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Cîntec partidului

Și cunoscind răsplata bucuriei, 
sub zările de foc muncitorești, 
am înălțat cetățile chimiei 
lingă stejarul sfint de la Borzești I
Și mari grădini de aur, suspendate, 
palate noi spre slavă am zidit 
marcînd urcușul în eternitate 
cu trunchiuri de oțel și de granit.

de
NiCOLAE TAUTU

Laureat al Premiului de Stat

8 pagini 25 bani

Glorioasa aniversare
Oamenii muncii de pe întreg 

cuprinsul patriei sărbătoresc cu 
inimile pline de bucurie o glo
rioasă aniversare — împlinirea 
a 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român 
eveniment^dintre cele mai de 
seamă din istoria clasei munci
toare, a mișcării revoluțio
nare din tara noastră. întreaga 
istorie a poporului nostru, bă
tăliile de clasă duse pentru in
dependenta națională și elibe
rarea socială, avintul revolu
ționar din perioada premergă
toare anului 1921 au scos in 
evidentă necesitatea creării 
unei avanqărzi revoluționare a 
Proletariatului din tara noastră. 
Răspunzînd acestei necesități 

^torice, dorinței fierbinți a 
rfosei membrilor partidului so
cialist și a întregului proleta
riat revoluționar, Congresul 
de la 8 Mai 1921 a hotărît 
transformarea acestui partid în 
partid comunist. Astfel s-a 
născut, din sinul clasei mun
citoare, Partidul Comunist 
Român, continuatorul celor mai 
bune tradiții de luptă ale po
porului nostru, partid de clasă 
[consecvent revoluționar partid 
de tip nou, marxist-leninist.

InfffShtînd cu eroism și spi
rit de sacrificiu crîncena te
roare burghezo-moșierească și 
dificultățile nenumărate ale 
celor peste 20 de ani de activi
tate ilegală, Partidul Comunist 
Român a stat neclintit in frun- 
Itea luptei poporului pentru li
bertate și progres social. în a- 

Inii grei ai dictaturii militaro- 
Ifasciste, partidul nostru a pur- 
tot sus steagul salvării patriei, 
[a ridicat și însuilețit poporul 
lia lupta împotriva odioasei o-

rînduiri. In cartea de aur a pa
triei noastre este înscrisă cu 
litere de foc insurecția armată 
națională din August 1944, or
ganizată și condusă de Partidul 
Comunist Român, care a dus la 
doborirea dictaturii militaro- 
fasciste, la eliberarea patriei si 
a marcat începutul revoluției 
populare.

De-a lungul celor 45 de ani 
care au trecut de Ia întemeie
rea sa, Partidul Comunist 
Român n-a cunoscut îndatorire 
mai înaltă decit slujirea plină 
de abnegație și devotament a 
intereselor poporului și patriei, 
a cauzei socialismului și păcii.

Sub conducerea încercată a 
partidului, poporul român, li
ber și stăpîn pe soarta sa, a 
realizat într-o perioadă istorică 
relativ scurtă mărețe înfăptuiri 
în toate domeniile de activitate 
care au schimbat structural 
fața tării Socialismul a învins 
deolin si definitiv la orașe și 
sate. România socialistă are 
astăzi o industrie dezvoltată, 
o agricultură în continuu pro
gres și o cultură tot mai înflo
ritoare. Crește an de an nivelul 
de trai material și cultural al 
întregului popor.

In prezent, oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei 
— muncitori, țărani șî intelec
tuali — strîns uniți In jurul 
partidului, luptă cu avînt pen
tru traducerea în viată a pro
gramului de dezvoltare multi
laterală a patriei, elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.CJL

O grijă deosebită poartă 
partidul nostru mișcării de cul-

tură fizică și sport, chemată să 
contribuie Ia întărirea sănătății 
celor ce muncesc. Ia creșterea 
unor generații viguroase, ar
monios dezvoltate, capabile să 
traducă în viață mărețele o- 
biective ale desăvârșirii con
strucției socialiste

Sub conducerea 
mișcarea sportivă 
succese importante 
tarea activității de masă și 
performanță. Tot 
oameni ai muncii, și îndeosebi 
tineretul, iau parte cu entuziasm 
la întrecerile sportive de masă, 
oțelindu-și trupurile, pentru a 
munci și învăța mai bine, mai 
cu spor.

Crescuți și educați de partid, 
însuflețiți de exemplu! comu
niștilor, sportivii României so
cialiste au repurtat victorii de 
seamă în arena internațională, 
au cucerit titluri de campioni 
mondiali și olimpici, europeni 
și balcanici.

La cea de a 45-a aniversare, 
împreună cu toți 
muncii, sportivii și 
Uniunii de Cultură 
Sport adresează partidului iu
bit salutul lor fierbinte 
cunoștință și dragoste, 
jîndu-se solemn să nu precu
pețească nici un efort în pregă
tire și întreceri, pentru a ri
dica neîncetat, și pe plan spor
tiv, prestigiul scumpei- noastre 
patrii — 
România.

Sărbătorești vin daruri aurite 
iar patruzeci și cinci de flamuri azi 
vestesc pe culmi de fapte împlinite 
lumini din Argeș pînâ la Bicaz!
Cascade vii, incandescente astre 
ne însoțesc pe gloriosul pisc, 
străluminind pe harta tării noastre 
giganticul creației obelisc I

Desăvirșind elanul și suplețea, 
sportivii tari cu brațul viguros, 
înnobilind prin tine tinerețea 
cununi de lauri iți aduc prinos I
Cu țara, toți, urcăm uniți in zare, 
demni să clădim un ev nemuritor, 
pe drum înalt, cu pline ți cu sare, 
ne-așteaptă-n praguri piscul viitor I

aată cu pagmue 
răs/oifi ji filele de alb 
care le publicăm cu oc 
45-a aniversări a partidului. Sin; p: 
scrise de sportivii noștri fruntași 
marile stadioane și în sălile de s 
ale lumii, pe pistele nautice, in cor 
titii sportive de mare amptoare in 
treceri pe toate meridianele glob 
întreceri în care ei au repurtat 
cese de prestigiu.

Am ales, pentru albumul nostru, cl- 
teva evenimente sportive desfășurate 
in ultimii cinci ani și care ni s-au 
părut cele mai semnificative. Dar, de
sigur, sini și alte performanțe care 
ar putea figura in filele sale. Pentru 
că întreaga noastră mișcare sportiva 
a făcut. în acești ani, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, noi și impor
tanți pași înainte.

Așadar, să întoarcem prima filă».



Entuziastă participare la competițiile organizate

. : A . ..i ■ A Ai '

A 45-a aniversare a Partidului Comunist 
Român este sărbătorită de sportivii ora
șelor și satelor noastre cu entuziasmul spe
cific tinereții. în aceste zile, tinerii și-au 
înzecit eforturile, muncind cu mai mult spor 
la locurile lor de muncă, participind la pa
sionante întreceri sportive organizate in 
cinstea zilei de 8 Mai.

în această săptămînă, mai mult ca ori-
cînd, poșta ne-a adus vești din toate col

țurile țării. Corespondenții noștri ne-au relatat despre acțiunile 
întreprinse în cinstea aniversării partidului: s-au organizat nume
roase concursuri, cu participarea tinerilor și virstnicilor, s-au ame
najat noi terenuri sportive, au fost obținute noi recorduri regionale 
și republicane.

Iată, în rîndurile de mai jos, relatări ale corespondenților 
noștri despre cîteva din acțiunile sportive organizate in cinstea 
aniversării partidului.

Exerciții de gimnastică în parcul din 
Tg. Jiu, în fața „Porții lui Brâiicuși"

IN OSTROVUL CĂLIMĂ- 
NEȘTIULUI

Nu poți trece prin Călimănești 
fără să te oprești in minunatul parc 
Ostrov. Aici a avut loc, zilele trecute, 
o frumoasă întrecere sportivă. Ele
vii liceului din Călimănești au des
chis programul cu un reușit număr 
de gimnastică acrobatică mult apre
ciat de cei prezenți. Au urmat 
întrecerile de handbal. Fotbalul n-a 
lipsit nici de această dată din pro
gramul manifestației sportive închi
nată aniversării partidului. Cei peste 
1 000 de spectatori au asistat la un 
pasionant meci susținut de echipele 
școlilor generale Jiblea și Racovița. 
Au cîștigat în final cu 4—2 fotbaliștii 
de la Școala generală Racovița.

C. MARINOIU

o medalie

Tokio, 1984... Nici nu ni se poto
liseră bine bătăile inimii după emo
țiile și marea bucurie a victoriei lo- 
landei Balaș, cînd alte emoții și o 
altă mare bucurie ne-au cuprins în 
ziua aceea de toamnă însorită.

Aruncarea suliței inaugura progra
mul disputelor atletice din după-a- 
miaza zilei de 16 octombrie 1964. 
Prima aruncare din concurs a efec
tuat-o reprezentanta noastră Miha- 
ela Peneș, una dintre cele mai tine
re atlete participante la J.O. de Ia 
Tokio.

Un elan hotărît, o blocare 
ternică și sulița și-a luat zborul !... 
S-a înfipt departe, acolo unde arbi
trii aveau să măsoare 60,54 m. Spec

tatorii, surprinși de această „arun
care de aur", frunzăresc în grabă 
programul zilei: Mi-ha-e-la Pe-neș !

Din acest moment emoțiile au în
ceput să crească în intensitate. O oră 
și douăzeci de minute cît a durat des
fășurarea probei, grupul de români 
prezenți pe Stadionul Național nu 
și-a mai ailat locul. In momentul 
cind Mihaela a primit medalia de 
aur, locul emoțiilor l-a luat o mare 
satisfacție, pe care cuvintele cele 
mai meșteșugite n-o pot descrie.

După lolanda Balaș, Mihaela Peneș 
este a doua atletă din Retnânia 
reată cu olimpică de

LA BAIA MARE Șl SATU MARE

In cele două orașe din regiunea 
Maramureș s-au organizat în ulti
mele zile o serie de întreceri spor
tive dotate cu „Cupa 8 Mai". Con
cursurile au fost de un bun nivel teh
nic și au atras pe terenuri și în săli 
un număr mare de concurenți și 
spectatori. Astfel, la Baia Mare și-au 
disputat întîietatea 8 echipe de hand
bal (băieți și fele). După meciuri viu 
disputate au ieșit învingătoare for
mațiile Racheta — la fete (în finală 
5—3 cu Știința Baia Sprie) și înainte 
— la băieți (12—8 cu Arhitectura). 
La lupte greco-romane și-au măsu
rat forțele sportivii asociațiilor Chi
mistul și I.G.O. Primii, mai burii, au 
cîștigat Ia scorul de 15—3. La Satu- 
Mare, 32 de șahiști au participat la 
un interesant turneu. Pe primele trei 
locuri s-au clasat sportivii de la A.S. 
L'nio în frunte cu cunoscutul jucă
tor I. Szabo. Tot la Satu-Mare a avut 
loc o pasionantă reuniune de box 
intre pugiliștii de la Voința,și C.S.O. 
Baia Mare. Gala a fost viu disputată 
și victoria a revenit sătmărenilor : 
5—i. Azi și miine sînt în curs de 
desfășurare alte întreceri sportive 
dotate cu „Cupa 8 Mai".

T. TOHĂTAN

Ștafeta combinată „Cupa 8 Mai“
Mîine, începînd de Ia ora 10 se vor desfășura în Capitală întrecerile în 

cadrul ștafetei combinate „Cupa 8 Mai" organizată de revista „Sport și Teh
nică" în colaborare cu federațiile de specialitate, cu sprijinul consiliului oră
șenesc UCFS București. Vor participa sportivi fruntași, maeștri și maeștri 
©meriți ai sportului, campioni olimpici și mondiali.

Prima probă — parașutismul — se va desfășura pe aeroportul Băneasa. 
După ce vor sări de la 1 500 m, cu aterizare la punct fix, sportivii văzduhului 
vor preda ștafeta alergătorilor moto. Aceștia vor parcurge traseul de viteză 
de la Băneasa, prin șoseaua Nordului, în parcul Herăstrău. De aici, mesajul 
va fi traversat peste lac de echipa caiaciștilor — 800 m. Va urma proba de 
cros bărbați pînă la stadionul Tineretului unde se va desfășura, în poligon, 
proba de pistol precizie 10 focuri, 25 m. Ștafeta se va încheia cu proba de 
cros — 600 m — pe traseul stadionulul^Xineretului — parcul Herăstrău. Festi
vitatea de premiere va avea loc în plRuI Herăstrău pe platoul din vecină
tatea pavilionului de expoziții.

Fotbaliștii de la S.P.O.B. au obținut 
victoria în competiția dotată cu „Clipa 
8 Mai* desfășurată pe stadionul Pro

gresul din Capitală

LA BUZĂU - PE STADIONUL 
DIN CRÎNG

Recent, stadionul orașului nostru 
a găzduit întreceri sportive de am
ploare organizate în cinstea zilei de 
8 Mai. Sportivii s-au întrecut la 
atletism, tenis de masă, lupte, hand
bal, box etc. Dintre cei aproape 100 
de tineri atleți s-au evidențiat prin 
rezultatele pe care le-au obținut 
N. Nicolae, V. Eugen, M. Stroe, Gh. 
Acatrinii și alții. După-amiază, spor
tivii de la asociația sportivă Victoria 
au prezentat publicului reușite de
monstrații de lupte și box. La tenis 
de masă s-au întrecut 20 de tineri. 
Pe locurile fruntașe s-au ... clasat 
M. Tănase (Olimpia) și V. Filimon 
(Voința). în încheierea programului 
spectatorii au vizionat o frumoasă 
partidă de handbal între S.S.E. Bu
zău și S.S.E. Brașov, cîștigată de spor
tivii buzoieni cu scorul de 21—15.

M. DUMITRU

CICLOTURIȘTII LA DRUM |

Cicloturiștil bucureșteni au început E 
sezonul o dată cu primele zile calde = 
de primăvară. Au fost în excursie la E 
pădurea Băneasa, Ia Brănești și în = 
alte locuri pitorești din preajma = 
bucureștiului. Pentru mîine, ciclotu- = 
riștii au un program cît se poate S 
de atractiv. Clubul sportiv școlar în E 
colaborare cu Comitetul U.T.C. al e 
raionului 30 Decembrie organizează E 
o amplă excursie pe biciclete la = 
Pădurea Mogoșoaia. Particîpanții la = 
excursie vor vizita muzeul de aici, E 
se vor întrece la jocuri sportive, în- = 
tr-un cuvînt, vor petrece o zi plăcută = 
în mijlocul naturii. La această ex- = 
cursie sînt invitați și începători, Ș 
elevi și eleve care au biciclete. Or- E 
ganizatorii oferă școlii cu cea mai | 
mare participare o frumoasă cupă, ca = 
premiu. Plecarea în excursie va avea = 
loc la ora 8,30 de pe stadionul Tine- S 
retului (poarta dinspre Arcul de E 
Triumf' E

AZI Șl MÎINE „CUPA 8 MAI" | 
LA CĂLĂRIE Șl ATLETISM f

Federația româ
nă de călărie, în 
colaborare cu clu
bul Știința, orga
nizează sîmbătă 
(de la ora 8,30 și 
16) și duminică (de 
la ora 8,30) un 
concurs dotat cu 
„Gupa 8 Mai".

★
Secția de învă- 

țămînt a raionului 
1 Mai, în colabo
rare cu „Tînărul 
dinamovist", orga
nizează duminică, 
de la ora 8,30, un 
concurs de atle
tism dotat cu „Cu
pa 8 Mai". La în
trecerile care se 
vor desfășura pe 
stadionul Dinamo 
pot participa elevii 
și elevele școlilor 
din raionul 1 Mai.

Gînduri pentru marea sărbătoare
MAI PRESUS DE TOATE

In preajma unui asemenea eveniment, 
fiecare om se gîndește la viața lui, la 
drumul -străbătut, la ceea ce a realizat, 
la ceea ce îi rănune de făcut. Mă gîn- 
desc, de pildă, la copilul Apolzan din 
cartierul Terzian al Sibiului, care alerga 
după un ghemotoc de cîrpe, pe „terenul11 
din albia secată a Cibinului, cu dege
tele zdrelite. II revăd pe ucenicul Apol
zan din anii „45“, cu ochii aprinși de 
speranță într-o viață mai bună. Se pe
trecuse 23 August 1944. Adolescentul 
a devenit tînăr și acum matur. Spe
ranțele, visurile s-au împlinit. De mi
nunatele condiții create de partidțil co
muniștilor tineretului din țara tioaslră 
am beneficiat și eu din plin. Am atins 
trepte înalte în măiestria sportivă. Și 
munca mea a fost răsplătită cu. priso
sință. Cit- cîteva zile înainte, la stingă, 
u hde-i inimă, mi-am așezat insigna de 
„Maestru emerit al sportului11. Am în
cercat o mare bucurie, adăugată la atîtea 
altele avute- în aceste ultime două de
cenii. Și totul și toate se datoresc par
tidului nostru drag, conducătorul și in
spiratorul tuturor victoriilor noastre. Ii 
închin întreaga și nemărginita mea re
cunoștință și credință.

ALEXANDRU APOLZAN 
maestru emerit al Spartului

UN DRUM NETED IN VIAȚA

Sînt unul dintre tinerii crescuți Tn anii 
regimului democrat-popular. Drumul vie
ții mele a fost fieted, lipsit de a speri- 
MHL Am avut toate posibilitățile să mă

BOGAT PROGRAM
CULTLIRAL-SPORTIV 

ÎN CAPITALĂ
DUMINICĂ 8 MAI, cu prilejul 

sărbătoririi celei de a 45-a ani
versări de la crearea Partidului 
Comunist Român, va avea loc pe 
bazele și terenurile de sport ale 
Capitalei, în parcuri, un bogat și 
atractiv program cultural-sportiv.

IN PARCUL SPORTIV DINA
MO se vor desfășura pe te
renul central, începînd de la ora 
8, întreceri de atletism ale șco
larilor din raion, demonstrații de 
judo, partida de rugbi Dinamo— 
Farul Constanța (ora 10) și în- 
tîlnirea de fotbal dintre o echipă 
dinamovistă și formația Laroraet 
din campionatul orășenesc (ogl 
11,30). în bazinul de înot sine 
programate întrecerile de polo ale 
juniorilor (ora 11). Terenurile 
de handbal vor găzdui jocuri 
din campionatul orășenesc (de 
la ora 8,30). Pentru amatorii 
de muzică ușoară și muzică 
populară se vor produce forma
țiile caselor de cultură din raioa
nele „Nicolae Bălcescu", „16 Fe
bruarie" și „30 Decembrie" (ora 
10,30—13,30).

PE STADIONUL „23 AUGUST" 
se vor desfășura, în pauzele cu
plajului de fotbal, probe atletice 
și o cursă de urmărire la ciclism.

PENTRU PIONIERI ȘI ȘCO
LARI sînt prevăzute în cadrul 
raioanelor întreceri de trotinete, 
triciclete și biciclete.

IUBITORII DE CICLOTURISM 
se vor întîlni la 7 dimineața în 
fața parcului Dinamo, de unde 
vor porni spre Mogoșoaia.

LA CASELE RAIONALE DE 
CULTURA sînt programate intere
sante simpozioane și întîlniri ale 
tineretului cu sportivii fruntași.

LA SERBĂRILE CÎMPENEȘTI 
organizate în locurile pitorești din 
împrejurimile Capitalei vor c- 
volua în interesante demonstra iii 
o serie de sportivi fruntași din 
cluburile bucureștene.

pregătesc pentru profesia îndrăgită, 
devenind inginer hidrotehnist și am putut 
practica sportul care mi-a plăcut, 
atletismul, să mă afirm pe arena 
internațională. Dar aceste lucruri nu 
ar fi fost posibile dacă parii.'... 
nu s-ar îngriji în permanență te 
tineretul patriei noastre, asigurimb-î 
condiții minunate de dezvoltare. 1’- r- 
formanța pe care am realizat-o de-: 
de recent la Dortmund (locul 1 la < rî- 
teriul european de sală), precum și cele 
pe care sper să le mai realizez în acest 
an, reprezintă doar o mică parte din 
recunoștința pe care o port partidului 
iubit.

Ing. ȘERBAN CIOCHINA
maestru al sportului la atletism

FLACĂRA BOXULUI 
ROMÂNESC

In cariera mea pugiliștică am avut 
multe prilejuri 'de.satisfacție. Am fost 
de trei ori campion al Europei. Iubitorii 
boxului in-an Auă^njurăt totdeauna cu 
dragoste. Dur, Aitdul de antrenor eme
rit, pe cafe l-dm primit recent consti
tuie cea mai prețioasă ^răsplată pentru 
munca mea. Adevărata ■ demnitate ome
nească am cunoscut-o după eliberarea 
patriei, datorită grijii și căldurii cu 
care partidul și guvernul înconjparâ pe 
toți oamenii muncii. De peste 20 ani 
sînt antrenor și am lucrat cu un mare 
număr de tineri, dornici- să învețe cite 
ceva din experiența mea. Doresc să pre-* 
gătesc boxeri care să ducă mai de; 
nestinsă, flacăra boxului românesc, spre 
satisfacția tuturor iubitorilor de >; 
din țara noastră.

LUCIAN POPESCU 
antrenor emerit



strâ-
Des- 

făcut 
despre vasele dacice 

despre ceramica slavă a

Evocări din sportul clujean

ș-

L. Biro, Peter, 
C. Doboșiu, I. 
Beke, M. Bin-

Acum, 
130 de 
puter-

din 
plin 
dis- 
tna-

ALBIN MORARII) 
maestru em?rit al sportului

regiunii 
terenuri 
cuprinși 

Astăzi,
asociațiilor a 
al membrilor 
La dispoziția 

de cadre teh-
voluntari, precum 
terenuri. Ca ur- 
tot mai bune, va- 
clujeni a crescut

este diferența 
de ieri și cel 
activitate res~ 
relativă din

trecut și cea de astăzi, euprinzînd 
zeci șî sute de mii de tineri și tine
re, dintre care multi au urcat trep
tele cele mai înalte ale performan-

Prof. Doina IVĂNESCU, maes- 
ă emerită a sportului : „Mul

țumesc din inimă partidului și-i 
sînt și eu profund recunoscătoare 
pentru grija părintească pe care 
o poartă permanent mișcării spor
tive. Doresc să-mi exprim aceas
tă recunoștință printr-o ne
curmată strădanie în pregătire 
pentru a contribui mai mult Ia 
îmbunătățirea jocului meu și al 
echipei noastre, Dinamo. Ca an- 
trenoare a echipei de junioare voi 
depune eforturi pentru a desco
peri și crește elemente talentate, 
capabile să facă față cu succes 
cerințelor jocului modern și care 
să sporească avuția de cadre a 
voleiului românesc*.

de AUREL BARANGA

De ce nu m-am născut
cu 40 de ani mai tîrziu!...

- Se poate spune că la Cluj se fă
cea sport și în urmă cu 30—40 de ani

Cele cîteva succese realizate pe 
atunci erau, de fapt, rezultatul entu
ziasmului manifestat de un mănun
chi de pasionați ai sportului. Numai 
așa au putut fi învinse, uneori, pie
dicile, obstacolele ridicate de totala 
indiferentă av autorităților care, în 
plus, interziceau elevilor să se an
treneze în cadrul celor citeva aso
ciații sportive înființate în Cluj. în 
ciuda acestor condiții vitrege, orașul 
de pe malul Someșului a dat spor
tului românesc campioni valoroși: 
atleții C. Mor'ariu, dr. 
Domogan. 1. Arnăutu, 
Moina, patinatorii L. 
dea și alții.

Adevăratul progres

teau fi numărate pe decete. 
în orașul nostru există peste 
asociații șl cluburi sportive 
nice, cu sute de echipe participante
la importante competiții. Mult mai 
reprezentative sînt însă cifrele pe 
întreaga regiune. înainte de Elibe
rare. în satele și orașele 
noastre existau doar 78 de 
și numai 2 800 de sportivi 
într-o activitate organizată, 
numărul cluburilor și 
trecut de 600, iar cel 
UCFS — de 215 000. 
lor există peste 4 700 
nice și instructori 
și peste 500 de 
mare a condițiilor 
loarea sportivilor
de la an la an. Regiunea este repre
zentată astăzi în prima categorie la 
fotbal, baschet, volei, handbal, polo, 
tenis, lupte, box, scrimă, hochei, 
atletism, gimnastică, mulți dint/e 
sportivii ei făcînd parte din loturile 
republicane și chiar olimpice.

Iată, deci, ce mare 
dintre sportul clujean 
de astăzi, dintre • acea 
trînsă și de valoare

l-a cunoscut 
însă sportul clujean după eliberarea 
țării De-atunci, toate visurile noas
tre au început să se împlinească da
torită grijii părintești pe care par
tidul nostru drag o poartă acestei 
frumoase activități. Mă gîndesc de
seori: de ce nu m-am născut cu 40 
de ani mai tîrziu I Astăzi, tinerii 
țara noastră se pot bucura din 
de binefacerile sportului, au la 
poziție săli și terenuri utilate,
letale și echipamente corespunză
toare, condiții din ce în ce mai 
bune pentru afirmare în oricare dis
ciplină.

Pînă în 1944, cluburile sportive 
din Cluj oarecare activitate pu-

Maestrul emerit al sportului 
Aurel Verneseu

Snagov
TELEGRAMA

^MULȚUMIM DIN INIMA PARTIDU
LUI IUBIT PENTRU CONDIȚIILE MI
NUNATE DE PREGĂTIRE ȘI PERFEC
ȚIONARE SPORTIVA CREATE, GRA
ȚIE CĂRORA AM PUTUT REALIZA A-

Prof. Constantin HEROLD, an
trenor emerit: „Este greu să-mi 
exprim bucuria și recunoștința 
încercate cu cîteva zile în urmă, 
cînd — după 42 de ani de activi
tate neîntreruptă în sport — mi 
s-a decernat titlul de antrenor 
emerit. Această înaltă apreciere 
constituie pentru mine o mare 
cinste și, în același timp, un sti
mulent în activitatea viitoare. Ca 
antrenor voi depune toate efortu
rile pentru a contribui la afirma
rea baschetului românesc pe plan 
internațional, iar ca asistent Ia 
catedra de educație fizică a In
stitutului pedagogic voi căuta să 
iusuflu studenților dragoste pen
tru sport să-j ajut să devină ei 
inșiși propagandiști ai educației 
fizice și sportulut Partidului drag 
— întreaga mea recunoștință !*

Vasile MURESAN. sportiv 
fruntaș, student în anul IV la 
LC.F.: .Visele noastre, ale tineri
lor. pot deveni realitate. Visul 
meu? Să ajung recordman al țârii 
la decatlon șl antrenor de atle
tism. De primul mă despart— 243 
de puncte, de al doilea o tună și 
jumătate, cit mai am pînă Ia 
examenul de stat. Condițiile mi
nunate pe care ni le asigură par
tidul pentru învățătură. muncă 
și odihnă mă ajută și pe mine să 
fiu la un pas de îndeplinirea aces
tor năzuințe. Iar recunoștința 
mi-o voi exprima prin muncă În
suflețită pentru ca prin perfor
manțe să contribui și eu la creș
terea prestigiului sportului româ
nesc, iar ca antrenor să ridic cit 
mai multe și mai valoroase cadre 
ținere**-

Mă întrebi, dragul meu, ce semni
ficație avea acest cuvînt „sport" acum 
patruzeci sau treizeci de ani, și zîm- 
besc. Noțiunea circula, fără îndoială, 
dar controversată. Exista un „sport" 
ai celor de la „Automobil-club" și 
echivala cu spleenui cîtorva zeci de 
băieți frumoși și de „familie bună", 
resemnați să joace cafti la București, 
cînd nu risipeau corespondentul în 
valută al cîtorva recolte la ruleta 
din Monte-Carlo. Mi-amintesc apoi 
de campionatul de oină, suprave
gheat de un profesor de gimnastică 
în pragul pensionării, cum nu pot 
uita cele cîteva maidane bucureștene 
pe care au început acum aproape o 
jumătate de veac primele echipe de 
fotbal. „Echipe", e un mod de a 
vorbi fiindcă, in fond, istoria se re
zuma la patima cîtorva băieți de a 
bate, în praf, o minge de cîrpă. Mai 
aproape de noi, și mă gîndesc la 
anii dinaintea ultimului 
țiunea și-a lărgit sfera : 
ciari întrețineau cluburi 
facerea veleităților sportive persona
le, dm orgolii și interese de recla
mă, abil speculate. Rostesc cuvîntul 
„sport" și nu pot sâ nu mă emo
ționez la amintirea atitor talente 
irosite in anii de tristă amintire. Pe 
ringurile de box sau pe terenurile 
de fotbal au murit atunci posibili- 
tăți excepfonale, talente exemplare, 
sub privirile obtuze ele unor „ofi- 
cialî" ignoranți și indiferenți.

Pot compora cuvîntul „sport" de 
odinioară cu echivalentul său de 
astăzi ? Cuvîntul sună la fel și-l ros
tim aidoma — „sport" - dar pot fi 
comparate noțiunile, înțelese în sem
nificațiile lor profunde și exacte - 
N-am competență în materie și, de 
altminteri, mă îndoiesc că vreun cro
nicar de specialitate, oricît de bine 
informat, ar fi în stare să înfățișeze, 
fie și sumar, un tablou al mișcării 
sportive românești de astăzi, în în
treaga ei amploare. Cu ce ar începe 
și cărei discipline i-ar da întîietate ? 
Ar cita performanțe ? S-ar referi la 
succese certe internaționale ? S-ar 
emoționa evocînd momente de vic
torie din istoria încă nescrisă a com-

război, no- 
cițiva finan- 

spre satis-

petițiilor mondiale ? Nu știu dacă 
ar face bine procedînd astfel. No
țiunea, ca să fie bine înțeleasă, se 
cuvine aprofundată în semnificațiile 
ei sociale. Ar trebui să ne gîndim 
că în momentul de fată milioane — 
și cifra e modestă — milioane deci de 
oameni din țara noastră fac sport 
pentru bucuria sufletului și a trupului 
lor, în condiții odinioară de nesperat.

Să nu uităm cite stadioane cu ga
zon, săli de gimnastică, piscine s-au 
construit în acești ani, cîți antrenori 
și instructori, acești admirabili și de 
multe ori anonimi stîrnitori de voca
ții, își desfășoară activitatea entu
ziastă în cele mai îndepărtate col
țuri de țară. Cîte energii au fost 
chemate să-și spună cuvîntul, ca 
toate talentele să se desăvîrșească !

Știu, există „microbiști* pentru 
care cuvîntul „sport" a rămas sino
nim cu pasiunea particulară pentru 
cutare echipă, și pentru care rata
rea unui unsprezece metri e egală 
cu o catastrofă cosmică. Nu mă ra- 
hez la un asemenea punct de ve
dere. Spun cuvîntul „sport" astăzi și 
văd stadioane pline de energii tine
re și efervescente, văd piscine scăl
date în soare, asist la întrecerile 
„piticilor" din rîndurile cărora se vor 
recruta campionii de mîine, urmăresc 
cursele atletice în care se întrec mii 
de tineri mînați de o nobilă ambi
ție, sînt alături de frunțile altor mii 
și mii de oameni aplecați asupra 
tablelor de șah, mă emoționez în 
fața parăzii gimnaștilor și am necon
tenit în fața ochilor tabloul unei 
nații ce-și crește copiii într-un climat 
de profundă și austeră sănătate mo
rală și fizică.

Participant la aceste întreceri ca 
simplu spectator, debutant sau eme
rit, îți îndrepți gindul spre cel care 
a făcut posibil, prin grija și cîrmuirea 
sa înțeleaptă, ca sportul - acest 
izvor nesecat de vigoare, sănătate și 
frumusețe — să fie dăruit celor 
multi — PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN, de la întemeierea căruia 
sărbătorim, inimă lîngă inimă, îm
plinirea a 45 de primăveri 1

spună cuvîntul, ca

Pasionat al sportului halterelor, Teodor Hogaș, mun-t 
citor de nădejde la grupul IV construcții Suceava, 
este și unul din cei mai buni jucători ai echipei 

de rugbi T.R.O.

ÎNSEMNĂRI Zile de mai, in „țara de Sus
S-au scris pagini multe despre 

vechea așezare a „Țării de Sus", 
pre mărturiile milenare care au 
vestiți Ripicenii, 
de la Scheia, 
Șipotului. Din vremuri mai apropiate, 
slove pline de simțire și admirație au 
etalat, cu o vibrație care, stăruie și as
tăzi, gloria lui Ștefan cel Mare și a 
vitejilor moldoveni. Și, cu aceeași căl
dură a fost scris poemul luminii care 
aici, pe meleagurile sucevene, a stră
lucit în Ipoteștii lui Eminescu, la Li- 
venii lui George Enescu, pe dealurile 
Stupcei atît de îndrăgite de Ciprian 
Porumbescu, in Ștefunestii lui Luchian...

Dar, in urmă cu două decenii, într-o

CESTE PERFORMANTE. NE LUAM AN
GAJAMENTUL CĂ VOM MUNCI CU ȘI 
MAI MULTĂ ÎNSUFLEȚIRE PENTRU A 
ADUCE NOI SUCCESE SCUMPEI NOAS
TRE PATRII”.

Aceste cuvinte calde, pornite din ini
mi tinere, încheiau telegrama trimisă la 
25 august 1963 de către componenții lo
tului nostru de eaiac-canoe, de la Jaj- 
ce — R.S.F. Iugoslavia. Nicoară, Iva
nov, Verneseu, Ismailciuc,
coviei și Ivănescu, campioni 
și europeni 
ceilalți sportivi care contribuiseră 
ciștigarea de 
loc în lume 
tau gîndutile 
tidul, și se

Sidorov, Ia- 
mondiali 

de citeva ori, precum și 
la

către România a primului 
la caiac-canoe, își îndrep- 
eătre părintele iubit, par- 
angajau să muncească și 

în continuare cu aceeași tragere 
Inimă pentru creșterea măiestriei 
sportive, pentru a cinsti patria cu 
șl strălucite victorii.

Și, calaciștii și canoiștii noștri și-au 
îndeplinit angajamentul.

Doi ani mai tîrziu, de data aceasta la 
Snagov, Nicoară, Ivanov, Verneseu, 
Conțoleneo, Terente, Seiotnie și Igorov 
urcau din nou (unii dintre ei chiar de 
mai multe orii pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului campionatelor europe
ne. Ca un minunat corolar 
titluri europene pe probe, 
cerea pentru a doua oară 
primul loc în clasamentul

ai celor șase 
România cu- 
conseeutiv șl 
pe națiuni !

zi de august, în hronicul 
sucevean, al întregii țări, 
au apărut filele de aur 
ale vieții libere și feri
cite. Și de-atunci, con
strucția socialistă continuă, 
pe coordonate luminoase, 
îndrăznețe, vremurile de 
glorie ale Ini Ștefan cel 
Mare, aducând împlinirea 
idealurilor și deschizind o- 
rizonturi. în mari și pro
funde transformări datora
te partidului. Suceava în
florește, în toată frumuse- 
ței ei. pe fundalul nou, im
presionant, al cetăfilor in
dustriale și bogăția holde
lor.

Se scriu. în acești ani, 
și pagini din istoria spor
tului sucevean. Consemna
rea își are semnificația ei. 
Pentru că în „Țara de 
Sus" nu s-a făcut sport în 
trecut. Lipsesc termenii de 
comparație. Cu ce ar putea 
fi, oare, comparat NIMI
CUL? Cine, și mai ales, 
cum să fi făcut, pe atunci, 
sport la Săveni, la 
Humorului ?

...Străbatem astăzi 
și orașele sucevene, 
tot, din Prislopul descăle
cărilor pînă în șesul Pru
tului, prezența sportului se 
înscrie cotidian în viata 
rile oamenilor. Cine a spus că cifrele 
nu vorbesc?

Azi, în regiunea Suceava practică spor
tul aproape 135 000 de tineri și vîrst- 
nici. Am aflat că numai anul trecut s-au 
organizat 2 100 de „duminici cultural- 
sportive" cu zeci de mii de participant! automobiliștilor. La Vatra Dornei: hand- 
și că la ediția de iarnă a Spartachiadei 
s-au întrecut 100 000 de suceveni.

Mă gîndesc la frumusețea calmi a 
munților brăzdați de ape limpezi, la far
mecul tainic al pădurilor de fag care 
împodobesc spinările obcinelor, la strălu
cirea Bistriței și la forța de granit a 
Rarăultti, și nu mă surprinde că un 
sfert de milion de oameni din „Țara 
de Sus" au semnat cronica turistică a 
anului 1965.

Se face astăzi sport la combinatul de 
industrializare a lemnului, la complexul 
miner Leșul Ursului și din bazinul Dor- 
nelor. la uzinele textile din Moldova 
și Botoșani, la Neagra Șarului și Ște- 

fănești.„

Gura

satele 
Peste

și preocupă- Am stat cîteva zile în „Țara de Sus". 
Pe stadionul Arini și la complexul spor
tiv din Suceava se întreceau echipe de 
volei, rugbi, handbal și fotbal. La Ițcani 
programul sportiv era dominat de con
cursurile trăgătorilor, motocicliștilor și

bal, volei, fotbal, gimnastică. La Gura 
Humorului — popice, tenis de masă, 
handbal, volei, motoeiclism.

Nu i-am cunoscut numai pe sportivi, 
ci si dragostea și recunoștința lor ex
primate, poate simplu dar cu toată căl
dura inimii, în cuvintele pe care le-am 
întîlnit, scrise cu litere de purpură, 
peste tot: AZI „CUPA 8 MAI", PE 
STADIONUL...

DAN GlRLEȘTEANU
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Stadionul „1 Mai" din Pitești, una din frumoasele baze sportive construite în t

cupețit nici sfaturi, nici eforturi și nici 
investiții. Iar în contextul acestei pre
ocupări zilnice, se înscrie și atenția a- 
cordată dezvoltării mișcării de cultură 
fizică și sport ca unul din mijloacele

de seamă ale întăririi sănătății poț 
lației, creșterii unor generații viguroa 
puternice, capabile să ducă la înfăr-t 
re planurile grandioase ale desăt 

șirii construcției socialismului.

sportulȘcoala și

Spre orice domeniu al activității 
noastre ne-am îndrepta privirea, ne a- 
pare ca o axiomă legătura indisolubilă 
care există între toate succesele dobân
dite și conducerea de către partid, ca 
o chezășie a marilor realizări și izbînzi 
din România socialistă.

Ca lucrător pe tărîmul ocrotirii sănă
tății am putut fi martorul cotidian al 
grijii profunde manifestate de partidul 
comuniștilor fală de bunăstarea fizică, 
materială și morală a poporului, nobilul 
scop pentru care Statul nostru nn a pre

Sănătatea poporului— 
o preocupare de zi cu zi

IN timpul liber, pe terenul de sport...
Din bogata activitate 

^sportivă de masă care 
&se desfășoară în toate 
torașele și satele pa
triei, am reunit pe „pe
licula11 noastră trei ima
gini. Ele vorbesc con
vingător despre pasiu-

nea pentru sport a ti
neretului, despre bucu
ria cu care acesta își 
petrece o parte din 
timpul liber în frumoa
sele întreceri.

Amatori de atletism, 
șah, lupte... Există însă

atîtea și atîtea alte ima
gini din care s-ar putea 
face, fără îndoială, un 
film al tinereții și ti- 
goarei, al prieteniei pe 
care sufe și sute de mii 
de oameni au legat-o 
trainic cu mișcarea în 
aer liber, cu sportul.

Școala și sportul. Corelația 
dintre acești doi factori a deve
nit în țara noastră o realitate. 
Cultura fizică și sportul, minu
nat mijloc de întărire a sănătă
ții, de creștere a unui tineret 
sănătos, bine clădit fizic, face 
parte din viața tuturor institu
țiilor de învățămînt, cuprinde 
mase tot mai largi de elevi. 
Competițiile organizate în fie
care școală, campionatele șco
lare, cu mii de participanți, sînt 
exemple grăitoare.

Atenția care se acordă în pre
zent mișcării de cultură fizică a 
deschis drum larg practicării 
sportului unui mare număr de 
elevi din liceul nostru care 
răspund cu entuziasm acestor 
condiții excelente. Mărturie stau 
rezultatele bune obținute de 
elevii liceului de-a lungul ulti
milor ani. Avem în momentul de 
față elevi care sînt campioni ai 
Capitalei : atleții Vladimir Toma 
și Anton Niculescu, scrimerul 
Ștefan Neagu — fruntaș în sport 
și învățătură etc. Ansamblul de 
gimnastică artistică a cîștigat 
locul I pe orașul București. Echi
pele de baschet, volei, handbal 
fac cinste Liceului „Gh. Lazăr“. 
De pe băncile acestui vechi lă
caș de cultură s-au ridicat spor
tive care — datorită talentului

perseverenței, grijei cu care 
fost îndrumate — au urcat 

treptele măiestriei sportive: 
Lia Manoliu, Anca Gurău, Aura 
Petrescu, Victoria Tocilă. Pen
tru a arăta recunoștința noastră, 
a cadrelor 
elevilor 
succeselor 
partidului 
tem ca și 
cu aceeași

Și 
au

didactice și a 
făuritorului tuturor 

și realizărilor — 
nostru drag — promi- 
pe viitor să muncim 
sîrguință pentru a 

obține rezultate dintre cele mai 
înalte, pentru ca elevii liceului 
nostru să îmbine în mod armo
nios învățătura cu sportul.

VICTOR ILIESCU
directorul Liceului „Gh. Lazăr“ 

București

Comuna noastră își schimbă 
la o zi la alta înfățișarea : ca 
noi, teatrul de var* parcul 
odihoă, căminul cultural și șc< 
sînt o adevărată mîndrie pei 
locuitorii de aici. Anul trecut 
răsărit și un mic, dar frumos, 
dion, cu tribune pentru 800 
spectatori, teren de fotbal (cu p 
de atletism) și un teren de v< 
Tinerii din comuna noastră 
amenajat această bază fiindcă 
îndrăgit sportul. Duminica, sau 
clipele de răgaz ale unei zile 
muncă, zeci de tineri și chi 
vîrstnici își dispută întîietat^ 
diverse concursuri, își trec prol 
Insignei de polisportiv. Rec 
aproape 100 de fete și băieți 
îndeplinit o serie de norme.

PORȚI LARG DESCHISE
Tineretului nostru îi sînt astăzi larg deschise porțile științei, ale culturii 

si artei. în conținutul vieții studențești de la noi, sportul, prin esența și efectele 
sale, este așezat la un loc de cinste, contribuind activ la dezvoltarea 
laterală a viitorilor ingineri și medici, profesori și artiști, chimiști și geologi 
ș.a. Sportul îi este necesar tineretului studios pentru asigurarea unei punți 
de legătură permanente între efortul intelectual și cel fizic, echilibru fără de 
care nu se poate concepe un om modern, activ, plin de inițiative și avînt.

Pe de altă parte, sportul dezvoltă laturi pozitive ale personalității viito
rului intelectual al țării. Prin practicarea lui devii mai hotărît, mai curajos, 
mai disciplinat, apreciezi și mai mult forța muncii colective. Și să nu uităm, 
totodată, că sportul reprezintă și un mijloc de relaxare, de întărire a sănătății, 

studențimii de pe întreg cuprinsul patriei i-au 
ce mai bune pentru practicarea organizată și 

pentru stimularea talentelor, pentru perfecțio-

sportive studențești în cadrul instituțiilor de

Cei mai buni 
din lume /

Cinci ani — epocă de aur pentru hand
balul românesc. Cronicile marilor în
treceri păstrează și azi prospețimea și 
emoția victoriilor de prestigiu pe care 
echipele noastre le-au cucerit, strălucit, 
pentru patria dragă.

1961 î Finala de la Dortmund. în lupta 
pentru titlul mondial — formațiile Ro
mâniei și Cehoslovaciei. După... trei 
reprize egale, în ultimele secunde Mir
cea Costache n sutează puternic : 9—8. 
VICTORIE ! Echipa ROMÂNIEI a deve
nit campioană a lumii.

P. S. Replică feminină la București și 
la Praga. Știința București învinge pe 
Dinamo Praga cu 8—1 și 5—4, cucerind 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI".

1962 : Zi fierbinte de iulie, pe stadio
nul Republicii. Din nou, finală pentru 
laurii mondiali. E rîndul fetelor. Adver
sara — echipa Danemarcei cu toate 
„stelele" ei : Birkemose, Ostergaard, 
Koch... în ultimul minut : 8—5. Au în
vins. deci, și fetele...

Pentru a doua oară campioni mondiali.

1964 : Ca și Ia Dortmund, 15 martie. 
Băieții se află înaintea ultimei etape a 
maratonului care începuse la Pardubi
ce. Drumul spre „Sportovni Hala" fu
sese glorios — cinci victorii ! în. finală, 
cu echipa lui Jarlenius : ROMANIA — 
SUEDIA 25—2'K Sîntem, pentaru a doua 
cară, campioni mondiali !

Din nou, un P. S. : Acord final la o 
suită de victorii. Rapid întrece campi
oana Danemarcei, 15 F. Helsingor, cu 
14—13 și frumoasa cupă de cristal ia 
drumul Bucureștiului.

1965 : Lyon. Dinamo București cîștigă 
partida finală cu campioana Iugosla
viei, Medvesciak (13—11). O nouă j,CUPĂ 
A CAMPIONILOR EUROPENI» pentru 
sportul românesc.

în lumina acestor cerințe, 
fost create condiții din ce în 
continuă a exercițiilor fizice, 
narea măiestriei sportive.

înființarea noilor cluburi
învățămînt superior constituie o măsură de o importanță deosebită per::z^ț 
promovarea sportului universitar, pentru cuprinderea unei mase largi de 
studenți în activitatea din săli și de pe stadioane. Sîntem convinși că nu 
peste multă vreme, datorită muncii sîrguincioase a cadrelor didactice de spe
cialitate și a entuziasmului caracteristic tineretului nostru, aceste cluburi 
studențești vor deveni adevărate laboratoare ale sănătății, bogate pepiniere 
ale performanței sportive.

prof. ALEX. MUREȘANU
șeful comisiei sportive a U.A.S.R.

îs*::;1
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îndoială că la realizarea acelui 
secol adăugat mediei longevi- 
Romănia și-au adus contribu- 
nu dintre cele minore — sta- 
sala de sport, strîngerea trai- 
mînă dintre științele sociale, 
medicale și știința educației

dul nostru a întrevăzut toate 
cu claritate și le-a asigurat toate 

Ke de prosperitate!
hrof. dr. ȘTEFAN S. NICOLAU 

de știință emerit

MARE
f mai talentați tineri sînt se- 
pnați îh —^.liipelc de fotbal, 

și atletism, care participă la 
letiții cu caracter raional. Fot- 
lii și atleții — de pildă — au 
lat în zilele de 1 și 2 mai la 
Iști, în cadrul „Cupei 1 Mai", 
lînd locuri fruntașe în con- 
[area cu sportivii din celelalte 
Ine. Cu acest prilej s-au re- 
pt în , mod deosebit brigadie- 
ponstantin Iordache, tractoris- 
lon Vianu, elevul Constantin 
pa și alți sportivi care, reali- 
Irezultate bune, au reprezentat 
[jaț^ culorile asociației noastre 
pecerile de la Băilești.
[nuna Goicea Mare se înfăți- 
I de la- o vreme trecătorului 

altă imagine. Și viitorul va 
e multe înnoiri. în domeniul 
tv ne-am propus să amenajăm, 
[munca tinerilor noștri, noi 
liri de handbal și baschet pen- 
Isigurarea celor mai bune eon
ii de practicare a sportului, 
lea sînt pe scurt principalele 
le ale activității sportive, care, 
lită sprijinului primit din par- 
Irgan^Mtiei de partid, a cunos- 
| ultimii ani o mare dezvoltare 
Imuna noastră.

DUMITRU D1NIȘOR 
președintele C.A.P. din 
comuna Goicea Mare, 

reg. Oltenia

însorita primăvară, 
care o așteptăm 
fiecare dată 

Uț- nerăbdare, 
hbește acum 
\tă strălucirea
emînd la viață flo- 
]e, umplînd de bu- 
rie sufletele oame-

în tînărul combinat petrochimic de la Brazi, din 
preajma Ploieștiului, sportul are astăzi peste SCO de 
prieteni. Sînt tineri care activează în cele 14 grupe 
sportive, practicînd cu plăcere fotbalul, popicele șa
hul sau voleiul, li veți întilni îndeosebi la ..polieti
lenă" și „olefine", în secția electrică și la atelierul 
mecanic, unități de producție ale căror grupe spor
tive s-au evidențiat pînă acum în diferite întreceri.

Aniversarea partidului nostru constituie un puter
nic imbold și pentru tineretul din combinat ca pe 
lingă o muncă însuflețită în producție, să intensifice 
și activitatea desfășurată pe terenurile de sport.

Cu sprijinul permanent al comuniștilor, tineretul 
din combinat, care și-a propus să activeze în nu mai 
puțin de 7 ramuri sportive (fotbal, șah, volei, bas
chet, tenis de masă, tenis de câmp și handbal) și să 
amenajeze prin muncă patriotică o serie de terenuri 
sportive simple, va reuși să se situeze printre cei 
mai vrednici din oraș și din regiune, așa cum sînt 
și în producție, la locurile lor de muncă.

FLORIAN OLARU
secretarul Comitetului de partid al 

Combinatului petrochimic Ploiești

PROMISIUNI
CU G1N1DUL LA O MEDALIE

Primele luni ale anului 1966 
mi-au adus cîteva satisfacții deo
sebite. între acestea victoria din 
concursul internațional de la 
Magdeburg și locurile fruntașe 
în marile întreceri de la Bremen 
Și Milano. în timpul iernii, ca 
și ceilalți sportivi români, am 
avut condiții bune de activitate, 
pe care le-am folosit din plin. 
Mă voi pregăti și în continuare 
la fel de serios, animată de do
rința ca în august, la Utrecht, 
să fiu prima înotătoare româncă 
medaliată la un campionat eu
ropean.

CRiSTINA BÂLABAN 
maestră a sportului

SPRE 60 DE METRI I...

Cu ani și ani în urmă, 
povestesc cei vîrstnici, 
sportul se învăța pe... apu
cate. Profesori de educație 
fizică erau puțini, antrenori 
și instructori și mai puțini. 
Pentru ca un tînăr să în
vețe cîte ceva, de obicei 
trebuia să tragă cu coada 
ochiului la un altul ceva

mai „răsărit". Și de era 
bine, de era rău — cine 
știa ?

Astăzi, tineretul nostru 
are la dispoziție numeroși 
profesori, antrenori și in
structori, medici specia
liști, toate posibilitățile să 
practice sportul în mod

organizat și să-l învețe 
temeinic. Centrele de ini
țiere, centrele de antre
nament, ca și taberele or
ganizate în timpul vacan
țelor școlare reunesc anual 
zeci de mii de tineri de 
pe tot cuprinsul țării.

Fotografia de față repre
zintă un aspect de la o 
ședință de antrenament a 
tinerilor gimnaști de la 
„Viitorul", desfășurată în 
sala modernă din parcul 
„23 August" din Capitală
prof. RODICA ȘICLOVAN

în 1965, în ultimul meu an de 
activitate ca junior, am reușit 
să cîștig Ia Timișoara titlul de 
campion al țării la seniori ; în 
1966, în primul an de seniorat, 
tot la Timișoara, am devenit și 
recordman republican la arun
carea discului. Rezultatul mă 
bucură, dar nu în întregime... 
Deși am aruncat 54,58 m, nu 
mi-a „mers" cum am dorit. Mă 
simt în stare să arunc si mai 
bine și de aceea sînt convins că 
actualul record nu va dăinui 
prea multă vreme. Doresc din 
suflet să obțin asemenea per
formanțe cu care să mă pot în
scrie printre participanții ia J.O. 
din 1968. Pînă atunci, voi avea 
de susținut o serie de examene 
foarte grele, între care și „euro
penele" din acest an. Nu vo-i 
cunoaște odihna pînă ce nu voi 
realiza rezultatele propuse-. De 
ce nu s-ar arunca și la noi peste 
60 de metri! ?

IOSIF NAGHI
recordman republican la 

aruncarea discului

Este anotimpul ex
cursiilor săptămînale 
spre orașele înnoite, 
spre pădurile răco
roase; spre munții 
care îți apar în lu
mina aurie a soare
lui ca un decor de 
basm.

Frumusețile patriei 
noastre Sînt neîntre
cute. Oricare ți-ar fi 
vîrsta nu te mulțu
mești să le admiri 
din... fotografii, ci 
vrei să fii în mijlo
cul lor, să le cunoști 
aevea, să le revezi cit 
mai des...or.

cu 
ne 
în 
ei,

Medaliile 
luptătorilor

Sportul luptelor are £ teche tradiție 
în țara noastră, dar rezultate de mare 
r-aloare au fost obținute abia în ultimii 
anL

Întrecerile olimpice de la Roma au 
consacrat pe ățiv-a dintre tinerii noștri 
luptători, dar succesele anului 1960 au 
fost nu numai confirmate, ci și între
gite, după un an, la campionatele lu
mii desfășurate la Yokohama. Patru 
medalii (Valeriu Bula rea-aizr, Dumitru 
Pîrvulescu și Ion Cernea-crginf, Gh. 
P opovicî-bronz) au răsplătit eforturile 
sportivilor noștri, veritabila lor demon
strație de forță, viteză și îndemînare.

Campionatele mondiale din 1963 au 
impus un alt luptător, pe Nicolae Mar- 
tinescu, clasat al doilea la categoria

: Francisc Boia

Maestrul emerit 
al sportului 
Ion Cernea

grea. In 1964, din 
nou pe țărmul Ocea
nului Pacific! La 
Jocurile Olimpice de 
la Tokio luptătorii 
noștri au fost ia
răși printre cei mai 
buni, Valeriu Ba
la rea cucerind meda
lia de argint iar 
Dumitra Pîrvulescu 
și Ion Cernea pe 
cele de bronz.

•ecut. la în
de la Man- 
am avut 

tisfacție a 
succes de 

l unui lup
tător și de la ..libere' 
devenit campion 
din lume! Citeva 
pere, Ion Cernea 
sul atîtor ani de 
triei un nou mare succes, titlul de cam
pion mondial la „greco-romane".

Anul tr
trecerile c
chester,
marea sa\
primului
răsunet al

a 
european și al doilea 
zile mai apoi, la Tam- 
și-a -văzut împlinit vi- 
activitate, aducînd pa-
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DINAMO BUCUREȘTI - STRADA
Primii campioni pe 1966... DOUĂ NOI Start oficial în noul

UN MECI DE TRADIȚIE
LA PLOIEȘTI ȘI BUCUREȘTI „DUELUL" PETROLUL— RAPID CONTINUĂ
FARUL ȘI CRIȘEL AU „ACASĂ"

După etapa de mîine — a XX-a — 
fotbaliștii din prima categorie pășesc 
spre ultimele partide ale acestui 
campionat a cărui desfășurare se va 
încheia la 10 iulie. In total, mai sînt 
șapte etape ale căror jocuri devin 
din ce în ce mai hotărîtoare.

Invariabil, la fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă specialiștii și cronicarii se în
treabă : ce va aduce nou etapa vi
itoare ? Spre deosebire de etapele

Pentru cuplajul de fotbal Ra
pid — Siderurgicul și Dinamo 
București — Steaua s-a editat un 
program interesant din ai cărui 
conținut menționăm : Te pui cu— 
fotbalul ?, Cunoașteți regulamen
tul ?, Nunweiller III și Jenei des
pre cea mai frumoasă amintire 
de la un meci Dinamo — Steaua, 
Fotbal-magazin etc-

I

precedente, partidele de mîine, pot 
aduce ceva nou ! Cînd spunem a- 
ceasta ne gîndim, în primul rînd la 
meciuri spectaculoase, de bun nivel 
tehnic, deoarece în program figurea
ză o serie de întîlniri care ne dau 
speranțe în acest sens. Ne referim 
îndeosebi la partidele Steaua—Dina
mo București, Petrolul—C.SALS. Iași, 
sa și la meciul Universitatea Cluj— 
U.T.A., ale căror formalii întrunesc

PRIMELE ȘANSE
majoritatea 
jocul .fair" 
capabili de a demonstra printr-un joc 
modern calitățile pe care le posedă.

Cuplajul din București oferă pe 
lingă mult așteptatul .derbi": Stea
ua—Dinamo și partida Rapid—Side- 
rurgistuL Giuleștenii, aureolați de 
prețioasa victorie obținută la Brașov, 
își continuă cursa de urmărire a li
derului. La Oradea, Crișul va căuta 
să obțină acasă două puncte în jo
cul cu Politehnica Timișoara, ca și 
Farul, tot acasă, în jocul cu Steagul 
roșu. Au primele șanse- La Craiova, 
eternele rivale Știința și Dinamo Pi
tești își vor disputa un loc cit mai... 
.călduț” în clasament

Privită in ansamblu, deci, etapa a 
XX-a ne va putea furniza pe lingă 
disputa pentru prețioasele puncte din 
clasament și jocuri spectaculoase 
care să satisfacă publicul.

ARBITRU MECIURILOR DE MÎINE 
DIN CATEGORIA A

voturilor în ce privește 
și ai căror fotbaliști sînt

Vineri, în sala „Politehnica", au 
fost desemnați primii campioni repu
blicani de seniori la scrimă pe acest 
an: Gh. Culcea la sabie și Ileana 
Drîmbă Ia floretă.

Iată și clasamentele turneelor fi
nale ale celor două probe. SABIE : 
1. Gh. Culcea 4 v.; 2. O. Vintilă 3 v.; 
3. D. Mustață 3 v.; 4. H, Bădescu 
3 v.; 5. C. Nicolae 1 v.; 6, Gh. Alexe 
1 v. Toți finaliștil aparțin, clubului 
Steaua. FLORETĂ FETE: 1. Ileana 
Drîmbă (Steaua) 4 v; 2. Ana Ene 
(Progr.) 3 v.; 3. Marina Stanca (Progr.) 
3 v.ț 4. Suzana Tasi (Steaua) 3 v.;
5. Ecaterina Iencic (Steaua) 2 v.;
6. Maria Luțchi (Unio S. Mare) 0 v.

Azi, proba de floretă băieți și 
mîine cea de spadă.

RECORDURI campionat republican

HANDBAL

Cine va retrograda?

FARUL — STEAGUL ROȘU : E. Mar
tin — La cectru — Gh. Retezau și A.

-3 — 
SIDEBURGISTUL: Romulus Pop (Ora
dea) — Ba centru — C. Pop (Hunedoara) 
și P. Badea (Brașov) ; ȘTIINȚA CRA
IOVA — DINAMO PITEȘTI : Gh. Po- 
perrici — la centru — L. Ștefan și C. 
Sottr. qîz București ; PETROLUL —■ 
C-SALS. : L Ritter (Timișoara) — la 
centru — L. Ferentz (Timișoara) și Gh. 
: ■- _ ' : l: ut sitatea cluj
— --A. : O. Ccmșa (Craiova) — la 
centru — F. Dumitriu (Craiova) si M. 
MWt (Te. Severin); CRIȘUL — POLI
TEHNICA : L Drâghici — la centru — 
Gh_ Gbemlngean și R. Buzdun, toți din 
București; DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA : A» Bentu — la centru — C. 
Popa și D. Isăcescu, toți din București.

In cea de a treia zi a competiției 
dotată cu „Cupa Steaua" trăgătorii de 
la armă standard, pistol precizie și 
talere aruncate din șanț au obținut 
rezultate valoroase. Dintre ele se de
tașează noul record la armă standard 
3x20 focuri al lui P. Sandor (Steaua) 
570 p (v.r. 568 p) precum și rezul
tatul obținut de trăgătorii de la Steaua, 
la aceeași probă -— 2 242 p — nou 
record republican pe echipe.

Iată cîștigătorii probelor: pistol pre
cizie (60 focuri) : L. Giușcă (Construc
ții) 559 p; talere aruncate 
(200 buc.) : GA “ 
196 t.

Concursul continuă astăzi 
pe poligonul Tunari.

din șanț 
Enache (Steaua)

și mîine

Va aduce etapa de mîine clarificări sau...?
Etapa a XV-a, programată mîine, cu

prinde citeva jocuri de o importanță 
deosebită pentru configurația clasamen
telor, mai 
dării.

Dacă ar 
pot aduce 
mătoarele :

Politehnica Timișoara—Dinamo Bacău 
în seria I masculină.

Voința Sibiu—C.S.M.S. Iași, Știința 
Tg. Mureș—Metalul Copșa Mică, Timi
șul Lugoj—Tehnometal Timișoara și 
Știinta Petroșeni—Rapid București în se
ria a Il-a masculină.

Confecția—C.S.M. Sibiu și Universi
tatea București—Rulmentul Brașov în 
seria I feminină.

Partizanul roșu Brașov—Favorit Ora
dea, S.S.E. Buzău—Constructorul Timi
șoara și S.S.E. Petroșeni—Știința Galați 
în seria a Il-a.

Desigur însă, că și celelalte partide

ales în sectoarele... retrogra-

fi si numim meciurile care 
clarificări ne-am opri Ia ur-

ale etapei își păstrează interesul și nota 
de atractivitate care să justifice prezența 
numeroșilor iubitori ai handbalului. Dar, 
cele de mai sus apar — în lumina cla
samentelor — drept principale puncte 
de atracție de pe afișul acestei etape de 
campionat. Ele pot aduce clarificări sau 
pot complica lucrurile, amînînd pentru 
unul din ultimele acte ale sezonului ofi
cial rezolvarea mai ales a problemei 
retrogradării.

Deși comisia de competiții a federa' 
ției de specialitate a și omologat pritm> 
rezultat a! noului campionat republica; 
(Steaua—Progresul 13—1, desfășura 
joi în Capitală), în mod oficial cea de ; 
XlX-a ediție a celei mai important; 
competiții pe plan republican rezervat: 
formațiilor noastre fruntașe de polo în 
cepe mîine.

Așteptat cu un mare interes de nume 
roșii iubitori ai acestui sport, noul cam 
pionat pornește cu un mare semn d 
întrebare: Vor reuși dinamoviștii bucu 
reșteni să obțină consecutiv și cel d< 
al 10-lea titlu (jubiliar), sau puternici 
formație a clubului Steaua — aflată sui 
o nouă conducere tehnică — va recîștigi 
supremația in acest sport?

Pînă în prezent, titlurile de campi 
oană a țării au revenit doar formațiilo 
I.L.S.A. Timișoara (4 ori), Steaua (; 
ori) și Dinamo București (9 ori). Acum 
însă, pe primul plan al disputei au ră 
mas doar cele două formații bucureș 
tene, care dau majoritatea jucătorilor e 
chipei noastre reprezentative. Celorlalți 
8 participante la această importantă în 
trecere le revine sarcina de a 
turi sporite pentru a reduce 
valorică ce le desparte de 
poloului românesc.

Prima etapă programează 
Crișul Oradea—I.C. Arad, Polițelrftfț 
Cluj—Voința Cluj și Ind. linii Tiriii 
șoara—Mureșul Tg. Mureș. Meciul din 
tre Dinamo București și Rapid este a 
minat.

face efor 
distant; 

fruntase.il

meci iirU'

UNDE MERGEM?
fiimbola

întrebarea, pusă de Sli aukl tium. 
de cei ce urmăresc desfășurarea campio
natului republican masculin de baschet, 
va cunoaște răspuns mîine, o dată eu 
disputarea meciurilor ultimei etape. In 
afară de Aurul Brad, lipsiri de șanse 
de la începutul returului, intri în dis
cuție Știința Galați, Steagul roșu Bra
șov, Farul Constanța și Știința Tg. Mu
reș care, în mod normal, vor acumula 
același număr de puncte, urtnînd să re
trogradeze echipa cu coșaveraj direct 
mai slab. Aceste formații susțin urmă
toarele partide: Știinta Galati la Oradea 
cu Dinamo (în tur 64—51), Steagul roșu 
la Brașov cu Universitatea Timișoara 
(67—82), tarul la Constanța cu Uni
versitatea Cluj (51—94) și Știința Tg. 
Mureș la Timișoara cu Aurul Brad 
(92—52).

Ai cincilea joc al etapei se dispută 
azi între formațiile bucureștene Rapid 
și Politehnica (79—80), care susțin un 
meci cu o frumoasă tradiție. Partida 
Steaua—Dinamo București a fost amî- 
natâ.

RUGB!

Se reiau întrecerile categoriei A

Meciul C. S. M. S. IAȘI-STEAUA „capul de afiș" al etapei
întrerupte de la 18 aprilie, întrece

rile categoriei A se reiau duminică prin 
etapa a VI l-a. Din programul acesteia 
se desprinde net meciul de la Iași, în 
care formația locală C.S.M.S. primește 
replica liderului, echipa Steaua. Dar, 
iată mai întîi programul complet al eta
pei : Rulmentul Bîrlad—Progresul Bucu
rești, Știința Petroșeni—Gloria Bucu
rești, Constructorul București—Univer
sitatea Timișoara, Dinamo București— 
Farul Constanța, Grivița Roșie Bucu
rești—Precizia Săcele și C.S.M.S. lași— 
Steaua București.

Atribuirea „rolului principal” din eta
pă jocului de la Iași nu se datorează

numai valorii reale a „XV“-lui local și 
avantajului reprezentat de terenul pro
priu, ci și unui alt fapt: jucătorii 
bueureșteni nu sînt în cea mai bună 
formă, iar indisponibilitățile ivite în 
unele posturi -cheie (pe prim plan aceea 
a lui Penciu) echilibrează forțele de 
așa manieră Incit rezultatul rămme „des
chis". Intrncît o victorie clară a Grivi- 
ței Roșii asupra formației din Săcele 
este de scontat un meci nul la Iași 
san chiar o înfrîngere a liderului ar 
produce schimbări importante în clasa
ment. Interesante se anunță și meciurile 
din Capitală, în special Dinamo—Farul.

• TIR: poligonul Tunari, de Ia ora 9 : concurs dotat cu „Cupa Steaua*
• CĂLĂRIE: baza hipică din Cal. Plevnei, de la ora 8,30 și 16 : concur: 

dotat cu „Cupa 8 Mai".
• GIMNASTICA: sala Floreasca, 

universitare ; ora 18: meciul 
U.R.S.S.

• SCRIMĂ : sala Inst. Politehnic, 
individual de floretă seniori.

• BASCHET: sala Giulești, ora 18 : Rapid — Politehnica Buc. — ca: 
masculin, cat A.

• ȘAH: sala Sindicatului salariaților din 
turneul internaționaL

și 15,30 : campionatelede la ora 8,30
feminin dintre echipele României

de la ora 3,30: campionatul republica

invățămînt, de la ora 16,30

Pe primul loc, echipa de pistol viteză

dalie de aur (Olga Orban-Szabo) 
1962 la Buenos Aires; medalii de argint 
(Olga Orban-Szabo și echipa -feminină 
de floretă) în 1965 la Paris.

Un bilanț rodnic care firește, obligă...

CONFIRMĂRI

Maestru emerită a sportului Olga 
Orban-Szabo

Bilanț rodnic
Bilanțul scrimei noastre Ir: ultimii 

cinci ani este suficient de edificator. Să 
recapitulăm.

In campionatele mondiale de juniori : 
medalie de aur (Ana Ene) și argint (Ion 
Drîmbăf în 1963 ta Gând: medalie de 
argint (Ileana Ghiulai-Drîmbă) în 1964 
la Budapesta; medalii de aur și argint 
(Ecaterina Iencic și Ileana Drîmbă) în 
1965 la Rotterdam și medalie de aur 
(Ștefan Weissbock) anul acesta la Viena.

In campionatele mondiale pentru se
niori : medalie de bronz (echipa jemi- 
mnă de floretă) la Torino în 1961; me-

Era pe la sfirșitul lui septembrie *65. 
Poligonul Tunari, excelenta bază spor
tivă a Capitalei noastre, găzduia între
cerile celor mai buni trăgători din Eu
ropa. Era prezentă la București întrea
ga elită a țintașilor din 23 țări; printre 
ei numeroși campioni olimpiei, mon
diali, ai continentului. La dificila pro
bă care solicită o concentrare maximă 
a nervilor, cea de pistol viteză, în a- 
tenția generală erau românii. Ei cuce
riseră medalii olimpice la Helsinki, Mel
bourne, Tokio, cîștigaseră concursuri 
grele in diferite țări ale lumii. Pistola
rii români Atanasîu, Tripșa, Roșea și 
Dumitriu au fost și de data aceasta la 
înălțime. Au obținut mult invidiatul 
titlu de campioni ai Europei, întrecind 
la o diferență mare 12 echipe.

Duminică
la ora 9: etapa raională 
August" — centrul de antre 
camp, republicane ,• stadionu 

„Telefoane", întrecer

ATLETISM: stadionul Constructorul, de 
campionatelor republicane ; stadionul „23 
nament, de la ora 8,30 : etapa raională a 
Tineretului, de la ora 10; competiția de marș 
pentru juniori cat I și II.
TIR : poligonul Tunari, de la ora 9: concurs dotat cu „Cupa Steaua' 
GIMNASTICA : sala Floreasca, de la ora 8,30 : campionatele ’iov,-ersi 
tare; ora 18: meciul feminin dintre echipele României și U.R^P’.
CĂLĂRIE : baza hipică din Cal. Plevnei, de Ia ora 8,30 : concurs note 
cu „Cupa 8 Mai".
SCRIMA: sala Inst. Politehnic, de la ora 11,30: campionatul republica 
individual de spadă seniori.

HANDBAL: stadionul Tineretului, de la ora 9,30: Universitatea - 
Rulmentul Br. (f), Confecția —- CSM Sibiu (f), Universitatea — Dinam 
Br. (m) — campionatul republican cat. A, seria I; terenul Progresu 
ora 17: Progresul — Universitatea Cluj (f), seria a Il-a.
RUGBI: terenul Constructorul, de la ora 9,301 Constructorul — Un 
versitatea Timișoara și Grivița Roșie — Precizia Săcele , teren Dinam; 
ora 10 : Dinamo — Farul Constanța.
VOLEI: terenul Sănătatea, de la ota 10: ICF — Sănătatea Arad (f II 
ICF — Electroputere Craiova (m II); terenul Progresul, ora 10: Pr. 
greșul — Ind. sîrmei C. Turzii (m II) — meciuri în campionatul cai// 
FOTBAL: stadionul „23 August", de la ora 15: Rapid — Siderurgi ci 
și Dinamo — Steaua (cat. A); stadionul Gloria, ora 9,45 : Metalurgistul ■ 
Poiana Cîmpina (cat. B); terenul Timpuri noi, ora 9,15 : FI. roșie - 
Rapid Buc. (jun.), FI. roșie — Tractorul Br. (cat. C) , terenul „23 Augus! 
III, ora 10: Metalurgistul — Portul C-ța (jun.); terenul Veseliei, or 
9,15: Dinamo Victoria — Știinta Buc. (jun.) și Dinamo-- Flacăra Mc 
reni (jun.) terenul „23 August” IV, ora 9 : Viitorul — SSE 11 Bm 
(jun.),- stadionul Steaua, ora 9,15: Steaua — Progresul Buc. (jun.) 
stadionul Republicii, ora 10,00 : Progresul — Oltul Rm. Vîlcea (cat. B 
LUPTE LIBERE : sala Giulești, de la 
natelor republicane de juniori.
NATAȚIE : bazinul Floreasca. de Ia 
pentru copii.
ȘAH: sala Sindicatului salariaților
turneul internațional.

ora 9 : etapa pe Capitală a câmpii

ora 10 și ora 17 : concurs de ini

din invățămînt, de la ora 16,30

LOT O-PRO NO SPORT
Programul concursului PRONO

SPORT de mîine cuprinde meciuri 
foarte atractive în frunte cu derbiul 
Dinamo București — Steaua.

Numai pînă marți 10 mai a.c. mai 
puteți depune buletinele pentru con
cursul special PRONOEXPRES de 

miercuri 11 mai.
Deși unii participanți au cerut 

amînarea tragerii, aceasta nu se 
amină, avînd loc irevocabil miercuri 
11 mai la

Categoria a in-a ; 79,5 variante
1 058 lei

Categoria a IV-a : 666 variante a 1: 
lei

Report pentru premiul excepțional 
26 887 lei

Report pentru fondul premiului m 
nim : 84 955 lei

Premiul excepțional de 120 000 lei 
revenit participantului GHEORGHE G.a 
VENEA din F.îsnov pe o variantă c 
50°/».

Tg. Mureș.
PRONOSPORT

Premiile
nr. 18 din

Premiul
120 ooo lei.

Categoria a s 2,5 variante a 33 659 
lei

concursului PRONOSPORT 
mai 19661

excepțional : 1 variantă a

La tragerea LOTO din S mai 1966 a 
fost extrase din urnă următoarele ni 
mere :

44 35 2 79 31 13 56 89 11 90
Premii suplimentare : 34 39 25
Fond de premii : 878 093 lei.
Tragerea următoare va avea loc vine 

13 mai la Reghin.

(Rubrică redactată de Administri 
ția de Stat Loto Pronosport).

fruntase.il


FATA

PSEUDOF3ILETON
Campionul și „secunzii" lui

PA P URIS T“?

nmate

niune și e... mina dreaptă 
a antrenorului în munca 
de instruire și de educa
ție a lui Dumitru Mihal- 
cea. De la care așteaptă,

SALARIUL PE...
400 DE ANI !

Imir Belea a cîș- 
rei prcbe în con

sul de natație „Cupa 
năverii".

.C C-E-' la volei să avem. 
doar două ec' sculi-

x Și fiind 
Cupa ca

nulele aîîtor și atîtor con
cursuri ? Unde e colegii 
tatea, spiritul de echipă

Subiectul, trebuie să 
cunoașteți, e colasai ! S< 
așa, in virțul p^răței, c 
că va face senzație ' Ș 
are să m oseze -c

Aplauze..,

„Recolta" campionate
le lor republicane de juni- 
g ori, ediția 1966, a fost 
= deosebit de bogată. Și 
= cei care vin la box nu 
g numai cînd afișul cuprin- 
= de „vedete", au fost re- 
= compensați din plin, 
E „puștii" oferindu-le în- 
= tîlniri de o rară specta- 
g culozitate, de un ridicat 
g nivel tehnic (seniorii ar 
= putea fi invidioși!). 
= Unul dintre tinerii bo- 
= xeri care au evoluat în 
= turneul final a reținut în 
— mod special atenția. Da- 
g că ați fost la gală, știți 
= cine : Dumitru Mihalcea 
S de la Dinamo București. 
§• La 16 ani el luptă nu nu

mai cu însuflețirea și 
curajul specifice vîrstei, 
ci, am putea spune, cu o 
maturitate de-a dreptul 
surprinzătoare. Puternic, 
combativ, el nu uită că 
boxul este, în primul 
rînd, arta de a te apăra. 
Și eschivele sale în ring, 
moSțjiatea sa, confirmă 
acest lucru.

Antrenorul lui Mihal
cea este Eugen Furesz, 
fostul campion al țării la 
categoria grea. Dar, la 
fiecare meci, lingă Furesz 
poate fi văzut și un... an- 
trenor secund, care nu 
prea respectă regulamen
tul. Se agită, 
lui Mihalcea, 
ochiul pe la 
punctaj ale 
Explicabil : 
mă Alexandru — 
du* — 
fratele 
noului 
tegoria 
el face box. Dacă 
avea vîrsta — n-are decît 
14 ani — ar fi participat 
la actuala 
^matelor.
tTa vărsat 
să rămînă 
gului 1

Cel mai 
porter al celor doi frați ? 
Tatăl lor, care nu lip
sește de la nici o reu-

16 NUME

Pînă unde poate merge 
pasiunea unui suporter a 
arătat un anume O'Sulli
van, din Liverpool, în
focat susținător al echi
pei de fotbal din orașul 
său.

Devenind tată — soția 
sa a născut o fetită — 
el a înscris copilul la 
Ofițerul de stare civilă 
sub numele de Paula... 
St. John Lawrence Law
ler Byrne Strong Yeats 
Stevenson Callaghan 
Hunt Milne Smith 
Thompson Shankley Ben
net Praisley. Ceea ce re
prezintă formația de bază 
a echipei, numele prin
cipalei rezerve, al an
trenorului, al celor doi 
conducători tehnici și al 
președintelui clubului !

it au cîștigat la 
timul concurs de 
nosticuri sportive din 
Anglia, Michael Fenvich 
și Marc Barisic, doi mo
dești salariati ai unui 
restaurant londonez.

Cu mare greutate ei 
reușiseră să fie angajați 
aici, fixindu-li-se același 
salariu: 32 de lire pe 
lună. Din acești bani, 
care abia le-ajungeau, ei 
au rupt totuși timp de 
4 săptămîni cite o liră, 
jucind după un sistem 
propriu la concursurile 
de pronosticuri sportive. 
Si, în a 4-a săptămînă, 
au indicat țoale rezulta
tele exacte, cîștigînd ast
fel fiecare cite 154 000 
de lire sterline. Salariul 
lor p“ mai bine de... 400 
de ani!

Ieri mi s~a cerut planul 
de foiletoane pe luna^ î» 
curs. L-am dat în două mi
nute. Normal, însă, treaba 
asta îmi ia doar 1 minut 
și 36 de secunde. Acum? 
m-am gîndit ceva mai mult 
deoarece vreau s& atac u- 
nele probleme majore ale 
sportului de performanță 
care, dintr-un motiv sau 
altul, au fost sistematic o- 
colite. Ah, cînd vor area 
toți curajul, răspunderea și 
simțul meu analitic !

Să luăm, de exemplu* re
cordul Iolandei Balaș. 
1,91 m. Foarte 
Record mondial, 
poate Și veste c 
ani ! Dei 
mulțumit 
carii ăe 
însă eu, i 
r is tul, n< 
afirmă 1 
«Din a cita să 
bdit Ioli acei 
manță ? Și de 
prima, de ce ? Oare c 
noastră 
pică c 
partea 
cesului 
cumva 
subîecț

D. MJH.‘

R. CĂLĂRĂȘANU

pasionat su-

lacrimi 
trebuit

NU 
EIF-

ediție a cam- 
Cîte 
că a 
în afara rin-

cîndva, o medalie olim
pică. Dacă nu de la el, 
de la Alexandru. Sau, 
mai știi, de la amindoL..

Mihalcea
mai mic 

campion la ca- 
semimijlocie. Și 

box,

țin ca In

Z < e.s

în:o:a.ectinc
Sperau în

ce aș

rrii
.1111

în finală:

metan, în ediția

Fotbaliștii de la Steaua 
au întrecut renumita 
formație braziliană Vas
co da Gama.

Maestru emerită a sportului
Maria Alexandru

exien
Cu mai

ALCEA (Diurn»)

id rezultatul 
ea înțelese.

Că-n apă, băiatul, 
Inota-n— succese !

Iosif Naghi a stabilit 
.marți un nou record" 
republican, la aruncarea 
dticului.

Pentru' atlet această zi 
Nu-a irecut de IcJ în van. ' 
Cu discu-odată azvîrli... 
Vechiul record republican!

V. D. POPA

pe c 
răspunde :i 
oare adzu.

UMOR

Știind uit fotbal „ca la 
carte“ 

.Sambă" să ne 
poarte, 

terminat 
disputa

-Bătuta" !

fotbalist
Dcr ctnd
Văzură ce

dă sfaturi 
trage cu 

foile de 
juriului, 

îl chea- 
■ „San- 
și este 

al

Spectacolele campionatului
Petrolul, ÎNDRĂZ

NEȚUL PARDAILLAN, 
este amenințat cu DE
PĂȘIREA de către Ra
pid, care se pare că a 
găsit CALEA VICTO
RIEI SAU CHEIA VI
SURILOR. C.S.M.S. iși 
face socotelile: 
SÎNT TURNUL 
FEL, dar nici nu mi-e 
teamă că o să ajung la 
PORȚILE PĂMÎNTU- 
LUI. Dinamo Pitești, 
care în tur se afla ÎN 
PUSTIUL PATAGONI- 
EI, acum încearcă GUS
TUL 
caută 
LUI, 
nu-si 
ANI 
timp 
resti,

MIERII. Steaua 
CHEILE CERU- 
iar Steagul roșu 
mai amintește de 
CLOCOTITORI, in 
ce Dinamo Bucu- 
cu tot VISCOLUL

DE CINCI ORI IN FRUNTE
Aurite file marchează 

tigiul internațional al 
nesc, reputație mereu 
lungul acestor ani în 
cei mal tari adversari 
trecere puternică dominată în 
ani de reprezentanții noștri, ea 
adus împlinirea 
România de cinci ori în fruntea ierar
hiei voleibalistiee 
oană europeană cu echipa 
reprezentativă în 1963, precum și prin 
cucerirea „Cupei campionilor europeni" 
de către Rapid București in 1961, 1963 și 
1965,. cînd, cîștigînd pentru a treia oară 
trofeul 'pus în jos în 1960, el -ea fost 
definitiv, atribuit voleibaliștilor, ceferiști. 
Și, în fine, România iarăși biruitoare, 
prin splendida victorie de anul_ acesta, 
cînd noua „CUPĂ A 
EUROPENI" VA 1 FI 
ECHIPELE NOASTRE 
PID Șl DINAMO.

în clasament, tră- 
cu AMINTIRI 

COPILĂRIE 
DE-AS

ALB!
FI...

of- 
HA-

DE : 
partea

BA- 
l a

făcut 
ieste 
DIN 
tind: 
RAP

DINCOLO 
RIERĂ, în 
doua a clasamentului, 
Știința Craiova și, mai 
ales, U.T.A. au nevoie 
de MUNCILE LUI 
HERCULE pentru a nu 
li se spune într-o zi 
NU PLÎNGE, PETER! 
Universitatea Cluj cau
tă CHEILE CERULUI, 
iar 
ra, 
făcut 800 DE 
PE AMAZOANE, 
ca în retur să prindă 
măcar ULTIMUT, TREN 
DIN GUN HILL. Cri.

Farul

Poli tehnica Timișoa- 
dunâ ce în tur a 

LEGHE 
speră

parte de VESELIE LA 
ACAPULCO, mai ales 
că Farul luminează CO
RĂBIILE LUNGI 
retrogradării, 
gistul, care în 
categorie se 
TRANZIT, se 
la un DIVORȚ 
LIAN, . ‘ *
goriei B: ÎN 
NUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE.

... Dar nu se știe ce 
va aduce ULTIMA CA
VALCADA SPRE SAN
TA CRUZ, cînd va a 
vea loc FINALA BU 
CLUCAȘĂ ediției
1965—

ale 
Siderur- 

prima 
află în 
așteaptă 

“ ITA- 
spunî.ndu-i cate- 

B: ÎN GE-

In formația fotbaliști- ggj 
lor dinamoviști a debutat 
luni, la meciul cu Dina- = 
mo Pitești, un nou juca- 
tor, care l-a înlocuit îns 
repriza secundă pe Popa. = 
Se numește LAZ AR PÎR- EES 
VU, are 20 de ani și o EȘ 
statură cu adevărat atle- ~ 
tică. Nici nu-i de mirare gg 
Pînă anul trecut, Pîrvu a 
fost atlet ! Fotografia gg 
noastră (probabil ultima 
în postură de atlet) vi-J 
prezintă pe acest tînăr = 
în momentul final a! F=E 
aruncării ciocanului. în r~S 
1965, la campionatele de 
juniori de i]a Poiana Bra- == 
șov, Lazăr Pîrvu s-a cla- -xs 
sat pe locul doi, după ==: 
Gh. Costache, cu 59,95 m. gg

„Am iubit deopotrivă 
fotbalul și atletismul, dar gg 
parcă mai mult pe pri- gg 
mul, ne-a spus Pîrvu. Cu = 
puțină vreme în 
cînd jucam 
fier" din 
n-am visat 
zi cînd voi 
echipă de ...... 
Luni, la debut, eram atît 
de emoționat cum nu știu 
să fi fost vreodată".

(R. VIL.).

urma, 
la „Porțile de 
Orșova, nici 
că va veni o 
evolua într-o 
categoria A.

strălucitor pres- 
voleiului româ- 

majorată de-a 
confruntarea cu 
din Europa. în

ălțimii 
ne-a 

mîndriei de a vedea
continentale. Campi-

masculirtă

CAMPIONILOR
DISPUTATA -DE 
FRUNTAȘE RA-

Noi și noi trofee
Reprezentanții tenisului de masă ro

mânesc au adăugat, an de an tezauru
lui de victorii internaționale noi și noi 
trofee. Cel mai răsunător Succes GaW 
înregistrat jucătoarele noastre Maria 
Alexandru și Geta Pitică la .„mondia
lele" de la Pekin (1961) unde în proba ’ 
de dublu au cucerit titlul suprem. De, 
remarcat că a fost singurul titlu (din 
cele șapte puse în joc) care a revenit 

, reprezentanților Europei. La capitolul

succeselor feminine
cele două ediții ale „C.C.E.* cișttgate 
de formația Voința București (1S6*. 1>6 
și proaspătul titlu de campioană eun 
peană la simplu al maestrei emerite 
sportului Maria Alexandru.

In același timp, tezaurul trofeele 
a fost îmbogățit și de jucătorii no: 
tri, cele mai însemnate rezultate di 
torîndu-se echipei C.S.M Cluj, care s-a 
situat de trei ori pe .primul loc 
„C.C,E.“.

in

POȘTA MAGAZIN
1RIU VARDEI, BUCU- 

— Orașul care vă este
Mediașul (sînteți cumva 
r de-ac-olo?), a avut o... 
mtantă în categoria A la 

fotbal: Gaz
8—19. Ea s-a clasat însă pe 
mul loc și a retrogradat. Să 
spun ceva care o să vă bucu

re mai mult: în 1951, Flacăra 
Mediaș (cat. B) a fost finalistă

„Cupei" după ce eliminase 
n cursă pe U.T.A. și pe Rapid!

C.C.A.— Flacăra Me
as: 3—1.

andrei: szekeli, tg. mu
reș. — Vreți să cunoașteți pă
rerea mea: care echipă va in
tra în categoria A, Jiul, Minerul 
Baia Mare sau A.S.A. Tîrgu Mu
reș? La ce bun. ? Nu contează 
părerile, ci... punctele! Cit pri
vește proverbul pe care îl amin
tiți- — „cînd doi se ceartă (Jiul 
și Minerul) al treilea (A.S.A. 
Țîrgu Mureș) cîștigă", 
putea să vă spun? Să nu se bi- 
zuie fotbaliștii din Tîrgu Mureș 
numai pe... ^proverbe. Nu se 
adeveresc întotdeauna!

ADRIAN CLINCIU, TURNU 
MĂGURELE. — Aveți dreptate Sj 
pe toată linia ! a) se poate exe- == 
cuta un „11 metri" printr-p pasă gg 
înainte, reluată de un coeehiper =■ 
(dar e... nerecomandabil) ; b) = 
este gol valabil dacă mingea, la 
o lovitură indirectă, a fost ațin- g~ 
să de un . al doilea jucător (co- 
echipier ‘ sau: adversar) 'și . a in- == 
trat în poartă ; c) Pahonțu : n-a gg 
jucat decît la Petrolul în catego- 
ria A. ; g=

MARIN PECIU, BRĂIL'A.; — j 
Cite :medalii., dș aur, argint. și 
bronz au cucerit caiaciștii jșiț că- ; 
noiștii noștri, de-a lungul hnilor, ; 
la Jocurile Olimpice, campiona- \ 
tele mondiale și campionatele ; 
europene? Să știți că mi-ați dat j 
de lucru. Noroc că. am absolvit 
recent un curs seral de. . . con
tabilitate! Să ‘..trag linie și ■ să 
adun (sportivii .nil -s-au priceput 
și ei la... adunat?): 3 de aur, 
2 de ârgint și 4 de bronz la J.O;. 
7 de aur, 5 de argint .și 3 -j de 
bronz la „mondiale"; 18 d,e aup, 
11 de argint șl 8 de br&nz Ța 
„europeije".

ION POȘTAȘII
li



Presa străină despre sportivii români Campionatele europene

La redacția noastră sosesc în fie
care zi zeci de ziare si reviste de 
sport, din numeroase țări ale lumii. 
Le răsfoim, îe consultăm și - cu ini
mile pline de bucurie — descoperim 
în ele mereu mai multe articole, cro
nici, comentarii cuprinzînd aprecieri 
elogioase la adresa unor sportivi sau 
a unor echipe românești care ne re
prezintă peste hotare.

Sportul nostru, în trecut un „mare 
anonim", ocupă azi un loc însemnat 
în ierarhia europeană și mondială. 
Faima handbalului, a caiacului, a vo
leiului, a rugbiului nostru, a unor 
sportivi ca Iolanda Balaș, Mihaela 
Peneș, Aurel Vernescu, Maria Alexan
dru, Ion Tiriac și a altora a trecut 
de mult de hotarele țării.

Ca urmare firească, numele sporti
vilor români, ale echipelor noastre 
reprezentative sau de club apar tot 
mai des în paginile presei străine.

Reproducem cîteva titluri sau_ pa
saje, cuprinzînd aprecieri la adresa 
sportului nostru, care se dezvoltă neîn
cetat sub conducerea partidului.

KARLSRUHE, 6 (prin telefon). — în 
localitate au continuat vineri întrece
rile primului tur al campionatelor eu
ropene de lupte libere. Sportivul nos
tru P. Coman (cat. 63 kg) a avut o 
frumoasă comportare 
mare număr de
Jugîer (Franța), 
torie categorică. 
Tedes (U.R.S.S.)
cia), Zunovski (Polonia) b.p. Damico 
(Italia), Dinev (Bulgaria) învinge prin 
tuș pe Dutz (Belgia).

acumulând un 
puncte în meciul cu 
El a obținut o vic- 
La aceeași categorie 
b.p. Ioanidis (Gre-

Poalelungi, la cat. 
în primul tur, un

P. 
ținut, 
bun învingîndu-1 prin tuș pe austriacul 

In turul următor Poalelungi 
) care > 

meci

70 kg, S ob- 
rezultat foarte

Revista „SPORT ILLUSTR1ER- 
TE" din R. F. Germană a 
crat două pagini (cu text 
tografii) excelentei noastre 
IOLANDA BALAȘ.

Printre altele în articol se
„Cu 1,91 m deasupra suprafeței 

pămîntului ea domină lumea sări-

consa- 
și fo- 
atlete

scrie :

Titlul de mai sus („ROMANII AU ENTUZIASMAT PUBLICUL DIN 
DORTMUND*) este reprodus din ziarul austriac „Volksstimme*, care a 
consacrat o amplă cronică meciului cîștigat de handbaliștii noștri în fața

reprezentativei R. F. Germane (22— 
14). Din text spicuim ; „Echipa vest- 
germană a fost prea lentă în fața 
unei formații alcătuite din atleți foar
te rapizi. Ea a fost depășită de 
cursivitatea și fantezia românilor. Re
prezentativa României a combinat cu 
un iureș irezistibil, făcînd o adevăra
tă demonstrație.".

toarelor de înălțime. Concurente 
din toate țările lumii încearcă să 
atingă această înălțime pe care nu
mai ea este suverană... Dar aceste 
încercări eșuează. Cu admirație și 
recunoștință, dar și cu o oarecare 
invidie, privește lumea spre acea 
femeie care pentru marele public 
se numește Balaș, iar pentru prie
tenele ei „Ioli* : Da, ea este Io- 
landa Balaș, recordmană mondială 
la înălțime și campioană olimpică 
la Roma și Tokio... Ea este Iolanda 
Balaș din România — minunea 
blondă din lumea săritoarelor de 
înălțime — și care contează pe 
cucerirea titlului olimpic și la 
Ciudad de Mexico. Pe de o parte, 
cei care vor fi în tribunele de la 
Ciudad de Mexico vor avea desigur 
un prilej de bucurie să vadă pe 
Iolanda Balaș cîștigînd din nou 
medalia de aur, iar, pe de altă 
parte, adversarele ei vor trebui să 
renunțe la ideea locului I. Se poate 
spune de pe acum că pentru Jo
curile Olimpice din 1968 zarurile 
pentru, locul întîi în proba de înăl
țime femei au fost aruncate

Ziarul „DEUTSCHES SPORT 
ECHO" din Berlin a publicat o pa
gină întreagă despre succesele ca- 
noiștilor și caiaciștilor români. Pe 
Aurel Vernescu ziarul îl numește 
„un gigant al padelei", iar despre 
Vasile Nicoară spune că este „ca- 
iacistul cu aripi".

Iată cîteva fragmente din acest ar
ticol : „Viteza unui Aurei Vernescu, 
campion mondial la caiac 1 în pro
ba de 500 m și vicecampion pe 1 000 
m. este de necontestat. Atletul înalt 
de 1.90 m este realmente un gigant 
al padelei. Pe bună dreptate, el nu 
este numai un caăaeist rapid, ci și 
un desâvîrșit sportiv; el și-a deschis 
ușile spre sportul său preferat prac- 
ticind mai intii atletismul...”.

„In România caiacul și canoea au 
devenit sporturi foarte populare. 
Tot mai mulți tineri din întreaga 
tară iubesc acest frumos sport- Pe 
lacul artificial de lingă marele oraș 
industrial Reșița, pe râurile din 
Arad și Timișoara dar in special In 
Delta Dunării vezi un tineret tumul
tuos care, miine, va apare în arena 
mondială”.

„LA DEpECHE DU MIDI" — Toulouse.
Comentînd recenta întîlnire dintre selecționatele Pirineilor și 

Bucureștiului, care a revenit rugbiștilor români cu scorul categoric 
de 22—6, ziarul mai sus citat scrie, între altele i

„Românii ne-au oferit un rugbi total, de un mare clasicism, 
desigur, dar mai înflorit decît în trecut.

...Pachetul de înaintași este 
arma de măiestrie a românilor. 
Dar, o surpriză agreabilă au con
stituit-o treisferturile. Lungi lo
vituri de picior în tușe, precizie 
dezarmantă... O echipă completă 
în toate liniile, bine organizată 
și cu o bună condiție fizică..."

România — U.R.S.S
Ia gimnastică feminină
Astăzi începe în sala Floreasca, 

întîlnirea internațională dintre echi
pele feminine ale României și Uniu
nii Sovietice. Valoarea gimnastelor 
participante la această competiție, în 
frunte cu Zinaida Drujimna, Lud
mila Surmeniova, Lidia Labuneț, 
Cristina Ioniță, Rozalia Baizat-Fili- 
pescu, Rodica Apăteanu, este o ga
ranție a nivelului înalt la care se 
vor desfășura întrecerile. Exercițiile 
cu care vor evolua componentele ce
lor două echipe (sîmbătă — impuse, 
duminică — liber alese) sînt cele pe 
care le pregătesc pentru campiona
tele mondiale de la Dortmund.

Saghe. 1_ ____ _______
luptă cu Bimbalov (Bulgaria) 
realizat și el un tuș în primul 
cu Penttiia (Finlanda).

I. Popescu (cat. 78 kg), s-a 
cut cu campionul mondial Atalai 
cia) și a pierdut la puncte.

In turul II Coman îl învinge prin 
tuș pe Dutz (Belgia), iar Poalelungi 
face meci nul cu Bimbalov (Bulga
ria).

In cadrul categoriei 87 kg Fr. Boia 
a pierdut surprînz.ător prin tuș în fața 
cehoslovacului Urban. Acuzînd un ac
cident el s-a retras din concurs.

întrecerile continuă sîmbătă și du
minică.

între-
(Tur-

Datele finalei
„C.C.E.“ la volei
Rapid — Dinamo
Ieri au fost stabilite datele Ia care 

se vor disputa partidele masculine de 
volei Rapid—Dinamo, din cadrul finalc/i 
„Cupei campionilor europeni*: 14 și zȘI 
luai. In caz de egalitate de victorii, cele 
două echipe vor juca — în conformitate 
cu regulamentul „G.C.E." — un al trei
lea meci, decisiv, la 22 mai.

PE SCURT
ECHIPA ROMÂNIEI 

LA CEA DE-A XIX-A EDIȚIE 
A „CURSEI PĂCII"

Vineri dimineața a plecat la Fraga 
echipa de ciclism a țării noastre, care 
va participa la cea de a XlX-a ediție 
a „Cursei Păcii", Praga—Varșovia— 
Berlin. Reprezentativa României este de 
fapt o echipă de tineret care cuprinde 
patru debutahțî în marea întrecere 
(C. Ciocan, C. Grigore, N. Ciumeti, 
Gh. Suciu), pe tînărul rutier Ion Ar
deleana și pe IC alter Ziegler, un ciclist 
cu experiență cart va avea rolul de 
coordonator. Echipa este condusă de an
trenorul Ernest Gol goți. Startul se va 
da la 9 mai din Praga.

C.S.M. II CLUJ - LOKOMOTIV
BRNO 5-4, LA TENIS DE MASA

CLUJ (prin telefon). Joi s-a dispu
tat în localitate întîlnirea amicală de 
tenis de masă C.S.M. II Cluj—Loko
motiv Brno. Victoria a revenit sportivi
lor români cu scorul de 5—4 s 
(P. Radvani-eoiesp.).

FOTBALIȘTII DE LA PROGRESUL 
AU JUCAT ÎN BULGARIA

Miercuri echipa bucureșteană Pro
gresul a jucat în Bulgaria, la Russe.

în compania formației 
revanșa partidei susținută la 20 aprilie 
în Capitală și în care formația oaspe 
a cîștigat cu 3—1. De data asta Pro
gresul a jucat mai bine și a terminat 
la egalitate, 1—1 (1—1). Golul echi
pei române a fost înscris de Unguroîu.

locale Dunav,

ÎNTRECERILE ATLEJILOR AMERICANI

NEW YORK 6 (Agerpres). — Atle- 
ții americani 
tate bune în
San Antonio, 

loasă a fost 
prăjina, unde 
au trecut 5.18 
ker a realizat 
apropiindu-se
S.U.A. Ralph Boston a cîștigat săritura 
de lungime cu 8,03 m, iar proba de 
disc a revenit lui Carlsen cu 59,44 m. 
Acesta din urmă a reușit să-1 învingă 
pe campionul olimpic Oerter 
Și la aruncarea ciocanului.
probei Connoly a fost întrecut
ke, care a

Intr-un
a cîștigat 
cu 19,90 
prăjina cu 5,03 metru

cîteva reznl- 
desfășurat

au obținut 
concursul
Deosebit de spectacu- 

întrecerea 
atît Pennel cît și Krik 
m. La triplu salt. Wal- 

performanta de 16,41 m, 
la 2 cm de recordul

săritorilor cu

(59,34). 
favoritul

realizat 68.24 m. 
alt concurs, Randy 
proba de aruncarea 
m, iar Burton săritura

Matson 
greutății 

cu

K'bumul nostru are in continuare 
'vile încă albe, din calendarul 

anului 1356...
Campionatele europene de atletism. 

august — septembrie, Budapesta. Cam
pionatul european feminin de baschet, 
octombrie, Cluj și sibiu. Campionatele 
mondiale masculine de canotaj acade
mic, septembrie, Bled. Campionatele 
europene feminine de canotaj acade
mic, august. Londra. Campionatele mon
diale de caiac-canoe. august, lacul 
Grunau. Campionatele mondiale de gim
nastică septembrie, Dortmund. Cam
pionatele europene de lupte, mai, R.F. 
Germană Campionatele mondiale de 
lupte, iunie, Toledo. Campionatele eu
ropene de matație, august. Utrecht. 
Campionatele mondiale de popice, iunie 
București. Campionatele mondiale 
scrimă, Iulie, Moscova, 
mondiale de tir, iulie 
Campionatele mondiale 
gust—septembrie, Praga.

Și multe, multe alte file, deschise suc
ceselor pe care le așteptăm în acest an, 
în anul preolimpic 1967 si în 1968. anul 
marii întreceri de la Ciudad de Me
xico, Jocurile Olimpice de vară.

Sîntem convinși că sportivii noștri, 
care se bucură de condiții de pregătire

de
Campionatele 

Wiesbaden, 
de volei, au-

«u _ i; c a

tot mai bune, create prin grija părin
tească a partidului vor fi la înălțimea 
așteptărilor, vor aduce noi succese 
patriei noastre socialiste.
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