul 
Oradea (ora 15), toate celelalte me
ciuri sînt programate pentru ora 14.

ARBITRI ROMINI LA MECIUL LO
KOMOTIV PLOVDIV — JUVENTUS 

TORINO

Miercuri 10 martie se desfășoară la 
Plovdiv manșa a doua a întîlnirii din 
cadrul „Cupei orașelor tîrguri", Loko
motiv Plovdiv — Juventus Torino. A- 
ceastă partidă va fi condusă de o bri
gadă de arbitri romîni, avînd la centru 
pe Vasile Dumitrescu. La tușe vor 
funcționa M. Vasiliu și N. Cursaru.

RAPID S-A ÎNAPOIAT IERI
DIN IZRAEL

Ieri s-a înapoiat în Capitală echipa 
Rapid București. După cum se știe, 
fotbaliștii feroviari au întreprins un 
turneu de trei jocuri în Izrael, încheiat 
cu două victorii și o înfrîngere.

COLEGIUL ORĂȘENESC DE 
ANTRENORI ÂNUNȚA:

Luni 8 martie, ora 18, la centrul de 
antrenament „23 August", sînt convo- 
cați toți antrenorii din Capitală. Va 
avea loc o ședință a cabinetului me
todic ce va fi urmată de un film pri
vind pregătirile echipelor maghiare de 
fotbal. Prezența obligatorie.

SCHI

„Cupa 8 Martie"
Cu încheierea primelor două tururi, 

competiția feminină „Cupa 8 Martie" 
a intrat în faza decisivă. Primele pa
tra concurente, câștigătoarele sferturi
lor de finală, își dispută locurile 1—4, 
în cadrul unui turneu. De asemenea, 
învinsele lor participă la turneul pen
tru locurile 5—8.

Joi după amiază, în jocurile primei 
grupe, am asistat la meciuri viu dis
putate, mai ales la ultimele mingi. 
Eleonora Roșianu a obținut o prețioasă 
victorie, întrecînd-o pe Iudit Dibar cu 
6—1, 8—6. Apoi, jucînd în forță, Ma
riana Ciogolea a învins-o cu 6—1, 
9—7 pe Ecaterina Horșa. Ultima eli
minase în sferturile de finală pe Irina 
Viziru cu 6—1, 6—1.

Iată și rezultatele din a doua grupă 
finală: Sanda Ciogolea — Aurelia 
Cîrnaru 4—6, 6—0, 6—0 ; Aneta Ve- 
rone—Irina Viziru 6—2, 6—2.

Ieri după amiază, turneul final a 
programat o partidă foarte interesantă 
între Mariana Ciogolea și Eleonora 
Roșianu, cîștigafă de prima la mare 
luptă, cu 6—2, 2—6, 9—7. In al doi
lea meci, Iudita Dibar a întrecut-o pe 
Ecaterina Horșa cu 7—5, 6—3. Azi 
după amiază, de la ora 17, în sala 
Steaua, au loc ultimele meciuri ale 
competiției.

Programul întrecerilor 
sportive din Capitală

ASTAZI, SÎMBATA, 6 MARTIE

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
16,30 : Dinamo—Știința Cluj (f), 
ultimul meci din turul campiona
tului categoriei A.

RUGBI. Teren Constructorul, ora 
16 : Constructorul—Grivița Roșie ; 
teren Steaua, ora 16: Steaua—Pro
gresul — jocuri în „Cupa 6 Martie"

TENIS, sala Steaua, de la ora 
17: întreceri în cadrul „Cupei 8 
Martie" (turneu final).

PRIMELE TITLURI DE CAMPIONI
SINAIA, 5 (prin telefon de la tri

misul nostru). Joi, vremea nu a fost 
prea favorabilă participanților la fina
lele campionatelor republicane de schi 
alpin. Un vînt puternic care spulbera 
zăpada i-a silit pe organizatori să mo
difice programul, astfel că în loc de 
slalomul uriaș s-a disputat cel special. 
Foarte echilibrată în ambele manșe, 
disputa s-a încheiat cu victoria cam
pionului de anul trecut, N. Iovici. Deși 
a concurat accidentat (luxație la o 
mînă), Iovici a aruncat în luptă toate 
forțele și a obținut un meritat succes, 
pentru care i se cuvin felicitări. Din-

Juniorii se întrec 
la probele nordice

Poiana Brașov găzduiește azi și 
mîine cea mai importantă competiție 
internă a juniorilor la probe nordice: 
finalele campionatelor republicane. La 
întreceri, participă schiori de la 
Tractorul, A. S. Armata și Dinamo din 
Brașov, Caraimanul Bușteni, S.S.E. 
Vatra Dornei, Voința Gheorghieni, 
din Iacobeni, Petroșepi, Reșița și din 
alte centre ale țării.

Tinerii concurenți își vor disputa în- 
tîietatea după următorul program: 
azi: 5 km juniori cat. a Il-a și 10 km 
juniori cat. I, 3 km junioare cat. a 
Il-a, 5 km junioare cat. I; mîine: șta
feta 3x3 km junioare, ștafeta 3x5 km 
juniori, sărituri speciale.

tre ceilalți favoriți, Gohn a obținut în 
ambele manșe cel mai bun timp, dar 
a fost descalificat pentru trecerea ne
regulamentară a unei porți în manșa I, 
iar C. Tăbăraș a căzut în manșa a 
Il-a.

Slalomul uriaș, desfășurat vineri di
mineața pe o vreme excelentă, pe o 
pîrtie dificilă, a fost cîștigat de Gohn 
care-și reoonfirmă astfel forma bună 
manifestată în întregul sezon.

La fete, vineri, Ilona Micloș a în
vins clar, promițînd să redevină cva
druplă campioană republicană.

Iată rezultatele tehnice : SLALOM 
SPECIAL: 1. Nicolae Iovici (Steagul 
roșu Brașov) 104,68 sec; 2. Gheorghe 
Bălan (A.S.A. Brașov) 106,42; 3. Va
sile Șuteu (Dinamo Brașov) 111,18 ; 4. 
Marin Focșeneanu (Carpați Sinaia) 
112,70 ; 5. Gheorghe Cristoloveanu
(Steagul roșu) 113,52; 6. Horst Han- 
nich (Dinamo) 114,87. SLALOM U- 
RIAȘ BĂRBAȚI: 1. Kurt Gohn 2:08,0 ; 
2—3. Mihai Bucur (Carpați) și Gh. Bă
lan 2:10,0 ; 4—5. Cornel Tăbăraș (Car
pați) și Ion Zangor (A.S.A.) 2:10,8; 
6. Marin Focșeneanu 2:12,7. SLALOM 
URIAȘ, FEMEI: 1. Ilona Micloș (Di
namo) 1:46,2; 2. Liliana Blebea
(A.S.A.) 1:50,9; 3. Mihaela Casapu 
(Dinamo) 1:52,8 ; 4. Liliana Focșenea
nu (Carpați) 1:55,3 ; 5. Elena Neagoe 
(Ș.S.E. Sinaia) 2:01,2.

Campionatele continuă sîmbătă cu 
proba de slalom special fete și se în
cheie duminică cu probele de cobo- 
rîre, pe Valea lui Carp.

D. STĂNCULESCU

PATINAJ ARTISTIC. Patinoarul 
Floreasca, ora 8: concurs pentru 
copii organizat de S.S.E. nr. 2.

HANDBAL^7
„Cupa F.I!.H.“ a rămas și anul acesta

în posesia echipei campioane, Dinamo București
BRAȘOV, 5 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Amatorii de sport 
din localitate au urmărit cu un interes 
deosebit spectaculoasele jocuri din tur
neul final al „Cupei FRH“. Competi
ția s-a încheiat cu victoria scontată a 
formației campioane, Dinamo Bucu
rești, care a terminat neînvinsă. Iată 
amănunte asupra meciurilor disputate 
joi și vineri.

Dinamo Brașov—Rafinăria Teleajen 
26—18 (II—8). Meciul a fost majori-

MAT ATI E
I

1

încep concursurile de amploare
Noi recorduri realizate de Înotătorii reșițeni

încă puțin și toți fruntașii natației se 
vor afla în perioada competițională de 
primăvară. După săritori (care și-au de
semnat cîștigătorii concursului repu
blican la Sibiu, în ziua de 7 februa
rie) va veni rîndul înotătorilor și ju
cătorilor de polo să-și dispute întîie- 
tatea în cadrul primelor întreceri de 
amploare ale anului 1965. Polciștii vor 
juca între 22—28 martie, la Oradea, în 
competiția dotată cu „Cupa primăverii" 
și rezervată echipelor selecționate de 
regiuni. Participă reprezentativele re
giunilor București (cu două echipe de 
seniori și de juniori), Banat, Cluj, 
Crișana și Mureș A. AL

Cîteva zile mai tîrziu (3—4 apri
lie) înotătorii, seniori și juniori de ca
tegoria I, se vor întîlni pe blocstartu- 
rile piscinei acoperite de la Floreasca 
cu prilejul finalelor la concursul repu
blican de hală.

★
Tn vederea acestor importante între

ceri, înotătorii reșițeni se pregătesc a- 
siduu. Recent — după cum ne infor
mează corespondentul nostru A. Ru- 
deanu — ei au participat la prima eta
pă a concursului republican de hală, 
realizînd o serie de rezultate promiță-

toare. Cu acest prilej au fost înregis
trate și 5 noi recorduri republicane în 
bazin acoperit. Astfel, luînd startul în 
proba de 400 m mixt individual îno
tătorul Nicolae Tat (Olimpia Reșița) 
a fost cronometrat în 5:21,1, timp care 
constituie un nou record al probei. Iată 
și celelalte recorduri: 100 m fluture 
juniori, cat. a Il-a: Zeno Giurasa 
(S.S.E. Reșița) 1:07,0; 100 m spate 
fete, cat. I : Anca Andrei (S.S.E. 
Reșița) 1:18,2; 100 m liber
fete, cat. a II-a:Ruth Hocher (S.S.E. 
Reșița) 1:16,9: 50 m fluture băieți, cat. 
a 11-a: Eugen Aimer (S.S.E. Reșița) 
37,0. Alte rezultate: 100 m liber se
niori: H. Schier (Olimpia) 59,9; 100 
m spate juniori, cat. a Il-a: I. Măr- 
geanu 1:12,6; 100 m fluture juniori, 
cat. a Il-a: Al. Băin 1:12,4; 100 m 
bras juniori, cat. a Il-a: D. Curuță 
1:18,8; 100 ni bras junioare, cat. I: 
Natalia Cavalioti 1:29,6, Dorina Me- 
zinca 1:30,8; 50 m fluture băiefi, cat 
a Il-a : Mircea Hohciu 37,1;50 m li
ber băieți, cat. a Il-a: S. Slecian 40,9.

tatea timpului pasionant prin evoluți 
scorului: 3—0 pentru Rafinări
(min. 3), 6—3 pentru Dinamo (mii 
19), 6—6 (min. 26), apoi, în finalul re 
prizei, Dinamo a luat avantaj, date 
rită și unor greșeli de apărare ale ju 
cătorilor ploieșteni. In repriza secund 
însă jocul s-a echilibrat din nou. 
ultimele minute superioritatea în for; 
de șut a jucătorilor dinamoviști și- 
spus cuvîntul.

Dinamo București—-Știința Bucii 
rești 20—14 (13—6). Dinamoviștii ai 
luat un serios avans chiar din pri 
mele minute și au continuat să domi 
ne, mai ales datorită eficacității jucă 
torilor de la 9 m. Partida a fost cev 
mai echilibrată la începutul reprize 
secunde cînd studenții au avut o pu 
temică revenire.

VINERI: Dinamo Brașoo — Ști 
ința București 22—12 (9—4). Gazdei 
au făcut o partidă bună și au avu 
inițiativa majoritatea timpului. Stu 
denții au resimțit eforturile făcute îi 
partidele anterioare și s-au comporta 
sub valoarea lor. Au marcat: Mische; 
6, Hutech 6, Pal 4, Rosenauer 3, Radi 
2 și Fulop, respectiv Bratilcveanu 3 
Gaju 3, Bădău și Goran eîte 2, An 
ghel și Savu

Dinamo București — Rafinăria Te 
leajen 31—17 (13—6). Campionii 
făcut cel mai bun meci și au fost tîî' 
delung aplaudați, mai ales pentru reu 
șita demonstrației din finalul partidei. 
Au înscris: Ivănescu 6, Popescu 6L 
Nica 4, Costache I 4, Costache II 4 
Hnat 3, Covaci 2 și Bogolea 2, res
pectiv Oană 5, Rotaru 5, Laub 2 
Iconaru 2, Nețoiu, Brașoveanu șt 
Badea.

Clasamentul: 1. Dinamo București 
6 p; 2. Dinamo Brașov 4 p; 3. Știința 
2 p; 4. Rafinăria Teleajen 0 p. Uri 
gest frumos la festivitatea de premiere: 
a echipelor: Ivănescu a oferit cupa' 
(care se atribuie definitiv cîștigătoriȚ 
lor) Iui Pal căpitanul echipei brașo-ț 
vene, pentru comportarea acesteia.

AD. VASILIU

ALTE ȘTIRI
CONCURS SUPLIMENTAR 

PRONOSPORT !In „Cupa 6 Martie* la rugbi

DINAMO-OLIMPIA 41-0!
Ieri după-amiază, un. singur joc în 

„Cupa 6 Martie" : Dinamo — Olimpia. 
Spre deosebire de partida din prima 
etapă, ieri s-a prezentat cu cea mai 
bună garnitură și, desfășurînd un joc 
complet, pe cît de spectaculos pe atît 
de eficace a realizat o victorie la scor : 
41—0 (12—0). S-au remarcat în mod 
deosebit jucătorii liniei a IlI-a, Zlă- 
toianu, Fugigi și Țuțuianu, care au a- 
tacat continuu - prin combinații reu
șite — buturile formației Olimpia.

nu. Aceasta, după victoria din între
rupta cu Rodica Reicher, a mai făcut 
o remiză cu Maria Pogorevici. Un finiș 
bun a avut Rodica Reicher, care a în
vins, într-o partidă foarte importantă 
pentru clasament, pe Elisabeta Poli- 
hroniade, distanțată pe locurile 4—5, 
la egalitate cu Margareta Teodorescu.

Iată clasamentul final: Nicolau și 
Desmireanu 9, Reicher 8*/2, Teodores
cu și Polihroniade 8, Pogorevici și 
Baumstarck 7, Răducanu 6V2, Makai 
și Jianu 6, Manolescu și Brantsch 4l/2, 
Rădăcină 4, Filipescu 3.

ALEXANDRA N1COLAU SI 
MARIA DESMIREANU 

ÎNVINGĂTOARE ÎN TURNEUL 
DE SAH DE LA PLOIEȘTI

O luptă dîrză s-a dat în ultimele 
runde ale turneului feminin de la 
Ploiești, pentru ocuparea primelor 
locuri ale clasamentului. Cîștigînd la 
lîeidrun Brantsch și făcînd remiză în 
ultima rundă cu Maria Desmireanu, 
rnaestra internațională Alexandra Ni- 
colau, campioana țării, păstrează con
ducerea în clasament, împărțind pri
mele două locuri cu Maria Desmirea-
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CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE MOTOCROS

La 28 martie la Cîmpina și la 11 
aprilie la Tg. Jiu vor avea loc cele 
două etape pregătitoare ale campiona
tului republican de motocros ediția 
1965, dotate cu „Cupa primăverii". 
Cluburile și asociațiile sportive parti
cipante la aceste întreceri își vor 
anunța loturile pînă la 10 martie pen
tru „Cupa primăverii" și pînă la 10 
aprilie pentru campionatul republican.

Cele 5 etape ale campionatului re
publican se vor desfășura astfel : etapa 
I la Pitești (25 aprilie), etapa a Il-a

la Sibiu (23 mai), etapa a III-a la 
Onești (6 iunie), etapa a IV-a la Iași 
(13 iunie) și etapa a V-a la Suceava 
(18 iulie).

DE LA UCFS ORAȘ BUCUREȘTI

Luni 8 martie, la ora 17, va avea 
loc la sediul Consiliului UCFS oraș 
București din str. Snagov nr. 21—23, 
etaj I, ședința lunară cu toți arbitrii 
de baschet din București. In cursul a- 
cestei ședințe vor fi prelucrate noile 
interpretări ale regulamentului de joc- 
Prezența arbitrilor este obligatorie.

DE LA l.E.B.S.

• Patinoarul din parcul „23 August" 
este deschis pentru patinaj public azi 
între orele 17—19 și mîine între o- 
rele 10—13 și 15—17.

• Cursul de inițiere la înot, de la 
bazinul Floreasca, continuă în tot 
timpul iernii. înscrierile se primesc la 
bazin.

• Difuzorii voluntari de bilete pen
tru competițiile sportive, din cadrul 
asociațiilor sportive, sînt invitați la 
consfătuirea care va avea loc miercuri 
10 martie ora 18 în sala de festivități 
a UCFS/C.G., str. Vasile Conta nr. 16, 
etaj VIII, în legătură cu reînceperea 
campionatului de fotbal.

(Campionatul mondial de hochei)

Pentru a marca un eveniment deose
bit din activitatea sportivă internaționa
lă, LOTO-PBONOSPORT organizează un 
CONCURS SUPLIMENTAR . PRONO
SPORT cuprlnzînd meciuri din campio
natul mondial de hochei, care se des
fășoară în acest an în Finlanda.

Programul acestui concurs este format 
din 12 meciuri dintre care 10 se dispută 
în cadrul seriei A șl 2 în seria B, avînd 
următorul cuprins : 
U.R.S.S. — Suedia seria A.
Finlanda — Cehoslovacia seria A. 
Anglia — Polonia seria B.
Iugoslavia — Ungaria seria B. 
U.R.S.S. — S.U.A. seria A.
Canada — cehoslovacia seria A. 
Finlanda — S.U.A. seria A. 
Cehoslovacia — U.R.S.S.' seria A. 
Finlanda — R.D. Germană seria A. 
Canada — Suedia seria A.
Suedia — Cehoslovacia seria A. 
U.R.S.S. — Canada seria A.

Meciurile cuprinse In program se vor 
disputa între 10 șl 14 martie 1965.

Participarea la acest concurs suplimen
tar se va face în același mod ca la on
ce concurs obișnuit, cu deosebirea că 
In spațiul rezervat pe buletine numă
rului concursului, se va înscrie în mod 
obligatoriu, cuvîntul „HOCHEI".

Depunerea buletinelor se va face pînă 
în seara zilei de marți 9 martie 1965, în
chiderea făcîndu-se o dată cu închide
rea vînzării pentru concursul PRONO- 
EXPRES din 10 martie 1965.

în cazul cînd nu se înregistrează nici 
o variantă cîștigătoare cu 12, 11 și 10 
rezultate exacte participanțli care au 
obținut la acest concurs variante cu 9 
și 8 rezultate exacte, vor fi anunțați să 
depună buletinele respective la agen
țiile autorizate să elibereze adeverințe 
inceplnd de luni 22 martie șl pînă joi

25 martie 1965 ora 13 în localitățile de 
reședință de regiune și pînă miercuri 
24 martie 1965 în celelalte localități.

Amănunte la orice agenție Loto-Pro- 
nosport și în Programul Loto-Pronosport 
nr. 9 din 2 martie.

• Astăzi este ultima zi cînd vă mal 
puteți depune buletinele la concursul 
PRONOSPORT nr. 10, de mîine, dumini
că, 7 martie 1965.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr • 

din 28.11.1965.
categoria I: 5 variante a 13.285 lei
Categoria a Il-a : 90 variante a 885 lei
Categoria a III-a: 903 variante a 132 lei.

LA TRAGEREA SPECIALA
LOTO CENTRAL DIN 5 MARTIE A. C. 

AU FOST EXTRASE DIN URNA 
URMĂTOARELE NUMERE :

Extragere obișnuită

8 62 83 59 64 88 30 45 87 89. Premii supli
mentare : 55 63 52.

Premii suplimentare în obiecte și bani

Extragerea I 54 31 56. Extragerea a Il-a 
68 4 19. Extragerea a III-a 65 26 53. Ex
tragerea a IV-a 37 81 16 14. Extragerea a - 
V-a 81 86 33 1. Extragerea a Vl-a 45 6 4 
87. Extragerea a Vil-a 52 89 38 56. Extra'*-’ 
gerea a VUI-a 74 61 46 73 76. Extragere^ 
a ix-a 29 1 86 61 15. Extragerea a X-a 
67 70 83 46 40. Extragerea a XI-a 68 71 
30 35 22. Extragerea a XII-a 32 81 61 40 
13. Extragerea a Xlll-a 38 60. Extragerea 
a XlV-a 27 11. Fond de premii: 3.634.725 
lei.

Tragerea următoare va avea loc vineri 
12 martie 1965, în București.

Rubrica redactată de Loto-Pronosport



Printre cei moi buni
130 de recorduri R.P.R. 

de juniori și copii dobo- 
rîte .. Victorie pe toată 11- 
nia în meciurile Intertări 
șf; intercluburi. 6 medalii 

| la Jocurile Europene pen
tru juniori desfășurate la 
Varșovia... Un titlu olim
pic.

Acesta este bilanțul pe 
anul 1964 al atleților noș
tri juniori. Trebuie să
arătăm de altfel că 13
dintre el, prin performan
țele obținute în anul care 
a trecut, se numără prin
tre cei mai buni din lu
me la probele respective. 
Spunind aceasta, nu tre
buie să uităm că lista re
zultatelor realizate de at- 
leții de 17—19 ani din în
treaga lume este cu ade- 
vărat impresionantă. Cinci 
din acești atleți au ur
cat treapta cel mai înaltă 
a podiumului olimpic de 
la Tokio Este vorba de 
Mihaela ' Peneș (Romînia) 
la suliță, Wyoma 
(S U A.) la 100- m, 
Klobukowska șl 
Kirsestein (Polonia)', 
ștafeta 4x100 m și Richard 
Stebbins (S.U.A.) la șta
feta 4x100 m bărbați. Alții 
(Mattson, Bayer) au cuce
rit medalii de argint șl 
bronz. Iată, de altfel, cîte
va dintre cele mal bune 
rezultate din 1964 ;

Bărbați : 100 și 200 
R. Stebbins (S.U.A.) 
și 20,5; 8(W m : Myton (Ja
maica) 1:Î6,5; 1500 m : M.
Ryun (S.U.A, născut 1947) 
3:39,0; 5000 m : J. tind-

. gren (S U.A ) 13:44.0; 110
U7n garduri (10«) : J. Cerull 

(S.U.A.) 13.8; înălțime : E. 
Caruthers (S.U.A.) 2,16;
prăjină ; P. Wilson (S.U.A). 
4.87; greutate : R. Mattson 
(S.U.A.) 20,20; suliță : Oss 
(Norvegia) 79.23; ciocan : 
U. Beyer (R.F.G.) 68,09.

Femei : 1W m ■ W Tyus 
(S.U A.) 11,2; 200 m : I.
Kirsestein (Polonia) 23.1; 
800 m ; Hodson (Anglia) 
2:05,3; lungime ; I. Kirses
tein (Polonia) 6,60: greu
tate : Tsclsova (U.R.S.S.) 
16,60 ; suliță : M. Peneș 
(Romînia) 60,54.

In această sultă de re
zultate excepționale, j uni- 
orll noștri ocupă locuri 
remarcabile. Spre exem
plificare : Petre Cîobanu 
locul 5 la 190 m (10,S) și

Tyrrs
Eva 

Irina 
la

m :
10,2

loeul 7 la 200 m (21,5), Ion 
Căpraru locul 6 la 1 500 m 
obstaeole (4:14,6). '
Suciu locul *' 
garduri (106 
și loeul 1 la 
(91.44 cm) cu 
gure locul _ 
garduri (54,4), Dinu Pișta- 
lu locul 7 la prăjină (4,36), 
Vasile Dumitrescu locul 
9 la triplusalt (15,05), Iosif 
Nagy locul 6 la disc de 
2 kg (50,54) și locul 4 la 
disc de 1,5 kg (59,44), 
Gheorghe Costache locul 
2 la ciocan de 7,257 kg 
(62,12) și locul 2 la ciocan 
(de 6 kg) 69,21, Virgil 
Tîbulski locul 5 la ciocan 
de 7,257 kg (56,88) și locul 
1 la ciocan de 6 kg (70,79). 
Da femei Leontina Frunză 
se află pe locul 5 
(2:11.0). Gabriela 
cu locul 5 la 
(6,15), Lia Moțiu 
la disc (45,29) și _______
Peneș la suliță locul 1 cu 
60,54.

In listele recordurilor 
mondiale și europene 
neoficiale de juniori de
ținem 2 recorduri mon
diale (Peneș și Tîbulski) 
și 4 recorduri europene 
(Peneș, Tîbulski, Suciu și 
Jurcă — la 209 m garduri 
cu 23,9 realizat în anul 
1958).

Concursul republican de 
sală din acest an — ca și 
alte concursuri — a ară
tat că și alte nume ale 
tinerilor atleți romîni au 
perspective de a fi adău
gate la sfîrșitul acestui an 
pe listele celor mai buni 
juniori din lume. Ne re
ferim, printre alții, Ia 
Dan Săvescu, Dan Hidio- 
șanu. Horia Ilieșiu, loan 
Șerban, Dumitru Marin, 
Vasile Ersenie, Grigore 
Răuț, George Luchian, Ște
fan Sișcovici, Elisabeta 
Baciu, Livia Orosz, ale 
căror performanțe actua
le — valoroase — sînt 
susceptibile de importan
te îmbunătățiri.

N. MĂRĂSESCU

. . Viorel 
4 la 110 m 
cm) cu 14,7 

110 m garduri 
13,9, C. Gran-
8 la 400 m

la 8Oo m 
Rădules- 
lungime 
locul 4 
Mihaela

va face
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De 14 ori campioană a tării!

ION COSTE A,
1) Portarul

stăteau la dispoziție cînd 1,91 m, Iolanda a realizat 
este vorba de marea noas
tră atletă : „De două ori

COSTEL LOUIS, PIo- 
peni. — Vreți să știți 
cînd' a avut loc și cu ce 
rezultat s-a încheiat me
ciul dintre Petrolul și 
Steaua relatat în ziarul 
nostru sub titlul „Toma 
și... barele au împiedicat 
victoria Petrolului Ia 
scor". întîlnirea s-a des
fășurat la Ploiești la 9 
octombrie 1960 și s-a 
cheiat cu victoria la

ȘTEFANESCU, 
pensionar, Sinaia. — Ce 
mai știm despre Jean 
Chirtop, unul dintre cei 
mai bani luptători romîni 
die acum 30'—35 de ani ? 
E mai'... tînăr ca oricînd 
și muncește cu spor ca 
activist! voluntar l-a aso
ciația sportivă „23 Au
gust", de pe lingă uzi
nele cu același nume. îi 
puteți scrie pe această a- 
dresă. Desigur îi 
mare plăcere.

DE ZIUA EEMEII
Unei studente, serime- 

ră fruntașa

tfi 
Să 
Și 
Și

urăm acuma sincer 
rezolvi totul perfect 
pe planșa de întreceri 
La planșa... de proiect!'

Unor tinere patinatoare

Note mult aplaudate
Vă doresc acuma vouă : 
Peste. . patru-n campionate 
Iar la școală peste... nouă!

Cinci minute
recordman olimpic

Ați știut că halterofilul 
romîn Lazăr Baroga a 
fost recordman olimpic ? 
Reprezentantul țării noas
tre a avut la J.O. de la 
Tokio o xomporlare ex
celentă la proba aruncat, 
reușind să ridice 180 de 
kilograme I ~ ' 
aceasta a 

nou record olimpic la ca
tegoria semigrea, întrecînd 
cu 2,5 kg vechiul record 
al americanului Norbert 
Schemanski. Recordul lui 
Baroga n-a „trăit" însă 
deeît... 5 minute, deoare
ce el a fost bătut de po
lonezul Palinski, care a 
ridicat o bară de 182,5 
kg. Oricum, performanța 
lui Baroga a constituit 
primul record olimpic 
obținut de un halterofil 
romî-n și este în prezent 
recordul absolut al țării 
la proba aruncat.

Performanța 
constituit un

Aceasta este una din 
performanțele care pot ft 
„citite" pe cartea de vi
zită a Iolandei Balaș. în- 
tr-adevăr, din 1951, cînd 
nu împlinise încă 15 ani. 
„Ioli“ urcă mereu pe 
treapta cea mai înaltă a 
podiumului de onoare la 
campionatele de atletism 
ale Republicii Populare 
Romîne.

Dar rîndurile de față 
puteau avea și un alt ti
tlu : „De 8 ori campioa
nă internațională a R. P. 
Romîne". Sau : „De 8 ori 
campioană balcanică". Și 
cîte alte titluri ne mai

MARIA
Maria nu e campioană
Și nici la Tokio nu a fost :
E doar otita: o codană
Ce-și face munca ei cu rost.
La locul său în filatură 
Cînd deapănă firul de fir 
Ochește orișice ruptură 
Ca o... recordmenu la tir.
Prietenă-i cu fiecare 
Și nici nu trebuie să-i spui, 
Ca o atletă iute sare 
In ajutorul orișicui.
Doar cîte unul cînd persistă 
Și critica nu o pricepe 
Ca o abilă floretistă
Pe leneș știe să-l... înțepe.
Baschetbalistă e dibace
O spun colegii bucuroși 
Rebutul de un timp încoace 
Să știți, l-a aruncat... la coș.

Așa-i Maria, o codană
Ce-și face munca sa cu rost 
In felul ei e-o campioană 
Deși... pe podium n-a fost.

I. c.
J

82 de sărituri la 1,80 in 
și mai sus. Iată, de altfel,

a-campioană olimpică", „De cum ara tă repartiția
două ori campioană euro cestor 82 de sărituri :
peană", „De 4 ori cam 1,80 m : de 29 de ori
pioană mondială universi 1,81 m : de 5 ori
tară", „de 14 ori record 1,82 m : de 2 ori
mană a lumii la săritura 1,83 m : de 8 ori
în înălțime",.. 1,84 m : de 9 ori

Legat de acest ultim a- 1,85 m : de 15 ori
mănunt, și anume că Io 1,86 m : de 3 ori
landa Balaș a „bătut" de 1,87 m : de 4 ori
14 ori recordul mondial 1,88 m : de 3 ori
al probei de săritură în 1,90 m : de 3 ori
înălțime, este interesant 1,91 m : o da tă.
de arătat că pe 
drum al celor mai 
toare performanțe 
gistrate în atletismul fe
minin, care au culminat 
cu recordul mondial de

Din „fișierul" arbitrilor noștri de fotbal
Tn anuarul arbitrilor ro

mîni figurează, de cîtva 
timp, numele de Elena 
și Dumitru Cătălinoiu. O 
femeie arbitru de fotbal 
nu este un lucru obiș
nuit, dar nici inedit. Și 
alte reprezentante ale „se
xului frumos", de la noi 
sau din alte țări, au avut... 
curajul de a deveni ar
bitri de fotbal. Știrea 
noastră capătă însă o notă 
deosebită, o dată cu amă
nuntul că nu este vorba 
de două persoane care

ȘTIAȚI CA...

n-au nimic una cu alta 
decît numele. Elena și 
Dumitru Cătălinoiu sînt... 
soț și soție !

Interesant este, desigur, 
și amănuntul că nu soția 
a urmat exemplul soțului, 
ci... invers. La examenul 
teoretic care a avut loc 
la sediul UCFS Rîmnicu 
Vîleea, Elena Cătălinoiu 
a dat răspunsuri atît de 
bune încît comisia, pre
zidată de George N. 
Gherghe din Colegiul 
central de arbitri, i-a dat 
nota 9 ! Dumitru Cătăli
noiu nu s-a dovedit tot 
atît de meșter în răspun
suri și a trebuit să se 
mulțumească cu p notă 
ceva mai mică.

© Dintre arbitrii romîni, 
cea mai bogată activitate 
internațională a avut-o Ni
colae Mibăilescu — Bucu
rești (a arbitrat jocuri în 
Iugoslavia, Polonia, Grecia 
și Ungaria), apoi Cornel 
Nițescu-Sibîu, care a con
dus meciuri în Polonia, 
Grecia și Japonia (la 
J.O.), Andrei Rădulescu- 
București, Petre Sotir-Me- 
diaș, Ăl. Toth-Oradea, 
sif ’ Bîtter-Timișoara 
Pe scurt: anul trecut 
de arbitri romîni au con
dus (la centru sau la tușe) 
53 de partide în 11 țări, 
față de 10 arbitri cu 43 de 
jocuri în 7 țări acum doi 
ani.

mită a Petrolului : 2—I. 
At-unei, Toma și... barefe 
i-au împiedicat pe petro
liști. Ce face echipa din 
Ploiești cu noul ei... ad
versar : ineficacitatea îna
intașilor ?

DUMITRU UNGU
REAN U, București. — 
Ciclistul Nicolae Maxim 
și fotbalistul Vasile An
gliei au abandonat acti
vitatea competițională.

CONSTANTIN PÎRVU, 
Timișoara. — Golul victo
riei în meciul cu Ceho
slovacia din finala cam
pionatului mondial mas
culin de handbal în 7 
(Dortmund 1961} a fost 
marcat de Mircea Cos
tache 
cunde 
final, 
inima
de acest meci 
încheiat cu scorul de 9—8 
pentru noi !

II, cu 80 de... se- 
înairrtea

Și acum
cînd ne

...în echipele A. S. Gorjul, C.A.M., Flacăra 
și altele din Tg. Jiu au apăruit, după mo
delul „Nunweillierilor", mai mjilți frați în 
echipă? Este vorba de Nebela I și II, Szabo 
I și II, Tatemir I, II și III, Preda 1 și 11, 
Gherbovăț I, Ii și III, Tătăroiu I și II, Bărbodu 
1 și II și Gheorghiade 1, II, III (tatăl), IV și V 
(veri). De asemenea, în echipa Pandurii, în 
meciul cu „Benkovskr Vid.in“ au evoluat frații 
Băloiu I, II și... III. In prezent acestora este 
vorba să li se alăture și Băloiu IV !

• Arbitrul Tiberiu MOga 
din Oradea a condus du
minică cel de-al 606-lea 
meci în cariera sa. Este 
vorba de partida Arieșul 
Turda— Chimia Făgăraș din 
cadrul „Cupei R.P.H.”.
• Țara noastră are 4 ar

bitri internaționali 
nosențl de F.I.F.A. 
reamintim : Mihai 
Andrei Radulescu și 
lae Mihăilescu din 
rești, cornel Nițescn 
Sibiu.

recu- 
9ă-i 

Popa, 
Nicn- 
Bucu- 

<fin

• Gavrilă Pop din Bra
șov și Petre Sotir din Me
diaș avi condus cele mai 
multe meciuri în turul 
campionatului categoriei 
A: cîte 5. Urmează în a- 
cest clasament: C. Nițescu- 
Sibitt, . _
reștî, 
rești, ____________ , _
cîte 4 și un pluton masiv 
cu cîte trei meciuri arbi
trate: A. Radulescu, M. 
Popa, AI. Pirvu, V. Dumi
trescu — toți din Bucu
rești A. Macovei-Băicău, 
Z. CTtîfor șt C. Geană 
Brașov, Gh. Osiac-Țjmi- 
șoira, Al. Toth și Aurel 
Pop din Oradea. Stavru 
Nicolau-Constanța, M. Ro- 
taru-Iași, O. Comșa-Cra- 
iova.

Făleoi.
Cornea 

(Steaua) a jucat- înainte la 
Carpați Sinaia. 2) Dacă 
portasrul degajează mingea 
și vînful o aduce înapoi 
în poartă, este gol în toa
tă regular în cazul cînd 
aieest episod neplăcut nu 
s-a petrecut la executarea 
unei lovituri de la țarartă, 
ci în< timpul unei faze 
obișnuite de joc (un îna
intaș a tras, portarul a 
prins mingea și a degajat, 
dar vîrrtul, mai... eficace 
decât înaintașul, a dus 
mingea în plasă).

LUDOVIC DEN'EȘ, 
Zalău. — Lia Manoliu 
este inginer electrotehnic, 
are 1,78 m înălțime și 83 
kg greutate. La 25 aprilie 
împlinește S3 de ani. A 
debutat în sport ca... bas
chetbalistă, fiind selecțio
nată și în lotul național. 
De asemenea, în urmă eu 
ani, a fost o bună jucă
toare de tenis de masa.

fluierului 
ne bate 
amintim 

dramatic,

fede-
care 

Oană

IONIȚA MIHAI, 
lea. ■—■ Antrenorul 
ral Ștefan Covaci, 
împreună cu Ilie 
conduce pregătirile fot

baliștilor noștri pentru 
„mondiale", a jucat pînă 
în 1953 la Știința Cluj, 
pe postul de inter dreap
ta. Este fratele lui Nico
lae Covaci de la C.A.O. 
și a fost cunoscut sub nu
mele de Covaci IV. 
are astăzi 45 de ani.

Apoi avea să facă cea mai 
bună alegere : atletismul. 
A fost de 9 ori campioana 
țării 
lui.

acest 
uimi- 
înre-

ION POȘTAȘII 
Desene de NE AGII 

RADULESCU

Em. Martin-Bucu- 
N. Mihăitescu-Bucu- 
I. Dobrin-Petroșeni

}a aruncarea discu-

Un astfel de titlu 
putea părea nepotrivit ți- 
nînd seama de faptul că, 
de cîteva săptămîni, echi
pele jjoastre dispută me
ciuri de verificare și că, 
nu mai departe decît 
astăzi, au loc jocuri de 
cupă. Cititorii știu însă 
la ce ne referim, peu-

tru că și ei așteaptă cu 
nerăbdare „fotbalul", ceea 
ce, într-un limbaj larg, 
înseamnă reînceperea cam
pionatului.

Ce ne rezervă „retu
rul" ?

Dacă nu putem emite 
nici un pronostic în le
gătură cu rezultatele, este

sigur însă eă vom asista 
la faze dramatice ca a- 
ceea din fotografia noas
tră, în care lupta dintre 
apărători și înaintași, în 
fața porții, va face să 
bată puternic inimile su
porterilor...



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
LA BUCUREȘTI: Ediția jubiliară a Crosului balcanic

• „Cupa Sportul popular41 pentru ciștigătorul probei veteranilor

BELGRAD 5 (Agerpres). — Comitetul 
de organizare a campionatelor mondiale 
de tenis de masă de la Llubliana (15—25 
aprilie) a stabilit, prin tragere la sorți, 
grupele competițiilor pe echipe pentru 
cupele „Corbillon* (feminin) șl „Swayth- 
ling” (masculin).

Iată componența grupelor preliminarii: 
feminin, grupa I : Japonia. Portugalia, 
Belgia, Ghana, Liban ; grupa a 2-a: R.P. 
Romină, Franța, Indonezia, Italia; gru
pa a 3-a : R.P. Chineză, U.R.S.S., Olanda, 
Argentina; grupa a 4-a: R. p. Ungară, 
R.P. Bulgaria, Elveția, Scoția; grupa 
a 5-a: Anglia, Suedia, Austria, Iran; gru
pa a 6-a: R.F. Germană, Australia, Țara 
Galilor, Finlanda; grupa a 7-a: R.P. Po
lonă, Iugoslavia, Danemarca, Grecia; 
grupa a 8-a : R.D. Germană, R.S. Ceho
slovacă, Canada, India. Din fiecare gru
pă se califică pentru semifinale echipele 
învingătoare din preliminarii. Astfel, 
grupa A a semifinalelor va fi alcătuită 
din învingătoarele grupelor preliminarii

în ultimii ani, la fiecare început de 
primăvară, cei mai valoroși alergători 
de fond din țările balcanice se întîl- 
nesc la startul tradiționalului Cros bal
canic, aflat acum la ediția sa jubi
liară, a X-a. De fiecare dată, compe
tiția a prilejuit un eficient mijloc de 
popularizare a frumoaselor alergări pe 
teren variat și, totodată, o manifestare 
de prietenie a sportivilor din Balcani.

Cea de a X-a ediție a competiției va 
fi găzduită — la 11 aprilie — de ca
pitala țării noastre. Este, desigur, cel 
mai important eveniment atletic de 
primăvară și prezența lui, încă de pe 
acum, în actualitate este pe deplin 
justificată. în Iugoslavia, Bulgaria, Al
bania, Grecia, Turcia și, bineînțeles, în 
țara noastră crosiștii sînt în plină pre
gătire. A fost stabilit și traseul (pe o 
porțiune dintre Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii" și cartierul Pajura — 
într-o frumoasă zonă verde), s-a defi
nitivat programul (se vor disputa ur
mătoarele probe : juniori 4.000 m, ju
nioare 1.000 m, seniori 10.000 m, se
nioare 2.000 m) și s-au fixat criteriile 
de alcătuire a clasamentelor.

Și acum, o scurtă istorie a compe
tiției. Din cele 9 ediții desfășurate 
pînă acum, sportivii romîni au parti
cipat la 7 (ei au fost absenți la edi
țiile din 1938 și 1939). Reluate în 1958
— la Ankara — întrecerile de cros au

Bucu-

lstanbul (1963), Vmjacka Banja (1964). 
De remarcat că, dat fiind popularitatea 
și importanța competiției, programul 
Crosului balcanic s-a îmbogățit con
siderabil în ultimii ani. Astfel, dacă la 
început se desfășurau numai probe 
■masculine, la ediția de la Belgrad a 
fost introdusă proba de senioare, apoi
— în 1963, la Istanbul — cea de ju
niori și, din anul trecut, proba de ju
nioare.

După cum se știe, atleții noștri au 
•cucerit un însemnat număr de victorii 
pe echipe și individuale la această 
competiție. La ultima ediție — 1964, 
Vrnjacka Banja — crosiștii noștri au 
intrat în posesia a 3 din cele 4 titluri 
rezervate seniorilor și senioarelor (A. 
Barabaș, la băieți, Florica Grecescu și

— la Ankara 
continuat la Belgrad (1959), 
rești (1960), Sofia (1961), Atena (1962),

Campionatele mondiale
Incepînd de joi, iubitorii hocheiului 

T»e gheață urmăresc cu viu interes des
fășurarea campionatelor mondiale, care 
au loc în Finlanda.

în prima zi a competiției, în grupa 
A selecționata R.S. Cehoslovace a învins 
cu scorul de 5—1 (1—0, 2—1, 2—0) echipa
R. D. Germane, iar Suedia a dispus cu 

"S—2 (2—1, 2—0, 1—1) de reprezentativa
S. U.A. Hocheiștii finlandezi au opus o
dirză rezistență echipei U.R.S.S., aceasta 
din urmă cîștigînd cu 8—4 (3—0, 1—2,
4-2).
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IMPRESII DIN S.U.A.

echipa R. P. Romîne, la fete). Sperăm 
că — deși vor întîlni adversari de va
loare — reprezentanții noștri se vor 
impune și la apropiata ediție jubiliară 
a Crosului balcanic.

★

Programul ediției din acest an 
Crosului balcanic va fi completat cu

a 
o 

interesantă și atractivă probă rezervată 
„veteranilor", acelor sportivi care și-au 
dedicat mulți ani frumoaselor alergări 
pe teren variat. întrecerea, organizată 
de ziarul nostru și dotată cu „CUPA 
SPORTUL POPULAR", va reuni la 
startul probei o serie de sportivi- care 
pînă nu demult erau prezenți cu re
gularitate în coloanele ziarului nos
tru și care astăzi se ocupă cu pasiune

și pricepere de creșterea tinerilor 
atleți.

Proba „veteranilor" se va desfășura 
în deschiderea primei întreceri oficiale 
a Crosului balcanic. Pot participa foștii 
atleți care au împlinit vîrsta de 40 de 
ani și în ultimii 2 ani (1963 și 1964) 
nu au participat la activitatea compe- 
tițională oficială în probele de aler
gări de fond, marș și maraton. în
scrierile se vor face, nominal, la se
diul Federației romîne de atletism pînă 
la 10 martie 1965. 
măsura 4.000 m.

Așadar, așteptăm 
mele vești despre... 
lor care vor fi prezenți la întrecerea 
pentru cucerirea Cupei transmisibile 
oferită de ziarul nostru.

Traseul probei va

înscrierile și pri- 
antrenamentele ce-

Floretiste din Rominia, Ungaria, 
Italia și Franța — prezente in concursul 

de la Budapesta
-Prin telefon de la trimisul nostru special, Tiberiu Stama -

LA SAN FRANCISCO ȘI BERKELEY...
Corespondență specială

BUDAPESTA,- 5. In capitala Ungariei; 
pregătirile pentru concurs au fost ter
minate. întrecerilor li se acordă, în pre
să ca și în emisiunile radiofonice, o a- 
tenție deoseb|tă.

Delegația noastră a sosit la Budapesta 
la cîteva ore după floretistele Italiei. 
Lotul italian, prin componența sa, a 
provocat o oarecare nedumerire deoa
rece lipsesc binecunoscutele Colombetti, 
Masciota și Camber, elemente de bază 
al3 formației. Specialiștii italieni cu care 
am stat de vorbă fac o încercare cu
rajoasă de întinerire a garniturii, acor- 
dînd în prezent multă încredere echi
pei formată din Oggero, Fissone, Tar- 
zoni și Lorenzonl. »

O surpriză plăcută — participarea flo- 
retistelor din Franța. Elevele maestru
lui Alphons Lucien se află la Buda
pesta de cîteva ore. In ce privește lotul 
— nici un nume nou față de ediția pre
cedentă a întrecerii. Adică : Rousselet, 
Level, Depetris, Revenu, Herbster.

In lotul gazdelor a intervenit o indis
ponibilitate : Juhasz, bolnavă. In acest

fel, lotul maghiar cuprinde pe Rejto, 
Mendeleyne, Marossi, dr. Kovacsnă și 
Szalontay, primele 4 ca titulare, a cin- 
cea — rezervă.

In încheiere^ cîteva cuvinte despre 
sportivele noastre Olga Szabo, Marina 
Stanca, ileana Ghîulai, Manuela Chira, 
Ecaterina Iencic și Suzana Tasi au fă
cut vineri dimineața un ușor antrena
ment de acomodare. în lot domnește 
buna dispoziție și nădejdea într-o com
portare frumoasă.

Programul a fost alcătuit astfel : sîm- 
bătă — întrecerea pe echipe; duminică 
— concursul individual, în care pot fi 
prezentate un număr nelimitat de tră
gătoare.

Și un ultim amănunt : vineri, biletele 
pentru Sportcsarnok (locul de desfășu
rare a întrecerilor) erau aproape epui
zate.

SAN FRANCISCO (serviciul nostru 
de Telex). Am relatat cîteva amănunte 
despre evoluția lolandei Balaș în con
cursul de la San Francisco. Ca și Ioli, 
am încercat un puternic sentiment de 
bucurie și mîndrie în clipa cînd cei 
13.000 de spectatori au făcut să ră
sune sala de la „Cow Palace" cu a- 
plauzele lor. Și acum, cîte ceva despre 
alte probe. Cea mai disputată între
cere a fost cea din proba de 2 mile. 
Mills a condus cîteva ture, dar după 
o milă (11 ture) a fost obligat să ce
deze. învingător: australianul Clarke 
.— fără îndoială cel mai valoros atlet 
al acestui început de sezon. L-am re- 
întîlnit, puțin timp mai tîrziu, la hotel, 
înainte de a vă relata cîteva caracte
ristici ale antrenamentului său, să 
reamintesc că Ron Clarke are 28 de 
ani, 1,82 m, 76 kg este student și- 
tată a doi copii. Cum se pregătește 
Clarke ?

Ron Clarke — domiciliat la Mel
bourne — se antrenează singur, iar cîte 
o dată cu colegii. Pînă acum n-a avut... 
antrenor. Aleargă de 3 ori pe zi: circa 3 
mile la ora 6 dimineața, circa 6 mile la 
ora prînzului (13) și circa 12 mile 
spre seară. Uneori antrenamentul zil
nic cuprinde alergări pe distanțe pînă 
la 25 de mile. Antrenamentele — zil
nice — sînt întrerupte numai cu o zi 
înainte de concurs cînd face numai o 
încălzire ușoară. Este, desigur, remar
cabil faptul că Ron Clarke concurează
— de regulă — săptămînal, ajungînd 
uneori la 60 de concursuri pe an. Mi-a 
spus că a venit acum în America, de
oarece în Australia au început vîntu- 
rile, care-i stînjenesc activitatea și- 
performanțele. Va reveni în California
— pentru șase săptămîni — prin luna 
iunie.

CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ AUTISTIC

de hochei pe gheață
Tot joi au început jocurile în grupa 

B, înregistrîndu-se următoarele 
tate: ' ' * - - —
2— 3);
3— 2); 
(4-0,

Vineri, în a doua zi a întrecerii, au 
fost consemnate următoarele rezultate : 
U.R.S.S.—Norvegia 14—2 (5—0. 4—1, 5—1); 
Suedia—R.D.G. 5—1 (2—1, 1—0, 2—0), 
R.F.G.—Iugoslavia 8—2 (1—1, 2—0, 5—1).

rezul-
Elveția—Austria 7—3 (3—0, 2—0, 
Anglia—Iugoslavia 5—5 (1—1, 1—2,
R. P. Polonă—R. P. Ungară 9—5 
4—3, 1—2).

NEW YORK 5 (Agerpres). — în 
penultima zi a campionatelor mondiale 
de patinaj artistic de la Colorado 
Springs (S.U.A.) a fost desemnată în- 
vingătoarea probei feminine. Titlul a 
revenit patinatoarei canadiene Petra 
Burka, care a totalizat 2310,4 puncte. 
Ea a fost urmată în clasament de 
campioana europeană -— austriaca Re
gine Heitzer — 2257,5 puncte și de 
Peggy 
puncte.

Cu o 
revenit 
peni, sovieticii Ludmila 
Oleg Protopopov, cu 312,1 puncte. Au

Fleming (S.U.A.) — 2230,8

zi înainte, titlul la perechi a 
campionilor olimpici și euro- 

Belousova—

urmat în clasament : Vivien și Ronald 
Joseph (S.U.A.) 307 p, Tatiana Juk— 
Alexandr Gavrilov (U.R.S.S.) 300,4 p.

In proba de dans continuă să con
ducă perechea cehoslovacă Eva și Pa
vel Roman.

în proba masculină, după des
fășurarea primelor două exerciții im
puse, conduce francezul Alain Calmat 
— 491,4 puncte, urmat de campionul 
european Emerich Danzer (Austria) —■ 
488,2 puncte.

La individual bărbați după execu
tarea a trei exerciții impuse, conduce 
francezul Alain Calmat, urmat de pa
tinatorul austriac Emerich Danzer.

Dintre celelalte rezultate de la „Cow 
Palace" ar trebui remarcate cele obți
nute de: Neuman pe 60 y (55 m) 5.9 
— record mondial egalat, Questad pe 
160 y (146 m) 16,5 — nou record 
mondial, Yerman pe 440 y cu 49,7 
(învingător asupra lui Larabee), Ta
mara Press 17,57, Ron Clarke pe 2 
mile 8;34,7, Igor Ter Ovanesian 8,021a 
lungime (învingător asupra lui Boston 
7,64), Hein 5,01 la prăjină etc.

Frumusețea întrecerilor atletice de la 
„Cow Palace" a fost întregită de o 
festivitate mult aplaudată. Este vorba 
de premierea unor veterani gp atletis
mului. Printre cei cărora li s-au înmî- 
nat diferite cupe, am recunoscut pe 
fostele glorii ale atletismului mondial: . 
Warmerdam, Brutus Hamilton, Jordan' 
Payton, G. Korobkov.

A doua zi, o vizită care mi-a prile
juit, din nou, cunoștințe plăcute și po
sibilitatea de a remarca, forța atletis
mului din universitățile americane. 
Am fost la Berkeley, „satelitul" ora
șului San Francisco, un puternic cen
tru studențesc (27.000 de studenți și circa 
2.000 de profesori). Baza sportivă este 
foarte mare. întîlnim aici — pentru pri
ma oară— și instalații sportive speciale 
pentru fete (bazin de înot, sală de 
baschet etc.). Complexul sportiv stu
dențesc cuprinde un stadion special 
pentru atletism, cu tribune pentru 
20.000 de spectatori, stadionul special I 
pentru baseball, stadionul pentru fot
bal european, cel pentru fotbal ame
rican, săli de gimnastică și baschet, 
terenuri de tenis etc. Am rămas multă ■ 
vreme pe stadionul de atletism. Pista, 
cu 8 culoare, invită la... start. Totul 
este pregătit nentru concurs, pentru 
antrenament.^ în toaleta generală a 
stadionului, în grija pentru fiecare a-i 7 
mănunt, în priceperea cu care sînt rîn- 
duite toate, se simte din plin perso
nalitatea antrenorului Brutus Hamilton 
și a asistentului său. Intre 14,30 și 
15,00 vin continuu studenți, amatori 
de atletism.
cîte 4-5, le spune ce au de făcut 
munca începe, 
de atleți. Din 
iulie vor avea 
concursuri cu 
altor universități. O vreme splendidă 
ne-a ținut tovărășie în această plăcută 
și foarte 
sigur,. se 
lucruri.

Antrenorul îi grupează 
?i 

In școală sînt cam 150 
20 martie pînă la 19 
loc în fiecare săptămînă 
echipele de atletism ale

utilă vizită despre care, de
pot spune mult mai multe

GH. ZÎMBREȘTEANU
antrenor
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Reprezentativa masculină a R P. Romîne
învingătoare în cam 

de tenis de

1
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BRIGHTON 5 (prin telefon). 
Joi, în prima zi a „internaționa
lelor" de tenis de masă ale An
gliei. reprezentativa masculină a 
R. P. Romîne a realizat o fru
moasă victorie, cîștigînd proba 
pe echipe. Pentru a ajunge în 
finală, sportivii romîni au elimi
nat pe rînd formațiile Finlandei 
(3—0). Angliei II (3—0), iar în 
semifinală, după un meci foarte 
strîns, au învins R. S. Ceho
slovacă cu 3—2 : Negulescu — 
A\iko 0—2, Giurgiucă — Stanek 
0—2, Giurgiucă, Negulescu — 
Miko, Stanek 2—1 (23, —15. 22), 
Giurgiucă — Miko 2—0, Negu
lescu — Stanek 2—1 (20, —16, 
13). In finala competiției, echipa 
romină, demonstrînd un joc foar
te spectaculos, a ciștigat partida 
cu Anglia I cu 3—0: Negules
cu — Harrison 2—1, Giurgiucă— 
Barnes 2—0, Giurgiucă, Negu
lescu — Harrison, Barnes 2—1.

Proba feminină pe echipe a 
revenit reprezentativei Angliei, 
care a învins în finală formația

internaționale
ieimasă ale

R. P- Romîne cu
tivele noastre cîștigaseră — în 
finale — în fața R. P. Ungare cu 3-1. ’’

3—0, după ce spor- 
semi-

Tragerile la sorți ale campionatelor mondiale 
de tenis de masă-probele pe echipe

Știri • Rezultate ® Știri • Rezultate ® Știri
A DOUA SEMIFINALĂ A „CUPEI

CAMPIONILOR EUROPENI"
LA HANDBAL

Peste 3000 de spectatori au urmărit 
joi seara la Copenhaga meciul mas
culin de handbal dintre echipele Ajax, 
campioana Danemarcei, și Medvesciak 
Zagreb (Iugoslavia), contînd pentru

1, 4, 5 și 8, iar grupa B va fi alcătuită 
din cîștigătoarele grupelor preliminarii
2, 3, 6 și 7.

Masculin : grupa 1 : R. P. Chineză, 
R.P. Bulgaria, Olanda, Nigeria; grupa 
a 2-a: Japonia, Australia, Danemarca, 
Spania; grupa a 3-a: Suedia, Franța, 
Finlanda, Argentina; grupa a 4-a : R.F. 
Germană, Vietnamul de sud, Izrael, Sco
ția ; grupa a 5-a : Iugoslavia, Brazilia, 
Elveția, Pakistan ; grupa a S-a : R.P.D 
Coreeană, R. P. Polonă, Țara Galilor, 
Cambodgia ; grupa a 7-a : R. P. Un
gară, Austria, Belgia, Italia ; grupa a 
8-a : R.S. Cehoslovacă, Portugalia, Indo
nezia, Peru ; grupa a 9-a: R.P. Romină, 
India, Grecian Liban; grupa a 10-a: SUA, 
Iran, Malta, Luxemburg; grupa a 11-a: 
R.D. Germană, Anglia, Ecuador, Cana
da; grupa a 12-a: U.R.S.S.; coreea de sud, 
Ghana, Columbia. Se califică pentru se
mifinale în grupa A învingătoarele din 
preliminariile 1, 4, 5, 8, 9 și 12, iar în 
grupa B cele din preliminariile 2, 3, 6, 
7, 10 și 11. 

semifinalele „Cupei campionilor eu
ropeni". Handbaliștii danezi au ter
minat învingători cu scorul de 24—20 
(15—11). Returul se va desfășura la 
12 martie la Zagreb. Echipa învingă
toare va întîlni în finală la Lyon pe 
cîștigătoarea semifinalei Dinamo Bucu
rești — Grasshoppers Ziirich. După 
cum se știe, primul meci a revenit di- 
namoviștilor cu 19—11.

BOXERII POLONEZI ÎNVINGĂTORI 
LA GLASGOW

în vederea „europenelor* de 1, Ber
lin (R.D. Germană), echipele selecțio
nate de box ale R.P. Polone și Scoției 
s-au întîlnit într-un meci amical la 
Glasgow. Oaspeții au repurtat vic
toria cu scorul de 7—3. Din 
echipa poloneză au făcut parte 
campionii olimpici Grudzien (semi- 
ușoară) și Kulej (ușoară), care au ob
ținut victorii la puncte în fața lui 
Baxter și respectiv Peace. Au lipsit 
din echipă vechii internaționali Pie- 
trzykowski și Walasek, care au fost în- 
locuiți cu tinerii Kucznierski și Men
zies. La cat. semimijlocie, fostul cam
pion olimpic Mac Taggart (Scoția) 
a obținut victoria Ia puncte în fața lui 
Rybsi.

• Federațiile de patinaj artistic din 
Austria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană și R. P. Ungară au confirmat 
participarea sportivilor din aceste țări 
la concursul internațional demonstra

tiv de la București, programat în zilele 
de 26 și 27 martie.

RON CLARKE „COLECȚIONEAZĂ" 
RECORDURI MONDIALE...

După cum s-a mai anunțat, Ron 
Clarke a stabilit un nou record 
mondial în proba de 10 mile cu 
timpul de 47:12,8. El deține acum 
recordurile lumii în 5 probe: 3 mile. 
6 mile, 10 mile, 5000 m și 10 000 m. 
Primul record mondial în această 
probă a fost stabilit în anul 1904 de 
englezul Scrubb, care a parcurs dis
tanța în 50:40,6. Printre cei care au 
mai deținut recordul mondial la 10 
mile s-au mai numărat Nurmi (Fin
landa) 50:15,0, Heino (Finlanda), 
49:22,2, Zatopek (R.S. Cehoslovacă) 
48:12,0, Heathley (Anglia) 47:47,0.

• Duminică, la Melbourne, atleta 
australiană Pamela Kilborn va face o 
tentativă pentru doborîrea recordului 
mondial în proba de 80 m garduri, 
care este de 10,4. Printre atletele care 
vor lua startul se numără și japoneza 
Ikuku Yoda, clasată pe locul 5 la J.O. 
de la Tokio cu 10,6.

• Turneul international de șah de la 
Budapesta s-a încheiat cu trei învin
gători; marii maeștri Polugaevski, Tai- 
manov și Szabo, care au totalizat fie
care cîte 11 puncte din 15 posibile. 
Pe locul 4 s-a clasat Krogius — 10 
puncte, iar pe locul 5 Janosevici cu 
9,5 puncte.
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