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AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Lucrările Congresului Parti

dului Comunist Român, urmă
rite cu un deosebit,-interes de 
întreaga țară, prilejuiesc, în 
continuare, o axnpiă și crea
toare dezbatere a documentelor 
de o excepțională valoare care 
stabilesc direcțiile fundamen
tale ale politicii interne și ex
terne a partidului In perioada 
următoare, prefigurează dez
voltarea înfloritoare, pe mai 
departe, a patriei noastre so
cialiste.

Simbătă dimineața,

De la tribuna Înaltului for 
al Partidului Comunist Român, 
au adresat cuvintări de salut 
tovarășii : lb Norland, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Danemar
ca, Hristos Pe tas, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (AKEL), Pedro 
Tadioli, membra al Comitetu
lui Executiv al Partidului Co
munist din Argentina, Marce
lino dos Santos

în continuarea lucrărilor, șe
dința plenară a fost prezi
dată de tovarășul Mihai Te- 
lescu.

S-a anunțat că in ziua de 3 
august a avut loc, sub președin
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința Comisiei 
pentru pregătirea propunerilor 
de candidați in vederea alege
rii organelor superioare ale 
partidului. Comisia a luat în 
discuție și a stabilit să supună 

ii Congresului numărul 
e să fie alcătui t Corni-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu in mijlocul delegaților la Congres, intr-o pauză a lucrărilor 
(Foto : AGERPRES)

Pe baza celor stabilite, Co
misia urmează' să pregătească 
propunerile nominale.

La dezbaterile generale au 
luat apoi cuvintul tovarășii : 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte 
ai Comitetului pentru Energie 
Nucleară, delegat al organiza
ției județene de partid Cluj, 
Suto Andras, scriitor, delegat 
al organizației județene de 
partid Mureș.

Președintele ședinței a anun
țat că in dimineața zilei de 
simbătă a încetat din viață to
varășul Constantin Parhon, 
vechi militant al Partidului Co
munist Român, primul preșe
dinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Române.

Piarticipanții la lucrările 
Congresului au păstrat un mo- 

t de reculegere in memo- 
bvarășului Constantin Par-

IM

Dudu Georgescu (Progresul) înscrie cu capul al doilea gol
’ Foto! AUREL' NEAGU. .

PROGRESUL DINAMO 21 (2-0)

luarea lucrărilor, delegații și
Invitații au primit cu puternice 

jB^lauze pe tovarășul Nicolae 
^Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 

din prezidiul Congresului, pre
cum și delegațiile de peste ho
tare participante la Congres, 

în cadrai primei ședințe, pre
zidată do tovarășul Gheorghe 
Pană, au luat euvîntul tova
rășii Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, delegat al 
organizației județene de par
tid Dolj, Nicolae Breban, scri
itor, delegat al organizației ju
dețene de partid Brăila, Miu 
Dobrescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al 
P.C.R., delegat al organizației 
județene de partid Iași, gene
ral-colonel Ion loniță, minis
trul forțelor armate, delegat al 
organizației județene de partid 
Alba, și Floarea Barbu, preșe
dinta Cooperatfvei agricole de 
producție Cernetu, delegată a 
organizației județene de partid 
Teleorman,

Consiliului Prezidențial al Co
mitetului Central al Frontului 
Eliberării din Mozambîc, care 
a adresat Congresului al X-lea 
al P.C.R. salutul-comun ai Fron
tului de Eliberare din Mozam- 
bic, Mișcării de Eliberare din 
Angola și al Partidului Afri
can al Independenței 
neea (BISSAU), Tore 
membru al Biroului 
Partidului de stingă 
niștii din Suedia.

S-a dat apoi citire
de salut adresat Congresului de 
Comitetul Central al 
Comunist Peruvian.

Cuvîntările rostite 
cătorii delegațiilor
comuniste și muncitorești, de
mocratice și antiimperialiste 
și mesajul transmis Congresu
lui au fost subliniate în repe
tate rînduri cu vii aplauze de 
toți cei prezenți.

Președintele ședinței, tova
rășul Gheorghe Pană, a mul
țumit în numele delegaților și 
invitaților, pentru saluturile și 
mesajul adresate Congresului.

din Gui- 
Forsberg, 
Politie al 
— Comu-

mesajului

format 
numă- 
ai Co
de 120.

Partidului

de condu- 
partidelor

tetul Central și Comisia Cen
trală de Revizie.

Ținînd seama de sarcinile 
mari și complexe ce revin Co
mitetului Central pentru Înfăp
tuirea hotăririlor Congresului 
ai X-lea al P.C.R., precum și 
de creșterea efectivului parti
dului, comisia a propus : Co
mitetul Central să fie 
din 165 de membri, iar 
rul membrilbr supleanți 
mitetului Central să fie
Comisia Centrală de Revizie să 
fie alcătuită din 45 de membri.

Pentru a putea pregăti pro
punerile nominale pe baza can
didaturilor stabilite de confe
rințele județene de partid, Co
misia a supus aprobării Con
gresului numărul tovarășilor 
ce urmează să fie aleși în or
ganele centrale ale partidului.

Congresul a aprobat în una
nimitate, prin vot deschis, nu
mărul de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Cen
tral și ai Comisiei Centrale de 
Revizie, propus de Comisie. ;

Cel de-al X-lea Congres al 
rtidului a fost salutat in con- 
tuare de tovarășii : Mohamed 

HarmeL membru al Biroului 
politic al Partidului Comunist 
Tunisian. Julio Posada, mem
bru ai Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Columbia, 
Giuseppe Renzi, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din San Ma
rino. Sofia Ferreira, membru 
sl Comitetului Central al Par
tidului Comunist Portughez, 
Masashi Ishibashi, membru al 

îitetului Executiv, director 
Biroului Internațional al 

~Partidului Socialist din Japo
nia, Sam Noian, secretar ge
neral adjunct al Partidului 
Muncitoresc Irlandez, Khalil 
Debs, membru supleant al Bi- 

’ roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Libanez, Halii Ozgur, șeful Sec
ției de propagandă a Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Turcia, Yussuf Os
man Samantar, secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Democrate Somaleze, Paul Ver- 

. ges, secretar general al Parti
dului Comunist din Reunion, 
James Stewart, secretar gene
ral adjunct al Partidului Co
munist din Irlanda de Nord, și 
Efrain Alvarez, membru al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Ecuador.

Președintele ședinței a mul
țumit oaspeților pentru salu
turile adresate CongresuluL 
Delegații și invitații au subli
niat cu aplauze puternice cu- 
vintările de salut rostite de 
reprezentanții partidelor 
peste hotare.

Lucrările Congresului 
tinuă.

După-amiază, lucrările 
greșului s-au desfășurat in ca
drul ședințelor sefțiilor pe pro
bleme.

In deschiderea cuplajului 
de pe „Republicii* s-a înre
gistrat o surpriză : Progresul 
a întrecut pe Dinamo! Avan
tajul luat de jucătorii clu
bului din str. dr. Staicoviei 
in primele 9 minute a fost ho
tărâtor în desemnarea uneia 
dintre finalistele „Cupei mu
nicipiului București". Elevii 
lui Victor Stănculescu au în
ceput „tare* și în min. 2 au 
adus prima schimbare a ta
belei de marcaj. In acest țpi- 
nut Raksi a fost faultat la 
20 m și Neacșu a executat im
pecabil lovitură liber's. 1—0 
pentru Progresul. Minutele 
următoare aparțin tot Pro
gresului, care domină și-și 
mărește avantajul în min. 9. 
Matei, din lovitură de colț, 
a trimis ’ ' ' ~
Georgescu 
a marcat, 
greșul.

După pauză, modificările 
efectuate în formația dinamo- 
vistă au schimbat aspectul 
jocului. Cei care domină in
sistent sint elevii lui Nicu- 
șor. însă apărarea Progresului 
rezistă cu mult calm și con
traatacă foarte periculos. De 
altfel, eea mai mare ocazie 
ratată în această parte a me
ciului a fost cea din min. 50, 
cind PavloVici. la un contra
atac, de la 30 m, a trimis 
balonul peste Coman, care ii 
ieșise în întîmpinare, dar și 
peste poartă 1 Minute în șir, 
fundașii dinamoviști au stat 
în terenul Progresului, ata- 
canții au hărțuit apărarea 
adversă, care a cedat doar

o singură dată, în penultimul 
minut La o centrare de pe 
partea dreaptă, Dumitrache, 
cu capul, a expediat mingea 
in plasă.

A arbitrat bine A. Bentu- 
București.

PROGRESUL : Andrei (min. 
85 Zamfir) — Marinescu 
(min. 75 V. Popescu), Măn- 
doiu, Grama, Dumbravă

(min. 64 Ad. Constantînescu), 
Neacșu, Georgescu, R. Ionescu 
(min. 66 Țarălungă), Ralcsi, 
Pavlovici (min. 66 Șoanghțr), 
Matei (min. 75 Beldeanu).

DINAMO : Coman — Ște
fan (min. 46 Pîrvu), Crăciu- 
nescu (min. 46 Stoenesou),- 
Pîrvu (min. 46 Dinu), Deleanu 
(min. 46 Ștefan), Sălceanu, 
Cheran (min. 46 R. Nunweil- 
ler), Sandu (min. 46 Pîrcălab), 
Doru Popescu (min, 46 Dumi- 
trache), Frățîlă, Haidu,

V. POMPILIU

6-5 (0-1) pentru Rapid, în meciul cu Steaua
...prin cele 5 lovituri de la 11 metri

de

con-

Con-

(Agerpres)

balonul la Dudu 
și acesta cu capul, 
2—0 pentru Pro-

Un prolog emoționant, viu 
aplaudat de cei aproape 30 000 
de spectatori, a deschis întîl- 
nirea vedetă a nocturnei de ieri: 
sărbătorirea lui Constantin și 
a lui Jenei, cu prilejul retra
gerii lor din activitatea com- 
petițională, mai precis de pe 
terenurile noastre de fotbal, pe 
care au evoluat cu atita succes 
ani și ani de-a rîndul. Jucînd 
5 minute, ei și-au predat apoi 
tricourile lui Tătara II și res
pectiv Dumitriu III.

Ceea ce a urmat a fost mai 
puțin plăcut. Rapid și Steaua 
nu și-au onorat cărțile lor de 
vizită, furnizînd un meci slab, 
confuz, presărat cu neregulari- 
tăți, în orice caz departe de aș
teptări, acum cind ne mai des
parte doar o săptămină de în
ceperea campionatului. începu
tul a fost promițător, prin faza 
din care Steaua a deschis sco
rul, în min. 4. A centrat de pe 
linia de fund, Pantea, iar Voinea 
a reluat în gol. Atita a jucat 
Steaua în această repriză, care 
avea să se desfășoare in conti-

Turneul de baschet de la Piatra Neamț
PIATRA NEAMȚ, 9 (prin telefon). în ziua a doua a tur

neului internațional din localitate, selecționata de tineret 
a Turciei a întrecut echipa de juniori a României cu catego
ricul scor de 84-54 (44-28). Oaspeții s-au dovedit superiori, m 
special sub panou. în cealaltă întâlnire, formația de tineret 

* țgip.'- noastre _ J:_ de itimori a
orașului Varșovia

a dispus de reprezentativa de juniori a 
uoc.v., __ ____ cu scorul de 86-79 (43-41).

Disputa a fost echilibrată, iar rezultatul a fost 
decis în ultima parte a meciului. Duminica au loc 
ultimele jocuri, dintră care cel dintre echipele de 
tineret ale României și Turciei hotărăște ciștiga- 
toarea turneului.

C. NEMȚEANU

I

coresp.

ADEZIUNE ENTUZIASTA
LA POLITICA PARTIDULUI

GRIJĂ PENTRU TlNĂRA GENERAȚIE
Din uriașa

nuare în nota de dominare a 
Rapidului. Feroviarii au fost în 
cîteva rînduri pe punctul de a 
egala, dar le-a lipsit omul de 
gol, șutul cel mai periculos 
fiind tras de... Greavu. Tot un 
apărător, Dan, avea să aducă, 
imediat după pauză golul ega
lizator și iluzia unei victorii ra- 
pidiste. Dar, deși Steaua joacă 
de la mijlocul reprizei în 10 
oameni — Vigu fiind eliminat 
din joc pentru insultarea arbi
trului și aceasta constituind, 
sperăm, numai sancțiunea de 
moment — Rapid este echipa în 
dificultate, care ajunge cu e- 
moții la fluierul final.

Epilogul, ca și prologul, rea
bilitează spectacolul interme
diar, publicul fiind pasionat de 
executarea loviturilor de la 11 
metri, care urmează să depar
tajeze echipele. Rapid le fruc
tifică pe toate 5, în timp ce Tă
tara ratează manșa sa.

Arbitrul C. Petrea, ajutat da 
C. Bărbulescu și F. Munich, a 
condus bine următoarele for
mații :

RAPID : Răducanu (Rămu- 
reanu) — Pop, Lupescu (Cojo
carul, Dan, Greavu (Mușat), 
Anghelescu (Marin Stelian), 
Dumitru, Petreanu, Straț, Nea- 
gu, Codreanu.

STEAUA : Suciu - Sătmâ- 
reanu, D. Niculae, Mirăuță, Je
nei (Dumitriu), Vigu, Pantea, 
Constantin (Tătara), Voinea și 
Creiniceanu.

Jack BERARIU

I ACOLADA PĂCII
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bogăție de idei 
care se desprind din “ 
tc’e Congresului, din 
cuvint, mă voi opri 
neia în măsură să 
zeze nu -numai o conduită, dar 
o întreagă politică : GRIJA 
PARTIDULUI PENTRU IN
STRUCȚIUNEA TINEREI GE
NERAȚII, PENTRU DEZVOL
TAREA EI ARMONIOASĂ, 
INTELECTUALĂ ȘI FIZICA.

în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
arată

„Pină în 1975, cheltuielile 
social-culturale vor crește eu 
circa 27 Ia sută față de 1970. 
In învățămîntul de cultură ge
nerală se vor construi peste 
13 000 săli ele clasă și noi locuri 
în internate ; totodată, vor fi 
date în folosință spații de in- 
văeămînt și cămine în învăță- 
mîntul profesional, mediu, de 
specialitate și superior’’.

Nu este greu de întrevăzut 
că măsura, avînd în vedere 
creșterea vertiginoasă a popu
lației școlare din țara noastră, 
este de natură a asigura cele 
mai bune condiții de studiu și 
realizare generațiilor cafe vin.

De bună seamă, trebuie să 
înțelegem din această expri
mare lapidară, dar cu ecouri 
edînci, că educația fizică — o- 
biect de studiu obligatoriu - va 
primi o infuzie materială pu
ternică. De pe acum, experi
mentul Ministerului învățămin- 
tului, de a dota cu cadre califi 
cate de profesori catedrele de 
educație fizică încă din clasa I, 
deschide perspective nebănuițe 
de progres și perfecționare di
dactică în acest domeniu. .

Sarcinile de uriașă anvergură 
pe care Congresul al X-lea le 
pune în fața poporului, dezvol
tarea vertiginoasă a industriei 
și economiei țării, mecanizarea 
pe scară națională a procesului 
de producție, presupune ele-

Documen- 
luările de 
asupra u- 
caracteri-

mente umane de o' mare armo
nie biologică, exercițiul _ fizic 
devenind o parte integrantă a 
vieții nu numai ca un prețios 
adjuvant al educației multila
terale, dar și ca un corectiv.

Nu mi se pare cu nimic exa
gerată afirmația uoui publicist 
cum că omul viitorului va tre
bui să fie un atlet cu cap de 
savant...

Reflexul exercițiului fizic, 
îngemănat in marea gamă a de
prinderilor utile, trebuie fixat 
devreme, cit mai devreme. 
Pentru că numai în acest fel el 
va fi și va rămîne trainic.

Organizațiile noastre sportive 
sint pe deplin conștiente de 
misiunea înaltă pe care o au și 
se vor strădui să o ducă la în
deplinire cu tot spiritul de răs
pundere.

Conf. univ. Marin B1RJEGA 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.
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In clipa următoare, start in cursa de 50 m bras a „voinicilor" de 7 8 ani
Foto : N. DRAGOȘ I

MUNCA ȘTIINȚIFICA

Cel de-al X-lea Congres al 
Partidului — moment istoric, de 
sinteză a unei ample activități, 
care a adus modificări 
în structura societății 
și totodată o tribună 
berare privind liniile 
re ale unui alt capitol 
a poporului român — ocupă a- 
tenția și gindirea fiecăruia din
tre noi. în fond, este vorba de 
o participare directă Ia lucră
rile lui, pentru că dezbaterile 
angajează destinele statului, 
viitorul țării. Rezultatele se 
leagă de noi deziderate, insufi
ciențele se; dezvăluie pentru a 
fi îndepărtate și astfel fiecare 
domeniu social este răscolit 
pentru a fi stimulat și pentru 
a-și mări contribuția la marea 
zestre a României Socialiste.

Lucrînd în domeniul cerce
tării științifice și conducînd o 
instituție tînără, menită să ex
plice complexitatea fenomenu - 
lui educației fizice și sportu
lui, să-i cunoască zonele și va
loarea, am reținut, pe lingă 
multitudinea ideilor ce-au iz- 
vorît din Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
din proiectul de Directive, în
semnătatea abordării cu răs-

profunde 
noastre, 

de deli- 
directoa- 
de viață

activității de cerce- 
nu poate avea decit 
și mare finalitate —

pundere a 
tare, care 
o singură 
EFICIENTA PRACTICĂ.

Baza permanent experimen
tală a “ ‘ .
cit mai cuprinzătoare, varieta
tea și ritmicitatea 
pentru a surprinde legile, regu
lile după care se conduce pro
cesul instruirii tineretului prin 
educație fizică și sport, precum 
și strădania care trebuie depu
să pentru ca adevărurile să fie 
generalizate, să li se dea putere 
de convingere și de circulație, 
apar ca însușiri tot mai carac
teristice ale muncii noastre.

în consens cu gindurile și 
faptele comuniștilor și ale tu
turor oamenilor din țara noas
tră, ne angajăm să îndeplinim 
cu toată energia și priceperea 
de care dispunem sarcinile, pe 
care ni 
Nicolae 
alegere 
nostru 
nimă a întregului popor.

cercetărilor, cazuistica
testărilor

le-a transmis tovarășul 
Ceaușescu, a cărui re
in fruntea partidului 

reprezintă voința una-

Prof. dr. Nicu ALEXE 
directorul Centrului de cercetări 

științifice al C.N.E.F.S.

Anca Groza 2:40,2 la 200 m delfin
Elena Ivescu (la 11 ani) 10:53,8

ediție a națio- 
copii nu repre-

Actuala 
nalelor de 
zintă numai un neîndoiel
nic succes al înotului ro
mânesc în ceea ce priveș
te marele număr de pârti
ei panți, ci și un foarte bun 
prilej pentru cîteva auten
tice talente de a confir
ma marile posibilități de 
care dispun.

care peste 
lua startul

Anca Groza, 
cîteva zile va 
în piscina vieneză, alături 
de cei mai buni juniori 
din Europa, a făcut ieri o 
repetiție generală a probei 
de 200 m delfin, care — se 
pare — îi convine cel mai 
mult. Fără o concuren
ță serioasă, tînăra dina- 
movistă și-a impus de la

AZI, FINALELE
BR \ȘOV, 9 (prin telefon). — După 6 zile de dispute 

atractive azi se vor incheia întrecerile finale ale cam 
pionatului național al juniorilor. Pină acum se cunosc 
finalistii la juniori și junioare categoria 17—18 am 
(T. Marcu — C-tin Hulpe și F. Bucur — EL Takacs). 
Doi dintre aceștia — T. Marcu și El. Takacs — mai au 
de susținut partidele semifinale și la categoria 15--16 
ani. lată cîteva dintre ultimele rezultate : băieți 17—13 
ani. semifinale • 
3—6, 6—2, 7—5 ; 
3—6, 6—3 ; fete 
Ad. Simionescu 
6—2, 6—1 : băieți 15—16 ani. semifinale 
Gh. Giurgiu 8—6. 6-2.

CARUL GRUIA — coresp. principal

T. Marcu — N. Mirea 1—6. 6—2, 
C. Hulpe —b. Nemeș 6—1,3—6, 6—0, 
17—18 ani. semifinale : F. Bucur — 

6—2, 6—3 : Ei. Takacs — Ad. Călina
R. Bădin —

I
I

la 800 m craul |
primii metri un ritm foar
te susținut, și dacă nu ar 
fi luat o gură de apă pe 
ultima lungime, ea ne-ar 
fi oferit în mod cert o 
performanță excelentă pen
tru o înotătoare de numai 
13 ani. Așa însă, ea a pier
dut strocul și cu 
secunde prețioase, 
metrele arățind în 
doar 2:40,2. Dar și această 
cifră, cu aproape două se
cunde superioară vechiului 
record, este msi 
cit promițătoare înaintea 
marii dispute continentale.

Un alt rezultat ieșit din 
comun — cel al Elenei 
Ivescu (în decembrie îm
plinește 12 ani) la 800 m 
îiber. Timpul de 10:53,8 
obținut la finele celei de 
a 16-a lungimi este deose
bit, și el corectează recor
durile țării la copii A' și 
B. Mai pot fi menționate 
cursele victorioase ale

aceasta 
crono- 

final

mult de-

Ad. VASILIU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

eea ce au postulat grecii 
antichității și au formulat la
pidar romanii : „minte sănă
toasă în trup sănătos" repre
zintă și azi un ideal, unul 
din multele idealuri spre care

năzuiește omenirea și pe care, cind și 
cind, îl atinge.

Sportul, înțeles cum se cuvine, inte
grat culturii — nu numai fizice, ci și 
spirituale — poate contribui, din plin, 
la apropierea de nobilul țel, de tipul 
uman armonios dezvoltat, trupește și 
sufletește. Renașterea, reluînd-o de la 
antici și remodelînd-o, ne-a propus 
această viziune, ne-a transmis-o nouă, 
modernilor, ca pe un suprem legat 
testamentar.

Dar zbuciumata noastră epocă, care 
ne oferă cele mai exaltante piscuri și 
cele mai înfricoșătoare prăpăstii, nu 
a ocolit nici acest domeniu și pecetea 
ei, cu semne contradictorii, a marcat 
și sportul contemporan.

îl. vrem punte frățească între na
țiuni. Adeseori e. Uneori, însă, ova
țiile mulțimilor din stadioane se trans
formă în urlete dezlănțuite, și cele mai 
primitive impulsuri își dau’frîu liber.

Ba, izbucnit într-o asemenea bleste
mată seînteie, am asistat chiar la un 
foc adevărat, aprins între două repu
blici din America Centrală, conflict 
violent, dureros, nu numai diplomatic.

î.n același timp, urmărim fascinați, 
tulburați, extraordinarele performante 
ale lui Armstrong, Aldrin și Collins, 
întreprinse în numele întregii omeniri, 
și care n-ar fi fost posibile fără acea 
armonioasă îmbinare — atît de greu 

de cultură fizică, psihică

J •/

armonioasă
de atins — ___ r
și științifică pe care ei au reușit s-o 
realizeze, la un nivel foarte înalt.

Două exemple; două extreme.
pierdut încre-Cei care nu ne-am pL.J.i ____

derea în forța rațiunii, în capacitatea 
speciei noastre de a se autodepăși, ne 
exprimăm firesc dorința ca sportul sâ 
graviteze spre polul fraternității și 
omeniei, spre polul multilateralei' dez-
voliări a personalității, care presupune 
stăpînirea de sine, cuviința, respectul 
celorlalți.

In traiectoria politicii de pace, cultură 
și respect al independenței popoarelor 
promovată de sfatul nostru, sportul 
românesc se înscrie, în mod natural, 
ca un factor de progres, de bună 
țelegere între marile colectivități 
micii și strălucitoarei noastre Terra, 
o acoladă a păcii.

în- 
ale 
Ca

(Continuare in pag. a l-a)
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eți găsi in această pagină trei prezentări de o factură, 
oarecum, deosebită. Este vorba despre oameni care 
pe lîngă realizarea deplină sportivă și civică au 
găsit împlinirea și în dragoste. Ceea ce e foarte 
important la un om nu numai pentru fericirea sc per
sonală, dar și pentru randamentul lui social.

Așadar, trei cupluri celebre : Ileana si Ionel Drîmbă, Olga 
și Alexandru Szabo, Antoaneta și Cornel Oțelea. Si alătvri de

CETĂȚENEȘTI
și Cornel Oțelea. Si alături de 

ele încă o familie. Un grup 
de harnici cicliști care au 
escaladat cu deplin succes nu 
numai urcușurile grele ale șo
selelor, dar și piscul drastic 
al învățăturii. Roata, pedala și 
cartea au conlucrat armonios 
dînd acea imagine a sportivu
lui complet, performer și cetă
țean.

X.. , vi

'. ...

F
cursa directă pentru titlul pi 
veșnicul urmăritor al viitoru
lui campion, francezul Daniel 
Revenu. După aceea, antreno
rul Vasile Chelaru, care S-a 
arătat d fi — ca și la Mont
real — un sfetnic inspirat și 
înțelept. Parcă-l revedem diri-' 
jindu-șt discret elevul, arătîn- 
du-i cînd și cum trebuie ac
ționat. Și Țiu, și antrenorul 
Chelaru au trăit cu Ionel Drîm
bă toate clipele care au prefa
țat marea sa victorie.

Șt a mai fost cineva, acolo, 
tn marginea planșei de la 
„Magdalena Mixhuca", cineva 
care a trăit împreună cu Ionel 
Drimbă marele moment olim
pic* palpitînd o dată cu el la 
fiecare tușă și suferind nedi
simulat la orice nereușită. Bă- 
nuiți cine... ,

Ionel cu un „Giovanini" (Bo
logna). Cine va face insă pasul 
cel mard 7 Cine va ataca per
formanța supremă — un titlu 
mondial sau olimpic 7

abandonat vre- 
tenisul de timp,

ără a fi 
odată 
prima sa pasiune, căruia 
îi consacră aproape zil
nic cîteva ore din timpul 
său liber, maestrul eme
rit al sportului la scri

mă, Ionel Drîmbă, s-a. dedicat 
floretei.

S-a dedicat este prea puțin 
spus. Fiindcă la mijloc a in
tervenit o pasiune vulcanică; 
prima sa dragoste, care l-a cu
cerit și l-a subjugat.

Ce s-ar face 
bă", dacă i s-ar 
absurd, să mai 

planșă 7
Este întrebarea pe 

M mare florei 
aempion, Christian d'O- 

unul dintre numeroșii ad- 
>ri ai sportivulai nostru.

Răspunsul lui Drimbă: „Fă- 
ă planșă și fără floretă, m-aș 

o floare pe un sol fărăSt. Kil

l'd

Soții Olga și Alexandru Szabo 
trăiesc sentimentul plenitudinii

*

® O fată plinge la St. Kilda... ® Aur din Argentina ® Juris
consult și jucător de polo ® O perpetuă întrecere in familie! 
® Paralelele nu se opresc... ® Cit durează... un minut, intr-un 

bazin sau pe planșa de scrimă? • Alexandru-jr., un conti
nuator al tradiției sportive ?

Melbourne. Cu experiența acu
mulată și respectând de data 
aceasta principiul atît de cu
noscut că în sport nu există 
adversar slab sau tare, că toți 
trebuie priviți cu aceeași aten
ție, floretistă țării noastre n-a 
mai căutat să greșească. Și- 
locul L Medalia de aur!

Satisfacția marii izbînzi era 
nemărginită. După medalia o- 
limpică, Olga aducea României 
și un titlu mondial.

Evenimentul trebuia sărbă
torit cum se cuvine. Mai ales 
că. nu era singurul. Talentata 
floretistă avea să primească 
înaltul titlu de maestră eme
rită a sportului. Apoi Alexan
dru Szabo, absolvea Faculta
tea de drept. Ceva mai înainte 
se căsătoriseră. Vor mai ră
mâne însă in Cluj încă doi ani, 
perioadă în care și Olga va 
termina Facultatea de filologie 
(specialitatea — limba france
ză). Apoi se vor transfera la 
București, la clubul Steauaț 
hotărîți și unul și altul să se 
consacre deplin performanței.

•ir
Pe acest drum, între tinerii 

soți se va lansa o perpetuă în
trecere. Este un fapt 
poate scăpa atenției 
rului. Iar vitrina cu 
familiei stă mărturie.

După argintul australian și 
autul Argentinei, Olga va 
duce în țară alte și alte me
tale prețioase. Prilejțiri ? Cam
pionatele mondiale de la To
rino, Paris și MontregL Prin
tre ele, intercalate diverse cupe 
tradiționale, un „Jeanty", o 
^Floretă de argint" (Como). Ca 
să le amintim doar pe cele mai 
importante...

In replică, Alexandru va fi 
unul dintre factorii determi- 
nanți ai unor performanțe re
marcabile la polo — locuirile 5 
la J.O. de la Roma și Tokio, un

Melbourne, 1956. La 
marginea planșei de 
o floretistă plînge. A 
de aproape de medalia 
a Olimpiadei !... Trei 
la aceeași adversară, 

Sheen, în serii, semi-

da, în 
scrimă, 
fost atît 
de aur 
victorii 
Gillian 
finale și în finală. Fusese atît 
de sigură că va continua suita 
victoriilor și în baraj, atît de 
convinsă că englezoaica 
bate ca și până atunci în re
tragere, încît și-a îngăduit să 
nu mai fie ea, Olga Orban. A 
greșit, firește. Ce vreți, însă ? 
La 18 ani neîmpliniți, la pri
mele ei concursuri mari, și 
mai ales la prima Olimpiadă...

O dată ajunsă în „satul o- 
limpic", primul lucru pe care 
l-a făcut a fost să-i scrie an
trenorului ei, profesorul Ozo- 
rai. Să-i explice cum a fost și 
de ce nu se va întoarce în Clu
jul copilăriei decît cu argint.

Rândurile 
Si un prilej 
Se și vede la 9 ani împreună 
cu fratele 
un... planor. După aceea, fra
tele, devenit ciclist, a câștigat 
o cupă și o diplomă. „Diploma 
ți-o dau ție, cu... împrumut. 
Pînă vei primi și tu una...“

Se revede in școală, cu di
rectorul Gabriel Oros, care o 
îndemna să îmbrățișeze atle
tismul. 4,20 metri la lungime. 
N-a atras-o însă. Și nici îno
tul sau patinajul, alte etape, 
alte tatonări care au urmat 
spre sport. In cele din urmă a 
început scrima. Nu, nu din pa
siune. Cedase insistențelor prie
tenei ei, Adi Adorian. Fusese 
încîntată doar de costume, de 
plastronul alb. Abia în 1953, 
la București, cînd le va întrece 
pe Șeitan și Lambrino, va în
cepe să gîndească serios că ar 
putea deveni o bună floretistă.

Peste 6 ani, la Buenos Aires. 
Olga Orban își va aminti de

către antrenor sînt 
de aduceri aminte.

ei, Iosif, studiind

care nu 
reporte- 

atrofee

a-

loc 6 la europene (Leipzig), un 
loc 3 la Trofeo d’Italia (Buda
pesta). La scara polo-ului mon
dial 
spun destul de mult.

$i paralelele intre cei doi 
so{i nu se vor opri aici. Amîn- 
doi vor fi (și sînt!) elemente 
de nădejde ale loturilor repre
zentative. Cele mai multe se
lecționări și participări 
competiții internaționale. 
țul — aproape 200. soția cam tot 
pe atâtea, tn calcule matema
tice, asta ar însemna zeci de 
mii de minute în apa bazinu
lui sau pe planșa de scrimă. 
$i tind ră gînăiji că nu de 
puține ori un asemenea minut 
ține . cât un <m f'

★
La ora marilor bilanțuri, șotii 

Olga și Alexandru Szabo pot 
privi cu fruntea sus. Aducînd 
mișcării sportive din patria 
noastră satisfacții greu egala- 
bile, ea este și acum, după mai 
bine de un deceniu și jumătate 
de activitate pe planșele lumii, 
un nume cu o largă sonoritate, 
o sportivă de temut, căreia

asemenea performanțe

in
So-

dat întot- 
respect și prețuire. I- 

lona Elek. cea mai mare cam
pioană olimpică din toate tim
purile, a remarcat in 1962, 
după Buenos Aires, referin- 
du-se la Olga, ci „este singura 
floretistă din lume care a reu
șit să mă_. copieze și ca teh
nică. și ca stil, și ca tempera
ment".

Poloistul s-a afirmat și el ca 
tn produs de preț într-o dis- 
ciplind
TO3i ir. alt decît talent, un ro- 
fum uriaș de antrenament. Or. 
Alexandru Szabo este un e- 
xemplu tipic de conștiintioti- 
tate. stdmrinți și dăruire. Sînt 

familia -nwncitornlui din orașul 
de la poalele Timpei. Fiindcă 
acolo s-a născut viitorul spor
tiv. Cei mai tineri — Zamfi- 
rescu. Tăranu. Milei și Dinu 

- au realmente ce 
la colegul lor, din 
sa.

* 
soților

Popescu - 
învăța de 
experiența

Szabo onn- 
o competi- 

plus de va-

.monsieur 
interzice, 
urce pe

care 
st și

i nsem n a t 
roșie" și,

1967 ti anunță pe Ionel tn 
această ipostază. La Montreal 
Drimbă se dovedește nu nu
mai un d’Artagnan virtuoz, ca
re cucerește cei mai multi ad
miratori, dar și un neîntrecut 
căpitan de echipă, care con
duce reprezentativa României 
către aur, către acel moment de 
apoteoză pentru scrima din pa
tria noastră. Lacrimi de bucurie 
au brăzdat fețele celor 5 muș
chetari din echipa națională, a- 
tunti tind tricolorul României 
socialiste urca lin pe cel mai 
înalt catarg... Ileana, la rindu-i, 
ra fi și ea prezentă pe podiu
mul canadian, tot cu echipa, 
insă cu două trepte mai jps...

Vine, tn sfîrșit, Mexicul, 
Olimpiada. Cu un preambul — 
„Cupa Adrien Romei”, tn primă- 
vcra lui' ’68. La Paris, tn com
pania unei pleiade de floretiști,

w

I nsumînd atributele reclama
te de înalta sportivitate (lo
ialitate dăruire și spirit de 
sacrificiu față de disciplina 
sportivă îmbrățișată și de e- 
chipele cărora s-ati dăruit), 
demonstrînd, în activitatea 
de zi cu zi, probitate profesio

nală, adîncă conștiință socială și 
o conduită morală ireproșabila, 
posedînd un palmares sportiv im
presionant și împliniri pe toate 
coordonatele vieții, soții Cornel și 
Antoaneta Oțelea răspund ideal k 
dezideratelor unei rubrici Intitu
lată „Mari împliniri sportive și 
cetățenești".

SPORTUL NU TREBUIE 
f MINȚIT

— Ce aș recomanda eu tinerilor 
în cazul cînd mi s-ar solicita o 
atare părere ? — preia întrebarea 
interlocutorul 
handbalistul 
Cornel Oțelea. Aș re
peta, probabil, un ci
tat pe care l-am reți
nut dintr-un interviu 
al celebrului cîntâreț 
de culoare Louis Arm
strong : „Nici un lu
cru nu vine de-a gata. 
Fără strădanii, perse
verență, sîrguință, for
ță de a rezista reflu
xului momentân pînă 
ce te situezi din nou 
pe coama valului și 
multă, extrem de mul
tă încredere în tine, 
ca om, nu izbîndești". AȘ

nostru, 
emerit

titanică trebuit s-o
prestez permanent in cei 12 ani 
de cind am trecut pragul echipei 
de seniori a clubului Steaua. As
tăzi, la momentul întrebărilor șl 
al adevărului pot spune, cu con
știința perfect împăcată, că am 
făcut totul, că am dat sportului 
tot ceea ce eram capabil, că nu 
l-am mințit niciodată. La rîn- 
dul lui, nici el nu m-a amăgit 
răsplătindu-mi cu dărnicie toate 
eforturile și dăruirea mea.

Priveam spre Antoaneta căutînd 
să-i sesizăm reacțiile la afirma
țiile soțului. Dădea ușor din cap. 
aprobările ei scurte fiind ade
ziuni totale la mărturiile partene
rului de viață. Aprobări perma
nente pentru că, în fond, ele nu 
exprimau altceva decît propriile 
ei igînduri.

Caractere ferme, hotărîte, rea- 
llzind perfect dimensiunile rezul
tatelor lor, soții Oțelea găsesc azi

al sportului, medaliat cu Ordinul 
muncii cl. a III-a, Cornel Oțelea 
reprezintă tipul sportivului dăruit 
integral disciplinei alese, caracter 
adine pătruns de misiunile încre
dințate, ideal ambasador al tri
colorului românesc in marile în
fruntări internaționale.

Superlativele care însoțesc de 
obicei numele lui Cornel sînt per
fect îndreptățite și în cazul An- 
toanetei, maestra emerită a spor
tului (medaliată cu Ordinul mun
cii cl. a Il-a) care a adus națio
nalei românești nenumărate și 
decisive puncte în memorabilele 
ediții ale C.M. din 1960 și 1962 
(cînd România cîștlgă titlul su
prem) și a contribuit activ la 
victoria Rapidului in „Cupa cam
pionilor europeni", ediția 1963.

Izbînzi, izbînzi ale căror simbo
luri le descoperim astăzi in vitri
na cu trofee a familiei Oțelea. 
una dintre cele mai bogate „pa
noplii" sportive pe care le po
sedă marii sportivi români.
ANUL MARILOR ÎMPLINIRI

Derulînd banda unui deceniu de 
prodigioasă activitate, soții Cor- . 
nel și Antoaneta Oțelea decupea
ză din context anul 1964, consi
derat fiind de către ei anul cu 
profundă semnificație : se naște 
moștenitorul familiei — micul 
Leonard, iar Cornel absolvă In
stitutul de cultură fizică susținînd, 
cu brio, lucrarea de stat.

Acum, cînd ii avem lingă noi 
și vorbim de împliniri sociale. 
Antoaneta ne descoperă o dolean
ță a lor legată de prezența unei 
fetițe, deși apariția ei — ne pre
cizează colocutoarea — „ar co
respunde cu retragerea mea din 
activitatea competițională. Sub o 
formă, bineînțeles (n.r. Antoane
ta vizînd antrenoratul). Pentru 
că, cine s-a lăsat prins în mre
jele sportului nu va putea să-i 
învingă niciodată chemările*’.

— Gîndul retragerii, această ob
sesie care, de la o vîrstă, începe 
să-l tortureze pe fiecare dintre 
noi, m-a încercat și pe mine ■— 
mărturisește jucătorul Oțelea. 
Gmdurile, însă, pot fi și supuse 
așa cum le-am supus eu acum 
poruncindu-le ca pînă în 1970, la 

să

Prezența 
rează întotdeauna 
ție. Ea aduce un 
loare și de interes.

La fel. și cea cetățenească. 
Jurisconsultul și profesoare de 
franceză se bucură pretutin
deni de o notorietate remar
cabilă. O distincție cu „Ordi
nul Muncii" răsplătește pe dăs
căliță si sportivă, devenită, cu 
3 ani în urmă si mamă. Mcma 
plină de pinoăsie a unui fiu. 
Alexandru-iunior. care își im- 
parfe preferințele între bazm 
(rara) și planșă (iama). Ori
cum. un continuator al tradi
ției sportive statornicit'' în fa
milie. Astăzi o speranță si. de- 
siour, mâine, o novă împlini
re ’...

Titus BRADEȚEANU

inrinja-), 
prim 

aeștere 
„care 

lele cam’pi- 
aționale de 
Bucureștiul, 

cele din urmă, ii 
educe consacra- 

imed.at, o 
transferarea 

ubul Steaua 
ci în 1964, 

cind cucerește pentru 
prima oară titlul de 
campion național de 
seniori... Trecuseră 
10 ani de la primul 
rendez-vous cu flo
reta.

Era totodată anul 
în care, pe firmamen
tul scrimei românești 
îfi făcea apariția »i— 
Ileana. La Cluj, la naționalele 
pe echipe, sătmăreanca, elevă a 
maestrului de arme Alexandru 
Csipler, cucerea, cu fetele de la 
L'nto, toate eleve de școală, ti
tlul de campioane-

An de hotar, acest 19ol: Ilea
na se va impune și peste ho
tare. La Budapesta, cu prile
jul ccmpicnatelor mondiale de 
tineret, va fi răsplătită cu me
dalia de argint.

Ionel Drimbă, în schimb, nu 
pare deloc grăbit să se afirme 
în afara țării. Ani la rind nu 
face decît să-și studieze parte
nerii și adversarii cei mai de 
temut. In primul rind, pe Egon 
Franke, marea surpriză de la 
Tokio. După aceea, pe campio
nii mondiali din 1965 (Jean- 
Clau.de Magnano), 1966 (Gher
man Sveșnikov) și 1967 (Viktor 
Putiatin). li studiază atent și 
pe planșă și in afara ei, con
sultând fotografii, filme, kino
grame.

Intre timp acasă, în vitrina 
cu trofee a soților Ionel și I- 
leana Drimbă — în așteptarea 
marilor nestemate — colecția 
sporește continuu. Cupele și 
medaliile cucerite în țară sint 
completate de altele aduse de 
peste hotare. Ileana se întoarce 
de la Rotterdam cu încă un ar
gint (mondialele de tineret),

la cli 
ÎB I960.

CAMPIONII PERSEVERENTEI
® între rachetă

I

«...

trei etape in

® Timisoara

drum spre conSibiu — București, 

sacrare ® Un an de 

colecționară de argint... ® ...iar Ionel, de foto

grafii, filme și kinograme ® De trei ori aur —

hotar 1964 @ Ileana,

Campionul olimpic rămâne 
ancorat perfect în realitate. 
Este o trăsătură de caracter 
care ține de temperament, dar 
și de educație, de o educație 
sănătoasă primită în școală, în 

familie, în societatea 
noastră socialistă. Eu
foria succesului din 
Mexic (altele s-au i- 
vit după aceea, cul
minând cu încă un 
„Romei" în primă
vară, la Paris) nu-l 
face infatuat. Intuind 
lucid care îi este va-' 
loarea, el știe toto
dată 
nei 
niri 
tra 
ci.

Montreal Paris, Ciudad de Mexico I

Ionel Drîmbă ia o primă op
țiune la titlul olimpic, reali- 
zind un succes de două ori 
prețios : este primul în ierar
hia de pe continent și apoi 
cupa este însoțită de o bri
chetă din aur masiv care cm- 
tărește aproape 120 de grame!

Aurul de la „Coubertin" îl 
cnticipează, parcă, pe cel din 
capitala Mexicului. 11 antici
pează si îl răsplătește pentru 
un deceniu și jumătate de e- 
nergii dăruite floretei, pentru 
cele 3500 de asalturi istovitoa
re, pentru mai bine de 250 
de ore de intensă trăire pe 
planșă. Intr-o disciplină în 
care o fracțiune de secundă 
poate hotărî un campion sau 
un învins, cifrele de mai sus 
capătă proporții fabuloase.

Prețul împlinirii a fost scump, 
așadar, pentru campionul nos
tru olimpic, dar și satisfacți
ile imense. Drîmbă, floreta nr. 
1 a lumii, n-a uitat însă, nici
odată, meritele a doi dintre 
aceia 
tr-un 
și al 
colegul său de club, Mihai Țiu, 
trăgătorul care l-a scos din

meritele a doi dintre 
care i-au favorizat, tn- 
fel, acest triumf al lui 
patriei. în primul rind,

APOGEUL
UNOR CARIERE

ca vai, hm . --ar
cuvintele astea nu de dragul de 
a cita somități, ci pentru că filo
zofia spuselor Iul Armstrong re
prezintă simțămintele șl adevărul 
vieții mele.

— Astăzi, aflat In apogeul ma
turității sportive, considerați că 
ati răspuns integral devizei din 
care v-ați făcut un memento în 
viață ?
. — AȘ suferi în cazul cînd cate
goricul* meu DA ar fl socotit 
drept lipsă de modestie. Natura 
nu m-a dăruit cu prea mult ta
lent și calități native cum i-a în
zestrat, spre exemplu, pe Mozer 
sau Gruia. Mi-a dat un simț al 
orientării, o clarviziune în situa
țiile dificile, atribute care nu 
erau însă nici pe departe sufi
ciente pentru marea performanță 
la care aspiram. Compensația nu 
mi-o putea aduce decît o muncă

satisfacții pentru împlinirile lor 
sportive, fără ca asta să repre
zinte o invitație la odihnă, o a- 
bandonare a primului front, ci o 
mai puternică dinamizare, con
vinși fiind amîndol că „etaloa- 

trebuie să rămînă totdeauna 
mai înalt al ver-

nele" 
la nivelul cel 
tlcalei.

VITRINA
Retrospectiva 

soților Oțelea . _ „.
palmares la care un fotbalist (!) 
de-abia ar avea temeritatea să 
viseze : component al echipei 
naționale, ocupantă a locului II 
la C.M. din 19aJ, campioană mon
dială la Dortmund (1961) și Fraga 
(1964) șt deținătoarea locului III 
la ediția din Suedia (1967), căpi
tan al formației Steaua, cîștigă- 
toare a „Cupeț campionilor eu
ropeni" în 1968, maestru emerit

CU TROFEE
sportivă în cazul 
ne descoperă un

ediția din Franța a C.M., 
nu-mi mai tulbure liniștea.

Intuisem (privindu-i silueta 
mult cizelată în ultimul timp) că 
de evenimentul amintit sînt le
gate și eforturile Iui Oțelea de a 
Infringe povara kilogramelor.

— Apoi ? — l-am interogat pe 
Oțelea. întrebarea noastră vizînd 
proiectele sale după mondialele 
din Franța.

— Voi trece probabil 
la conducerea tehnică 
a echipei Steaua, sec
tor în care mi-am și 
făcut, de altfel, debu
tul, actualmente func- 
ționînd ca secund al 
antrenorului principal, 
Otto Thelman. Poate 
voi mai putea să joc, 
încă — meditează el. 
Și o voi face dacă ne
voile echipei mi-o vor 
cere. Voi fi pe rînd, în 
funcție de solicitări, 
jucător și antrenor. O 
misiune grea, pe care 
n-o voi duce la bun 

sfîrșit decît sprijinit fiind de fie
care dintre jucătorii și conducă
torii echipei Steaua. ■

Gîndurile dublei dăruiri nu-i 
sînt străine — după cum avea 
să ne-o demonstreze conversația 
— nici Antoanetei.

Oricum, prima etapă a carierei 
sportive a soților Oțelea — aceea 
a competiționalului pur — este 
departe de a fi încheiată. Echipele 
lor — Steaua și Progresul — au 
încă mare nevoie de experiența 
și dăruirea lor.

Panoplia sportivă a familiei 
așteaptă alte exponate, pe care 
maturitatea 
handbaliști i 
recolteze.

La 5 ani, 
are nevoie < 
cu tatăl — : 
a arenelor !

Nușo MUSCELEANU

renumitului cuplu de 
nu va lntîrzia să le

micuțul Leonard mai 
de o ' mitologie a lui, 
zeu și mama — zeiță

ci strălucirea u- 
asemenea împila 
nu' se poate păs- 
decît prin mun- 
După Olimpiadă

a fost printre primii 
care s-a reîntîlnit cti 
sala, cu floreta, cu 
planșa. Nu însă sin
gur, ci de fiecare dată 
și cu Ileana. Doar au 
atîtea trăsături co
mune ; în primul 

ambiție fără limite. I-rînd, o
leana recunoaște întotdeauna 
acest lucru. Ea recunoaște și 
faptul că fără o asemenea am~- 
biție, poate, n-ar fi putut cu
ceri anul acesta, la Torino, pri
mul ei aur, in „Cupa Martini". 
Să fie un indiciu pentru mon
dialele din Cuba 7

Și tot în compania parte
nerei sale de viață și de sporty 
Ionel Drîmbă 
stăruitor spre împlinirea altui 
țel: studenții

.devină, mâine, . .
sori... Peste ani, lamele de flo
retă își vor pierde din elasti
citate și își vor cere firesc 
dreptul să fie așezate, în sta

tiv, la odihnă. Ionel și Ileana 
vor dori însă să rămână mal 
departe alături de planșă în 
calitate de îndrumători ai ce
lor care vor prelua ștafeta. 
La acel soroc, care poate fi 
peste două, trei sau patru O- 
limpiade, și Ionel și Ileana ar 
dori să mai intervină o îm
plinire : din rândul tinerilor 
mușchetari să nu lipsească un 
Radu sau o Mihaela Drimbă I

merge, tenace,

de azi, vor să 
dascăli, proje-

Tiberiu STAMA

FIRESCUL Șl SEMNIFICAȚIILE LUI
(SAU: CICLIȘTII LA CATEDRA)

Un reportaj, o știre, o sec
vență la televiziune, un jur
nal marca „Sahia". în fie
care zi radioul, 
cinematografia, 
aduc o veste, ne 
cu pas drumul 
parcurgem, ne 
țim pulsul, ritmul vieții, 
sensul colectiv al * activității 
noastre. Și totul ni se pare 
firesc. Normală ni se pare 
apariția unei noi magistrale 
cu blocuri zvelte, inaugura
rea întreprinderilor și uzi
nelor ce formează astăzi un 
păienjeniș pe harta țării, 
normal ni se pare și faptul 
că orașele își creează o tot 
mai puternică personalitate 
înscriindu-și numele pe mar
ca unor produse altădată 
importate, pe frontispiciul 
unei facultăți de vreme în
delungată visată sau pe cel 
al unui așezămînt cultural, 
normale, așteptate sînt chiar 
pentru noi performanțele 

care aduc în competițiile in
ternaționale celebritate in
dustriei, economiei României ' 
socialiste. Și tot firească ni 
se pare și puternica, tot mai 
puternica afirmare pe plan 
mondial a tineretului nostru 
sportiv. Chiar faptul acesta 
că totul ni se pare normal 
este o realizare de proporții 
uriașe, care marchează treap
ta înaltă, la care ne situăm, 
pe drumul mereu ascendent 
al vieții noi, începută cu un 
sfert de veac în urmă.

Pe lingă lucrurile acestea 
mari, ce au devenit firești, 
activitatea ne este presărată 
cu altele, mai mărunte și, im
plicit. mai firești, 
cația lor nu este 
mic mai mică.

Ciclismul este 
sporturile dure, 
mare intensitate, 
rată lungă, repetat, 
mite decît categoriei de oa-

,Sahia“. în 
televiziunea, 
ziarele r.e 

: descriu pas 
pe care-1 

fac să sim- 
ritmul

Semnifi- 
însă cu ni-

unul dintre 
Efortul de 
pe o du- 

nu per-

meni înzestrați cu curaj, cu 
dîrzenie și o mare voință 
să se apropie de el. Multă 
vreme la noi, și încă în mo
mentul de față în numeroase 
țări ale lumii, ciclismul și-a 
recrutat adepții numai din 
rîndurile muncitorilor. învă- 
țați să 
de tot 
eu sîrg 
noapte, 
rîțl de 
tisface cerințele acestui sport 
greu. Promoțiile mai vechi 
ale ciclismului nostru pot 
confirma această stare de lu
cruri. Majoritatea celor care 
au practicat sportul cu pe
dale cu decenii în urmă sînt 
astăzi oameni 
pensionari sau 
sionării. Sint 
sau meșteri.
antrenori. N-au putut trece 
de această treaptă — deloc 
lipsită de onorurile ce se a- 
cordă fiecărui om ce și-a în
chinat viața muncii — deși 
ar fi dorit din inimă să stu
diere, să învețe tot mai mult, 
să descifreze atîtea taine cu 
ajutorul cărții. N-a fost po
sibil. Cine și de ce i-a oprit 
— sînt ’ 
cercînd 
uitării 
care se 
lipsită' 
face mare lucru. Ar fi greu 
să înțelegem. Ar fi greu 
să înțelegem pentru că as
tăzi ne-am obișnuit să jude- 
căm_ lucrurile altfel, să ac
ționăm în direcție exact o- 
pusă. O serie de foști ci
cliști — rutieri și pistarzi — 
ale căror nume populau mai 
de mult sau chiar si anul 
trecut cronicile noastre sînt 
,astăzi profesori, procurori, 
ingineri._ Pe nimeni nu miră 
atunci cînd, vorbind de mae
ștrii sportului Ion Stoica, 
Dan Fopovici, Nicolae Gri-

lupte cu 
felul, să 
din zori 

să nu se 
nimic ei

dificultățile 
muncească 
și pînă-n 

lase dobo- 
puteau sa-

cu părul nins, 
în pragul pen- 
foști lucrători 
mecanici sau

lucruri cunoscute. în
să alungăm praful 

de pe acele file în 
află scrisă o istorie 
de glorie tot n-am

gore, Vasile Oprea, de foștii 
alergători Constantin Baciu, 
Dan Budișteanu, Nicolae 
Mușa sau Ferdinand Witman, 
amintim că ei
sori stimați, dascăli ai noi
lor generații
Este firesc să fie așa. Oa
menii aceștia au învățat că 
sportul 
un țel 
căpăta 
tru a-i 
singura
— la orice nivel — nu este 
suficientă. Sportul dă vieții 
oameni întregi. Așa 
vățat să gîndească 
Ardeleanu, Walter 
Vasile Burlacu, Gh. 
și alții care au intrat 
țile I.E.F.S.-ului 
de a-și împlini 
Este o promoție 
cel mai larg, mai

sînt profe-

de sportivi.

și studiul formează 
comun, că pentru a 
stima societății, pen- 
putea oferi sprijinul, 
activitatea sportivă

în-
Ion

au 
Și 
Ziegler, 
Neagoe 
pe por- 
dorința 
carieră, 

i — în

cu 
o <

nouă
cuprinzător

sens al cuvîntului în ci
clismul nostru. Este un sin- 

- gur exemplu. Un fapt 
pentru acești ani.

Le adunăm, cîte le 
aduna, aceste firești 
cotidiene atunci cînd 
flăm în fața unui eveniment 
care prilejuiește bilanțul. Le 
înmănunchiem și din aceste 
modeste și firești fapte co
tidiene rezultă un total care 
trezește în noi un sentiment 
de înaltă mîndrie, încredere, 
dorință pentru noi izbînzi. 
Omul, omul nou este crea
torul a tot ce se naște în fie
care minut, în fiecare clipă. 
El a fost modelat în acești 
25 de ani de partid, un 
meșter făurar neîntrecut, pe 
care îl numim cu nețărmu
rită dragoste — părinte.

firesc

putem 
fapte 

ne a-

Hrisfache NAUM

Clau.de


Nr. 631 (6065) pag. a 3-a

CLUBURI Șl ASOCIAȚII

i

*

U. T. Arad

DINAMO București

RAPID București

STEAUA București

DINAMO Bacău

• stadionul 23 Au
gust — 15 700 de 
locuri

• strada Eliberării 
nr. 39, telefon 
1 27 65 sau 1 28 44

JIUL Petroșani

Cu toate insistențele, 
redacția nu a primit 
in timp util insigna 

asociației sportive

UNIVERSITATEA Craiova

UNIVERSITĂȚI

UNIVERSITATEA Cluj

FARUL Constanfa

CRIȘUL Oradea

POLITEHNICA

POLITEHNICA lași

F. C. ARGEȘ Pitești

PETROLUL Ploiești

'HTR H'JI

A.S.A. Tg. Mureș

Nu are insignă

STEAGUL ROȘU Brașov

Cu toate insistențele, 
redacția nu a primit 
în timp util insigna 

clubului

C.F.R. Cluj I

CULORI, ADRESA,
STADION LOTURI PROMOVĂRI, ACHIZIȚII '69,

PLECĂRI
CONDUCĂTORI, ANTRENORI, 

MEDICI
CELE MAI BUNE

REZULTATE

• alb-roșu

• str. Mărășești nr. 
36, telefon 11 87

• stadionul U.T.A. 
— 15 000 locuri

• alb-roțu
• Sos. Stefan cel 

Mare nr. 7—9, 
sectorul 2, tele
fon 12 77 00

• stadionul Dino- 
mo — 17 500 de 
locuri

• alb-vișiniu

• Șos. Giulești nr.
18, telefon 17 01 40

• stadionul Giulești
— 15 850 de locuri

• roșu-albastru

9 Calea Plevnei nr. 
114, tel. 1487 50

• terenul Ghen- 
cea

• rofu-aîb

• alb-negru

• strada Ion Crean
gă tir. 7^ telefon 
1165

• stadionul Jiul
8 000 de locuri

alb-albastru

strada Libertății 
nr. 31, tel. 19511

stadionul Central
34000 de locuri

• alb-negru

• Piața Păcii nr. 1—
3, telefon 2 2616

• stadionul Muni
cipal — 26 000
locuri

• albastru-alb

• Bd. Republicii nr. 
110, telefon 213 70 
sau 2 21 42

• stadionul 1
— 17 300
locuri

Mai 
de

roșu-albastru

strada Litoralu
lui nr. 1, telefon 
134 37

stadionul Crișul
12 700 de locuri

• alb-albastru

• strada Alecu Ru
sso nr. 5, telefon 
117 29

• stadionul 23 Au
gust — 12 800 de 
locuri

o

Portari: Gheorghe Gomea, Emeric Moritz, îoan Bătrîna
Fundași: Gavril Birău, Gheorghe Czako, Ștefan Bacoș, Eugen Pojoni, 

Ladislau Broșovschi, Viorel Brîndescu, Gheorghe Bodea
Mijlocași: Iosif Lereter, Mircea Petescu, Mircea Axente
înaintași: Flavius Domide, Florian Dumitrescu, Petru Șchiopu, Oto Dem

brovschi, Petru Regep, Ion Moț, Ion Atodiresei, Viorel Sima
Căpitanul echipei: Ștefan Bacoș

Portar: Narcis Coman
Fundași: Lazăr Pîrvu, Virgil Crăciunescu, Cornel Dinu, Augustin Deleanu 

Constantin Ștefan, Mircea Stoenescu, Florin Cheran
Mijlocași: Vasile Ghergheli, Radu Nunweiller, Viorel Sălceanu, Alexandru 

Moldovan
înaintași: Ion Pîrcălab, Florea Dumitrache, Constantin Frățilă Mircea 

Lucescu, Ion Haidu, Doru Popescu, Ion Sandu
Căpitanul echipei: Vasile Ghergheli

Portari: Gavrilă Crăciun, Adrian Rămureanu, Necula Răducanu
Fundași : Ion Pop, Nicolae Lupescu, Coe Dan, Ilie Greavu, Vasile Ștefan, 

Alexandru Ccjocaru, Constantin Mușat
Mijlocași: Constantin Dinu, Ion Dumitru, Iordan Angelescu, Marin Steiian 
înaintași: Marian Petreanu, Alexandru Neagu, Iosif Ștraț, Teofil Codrean u,

Ianis Mazurachis, Constantin Năsturescu
Căpitanul echipei : Hie Greavu

Portari : Vasile Suciu, Constantin Matache, Caro] Haidu
Fundași: Ludovic Sătmăreanu, Nicolae Dumitru, Bujor Hălmăgeanu, Marius 

Ciugarin, Radu Rotaru, Gheorghe Cristache, Iosif Vigu, MihaiCiugarin, Radu Rotaru, Gheorghe Cristache, Iosif 
Mirăuță

Mijlocași: Dumitru Dumitriu III, Vasile Negrea, Constantin

Înaintași: Nicolae Pantea, Gheorghe Tătaru II. Florea Voinea,

Ștefănescu

Carol Creini- 
ceanu, Dumitru Manea, Anghel Iordănescu, Mihai Culda

Căpitanul echipei: Florea Voinea

Portari: Aristică Ghiță, Constantin Fugaciu
Fundași: Bodocsa Kis, Cristian Maghiar, Lică Nunweiller, Laurențiu Velieu, 

Vasile Panait, Constantin David, Alexandru Comănescu
Mijlocași: Mircea Nedelcu. Nicolae Vătafu. Constantin Duțan, Mihai Hrițcu 
înaintași: Daniel Ene, Emeric Dembrovschi Mihai Rugiubei. Mircea Pară, 

Traian Popescu, Petre Băluță, Vasile Volmer
Căpitanul echipei: Mircea Nedelcu

Portari: Vasile Stan, Ion Florea
Fundași: Ludovic Talpai, Alexandru Georgescu, Nicolae Georgeviei, Andrei

Stocker, Gogu Tonca, Ștefan Mihai, Emil Dobrescu
Mijlocași: Remus Popa, Alexandru Grizea, Ion Sandu, Gheorghe Cotormani, 

Ștefan Marinescu
Înaintași: Marin Peronescu, Petre Libardi, Alexandru Baicu, loan Achim,

Alexandru Naidin, Ion Constantin. Matei Popescu
Căpitanul echipei : Petre Libardi

Portari: Vasile Gaboraș, Ion Papuc, Florin Oprea
Fundași : Victor Niculescu, Constantin Țar.ă, Constantin Mincă, Petre De- 

selnicu, Iulică Popa, Constantin Bitlan, Ion Velea
Mijlocași: Lucian Strimbeanu, Ion Tacoi, Valeriu Nicolae Ivan, Adrian 

Boșoteanu
înaintași: Fierea Martinovici, Decebal Neagu, Ion Niță, Ion Oblemenco. 

Iulian Bălan, Constantin Deliu
Căpitanul echipei: Ion Oblemenco

Portari : loan Negru, Ștefan Moldovan, Constantin Ștefan
Fundași: Simion Crețu, Werner Pexa, Gheorghe Solomon, Ioan Șoptereanu, 

Remus Cimpeanu, Gheorghe Codrea
Mijlocași: Dan Anca, Mircea Neșu, Vasile Oprea, Szabolcz Sudi
înaintași: Alexa Uifăleanu, Alexandru Mustățea, Mihai Adam Dorin Barba, 

Ion Bungău, Aurel Coman, Gabriel Iordache, Dumitru Lică, Con
stantin Pripici, Gheorghe Nichiti, Ion Munteanu, Cezar Ardeleanu 

Căpitanul echipei: Remus Cimpeanu
Portari: Dan Ștefănescu, Constantin Pilea, Marin Stancu
Fundași: Dumitru Antonescu, Constantin Pleșa, Dumitru Cojocaru, Petre 

Boțea, Ion Simion, Constantin Mareș. Constantin Koszka, Con
stantin Tîlvescu, Ion Stoica

Mijlocași: Dumitru Popescu, Dumitru Tănase, Ion Constantinescu, Suliman 
Etern, Alexandru Girip

înaintași: Mircea Sasu, Marin Tufan, Sorin Avram, Tiberiu Kallc, Petre 
Biliboacă, Ilie Ologu, Gheorghe Simion

Căpitanul echipei : Constantin Mareș
Portari: Iosif Baumgartner. Ioan Catena
Fundași: Ștean Balogh. Ioan Sărac, Ioan Lucacf, Paul Popovici, Alexandru 

Sătmăreanu, Ioan Bule
Mijlocași: Gheorghe Dărăban, Puiu Cociș, Ioan Tomeș, Eugen Nagy 
înaintași: Arcadie Suciu, Mihai Arnoczki, Atila Kun II, Ștefan Harșani, 

Adalbert Cașai, Emanuil Birta
Căpitanul echipei : Eugen Nagy
Portari : Mircea Constantinescu, Gheorghe Cizic, Vasile Iordache
Fundași: Cornel Gavril, Vasile lanul, Viorel Stoicescu, Zaharia Lupea, Șandor 

Pal. Ion Alecu, Constantin Marinescu
Mijlocași: Dumitru Romilă, Mario Contardo, Constantin Goliac, Liviu 

Ailoaie, Mircea Andreoaie
înaintași: Ladislau Incze IV, Emil Lupulescu, Aurel Cuperman, Constantin 

Mcldoveanu, Vasile Manca, Mihai Dănilă Cornel Costăchescu
Căpitanul echipei : Aurel Cuperman

Promovări: Ladislau
loan Dobai

Kis,

Achiziții ’69» Regep — 
Politehnica Timișoara, 
brovschi — Vagonul Arad. Mo
ritz — Minerul Baia Mare

de la 
Dem-

Președintele asociației î Nicolae 
Bretoteanu

Președintele secției de fotbal: 
lng. Ioan Babău

Antrenori : Nicolae Dumitres
cu — principal. Ion RelnharJ — 
secund

Medic : dr. Nicolae Albu
Masor : loan Vlfiduț

A cîștigat de 5 ori 
campionatul: 1946— 
47, 1947—48, 1950,
1954, 1968—69.

Promovări: Cheran, Popescu, 
Sandu. Moldoveanu

Achiziții ’69: Deleanu 
li tehnica Iași

Plecări: Naghi — A-S.A. 
Mureș, Da teu ș: Popa

Po-

Tg.

Promovări Steiian, Petrea
nu. Mușat.

Achiziții : 
rea Giurgiu

Reveniri :

Crăciun
Cojocari — Dună-

Straț — CTJt Cluj
Plecări: Motroc, O. Popescu, 

Jamaischi — Steagul roșu, Cos- 
tea — C.F.R. Cluj

Promovări: Ciugarin. Cris
tache Ștefănescu, Iordănescu

Achiziții ’69: Matache și Cul
da — ambii de la T.U.G. Bucu
rești

Plecări: Constantin și Jenei
— Turcia, D. Popescu, S. Avram 
și D. Cojocaru — Farul. Andrei
— Progresul București, Soo — 
C.FR, Cluj

Promovări: Fugaciu, Pană
Volmer

Achiziții *69: Hrițcu — C.FR
Pașcani

Plecări: Mioc — G-S.M. Re
șița, Lemnaru — Steagul roșu

Promovări: Marinescu. Do- 
brescu

Achiziții ’69: Florea — Pro
gresul București. I. Constantin 
— Dinamo București-tineret

Plecări: Zamfir — Progresul 
București

Achiziți ’69: Papuc 
gul roșu

Stea-

Plecări: Pilcă — Farul, Stă
nescu — Petrolul, Cîrciumăres- 
cu — F.C. Argeș (fără dezle
gare)

Achiziți ’69: Negru — Uni
rea Dej. Sudi — Crișul, Ior
dache — Progresul București, 
Pripici — Minerul Motru, Ni
chiti — Farul, Munteanu — 
Chimia oraș Gh. Gheorghiu-Dej, 
Ardeleanu — Steagul roșu

Reveniri • Adam — Vagonul 
Arad

Promovări: Boțea, Girip, Stan
cu, Simion

Achiziții ’69: D. Popescu, S. 
Avram și Cojocaru — Steaua, 
Pilcă — Universitatea Craiova, 
Tănase — Portul Constanța

Plecări: Badea Nichiti — 
„U“ Cluj

Promovări : Sătmăreanu, Bule, 
Cașai, Birta

Achiziții "69 : Arnoczki — Va
gonul Arad

Plecări: Sudi — Universita
tea Cluj, Iosif Kun I — Ripen- 
sia Timișoara, Adalbert Serfozo 
— sees din lot

Promovări: Iordache, Ailoaie, 
Andreoaie, Dănilă

Achiziții ’69: Marinescu — 
Chimia Rm. Vilcea, Moldovea
nu și Pal — Petrolul Ploiești, 
Marica — Dinamo București, 
Alecu — Steagul roșu

Plecări: Deleanu — Dinamo 
București, Ștefănescu — F. C. 
Argeș

Președintele clubului : 
Ion Gh. Nae

maior

fotbalt 
Tatu 

fotbal:

Președintele secției de 
general-locotenent Pamtil

Secretarul secției de 
Gheorghe Iliu

Antrenori : Nicolae Dumltru- 
Nicușor — principal. Ștefan 
Stănculescu — secund

Medic : dr. Mlrcea Ciortea.

Președintele clubului: Petre 
Capră

Vicepreședinte al clubului (pro
bleme de fotbal) : Otto Zaharia 

Președintele secției 
lng. Emil Spirea

Secretarul secției de 
gen Sipoș

Antrenori : Marin
— principal. Nicolae Cristescu — 
secund

Medic : dr. Petre Bendiu 
Masor : Gheorghe Orga

de fotbal :

fotbal: Eu-

Bârbulescu

Președintele clubului : colo
nel Maximilian Pândele

Vicepreședinte club (probleme 
de fotbal) : colonel Gheorghe 
Popescu

Președintele secției de fotbal: 
general Petre Constantinescu

Antrenori : ștefan Covaci — 
principat 
cund

Medic :
Masor :

ștefan Onlsle

dr. Mlhal Predescu 
Mircea Popa

Președinte de onoare al clu
bului : Iile Aurel Calimandric

Președintele clubului : Roll
Stratulat

Președintele de onoare al sec
ției de fotbal : loan

Președintele secției 
Frânt Lazăr

Antrenori : Valeriu 
principal, Constantin 
secund

Medic: dr. C. ștefănescu. 
Masor : Vasile Moraru

Prudeanu 
de fotbal:

Neagu —
Rădulescu-

Președintele asociației : Io ah 
Carpineț

Președintele secției de fotbal : 
Oto Abraham

Secretarul secției de fotbal: 
M;rcea Pascu

Antrenor : Tltus Ozon
Medic : dr. Aurel Mărilă

Președintele olubulul: prof, 
conf. Tiberiu Nicola

Secretarul clubului: prof. Ion 
Dobrițolu

Președintele secției de fotbal : 
prof. conf. Constantin Boțea

Secretarul secției de fotbal: 
Dumitru Vlăduț

Antrenori : ștefan Coldum — 
principal, ~~ - ---- - -
cu nd

Medic :
Masor :

V. Frinculescu — se-

dr. V. Frtnculescu 
Gabriel Mustață

Președintele clubului: prof. dr. 
docent loan Ciobanu

Secretarul 
Lucaciu

clubului: Tltus

secției de fotbal: 
decanul Facultății

Președintele
Sever Groze, 
de matematici

Antrenor : ștefan CIrjan

Medic : dr. Alexandru Pop

Președintele clubului : prof. 
Eugen Mocanu

Președintele secției de fotbal: 
Tudor Șovăită

Antrenori :
principal, 
secund

Medic :

Bazll Marian 
Lucrețlu Florescu

dr. Ovldlu Dinu

Masor ; Nicolae Nan

Președintele clubului : Bujor 
Mera

Președintele secției de fotbal: 
Viorel Ștrengar

Secretarul secției de fotbal s 
Ladislau Ujlșky

Antrenori : Anton Fernbach 
(Ferenczi) principal, Ladislau 
Vlad — secund.

Medic : dr, Gheorghe Bonyhai.

Președintele clubului : prof. dr. 
lng. Constantin Picoș

Președintele secției de fotbal : 
lng. Constantin Huiu

Secretarul secției de fotbal: 
lng. Constantin Popa

Antrenori : lng. șerban Jus
tin — principal, prof. Constantin 
Laurențiu — secund

Medici : dr. Ion Apostol sl dr. 
Igor Dumitrescu

Masor : Emil Chebac

A cîștigat de 5 ori 
campionatul: 1955,
1961—62, 1962—63,
1963—64, 1964—65.

A cîștigat campio
natul ediția 196e— 
67.

A cîștigat de 7 ori 
campionatul: 
1952, 1953,
1959—60, 
1967—68.

1951,
1956, 

1960-61,

In ediția 1968-69: 
locul 5.

în ediția 1963 : lo
cul 2.

In ediția 1966-67 : 
locul 3.

In ediția 1932—33: 
locul 2 (a fost între
cută în finală de Ri- 
pensia Timișoara)

De 2 ori locul 4 
(edițiile 1964 — 65, 
1966—67).

Campioană în edi
ția 1948—49.

în ediția 1965—66; 
locul 6.

I

locuri

alb-violet

strada Horia,
Cloșca și Crtșan
nr. 15, telefon
1 48 44

stadionul 1 Mai
— 15000 de

Portari : Spiridon Niculescu, Daniel Ariciu, Marin Vintilă
Fundași: Ton Barbu, Petre Ivan II Dumitru Ivan I. Remus Vlad, Marcel 

Pigulea, Dumitru Ciolan. Constantin Olteanu
Mijlocași: Petre Nuțu, Mircea Ștefănescu, Ion Prepurgel, Gheorghe Doboș, 

Marin Ionescu

roșu-alb-galben

strada Stadionu
lui nr. 26, telefon 
2 40 27 sau 2 24 52

stadionul Petro
lul — 16 000 de 
locuri

roșu-albastru

strada Lenin nr.
5, telefon 26 24

stadionul 23 Au
gust — 14 000 de 
locuri

• galben-negru

strada Poienilor
nr. 5, telefon
2 20 20

stadionul Tinere
tului — 14000 de 
locuri

• alb-vișiniu
ft Piața Victoriei 

nr. 17, telefon 
161 60

înaintași: Ion Roșu, Constantin Radu, Radu Jercan, Mihai Țurcan, Ion 
Circiumărescu, Tudor Gheorghe-Chițu, Aurel Dinu, Nicolae Dobrin

Căpitanul echipei : Ion Barbu
Portari: Miliai Ionescu, Teodor Steiian, Ion Vișan

Fundași: Gheorghe Gruber, Dragu Bădin, Nicolae Ionescu, Gheorghe 
Mihai Mocanu, Decu Crîngașu

Mijlocași : Eduard Iuhasz, Octavian Dincuță, Marin Moraru, Paul 
Vasile Stroie, Radu Alexiu

înaintași: Gheorghe Grozea. Camil Oprișan, Silviu Stănescu, Teodor 
Lazăr Ciucu, Mihai Dragomir

Căpitanul echipei: Gheorghe Florea

Florea,

Mitroi,

Cotigă,

Portari : Ștefan Csaba Soiyom, Ștefan Ungvari
Fundași: Ioan Șleam, Imre Balaș, Nicolae Dondoș, Ladislau Szollosi, 

Francisc Toth, loan Czako
Mijlocași: Arcadie Siko, Adrian Dodu, Andrei Ciutac, Iuliu Hajnal 
înaintași: Edmond Lucaci, Constantin Lungu, Atila Caniaro, Fierea Trăznea, 

Nicolae Naghi, loan Silaghi
Căpitanul echipei : Arcadie Siko ____________________________
Portari : Stere Adamache, Gheorghe Smeu

Fundași: Mihai Ivăncescu, Iuiiu Jenei, Nicolae Pescaru, Leon Rusu, Iosif 
Penzeș, Marin Olteanu, Ștefan Gilmeanu, Emil Petrică

Mijlocași: Francisc Balint, Constantin Jamaischi. Mircea Hetrea

înaintași: Dorin Necula, Călin Gane, Nicolae Florescu, Csaba Gyorfi, Liviu 
Drăgoi '

Căpitanul echipei: Mihai Ivăncescu

Portari: Zoltan Nagel, Atila Lenghel
Fundași: Viorel Dragomir, Dragoș Cojocaru, Arpad Soos, Ioan Roman. 

Nicolae Tîmpănaru, Savu Costea
Mijlocași: Vasile Alexandru, Marius Bretan, Vasile Stîncel, Augustin Țegean 
înaintași •• Romulus Petrescu, Marian Popescu, Vasile Soo, Zoltan Ivansuc, 

Anton Zanca, Martin Schwartz

Cu toate insistențele, 
redacția nu a primit în 
timp util insigna aso
ciației sportive.

stadionul Munici
pal — 26 000 de 
locuri Căpitanul echipei: Vasile Alexandru

Promovări: Tudor Gheorghe- 
Chițu, Dinu

Achiziții '69 : Ștefănescu — Po
litehnica Iași, Doboș — Mine
rul Baia Mare, Vintilă — Elec
tronica Obor

Reveniri: Circiumărescu
Plecări: Păciulete — Chimia 

Rm. Vilcea, Ion Vasile — Spor
tul studențesc București (fără 
dezlegare)

Achiziții ’69 : Stănescu — Uni
versitatea Craiova. Cotigă — 
Dinamo București, Ciucu — Po
litehnica Timișoara, Moraru — 
Poiana Cîmpina

Revjjniri: Dragomir
Iul Plopeni

Plecări: Moldoveana și Pal 
- Politehnica Iași, Pavlovici — 

Progresul București, M. Dridea
Retrași din activitate: Sfeteu 

și Pahonțu

Meta-

Achiziții '69: Naghi — Dina
mo București, Trăznea — Glo
ria Bîrlad

Plecări :
Medicina 
Raksi — 
Tîmpănaru

Bay — antrenor la 
Tg. Mureș, Chiru, 
Progresul București. 
- C.F.R. Cluj

Achiziții ’69: Penzeș — Me- 
trom Brașov, Jamaischi — Ra
pid București, Drăgoi — Chi
mia Făgăraș, Olteanu — Meta
lul București, Gîlmeanu — Car- 
pați Brașov, Hetrea — C.F.R. 
Sighișoara, Petrică — Electro
nica Obor, Smeu — Sportul stu
dențesc București

Plecări: Papuc — Universi
tatea Craiova, Ardeleanu — 
Universitatea Cluj, Alecu — 
Politehnica Iași

Promovări: Lenghel
Achiziții '69: Soo —

Ivansuc — Ind. sîrmei, 
ru — Olimpia Oradea, 
naru — A.S^A. Tg. 
Schwartz — 
tea — Rapid

Plecări : Hăsmășan — Der
aiata Cluj, Gogan — Dermata 
Cluj, Balaș — Locomotiva Cluj

Steaua,
Cojoca-
Tîmpă- 
Mureș, 

C.S.M. Sibiu, Cos-

Președintele clubului de fotbal: 
general Paul Constandache

Vicepreședinții clubului: Pulu 
Rapaport, col. Gheorghe Gavri
lă, ton lacomi, Ion Partenie

Antrenori : Constantin Teașcfi 
— principal, Leonte Ianovschl — 
secund

Medic : dr. Paul Tomescu

Masor : Lucian Garafețeanu

Președintele clubului : Nicolae 
Pantllle

Președintele secției de fotbal

Antrenori : Iile Oană, .Constan
tin Cernălanu șl Nicolae Mari
nescu

Medic s dr. Vaslle Crlstea

Președintele asociației : Marin 
Tudose

Președintele secției de fotbal s 
Virgil Mann

Secretarul secției de fotbal: 
Ioan Sabo

Antrenori : Petre Steinbach — 
principal, prof. Martin Boclardl — 
secund

Medic : dr. Emerlc Hamalgyl
Masor : Gheorghe Gal

Președintele clubului : loan In- 
drel

Președlntele secției de fotbal: 
Emlllan Tizu Ștefănescu

Vicepreședintele secției de fot
bal : lng. Mlhal Baltag

Antrenori : Valentin Stănescu — 
principal; Nicolae Proca — să- 
cund

Medic : dr. Laurlan Taus.

Masor: Ion Hurdul

Președintele asociației : Nico- 
lae Certes

Președintele secției 
Vasile Dragomirescu

Antrenor: Ovldlu
Medic : dr. Tiberiu
Masor: Ion Nicolae

de fotbal :

Hulea
Răcașanu

In ediția 1967—68 t 
locul 2.

A cîștigat de 4 ori 
campionatul : 1929— 
30, 1957—58, 1958—59 
și 1965-66.

în ediția 1967—68 : 
locul 12.

In ediția 1931—62 
locul 2.

I

în ediția 1947—48 : 
locul 8
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C.FR


CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DE LA LONDRA

MARE INTERES PENTRU FINALA 
INTER-ZONE ROMÂNIA-ANGLIA
• Toate biletele au fost epuizate • Jucătorii ambelor echipe se antrenează zilnic la Wimbledon

Evenimentul sportiv domi
nant al săptămînii viitoare, 
în lumea tenisului de pretu
tindeni, este, fără îndoială, 
finala inter-zone a „Cupei 
Davis” dintre reprezentative
le României și Angliei. Aici 
la Londra, întîlnirea trezește 
un interes enorm. Organiza
torii au comunicat că toate 
biletele pentru acest meci au 
fost vîndute chiar a doua zi 
după încheierea partidei An
glia — Brazilia.

Numeroase firme englezești 
au anunțat că vor oferi di
verse suveniruri tenismanilor 
celor două formații, iar cu
noscuta fabrică de țigarete 
Rothmans va acorda cîte un 
premiu de 300 le lire sterline 
fiecărui component al echipei 
învingătoare.

Intre timp, pregătirile pro
tagoniștilor continuă cu fe
brilitate. Primul eșalon al 
formației României, alcătuit 
din Petre Mărmureanu și 
Sever Dron, împreună cu că
pitanul echipei, Gheorghe 
Cobzuc, se află la Londra de 
miercuri la prînz, iar antre
namentele au fost foarte tari, 
chiar de la început cîte 4—5 
ore zilnic. De joi au sosit de 
ia Bristol jucătorii britanici 
Mark Cox, Graham Stilwell, 
Peter Curtis și Gerald Bat
trick, iar de vineri după-amia
ză sînt prezenți și cei doi 
principali competitori ro
mâni, Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase, veniți direct de la tur
neul din Hamburg. Și apropo 
de acest concurs, în rîndurile 
specialiștilor englezi vestea 
victoriei lui Năstase asupra 
lui Roger Taylor, considerat 
prima rachetă insulară pînă 
la trecerea la profesionism, 
a produs îngrijorare.

Conform indicațiilor. _ ____  ___  ,___ lui
Cobzuc, atît Țiriac cît și Năs- 
tase urmează și ei un regim 
foarte sever de antrenament, 
de acomodare 
pe terenul nr. 
bledon — cel 
impracticabil, 
renul unde se 
cu România a găzduit și în- 
tilnirea cu tenismanii brazi
lieni. Intre cele două terenuri 
aproape că nu există nici o 
deosebire, doar ■'’capacitatea 
tribunelor este mai mică — 
5400 de locuri față de 15000 
pe cel central.

Așa cum spuneam, confrun
tarea celor mai buni jucători 
români și englezi se află în 
centrul atenției iubitorilor 
sportului alb, ea dînd loc la

cu gazonul de
1 de la Wim- 
central fiind 
De altfel, te- 
va juca meciul

TURNEUL
SPERANȚELOR 

OLIMPICE
LA LUPTE

MINSK, 9 (prin telefon). In 
sala sporturilor din locali
tate au continuat întrecerile 
de lupte greco-romane și li
bere din cadrul „Turneului 
speranțelor olimpice”. Majori
tatea sportivilor români au 
avut comportări meritorii, u- 
nii dintre ei aspirînd la me
dalii. Iată rezultatele din cea 
de a doua 
GRECO -

zi a competiției. 
ROMANE: cat. 48 

kg. I. Gibu b.p. I. 
(Cehoslovacia), egal cu 
Hitricov (U.R.S.S.);
kg C. Ionescu p.p. O. Matlo 
(Polonia) — eliminat; cat. 62 
kg A. Magheran p.p, V. Po- 
pov (Bulgaria); eat 6S kg P. 
Husaru b.t. D. Posu (Cuba), 
P-P. S.
cat. 74 kg M. Vlad b.t. A. 
Ferinh (R.D. Germană), b.p 
Y. Keresy (Ungaria) ; cat. 82 
kg L. Eizic p.p. C. Botur (Po
lonia); cat. 90 kg C. Penei u 
b.t. N. Seian (Ungaria), b. p. 
F. Polak (Polonia) ; cat. 100
kg N. Mandea b.t. I Mesaroș 
(Ungaria); cat. +100 kg V.
Dolipschi egal V.
(Bulgaria). LIBERE : cat. 48
kg P. Vangheliei b.p. D. Radio
nov (U.R.S.S.) b.p. A. Miguiel 
(Cuba); cat. 57 kg FI Moț b.t. 
V. Iancolici (Cehoslovacia), 
p.p. T. Zepa (U.R.S.S.); cat. 
62 kg C. Moldovan p.p. B. 
Sokoloski (U.R.S.S.) — elimi
nat; cat. 68 kg V. Albu b.t. 
F. Mocrîi și J. Musij (ambii 
Cehoslovacia); cat. 74 kg I. 
Bogdan b.t. G. Miguiel (Cuba), 
p.t. I. Koghirov (U.R.S.S.) — 
eliminat; cat. 82 kg V. Mi- 
hăilă b.t. A. Logoda (Ceho
slovacia); cat. 90 kg Șt. Enache 
p.t. E. Rudeman 
cat. 100 kg E. Panaît p 
Kraus (R.D. Germană);
+ 100 kg L. Simon b.t. V. 
penuko (U.R.S.S.) p.t. J. 
resurel (R.P. Mongolă), 
minică seara vor avea 
finalele.

Mleiner 
V. 

cat. 57

Umerov (U.R.S.S.);

Tomov

(U.R.S.S.);
i.t. F. 

cat. 
Pri- 
Pe- 
Du- 
loo

O
START IN CEL DE AL 44-lea CAMPIONAT

ZENTATIVA R.

diferite orașe

Mexicanii nu se grăbesc să-și cumpere

Cine va reprezenta

din 
Bul-
din

Asia in Mexic ?

PRELIMINARIILE C.M. • SAO PAULO SI REPRE- 
VOR EVOLUA LA SOFIA

• IN CENTRUL ATENȚIEI, MECIURILE DIN--------- - F A germaniei

SOFIA, 9 (prin telex).— La 
10 august, stadioanele 
principalele orașe ale 
gariei iși vor deschide 
nou porțile : începe cel de-al 
44-lea campionat de fotbal.

Anul acesta, startul între
cerii celor mai buni fotba
liști bulgari a fost fixat mai 
devreme în comparație cu 
ultimii ani, întrucît actualul 
sezon programează o serie 
de confruntări internaționale, 
din care, firește, cele con- 
tînd pentru preliminariile 
campionatului mondial pre
zintă o importanță deose
bită.

După o scurtă vacanță de 
vară, jucătorii celor 16 e- 
chipe din prima divizie și-au 
început pregătirile mai întîi 
în tabere de munte, urmate 
de intense antrenamente pe

• stadioane, în 
din țară.

La întocmirea programului 
pregătirilor s-a ținut seama 
de indicațiile metodice ale 
federației de fotbal și de sar
cinile concrete -ce stau în 
fața echipelor. Merită rele
vat ca pozitiv faptul că a- 
proape toate cluburile și-au 
menținut antrenorii. De ase
menea, s-a stabilit în preaj
ma noului campionat un ve
ritabil record în privința 
numărului infim de transfe
rări solicitate. Dintre acestea 
menționăm trecerea, însoțită 
de numeroase comentarii, a 
internaționalului Kotkov de 
la J.S.K. Slavia la Levski 
Spartak. Prin această trans
ferare, linia de atac a for
mației Levski Spartak va 
avea în centrul ei valorosul

ECHIfft DE BOX

A U.R.S.S. VA SUSȚINE
DOUĂ ÎNTÎLNIRI IN S.U.A.

MARK COX — primul jucător 
comentarii numeroase și 'di
verse.

In general, ziarele britani
ce acordă spații mari acestui 
eveniment, dar sînt destul de 
reținute în ce privește șanse
le echipelor. La fel și jucă
torii 
nosc 
roșii 
trem 
se abțin 
stic.

La români se face simțită o 
dispoziție bună, există o atmo
sferă de relaxare. Gheorghe 
Cobzuc crede că jucătorii Iui 
pornesG cu șanse. „în parti-

echipei gazdă. Ei recii 
că 
lor 
de

întrecerile cu valo- 
adversari vor fi ex- 
dificile și de aceea, 
de la vreun prono-

Atleții juniori
bucuresteni

au cîștigat detașat

britanic pentru „Cupa Davis“ 
dele de pînă acum, cu ex
cepția întilnirii cu Brazilia, 
succesul echipei Angiiei a 
fost determinat de rezultatul 
meciului de dublu. Or, și 
noi ne bazăm foarte mult pe 
punctul pe care îl putem ob
ține prin perechea Țiriac- 
Năstase, care este recomanda
tă de performanțe superioare 
celei engleze. Și acest atu 
din start este foarte impor
tant. Desigur, va conta mult 
și forma sportivă din zile
le competiției. Să sperăm că 
evoluțiile lui Țiriac și Năsta
se din partidele precedente 
nu vor fi dezmințite nici la 
Wimbledon, iar handicapul 
gazonului va fi depășit".

în sfîrșit, încă un amănunt. 
Ședința tehnică va avea loc 
miercuri la ora 13 (București). 
Cu acest prilej vor fi trase 
la sorți meciurile ca și or
dinea la serviciu și a terenu
lui de joc.

Herb AUDREY

R. Alatore, un purtător de 
cuvînt al comitetului de or
ganizare a campionatului 
mondial de fotbal, a declarat 
că vînzarea biletelor de in
trare la meciurile turneului 
final decurge într-un ritm 
mai lent decît spera. Inițial 
s-au pus bilete în vinzare 
numai in 8 orașe (Puebla, 
Toluca, Leon, Irapuato, Gua
najuato, Guadalajara. Celaya 
și Salamanca), socotindu-sc

AU JUCAT LA KURSK
(Agerpres) — 

___________ turneul pe 
care-1 întreprinde în U.R.S.S., 
echipa de fotbal Crișul Ora
dea a jucat la Kursk: în com
pania formației locale ..Rezer
vele de muncă*. Partida s-a 
terminat la egalitate : 
(1—1). Punctele echipei 
mâne au fost înscrise 
Harșani și Daraban.

MOSCOVA 9 
Conti nuîndu-și

2—2 
ro
de

ROMANIA - ANGLIA 2-2
IN OLIMPIADA STUDENȚEASCĂ DE ȘAH

(K) 55,5; 3. M. 
56,6; 200 m: 1. 
(B) 22,3; 2. M. 
22,4; 3. N. Jur- 
800 m: 1. W.

BERLIN 9 (Agerpres) — 
Pentru turneul final al Olim
piadei studențești de șah de 
la Dresda s-au calificat ur
mătoarele 10 echipe : Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Dane
marca, R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, Iugoslavia, Româ
nia, S.U.A. și U.R.S.S. Cele
lalte 15 echipe vor participa 
la un turneu de consolare. 
Echipa României s-a clasat pe 
locul doi în grupa A, în ur-

ma formației U.R.SJS. și pre- 
cedînd selecționatele Islandei, 
Greciei și Irlandei.

în primul tur al turneului 
final echipa României a ter
minat la egalitate (2—2) cu 
selecționata Angliei. Alte re
zultate : U.R.S.S. — Danemar
ca 2>/2—*/j (1); Cehoslovacia
— S.U.A. 2‘/=—1*/2 ; Bulgaria
— Iugoslavia 2—0 (2) ; R. D. 
Germană — R.F. a Germa
niei Vs—‘/j (3).

că va fi de ajuns pentru în- 
tilnirile grupelor II, III și IV. 
Dar, cum amatorii nu se 
prea grăbesc, se vor deschide 
probabil ghișee și în alte o- 
rașe ale țării. In capitală 
vînzarea este în schimb bună 
și, lucru ciudat, primele 
locuri epuizate au fost cele 
din spatele porților, la pelu
ze.

Luna viitoare, la Ciudad de 
Mexico va sosi o delegație a 
comisiei de presă a F.I.F.A., 
care va inspecta amplasa
mentele rezervate ziariștilor. 
Se așteaptă ca la meciurile 
„Cupei Jules Rimet” să fie 
prezenți circa 2 000 de zia
riști și 1 500 de crainici de 
radio și televiziune.

★
Intre 10 și 24 octombrie se 

vor desfășura la Seul jocu
rile grupei a 15-a (asiatice) 
din cadrul 
campionatului mondial La a- 
cest turneu vor lua parte e- 
chipele Australiei, Rhodesiei, 
Japoniei și Coreei de sud. 
Ciștigătoarea acestei grupe 
(meciurile se vor disputa tur- 
retur) se va intilni cu învin- 
gătoarea meciului Israel — 
Noua Zeelandă. urmînd ca 
echipa ciștigătoare să obțină 
calificarea pentru turneul fi
nal al campionatului mondial 
programat in Mexic.

★
• în primul meci al tur

neului de la Palma de Mal
lorca. echipele Hamburger 
S.V. și F.C. Barcelona au fă
cut meci nul: 2—2 (1—1).

tandem Asparuhov—Kotkov, 
care în mai multe partide ale 
naționalei bulgare a dat de
plină satisfacție. Majoritatea 
cluburilor au promovat cu 
curaj în formațiile lor ju
cătorii tineri și juniori, mai 
ales din rîndul selecționatei 
care a cîștigat ediția din a- 
cest an a turneului U.E.F.A.

Desfășurarea primelor e- 
tape ale noului campionat 
vor fi urmărite cu mare a- 
tenție de federația de specia
litate și de antrenorii repre
zentativei naționale, Șt. 
Boskov și I. Arson. Cei mai 
buni fotbaliști bulgari au de 
susținut trei partide dificile 
din cadrul preliminariilor 
campionatului mondial i cu 
Olanda, Luxemburg și Po
lonia, toate în deplasare. în 
prezent, Bulgaria conduce în 
seria respectivă, dar lupta nu 
este decisă. Pregătirile na
ționalei încep o dată cu noul 
campionat, o primă verifi
care urmînd a avea loc la 
12 august, la Sofia, în com
pania echipei braziliene Sao 
Paulo. Este perfectat și me
ciul cu R.F. a Germaniei, 
care se va disputa la 24 
septembrie la Sofia. Sînt în 
curs tratative și pentru alte 
întîlniri de verificare.

O sarcină dificilă au și fot
baliștii de la Ț.S.K.A., ei ur
mînd să joace în prima eta
pă a „C.C.E.* cu puternica 
formație maghiară Ferenc- 
varos.

MOSCOVA 9. — Boxerii so
vietici au acceptat invitația A- 
sociației sportive de amatori 
din S.U.A. de a susține în luna 
octombrie două întîlniri cu 
pugiliștii americani. Intr-o de
clarație făcută corespondentu
lui TĂSS, antrenorul A. Kise
lev a subliniat că apropiatele 
întîlniri cu boxerii americani 
sînt așteptate cu viu interes. 
„Boxerii americani —■ a spus 
Kiselev — sînt advesari valo
roși, cu o bună pregătire fizi- 
că și tehnică Echipa U.R.S.S. 
pentru turneul în S.U.A. va fi 
alcătuită la sfîrșitul lunii au
gust, după Spartachiada unio
nală a sindicatelor”.

In cm. de ciclism

SERCU (Belgia)
CAMPION LA VITEZĂ

Toma HRiSTOV

BRUXELLES 9. — Proba de 
viteză din cadrul campionate
lor mondiale cicliste de velo
drom rezervate profesioniști
lor ce se desfășoară la Anvers, 
a revenit belgianului Patrick 
Sercu. în ambele manșe ale fi
nalei Sercu l-a învins pe com
patriotul său Van Lancker. 
Cel mai bun timp al lui 
Sercu pe ultimii 200 m a fost 
de ll”9/100. în semifinale Van 
Lancker furnizase o mare sur
priză, elinfinîndu-1 pe favori
tul principal italianul Giusep
pe Beghetto.

„Cupa Eliberării" Ia judo

MECIURI SPECTACULOASE
ÎN PRIMA REUNIUNE
Astăzi, derbiul competiției: Iugoslavia — Cuba

Aseară, în
fost inaugurată competiția

sala Floreasca,

preliminariilor

a 
internațională de judo „CUPA 
ELIBERĂRII*. Spectatorii 
prezenți în tribune au avut 
prilejul să asiste la un reușit 
spectacol judoka. Pe patrula
terul de concurs au evoluat 
unii sportivi cu o bună repu
tație în arena internațională, 
fumizind meciuri deosebit de 
spectaculoase. Ne referim la 
compohenții echipelor Iugo
slaviei și Cubei care au cîști
gat de altfel înainte de li
mită, aproape toate partidele 
susținute în compania spor
tivilor români din echipele 
A și B.

Iată rezultatele 
cat 63 kg E. 
(România A) și D. 
(România B) pierd 
la S. Topolnic (Iugoslavia) și 
A. Torje (Cuba): cat 70 kg 
N. Ezechil (A) și Gh. Vasile 
(B) p. ipp. S. Obadov (Iugosla-

tehnice i 
Georgescu 
Georgescu 
prin ippon

via) și I. Torres (Cuba); cat. 
80 kg A. Gostian (A) și I. 
Kaupert (B) p. ipp. V. Raso- 
vici (Iugoslavia) și H. Medina 
(Cuba) ; cat. 93 kg I. Herman 
(A) p. ipp. P. Baicetici (Iugo
slavia), V. Aghini (B) p. ipp. 
H. Plumas (Cuba) și P. Baice- 
vici; cat +93 kg R. Marchiș 
(A) p. superioritate tehnică R. 
Krainovici (Iugoslavia) și p. 
ipp. J. Ibanes (Cuba), D. Le
pădat (B) p.s.t J. Ibanes și 
p. ipp. R. Krainovici.

Astăzi de la ora 18,30, tot 
în sala Floreasca sînt progra
mate ultimele întreceri. Cu 
un interes deosebit sînt aș
teptate confruntările dintre 
sportivii iugoslavi și cuba
nezi care constituie „capul de 
afiș“ al acestei reuniuni. Echi
librate se anunță și partidele 
dintre cele două formații ale 
țării noastre.

C. CHIRiAC

CONSTANȚA, 9 (prin te
lefon). Pe stadionul „1 Mai” 
din localitate au continuat 
azi (n.r. ieri) întrecerile de at
letism dintrp echipele de ju
niori ale orașului București și 
orașului Koln. Atleții bucu- 
reșteni s-au impus în majori
tatea probelor, reușind să cîș- 
tige întîlnirea la o diferență 
apreciabilă. Scor general: 
189—122 (masculin 120—69, fe
minin 69—53). Iată rezultatele 
înregistrate: MASCULIN: 400 
mg: 1. Gh. Petronius (B) 54,8; 
2. W. Stamm 
Dăminoiu (B) 
Gh. Dulgheru 
Stoenescu (B) 
gen (K) 22,8;
Alois (K) 1:55,6; 2. G. Wilfrid 
(K) 1:56,2; 3. H. Mathes (B) 
1:57,2; disc: 1. Gh. Șuha (B)
45.36 m; 2. Gh. Dumbravă (B)
44,88 m; 3. F. Jurgen (K) 43,90 
m; 1500 m: 1. P. Lupan (B) 
3:56,6; 2. N. Dumitru ’
4:01,6; 3. P.
4:13,6; lungime: 1. C. Ionescu 
(B) 7,18 m; 2. A. Schiprovski 
(K) 6,79 m; 3. V. Georgian (B) 
6,76 ni; ciocan : 1. I. Iaru (B) 
50,52 m; 2. E. Pîrlea (B) 49,32 
m; 3. J. Freihofer (K) 27,70 m; 
4x400 m: 1. București 3:24,4;
2. Koln 3:25,5; prăjină: 1. C.
Anton (B) 4 m; 2. C. Lihu (B) 
3,80 m; 3. A. Schiprovski (K) 
3,50 m; FEMININ: 200 m: 1. 
E. Possckel (K) 26,2; 2. I.
Kraus (B) 26,2; 3. W. Heinen 
(K) 26,4; 800 m: 1. M. Linca 
(B) 2:12,4; 2. M. Cîmpulun-
geanu (B) 2:15,2; 3. A. Dittrich 
(K) 2:17,1; greutate: L. Mărgi
nean u (B) 13,74 m; 2. V. Brad 
(B) 13,35 m; 3. R. Schrimer 
(K) 11,11 m; 4x100 m: 1. Koln 
49,8; 2. București 50,1; 4x400 : 
1. București 4:11,8; 2. Koln
4:24,0; suliță: 1. A. Zirbo (B) 
47,16 m; 2. C. Krasunke (K)
36.36 m; 3. B. Brauer (K) 31,54 
m; înălțime: 1. D. Comșa (B) 
1,60 m; 2. L. Leidel (K) 1,48 m;
3. A. Mechthild (K) 1,48 m.

/
C. POPA-coresp.principal

KANGASNIEMI - ÎNVINS!

(B)
Lennartz (K)

BERLIN 9 — In „Cupa 
Mării Baltice” la haltere, care 
se desfășoară la Zinnowitz, 
campionul olimpic la cat. 
semigrea, 
Kangasniemi, a fost 
de Arnold (R.D. 
care a totalizat 
Kangasniemi a 
kg. La categoria 
primul loc s-a clasat Valeri 
Șare (U.R.S.S.) cu un total de 
480 kg.

VICTOR CIOCÎLTEA
PE LOCUL V DUPĂ 8 RUNDE

România — R. F. a Germaniei 7-4 
(seniori) și 4-2 (juniori) Ea polo

V. TUDOR (Dinamo) ÎNVINGĂTOR LĂ DEMARAJ
Competiția ciclistă pentru ;,Cupa 

Olimpia41 a continuat ieri cu 
desfășurarea etapei a 3-a pe ruta: 
București — Giurgiu și retur, 
care a însumat 106 km. Imediat 
după start, plutonul a rulat des
tul de rapid. Pînă la Giurgiu nu 
s-a întîmplat însă nimic deose
bit. La întoarcere, cu 15 km 
înainte de Călugăreni 13 alergă
tori, în frunte cu Ardeleanu, Moi- 
ceanu, Șt. Cernea, Burlacu, Tu
dor, Grigore și alții, au plasat 
un atac decisiv, desprinzîndu-se 
cu autoritate. La demarajul fi
nal, V. Tudor s-a impus, obli- 
nînd o meritată și aplaudată vic
torie de etapă. Clasamentul eta
pei ; 3-a : 1. V. Tudor (Dinamo) 
a parcurs 108 km în 2h 32,29 
(timp de bonificație 2h 32,14) — 
medie orară 41,842 km; 2. Șt. 
Rusen (Metalul Plopeni); 3. șt. 
Cernea (Steaua): 4. V. Burlacu 
(Steaua); 5. I. Ardeleanu (Steaua) 
6. G. Moiceanu (Dinamo), toți în 
același timp cu învingătorul.

In clasamentul general condu
ce acum șt. Cernea (Steaua) cu 
9h 32,40 urmat de Moiceanu ace
lași timp. Sofronie 9h 32,58, Tu
dor — 9h 33,39 ; Burlacu — Sh 
33,54; Tudoran — 9h 33,54. La 1u- 
nlori mari, în fruntea clasamen-

tulul se află brăileanul Tudoran, 
Iar la juniori mici conduce I. Ga- 
vrilă (Steaua), care a cîștigat e- 
tapa de ieri acoperind cei 50 km 
in lh 18,27.

Astăzi, de la ora 9, pe circuitul 
din str. Cîmplnel are loc ultima 
etapă.

2.
3.

olimpic 
finlandezul Kaarlo 

învins 
Germană), 

507,500 kg. 
realizat 500 
mijlocie, pe

(Urmare din pag 1)
Ancăi Mihăescu, care și-a luat 
revanșa asupra recordmanei 
țării, Anca Georgescu, Gh. 
Lupu (2:31,2 la 200 m mixt) 
și Teodor Nicolae (68,2 la 100 
m delfin).

Categoria A — 4x200 m li
ber (b): METALUL TURDA 
10:06,9, Steaua 10:27,3 ; 4x100 
m liber (f): DINAMO 4:49,5, 
Șc. Sp. Reșița 5:03,7, Șc. Sp. 
1 5:04,3 ; 400 m liber (b) : Z. 
CASIAN (CSM Cluj) 4:57,8, 
T. Nuțeanu (Din) 5:04,2, T. 
Tretiacov (Petr.) 5:04,6 ; 200 
m delfin (f): ANCA GROZA 
(Din) 2:40,2 — rec., S. Slecâan 
(Șc. Sp. Reș.) 2:52.0. V. Da
mian (Din) 3:01.9 ; 100 m del
fin (b): T. NICOLAE (Din) 
1:08,2, Al. Gherban (Șc. Sp. 
Reș.) 1:12,2, C. Coatu (CSS) 
1:15,0 ; 200 m bras (f) : ANCA 
MIHĂESCU (Din) 2:59,6, Ro- 
dica Pătruică (Șc. Sp. Reș.) 
3:03,0, Anca Georgescu (Din) 
3:03,9 ; 200 m mixt (b): GH. 
LUPU (CSȘ) 2:31,2, D. Wet-

Agneta Kun și loan Santeiu - învingători
z/în „Cupa Institutului de Construcții

S-au încheiat întrecerile tur
neului internațional de tenis 
dotat cu „Cupa Institutului de 
Construcții”. In proba de sim
plu fete, Agneta Kun a reușit 
să dispună de jucătoarea bul
gară Liuba Radkova cu 7—5, 
6—3. în finala probei de sim
plu băieți, loan Santeiu a cîș
tigat meciul cu Sever Mure
șanu cu 7—9, 7—5, 6—3. Ce
lelalte rezultate ale finalelor.

Dublu fete: A. Kun, FI. Bu
toi — M. Ciogolea, L. Radkova 
9—7, 3—6, 8—6; dublu băieți: 
M. Pampulov, E. Pampulov— 
I. Santeiu, S. Mureșanu 4—6, 
6—3, 5—4. Meciul fiind între
rupt din cauza întunericului, 
s-a dat cîștig de cauză jucă
torilor bulgari.

FLORIN SANDU
AUREL PĂPĂDIE-coresp.

BELGRAD 9. — După opt 
runde, în turneul internațional 
de șah de Ia Skoplie conduce 
marele maestru cehoslovac 
Hort cu 5*/2 puncte și o parti
dă întreruptă. Maestrul român 
Victor Ciocîltea ocupă locul 
cinci cu 4‘.'2 puncte și o par
tidă întreruptă în poziție com
plicată cu iugoslavul Ostojici.

Sp. Reș.) 2:38,4, 
(Din) 2:42,5 ; 800 
LILIANA DAN

4x100 m
5:02,2 —

5:17,3 ;

Aseară, la ștrandul Tinere
tului, am avut o deosebită sa
tisfacție urmărind evoluția e- 
chipei noastre naționale de 
polo în partida amicală cu 
reprezentativa R.F. a Germa
niei. Intr-adevăr, dorind să 
reediteze victoria obținută cu 
o seară înainte (6—4), poloiștii 
români au început meciul în 
trombă și, ca urmare, au și 
înscris prin Zamfirescu. Re
plica oaspeților nu s-a lăsat 
așteptată și Kupper a reușit să 
egaleze, dar numai pentru un 
minut, deoarece Zahan, același 
argint viu al echipei Româ
niei, marchează spectaculos. 
Evoluția scorului a continuat 
să. fie echilibrată pînă la 3—3 
(au mai marcat Kupper, Sza
bo și Seiz, ultimul cu spatele 
la poartă, surprinzîndu-1 pe 
Chețan), după care, însă, spor
tivii noștri și-au depășit net 
partenerii de întrecere. Popa,

deosebit de incisiv și eficace, 
a înscris trei goluri consecuti
ve, unul mai frumos decît ce
lălalt. La scorul de 6—3, soar
ta partidei era pecetluită și, în 
ciuda faptului că poloiștii 
vest-germani au micșorat han
dicapul (prin Seiz), diferența 
a rămas de trei goluri, deoa
rece Zamfirescu a punctat 
imediat al șaptelea gol.

A fost o dispută spectacu
loasă, în care poloiștii români 
au făcut risipă de energie, dar 
în același timp au respectat 
indicațiile tactice, au inter
ceptat, au contraatacat furtu
nos și au țintit deseori poar
ta adversă. Scor final i 7—4 
(2—1, 1—2, 1—0, 3-1). For
mații : ROMANIA î Chețan- 
Popa. Firoiu, Szabo, Novac, 
Zamfirescu, Mihăilescu, Za
han, Țăranu ; R.F. a GERMA
NIEI : Albert-Buhler, Ha- 
verkampf, Kupper, Kraus,

tcrneck (Șc. 
Gh. Ghimeș 
m liber (f): 
(Din) 10:56,6, Adriana Pupă- 
zan (Din) 11:10,9;

CATEGORIA B — 
liber (f): DINAMO 
rec., Șc. Sp. Reșița
800 m liber (f): ELENA 1VES- 
CU (Din) 10:53,8 — rec. copii 
A și B, Eug. Cristescu (Din) 
11:13,4, Silvia Ivescu (Din) 
11:15,2 ; 100 m bras (b): D. 
MARIN (Petr.) 1:26,7, E. Bu- 
hoci (Ste.) 1:29,3, D. Aldea 
(Petr) 1:29,5 ; 400 m liber (b)i 
A. HORVATH “ ~
5:20,3, G. Nuri 
5:27,6, A. Barany 
Reș.) 5:36,9 ; 200 m spate (fj: 
EUG. CRISTESCU 2:51,0, 
Georgeta Stanciu (Dunărea) 
2:55,3, Ioana Sporea (Șc. Sp. 
Res.) 2:57,0 ; 100 m delfin
(b) : M. BÎCLEȘAN (Șc. Sp. 
Reș.) 1:17,7, Z. Zvolenschi (Șc. 
Sp. 2) 1:18,1, D. Gropșan (Șc. 
Sp. Res.) 1:19,8 ; 200 m bras 
(f): LILIANA BANCU (CSȘ) 
3:09,8, Anca Hutzu (Șc. Sp. 1) 
3:11,0, Domnica Dumitru 
(Petr.) 3:15,9.

CATEGORIA C — 100 m
spate (b) : I. SVEȚ (Șc. Sp. 2) 
1:23,8, H. Habelter (Șc. Sp. 
Timiș.) 1:26,8, D. Costin (Cri- 
sul) 1:28,6 ; 100 m delfin (f): 
MINOLA VASILIADE (Rap) 
1:32,5, Cătălina Pănulescu 
(Petr.) 1:35,2; 4x50 m mixt
(b) : PETROLUL 2:50,0, Crișul 
Oradea 2:50,1. Șc. Sp. 2 2:52,3: 
4x50 m mixt (f): PETROLUL 
2:55,7, Șc. Sp. Reșița 3:06.1 ;

CATEGORIA D — 4x50 m 
mixt (b) : DINAMO 3:35.0 : 
4x50 m mixt (f) : ȘC. SP. RE 
ȘIȚA 3:28,4.

(Șc. Sp. 1)
(Șc. Sp. 2) 

(Șc. Sp.

în turneul internațional de volei de la Constanța

Echipa României 
la cea de a doua victorie

Klein, Schmidt, Vossen, Plath, 
Seiz. Demn de remarcat arbi
trajul prestat de H. Hann 
(R.F.G.) care, prin corectitu
dinea lui, a asigurat normala 
desfășurare a meciului.

Juniorii români, înfrînți cu 
o seară înainte (4—5), au reu
șit să se revanșeze după o în
trecere pe care au dominat-o ' 
permanent. Și de astă dată 
Dan Frîncu s-a dovedit cel 
mai bun, nu numai prin cele 
trei goluri marcate, ci și prin 
faptul că a fost principalul 
mobilizator al întregului team. 
Alături de el, îi mai remar
căm pe Nastasiu (autorul ce
lui de al patrulea gol) și pe 
Bartolomeu. Ca evoluție, sco
rul a fost favorabil în prime
le reprize selecționatei româ
ne, pentru ca în a patra să 
se observe o cădere fizică, de 
care oaspeții au profitat 
prompt, dominînd si înscriind 
prin Huth (4 m) și H Killian. 
Scor final i 4—2 (1—0, 2—0, 
1—0, 0—2). Și aici vom men
ționa corectitudinea arbitraju
lui lui D. Gheorghe (Româ
nia).

D. STANCULESCU

CONSTANȚA 9 (prin tele
fon). In sala sporturilor din 
localitate au fost reluate, după 
o zi de pauză, disputele din 
cadrul turneului internațional 
de volei feminin. Deschiderea 
întrecerilor de azi (n.r. ieri) 
au făcut-o echipele Poloniei 
și Iugoslaviei. Voleibalistele 
poloneze, cu multe jucătoare 
din garnitura a doua, au reu
șit să se impună în fața spor
tivelor iugoslave — care de 
această dată au jucat neaștep
tat de bine în comparație cu 
evoluțiile anterioare — cu 
3—1 (—13. 13. 10. 5). In cea 
mai importantă partidă a se
rii sau întîlnit echipele 
României și Bulgariei. Cum 
era și de așteptat, voleibalis
tele noastre au cîștigat fără 
dificultate, cu 3—6 (6, 2, 6).
Jucătoarele noastre, avînd pe 
Rebac coordonatoare, au des
trămat cu ușurință apărarea 
adversă prin atacurile Helgăi 
Bogdan și Venerei Zaharescu,

care au depășit cu regulari
tate blocajul advers. Bun ar
bitrajul cuplului Prielozsny 
— Doubck (Cehoslovacia).

In ultimul joc s-au întîlnit 
Japonia și Cehoslovacia. A 
fost o partidă de mare luptă, 
cu faze deosebit de spectacu
loase și cu răsturnări neaștep
tate de scor. Voleibalistele ni
pone au făcut din nou dova
da calităților de care dispum 
o mare putere de luptă, mo
bilitate și viteză de execuție 
în acțiunile de atac. Jucă
toarele cehoslovace, care dis
pun de o talie impresionantă, 
au reușit să țină piept adver
sarelor doar în primele două 
seturi, ultimul cedîndu-1 fără 
drept de apel. Scor final i 
3—0 (13, 14, 3) pentru Japo
nia. Arbitrajul asigurat de 
Mircea Albuț (România) și 
G. Tasev (Bulgaria) foarte 
bun.

Costin MUȘAT

A început turneul 
internațional de șah 

de la Constanța
Ieri după-amiază a început la 

Constanța turneul internațional 
de șah al României.

Iată rezultatele primei runde: 
Porath (Israel) - Doda (Polo
nia) Vi-1/», Mititelu — Ghițescu 
1-0, Ortega (Cuba) — Szabo 
(Ungaria) 0-1, Kozma (Ceho
slovacia) — Vizantiadis (Gre
cia) 1—0 ; partidele Troianescu 
— Voicuiescu, Samkovici 
(U.R.S.S.) — Marovici (Iugo
slavia), Minev (Bulgaria) - 
Fuchs (R.D.G.) s-au întrerupt.

C. POPA, coresp. principal

Record european 
de nafafie

Tn prima zi a campionatelor de 
natație ale Ungariei, Judith Tu- 
roezi a stabilit un nou record 
european în proba de 100 m liber 
cu timpul de 1:00.0. Rec'Kdul an
terior era de 1:00,2.


