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1 IN articol pentru «Sportul popular"? De ce 
vârât ca acum nu moi proebe nici un sport. Si 

adv-verat est® faptul că prea putini m-cu văzut, în ann
. -k^isiind k> un meci de box seu Ic o intdnire de fotbal, 
ir cceosta nu înseamnă nimic In tinerețe.. In tinerețe cine 
a bătut mi Io (notă cu coleaii, cine n-a
srgat intre { s-a tăiat resufterea, cine n-c
■xat cu — .eră mănuși, cine n-a rnceccct so-si biruie odver- 
rul la „greco-romane"? Mi-au plăcut muft spo«-turile s: ani 

zile cm urmărit cu interes meciurile de box care consti- 
au adevărate spectacole ș; în care vedeteie se -urneau Jim 

Toma Aurel, Lucian Popescu, iar cevc mai tirziu Ion 
llie împăratul. Ani de zile am 'os- nelipsit 

iile de lupte greco-romone cere cveou loc 
i Circ Sidoli, de pe chetv' D:mbovitei. Petre 

nda... Jean Chirtop...
î?e urerfi o venit războiul Oomenii țire fiind ocupați să

. n-au ma: avut timp 
e nebunească - s-a 

întors iaresi la sport,

Cei 
mai

în urma trierii marelui
număr de răspunsuri trimise 
de cititorii ziarului nostru la 
tradiționala anchetă de Anul 
Nou, a fost stabilit următo
rul clasament al celor mai 
buni 10 sportivi români ai 
anului 1966 :

1. Aurel VEKNESCU (ca
iac).

buni
10 2. Virgil ATANASIU (tir).

3. Aurel DRĂGAN (volei).sportivi 4. Cristina BALABAN 
(înot).

români 5. Nicolae MARTINESCU 
(lupte greco-romane).

6. Iolanda BALAȘ (atleâi tism).

7. Hon ȚIRIAC (tenis).

onului 8. Alexandra NICOLAU 
(șah).

9. Petre PERJE (popice).1966 10. Ion P1RCALAB (fot
bal).

Citiți in pagina a 3-a a- 
mănunte despre această an
chetă.

îmtM)s‘sț inii ne citii pe difer?» frontjr 
sport Dar războiul - ea orice oăur 

răvit într-o zi, și oamenii tineri s-au re 
sportul pur, practiced din

E uimitor ce amploare a luat 
tboi mondial in țara .noastră, co și 
rerea mea, acesta este in

upe cel de-cl dotiec 
întreaga 'urne. După 

■ ___ __________ semn d» mare șo
fate morală: să te intreci sub privirile a mu ocne si m lioane 
oameni (televiziunea o făcut oosibi'ă ocec ‘c minune! orâ- 

du-ti forța si iscusința si să fie aolcudot ș încununat cel 
va birui...
în sport se peete-cîștiga ușor celebritatea.. AI. se pare, 

.ă cc tot atît efeuscr. se-si pocie pierde. Peatrir noi, riitori< 
e moi dificil so oțuwm-o fi cunoscuti. Mult rr 
nu se creadă- că am fi e «mva âeîosi pe sportivi.

cidmirăm st ne bucurăm de victoriile lor ce care - oiunci 
id învingătorii sînt români - le socotim a fi și ale noastre, 
; tuturor. Televiziunea ne do posibilitatea să participăm — 
că pot saune astfel la fiecare întrecere sportivă mai im- 
^entâ. Cînd o asemeneS întrecere se transmite, deschid de 
|Jkc televizorul si urmăresc totul cu adevărate emoții juve- 
e. Am o sinaură părere de rău: ca coaratul de lingă perete 
funcționează si în sens invers Atunci, echipele în inîrecere 
auzi, nu o dată, si aplauzele mele înflăcărate.
Folosesc prileiul ce mi s-a oferit cerîndu-mi-se colaborarea 
..Sportul popular' oentru a transmite tuturor sportivilor 

ștri și tuturor cititorilor acestui simpatic ziar, tradiționalul 
MULTI ANH

PLUGUSORUL$

SPORTIVILOR
ct ■ '»

Aho! Aho C.Copii și frați, Tricolorul nostru drag!
Stați puțin fși nu minați, 
Plug ușorul s^n’scultafi. 
C-am. pțnit cu yoie bună — 
Thrmt datină străfund —
In ajun tic sârliăioare, 
De /In Nou. la Jiecare^y‘—’T~ 
Să țacem cite-o. urare, ff- -

ia mai minați, măi flăcăi ! 
Să răsune munți ,șț văi, 

Jiăi ! Hă i !

Și acum, după ce am făcut 
nțiil lui '66, după ec am in
ia! statisticile și am completat 
ă la ultimul rind tabelele de 
uitate, să ne aruncăm o. pri-
* în viitor, către întrecerile i>r 
e 1967 Ic rezervă sportivilor 
iii.
'roe ramul este bogat. Atît de 
■at, ineît este practic imposî- 

să hotărăști care dintre com
ițiile de i»e agendă ar merita 
datura căitului de afiș. în
s, acum, spre deosebire de a- 

trecut, apropierea unei noi
ții a . Jocurilor Olimpice dă 
mifieatii mai mari fiecărui 
rf, oficial sau neoficial. Pe fi-
* tehnice ale sportivilor, reznl- 
gle înscrise în 196? vor alcă- 
H^ira curbă a valorii (asceu- 
ită sau nu), înaintea ronfritn- 
ilor de la Grenoble și Mexico, 
a.dar, • piuă în anul 1968. 
ificări și examene, examene și 
iiicări...
oră din
an. sportivii 

zeu ți iu -arrua 
'«naționale. în 
ia. -pîrria o 
idealiștii, la 
I .din Suedia, 
ilul -biatloniștilor
t. al tinerilor handbaliști și 
imeri (^criteriile*1 lor au înce-

să fie asimilate unor verita- 
; campionate ale lumii ). “1
rhetbalîsțfhir și al in<*ăto.ri- 
<le tenis de masă. Rind pe 

il, toate sporturile își vor «Ie
rna laiircatii 
Tesîgur, . misiunea reprezentan- 
r noșlri in peeste competiții nu 
rfi ușoară. Ei an datoria să 
Mină și să inlărească pozițiile 
ntașe cucerite intr-o serie de 
rturi (handbal, tir, eaiac-ca- 
. lupte, scrimă, volei s.a.) dar. 
același, timp. -5 uree trepte 

, spre virlul piramidei și in

alte ramuri sportive, mai cu 
mă în acelea care figurează 
programul Jocurilor Olimpice, 
gîndim in primul rind la nalație, 
atletism, gimnastică, baschet, box.

Plinind în valoare condițiile tot 
mai bune de pregătire rare le-au 
fost create, muncind cu |»cr 4 e- 
rcnțl și pasiune, alungind aulo- 
ntullumirea. animali tot timpul de 
dorința de a realiza azi mai mujt . 
decit ieri, iar mîine, mai mult 
dreît azi. sportivii noștri, harnici 
și entuziaști, vor ști — desigur 
— să răspundă îjicrcderii ce le-a 

.fost acprdată. dragostei și pre-..- 
țnirii cu care îi înconjoară între
gul popor.

Să le fie 
sărat numai 
ria sportivă 
patrii socialiste !

ii<« . fuJaHSHnre 
Pentru toți aieia care 
— Fie iarnă, fie vară — 
lie la cap la cap dc țară 
Fele și flăcăi iminici, 
<>ii mai virstnici, ori... pitici, 
Sportului ii- fac amici 
La orașe și la nate.
Fiindcă sport u-i sănătate, 
El ruieșlcf 
OțeleȘte, 
Pe cei miei
Pe 'virstnici 
Face munca 
Șt-i ,pe placul tuturor.
Să urăm, deci, ia toți frații 
Din cluburi, usoeiații, 
Din consilii raionale 
Și din cele regionale, 
Ca iu anul viitor
.Să muncească mai cu spor, 
Pentru ca sportul de masă 
Să pătrundă-n orice casă. 
Și s-aifem, cum se cuvine, 
Săli' și 'stadioiae pline 
De cu zori și pină-n seară. 
Facă sport întreaga țară !

voinici îi crește, 
întinerește, 
mai cu spor

primele zile ale nou-, 
români vor fi 

marilor întreceri 
plin sezon <le 

vor deschide... 
campionatul nioîi- 

Apoi va veni 
și al bobe- 

tinerilor handbaliști

♦

Pentru iubitorii sportului, publi
căm în pagina a 3-a lista, prin
cipalelor competiții internaționale 
ale anului 1967.

In al Altului NOU prag 
li urăm cu voioșie
Munca tot cu sing șă-i fie 
Lui șl celorlalți ffităui.
Le dorim cu toții, măi,

Și canoiști •
Primii fic-ntre balize 
Și din Mexic, in valize
Să ne-aducă cit mai multe 
Locuri „uriii-. (Mai mărunte 
Mai ^vem.rpfecum. se știe ;

<‘.a... TcViv, Ixidic). -
Mițaiți. mai ! Minați, flăcăi, 
Din podele și pagăi,
■$‘2 s<i i iți U,t primii, măi !

Hăi! Hăi!

Mai departe Să urăm. 
.• cumva să îl uităm 
î Pe Virgil Atamisiu,..

Și el țării vrednic fiu. 
Cu pistolu-iȘfoc cu foc, 
Ținti chiar.-și primul loc! 
Că din ciți au concurat, 
Altu-n lume aflat
Mai dibaci. Virgtle, frate, 
In concursurile toate 
Să ciștigi. Să nu te lași, 
Fii, măi, numai printre ași ! 
Locu-ntii, ci^m se cuvine, 
la-ri și pe-alții după tine ! 
Nu doar unul campion... 
S-avem măcar...

Trageți la
un pluton ! 
„decari" flăcăi !

Hăi! Hăi!

Să urăm acum. 
Minați măi, mai cu ternei Te . la cei de la

Celor care, astă-yară, 
Titluri-trei că îmi luară ' 
Și puțin lipsi, măi frate, 
Să le eiștige pe toate.' 
Că dacă străinii. vere, 
Se-ntreceau cu ei pe-o... bere, 
Cișligam (nu-s vorbe-n van) 

fj ..Rahova*-ntr-un an ! 
Minați tot așa, Jlăfăi ! 
Și voi, felelor .' Hăi ! Hăt I 
Tot nouă dintr-una, măi l

su creștem,.frații mei, 
Muncind toi mai cu avinț, 

'j-'TBitrnenl tari ca stînca-n pint 
Tari h jnuschi.. prcyqm e piatra 
Șt iuți tare, ea săgeata !t 
Aprigi fie, ca un 
Și la muncă și la

la mai
■ -

Trageți plygtt L măi feciori, 
Pe la vrednici, anțrenori 
Și sportivi și federații

.. .Care-rn ăsp an satisfacții

. .. Ne-au atius, aur pțirat,. . .

foc,
joc 1 
minați, vaăl! Cit dă
Hăi! Hăi !

Compoziție realizată de N. GțAUDlU De unde-au concurat,-V e,- . - . • •- « / ”- —« .) / V/Win tn J.M **Z) I vț

prilejul Anului Nou 1967, redacția 
ziarului SPORTUL POPULAR urează cititorilor, 
colaboratorilor și corespondenților soi multă 
sănătate, fericire și noi succese în muncă.

LA MULTI ANI!

DIN SUMAR
ANCHETA NOASTRA SCRIITORII

FOTBAL :

GȘ zice, 
popice,

Ce loc ocupă
SPORTUL

in preocupările dv. ?
(pag. 2)

ȘI
SPORTUL

(pag. 4)

. Cind ii trecem in revistă, 
Se cuvine, cred, pe listă 
Să-l înscriem colea-n frunte 
Pe Vernescu, fiindcă-.multe 
Titluri ciștigă, .anume 
El îmi fuse piimu-n lume 
La Griinau, la mondiale, . 
Și, precum văzuși matale, 
Și colo, in Mexic, șus. 
Vestea despre el s-a dus 
Peste mări și peste țări. 
Mindru flutura in zări

Avem încă de urat , 
Pe la cei ce-au câștigat 
După cum se știe, nene, 
Și titluri europene.
Seniori și jupigri, ■ .

. Dintre-atleți ji luptători,
Și (da ! da!) înotători.

.. .. Șirăcuin .tr.ageți. ..plugul, măi, 
„ La voleibaliști, flăcăi !

Rapidișli, 
Dinamoviști,
Fiind-că-s primii-h clasament

M. COSTEA

(Continuare în pag. a 8-a)

CRONICARII ÎȘI RĂSFOIESC 
CARNETELE DE ÎNSEMNĂRI

ACTIVITATEA SPORTIVA
internă și internaționala

(pag. 6)
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CE LOC OCUPA

A

Acetă-

fac acpst lucru cu studenții si stu-

de

relatarea

putea oare chiar

si 
pe

ni s-au Dărui mai semnificative și le vom înfățișa 
la specificul local — ele vor veni în ajutorul multor

reuniunile ce se 
cu o capacitate 
Așadar, fără să 
proqramului lor, 
timpul liber in

școli, 
că ar 
multă 
inului

orele 
aple-

Politehnica Bra- 
ridicării mâies- 

Kirt. 
universitare nu

pregătirea profesională, o mare atenție o acord 
sportive. în afară de faptul că mă fortifică 

îmi aduce satisfacții și îmi oferă posibilitatea

Socotesc, de asemenea, 
trebui să se acorde mai 
atenție dezvoltării turis- 
îrt școală. Cu prilejul

de ce trebuie să-i îndrumam în 
spre practicarea cu regularitate a

de educație fizică. în cele de 
activități sportive și Ia antre
namentele din cadrul secției 
de atletism a asociației spor
tive Știința, conduse de tov. 
profesori Alexandru Berghia- 
nu și Claudia Buiuc.

Dintre cJorințele mele cu 
caracter sportiv îmi permit să 
amintesc pe aceea de a se or
ganiza mai multe întreceri de 
atletism și gimnastică între

astfel de frază : 
Pîrcalah i-a mar-

asociației. N-ar 
ca acestor in

se facă o mai 
eficientă popu-

„Anul 1966 mi-a adus mul
tiple satisfacții. Printre ele 
— la loc de frunte — se află 
și acelea că am încheiat pri
mul trimestru numai cu medii 
de 9 și 10 și mi-am îmbunătățit 
simțitor rezultatele în cele 
două probe atletice care mă 
pasionează : săritura în înăl
țime și aruncarea greutății.

Pentru atletism mă pregătesc 
cu diferite prilejuri : în orele

deosebită plăcere... 
în ultima vreme 

reamintit și de mai 
mea pasiune pentru

excursiilor ne putem îmbogăți 
cunoștințele în diferite dome
nii de activitate și putem face 
sport în mijlocul naturii**';

_ ori
raionului Călărași”, competiție care angrenează 

dată peste 160 de participant! și am obtinut de 
victoria în întrecerile Spart achiadei de vară 
19ăî mă voi pregăti cu și mai multă atenție pentri 
în ciclism noi performanțe. Eu nu uit că maestru 
Vasile Burlacu a început să practice ciclismul fiind 
zootehnist și a ajuns campion și recordman al țării, 

cel mai important este conștiinciozitatea cu care te

forțele și ta-cntul. pot 
aptifuduv pentru t»n 

sau altul. Cu prilejul 
campionatului a- 

sportive pot fi re
el ie înzestrate.

să discutăm mai mult despre 
campionatul 
fi nare firesc 
treceri să 11 
atentă și mai
larizare ? Eu și tovarășii mei 
de muncă socotim că este 
competiția cea mai indicată 
pentru a antrena in practica
rea sportului o mare masă 
de tineri și virstnici In aceas
tă cnmperiție eț isi pt»t veri
fica forțele și ta-cntul. 
dovedi aptituduv pentru 
sfx>rt 
întrecerilor 
sociației
marcate

la bacul asociației

SPORTUL
IN PREOCUPĂRILE DV.!

Educația fizică — cu multiplele sale influente pozitive 
asupra dezvoltării armonioase a generației în creștere, 
asupra menținerii și întăririi sănătății, în educația tineretului, 
în petrecerea plăcută și utilă a timpului liber a! oamenilor 
muncii - este astăzi omniprezentă. La orașe ca și la sate, 
în uzine, pe șanfere și în cooperative agricole de produc
ție, în școli și universități, sportul își semnalează astăzi pre
tutindeni prezenta cotidiană.

Fiind o 
partidul și

problemă care preocupă pe toți cetățenii țării, 
guvernul îi acordă o deosebită grijă, asigurînd

Ce loc ocupă sportul in activitatea dv. cotidiană?
Cind și unde îl practicați ?
Ce preferințe sportive aveți pentru anul 1967?

Dintre răspunsurile primite le-am selecționat pe cel" care
Avem convingerea câ — adaptate 

observații interesante.
cititorilor în această paqinc -------  ----- _
asociații si cluburi snortîve. deoarece cuorincJ sugestii si

tâslle'Jimofte 

frezor 
laAtdierde RJtRIași

(Mitra naniw că hu e- 
xistă zi in care să nu mâ 
..Intilnrsc* cu sportul. După 
încheierea orelor <le preeram, 
găsesc întotdeauna posibili
tatea să joc o partidă de 
șah, să schimb două-trei 
mingi cu un alt pasionat al 
tenisului de masă, să-mi în
cerc puterea șutului— Un alt 
aspect al pasiunii mele pen
tru sport este acela că sint 
un spectator statornic al în- 
tîlnirilor de fotbal f.thi** ru 
Locomotiva Iași. și. bineîn
țeles, cu C.S.M.S.) sl volei.

Am 31 de ani si vă mărtu
risesc că mă afectează lipsa 
de dragoste și de interes a 
celor ce se ocupă de organi
zarea activității sportive la

Atelier*** S.M.R. lași Ati 
mieles eâ este vorba de con
siliul awwlatiri sportiv*. Nu 
de mull, aveam o popicari*, 
unde multi dintre noi ne în
treceam in timoul liber. Par. 
n-a avut nimeni erij* de 
ea si acum stă dată uitării, 
se deeradeară. In asociația 
noastră linseste initiative or- 
eanirării unor i«tre***i nnpu- 
lare care să-i moluliaese la 
startul competițiilor ne teti 
iubitorii sportului. să-i men
țină an-rmaU m întreceri 
oerioade mai mari de tirnn 
Se simte nevoia ca treburile 
sportive să se arie in mtiuHe 
unor oameni eu adevărat pa
sionați de sport”.

Jrina 'Dulcu 

studentă. anuLK.
Institutul Politehnic Brasov

„După 
pregătirii 
fizic, ea 
de a mă destinde după eforlurle intelectuale. Practic 
cu reqularitate gimnastica. Am îndrăqit-o in liceu dato
rită profesoarei I’iana Diaconescu, care a s'iut să ne 
demonstreze practic frumusețea acestui sport. De atunci, 
nu există zi în care să nu mă pregătesc. Ani ajuns să 
obțin categoria I de clasificare și «ă fiu selecționată în 
secția de performantă a clubului sportiv 
șov. Acum, îndrumătorul meu pe drumul 
triei sportive este Iov. profesor Dragos

Consider că întrecerile campionatelor 
acoperă necesitățile competitionale ale masei iubitorilor 
sportului din universități. Propun organizarea unor con
cursuri între centrele universitare, a unor întreceri pe 
ramuri de sport și, poate, competiții intre studenții de 
la facultăți similare din diferite centre. Astăzi, cînd 
numărul facultăților a sporit, cind există institute de 
învățămint superior în numeroase orașe ale tării, este 
firesc să se găsească noi posibilități pentru ca studenții 
să-și măsoare forțele și pe terenul de sport*.

(sfaghel  J/âstase 

operator laminonst 
la Combinatul Siderurgic 

Ga/ați

„Prietenia mea cu sportul 
datează din copilărie. Nu 
este, firește, un lucru ieșit 
din comun. Toți am „bătut” 
mingea în copilărie, am a- 
lergat și, dacă am avut un 
rîu prin apropiere am înotat. 
Legătura mea cu sportul a 
durat însă peste ani. La Ga
lați mai întîi și. apoi, la 
București, la clubul sportiv 
Steaua, am practicat canota
jul. Sportul a devenit, astfel, 
pentru mine o obișnuință, un 
lucru de care ny te poți des
părți chiar dacă nu mai ești 
la prima... tinerețe.

Din timpul meu liber, o 
bună parte o acord sportului.

Iarna, particip la antrenamen
tele de 
sportive Ancora, iar vara co
lind cu 
Dunărea.
mi-am 
vechea 
fotbal. Am devenit instructor 
voluntar și pregătesc echipa 
de fotbal a schimbului A de 
la laminorul de tablă groasă, 
din care fac parte și ca ju
cător. Actualmente. partici
păm la campionatul asociației 
sportive, o competiție care se 
bucură de multă simpatie în 
rîndul muncitorilor din com
binatul nostru.

Și, fiindcă a venit vorba, 

tuturor condiții optime de practicare a sportului. Stadioane 
și soli, terenuri si bazine, materiale și echipament spor
tiv, cadre cu calificare superioara se afla astăzi la înde- 
mina celor ce au îndrăgit o lamură sportivă sau alta.

Pentru a înlesni organelor și organizațiilor sportive o 
mai bună cunoaștere a preferințelor iubitorilor sportului, 
a problemelor organizatorice și tehnice care-i frămîntă pe 
aceștia, ziarul nostru a inițiat o anchetă, adresînd unor 
oameni de vîrste și profesii diferite următoarele între
bări:

care să formeze -ucleul unor 
echipe noi. As propune ca 
aceste echipe să fie încadra
te intr-o activitate cc-ntinuă 
la nivel orășenesc. Se găsesc 
destule posibilități : fie în
tâlniri cu echipele r aso
ciații sportive, care să devi
nă traditionale. fie cuprinde
rea lor Intr-o serie 3 a estn- 
pionatului orășenesc, fie or
ganizarea unor cupe. Și încă 
o remarcă : mai ma’iă pre
ocupare pentru amenajarea 
terenurilor simole. pe care 
să se poată desfășura simul? 
tan întreceri la fotbal, volei, 
handbal ș.a.“.

cAcadJ&duca T&pon 

președinte a! Filialei din Cluj 
a Academiei RSR

„Sint fără rezerve, adepta practicării exercițiilor fizice. 
Am practicat, cu pasiune chiar, înotul, schiul și tenisul 
de ctmp. Astăzi, mă dedic drumeției, turismului cum i 
se spune in terminoloqia sportivă. Consider că este una 
dintre cele mai complete forme de recreere activă. In 
mijlocul naturii ai satisfacții depline, te simți tinăr, tot 
mai linăr. .Aștept întotdeauna cu nerăbdare — după 
de mnncă proi-sională petrecute in laboratoare sau 
cată deasupra cărților — să merg intr-o excursie.

Fxercițiul fizic ar trebui să fie practicat de toți 
tenii țării. Sportul aduce o mare contribuție la realizarea 
unor generații bine dezvoltate fizic și intelectual, la edu
carea tineretului, lată 
permanentă ne tineri 
exercițiului fizic.

Fu mă străduiesc să 
dentele. Dacă s-ar face o anchetă, ar reieși, îără îndoială, 
că loarte putini dintre ei folosesc zilele de odihnă pentru 
excursii si sport. Prea mult spațiu iși qăsesc in proaramul 
lor plimbările fără rost pe ..Corso" si 
desfășoară in aerul viciat al unor săli 
redusă iată de numărul participanlilor 
se considere o imixtiune in aranjarea 
trebuie să-i îndrumăm să-si Moșească 
mod plăcui si util, să dăruiască sportului ore de răgaz, 
pentru că vur fi din plin răsplătiți pentru dărnicia lor".

eAlexandru Chiritesca 
dev. dasaxIaB. Liceulnrf 

Sighișoara

Oameni de diferite vîrste și profesii și-au spus cuvîntul în cadrul acestei anchete. Multe dintre sugestiile lor 
pot prilejui puncte de plecare în activitatea anului 1967 care - și în sport - începe... iot la 1 ianuarie. Interlo
cutorii noștri au reușit să ne creeze imaginea dragostei de care se bucură activitatea sportivă în rîndul cetățenilor 
patriei. Acestei pasiuni trebuie să-i corespundă un interes tot mai mare din partea organelor și organizațiilor sportive, 
o mai atentă cercetare a preferințelor amatorilor de sport, precum și crearea unor condiții tot mai bune pentru 
ca mase tot mai largi de oameni ai muncii să practice cu regularitate exercițiile fizice, iar anul 1967 ne oferă din 
plin posibilitatea realizării acestor obiective.

c/Karia Căprarii 

brigadieră !a C A P. 
Radu Negru Călărași

„Mie imi place ciclismul. Parcurg zilnic zeci de kilometri 
pe bicicletă și de fiecare dată mă simt mai puțin obosită. De 
ia o tarla la alta, de la sediul cooperativei pe ogoare siu de 
ia locul de muncă pînă acasă folosesc întotdeauna bicicleta 
șl apreape că nu mai am nevoie de un alt antrenament pen
tru întrecerile sportive la care particip. Cel puțin performan
țele mi-au demonstrat aceasta : am ciștigat de două ori locul 
I in „Turul '
de fiecare 
două ori

în anul 
a realiza 
sportului 
brigadier 
Lucrul 
antrenezi.

Mă voi strădui, de asemenea, să deschid gustul pentru sport 
și altor fete de la noi. Poate însă că și organele care se 
ocupă de organizarea și desfășurarea activității sportive ar 
trebui să dovedească mai multă insistență, mai multă grijă 
pentru cuprinderea fetelor în practicarea sportului. Mai mul
te competiții, o mai intensă propagandă și stimularea morală 
a performerelor prin intermediul presei ar contribui la muri
rea continuă a numărului participantelor la întrecerile spo4l 
live. Deci, atenție !*.

florin Crăcumescu 
șef de echipaj 

pe cargou!„Oradea"

„Să încerc să definesc lo
cul sportului in preocupă
rile mele. Din timpul liber 
dăruiesc o parte familiei, o 
alta pasiunii meie pentru 
film și literatură și o alta
— nu este nici cea mai 
mică și nici ultima în or
dinea importantei — sportu
lui. Ara practicat cîndva 
cu regularitate înotul 
fotbalul. Acum, însă, 
vas sste greu să le rămîn 
credincios. Le-am înlocuit
— pe timpul lunqilor noas
tre călătorii — cu șahul și 
gimnastica. Disputele pa
sionante pentru desemna
rea celui mai buu șahist al 
cargoului sau pentru titlul 
de „maestru al qimnasticii" 
silit la ordinea zilei și ele 
suscită de fiecare dată un 
interes major. Cînd, însă, 
ne oprim prin porturi, re
devenim prietenii fotbalu
lui. în compania altor echi
pe de pe vasele românești 
sau de pe cele străine ju
căm fotbal pe toate... me
ridianele.

Preferințele mele nu se 
referă însă la acțiunile 
sportive ale echipajului 
cargoului „Oradea". Ele 
vizează sportul românesc. 
Pe cargou ascultăm cu e- 
mcție transmisiunile radio
fonice de la întîlnirile spor
tive internaționale. $i am 
dori ca în 1967 sportul 
nostru să aibă reprezentant! ' 
la startul tuturor marilor 
întîlniri internaționale, iar 
crainicii să nv comunice 
numai succese. Nu vă pu
teți imagina cît este 
plăcut ca, fiind în largul 
mării, să asculți 
unor noi victorii sportive 
românești! Lucrul acesta 
ne stimulează și ne simțim 
mîndri cînd un marinar de 
pe o navă străină ne bate 
pe umăr și ne spune: 
,,Bravo ! Vernescu a câști
gat din nou medalia de 
aur !* Cînd voin putea auzi 
și o 
„Bravo ! 
cat trei goluri lui Sarti 
Nu s-ar 
în 1967 ?



El MAI BUNI
Rezultatul anchetei noastre 

de Anul Nou

ÎPORTIVI ROMÂNI 
Al ANULUI 1966
Potrivit tradiției de Anul Nou, ziarul „Sportul popular*1 a organizat ancheta 

pentru stabilirea celor mai buni 10 sportivi români din 1966. La redacție au sosit 
răspunsuri ale iubitorilor de sport din toate regiunile țârii. In baza lor, redacția a 
alcâtuit clasamentul celor mai buni 10 sportivi din ocest an și vâ prezintă princi- 

’■< palele lor succese.

I 1. AUREL VERNESCU (caiac). 
Excelentul nostru sportiv a do- 
Ininat cu autoritate majoritatea 
Eoni petit iilor internaționale din 
E< est an, îmbogăț indii-și substan
țial colecția de titluri și medalii. 
Ea cea mai mare întrecere a caia- 
E, iști lor — campionatele mondiale 
lie la G rimau — Aurel Vemescu 
li urcat de două ori pe treapta 
Eea mai înaltă a podiumului și a 
Ewcerit, în plus, o medalie <le ar- 
Eint și ftTfla de bronz. Multiplul 
liostru campion mondial a avut o 
Evoluție strălucită și jmj lacul Xo- 
Ehimilco, la a ll-a săptămînă 
sportivă preolimpică, unde, în 
Eompania unor adversari extrem 
■ie valoroși, a stabilit un veritabil 
record, obținînd victoria în cinci 
Erobe.
I La unele dintre aceste succese 
Ele caiacului romanesc, împreună 
|:u Verncsei» an contribuit și co
legii săi de echipă A fana.sie S<*iot- 
Eic, Mihai Țurcaș, Dimitrie lva~ 
liov, Anton Calenic ș.a.

I 2. VIRGIL A FANAȘIV (tir). 
Eenlru tinărul arhitect care prac
tică cu pasiune proba de pistol 
Ldtr/.ă, 1966 a fost anul marii 
Hpr afirmări. La ^mondialele*4 de L Wiesbaden, Virgil Alanasiti și-a 
înscris pentru prima oară numele 
■ie taliclul de onoare al campio- 
lni lor lumii, ca și pe acela al 
■recordmanilor mondiali. Cu 596 p, 
lei s-a clasat pe primul loc, con* 
Itinuînd altfel tradiția succeselor 
Ide prestigiu obținute de trăgătorii 
[romani la marile competiții in- 
It croat io na le.

57 AUREL DRÂGAN (volei). 
[Căpitanul echipei noastre repre
zentative, care a cucerit medalia 
Ide argint la C.M. de la Fraga, 
[și-a dovedit și în acest an înalta 
măiestrie sportivă, completată de 
o remarcabilă voință și putere de 
[luptă. Spectatorii praghezi și spe- 
Icialiștii prezenți la întrecerile 
leanipionatului mondial l-au aplau- 
Idat cu căldură, considerindu-1 
printre cei mai valoroși jucători 
ai cornj>etiției. Aurel Drăgan ră- 
Imine pentru tinerii noștri volei
baliști un exemplu de dăruire 
pentru sportul pe care-1 prac
tică, de seriozitate în pregătire 

I și în întreaga sa comportare.

L/ CRISTINA BALABAN (înot). 
[natația românească a cucerit în 
1966 prima medalie la un cam
pionat european. în bazinul .Den 

JloHiiMrl", din Utrecht, liuăra 
noastră înotătoare, în întrecere cu 
faimoasele Cristine Caron și Linda 
Ludgruve, a obținut „hr-uizul , 
care a consacrat-® printre frunta
șele probei dc 100 iu spate. Cris
tina a deschis astlel „pîrlia* unor 
performanțe care, pînă nu de 
mult, păreau inaccesibile înotăto
rilor noștri. Avem speranța că. în 
anul prrolitupic, Cristina Bal a ban 
și celelalte speranțe ale natației 
noastre \or face noi pași înainte.

5. NICOLA E MARTINESCU 
(lapte ftreco-nnnane). La întrece
rile „europenelor* de la Essen, 
Mariinescu și-a realizat marea 
dorință de a cîștiga titlul de cel 
mai puternic luptător al conti
nentului nostru. Vînjosul flăcău 
de pe meleagurile gâtățene, des
coperit cu câțiva ani în urmă cu 
prilejul unei competiții sportive 
de masă, a marcat in 1**66 un 
progres evident, ureînd o treaptă 
importantă iu ierarhia sportului 
internațional și dîtidu-nc îndrep
tățite speranțe într-o comportare 
rit mai frumoasă la viitoarea edi
ție a C.M. programată la Bucu
rești.

6. 1OLANDA BALAȘ foHcrixm;. 
Neînvinsă de un deceniu, lolanda 
Balaș se prezintă în acest sfîrșit 
de an cu un bilanț bogat în per
formanțe de valoare. Cu rezulta
tul de 1,84 m realizat la cam
pionatele republicane de la Cluj 
ea a condus și în 1966 în clasa
mentul mondial al probei de să
ritură in înălțime. Absentă la ul
timele concursuri ale sezonului, 
din cauza unui traumatism la 
tendonul piciorului de bătaie, Io- 
landa s-a refăcut și se pregătește 
cu aceeași sîrguință ca și pînă 
acum pentru concursurile anului 
ce vine și pentru asaltul spre cea 
de-a treia medalie olimpică de 
aur.

7. ION ȚI R IAC (tenis de cimp). 
Campionul țârii noastre a avut 
un sezon bogat în concursuri in
ternaționale de amploare, în ca
drul cărora a întâlnit multe din 
marile „rachete* ale lumii. Câști
gător al concursurilor de la Ale
xandria, Bruxelles, Portschach și 
Nottingham, finalist la mari tur
nee, în special (alături de Hie 
Năstase) la cel de la Roland Car- 
ros, Ion Țiriac a realizat victorii 
de prestigiu asupra unor tenis-

ca Cui vas, Rif- 
Fletcher, Drvs-

mani consacra ți 
felt, Lundquist, 
dale.

8. ALEXANDRA NiCOLAU 
(șah). Cele două victorii reali
zate de valoroasa noastră șahislă 
in fața campioanei mondiale Nona 
Gaprindașviii i-au adus un fru
mos prestigiu. Dintre celelalte 
mari succese repurtate în 1964» 
aiuiiilim câștigarea turneelor inter
naționale dc la Belgrad și Bever- 
wijk, precum și locul doi in tur
neul zonal dc ia Vama, care i-a 
asigurat participarea, in 1967, la 
turneul candidatelor pentru titlul 
mondial. Subliniem, de asemenea, 
faptul că jucind la prima masă 
la C.M. pe echipe de la Uber- 
hausen, Afexandra Nicolau a ter
minat competiția neînvinsă, reali- 
zind 80 la sută din punctajul 
maxim și aducînd astiel o con
tribuție ho târî luare la ocuparea 
locului doi de către reprezentati
va feminină a României.

9. PETRE PERJE (/topice). 
Printre învingătorii ultimei ediții 
a campionatelor mondiale, deslă- 
șurale la București, s-a numărat 
și sportivul cinipinean Purje. El 
a obținut două medalii de aur — 
una în proba dc perechi (alături 
de C. Radulescu) și cealaltă in 
proba pe echipe. Recent, Petre 
Purje a confirmat succesele de Ia 
București ciștigind marea compe
tiție internațională de la Aue.

10. ION PIRCÂLAB (jfitbal). 
Rapidul extrem dreapta al echipei 
reprezentative a cișligal și în a- 
cest an simpatia iubitorilor de 
fotbal, pentru evoluțiile sale spec
taculoase, pentru valoarea tehni
că ridicată a 'jeetdui său și, une
ori, pentru eficacitatea șuturilor 
sale. Ion Pârcălab și-a adus o 
contribuție prețioasă la succesele 
înregistrate de fotbalul românesc 
în sezonul trecut.

★
In clasamentul întocmit de re

dacție pe marginea răspunsurilor 
primite de la cititori figurează, 
firesc, doar primii 10 sportivi ai 
anului 19()6. Au mai primit însă 
numeroase voturi și alții: AFA- 
NASIE SC1OTN1C (caiac), FLO
RIN GHEORGHIU (șah), Nl- 
COLAE GijU (box). VIORICA 
VTSCOPOLEANU și ȘERBAN 
CIOCHINA (atletism), MIHAI 
ALBU (baschet), CORNEL PO
PA, MI HAI 1ONESCU, DAN 
COE și N1C0LAE DOBR1N (fot
bal), ION ALIONESCU (lupte), 
EDUARD DERZE1 (volei) etc.

CAMPIONATE MONDIALE
•

Ianuarie: handbal bărbați (Suedia) ; februarie: bob 
0 (Franța), biatlon (R.D.G.) ; martie: handbal tineret 

(Olanda), hochei pe gheață (Austria), scrimă tineret 
a (Iran) ; aprilie : baschet iete (Cehoslovacia), tenis de 

masă (Suedia) ; iulie i scrimă (Canada) ; august : aero- 
modelism (Cehoslovacia), ciclism (Olanda), șah juniori 

® (lzrael) ; septembrie : lupte greco-romane (România), lupte 
greco-roiuane și libere juniori (Bulgaria), talere-skeet 

■ (Italia) ; octombrie : haltere (Japonia) ; noiembrie: lupte 
libere (India).

® CAMPIONATE EUROPENE

Ce vom urmări în 1967?
BALCANIADE

■ Ianuarie: bob (Austria) ; februarie : bob tineret (Aus
tria), patinaj artistic (Iugoslavia) ; martie ; atletism-sală

• (Cehoslovacia), gimnastică bărbați (Finlanda) ; mai : box 
(Italia), gimnastică teme» (Olanda), haltere (Austria), lupte

•

greco-romane (U.R.S.S.) ; iunie: tir-glonț juniori (Ceho
slovacia), talere-skeet (Franța) ; iulie : călărie-obstacote 
juniori (Italia) ; august : canotaj femei (Franța), caiac- 
canoe (R.F.GJ, caiac-canoe juniori (Suedia) ; septembrie: 
canotaj bărbați (Franța), lupte libere (Turcia) ; octombrie: 
baschet bărbați (Finlanda), volei (Turcia). .CUPA EU
ROPEI" ; martie: scrimă-floretă bărbați (Franța), spadă 
(R.F.G.) ; aprilie : scrimă-floretă femei (Italia) ; iulie! 
atletism (pe zone, echipele noastre vor evolua în Nor
vegia — ietele și în Cehoslovacia — băieții), natație- 
sărituri (Finlanda) ; CRITERII EUROPENE: martie : schi- 
probe alpine juniori (Cehoslovacia), schi-probe nordice 
juniori (R.D.G.) ; iulie : tenis de masă juniori (Danemarca) ; 
august: înot juniori (Suedia).

Martie: .Crosul balcanic* (Grecia) ; aprilie: bov 
(Turcia), baschet bărbați (Iugoslavia), lupte greco-romane 
(Grecia); iulie: baschet junioare (Turcia), tenis de cimp 
(România) ; august : baschet juniori (România), natație 
(Grecia) ; septembrie : atletism (Turcia) ; octombrie tenis 
de masă (Turcia) ; decembrie : baschet temei (Bulgaria).

ALTE COMPETIȚII

Mai: „Cursa Păcii* la ciclism, turneul U,E.F.A. juniori 
(Turcia), tir — „Cupa țărilor latine și Greciei" (Grecia! ; 
iunie: campionatul european studențesc la fotbal (Por 
tugalia) ; iulie: campionatul mondial studențesc la șah 
(Suedia) ; august : Universiada (Japonia) ; septembrie 
turul ciclist al României.
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Nu mi sc parc nimic straniu... Cheia succesului Lerui • ••
scriitor a numit 

drept ,un 
al sportu- 

straniu ? 
o îndelet- 

runos-

Un 
veacul nostru 
secol straniu 
lui*. De ce 
Sportul este
nicire milenară, 
cută de cele mai vechi 
civilizații. Grecii și ro
manii i-au abordat o 
mare prețuire, făcind 
din mișcarea fizica un 
adevărat cult. Poeții e- 
leni au cintat în 
suri nemuritoare pe 
Toii amîiteatrelor; fru
musețea plastică a tine
relor corpuri mlădiate, 
suple prin exercițiile 
gimnasticii, stîrnea ad
mirația tuturor.

„Minte sănătoasă în- 
tr-un corp sănătos* spu
neau cu bună dreptate 
cei vechi. Acest înțelept 
adagiu a străbătut mi
lenii, găsindu-și o strălu
cită întrupare acum, in 
anii ce-i trăim. Astăzi, 
viața unui om modern 
nu porie fi despărțită 
de sport, de xercițiul 
fizic.

Pașii m-aii purtat în 
dese rinduri pe melea
gurile patriei. Și chiar 
unui ochi cu mal puți
nă experiență nu-i poa
te scăpa amănuntul (de 
loc lipsit de însemnăta-

țara noastră 
sportiv* sa

te) că în 
fenomenu: 
înscris trainic în contex
tul vieții fizice si sufle
tești a inkegului popor.

Am văzut copii sau 
tineri angajați in pasio
nante partide ale jocu
rilor cu mingea, bătrini 
respectabili (contempo-

Părerea
unui om din tribună

noastre intîlniri 
afecteze in mod grav

răni cu acest secol al 
sportului, numit — im
propriu — straniu) ur- 
cind cărările, nu totdea
una ușoare, ale mun
ților. Sălile de șah, de 
ping-pojig sau de gim
nastică înglobate 
purile elegante 
selor de cultură 
senzația fermă 
țiunea aceasta 
pasul hotărîtor
simbol la realitate.

Din cite înțeleg, 
rul dumneavoastră 
cearcă să facă, 
punctul de vedere
scriitorilor, o retrospec
tivă sportivă a anuiui 
1966. 1 impui nu mi-a 
îngăduit să fiu părtaș 
la toate succesele pe 
care băieții și fetele 
noastre le-au izbutit in 
acest an. Dar, măcar ca 

le-am 
de

Antoniu,
Chivăr, 

și-au a- 
Mă

cor-
ca-
dau

în 
ale
îți 
că 

a făcut
de

no-

la

zia- 
în- 

prin 
al

simplu cetățean, 
ailat pe cele mai 
seamă, le-am salutat și 
m-am bucurat. Păstrez 
credința 
sinzienele 
mânești,
darurile cele mai alese, 
sint in stare și de mai 
mult, 
șei. o 
1967, 
nește

că flăcăii 
națiunii 

înzestrată

Și
ro-
cu

Iar că nu mă în- 
va dovedi anul 

care ne și ciocă- 
la poartă.

încep cu o precizare țte
mător să nu-mi *firșeu*Cfi 
cititorul rtndurile cu alta): 
n-am și uu roi ur»»<i nici
odată altă calificare in ma
terie de spori, dectl aceea 
de simfău om din tribună: 
fac parte din loarie restrin- 
sa categorie a iubitorilor de 
sport care apreciindu-și 
just virtuțile, nu urnesc 
la fotoliul președintelui fe
derației de fotbal, nu cred 
că ar putea bice fată pos
tului de selecționer unic, 
îi lasă rece disputa dintre 
guzetarii de speciuhtate și 
scriitori. Intr-o unică pos
tură, aceea de om din tri
bună, uni spun părerea a- 
cum si arii simt‘1 nevoia 
să precizez aceasta din 
capul locului.

Așa- Iar ce-am reținut
din anul sportiv 19tdi ?

Suporterul, ..microbistul", 
prietenul simțitor din mine 
au avut un an pe 
să-l 
mai

care ezit 
și celui

Naiba
nasc la

doresc pînă
mare. dușman.
pus să mă
și asta să mă oblige 

țin

m-a 
Iași
să țin eu C.S.M.S.f 
naiba, ori unul dintre 
juneții săi. m-a făcut 
fiu prieten cu lănuș Neagu, 
Nicuță I ăuase, Constantin 
Vhiriță, I icter Vîntu, sim
patizanta unor echipe de 
isemenea „la pămînt", și

Tot 
ad- 

să

desele 
să-mi 
fondul meu optimist.

Desprins de suporter, de 
microbist, n-aș zice că ’66 
a fost un an tocmai rău. 
•Jeyi cred că mi-ar cădea 
rondeiul din mină (și, cine 
ft ie, poate mina cu totul) 
Iacă uș scrie și eu — ca 
ititia alții — că infringe- 
'ile suferite de naționala 
noastră la fotbal trei uie a- 
similate unor victorii, to
tuși mi-e destul că băieții 
noștri au jucat ceva mai 
bine, câ unt mai puțin ti
morați în fața adversari
lor faimoși, că ultimele 
form ft le ale echipei reprezen
tative sint mai aproape de 
ceea ce dorim cu toții. E 
o realitate pe care nu pot 
sâ n-o consemnez. Mai 
mult, care mă bucură.

Din ea derită și dorințele 
pentru 1/67.

Este anul cind, in mate
rie de fotbal, trebuie să 
continuăm ceea ce am în
ceput, chiar dacă e un în
ceput timid. Am convin
gerea că o să ne descurcăm 
onorabil. Dar, pentru dum
nezeu, să-i lăsăm pe an
trenori, dacă nu chiar să-și 
vadă de treabă (asta unora 
dintre noi o să le fie mai 
greu), măcar să se dezme
ticească după atî tea lovi
turi de pedeapsă trase de 
noi toți, cu sete, dar foarte 
adesea 
țclegere.
zanii 
„asia-i 
mai mult*, dar mă 
prin neseriozitatea 
tențiile exagerate, 
profund realism, 
mare luciditate — 
doresc, deopotrivă, 
fotbalului . 
nostru în 
rilor săi, 
suporteri ( 
cinstea să

și cu lipsă de în- 
Dctest pe parti- 

formulci sceptice: 
situația, nu putem 

obosesc 
lor pre- 
Un mai 
o mai 
iată ce 
în 967, 

nostru, sportului 
genere, cronica- 
milioanelor de 

printre care am 
mă număr.

Octav PANCU-IASI

Victor EFTIMIU

Finala campionatului pe 
echipe a relevat în acest 
an un box mai tehnic, 
mai combativ, mai plin de 
acurateța. E loc. desigur, 
și pentru mai bine. Bo
xeri de certă valoare. Ciu- 
că. Gîju, Bădoi. 
Stumpf, Dobre. 
Monea, Mariuțan 
firmat calitățile,
prese doar la unul 
tre ei : Nicolae Gîju. 
cițiva ani in urmă, 
mult ♦rei. cind antrenorul 
Marcu Spakov a intrat pe 
poarta clubului „Steaua” 
cu băiețandrul acesta 
slăbuț, timid și parcă spe
riat, sosit de pa plaiurile 
Craiovei. nimeni nu a în
trezărit pe viitorul și re
dutabilul campion. Doar 
doi oameni credeau în 
„steaua" lui Gîju : boxe
rul și antrenorul. Și iată, 
doar după cîteva luni,
craioveanul s-a impus a- 
tenției amatorilor spor
tului cu mănuși. După un 
an a cucerit o dată cu ti
tlul de campion și mare
le public, devenind favo
ritul său. Boxul său 
linie, tehnic, cu 
presionant joc < 
re. subtil, plin 
zie. combină 
grația cu forța, 
scrima. Pentru 
variat și complex, 
a fost răsplătit cu 
la scenă deschisă 
țară cît și peste 
unde a apărat cu cinste 
culorile patriei. Dar foar
te puțini cunosc seriozita
tea, conștiinciozitatea, te
nacitatea și pasiunea cu 
care se pregătește acest 
pugilist pentru a demon
stra pe ring virtuozitatea 
unei adevărate arte. Nu 
fac economie de adjecti
ve, cunoscînd modestia

Târnă — și visu-mi 
zboară pe o tăi pice de sa
nie sau pe doaga lunii, 
fuge spre munți h. Vîrful 
cu Dor, lunecă printre 
zii peste care fumegă 
sori superbe și, cînd

bra- 
nin-

__  .r___ ... ___ ga
lopul viatului de la nord 
crește răscolitor, se oprește 
în prunul unei cabane unde 
răzbate o aromă de miro- 

cineva cîntă la 
i cintec ce nu se 

cu viscolul, cu 
cu cerbii. l)e- 
îmbătrinit și nu

se

Gîju și faptul că ele 
darul să-1 ambiționeze

în 
i un im- 
de picioa- 
de fante- 
armonios 

șahul 
acest

cu 
stil 

Gîju 
aplauze 
atît în 
hotare,

esențial 
și pro- 

Avînd o
două sâptă- 
surprinderea 

știam la Cra- 
Intîlnit doar 
zile, în sala de 

ex-

mai

pu-

lui 
au 
și mai mult. De aceea nu 
mă voi reține să relatez 
un singur fapt 
prin semnificația 
bitatea sa etică.
permisie de 
mini, spre 
mea, care-1 
iova, l-am 
după patru
antrenament. Mi se 
plică sincer :

— Aici mă antrenez 
bine !

Deci perseverența,
terea de muncă au impus 
la rangul de măiestrie ta
lentul său nativ. Chiar 
după strălucitele partide 
din campionat mi-a des
tăinuit lipsit de emfază :

— Mai am multe de pus 
Ia punct pentru europene 
și Olimpiadă 1 Nu sint 
incă mulțumit de mine !

Socotesc că pentru un 
campion aceasta e cheia 
succesului !

Nicolae TĂUTU

denii și < 
ghitară un 
potrivește 
munții și 
cembrie a 
mai are cai de schimb, 
tirăște prin troieni și cea
sul din perete se pregătește 
pentru prima bătaie a anu
lui 1967. Pocnește gerul și 
prin țesătura fularului, ri
dicat să acopere și bărbia 
și nasul, vine un miros de 
țuică fiartă. Mușteriii din 
colț de la Giulești, 
cu 
de

nie dacă cineva susține că 
„ăștia sînt jucători", știm 
ce număr poartă la ghete 
fiecare băiat, născocim po
vești cu Teașcă, îl strigăm 
pe nume pe Valentin Stă- 
nescu și-i asaltăm cu scri
sori pe cronicarii sportivi 
— ..scrie, domnule, acolo, 
negru pe alb, că noi vrem 
triolete de aur și careu 
magic... să-l aducă îndărăt 
pe Voiucscu, iar O ană și 
Covaci să vină la noi să 
vadă că avem un jucător 
în regiune care ți-l aruncă 
pe Sarti în stingă porții și 
trimite mingea în dreapap •

stînd 
spatele la lada aceea 
beton și urlete în care 
simt gata să dea năvală 
cel dinții semn, vorbesc

se 
la 
aiurea despre troici, cîrduri 
de reni și balade scandi
nave —- și nici un cuvînt 
despre fotbal. Mingile dorm 
intr-un colț de magazie 
(vai de capul lor spart și 
dezumflat!), Dumitriu II 
și Ion lonescu și Pîrcălab 
nu mai sint „vrăjitorii* sau 
„vijelia" din Ștefan cel 
Mare, sint, ia așa, niște 
trecători ca mine și ca dum
neata, cu palton, cu căciulă, 
familiști în căutarea unui 
brad. (Și, doamne-dumne
zeule, pe piață se găsesc 
numai molizi !). Și totuși, 
undeva, prin dansul fan
tastic al zăpezilor, e o 
primăvară care coboară în 

cu im stadion fru- 
gazonat, cu porți, 

plase, cu 22 de 
băieți gonind drăcește. Și 
si ii tem acolo și noi, zecile 
de mii de îndrăgostiți ai 
fotbalului, chiuim și stri
găm, fluierăm și aprindem 
torțe, batem tobe și ne ți
păm bucuria în trompete, 
suferim și aplaudăm ; îm
părați investiți cu depline 
puteri îl detronăm pe
Herrera („Magule, ți s-a
înfundat!" ), 
ționale și le 
tr-un minut, 
lui Dan (și 
nu-n(elege 
că nu știe 
îmbrățișăm pe 
nescu și pe Bobrin și peste 
o duminică s că păru m de mi-

Zăpezile foșnesc 
geam — exact în clipa cînd 
Eugen Barbu vorbește cu 
Puk ăla al lui, care sea
mănă cu un ghioc, fiindcă 
le știe al naibii pe toate: 
că la Napoli ne-am încurcat 
în minge, iar un compo
nent al reprezentativei noas
tre a pus în gura lui 
Mazzola niște vorbe care 
nu i au trecut acestuia niciu 
odată prin minte, că un 
Cipru, acolo unde nici o 
reprezentativă străină 
cunoscut înfrîngerea, 
noi ne-au tăiat cinciLA ÎNĂLȚIMEA ORAȘULUI

Dacă 
prezint 
imagine 
mânesc 
alege neapărat decorul fas
tuos al marelui Pavilion 
al Expoziției, în momen
tul în care Dinamo și Ra
pid își disputau întîietatea 
în „Cupa campionilor eu
ropeni" la volei.

De ce? I’enfaru că aceasta 
ar prezenta, socotesc, cît 
mai clar, cît mai evident, 
ceea ce doresc și ceea ce 
urez eu sportului nostru: să 
facă din stadioanele și să
lile țării locuri de mari și 
triumfătoare întîlniri in
ternaționale, să facă în așa 
fel incit, în zilele unor 
meciuri hotăritoare, atenția 
opiniei publice de pe între
gul glob să fie îndreptată 
către București.

ar trebui 
printr-o singură 
anul sportiv ro- 

19(4>, atunci aș

Anul care a 
spus: voleiul, 
medalii de aur de Ia Gru- 
nau și, o ultimă plăcută 
surpriză — campionatul na
țional feminin de șah cîș-

Scriitorii au fost vâzuti
de Neagu RADULESCU

n-a

trecut?... Am
tirul, cele 5

tigat de colega mea, Eli- 
sabeta Polilironiade.

Anul care- vine?
Echipa noastră de fotbal 

să învingă în toate jocu
rile l»e care le are de dis
putat în campionatul eu
ropean și, marele deziderat, 
pentru care — de altfel 
— am cele mai multe cer
titudini, bandbaliștii să de
vină pentru a treia oară 
campioni ai lumii.

frez tuturor sportivilor 
noștri performanțe cît mai 
bune în acest an de „anti
cameră olimpică", în așa 
fel Incit, atunci cînd îl vom 
întîmpina pe ’68 să fim si
guri că ne aflăm cel pu
țin Ia înălțimea orașului în 
care se va desfășura între
cerea sportivă supremă.

egalăm.
se cern pe 

pe sub

Corneltu LEU

alcătnim no
des facem în- 

dăm lecții 
se supără, 
se preface 
iubim), îi 
Mișu Io-

îi 
el

sau
că-l

pe 
mii 

de nădușeli piuă să ajun
gem să

Zăpezi 
brazi și
lor albastre, un an se duFe 
in nesfîrșit și in timp înghe
țat. 0 taină și un dor, ve
nind din copilărie piuă la 
noi, ne așează in inimi lu
mină înaltă și prin 
colindătorii seamănă 
Lerui-ler și ri urile 
pornesc peste munți
pii, clopoțeii hohotesc ve-. 
seli și caii griului, cu friie- 
le atîniînd, năvălesc prin 
uliți și în fiecare fereastră 
arde un brad.

Tuturora — an dulce și 
bun. Lerui-ler !

zăpezi 
cintec. 
visului 
și cîm-

Fănus NEAGU

SPRE CULMILE IERARHIEI INTERNAȚIONALE
Două nume strălucesc 

cu intensitate pe firma
mentul mișcării șahiste 

România, două stele 
prima mărime, a că- 

a depășit 
hotarele țării, 
după cum les- 
bănui, de A- 

Nicolau și de

radiație 
mult 

E vorba, 
ne puteti 
lexandra 
Florin Gheorghiu.

Palmaresul lor, aureo
lat de victorii prestigi
oase, îi situează printre 
corifeii luptei sportive 
pe tabla cu 64 de pă
trate, iar rezultatele ob
ținute în ultimul an îi 
îndreptățesc să aspire, 
fără umbră de timidita
te, la primele trepte ale 
ierarhiei mondiale.

Precum se* știe, mul-

tipia noastră campioană 
națională, cîștigătoare a 
numeroase I 
anvergură, a 
în două rînduri, 
pe deținătoarea 
suprem, Nona 
dașvili, adăugind la a- 
ceastă 
care 
toare din lume nu 
poate mîndri, 
concludente în 
țările cu cele 
.ternice șahiste 
glob.

Fost lider al
lor din cinci continen
te, marele maestru in
ternațional Florin Gheor
ghiu a obținut la rîndul 
său, în acest 
sezon, laurii 
rii definitive, întrecînd,

turnee de 
i învins-o 

in 1966, 
titlului 

Gaprin-

periormanță, cu 
nici o altă jucă- 

se 
succese 

conirun- 
mai pu- 

de pe

juniori-

final de 
consacră-

într-o partidă magistra
lă, pe celebrul Bobby 
Fischer, în cadrul Olim
piadei de Ia Havana. A 
fost, de altfel, singura 
înfrîngere suferită de-a 
lungul întregii competi
ții de către acela pe 
care majoritatea specia
liștilor îl consideră re
gele neîncoronat al eși
chierului internațional, 
în treacăt fie spus, ex
celentul șahist ameri
can pare că nu se sim
te la largul său în con
fruntările cu reprezen
tanții noștri: acum cîți- 
va ani, la Vama, tot cu 
prilejul i 
a pierdut 
Ciocîitea...

Așadar, 
purtătorii

Olimpiadei, el 
în îața lui

doi dintre 
culorilor Ro-

mâniei, Alexandra Nico- 
lau și Florin Gheorghiu, 
se aiirniă tot mai insis
tent drept competitori 
autorizați în lupta pen
tru întîielate pe arena 
sportului minții. Faptul 
îmbracă semnificații de
osebite, ilustrind, o da
tă mai mult, avîntul u- 
nui popor care-și dă în
treaga măsură a capa
cităților sale abia as
tăzi, sub razele gene
roase ale socialismului, 
împreună cu toți iubi
torii nobilei discipline, 
urez campionilor noștri, 
în anul care începe, 
succes deplin în între
cerea cu liderii șahului 
mondial I

Dan DEȘLIU



FOTBAL
Ironicarii noștri
i răsfoiesc 

carnetele 
de insemnări

Cit de repede trece timpul- Parcă ieri ne ailam in tribunele stadionului „23 August" în 
ptarea deschiderii noii ediții de campionai. parcă ieri urmăream înfrigurați de emoții in 
micului ecran desfășurarea ultimului act de pe Wembley. Cind a inceput .World 

"... cind a trecut...
Și iată-ne acum la un pas de ora cumpănă dintre ’66 și '67. Să aruncăm — în acest 

i al visărilor — o ultimă privire inapoi spre iaptele petrecute pe dreptunghiul gazonului 
cu care nu ne vom mai intilni niciodată. Pe cele mai importante, acelea care au îăcut 
tresară inimile atit de încercate ale suporterilor nu le vom uita multă vreme de aci 
inte. Asupra citorva dintre ele ne vom opri in rândurile următoare, răsioind carnetele 
“ e de insemnări...

..10 9, 8,
sesunde

imic mai dramatic pe filele 
notesului meu, în acest an 
>, decît acel minut 9(1 al me
ni Dinamo Pitești—F. C. Imu- 
e. Tabela de marcaj arăta 
■ul de 4—1 în favoarea l«»cal- 
lor,_care. pentru calificarea în
I următor, mai aveau nevoie 
încă un gof. Cît de „stupidă* 
se părea acum tuturor aera 
ulație a (.regulamentului C.O.T., 
•ivit căreia un gol înscris in 
asare valorează cit două.
'ar nu-i acum timp de jegre- 
Acelc ceasornicelor aleareă ex- 
i de repede pentru Barb*, I>o- 

Prepurgel și... mai încet ca 
înd pentru Giussepin. Cros, 
raud și Richard, care, o re- 
ă întreagă, n-au avut răgaz 
o clipă...

.10, 9, 8, 7, 6 secunde pînă 
fluierul final al arbitrului. La 
tză în careul echipei sale, prin- 
n ultim efort, fundașul Tur
ci acordă (pentru a cîta oară?) 
louă lovitură de colț. In tri- 
e prind să reîncoltească spe
țele. Ultimele speranțe. „Exe- 

C. Ionescu (reproduc întoc- 
|£in cronica apărută în ziar) 
rvîviffeu trimisă puternic de 

bu este respinsă de uuul din 
...11 jucători francezi, masați 
careu, pînă la Țurcan, care, 
tre doi adversari, șutează deci- 
. Golul 5 — fără de care pi- 
‘enii nu mai aveau dreptul nici 
prelungiri — le aduce acestora 
ficarea.* Acul mare al ceasur
ilor s-a oprit, adversarii nu mai 
■h^tfTiei să pună balonul la 

Explozie de bucurie în 
ăra învingătorilor, amărăciune 
părită pe fețele băieților lui 
ier Firoiid, în timp ce entu- 
>mul miilor de spectatori nu 
i cunoaște margini. Se aplaudă, 
salută cu torțe această minu- 
ă victorie a VOINȚEI, a ÎN- 
EDERII IN FORȚELE PRO-
II pînă la ultimul fluier de ar-
ru.
Jn singur minut a adus epi- 
ul dorit în această dramatică 
leștare de forțe. Cu atît mai 
matică și mai plină de far- 
: cu cît jucătorii — persona- 
e pieselor jucate pe drept- 
jhiul gazonului — nu cunosc 
iodată dinainte replica. în fot

bal ca și in viată totul e auten
tic și— irrpetabil.

G. NICOLAESCL

Marile drame 
ale careului 

mic
Răsfoiesc mereu blocnote

sul, încercând să mă opresc 
U un dintre pagini. E dificil ! 
Fiecare isi cere dreptul la in- 
tiietate. Totuși, iată, aici, o 
însemnare lapidară: ,min. 73 
al jocului Progresul — Petro
lul. Mircea Dridea primește o 
pasă de la Dragomir, aleargă 
pe aripa dreaptă. II depășește 
pe Colceriu și centrează. Ba
lonul zboară cam la înălțimea 
capului unui om. Do: jucători 
se îndreaptă vertiginos spre 
et avind țeluri opr.se: porta
rul Progresului — Mindru — 
vrea să-i fringă traiectoria, 
iar Moldoveanu să i-o modi
fice. Amîndoi, insă, n-au ochi 
decit pentru minge și ciocni
rea dintre ei este senzaționa
lă. Mindru face o voltă în aer 
și aterizează în cap. Șocul 
a fost atif de puternic îneît 
portarul leșină. Jocul se în
trerupe. Dr. Ștef an Cherciu 

îi dă îngrijirile necesare. Min
dru se... trezește, dar este e- 
vident că nu-și mai poate re
lua locul între buturile echipei 
bucureștene. In clipa aceea, 
scorul era de 1—1. Matache 
îl înlocuiește pe Mindru. Zece 
minute mai tîrziu, Mircea Dri
dea înscrie golul victoriei 
pentru echipa 6a, spulberînd 
mitul invincibilității Progresu
lui, păstrat timp de 7 etape. 
Suporterii Iui Mindru au con
solarea că, atîta timp cît .ido
lul" lor a fost în poartă, Pro
gresul n-a cunoscut înfrînge- 
rea. Dar Mindru...? .Înlîlni- 
rea“ cu Moldoveanu, din 

min. 73, l-a aruncat la o dis
tantă macro-dimensională de 
poarta echipei naționale... Fu
sese la un pas de realizarea 
unei dorințe imense — reve
nirea în echipa națională — 
iar acum era mai departe ca 
oricînd de împlinirea ei. Una 
dintre marile drame ale careu
lui mic".

Și altă pagină. Sînt însem

nările de la meciul Dinamo 
Pitești — Steaua. Transcriu 
întocmai: .min. 75, o fază 
banaiă in suprafața de pedeap
să a Stelei. Țurcan, gala să 
iasă cu mingea afară din te
ren. îl mai .încearcă" o dată 
pe Petescu, voind să se stre
coare printre el și „tușă". Pa
re să reușească. Dar... nu, a 
căzut. Petescu il ținuse pur 
și simplu cu mina. Arbitrul 
fluieră hotărît lovitură de la 
11 m. Lovitura a executat-o 
ireproșabil Naghi. 1—0 pentru 
piteșteni. In clipa aceea go
lul n-a însemnat, decit un 
moment de .suspens" în viața 
celor două echipe. Dar, în 
continuare, el poate fi socotit 
ca un punct de plecare pentru 
fiecare dintre combatante: 
piteștenii au mers din succes 
în succes (în campionat și 
«Cupa orașelor tîrguri"), în 
timp ce bucureștenii, în sens 
invers, au pierdut cinci par
tide".

Două minute, două .tablouri" 
din viața atit de densă a 
stadionului. Cu dramatismul 
lor concret, acolo pe dreptun
ghiul verde, cu semnificațiile, 
cu repercutările lor asupra 
tribunelor și, mai ales, asupra 
celor ce urmau să se intim- 
ple._

VALENTIN PĂUNESCU

Primul 
și ultimul 
minut de joc

Nu știm <le ce, dar minutele 
de la începutul unui meci, ca și 
cele de la sfîrșitul lui, sînt con
siderate, în general, ca perioade 
în care nu se prea întîmplă nimic 
deosebit, deși, firește, și ele fac 
parte din timpul regulamentar de 
joc.

De ce ? Un meci durează exact 
90 de minute, fiecare din ele a- 
vînd aceeași importanță. De altfel, 
două din meciurile la care am 
asistat în toamnă au demonstrat 
cu prisosință acest lucru.

Să ne amintim, de pildă, dc 
partida Dinamo București—Uni
versitatea Craiova, disputată la în
ceputul campionatului pe stadio
nul ,.23 August" din Capitală. 
Nici nu se stinsese încă ecoul 
fluierului arbitrului Mircea Ro
taru, care anunțase începerea par

tidei, și Dinamo conducea cu 
1—0. Craiovenii, care avuseseră 
lovitura, de începere, pierduseră 
mingea. în posesia ei a intrat 
Frăiilă. 0 pasă la Pîrcălab, un 
demaraj al acestuia pe lingă a- 
părătorii adverși, surprinși de re
peziciunea fazei, și... gol. Nu se 
jucase mai mult de 11 secunde!

La polul celălalt se situează 
episodul la care am fost de față 
pe stadionul din Brașov. Decep
ție pentru spectatori : în locul e- 
galării sperate, în min. 74 tabela 
de marcaj arată 2—0 pentru Pe
trolul ! în 16 minute, la fotbal, 
se poate scrie o istorie întreagă. 
Dar iată că întîlnirea a intrat în 
ultimul minut de joc și Steagul 
roșu n-a reușit între timp decît 
să micșoreze handicapul : 1—2.
Din minutul 90, de asemenea, nu 
mai rămăseseră decît cîteva se
cunde de joc. 0 ultimă încercare 
a lui Goran : un șut Ia poartă în 
care nu-și punea nici o speranță. 
Dar iată că Sfetcu, după ce a re
ținut balonul fără dificultate, în 
clipa următoare l-a scăpat în 
poartă : 2—2 !

...Două episoade din care, spe
răm, fotbaliștii vor trage învă
țămintele cele mai bune. In orice 
caz, e mult mai bine să-și lege 
speranțele de minutul 1 decît de 
minutul 90 !

JACK BERARIU

Mozaic...
Răsfoiesc carnetul meu de 

cronicar 1966.
Prima filă e pătată. Hirtia s-a 

gofrat. ca o amprentă. Da. îmi 
aduc aminte. Am scăpat carnetul 
in zăpada udă. pe Ghencea. la 
un șut al lui Sorin...

O altă filă... Litere șterse, 
scrise cu un creion moale : Car
melo — Juan Manuel, Alvarez, 
Sabate — Mingoranee... E scri
sul lui Di Stefano, la Brașov, in 
hol la „Carpați"... Formația 
lui Espanol... Nici acum nu 
cred că au trecut doar 11 luni 
de atunci...

Altă filă... Desene de covor 
Buhara... Zone hașurate. 
Cercuri concentrice. Mozaicuri 
ciudate... In josul paginii : 
Pitești... Pitești... Pitești— 

. Ceva mai la dreapta : Plo- 
peni... Plopeni... Plopeni... 
Și incă de 13 ori... Era 
o zi de de martie... îmi aduc 
aminte. Vorbeam despre „bom
ba" de la Plopeni. Cineva spu
nea că Dinamo Pitești nu e o 
echipă de Cupă. I-am dat drep
tate. Azi aș putea spune că am 
făcut-o in speranța că se va auzi 
la Sevilla și Toulouse...

.. .12 file compacte... Martie 
20... Cronica meciului Universi
tatea Craiova — Rapid : 1—0... 
Am transmis-o din cabina „tele-

tn timp ce cronicarii își răsfoiau carnetele de 
însemnări, fotoreporterul nostru, PAUL ROMOȘAN. 
cerceta cu atenție filmoteca. Dintre miile de imagini 
surprinse pe terenurile de fotbal, a ales-o ne aceasta.

Este al doilea gol, din suita de patru, înscris de 
jucătorii noștri in poarta echipei Elveției, in meciul de 
la București. Faza rămne, indiscutabil, memorabilă.

ioanelor" craiovene... 10 olteni 
și-au lipit urechile de geamul 
cabinei, ca să „prindă" cronica 
in primă audiție... Au protestai 
în cor cind au auzit „Plugaru. 
5”... Unde-i Plugaru ?

10 file... Steaua — Crișul : 
1—0.

Sus, in dreapta... 35 000 de
spectatori „O, tempora 1...“ In
tre timp, s-au mai vindut, proba
bil, 20 000 de televizoare... „O 
mores" !

10 aprilie. Rapid — Dinamo : 
0—0... Pătrățele cu diagonale... 
Raport de cornere... Treabă 
inutilă. Vasas a avut 23 in jocul 
cu Inter...

4 iunie... Mai e o lună pină 
la campionatul mondial.

Pe o filă din dreapta. Neagu 
Radulescu imi face caricatura 
internaționalului Fieraru... 
Montevideo, 1930... E fila pe 
care i-am transcris declarația 
pentru ancheta revistei SPORT. 
O reproduc. Merită :

„Cred că finala de la Londra 
o va ciștiga Anglia. Brazilia, 
echipă de superclasă la Stock
holm, nu mai are astăzi valoa
rea de atunci — n-a mai avut-o 
nici în Chile — în stare să con
tracareze avantajul hotăritor al 
terenului. Mai mult decît atît, 
nu-i văd pe brazilieni nici în 
finală. Și asta în primul rînd 
pentru simplul fapt că jucătorii 
brazilieni trăiesc aureola de 
mari favoriți, ceea ce nu e bine. 
Iată de ce cred că în finală, îm
potriva Angliei, va juca echipa 
lui Uwe Seeler și Schnellinger 
Printre celelalte echipe cu șan
să, după Brazilia, care, bine
înțeles, nu poate fi omisă, văd 
încă o echipă sud-americană, 
mai ales Argentina, și echipa 
U.R.S.S., a cărei valoare crește 
mult în competițiile oficiale. In 
sfirșit, outsider-ul meu este 
echipa Portugaliei, dacă își va 
întări apărarea".

Pentru conformitate : revista 
SPORT, iunie, nr. 11, 1966...

Vă rog să-mi permiteți să-i 
acord lui Fieraru „Marele colan 
1966 al oracolului de la 
Delphi...”

★
.. .O duminică dc octombrie... 

Azi nu scriu nici o cronică. Dar 
carnetul e ca întotdeauna des
chis. .. E o zi frumoasă... Se 
apropie pauza. N-am notat ni
mic. ..

Tîrziu de tot, în tren, zăresc 

pe fila.' albă trei puncte negre. 
Redevin conștient. In minutul 
40 am izbit cu creionul, de trei 
ori, in fila nevinovată. „Ceilalți" 
înscriseseră primul gol in poarta 
echipei mele.

IOAN CHIRILA

Cei patru 
„mușchetari^ 
din... Petroșeni

Dintre însemnările mele de cro
nicar, cele care îmi fac o deose
bită plăcere, cele pe care le revăd 
adesea, sînt legale de Jiul Pel ro
șeai, pentru că la reapariția mi in 
prima categorie a făcut ravagii in 
riadul „consacratelor* (7—ti cu 
Steagul roșu, 3—1 cu Petrolul, 
2—0 cu U.T.A.) și a lăsat tutu
ror pasionalilor sportului cu ta
lonul rotund o impresie excelen
tă prin prospețimea jocului său, 
prin incisivitate în atac, pnntr un 
fotbal purtînd amprenta fanteziei 
austriece și mișcarea debordantă 
a lui „Inter*.

Fără îndoială, creația este a 
tuturor jucătorilor (titulari și re
zerve ). Dar — oricît am vrea ! 
— nu putem ocoli faptul că o- 
cliipa a avut ..soliști*. Patru din
tre ei — Martinovici, Libardi, 
Casandra și Peronescu —• 
dovedit abili ca niște „mușche
tari* în străpungerea „zidurilor*, 
\n derularea celor mai mari maes
tri ai defensivei. ..Căpitanul do 
Treville* (antrenorul Coidum) 
și-a pregătit avangarda de elită 
întărind personalitatea fiecăruia, 
dăruindu-i posibilitatea de a-si 
pune în evidență "Calitățile, 
„mușchetarii* diii Fdf roșeai au stră
puns de 21 de ori „garda* ad
versă, aducind in Valea Jiului 
•— împreună cu al ți doi coechi
pieri — recordul de goluri înscris* 
(25) în prima parte a campio
natului. Peronescu — 9 „tușe*, 
Casandra — 6, Libardi — 4 fi 
Martinovici — 2, așa ar arăt* 
un clasament sui-generis al „muș- 
chetarilor* la sfîrșitul primei părți 
a asaltului. D'Artagnan rărnino, 
însă, Libardi. El este creatorul 
fazelor, „omul* care vine din mij
loc și distribuie, cel care sesizea
ză părțile slabe ale adversarului,

CONSTANTIN ALEXE

Noua sală de sport și bazinul de înot din Cluj
Foto : P. Rornoșan

Pe harta 
construcțiilor sportive...

în anul 1966 baza materială a mișcării noastre sportive 3-a îm
bogățit cu noi construcții moderne — stadioane, săli, bazine 
care vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de pregătire a spor
tivilor și la desfășurarea unei mai largi activități competiționale. 
Astfel, au fost construite săli de sport la Galați, Timișoara. Brașov, 
Cluj. Cîmpulung Muscel, stadionul din Suceava și se va da în 
folosință bazinul olimpic din Cluj.

Pe harta bazelor sportive vor apare în anul care vine alte 
construcții, începute în 1966 : stadionul din Craiova, sălile de sport 
din orașele Galați. Gheorghe Gheorghiu-Dej. Piatra Neamț. Bîrlad. 
De asemenea, se vor deschide alte șantiere sportive, pentru con
struirea bazinului de înot și sărituri și a sălii de atletism de la 
complexul sportiv „23 August- din București, a sălii de sport din 
Timișoara etc. După cum se vede. în perspectivă obiective impor
tante, care vor asigura o dezvoltare a activității sportive de masă 
și de performanță in regiunile țării.



Tissandier

Fotografi profesioniști :

I
Maestru! emerit al spori ului 

ȘTEFAN CALOTĂ

Ași ai aviației românești distinși

cu diploma internațională „Paul

Im aeroclubul central „Aurel I laicu* 
din București a avut loc festivitatea 
în mt nării diplomelor internaționale 
„Paul Tissandier* decernate pe anul 
19(d) de către F.A.I. sportivilor ro
mâni Ștefan Calotă și Ion Negroiu, 
Cei doi maeștri emeriți ai sportului 
au primit aceste înalte distincții ale 
Federației Aeronautice Internaționale 
pentru performanțele lor remarcabile.

ȘTEFAN CALOTA are in bogatul 
său palmares peste 6 090 de ore de 
zbor! El este pilot de înaltă acroba
ție și a doborit cu diferite prilejuri 
numeroase recorduri republicane și in
ternaționale de viteză. Im parada avia
tică de la Moscova, maestrul emerit al 
sportului Ștefan Calotă a primit ca
lificativul „excepțional* și diploma de 
onoare a Aeroclubului central al 
U.R.S.S, Din anul 1930 și piuă acum 
el și-a adus contribuția la pregătirea 
a peste 250 de pil o ti. în momentul 
de față cunoscutul aviator sportiv Ște
fan Calotă studiază posibilitatea sta
bilirii unor noi performanțe republi
cane și 
tor.

internaționale la zbor cu mo-

NEGROIU — un alt as al 
noastre sportive — a efectuat

ION 
aviației 
peste 1 390 de salturi cu parașuta la 
diferite concursuri interne și interna

ționale. El este posesor al insignei de 
aur cu 1 și 2 „diumauie*, define două 
recorduri mondiale și 16 recorduri re
publicane la mai multe probe. Com
ponent al lotului nostru reprezentativ, 
instructor de parașutism, maestrul e- 
merit al sportului Ion Negroiu a pre
gătit peste 7 OOO de tineri parușutiști tre Federația Aeronautică Interuatio- 
la „turn* și aeronavă. La rindul lui, tială m diplomele „Paul Tissandier*.

PRONOSPORT

Rezultatul concursului de fotografii 
pe teme sportive

Concursul organizat de ziarul „Sportul popular" și revista ilustru) 
Sport* s-a bucurat de un interes deosebit în rindurile iubitorilor fotografi 

sportive. 116 autori au trimis 496 de lucrări, dintre care 215, îndeplinind c 
dițiile tematice, și de execuție, au fost admise în competiție.

După analiza fotografiilor, juriul a decernat premiile concursului 
tocilor /Mtrticipanți :

(„Cine va fi

Fotografi amatori :

: >sA*>

Duminică, la CI

Campionatul republican va fi reluat
la 6 ianuarie

Politeh-

HANDBAL

HOCHEI

efectuate 
la Odor-

2 martie
9 martie

penultimul, al 
de hochei pe 
se desfășoare

mondial, 
dată jueăl

1
1

I: FRANCISC DEAK — Cluj („Instantaneu duminical"). 
(„A fi sau a no

II: ROMEO ONODI

Maestrul emerit al sportului 
ION NEGROIU

I: AUREL NF.AGU din București pentru fotografia

zilei de joi cu un lot de 16 
printre care figurează lybatu, 
Takashila, Yoshikane, Katsu, 
Kitai ș.a. Ei vor susține un al
meci în compania reprezentativei ț 
noastre în ziua de 3 ianuarie la B< 
rești.

III: EMIL CIȘMAȘ — București („Reflex").
Iași („Geometria entuziasmului*},

Premiul
Premiul // : VALER1U BOGDÂNEȚ — Bacău
Premiul III: ADAM MICLOȘ — Brașov („Luptă dîrză*).

Mențiuni: EMILIAN CRISTEA — București („Dincolo de verii 
RUDOLF GHERGI1ELI — Cluj (.Start"),' EMIL GHEȚIU — Galati
teză"), OTTO SCIIIEB — Tg. Mureș („Simfonie pe apă* ) și VASILE VEN1G 
— Cărei („Antrenament").

București

Mura

Un clasament al
tenismani

coș-

răs-

spus 
bun

„DAILY TE 
ca în fiecare

k.o. — i-a 
Am cel mai

Altfel am

ai lui Aii" 
de-al doi- 

n.n).
un concurs

Premiul
oglindă*.

Premiul
tuș ?").

Premiul
Mențiuni: IONEL DAVID

XANDRU NEDELGU — București („lear nautic14), TEODOR RO1BU • 
București (..Manej’*), PAUL ROMOȘaN — București („Fault") și PETR 
STAN — București („Tentativă de record*).

Ion Negnâu se pregătește de pe acuta 
pentru noul sezon competițional al 
lutului 1967.

Acestea sini, pe scurt, performan- 
fele sportive pentru cure cei doi maeș
tri emeriti ni sportului, Ștefan Calotă 
și Ion Negroiu, au fost distinși de câ- Primul meci internațional 

pe 1967: România — Japonia

Programul concursului PRONO
SPORT nr. 1 din 8 ianuarie 1967 : 
I Alai anta — Fiorentina, II Foggia 
— Brescia, III Juventus — Manto- 
va. IV Lanerossi — Cagliari, V 
•Lazio — Bologna. VI Milan — To
rino, VII Napoli — Internazionale, 
VIH Șpai — Roma, IX Venezia — 
Lecco, X Alessandria — Sa Ierni ta
na, XI Catanzaro — Pisa, XII Li
vorno — Polen za, XIII Novara — 
Palermo.

CAMPIONATUL DE TINERET

AL CAPITALEI

ț Important pentru cîșligatorii la 
TRAGEREA REVELIONULUI :

Biletele cîștigătoare se depun 
pinâ marți 3 ianuarie 1967, ora 13, 
în orașele de reședință regională, 
iar în celelalte localități pină luni 
2 ianuarie 1967 ora 13,00.

Plata premiilor pentru cîștigălo
rii din Capitală va începe luni 9 
ianuarie 1967 ora 9,30, prin casie
riile proprii.

Pentru eîștigâtorn din provincie 
care au indicat o localitate reședin
ță de regiune sau raion prin casele 
raionale CEC (după 2—4 zile de la 
începerea plății în Capitală).

Prin mandat poștal pentru cele
lalte categorii de cîștigâtori (domi- 
ciliați în localități nereședință de 
regiune sau raion, care au jucat in 
altă regiune, spitale, sanatorii, uni
tăți militare ș.a.) începînd de luni 
9 ianuarie 1967.

Câștigătorii celor 10 autoturisme 
de la concursul special Pronoexpres 

1966: 1 „Fiat
10 Major* și 

P. Enache din

I

De eurind, a avut loe pe 
M.M.C..M. campionatul Capitalei 
vat echipelor de tinerel, formale din 
cile doi băieți și tot atîtea fete, sub 21 
de ani. S-a jucat la proba de f>0 bile 
mixte. Doxedind o mai bună prerâie in 
lansarea bilei, tinerii popicari de 1a Glo
ria au ocupat primul loc in clasament cu 
919 p.d., fiind urmați, in ordine, de 
M.M.C.M. 891 p.d., Constructorul 819 
p.d., Rapid 7/9 p.d., Voința 777 p.d., 
î rigul «bl P-d., Centrucoop 72b p.d., 
Laromet 6b8 p.d. etc.

Cele mai bune rezultate individuale 
au realizat Elena Moldoveauu (M.1M.G.M.) 
— 215 p.d. și Alexandru Căiineauu
(Gloria) — 2(A) p.d.

arena 
rezer-

ȘTIRIs

Cel de al treilea tur. 
raiupiuuatului republican 
țheap este programat si 
intre 6 și 10 ianuarie. Conform calen
darului stabilit initial, întrecerile se vor 
deslășura la Miercurea tauc, dar numai 
in cazul in care condițiile atmosferice 
vor permite acest lucru. Dacă la Miercu
rea Ciuc nu va exista o gheată cores
punzătoare, întrecerile vor fi găzduite, 
ca și cele precedente, de patinoarul ar
tificial w23 August*.

Pentru cel de al treilea tur al cam
pionatului, F.R.H.P. a modificat pro
gramul meciurilor, astfel: VINERI :
Srceua Hue.— Politehnica Hue., Agrono
mia Clu,—l irn(ir. Odorhei, lJuiamo Hue.

—Voința M. Ciuc; SI MB AT A: Steaua— 
Tirnava, Foința—Agronomia, Dinamo— 
Politehnica ; DUMINICA: Poința—Tîr- 
riuva. Agronomia—Politehnica, Steaua—• 
Dinamo ; LUNI : Steaua—Agronomia, 
Dinumo—Timava, Poința—Politehnica ;
MARȚI : Dinumo—Agronomia, 
nica—lirnuva, Steaua—Poința.

• In cadrul pregătirilor 
pentru reluarea campionatului, 
liti s-a desfășurat recent întîlnirea din
tre Tirnava și k'oinfa M. Ciuc. La ca
pătul unui meci viu disputat, victoria a 
revenit oaspeților cu scorni de 4—1 
(1—0, 1—1, 2—0). A. Pialoga — co- 
resp.

„Inter" rămîne în frunte

din 21 decembrie 
1800“, 1 „Renault
15 000 lei: Enache
Rm. Sărat; 1 „Fiat 1800“: Lupșe
Iulian din Baia Mare; 1 „Renault 

• 10 Major": Veter Nicolae din Arad;
1 „Renault 10 Major" : Jenescu Ilie 
din Bacău; cite 1 „Trabant 601“ : 
Sîrbu loan din Timișoara, Negoiță 
Nicolae din Bolintinul din Vale, reg. 
București, Dumitrescu Silviu din 
București, Corbu Dumitru din Bra
șov, Manda I. Dumitru din corn. 
Plopeni, reg. Argeș.

Cu prilejui Anului Nou, Loto- 
Pronosport urează participanților 
cîștjguri mari și LA MULȚI ANI .»

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

Potrivit tradiției, în 
vista engleză de fotbal 
< ER“ publică clasamentul celor 
bune șase echipe de club din lume.

După părerea ziariștilor sportivi, și a 
«pecialiștilor din Anglia, și în acest an 
I nternazionule merită să lie clasată pe 
primul loc. „Ne menținem părerea câ 
„Inter* este cea mai bună echipă de 
club din lume, în ciuda faptului că Ita
lia a avut un „fiasco* la C.M. de fotbal 
— scrie cunoscutul ziarist englez Eric 
liatty. Fotbalul practicat de Internazio- 
nale rărnine un „model* pentru toate 
echipele de club și formația antrenată 
de Herrera nu are egal în toată Lu
mea*.

Pe 
echipa 
chrpă 
lă" și, în plus, 
tori reprezentativa 
de fotbal, unde a ținut in șah 
echipe de eerlă valoare.

l’e locul 111 — Real Madrid, o 
pă care, inlroducînd cîteva elemente ti
nere, n-a ajuns încă la maturitatea care 
i-ar da dreptul la un loc mai bun în 
clasament. Urmează River Plata (Ar
gentina), cu certe valori. Vasas Buda
pesta și Borussia Dortmund.

fiecare an re- 
„WORLD SOC- 

rn ai

locul II revista engleză situează 
Penarul (Uruguay). Această e- 

a cucerit „Cupa intercontinenta- 
a aprovizionat cu 

Uruguayului la
jucă- 
C.M. 

multe

echi-

Numărul vii'or al ziaru-

lui nostru va apare marți 
3 ianuarie 1967 la ora o-
bișnuită.

„Meciul anului‘‘ la boi
Unul dintre primele mari eveni

mente sportive ale anului 1967 — 
cel mai mare pe plan pugilistic — 
va fi. fără îndoială. întîlnirea care 
se va desfășura la 6 februarie, intre 
Cassius Clay și Ernie Terrell, pentru 
titlul do campion mondial la cate
goria grea.

Sala sporturilor din Cluj va gă 
în ziua de 1 ianuarie primul joc ini 
național de handbal al anului 1967, 
care echipa României va înfrunta rrf 
zentativa Japoniei, Este cel de al *
meci internațional pe care îl susțin h 
baliștii români și cel de al treilea 
compania sportivilor japonezi Pînl 
prezent, cele două formații s-au mai 
lîlnit de două ori, în cadrul uliiu 
ediții ale campionatului 
toria revenind de. fiecare 
lor români : 29—11 la 
(Hasslpch) și 36—12 la 
(Pardubice).

Oaspeții au sosit în Capitală in 
jucăl

DE PESTE HOTARE

FJF W.

Ifig| • < Jr ™i

IJnde-i pucul? 
privirea pe întinsul ghefii. Și n-ar fi exclus ca șugubățul puc să se afle 
Ț.S.K.A. — Spartak Moscova, din campionatul unional de hochei)

La semnarea contractului, Cassius 
Clay a declarat : .M-am săturat să 
tot aud că eu n-aș fi singurul cam
pion. Asta m-a împiedicat să-mi iau 
o binemeritată vacantă de șase luni. 
E necesar să-l îndepărtez pe Terrell 
din drumul meu.
mare*1...

— Te voi face 
Terrell lui Clay, 
.jab* din lume.

— Dar n-ai decît atît — i-a 
puns Clay. Și vei fi viitoarea victi
mă a... „pașilor de dans 
(Mohammed Aii este cel 
lea nume al lui Clay —

— Va fi o luptă și nu

Nu numai noi ne-am pus această întrebare, ci și hocheișlii din fotografie, care-l caută 
chiar în plasă... fFazâ din meci 

Foto: TA
de dans — i-a replicat Terrell. Și 
în loc de chitara mea obișnuită, voi 
avea mănuși de box (Terrell este șef 
de orchestră într-un cabaret și cîntă 
la chitară — n. n.J. Vezi să-ți aduci 
un chirurg estetician.

— L-am chemat — a răspuns Clay 
— poate că ai nevoie. s

Revenind la lucruri mai serioase, 
cei doi boxeri și-au expus pă
rerile în legătură cu meciul. Clay: 
„Terrell e mai înalt decît mine cu 
8 cm. are o alonjă superioară, și 
e dificil pentru că se acroșează de 
adversar ca o lipitoare4*. Terrell : 
.Clay este vioi și mobil, dar cu 
„stingă mea" îl voi ține la distanță**.

Ziarul londonez 
GRAPH* a stabilit, 
clasamentul celor mai buni jucat 
de tenis din lume. Specialiștii zi 
rului au acordat titlul pe 1966 j 
cătorului spaniol Manuel Santa 

Urmează în clasament Stolle
tralia), Emerson (Australia). Roc 
(Australia). Ralston (S.U.A.), Ne 
combe (Australia), Ashe (S.U A.) e

La feminin primul loc a fost 
tribuit sportivei Billie Jean Kin 
Moffitt (S.U.A.),



Proverbe

jhul trage.»

place altuia

rvd.

nelerruinată

aduci aminte.

Trăiesc o

ROȘU :

C-o tinâră Incîntătoare
El va dansa cu mult antren... 
ISă n-o lovească la picioare, 
Crezind, cumva, că-i pe teren!)

l.ui Ion lonescu, care a 
Înscris in acest sezon 12 
goluri.

Pentru anul '67
Iți urez, fără slială. 
Să înscrii doar pimâtate 
Insă— in „națională" !

Dintre ciatecele toate 
De petrecere, ori masă.
Cel mai mult ii place unul:

Zboară mingea... peste plasă!'

Lui Neacșu (Progresul 
București).

Aurel Vernescu, 
multiplu campion mon
dial la caiac-canoe

Ești in box pe primul plan 
Și-ți păstrezi cu cinste locul. 
Iți doresc și-n noul an
Să te bală doar— norocul 1

Lui M. lonescu 
portarul echipei națio
nale de fotbal.

visează... și

Eu după litiu toi duc dorul 
Dar tu mereu ai cite-o toană 
Promile-mi că măcar feciorul, 

să te vadă... campioană.

BUCUREȘTI: L 
fericire...

Doiinla fotbaliștilor de 
la Universitatea Cra
iova.

Unor parașutiști in 
declin de formă

cu tine

de Mircea Crișan și Radu Stănescu

fotbalistice

LA PLECARE DUPĂ REVELION
FARA CUVINTE

Desen de ION DOGAR MARINESCU

Nu-mi ascund nemulțumirea 
E prea mare deosebirea 
Intre ce-au fost și ce sini : 
Ca de la cer la pămînt I

umil
Sim-

ni- 
riș- 
Nn,
lo-

Și cind te gîadești că anul trecut boxa la muscă I...
Desen de GROSU MIHAI

STEAUA : ifi mai 
doamnă ?

RAPID: Cu tine 
pling

Dragi sportivi, probabil că 
sînteți cu toții în așteptarea 
marii întreceri din noaptea de 
Revelion, cind veți avea de 
doborît noi recorduri în lupta 
cu purceii, sarmalele, curcanii 
și ceilalți... adversari care 
sînt, vă atragem atenția, foar
te bine... pregătiți !

în calitate de suporteri ai 
tuturor sporturilor, avem da
toria să vă dăm următoarele 
sfaturi :

Dragi jucători de la Dinamo 
Pitești, să știți că a goli pînâ 
la fund sticiele de „bătrînă de 
Pitești" nu înseamnă a apăra 
pînă la capăt culorile locale ! 
Și nici a le combina cu cele 
de Văleni nu înseamnă im
parțialitate I

Unui anumit portar îi a- 
tragem atenția că dacă sar
maua a depășit buzele se con
sideră înghițită !

Pe Monea îl rugăm să nu 
mănînce iepure ! - Să-l lase 
sprinterilor !

Arbitrilor le atragem aten
ția că dacă împart curcanul 
la Revelion, se poate da 
oaspeților o bucată !

Jucătorilor de fotbal din 
le recomandăm ca, după 
au băut cîteva păhărele 
vin, să nu înceapă să poves
tească cum au jucat în tur
neul final al „Cupei Jules 
Rimet*. Televiziunea a trans
mis și la noi meciurile!

oșta lui Moș Geriiă
. Diuneritu. Dacă este adevărat 
potrivit legii lui Lavoisier, 

c nu se pierde, nimic nu se 
totul se transformă? 

liar tonii. De exemplu, 
de la 11 metri ’ 
— miendâst. De ce 
noastră ile fotbal j 

i^-"except iotul în prima 
mc-litrilor, ca pe

vină de neiecunoseut ?
în prim» parte băieții noș- 
meS: pe urmă_  se joacă!
reoloș, Lexer MMi»r. Te 
gindul să susții un meci 
t cu Cassius Clay ? ! I ! De

? Viata e frumoasă!
lin .«toți.s/icwwi. Cite goluri s-au 
trai de cind se joacă fotbal 
glob’ 98 765 431! Mai reveniți 
întrebări d-astea!

Jucător tenis de masă. Nu, lo
ri șe, nu-i zice tenis de masă

UNDE-SI PETREC
DE ANUL NOU

tCamț’i'mui : la... Vit toria. 
ateistul: la... Bai» Mare. 

il : la... Corabia. 
Iul : la .. Coiești.

Jucătorul dur: la... Rupea. 
Halterofilul: la... ilcrviilane.

Rugbiștilor le atragem aten
ția câ la tort nu se face gră
madă !

Boxerii trebuie să știe că 
în luptă cu păhărelele de „jin 
ars“ ești K.O. și 
numai la zece !

Și, în general, 
turor sportivilor 
în anul 1967. le spunem că 
pot mînca orice, numai 
taie“ nu !

Revelionul e-o „partidă**, cum se știe, atractivă 
Care seamănă pe-aiocuri cu o-nlrecere sportivă : 
Se dispută „in nocturnă**, deseori cu reflectoare 
Care luminează splendid chilitnbarul din pahare ; 
Intîlnirea e-nsoțită de-un răsunător ecou.
Că-i derbi de mare luptă : Anul Vechi cu Anul Nou ; 
Insă spre deosebire de-un campionat normal 
Turu-i azi. returul... miine și-ncă foarte matinal... 
Să vezi culmea Avantaje n-ai pe propriul „tereu” : 
Gazdele parcă-s pe „tușă”./oaspeții sini cn antren.. 
Pentru-a da primei reprize tempo viu și mai mult fast. 
Un halleroril „ridică** un pahar si „smulge'*-un toast ; 
Un șahist e-n „criză** mare, dar nu-i cazul să se cruțe : 
l-au rămas două minute pentru zece... sărmăluțe ;
Un rugbist e in dilemă și doar nu-i rău tactician : 
„Să deschid acum aripa**, dar... de pui sau de... curcan ?... 
Un gimnast pe rinei dansează cu trei fete „paralele**, 
Dar pe care-o va alege ca s-ajungă la... „inele” ?... 
Fotbalistul se gindește. cind se termină-ntilnirea : 
Ca și la un joc de Cupă, cea mai tare-i .. prelungirea ! 
In final, urări, ovații și îndemn la vis și fapte,
Iar tabela-arată scorul : *967 1

peni ni că se joacă în (impui 
prinzului, ci pentru ci se joacă 
pe o masă. Pa. tenisul dr rîmp 
se poate juca și la mume.

ȘoAist incepâiiir. \ă putem a- 
sigtira: șahul nu a fust inventat 
de tovarășii dr la Gel ax.

C*rio*. Nu, 1’rL nu joacă la 
A.S. Faianța: ăla-t Piele (Va- 
sîlr).

Porlur de De unde xine
cuvîntul țni? Dr la EusHw», Peir, 
Mazzola, UirMi și alții. Dr ia ai 
noștri vine ceva mai rar...

• Cine se seoală de dimineață... 
face gimnastică de înviorare.

• Socoteala de-acasă nu
potrivește cu cea din... dețdasare.

• Buturuga mică răstoarnă... 
pronosticul mare.

• I nul (aer și 
cind e lw-nț.

• Vrabia mălai 
înaintașii penalii.

• Ce |ie mi-ți 
nu-i face... ră e fault.

• Spune-nn cu cine te intil- 
ne-ii. . ca vi-ți spun ee pronos
tic dau.

Suporterul
Un om, un iris, un oarecare. 
Foarte comun în adjective 
E slab sau gras, e mic sau mare 
Și fără semne distinctive.
Cunoaște jucătorii-n parte 
De cind s-au apucat de școală.
Părinții, rude de departe 
Și starea lor— matrimonială.
Gelos și tandru ca un june, 
înflăcărat ca un torero
Tăcut la scoruri... nu prea bune 
Și fericit la— 6—0 .'

Ca un boxer înfruntă tirul 
Trimis de soața dumisale 
Căci sportul l-a făcut martirul 
Ședințelor... duminicale !

Acest portret in ipoteza
Că unii vor să-l mai extindă 
Cei ce doresc să-l completeze 
Rog să se... uite în oglindă.

Masa de Revelion a campionului de popice
Desen <le AL. CLENCIU

performanță
DAVIDESCU

Și

lot

urîndu-Ie tu
rnări victorii

la patru, nu

se

toamnă primii, craiovenii

l.ui Nicolae Giju

Echipei Rapid care nu 
a cistiqat niciodată cam
pionatul de fotbal

Recordul republican la 
400 m fete, a rămas ne
schimbat din 1955

De-acum înainte 
Este clar oricui 
In concurs se simte 
In— apele lui 1

în
tși spun : „ce-ar ii în toată tara 
Măcar o dată în milenii
Sa nu sosească... primăvara!"

Voi le-ați spus, desigur dttpd 
Acest meci, ca explicație: 
— Dacă-i volei, și la Cupă 
Păi

Voleibaliștilor de la
Dinamo București, care 
au întrecut, în finala 
C.C.E. fze rapidiști. foștii 
deținători ai trofeului.

La biroul de obiecte 
pierdute.

performanță cum să zic!
— stabilă 

cred, sini toți cu mine de 
acord 

din moment ce-avem un 
Moș-Gerilă, 

ce să n-avem și un... Moș 
Record !

să fie prin.- rotație l

Jucătorilor noștri de 
popice, care au ciștigat 
campionatul mondial.

La
Voi ați nimerit...
De-alllel titlurile luate
Nu-s succese... izolate.

campionat refin - 
in uliu.

MUZICĂ PENTRU NOAPTEA DE ANUL NOU
SPECTATORI I: Ms bucur

vine duminica
cînd

ca-Oi
4

— Și acum să umplem cupele I

Desen de A. POCH

Un atacant se ține scai
Și cală-n rafturi cu tărie
— Dar ce-ai pierdut ? 11 în

trebai, 
de-a-n- 
scrie..

— Pierdui _

UNIV. CRAIOVA: 
Inimoasă

DIN AMD 
pas ile

STEAGUL
același drum de

Te-așlept 
altădal

URĂRILE LOR...
.ȘAHISTUL î „Succese pe toate..« 

eîmpurile !“
FOTBALISTUL: „Mult noroc 

la... poarta voastră !*
VOLF I B.A LISTU i,: „Trageți

tar**... la serviri, toți, nu pri«... 
rotație !*

CICLISTUL: „Nici o... barieră 
în calea fericirii voastre

BOXERUL: „In viață nimto
Să uu vă... doboare ?*

HALTEROFILUL : „Ani mulți 
și fără... greutăți f*.

Materiale redactate de: 
SADI RUDEANU, RODICA 
TOTH, V. D. POPA, V. RA
DULESCU, C. POPESCU- 
BERCA, NELU MARIAN, 
TITI GHEORGHIU-VAbL UI, 
I. NEGREANU, GR. ȚE- 
PEȘ, AUREL CODRESCU și 
JACK BER ARU.



Nevestele lorPREGĂTIRILa telefon: MICUȚA TANASE

Teodor RoibtiText și

6AIIN

descumpă*

iepuri

cu 
so- 

i în 
din 

cind 
reacții 
atunci

ION POSTAȘU
Ilustrații :

N. CLAUDIU

sculați, boieri mari J 
și ciocănari, 
sprinteri, sculați ! 
spor vă antrenați, 
meșteri antrenori, 
Fete și feciori

i, dornici să se bată,

Macaz inele de specialitate 
gata vineți. Discreție

băieți buni,

a fost 
era să 

golul al 
i, cu 
ince-

i W-i 
cadrat 
e. In-

Minați,' fete fi flăcăi ! 
Ca voleibaliștii, măi!

Hăi ! Hăi !

în fiecare an, maestrul e- 
merit al sportului Horațiu Ni- 
colau își face o plăcută preo
cupare din 
lui de iarna, 
de preț 
acum în

O dată
Horațiu

i miei și mari, 
gospodari 
să pregătim, 
să oțetim 
fi multe fete, 
îndelete.

Pe de altă parii', sint 
țață că soțul meu și colega 
din echipa națională nu ne vc 
mai obliga să închiderii televiioa 
rele. Este o speranță și o dorinț, 
pentru anul 1SC7-.

Am mulțumit fi im întrerupt 
si. noi convorbirea. Nu de altceva, 
dar secretarul de redacție cerea 
insistent... manuscrisul. Ce fa
cem tu Celelalte neveste ?

„Continuați, altă dată" — a fost 
răspunsul. Pină atunci, am pus 
Punct, adăugind, intr-un fel de 
postscript am — LA. MULȚI AN' 
PENTRV-TOATE NEVESTELE Ș 
TOȚI SQȚI1 DIN TOTBALU 
NOSTRU !

va cîștiga campionatul

Și acum, pocnind din bici, 
Trageți plugul și pe-aici. 
De n-o fi cu supărare 
Facem și-altfel de urare 
Celor ce... cum să vă spun. 
Li s-a rupt căruța-n drum 1 
Că-n loc 
Să 
Să
Și 
Pe

LA
MULȚI

ANI !

lor ? Da, este o 
nouă, dar... ce-ar fi, 
stăm de vorbă 
băieților, le-am 

declarații 
„fortissime” 

uneori, chiar < 
la vale. Ce 

nevestele lor

■ crezuț că vor juca tin rol atîț cy 
mare'tn viața mea. *^5

Tn minutul 44 al meciului “ 
italienii am închis televizorul, u 
căjită. E un avantaj al nostru, •<* 
nevestelor, un mod de a ev.ta si 
tuațiiie' dramatice. Poate că cir 
va ar putea să-mi aducă amh '* 
de poveste?! eu struțul. Mă ro - 
Așa am reacționat atunci! sSț. 
ca, pe viitor, să mă călesc și 
pot participa pină la capătffa n, 
ciurile soțului meu. Deo^mda. 

teînt. și eu. . . debutantă în^,,n -a 
ționalâ"

Nevestele 
idee... Nu e 
totuși, să 
ele ? Lor, 
licitat numeroase 
momentele 
carieră și, 
mergeau... 
au, însă, 
cind emoția atinge cel mai înalt 
punct pe electrocardiograma 
disputei sportive ? Trebuie să 
recunoașteți că este o întrebare 
care merită a-i fi găsit răspun
sul !

— Emoții ? Nu, n-am nici o 
emoție din ziua meciului Româ
nia — Danemarca, disputat pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală. Atunci, a fost ultima 
dată cind am ținut televizorul 
„deschis" la un meci în care 
juca soțul meu — ne spune 
ILEANA DATCU. Pină să se 
dezmeticească, Ducu (n.n. Ilie 
Datcu) a primit in acea partidă 
trei gajuri pentru care 
criticat ani de zile. Eu 
fac stop cardiac la 
treilea. Așa că. de atunci, 
cite va minute înainte de î

Bwnui ™eci la care parti- 
io ul meu, mu i2olez >onic

Ce părere aveți totuși df spre 
—mi!'. ca orlar de fotbal?

— ijfu. ca soție. cred că c cel 
HHRbun Pit lume!

— "Pe locul doi, pe cine ve-

să muncească, 
se pregătească, 
se oțetească, 
să-i dovedească 
alții, flăcăi,

Doar de... zurgălăi 
Se-antreneâză, măi ! 
Trageți plugul, măi băieți.

i>! 1967?
ri, care sânt

tn ioamria. aceasta, ed 
e mai dense le ave] 
țl meu se prezenta la e] 
de la facultate. Alt]
■'Pitești eră o ech| 

ș-'-n-eeazurile și buciir| 
ir au Pe aceeași -mâsiJ 
^vfrt cjul” clin „Cupa J 

soția popit- ■ șeldr" ttrpuri" și am devenit] 
echipă.. . europeană (sper, că 1 

problema. vctrășul antrenor Ștefan Vasile 1 
mai mari se va supăra dacă m-am Inez' 
. cu soțul în rîndurile formației sdle. : 

tr-un fel, și noi, nevestele, fac* 
parte din ea). Apoi, a venit debu
tul în echipa națională. Cam tîr- 
ziuj nv.-i. vorbă (mi se pare că 
iarăși trebuie să-mi cer scuze 
cuiva ?), dar a venit ! A fost Pîo- 
ieșliul (meciul ca Polonia) și Nea. 
pole (partida cu Italia). lata două 
orașe, pe care nu le voi uita cu-

am facut-o, r.după B cum

>țat intențiile^: spre unul
; măi „agresivi*1 ădver- 

li lui Ilie Datcu : Ion Io-

Și-acum, la sfirșit an, 
Se țteziră, măi firtate. 
(-H treabii pe jumătate. 
Minațr. oameni butii, ‘ minați, 
Butdcți. >.<. - /a așteptați.
Piste; săli, terenuri — toate 
Construite, reparate, \ .

degrabă itjsă avem
V-ar place ? Ia să verff ra, ~ 
Poeă-n loc de casă nouă 
V, j-or da o daifr fnouă - 
Nu“ miiuiru ape rlo meni. 
Ci la .Zbancă virament ?
Să vă lipsească tavanul, 
Să v-aeoperifi cu... planul!

Gospodari fifi, măi flăcăi 
- Nu ca la Șqcâu, Hăi! Hăi 
F>ar, să ne oprim aici. 
Minafi, măi! Minați, voinici! 
Anul Nou, cu bucurie 

’Tuturora să ie fie.
Noi succese, din belșug. 
Să dea brazda de sub plug. 
In concursuri 
Și ca harnici 
De pe-acum 
De pe-acum i 
Băieți mulți ; 
Antrenați pe 
Ca la cea Olimpiadă 
Printre fruntași să se vadă.

Mai cu spor munciți, flăcăi, 
Ca să luați medalii, măi! 
Trageți plugul, băietani, 
Noroc bun fi

nințic n-nu ciștigat 
cieâ... a plouat.
— ci ar. fi clacat,
— că s-a-ntunecal
- că nu s-a... -ni 

au găsit pricină

Im atlete și atleți 
Că precum se știe, festa 
Ne-au făcut ia Budapesta. 
Mai 
Unii 
Alții 
Uriii 
Alții 
Aița
.-adversarii-au fost de oină... 

Fiindcă nu i-««4 anunțat 
('«•d și cit ș-ai. antrenat, 
OV.fi și-asțieil! Deh ! Mai știi ; 
Drept e, msă, mâl copii, -'Z 
Că s-iau răzbunat pe voi ■ 
Ceasurile date-napoi,.. 
Și lucrind de mintuială 
N-ați făcut nici o scofală... 
Sculați, i 
Sulițași 
Șăritofi, 
Mai cu 
Și voi, i 
Sculați! 
Zdraveni 
Adunați din țara toată, 
Și lucrați, măi, cu tot sirgul 
N-așteptați ce... o da tirgul! 
Nu vă închinați la soartă 
Mexicul bate la poartă. 
De atleți vorbim ? Da, da ! 
Dar și de-alte citeva 
Sporturi, ca gimnastica, 
Scrimă, box... și-etcetera ! 
Planuri sint, și sint prea bune, 

CN-am nimic de ele-a spune) 
Dar mai aud, oameni buni, 
Că sint cluburi și regiuni 
Care-au prins ca să inceapă

vus. direct. < 
OLIMPIA IONFI 
tarului înaintaș giuleșteiin.

Am. atacat' frontal
— Cintb aveți rele 

emrrții, in lețiuiiin

r
 Răspunsul ne... 
nește.

— Cind“trebuie să execute lo- 
V tarile de la .,11 m”. Mi-e fri
că să nu rateze. Nu știu cum 

vă spun, dur am acest com- 
■ nlex din ziua in care cronicarii 
nu început să-l srir.e pe soiri 
meu câ ratează oeiiznlc ciaris- 
sime.

— Asta rnseamnă cu pe celelalte ?
— 1^ ..țrnetiti<'u“, din mo

ment ce a lost de trei ori pol- 
geterul campionatului.

— O întrebare indiscretă t 
n-ati avut emoții cind Voinea 
< oiîducea cu un avans de S 
(cinci)' goluri?

— De Inc ! Nu-mi era teamă

De pe-ntregul continent!
Cit era de mare sala
De-abta de- a cuprins „finala" l 
Strașnic joc au mai făcut! 
Pent ru „Qppă“ s-<Su bătut 
De-ntreba un pici de-o frhioapă 
Cind da setul să irieeapă :
— Pentru cine stringent pum-

, nii’ 2
Nene, care sint românii ? ! 
Luați exemplu, măi flăcăi, 
Și la alte sporturi, măi! 
Titluri, cupe, ori ce-of fi, 
Să le disputăm aci, 
Intre noi. Ciștige frații, 
De-or fi unii, de-or.fi alții... 
Ciștigat, zău vă grăesc, 
Va fi sportul românesc!

Smiidl. își rtnlicâ 
p’rtive jji. •

De urat am mai ura, 
C-ar mai fi cite ceva...
Pe la unii... gospodari.
Lucrări mici, lucrări mai mari, 
Ei și-au prevăzut în plan.

pregătirea poniu- 
avînd o ajutoare 

în fiica sa. Mihaela, 
etate de 9 ani.
cu venirea noului an 

Nicolau își încheie 
o prodigioasă activitate rom- 
petițională, trecînd pe banca 
antrenorilor. Timp de 14 ani 
el a fost unul dinți e jucătorii 
de bază ai Rapidului și ai e- 
chipei naționale ds volei. Ci
frele SRKt grăitoare în acest 
sens : 605 -jocuri oficiale. 330 
de jocuri internaționale !

Ce echipă va antreim Hora- 
țiu Nicolaii ?

Echipa... Belgiei! Timp, de

de Voinea... II cunoșteam pe g 
și... mai ales pe soțul

— Altă întrebare, mai 
cretă : îndrăzniți să vă 
soțul, după meciuri ? De 
după partida Rapid — Side^ua 
gistul, din anul trecut ! I

— Da. Cu destulă durități 
chiar. T|

— nu răspunde la „dura 
tăți” ? I

Pauză ! J
Relația cu „casa Badea" da 

Ploiești a fost cel mai simp5 
lucru de realizat. Centrala t J 
lefonică ploieșteană ne-a sg 
vit imediat, deși noi nu știOil 
numărul. Nici nu ne-a marca! 
taxa de informare (glumim, de] 
sigur !) |

După prezentările de rigoa- el 
„aruncăm" prima întrebare. CGg 
NELIA BADEA ne roagă să-iM 
cordăm o clipă de răgaz pe?i^B 
a. . . liniști pe micuța izabela^B 
trei ani, fiecare semnal telefi^K 
poate avea efecte particulare 
tru ceea ce se cheamă curiozi^S 
feminină). Apoi, ne răspu^B 
prompt :

— Totdeauna am emoții 
știu că Sandu are meci. Drcp^^H 
vă spun, în ultima vreme, 
însă și mai emoționată cind 
joacă. Din .cauza. . . concur^^K^ 
Dobrin, lancu, Frății^ ■ . ■ 
niște ..nume'‘ care, re. 
te pot pune pe -.înduri.

— Cum se * smportă 
după meciui de pierdute |

— Devine un . de „sfinx". DJ
altfel, toată inin 'ut este pentrd
fotbal și evenimi.y1'l ? de pe gcd 

- .zcn se reperci'f' 'ză xjor în staJ 
rea sa . afeed ă. .ngurui om\ 
care-i poate zmulge m zîmbet, în 
atari situații, este jetița noastră, 
Izabela.

Ce părere aveți despre crcRj
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