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ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALA
Aniversarea memorabilului eve

niment al eliberării României de 
sub jugul fascist, act de impor
tanță crucială pentru istoria țării, 
a prilejuit desfășurarea unei vi
brante 'adunări festive organizate 
simbătă după-amiază în Capita 
de Comitetul municipal București 
al P.C.R. și Consiliul popular mu
nicipal.

Fundalul scenei sălii Palatului 
Republicii era împodobit sărbăto
rește. cu drapelele îngemănate ale 
patriei și partidului. Stema Repu
blicii Socialiste România era înca
drată de inscripția „23 August" 
și de datele festive „?944—1971".

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a conducătorilor __ de 
partid și de stat, participanții la 
adunare Iși manifestă prin ovații 
și aolauze. prin urale care nu 
conteneso minute în șir dragostea 
și atașamentul lor profund față 
de partid, față de conducătorul 
iubit al partidului șt statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Asis
tența scandează „Ceaușescu-P.C.R.“.

tn prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș. Manea 
Mănescu, Paul. Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
iescu,' Virgil ■; Trofih, Hie Verdeț, 
Dumitru Popă. Gheorghe Stoica. 
Mihai Dalea, Mihai Gere, general 
.de armată ion fonița, precum ji 
Constantin Pîrvulescu, Alexandru 
Sencovici, Gheorghe Vasiliehi, 
vechi militanți ai mișcării munci
torești din țara noastră, Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ton Gheor
ghe. prim-adjunet al ministrului 
forțelor armate și șef ai Marelui

Stat Major, Suzana Gâdea, preșe
dinta Consiliului Național al Fe
meilor, Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor. Brăduț 
Covaliu, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici. Anton Breitenho- 
fer, vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, Dan Marțian, prlm-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., minis- 
tru pentru problemele tineretului, 
Nicolae Teodorescu. decanul Fa
cultății de matematică a Univer
sității din București, general de 
armată Iacob Teclu și general 
colonel în rezervă Dumitru Dă- 
măceanu, foști comandanți de 
mari unități, în războiul antihitle
rist. Valeria Pavelescu, muncitoa
re la Fabrica de confecții și tri
cotaje București. Radu Alexandru, 
ajustor Ia Uzinele constructoare 
de mașini 23 August, Ion Bănică, 
cazangiu la Uzinele de utilaj chi
mic Grivița Roșie.

în sală se aflau membri șl 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.., 
vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, al Consiliului 
de Stat și ai guvernului. La adu
nare au luat parte membri ai C.C, 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
șj ai guvernului, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră1, muncitori din martie -în
treprinderi ale Capitalei,-, partici
pant! la insurecția armată d- 
23 August. 1944, gdnerali activi și 
în rezervă, foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitle
rist, ofițeri superiori. academi
cieni și alți oameni de știință și 
cultura, activiști de partid și de 
stat, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești. SSnt

reprezentanțî ai tuturor genera
țiilor și profesiunilor, ai tuturor 
naționalităților conlocuitoare, care 
împreună făuresc familia unită a 
României socialiste.

La adunarea festivă au partici
pat oaspeți de peste hotare care 
se află în țara noastră.

în sală erau prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari. eiț; 
membri ai corpului diplomația, 
precum și -corespondenți ai presei 
străine.

...Moment solemn. Se Intonea
ză Imnul de stat al Republicii. 
Socialiste România.

Adunarea festivă este deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al .Comitetului municipal-Bucu- 
rești al P.C.R., primarul general 
ăl Capitalei.

In aplauzele asistenței a luat 
cuvîntul tovarășul Manea Mă
nescu, membru 
Executiv, a] 
nent, secretar 
vicepreședinte 
Stat.

în repetate

Manea
al Comitetului 

Prezidiului Perma- 
al C.C. al P.C.H., 
al Consiliului de

în repetate rînduri 
a. fost șublinfștă prin 
ternice aplauze.

Sub marea cupolă a 
tulni răsună urale. și 

•scandează 
aud cuvinte de slavă pentru par
tid, inspiratorul, inițiatorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor 
noastre, pentru patria socialistă. 
Tn aceste manifestări entuziaste 
își găsește o vie expresie unita
tea de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului și _a 
conducerii sale, adeziunea deșchi-

cuvîntarea 
vii și pu-
sălii Pala-

____ . ovații. Se
„Ceaușescu—P.C.R.", se

Publicam, în 
Uzările sportive 
dețele patriei, 
de .23 August..

PRAHOVA

continuare, rea- 
obținute în Ju- 

în cinstea zilei

handbal, 8 vo-• 7 terenuri 
lei, 7 baschet, 3 fotbal. 3 piste 
atletism, 3 săli de sport șco
lare, 5 arene popice;

• 21 noi asociații sportive :
• 1 titlu de campioană 

publicană (gimnastică), 20 
luri republicane la natație 
tegoriile copii și juniori), 3 
luri naționale la atletism

național 
și unul 
balcanice 
de căin

naj viteză, modelism, culturism, 
judo :

• Titluri de campioni națio
nali : fotbal (juniori, școli pro
fesionale) judo (juniori), pati
naj viteză (juniori), sărituri 
trambulină, atletism, înot, echi- 

un titlu de 
(sărituri de 
1970—17 re- 
în

re- 
tit- 

(ca- 
tit- 
(ju-

tatie, gimnastică ; . 
campion balcanic 
pe trambulină): în 
corduri naționale, 
recorduri.

SATU MARE
a 

teren

1971—9

liceului 
fotbal

mori): un campion 
lupte libere (juniori) 
la haltere; 4 titluri 
(gimnastică): un titlu 
pion european (bob).

SIBIU

• Amintim dintre bazele noi 
ștrandul de la Agnita, popică- 
ria din Tălmaciu, terenul de 
fotbal din comuna Dîrlos, tere
nurile de handbal și volei de 
la Școala sportivă Mediaș, ba
zinul acoperit de sub tribuna 
si anului Gaz metan Mediaș, 
terenul de handbal bituminizat 
al asociației Textila Cisnădie, 
un teren cu bitum și pista de 
atletism Ia Școala 
Tălmaciu ;

• Noi asociații 
limpia (Facultatea 
și istorie Sibiu);

• Noi ramuri sportive.!

• Baza sportivă 
din Negrești (un 
și teren’ volei și baschet bitu- 
minizate), 4 terenuri volei și 
unul de handbal în comuna Li
vada, un teren de fotbal și pistă 
de atletism la Căuș: refacerea 
prin muncă patriotică a bazelor 
sportive afectate de inundațiile 
din mai 1970 ;

• 2 asociații sportive noi :
• Noi ramuri sportive: tirul 

cu arcul, ciclismul și slalomul 
nautic (la Olimpia Satu Mare);

campioni națio- 
seniori) 
lupte și

sportiv al tineretului de la Su
ceava (volei, handbal, tenis, 
fotbal); terenurile de tenis de 
cîmp și baschet;; cu instalații de 

-n4>cturriă..-de-. lâ - I.R,. Suceava ;
12 terenuri simple la școli ge
nerale și licee ;
ton pentru tenis

• Judo t sport
• 13 titluri de 

ționali (juniori și 
atletism și lupte.

TIMIȘ
• 42 baze noi sportive’:
• Sporturi nou introduse î 

fotbal feminin șl minifotbal, 
orientare turistică :

• 7 titluri de campioni na
ționali la copii, 24 la juniori și 
6, la ‘seniori : un.....................
(natație) și unul 
nOtaj).

TULCEA

piese de be- 
în parcuri, 
nou introdus: 
campioni na- 

seniori), ia

titlu balcanic 
european (ca-

generală din

sportive i O- 
de filologie

pati-

• 5 fitluri de 
nali (juniori și 
entare turistică, 
arcul.

SUCEAVA
sportiv

ori-
cu

lade 
tere-

® Complexul 
Dumbrava (Fălticeni) 
nuri tenis, handbal, volei, ba
zin ; baze sportive la Cîmpulung 
Moldovenesc și Rădăuți (inclu
siv bazine de înot); Complexul

sportive (din 
de
Și 

t și Baba
dag, 9 terenuri de baschet, o 
arenă de popice, un bazin de 
înot, 2 hangare pentru 
canoe — la Murighiol și 
Veche, un bac de iarnă 
canotaj,. 3 săli de .sport 
Babadag și Tulcda):

• O nouă asociație sportivă.
• 17 titluri de campioni na

ționali (juniori -și tineret), 3 
campioni europeni, juniori 
(caiac-canoe).

• 31 baze noi 
care amintim terenurile 
fotbal gazonate eu tribune 
vestiarp, de la Măcin

caiac- 
Chilia 
pentru
— la

„Dezvoltarea României este rezultatul lupte
lor de veacuri duse de cele mai înaintate forțe 
ale societății, de clasa muncitoare, țărănime, 
intelectualitate, de toți oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate, istoria patriei noas
tre fiind însăși istoria luptelor de eliberare na
țională și socială ale poporului, a luptei revo
luționare a clasei muncitoare, a Partidului Co
munist Român".

NICOLAE CEAUSESCU

poporului

cîntece și 
și imagini, 

măiestrie 
armate,

iubite,

să, fermă a națiunii noastre la 
politica internă și externă a par
tidului și statului.

După, adunarea festiva ded.ui- 
tă glorioasei aniversări a urmai 
un bogat spectacol artistic la care 
și-au dat concursul apreciate an
sambluri, cunoscuți actori și so
liști ai scenelor bucureștene. Pro
gramul a cuprins cîntece revo
luționare închinate zilei 
23 'August, conducătorul 
cercat, călit în lupte și în 
torii — Partidul Comunist 
mân, țârii 
mân.

Prin 
versuri 
dat cu

dansuri, 
artiștii au re- 
momente ale 

insurecției armate, ; le cuceri- 
.■ii puterii politice de către cla- 
sa^ muncitoare condusă de par- 

și desfășurării 
vieții

tid, ale începerii ș 
revoluției socialiste, ale 
libere a poporului român 
struqtor al socialismului.

Succesiunea armonioasă 
tecelor, dansurilor clasice 
populare — românești, maghia
re. germane, din diverse re
giuni ale țârii, pline de culoare 
și vioiciune, a stîrtiit în repetați’ 
rînduri aplauzele asistenței. Spec
tacolul s-a încheiat cu tabloul 
muzical intitulat sugestiv „Te 
cint partid", interpretat de toți 
artiștii profesioniști și amatori 
care și-au dat concursul la reu
șita spectacolului.

La sfîrșitul programului, artiș
tilor le-nu fost oferite flori din 
partea conducerii de partid șl de 
stat.

(Agcrpres)

De fiecare dată, cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 23 Aii- 
gust, sportivii raportează pa
triei șt partidului succesele 
obținute pentru gloria 

mâniei socialiste.

LUMINA LUI AUGUST!
In salba marilor sărbători tradiționale ale po

porului român, ziua de 23 August rămîne 
piatra nestemată cea mai strălucitoare. . Ea 

reprezintă pe parcursul istoriei milenare a națiunii 
noastre un moment de hotar, sintetizînd paginile 
de glorie și eroism înscrise de. masele populare 
din țara noastră în apărarea gliei strămoșești, în 
bătăliile pentru libertate, demnitate națională și 
o viată mai bună.

Actul istoric de la 23 August 1944, gîndif, pre
gătit și înfăptuit de către Partidul Comunist Român 
— care a susținut strălucit cu acest, prilej exame
nul patriotismului și maturității sale politice — se 
înscrie ca o dată epocală în trecutul zbuciumat, 
dar glorios al acestui popor.

...Sînt 27 de ani de atunci. Tinerii anilor acelora 
au acum tîmplele argintate, dar freamătul și pa
tosul zilelor actului Eliberării rămîn rnereu proas
pete și vii.

Fiecare din anii care au trecut de la mărețul 
eveniment a însemnat un uriaș bloc de granit din 
care a fost dăltuită piramida magnifică a reali
tății noastre de astăzi, România nouă, aflată pe 
ccrlea edificării societății socialiste multilateral dez
voltate.

Cum spuneam, fiecare din acești . 27 de ani ne 
este drag, ne este , scump ca un copil, pentru că 
pe fiecare l-am făurit și l-am împlinit noi, cu bra-

țele, cu mintea noastră, sub conducerea partidului.
Dar, acești ani din urma au o strălucire aparte, 

mai aleasă, înscriindu-și în zilele lor fapte pentru 
care piatra și bronzul ar fi prea șubrede spre a 
le ilustra pe deplin. Poporul român înfăptuiește cu 
succes deplin programul elaborat de cel de al 
X-lea Congres al partidului, operiț de dimensiuni 
uriașe, pe care altădată n-am fi avut cutezanța 
să ne-o închipuim, sau s-o visăm măcar.

Anul acesta a fost sărbătorit semicentenarul 
Partidului Comunist Român, într-o atmosferă de 
uriașă efervescență creatoare, iar — recent — în
țelepciunea colectivă a partidului, prin glasul celui 
mai strălucit tribun al poporului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ne-a înfățișat calea unui 
nou și vast program de prosperitate spirituală.

în lot acest context, sărbătorirea celei de a 27-a 
aniversări a zilei de 23 August, capătă semnifi
cații aparte, lnfățișîndu-ne un tablou ae mare pro
gres în toate domeniile activității, de fericire și 
bunăstare colectivă, ea ne îndeamnă spre fapte 
mai mari, mai îndrăznețe. Așa ne povățuiește 
partidul să facem, așa ne arată, prin exemplul său 
personal, marele și iubitul nostru conducător.

Umăr la umăr, inimă lîngă inimă, în același gînd, 
poporul nostru va duce la îndeplinire opera mă
reață pe care și-a propus-o.
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PREZENTE PE MERIDIA NELE'■>
A-

„CUPA DAVIS" CAMPIONATELE EUROPENE MASCULINE DE CANOTAJ
Dacă ar fi să alegem o singură zi cea de azi de pildă, din 

activitatea competițională a sportului românesc, tablouI ce ni s-ar 
infă(ișa, chiar dacă doar parțial, ar fi încărcat de bogate semnifi
cații. Extrema răspîndire geografică a competitorilor români — 
într-o singură zi luată la întîmplare — din sudul Atnericii pînă în 
apropierea Cercului Polar, de Ia Ostende pînă la Minsk, marchează 
și compune o imagine simbolică a capacității și potențialului spor
tului românesc. Aci nu e vorba de o hartă turistică, nici de călă
torii de plăcere, ci de prezența sportivilor români pe toate meri
dianele globului in dorința lor de a-și valorifica talentele, de a se 
acoperi dc glorie sportivă, de a consolida prestigiul bine stabilit 
în lume al sportului românesc, de a onora numele patriei lor socia
liste.

Cititorilor ziarului nostru le este foarte ușor să remarce, dintr-o 
ochire, dintr-o lectură simplă, adevărul acestor vorbe. Tenismenii 
la Sao Paulo, Katowice și Bratislava, boxerii la Halle, hocheiștii la 
Minsk și Opava, tinerii ași ai pentatlonului modern la campiona
tele mondiale de Ia Uppsala (Suedia), iar și mai tinerii jucători 
de tenis de masă la Ostende în Belgia voleibaliștii inaugurind 
săptămîna preolimpică la Miinchen, baschetbaliștii întreeîndu-se cu 
partenerii lor din Balcani la Vidin, iar canotorii străduindu-se să-și 
tină rangul la campionatele europene de pe lacul danez Baagsvaerd. 
Și incă nu v-am spus că, în aceeași zi. boxerii din lotul național 
se pregătesc la Tulcea pentru turneul din Statele Unite și că așii 
padelei și pagaei trag ultimele piste de verificare la Snagov pentru 
apropiatele campionate mondiale de caiac-canoe de la Belgrad.

Și incă n-ar fi totul dacă ne-am rezuma doar la omniprezența 
atlețiior români pe mapamondul sportiv. în aceeași zi. sportul 
românesc este capabil să-și dovedească — în alte competiții inter
naționale — aptitudinile organizatorice, de altfel recunoscute pentru 
calitățile tehnice și apreciate pentru înaltul spirit de ospitalitate. 
Balcaniada de inot, polo și sărituri e găzduită de cele mai frumoase 
bazine ale Capitalei țării noastre. Sala Floreasca adăpostește un 
mare turneu internațional de baschet rezervat echipelor de juniori- 
un turneu care poartă simbolic numele „Cupa Prietenia’.

Am putea adăuga la toate acestea exemplul unui singur județ. 
Brașov, care și-a asumat sarcina organizării mai multor competiții 
internaționale (fotbal, ciclism, tenis de masă). Dar tabloul e și așa 
suficient de convingător, rotunjit prin performanțe, titluri și me
dalii, precum și prin mulțimea aprecierilor care înnobilează trăsă
turile caracteristice ale sportului românesc.

Victor BANCIULESCU

Brazilia România 1-1, după primi zi
SAO PAOLO, 21. — Echipele de 

tenis ale României și Braziliei sînt 
la egalitate, după prima zi a în- 
tîlnirii lor, contînd pentru finala 
inter-zone a „Cupei Davis“; 
1—1. Primul jucător român llie 
Năstase, a deschis scorul, între- 
cîndu-l categoric pe brazilianul 
Edson Mandarino, ca apoi prima 
rachetă ja gazdelor, redutabilul 
Thomas Koch, să aducă egalarea, 
după o partidă viu disputată cu 
ion Țiriac.

Năstase a jucat strălucit parti
da de debut, demonstrînd tutu
ror — după cum comentează co
respondentul agenției FRANCE 
PRESSE — că este un tenis- 
man del mare clasă. Deși 
Mandarino luase un ayans de 
o—1. în primul set. românul a 
revenit irezistibil, a cîștigat aceas
tă manșă, ca în următoarele să

lase adversarului doar cite un 
singur ghem. Scorul partidei i 
Năstase-Mandarino i 6—4, 6—1, 
6—1.

Trecuse o orâ și jumătate de 
la debutul întîlnirii. Au intrat pe 
teren apoi. Ion Țiriac și Thomas 
Koch. Meciul a început în nota 
de dominare a tenismanului ro
mân, dar curînd jocul a luat un 
alt aspect. Susținut puternic de 
public, care a umplut pînă la re
fuz tribunele arenei „Pinheiros”, 
Koch a reușit să refacă handica
pul inițial, impunîndu-se la capă
tul unei lupte foarte dîrze: 4—6, 
6—4, 6—3, 9—7, pentru Thomas 
Koch,

Urmează partida de dublu (n.r. 
azi de la 12,30 ora locală), în care 
vor apare, probabil, aceleași pe
rechi de jucători.

TOATE SCHIE URILE ROMANEȘTI iN FINALĂ
COPENHAGA, 21 (prin telefon de 

la trimisul nostru special).

Întrecerile campionatelor euro
pene masculine de canotaj au con
tinuat sîmbătă cu disputarea curse
lor la cele 7 probe înscrise in pro
gram. Spre satisfacția noastră, toa
te bărcile românești prezente la 
startul ,, europenei or“ din Dane
marca s-au calificat în finalele de 
duminică. Dintre sportivii noștri, 
cei care au evoluat primii în în
trecerile semifinalelor au fost schi- 
fiștii Ivan Cacenco și Francisc Papp. 
Echipajul român a făcut o cursă 
frumoasă, risipind — după par
curgerea a 1 000 m — emoțiile 
unui posibil abandon ce ar fi pu
tut surveni ca urmare a indispo
ziției acuzate, cu o seară în urmă, 
de Francisc Papp. Puterea de

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ ALE JUNIORILOR

AU ÎNCEPUT PROBELE INDIVIDUALE

luptă, de dăruire, au învins însă, 
și în final ambarcația s-a clasat 
Pe poziția a treia, calificindu-se în 
finală. Rezultate (seria I) : 1. R.D. 
Germană 6:44,73, 2. U.R.S.S. 6:5155, 
3. România 6:54,78, 4. Elveția
6:55,41, 5. Anglia 7:00,19, 6. Argen
tina 7:09,80. Așadar, în finala pro
bei de schif 2 f.c. — R. G Ger
mană. U.R.S.S., România, precum 
și Cehoslovacia, Iugoslavia și Po
lonia (echipe sosite, în ordine, pe 
primele trei locuri, în seria a II-a 
a semifinalei).

A mai obținut drepul de a par
ticipa in finală și schiful de 2 + 1 
format din Ștefan Tudor — Petre 
Cea pura + Gheorghe Gheorghiu. Cei 
3 sportivi au făcut o cursă tac
tică. mergînd în plasa plutonului 
pe primii 500 m. Apoi, de pe locul 
5 au urcat — în dreptul balizelor 
care marchează 1 000 m — pe po
ziția a 3-a, evoluînd in continuare 
intr-un tempo degajat, următorii

adversari afllndu-se la o distanță 
de aproximativ două lungimi de 
barcă. Rezultate : 1. R. D. Germană 
7:05,81, 2. Olanda 7:07,81, 3. Ro
mânia 7:09, 66, 4. Bulgaria 7:22,58. 
5. Danemarca 7:25,98. în cealaltă 
manșă s-au calificat în finală Ce
hoslovacia, U.R.S.S. și Polonia.

O comportare frumoasă în semi
finală au avut sportivii din schiful 
de 4 f.c. Cursa canotorilor Emerich 
Tușa, Dumitru Ivanov, Dumitru 
Grumezescu și llie Oanță a fost la 
înălțimea comportării lor de pînă 
acum, adică foarte bună. Cei4schi- 
fiști au ocupat locul doi, califi
cindu-se astfel în finala probei. 
Rezultate: 1. R. D. Germană 6:05.90, 
2. România 6:08 22, 3. R. F. a Ger
maniei 6:10,03, 4. Danemarca
6:13,45, 5. Bulgaria 6:19,45, 6. Fran
ța 6:20,34. în seria a II-a a acestei 
probe s-au calificat pentru finală 
echipajele Italiei, U.R.S.S. și Nor
vegiei.

Vasile TOFAN

OSTENDE, 21 (prin telefon). Prin 
disputarea tuturor finalelor probe
lor pe echipe s-a încheiat și prima 
parte a campionatelor europene de 
tenis de masă ale juniorilor. După 
ce au ieșit învingători la echipe copii 
(fete) reprezentanții U.R.S.S. au mai 
cîștigat încă două titluri: la juniori 
și copii (băieți). Cel de al patrulea 
titlu a revenit formației de junioare 
a Cehoslovaciei.

TREI NOI TinURI BALCANICE PEN I AU ÎNOTĂTORII ROMĂNI
• Marian Slavic și Anca Groza la al treilea succes individual • Angel

Rezultate, echipe juniori, locu
rile 1—2: U.R.S.S.—Suedia 5—3, loc. 
3—4 : Anglia-R. F. a Germaniei 5—2, 
loc. 9—10: România-Iugoslavia 
echipe Junioare : loc. 
stovacia-Ungarla 3—1, 
Iugoslavia-Luxemburg _ _ _
copii (fete) : loc. 3-4 : R. F. a Ger- 
maniei-Anglia 3—1 ; echipe copii 
(băieți) : ioc. 1—2 ; U.R.S.S.-R. F. a 
Germaniei 3—0.

O dată terminate meciurile inter- 
echipe, au început partidele probe
lor individuale. Iată -primele rezul
tate ale concurenților români : du
blu mixt, litrul I : Maria Șinleoan, 
Popovici-Freyne, Brasseur (Belgia) 

2—0 (3. 7), Putz, Putz (Luxemburg)- 
Ligia Lupu, Boboeică 2—1 (—15,

15. 19), turul al II-lea: 
teoan, Popovici-Marcone, 
(Italia) 2—0 (11, 12).

Simplu juniori, turul I
Roosen (Belgia) 
al II-lea : I” ” 
lia) 2—1 (-13 7, 16). Boboclcă—Mer- 
gen (Turcia) 2—1 (—19, 7, 11).

Meciurile continuă la toate cele 
șapte probe individuale : simplu ju
niori și copi (băieți), simplu junioa
re și copii (fete), dublu fete, dublu 
băieți și dublu mixt.

Întrecerile celei de a doua edi
ții a campionatelor 
lua sfîrșit duminică 
programate finalele.

Ceakarov (Bulgaria) 2 31,7 la 200 m bras
ța Hriscei Peiceva (care a avut 
proasta inspirație de a alege întrece
rea de 200 m mixt, unde a fost în
vinsă), victoria în întrecerea sprin
terelor (100 m) a revenit compatrioa
tei sale Maria Nikolova (63,1), care a 
prins-o chiar pe ultimii metri pe 
Ana Boban, prima favorită, între- 
cînd-o la ..fotografie". Vedeta dele
gației bulgare este însă fără îndoială 
Angel Ceakarov, care a făcut mari 
progrese în acest an. In decurs de

PROGRAMUL DE AZI

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de la 
ora 9,15 (serii) și 18 (finale): 400 

i ni mixt (I), 200 ni mixt (b), 200
n» spate (I), 800 ni liber (f). 1500

1 ni liber și 4X100 in liber (b). SA-
KITliRI. Bazinul „23 August”, de 
la ora 16: finale la platformă <b> 
și trambulină (f); POLO. Bazinul 
Dinamo, de la ora 20: România— 
Turcia și Bulgaria—Grecia.

!! LUPA PRIETENIA
Gazdă a atitor întreceri de mare 

rezonanță, sala Floreasca a îmbră
cat din nou haine de sărbătoare. Cu 
prilejul marelui turneu internațional 
de baschet pentru juniori dotat cu 
„Cupa Prietenia", cochetei baze 
sportive i s-au adus îmbunătățiri : ... -i, I..,.., tribu-

culori 
joc a 
condi- 
spune 
primi

Doi colecționari de titluri și medalii: Anca Groza il felicită pe Marian 
Slavic. Foto : D- NEAGU

ELEVI
Șl ANTRENORI

August fi-a muiat căldurile. în 
tumultul copilandrilor spintecind 
apa bazinului, își topesc priviri
le antrenori, părinți $i rarii iubi
tori ai sportului nautic, puținii 
care au descoperit frumusețea 
luptei solitare cu unul din cele 
mai cumplite elemente ale natu
rii. Nict aceștia nu poartă bărbi. 
Poate că ei înșiși abia au părăsit, 
ierl.alaltăieri, culoarul de con
curs marcat de funia măr golită 
cu dopșoare plutitoare (din păca
te, incapabile să stăvilească va
lurile vagabonde).

Nici nu-l ae mirare, dacă ta 
1S ani Anca Groza reușește Ș« 
prindă In panoplie aproape St) ae 
recorduri (13 numai in vara asta, 
?i vara încă nu s-a terminai l). 
Mlcufă. cu mușchii plesnind de 
sănătate, cu privirea inteligen
tă străbăttnd ochelarii fini dc 
miopie, așezați peste nasul cirn. 
multipla campioană atacă acum, 
clasa a X.a a Liceului nr. 2L 
nădăjduind să-l facă fericiți pe 
părinți, un inginer constructor 
o cintăreațd. probabil că peste un 
an-doi va sta ți ea in tribună, 
căci asta pare a fi noua lege 
(inexorabilă) a natațlel moderne.

Garrg liman. caUforntanul. n-a 
rămas dealt zece ani in bazin.

La Tokio, in finala olimpicei, 
sosea al 4-lea dintre așii craniului 
mondial, iar azi, la S3 de ani, cu 
bustul frumos bronzat de soare
le Aticii, este antrenorul clubu. 
iul grec Ollmptakos. Nu se simte 
bitrln, dar pretinde că deceniul 
carierei Iul de înotător este con
siderat astăzi ca o probă de... 
longevitate I ti place mult Bucii, 
reșttul, are vorbe de complezență 
pentru organizatori, apreciază se
lecția drept hotărâtoare pentru 
progres ți se miră cit de scunde 
pot fi campioanele noastre.

fn tribună, cu pantaloni de tre
ning roșii și o caschetă de soare, 
cu cozorocul lung, să află incă 
o celebritate a natațlel : fostul 
recordman mondial in proba de 
bras. Vladimir Miniașkln, astăzi 
consilier al înotătorilor bulgari. 
Pentru dlnsul grăiesc cronometre- 
le, pentru ci altfel e foarte zgtr. 
cit la vorbi. (V. B.)

Sportivii români se comportă . me
ritoriu în această a treia ediție a 
Balcaniadei de natație, întrecere de 
un bun nivel valoric. Reprezentanții 
noștri conduo categoric în toate cele 
trei discipline, avînd toate șansele de 
a repurta o victorie completă, ca în 
urmă cu doi ani la Izmir.

Marian Slavic. indiscutabil eroul 
acestei competiții, a dovedit tuturor 
că nu are un adversar de valoarea 
sa în Balcani. Ieri, in cea mai ra
pidă cursă a reuniunii (100 m liber), 
deși a fost condus aproape 75 de me
tri de mai tînărul său coechipier 
Zeno Oprițescu, campionul țArii a 
sprintat irezistibil în fihal, cîștigînd 
cu 55,0 (nou record balcanic), per
formanță ce egalează pentru a treia 
oară recordul țării. In urma sa, la 
capătul unei curse frumoase — clu
jeanul Oprițescu, cronometrat în 55,6 
(rec. de juniori).

Tot la al treilea succes individual 
— în 3 reuniuni — se află și Anca 
Groza, acest argint viu al natației 
românești. Deși pornea cu a doua 
șansă în cursa de 200 m mixt, bucu- 
reșteanca nu a vrut să accepte în 
nici un moment rolul de secundantă. 
Ea și-a asigurat un avantaj serios 
pe lungimea de bras în fața sportive
lor bulgare, Slavceva și Pelceva, 
mai bune crauliste, și tactica ei (de- 
monstrind maturitate) s-a dovedit 
perfectă. In ciuda unu; atac puter- 
nio al celor două adversare, Anca 
s-a Îndreptat autoritar spre 6osire, 
încheind disputa cu un nou record 
național (2:36,3).

Lecția primită cu o zi înainte a 
prins bine brasistei românce Anca 
Georgescu. Dozîndu-și mai bine efor
turile și respectînd cu strictețe pla
nul grafic, campioana și recordmana 
țării s-a revanșat în fața adversare
lor sale de la ..sută", aducînd culo
rilor noastre cea de a treia victorie 
în această reuniune. Timpul ei nu a 
fost .strălucit (2:55,6), dar suficient 
pentru a-i aduce cel dintîi titlu bal
canic.

Excelent se comportă la această 
ediție și înotătorii bulgari. In absen-

numai 15 minute, el a cîștigat proba 
de 400 m mixt (Aimer a condus pî.na 
la jumătatea întrecerii, dar a fost 
clar depășit pe lungimile de bras) cu 
4:55,7 (record) și a repetat iigura 
apoi la 200 m bras, probă pe care a 
incheiat-o după 2:31,7, cifră de va
loare europeană. învinși de un veri
tabil campion — atit Aimer (care nu a 
pregătit de loo cursa de tetratlon) 
cit și ijoptereanu au realizat rezultate 
care exprima actualele lor posibili
tăți.

REZULTATE TEHNICE. 100 m li
ber (1) : 1. MARIA NIKOLOVA (B) 
63,1, 2. A. Boban (1) 63,1, 3. E. Cns- 
tescu (H) 65,3 — rec. tete și ju
nioare, 4. S. Pavletici (I) 6a,3, 5.
s. Neicova (Bj 66,7, 6. G. Sovago 
(B) 67,4 ; 100 m liber (b) : 1. ma
rian SLAVIC (R) 55,0 — rec. bal
canic, 2. Z. Oprițescu (R) 55,6 — sec. 
juniori, 3. L. Stoev (B) 56,1, 4. H.
Lustig (1) 56,1, 5, T. Statelov (B) 
56,4, 6. J. Kovacici (I) 56,8 ; 200 ni 
mixt (£) : 1. ANCA GROZA (H) 2:36,3
— rec. de senioare șl junioare, 2.
H. Peiceva (B) 2:38,8, 3. J. Slavceva 
(B) 2:38,8, 4. J. Efendici (I) 2:41.0, 
5. M. Beri (G) 2:41,0 (rec.), 6. V.
Petkovici (I) 2:44,9, 7. C. vîjeu (R) 
2:44,9 ; 400 m mixt (b) : 1. ANGEL 
CEAKAROV (B) 4:55,7 (rec.) — re
cord balcanic, 2. E. Aimer (R) 4:56,0, 
3. V. Dobrev (B) 5:05,0, 4. C. Kos
hinas (G) 5:08,0 (rec.), 5. V. Rogu- 
sici (I) 5:08,5, 6. L. Copcealău (R) 
5:13,9 ; 200 m (f) : 1. ANCA GEOR
GESCU (R) 2:55,6, 2. M. loanidou (G) 
2:56,1, 3. L. Svarc (1) 2:56,3, 4. E.
Kaleseva (B) 3:00,0, 5. L. Burlacu
(H) 3:01,3, 6. J. Mandeljc (I) 3:02.2,
200 m bras (b) : 1. ANGEL CEA
KAROV (B) 2:31,7 (rec.) — record 
balcanic, 2. A. Șoptereanu (R) 2:35,6, 
3. T. Koutoumanis (G) 2:37,5, 4. E.
Hempel (R) 2:38,8, 5. Z. Divjak (1) 
2:43,4, 6. O. Todorov (B) 2:45,7 ; 4x 
100 m liber (f) : 1. BULGARIA 4:19,0, 
2. Iugoslavia 4:20,7, 3. România (Cer- 
beanu, Sovago, Cristescu, Groza) 
4:21,4 (rec.), 4. Grecia 4:33,6, 5. Tur
cia 5:07,2 ; 4x100 in mixt (b) : 1.
BULGARIA 4:09,0 (rec.) — rec. 
balcanic, 2. România (Hohoiu 63,1
— rec. egalat, șoptereanu, Mlclâuș,
Slavic) 4:09,1 (rec.), 3. Iugoslavia
(N. Miloș 61,5 — 100 m spate, rec. 
balcanic) 4:09,5.

Clasament : România 285, Bulgaria 
268, Iugoslavia 214, Grecia 147, Tur
cia 37.

La polo : România — Grecia 10—3 
(3—0, 2—3, 1—0, 4—0) ; Bulgaria — 
Turcia 6—2 (2—0, 3—2, 0—0, 1—0).

s-a vopsit parchetul de joc, 
nele au fost înveșmîntate în 
vii, atrăgătoare, spațiul de 
fost m argat și se prezintă în 
țij foarte) bune. Deci, putem 
că totul este gata pentru a ,____
în condiții excelente atit publicul 
spectator cit și pe sportivi.

De altfel, în aceste zile premer
gătoare competiției, tinerii baschet- 
baliști din Cuba și România se Și 
pregătesc în sală, iar de sîmbătă li 
s-au adăugat noi participant la 
întrecere. Este vorba de jucătorii 
din Polonia care au făcut și ei cu
noștință cu terenul de joc și au 
exprimat numai aprecieri pozitive 
la adresa condițiilor de concurs.

De. la federația de specialitate am 
fost informați că turneul se va des
fășura în două serii a cîte 5 echi
pe : seria A : Cehoslovacia, Ungaria. 
R. D. Germană, R.P.D. Coreeană și 
România A. seria 15 : Bulgaria, Po
lonia, U.R.S.S., Cuba și România 
B. Meciurile vor începe zilnic la 
ora 15,30. Vor avea loc cîte 4 par
tide. Mingile întrebuințate vor fi 
de fabricație bulgară „ETTAR”. Au 
drept de participare jucătorii juniori 
născuți după 1 ianuarie 1953.

Partidele vor fi conduse de arbitri 
propuși de către F. R. Baschet, pre
cum și de cei care fac parte din 
delegațiile participante la turneu. 
Iată programul jocurilor, pe zile :
23 VIII : R.P.D. Coreeană-R. D. Ger
mană, România A-Ungaria, Cuba- 
U.R.S.S. și România B-Polonia (Ce
hoslovacia și Bulgaria au zi liberă) ;
24 VIII : R. D. Germană-România

DE MllNE iN SALA FLOREASCA

ION POP 
antrenor t

Maria Șin-
Bertoneello

1—2 : 
loc.

3—0 :

europene vor 
seara clnd sint

5—4:
C'eho- 

3—4: 
echipe

: Firănescu-
2—0 (10. 15). turul

Firănescu-Peterllini (Ita-

U.R.S.S.-R.

la baschet juniori
A. Ungaria-Cehoslovacia, U.R.S.S.- 
România B, Polonia-Bulgaria (R.P.D. 
Coreeană și Cuba au zi liberă) ;
25 VIII : România A-R.P.D. Coreeană, 
Cehoslovacia-R. D. Germană, Ro
mânia B-Cuba, Bulgaria-U.R.S.S. 
(Ungaria și Polonia au zi liberă) ;
26 VIII : România /
Ungaria-R.P.D.
garia, 
și R.
27 VIII :
vacfa, R. 
mânia

D. Germană,
, Bulgaria-U.R.S.S. 

au z.1 num a, 
A-Cehoslovacia,

------ Coreeană, Cuba-Bul- 
U.R.S.S.-Polonia (România B 
_D Germană au zi liberă) ;

R.P.D. Coreeană-CehOslo- 
D. Germană-Ungaria. Ro- 

B-Bulgaria, Polonia-Cuba

locurile 9—10,

(România A și U.R.S.S. au zi libe-
ră) ; 28 VIII : locul 3 seria A —
locul 4 seria B, locul 4 seria A —
locul 3 seria B. locul 1 seria A —
locul 2 seria B. locul 2 seria A —
locul 1 seria B. 29 VIII : finale

7—8, 5—6, 3—4pentru 
și 1—2.

Ultimele antrenamente ale lotului român sînt deosebit de susținute. Iată 
un aspect din partida susținută In compania echipei Academia Militară

Adrian VASILIU

SIMPOZION MEDICAL

Ieri a avut loc la Centrul de 
medicină sportivă din Capitală un 
simpozion la care au participat 
delegați din cadrul tuturor loturi
lor participante Ia Balcaniada de 
natație.

BALCANIADA DE BASCHET

AZI, SE DISPUTA PARTIDELE DECISIVE

Primul meci al echipei de rugby
A. S. Mauleon

Aflată în turneu în țara noas
tră, echipa franceză de rugby 
A.S. Mauldon va susține primul 
joc miercuri 25 august, de la ora 
17,30, pe stadionul Dinamo din 
Capitală. în compania «£hipei Di- 
namo .Bucui$îțW'*~'

VOLEIBALISTELE JUNIOARE
Marți va părăsi Capitala, îndreptîn- 

du-se spre Cecina (Italia), lotul volei
balistelor junioare, care participă la 
Campionatul european ce se va desfășu
ra în acel oraș. La întreceri participă 8 
echipe care au (ost repartizate astfel : 
Italia, Polonia, Olanda. R.F. a Germaniei 
(seria A), Bulgaria, U.R.S.S.. Cehoslova
cia. România (seria B). Lotul este alcă
tuit din jucătoarele Marla Antonescu, 
Victoria Caranda, Paula Cazangiu, Emi
lia Cernega, Rodica Cillblu, Cornelia 
Clrstolu, Leontina Mateș, Maria Matei. 
Angela Morolanu, Liliana Pașca, Nadla 
Brumă. Vor mal face deplasarea antre
norii Leonid Sorbală șl Ion Cristian, ar
bitrul internațional Constantin Floreseu 
și Nieolae Mateescu, conducătorul dele
gației.

Jocurile din serii se vor desfășura în 
zilele de 25, 26 șl 27 august, iar finalele 
pe 29 fi 30 august. Conform programu-

PLEACĂ LA C.E. DIN ITALIA
lui fixat de organizatori, Junioarele 
noastre vor juca în ordine cu U.R.S.S., 
Cehoslovacia și Bulgaria.

TURNEUL IN ITALIA AL VOLEIBALIȘTILOR 
DE LA LE. F, S.

Voleibaliștii divizionarei A. l.E.F.S. 
București, s-au întors dintr-un turneu în 
Italia, unde au participat la mal multe 
competiții (la Messina, Palermo, Capo 
d’Orlando, Catania și Ostia), alături de 
echipele Akademik Sofia. Aerovodna 
Praga, A.Z.S. Olstin (Polonia), CUS Ca
tania, O.S.C. Ostia și reprezentativa de 
juniori a Italiei. Echipa bucureșteană a 
avut o comportare bună, cîștigînd tur
neul de 1* Catania.

(prin telefon, de la tri- 
special).
ce urmăresc activitatea 
românesc, înfrîngerea 
reprezentativa noastră

VIDIN, 21 
misul nostru

Pentru cel 
baschetului 
suferită 
în fața Greciei la un scor sever 
(70—84 șî nu 68—84 cum se scrisese 
în mod eronat pe foaia de arbitraj 
și cum a apărut în ziarul nostru 
de ieri) constituie o surpriză tare 
neplăcută. Dar, trebuie să spunem 
din capul locului că scorul final o-

de

glindește real desfășurarea meciului 
și că răsplătește jocul mai bun 
prestat de selecționata . elenă.

La început, echipa 
dus cu 4—0 și 8—4. 
simplu foc de paie, 
continuare formația 
dusă impetuos de Padatzos și a- 
vîncl în Gumas un realizator for
midabil, a pus stăpînire pe ioc. După 
ce au egalat (min. 3 : 8—8), baschet
baliștii greci au început să se deta-

română a con- 
Dar a fost un 
deoarece în 
Greciei, con-

șeze și în min. 13 
indica 21—13. Am 
vorba de o simplă 
ment a jucătorilor 
cate, însă,

tabela 
crezut 
cădere 

noștri, 
adversarii au

scor 
este 
mo- 
pă-

LA DESCHIDEREA CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR

Î$I SPUN PĂRERILE ANTRENORII
v

zai

Răspunsul sportivilor il vom afla pe poligonul de la Suhl
900 de concurenți din 27 
vor întrece nentru cele 

(seniori, 
Iată în sinteză,

Aptoape 
de țări se 
26 de titluri continentale 
senioare, juniori), 
anvergura actualei ediții a campio
natelor de tir ale Europei care vor 
fi găzduite in localitatea 
(R. D. Germană), timp de 
(22—29 august). Dificultatea 
a competiției constă in 
mare de participant! ca și 
cata lor valoare. întrucît 
vor fi prezent! numeroși 
și recordmeni mondiali, olimpici și 
continentali. în plus, gradul de di
ficultate al concursurilor va crește 
dacă ne gîndim că, pentru prima 
oară în istoria acestor campionate, 
la șase din cele opt probe olimpice 
(armă 
focuri 
redus 
libru 
teză, pistol liber și tinte mișcătoare) 
vor fi atribuite numai 
viduale. Prin urmare, 
principali cu armele cu 
data aceasta o singură 
se impune pe . ' ' 
Și, se înțelege, fiecare va 
să-și fructifice la maximum 
unică posibilitate.

Pe standurile modernului 
de la Suhl unde întrecerile 
inaugurate duminică cu proba 
lere aruncate din turn, tirul 
nesc va fi reprezentat de un lot 
compact de 28 de liniași. Ei vor 
concura la 13 probe individuale 
7 pe < 
concurs 
skeet: 
Pintilie, 
jocaru. 
vor cunoaște febra startului în 
ceastă cavalcadă a focurilor. Des
pre pregătirile efectuate și aspira
țiile tintaților noștri la această în
trecere europeană care constituie în 
același timp și cel mai însemnat 
test dinaintea Jocurilor Olimpice 

de la Miinchen, am avut ocazia să-l

investigăm pe antrenorii care 
ocupat nemijlocit de pregătiri, 
o sinteză a sondajului făcut.

s-au
Iată

Suhl 
opt zile 
extremă 
numărul 
în rldi- 
la Suhl 
campioni

liberă calibru redus 60 de 
culcat, armă liberă calibru 

3X40 focuri, armă liberă ca- 
mare 3X40 focuri, pistol vi-

titluri indi- 
trăgătorii 

glonț au de 
șansă de a 

eșichierul european, 
dori 

această
poligon 
vor fi 
de ta- 
roniâ-

echipe. Primii vor intra în 
specialiștii armelor de 

Gheorghe Sencoviei, Gleb 
, Răzvan Mare și Lucian Co- 

Apoi, alți sportivi români 
a-

PETRE C1ȘM1GIU — antrenor 
federal și coordonator al colectivu
lui de antrenori : „Sarcină foarte 
grea, mai ales că rezultatele din 
acest an, cu unele excepții, n-au 
strălucit. Totuși, cunoscîndu-le va
loarea, biroul federal le-a acordat 
credit trăgătorilor care au fost se
lecționați pentru Suhl. După ulti
mele pregătiri, sportivii au înscris 
o evoluție favorabilă, au marcat o 
intrare in formă. Este necesar ca 
să se depună eforturi sporite la 
Suhl. Numai așa ne vom putea 
prezenta la nivelul prestigiului in
ternațional pe care îl avem".

ȘTEFAN PETRESCU — antreno
rul grupei de pistoale : „Pregătirea 
a fost bună. Mă gindesc la un loc 
4—ti la echipe fete (pistol sport), 
iar Anișoara Matei poate 
în primele șase. La viteză. 
Tripșa și luga au atins vîrful for
mei sportive. Toți sînt capabili de 
rezultate înalte".

MIHAI TOADF.R — antrenorul 
grupei de pușcă (seniori) : ,,Sînt 
cunoscute cele cîteva indisponibili
tăți pe care le avem, printre care 
Gheorghe Vasilescu (a suferit cu 
cîtva timp în urmă o fractură la 
mină), specialistul nostru la 60 
focuri culcat. In prezent, contăm 
îndeosebi pe Sandor, Caban — m 
revenire de formă — și Ferecatu 
la poziția culcat. La calibru mare, 
doar Șandor ne dă ceva speranțe, 
deși n-a făcut 
Ultimele 20 de 
au fost folosite 
avem suficient 
dare".

PAUL GORETI

ajunge 
Roșea,

pregătire specială, 
zile de pregătire 
intens, iar la Suhl 
timp de acomo-

antrenorul

de pușcă 
pionatele 
de confirmare 
viteză, unde sperăm intr-o meda
lie. De asemenea și fetele sînt ca
pabile de rezultate superioare. Do
vadă performanțele lor din mai-iu 
nie. Eu le văd concurînd pentru o 
medalie, mai ales 
dard culcat 60 de 
fer mai cu seamă 
trescu. Și juniorii 
seriozitate in ultima vreme și a- 
ceasta ar putea să-i ducă la cea 
mai bună evoluție a lor din istoria 
participărilor la europene".

TON LOVINESCU — antrenorul 
grupei de skeet: „Pregătirea în co
mun a fost excelentă. De aceea, 
îmi pare și mai rău că la ea nu 
au luat parte, din motive obiecti
ve. Sencoviei și Pintilie. întrecerile 
europene, ca și *oate cele similare 
de pînă acum înseamnă o bătălie 
pe tărîmul tehnicii și al balisticii. 
Pot interveni- și surprize de aco
modare, ceea ce face ca rezultatele 
să fie incerte".

AUGUSTIN MIȘCA — antreno
rul grupei de talere aruncate din 
șanț : „La individual, lupta este des
chisă între o serie de trăgători de 
forțe sensibil egale, printre aceștia 
numărindu-se și sportivii noștri 
Dumitrescu și Florescu. Și la echi- 
ne sîntem capabili să obținem un 
loc onorabil, iar la fete tîn&ra 
Reli Vezeanu este susceptibilă de 
o clasare în primele 5".

Tată, așadar, părerile celor care 
i-au pregătit pe reprezentanții 
noștri pentru aceste europene. 
Sportivilor respectivi le rămîne 
doar să-și facă cunoscute perfor
manțele pe fișele de rezultate.

(fete 
pot

și juniori) : „Cam- 
constitui un prilej 

a valorii la pistol

la ărmă stan- 
focuri. Mă re
ia Melania Pe- 

au arătat multă

de 
că 
de 

Din 
continuat 

seria atacurilor, fără a fi prea mult 
stînjeniti. Ca urmare, diferența a 
crescut, ajungînd în min. 22 la 16 
puncte : 47—31. Treziți de amenin
țarea. unei î * ‘ 
bile, sportivii 
zat mai bine 
pul a scăzut, 
puncte (51—55 
ceastă situație 
siv trei atacuri. Ă fost, putem spu
ne, momentul cheie al partidei, 
deoarece selecționata Greciei a iz
butit imediat cîteva acțiuni spec
taculoase și diferența a crescut la 
10 puncte. în ciuda schimbărilor e- 
fectuate de antrenorul Dan Nicu- 
lescu, formația noastră nu a mai 
redus din scor, iar spre sfîrșit ad
versarii au majorat 
14 puncte.

De ce a cîștigat 
Greciei ? Pentru că 
proaspătă, a luptat __  ____ _ _
dovedit superioară din punct de ve
dere tehnic în disputele individuale, 
a dominat panourile, a avut în Gu- 
mas, Padatzos și Diamadopoulo3 trei 
jucători in mare vervă.

De ce a pierdut formația română? 
Pentru că a părut Istovită (și fizic 
și psihic), pentru că jucătorii fnalți 
nu și-au făcut nici acum datoria, 
fiind inferiori adversarilor directi. 
Iar. cei care au „ținut jocul” în 
intîlnirile precedente prin precizia 
aruncărilor (Albti, Savu. Diaconescu, 
Dragomirescu) au evoluat acum sub 
posibilități. în sfîrșit, nu putem să 
nu amintim că și de data aceasta, 
căutînd să-și scuze comportarea ne
satisfăcătoare, unii jucători dau vina 
pe arbitri. Este cazul lui Oczelak 
complet șters în acest turneu. Pen
tru respectul adevărului, trebuie să 
spunem că I. Mohamedian (U.R.S.S.) 
și A. Protic (Iugoslavia) au condus 
cu deplină corectitudine.

Dumitru STANCULESCU

infringed puțin onora- 
i români și-au organf- 

apărarea și handica- 
ajungînd la numai 4 
în min. 27). în a- 

au fost ratate succe-

partidei,

diferența la
reprezentativa 

a fost mal 
mal mult, s-a

In atenția parlicipaiiților
la I

întrucît meciurile etapei a II-a a 
campionatului de fotbal divizia B 
se dispută luni 23 august a.c. în 
loc de duminică 22 august, a.c., re
zultatele complete ale concursului 
Pronosport nr. 34, vor fi publicate 
— la această rubrică — în ziarul 
de miercuri 25 august a.c.

Participanții pot lua cunoștință 
de rezultatele concursului Prono
sport nr. 34, începînd din seara zi
lei de astăzi la toate agențiile Loto- 
Pronosport din întreaga țară.

Rubrică redactată de UOIO-
PRONOSPORT,z
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SPORTUL ROMÂNESC

F.C. Argeș
54 A ÎNCEPUTFOTBAL

„U" Cluj

naționala Aî
Tn cadru! primei etape 

diviziei naționale A la fot
bal se vor disputa astăzi ur
mătoarele meciuri :

BACĂU : 
Sport club 
BRAȘOV : 
Steagul roșu — Petrolul 
CLUJ :
C.F.R. — Dinamo 
IASI ț 
Politehnica — 
TG. MUREȘ : 
A.S. Armata 
ORADEA: 
Crisul — Jiul 
BUCUREȘTI :
Steaua — Univ. Craiova 

(stadionul Republicii, de la 
ora 16,30; în deschidere, de 
la ora 14,30, va avea loc 
partida dintre echipele do ti
neret-rezerve).

Farul UN MKI FRUMOS PINA LA PAUZA I

I Șl CONSOLIDEAZĂ
BAZA MATERIALA

Bucureștiul a găzduit premiera 
campionatului, 
mit pe fotbaliști cu aplauze, 
emoții, cu speranțe șî 
dare.

Cele 
mult înainte de gongul inaugural, 
iar în prima repriză promisiunile

iar publicul i-a pri
cii 

cu nerăb-

două echipe promiteau

nu fost în mare parte onorate. 
Partida avea să fie dominată de 
arădeni. Coco Dumitrescu a făcui 
ce a făcut în timpul verii și a 
prezentat chiar din prima etapă 

remarcabilă 
judecățile ei, 

deschisă

o echipă ordonată, 
pentru finețe, pentru 
pentru atitudinea ei

lovitură de la 11 m, executată, 
nu-i vorbă, slab de către Lereter 
— min. 35; apoi l-a anihilat pe 
Kun II. ajuns singur la cîțiva 
metri de poartă — min. 87). Dar 
tot acest excepțional portar i-a 
permis lui Kun II să-1 „execute" 
la o lovitură de colț centrată de 
Both (min. 51), într-o situație cînd 
ar fi trebuit să domine 
un zmeu cu care nu «e 
ta. (1—0 U.T.A.). Cu 
după pauză s-au înscris 
goluri, repriza secundă 
mediocră. Bucureștenii au devenit 
și mai incoerenți, iar U.T.A. s-a 
stins și ea, evoiuînd lent, ea un 
organism obosit sau cu semne de 
uzură. Egalarea s-a produs cînd 
echipele începuseră să semene una 
cu alta, printr-un șut condus de 
întîmplare pînă în plasa porții lui 
Vidac, parcă derutat — bietul — 
de un coechipier neinspirat (au
tor Dumitru — min. 85). în afara 
fazelor descrise de către colegul 
nostru italian 
n-au mai 
merite o

I
I
I

I
I
I
I
I
I

careul ca 
poate tra- 
toate că 

cele două 
a ' fost

Cezare Trentini, 
fost multe altele care să 
descriere aparte. U.T.A.

I«•

I
I
I

Răducanu 7 — Pop 6, 
Mușat 8, Codrea 6, Dinu 
Dumitru 6), Angelescu 7, 
5 (min. 53 Codreanu 6), 
5, Neagu 5. Petreanu 5.

■

Republicii ; teren bun ; 
spectatori — apro- 

KUN II 
(min. 85).

10—8
Raport <le

gol al campionatului. Observați cit de anapoda a ieșit Răducanu, el este
1 Foto: N. DRAGOS

iW
■
lată-l pe Kun U. marcînd 
aproape mascat și anihilat

primul <
de micuțul atacant arădean A

ECHIPA DIN ARAD A DEMONSTRAT
O MAI MARE COEZIUNE

Am reținut cinci momente ale 
unui meci care, departe de a fi 
excepțional, ne-a arătat un Rapid 
tremurînd în țața U.T.A.-ei, a- 
ceasta din urmă, o echipă nu 
foarte puternică, dar superior or
ganizată Să desoriem cele cinci 
momente: în min. 35 — penalty 
pentru arădeni 1 execută Lereter, 
șut defectuos și Răducanu res
pinge. După două minute vine 
răspunsul Rapidului, prin Neagu, 
care ratează o ocazie la fel de si
gură ca și cea nefinalizată mai 
înainte. în min. 44. o splendidă 
centrare a lui Both îl găsește pe 
Răducanu imobil, dar — succe
siv — Kun II și Sima ratează in
credibil.

Min. 51 : U T.A. marchează Ia o 
greșeală colosală a lui Răducanu ; 
în sfîrșit, cinci minute înainte de 
fluierul final vine golul-fantomă 
al Iul Dumitru (autogol?), care 
va așeza partida într-un plan de 
echilibru.

Dar aceasta n-a fost tot. în 
min. 87, Lupescu comite singura 
lui greșeală de apărător, permi- 
țîndu-i lui Kun II să ajungă față 
tn față cu Răducanu. în acest 
moment, portarul Rapidului s-a 
comportat splendid, neutralized 
marea șansă avută de înaintașul 
arădean. Precum se vede, în toate 
aceste secvențe, protagonist a fost 
numărul 1 al Rapidului, despre 
care putem spune mal întîi că a 
pierdut meciul, dar în al doilea

rînd că a permis echipei sale să 
obțină acest 1—1.

N-a fost o mare partidă. Dar 
există destule justificări. Înainte 
de toate, pregătirile sînt, firește, 
insuficiente în prima etapă, apoi 
căldura acestei după-amieze și, tn 
sfîrșit, tendința arădenilor de a 
„adormi" jocul după golul lui 
Kun II Dintre cele două echipe. 
U.T.A. a demonstrat o. mai mare 
coeziune. avînd o apărare bine or
ganizată. Ea nu are multe scheme 
tactice, dar ceea ce știe aplică k,"“ r>—u j!-----4.1..X —jncg

con- 
a a-
a a- 
ata-

bine. Rapid, dimpotrivă, este 
departe de a fi într-o bună 
diție j Insuficienta organizare 
părăril, unde doar Lupescu 
vut o evoluție autoritară, și __
cui lipsit de finețe al giuleșteni- 
lor, fiindcă nu s-a realizat deo
camdată coeziunea dintre jucăto
rii vechi și cei noi.

Lupescu și Dumitru pentru Ra
pid. Domlde, Broșovschi și. In 
special. Both de la arădeni sînt 
jucătorii care, după mine, au teșit 
în evidență. Atent, arbitrul loan 
Rus.

în prezent, noi așteptăm pe Ra
pid la Napoli. Trebuie ca echipa 
română să ajungă la un minim 
de concentrare. Tn eaz contrar, 
împotriva „azzurrilor" lui Chiap- 
pella va avea de suferit.

CESARE TRENTINI 
corespondentul ziarului nostru 

din Italia

Broșovschi și. în

spiritul ei ofensiv. Rapidul, după 
o perioadă critică, bîntuită de 
furtuni, n-are cum să fie altceva 
decît o echipă care se caută, dar 
încă nestrueturată și cu mulți ju
cători neintrați în starea de gra
ție a formei sportive.

Prima repriză a fost frumoasă, 
pentru numeroasele combinații ale 
U.T.A.-ei, realizate 
subtile, alternate cu pase lungi, 
trimise 
pentru efortul colectiv al giuleș- 
tenilor 
cum și pentru cîteva 
de excepție petrecute în cele două 
careuri.
a venit din siguranța fundașilor 
(Lereter, 
nou foarte bine la o virată cînd 
alți fotbaliști îșî amintesc de ti
nerețe și se ocupă cu pescuitul), 
din inteligenta evoluție a liniei 
mediane (la mijlocul terenului, Pe- 
tescu, Broșovschi, Domide și Both 
au hotărît destinul partidei), din 
incisivitatea lui Kun II precum și 
din spărturile provocate de către 
Both în flancul stîng al ferovia
rilor. Simțindu-se vulnerabil! in 
apărare, coechipierii lui Lupescu 
au stat reflex în poziții retrase, 
lăsîndu-i în prîma linie doar pe 
Neagu și Ene Daniel, care parcă 
nici nu se cunosc bine. U.T.A. a 
prezentat la București un portar 
de clasă, (Vidac) curajos, eu re
flexe uimitoare, bun și pe linia 
porții și în suprafața careului. 
Răducanu, în schimb, e greu de 
calificat. El a avut două inter
venții fenomenale (a respins

7, PopOVlCi
9, Sima 6,

7. Both 8. 
IOAN RUS

7, Petes-
Kun II

I
I

flTrofeul Petschovschi**
va fi decernat astăzi
spectatorilor clujeni

După cum se știe, în ediția 
trecută a campionatului divi
ziei A de fotbal, „Trofeul Pet 
schovschi", acordat de 
nostru celui mai sportiv 
blic, a fost cîștigat 
spectatorii din Cluj.

Astăzi, înaintea 
C.F.R. Cluj—Dinamo, 
feu va fi înmînat 
lanțului suporterilor 
din localitate de către șeful 
rubricii de fotbal a ziarului 
nostru, Marius Popescu.

de

ziarul 
pu- 

către

meciului 
acest tro- 
reprezen- 

de fotbal

Programul competițiilor sportive

hn Capitală în zilele de 22 și 23 august
AZI

FOTBAL. Stadionul Republicii. ora 
14.30 : Steaua — Universitatea Craiova 
(Uneret-rezerve), ora 16.30 : Steaua — 
Universitatea Craiova (divizia A).

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de la orele 
5.45 șl 13 : întreceri în cadrul Balca
niadei.

POLO. Bazinul Dinamo, ora 20 : 
duri în cadrul Balcaniadei.

SĂRITURI 
gust, ora 16 
eaniadel.

ÎN APA. Bazinul 23 
: concursuri in cadrul

ine-
Au- 
Bal-

MIINE
FOTBAL, stadionul Progresul, ora 11 : 

Progresul București — Metalul Plopenl 
(divizia B) ; terenul Constructorul, ora 
9.30: Unirea Tricolor Buc. — F.R.B. (fe
minin), ora 11 : Unirea Tricolor Buc. — 
Sirena Buc. (divizia C): terenul T.M.B., 
ora 11 : T.M. Buc. — Autobuzul 
(divizia C); 
lnța Buc. - 
C) ; terenul Laromet, ora 
Buc. — Tehnometal Buc. 
terenul Flacăra roșie, ora 
roșie Buc. — Mașini unelte 
C); stadionul Dinamo, ora

T.M. Buc. — Autobuzul Buc. 
"•; terenul Voluta, ora 11 : vo- 

Celuloza Călărași (divizia 
11 : Laromet 
(divizia C) ; 
11 : Flacăra 
Buc. (divizia 
11 : Dinamo 

Obor — Olimpia Giurgiu (divizia C).
BASCHET. Sala Floreasca, de la ora 

15.30 : întreceri tn cadrul turneului in
ternațional „Cupa Prietenia".

EGALITATE CU R.D. GERMANA (1-1)
i doua etapă a „Cupei 23 August"

BRAȘOV, 21 (prin telefon de ta tri
mișii noștri).

Meciul vedetă — de Pe „Metrom" —. 
asistat de aproape 3 000 de spectatori, a 
oferit un fotbal modem șl spectaculos, 
dramatic pînă la ultimele schimburi de 
mingi. Ca întotdeauna, echina română 
a început partida printr-un Joc inteli
gent. domlnind cu autoritate — ?!. pe 
alocuri, cu faze sclipitoare — întreaga 
durată a primei reprize. In cele 40 de 
minute. românii au stăpînit terenul, 
lansinj zeci de atacuri vehemente spre 
poarta Z:. *
poveste — înaintașii au Irosit, cu seni
nătate. ocazie după ocazie — Istrătescu 
(min. 15), ion Ion (min. 24), Banale 
(min. 32). singur cu poarta goală (1), 
Ion Ion „bară" (min. 32) — nereușind 
decît un singur gol. palidă materializa
re a unei superiorități evidente. A mar
cat — în min. 25 — mijlocașul Istrătes- 
cu, cu un s-old năpraznlc. un „stîng" 
din marginea careului mare.

în partea a doua a întîlnirif, aspectul 
confruntării a fost altul : echipa greacă 
cu nebănuite resurse de tehnică șl am
biție a obținut repede egalarea 
rllis mm. 42 — lnstalîndu-se în 
cu fundașii la centrul terenului.

Au urmat minute de mare tensiune, 
de joc aprig și nervos. La 9 minute 
după egalare. la o fază în nare Szabadcs 
a trimis __ 1 T ' Z _
înscris : 2—1 pentru România. Pină 
sfirșit, 
în care ........_ ______ ..
mod aproape egal contribuția.

Arbitrul Gh. Motorga a condus bine 
următoarele formații :

ROMANIA : Clurea-Anghellni (min. 
63 Mlnculescu). Bedea. Naghî. Enache, 
Dumitriu, Istrătescu (min. 72 Sandu), 
Bartale. Ton Ion. Sumulanschl. Szabados.

GRECIA : Contopanos-Damtantdis. Sta- 
vru. Teodorii. Pellos. Parahos Foulat- 
zitclls. Tsantls (min. 41 Papas), Teritts, 
Kaludls. Fillpides (min. 41 Chatzaras).

Ov. I.
Rezultatul egal obținut de echipa se

cundă a României tn fata puternicei — 
atributul are aici valență fizică — echi
pe a R. D. Germane, îi aduce pe elevii 
antrenorilor Savu și Comăniță, înaintea 
disputării ultimelor meciuri din serii, 
în postura de favorip ai grupei a II-».

Deși au început bine meciul, avînd

românî! au stă pî nit terenul.
lui Contopanos. dar — eterna

Te
stae

balonul In bară, Ion Ion a . . . . . la
am asistat la un fotbal rapid, 

ambele echipe și-au adus In

Redacția roagă pe corespondenții săi ca rezultatele meciurilor 
din divizia C, cronicile diviziei B la fotbal, precum și cele de la alte 
competiții oficiale care au loc luni, să fie transmise telefonic la re
dacție, la numerele cunoscute, IN CURSUL DIMINEiil DE MARȚI 24 
AUGUST.

NUMĂRUL URMĂTOR AL ZIARULUI NOSTRU VA APARE LUNI 23 
AUGUST, LA ORELE OBIȘNUITE

Stadion
timp excelent ;
ximativ 25 000. Au înscris 
train. 51) și DUMITRU
Raport de șuturi la poartă :
(pe spațiul porții : 5—4). 
cornete : 10—10.

RAPID :
Lupescu 7,

(min. 42
Năsturescu 
Ene Daniel

U.T.A. : Vidac 3 — Btrău 7. Lere
ter 8, Pojonl 
cu 7. Domlde 
8, Broșovschi

Au arbitrat
ajutat de Ioan Soos și
(semnalizări eronate). 
Mureș.

Trofeul Petschovschi 
bile) : 8.

La tineret-rezerve :
U.T.A. 5—2 (3—1).

Jh-Jr-A-'A-.
Fetre Vamos 
toți din

I

De 26 de ani, marile sărbători ale 
națiunii noastre — între care 
ziua Eliberării o întruchipează 

pe cea mai venerată — reprezintă 
nu numai prilejuri de bucurie și en
tuziasm, manifestări stenice ale capa
cității și forței creatoare a poporului 
român, ale atașamentului și fideli
tății sale față de înțeleaptă politică a 
partidului și statului nostru, ci și mo
mente de bilanț fructuos, retrospec
tive lucide ale realizărilor obținute, 
operație aliată — 
de sinceritate și 
profund proces de 
bilităților perioadei 
ceseior viitoare.

Dacă rîndurile 
nu-și propun — 
poate, impresia 
sus — o trecere în revistă a victorii
lor sportului nostru, operație de mi
gala. greu de cuprins în haina mo
destă a spațiului tipografic de astăzi, 
atunci ele își fixează drept scop un 
obiectiv aparent, mai puțin spectacu
los — SPORIREA BAZEI MATERIA
LE — dar de o plenară importanță 
în propășirea sportului.

Trebuie spus de la bun început că 
— prin prisma obiectivelor angaja
te — sportul românesc se arată într-o 
indiscutabilă evoluție, încercarea 
noastră de sondare surprînzîndu-l 
într-un moment de detentă materia
lă. în care patrimoniul său se îmbo
gățește necontenit.

Toate aceste baze noi — de la cele 
mai elementare, necesitînd investiții 
tninore, și pînă la modernele săli și 
piscine acoperite, suportînd bugete de 
ordinul milioanelor — de pe terito
riul sportiv al tării înseamnă sute si 
sute.de noi copii atrași către mișca
re și exercițiu. înseamnă propagarea 
ideii de sport pe tot mai multe ca
nale, descoperirea Iui in ținuturile 
îndepărtate, reluarea — cu alte posi
bilități — a unor tradiții, înseamnă 
progres și civilizație.

Numărt/l obiectivelor sportive date 
în folosință în primele luni ale a- 
cestui an este considerabil, marcînd 
— fără putință de tăgadă — deten
ta de care aminteam, evidențiind, 
deopotrivă, interesul Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport 
— for ee distribuie pentru construcții, 
cil discernămînt și cumpătare, im
portante fonduri — cit și al organis
melor județene, acestea probînd în 
timpul din urmă mai multă preocu
pare pentru dezvoltarea bazei mate
riale prin mijloace proprii.

Tn acest context, remarcabile apar 
construcțiile patinoarului din Miercu- 

Ciuc' (3 000 ’

într-o atmosferă 
realism — cu un 
anticipare a posi- 
următoare, a suc-

de față, puține, 
așa cum ar lăsa 
expunerea de mai

folosință în primele zile ale acestui 
an, spre impulsionarea hocheiului în- 
tr-un oraș cu recunoscute tradiții — 
și a bazinului acoperit din Brăila 
(25 metri), recepționat în luna apri
lie, de la care se speră relansarea 
natației pe malurile Dunării, 
rea înotului brăllean — aflat 
stagnare cronică — la marile 
voare de talente ale țării.

Primele luni ale acestui an mar
chează o creștere considerabilă a 
patrimoniului sportiv din parcul bucu- 

■reștean 
cent — 
o sală 
metri), __ . „
nocturnă a stadionului, lucrare com
plicată. o ade.vărată premieră tehnică 
a genului, manipulind capacități și 
fonduri (investiții peste 10 milioane) 
consistente.

Tot pe malul Dunării și tot în res
pectarea ideii moderne de complex, 
cu dotări multilaterale, s-au dat nu 
de mult în folosință — de această 
dată la Galati — o popicărie cu 4 
piste și un bazin descoperit de 50 m, 
instalații menite să sporească zes
trea sportivă a noii cetăți a oțelu
lui. zestre la care, începînd din a- 
ceste zile, se adaugă o spațioasă 
Sală a sporturilor (2 000 locuri), con
strucție zveltă, cunoscînd rezolvări 
arhitectonice inedite.

Ajunși în perimetrul sălilor de

alinie- 
într-o 
rezer-

23 August, îmbogățit — re
cii un bazin de sărituri, cu 
de atletism extinsă (cu 18 
în sfirșit. cu instalația de

edificii 
Si Iași 

final —
sport, sâ menționăm noile 
din Ploiești (2 000 locuri) 
(2 000) — ajunse în stadiu 
precum și cele din Bacău (2000 locuri) 
și Deva (1 000 locuri), pe șantie
rele cărora lucrările progresează în
tr-un ritm hotărît.

Eslc evident că numai această suc
cintă inventariere a unităților dc pri
mă importanță, intrate în circuitul 
activ al sportului românesc in ulti
ma jumătate de an, ne oferă o 
imagine tonică, rezultanta unei re
aliste politici de stat care-și găsește 
— ți în sport — materializările cele 
mai fericite, contribuind la progresul 
acestuia, ca parte integrantă a so
cietății noastre.

Cintărind cu maturitate orice in
vestiție, mobilizindu-și oricînd resur
sele inepuizabile, urmînd normele 
unei lucide repartizări teritoriale a 
noilor construcții — în anul care 
vine sînt prevăzute săli de sport in 
orașe maî mici, neaflate încă în 
circuitul strict a] marii performante 
(Călărași, Sfîntu Gheorghe) — spor
tul românesc își va spori necontenit 
baza materială, făcînd noi pași îna
inte pe calea afirmării sale inter
naționale.

Ovidiu IOANIȚOAIA

în cursul dimineții de ieri

S-a inaugurat Palatul sporturilor din Galati
Tn prezența tovarășului Constantin Dăscălcscu, membru al C.C. 

al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., 
președintele Consiliului popular județean, și a tovarășului Emil 
Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S., a avut loc simbătă dimineața 
inaugurarea oficială a Palatului sporturilor din Galați, construcție 

care deschide noi și frumoase perspective sportului gălijțean.
La sfirșitul festivității Inaugurale, la care au participat numeroși 

iubitori ai sportului, antrenori, instructori și sportivi activi, a fost 
adresată o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAIî CEAUȘESCU personal, prin care locuitorii orașului Galați 
își exprimă recunoștința față de partid, pentru grija deosebită acor
dată mișcării sportive din țara noastră.

Răpiți

oamenilor din prima linie,

Superioritatea arădenilor

SPORTUL STUDENȚESC

victo- 
victorie

de a se opune eficace, pre- 
momente

în special, începe din

prin devieri

de locuri) — dat in(pentru

I SPORTIVII T1ONOOLI CELE MAI FRUMOASE
I SE PREGĂTESC PENTRU FOTOGRAFII SPORTIVE
I JOCURILE OLIMPICE Zilele de vară, în care s-an

I
I
I activitate, dedicate acestui însemnat eve-

unI
I
I au fost expuse peste

succes notabil s-a bucurat expoziția unio- 
cu acest prilej, reunind cele mai bune

nenu- 
______ ...---   „ __ „___ competi
ții mondiale, distingîndu-se prin tehnl- 

șl “trît::l combativ. 
Campion! de talia lui Tuvdendorj, Bat- 

_____  ■ - —'_____ Zundal, ca 
Lamadjav, 

me
se prezintă ca par- 
pentru viitoarea O-

datorită deosebitei bogății de manifestări, din 
de

Sportul luptelor are în R. P. Mon
golă o veche și frumoasa tradiție. Lup
tătorii de „libere" bu luat de
mărate ori parte la diferite 
ț" ____________________ ::
ca lor specifică șl spiritul
C_.-- —1 ~—Jsur, "Mijlddorj, Jamindorj, 
șl mal tinerilor urmași 
Otsuren, Dolgorsuren, au cucerit 
dalii și diplome și 
tlclpanțl de valoare 
limpladă.

Alături de lupte.

1 VEȘTI DIM ȚABILE SOCIALISTE

este de pe acum un amestec de 
certitudini și de promisiuni, Rapid 
trebuie supusă unui proces 
restaurare, fiindcă echipa > e 
cleiată și demoralizată. Bazil 
rian are 
sa să-și 
perea și

de lucru, dar are și 
dovedească urgent price- 
autoritatea.

Romulus BALABAN

Ieri, In divizia B la fotbal

ȘTIINJA BACĂU 2-1 (1-0)
ieri, pe stadionul politehnica, Sportul 

studențesc a obținut prima sa 
rie In actualul campionat. O 
repurtată la capătul unul joc de fac
tură tehnică medio, în care doar curse
le Iul Leșeanu și forma bună 
Dumitru Nlcolae au satisfăcut 
de spectacol a publicului din 
Au marcat Pană (min. 30) și 
Mircea (min. 64) pentru gazde, 
pectiv cernat (min. 60).

a lui 
dorința 

tri bune.
Sandu

Noul bazin acoperit de sărituri, amenajat recent tn Parcul sportiv 23 August

pentru juniori
cîteva ocazii bune — cea mai mare tn 
min. 10, cînd Radu trage tn bară de 
la 12 m — Juniorii noștri s-au văzut 
conduși printr-un gol înscris împotri
va cursului jocului : în min. 17, la una 
din rarele incursiuni ale oaspeților, Zueh 
întoarce un balon la Steinbach, care 
marchează printre mîinile unul Haste 
neatent. După gol, fotbaliștii germani 
au o scurtă perioadă în care Joacă mai 
bine, apoi jucătorii noștri revin în atac, 
acesta fiind aspectul caracteristic el 
jocului pînă la sfirșit. Tn min. 44. arbi
trul bucureștean Gh. Micloș — care a con
dus bine — II elimină pe Steinbach (lo
vire Intenționată a adversarului) șl din 
acest moment oaspeții renunță la orice 
veleități ofensive. Golul mv.lt dorit și, 
după aspectul meciului, meritat, vine 
tn min. 74. cînd Radu scapă singur, 
driblează tot ce-l iese în cale, inclusiv 
portarul, șl înscrie spectaculos : 1—l. 
Meciul este Jucat, tar sportiv» ro
mâni se îmbrățișează fericiți.

Vladimir MORARU

CONCURS DE SELECȚIE PENTRU COPII
Secția de fotbal a clubului Di- 

rîamo București organizează, în zi
lele de 25, 26, 27 și 28 august 1971 
un concurs de selecție pentru co
piii născuți în anii 1959 și 1960.

Concursul are loc pe stadionul 
DJnamo, din șos. Ștefan cel Mare, 
in zilele menționate. începînd de 
la ora 15,30.

I
I

Alături de lupte, de o mare popu
laritate se bucură tirul cu arcul, sport 
străvechi practicat de oameni de toate 
vîrstele. Trebuie O adevărată artă spre 
a atinge țintele tradiționale mongole, 
constînd într-un zid puțin înalt alcă
tuit din scuturi rotunde. confecționa
te din piele. Țintași admirabili se gă
sesc în toate regiunile Mongoliei și la 
toate serbările populare, alături de 
lupte șl probe de călărie, se întrec ar
cașii cu săgețile lor decorate cu pene 
multicolore. Este firesc ca la Jocurile 
Olimpice din 1972, unde tirul cu arcul 
iși va face o marcantă apariție, spor
tivii mongoli să atace cu succes titluri 
și medalii.

disputat finalele celei de a 
V-a Spartachiade a popoarelor din U.R.S.S., vor rămîne 
neșterse în amintirea iubitorilor de sport din Moscova și 
din alte orașe ale țării sovietice, oaspeți ai marii capitale. 
Nu numai prin frumusețea întrecerilor sportive la care au 
asistat, ci 51 
diverse arii 
niment.

Astfel, de
nală. organizată 
lucrări de pictură, grafică fi fotografie aitistică, avînd spor
tul ca temă de inspirație. Este pentru a treia oară cînd ar
tiștii graficieni sovietici și-au reunit operele, ilustrînd teme 
sportive, intr-o exnoziție retrospectivă, deosebit de valo
roasă. Numai In secția de fotografii, 
300 de planșe, de un înalt nivel ar
tistic. Printre lucrările premiate s-a 
situat și cea pe care o reproducem 
alăturat, purtînd ca motto: „An
trenorul”. Este opera fotoreporteru
lui moscovit Leonid Borodulin.

FOTBALIȘTII IUGOSLAVI
LA START

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In cadrul unul concurs atletic desfă
șurat la Moscova, spAtlva sovietică An
tonina Lazareva a stabilit un nou record 
unional in proba de săritură In Înălțime 
cu performanța de 1,88 m. Lazareva a 
încercat să doboare recordul mondial al 
probei (deținut de rolanda Balaș cu 
m). dar tentativa sa la Înălțimea de 
m a eșuat.

ani), medaliată cu bronz In cursa de 
1 500 m la Campionatele europene, a sta
bilit cea mai bună performanță mondia
lă in proba de o milă, eu timpul de 
4:33,4.

1.91
1.92

Eu-Competiția dc sărituri tn apă „Cupa 
ropei“, a continuat la Londra cu dispu
tarea probei masculine de sărituri de 
la platformă. Victoria a revenit italianu
lui Klaus Diblasi, care a totalizat 549,51 
p. Pe locurile următoare s-au clasat Via- 
ceslav Starkov (URSS) 540,34 p, Giorgio 
Cagnotto (Italia) 543.72 p șl Janos Kon- 
koly (Ungaria) 517,39 p.

Cea de-a (reia partidă dintre maestrele 
sovietice Alia Kușnir șl Tatiana zatulov- 
skaia, contînd pentru semifinalele tur
neului pretendentelor la titlul mondial 
feminin de șah, a fost oîștigată de Alia 
Kușnir. In prezent scorul meciului, care 
se dispută la Minsk, este de 3—0 în fa
voarea Allei Kușnir.■
In optimile de finală 
tenis de la Fort Worth 
tnerson l-s eliminat ou 
Holmberg, iar Marty Riemers a

sarell. Alte rezultate : Carmichael — 
Alexander 6—4, 6—4; Ralston — Dent 
6—3» 6—4.■
în semifinalele probei de simplu bărbați 
din cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale Poloniei, care se desfășoară 
la Varșovia, Jucătorul sovietic Tomas 
Leius l-a învins cu 6—2, 6—2, 6—4, pe 
francezul Dominguez. în finală, Leius 
îl va întllni pe compatriotul său Alek
sandr Metreveli, care l-a eliminat pe po-sandr Metreveli, care l-a eliminat 
lonezul Rybarczik.

Cu prilejul unul concurs desfășurat In 
localitatea olandeză Slttard, atleta vest- 
germană ®en Tittel țîn vfrst# de î3 de

ale turneului de 
(Texas), Roy E- 

»— 2, 6-2 pe Ron 
1 dispus 

cu 6—7, ”7—6, 6-3 de Owen Davidson : 
Ismail el Shafel, care tn turul anterior 
11 eliminase pe Ashe, a pierdut la rfndul 
său cu 2-6, 6-7 In fața lui Charles Pa-

cadrul 
de la

Proba masculină de 800 m din 
concursului internațional atletic
Turku (Finlanda) s-a Încheiat cu victo 
ria americanului Juris Luzins, cronome
trat tn 1:48,9. Compatriotul său Bruce 
Wilhelm a cîștigat proba de aruncarea 
greutății cu rezultatul de 19,34 m. La 
triplusalt, pe primul loc s-a casat brazi
lianul Neison Prudencio cu 16,33 m.

Az1 Începe campionatul ds fotbal a) 
Iugoslaviei. Pentru unii dintre fotbaliștii 
iugoslavi, acest an a trecut fără vacanță. 
Fluierul arbitrului îl găsește In plină 
activitate.

Tradiționala anchetă a cotidianului de 
specialitate „Sport" din Belgrad, făcută 
în rfndul antrenorilor celor 18 echipe 
aliniate la start, o indică pe Steaua roșie 
favorită în lupta pentru titlu. Succesul 
belgrădenlior este scontat datorită va
lorii lotului șl rezultatelor obținute în 
partidele internaționale susținute acum, 
înaintea startului oficial. Să nu uităm 
că Gealei și colegii săi au cîștigat într-o 
manieră categorică ediția din acest an, 
la Belgrad, a „Ligii campionilor Iugo
slaviei". Bineînțeles, Partizan, Hajduk șl 
Dinamo Zagreb, prin valoarea loturilor, 
rămîn „eternele" rivale. Iar In acest 
cvartet de aur al fotbalului Iugoslav 
— spun specialiștii — trebuie căutat pre
zumtivul lider.

Sorții au vrut ca în prima etapă. 
Steaua roșie să Intîlnească la Zagreb pe 
Dinamo, pe care nu a învins-o de 
cinci ani 1 Se va menține „tradiția" și 
după partida de duminică ? Derbyul se 
anunță spectaculos, iar Interesul pșptru

Joc este enorm. Dar prima 
programează șl alte tntilnlri 
Campioana Hajduk lntîlnește 
revelația campionatului trecut, Radnlcikl 
Nis pe VeleJ, iar Maribor pe Vojvodina.

Săptămlna viitoare, Jucătorii selecțio
nați de Boșkov pentru echipa națională 
se vor tnttlnl două zile la Belgrad pen
tru o pregătire In comun. Scopul 5 la 1 
septembrie, pe Nepstadlon, Iugoslavia 
evoluează In compania Ungariei. Jocul 
marchează începutul unul sezon Inter
național deosebit de bogat, In care, fie 
la nivel de club sau de națională, fot
balul Iugoslav va da replica valoroase
lor adversare din competițiile U.E.F.A.

Tlnlnd cont de toate acestea, Înțelegem 
Interesul legitim care domnește tn rin- 
dul Iubitorilor de fotbal din Iugoslavia, 
pentru primele evoluții în noul campio
nat, Ele vor fi pentru antrenori șl spec
tatori edificatoare asupra formei echl- 
PâlPC iLt-FucțWor..

etapă mat 
echilibrate, 
pe O.F.K.,

sute.de


■_________________ • . , ________________________________________________________

23 AUGUST-simbol și avi nt in sportul românesc
Dimensiuni crescute, conținut îmbunătățit

și eficiență sporită în activitatea
sportivă de masă

Cu mare satisfacție vedem că în
cepe să se împlinească din ce în ce 
mai bine SARCINA FUNDAMEN
TALA ÎNCREDINȚATĂ DE PARTID 
MIȘCĂRII SPORTIVE din fara noas
tră — larșa rățpîndir* a practică
rii exercițiilor fizice în rîndul ce
tățenilor, al întregului tineret.

E importante contribuție pe care 
sportul de masă o aduce la întări
rea sănătății oamenilor muncii, la 
pregătirea lor multilaterală. Bilan
țul activității desfășurate, cu res
ponsabilitate, cu pricepere și pasiu
ne. în acest domeniu ne relevă cîș
tigarea unor poziții însemnate și 
durabile. Pornit, pe baze realiste, 
spre un avînt pe măsura valențe
lor sociale ce i-au fost conferite, 
sportul de masă se înfățișează 
astăzi, spre deosebire de un trecut 
nu prea îndepărtat, cu dimensiuni 
crescute, conținut îmbunătățit și o 
eficiență sporită.

Ce repere, bineînțeles, mai im
portante, pun în lumină aceste 
schimbări de esență ?

Ne amintim...
Pe zeci de stadioane — unele 

construcții noi, moderne, apărute în 
acest an pe harta marilor baze 
sportive din diferite județe — un 
număr impresionant de sportivi par
ticipau la marile demonstrații ale 
ansamblurilor de gimnastică, în
chinate — semn al dragostei și re
cunoștinței — glorioasei aniversări a 
partidului. Fermecătoarele tablouri 
însuflețite le-am revăzut apoi, in
trate într-o frumoasă tradiție, în 
aiîtea și atîțea locuri.

Pe „agenda" sportului de masă 
au fost înscrise în . acest an eve
nimente cu toiul remarcabile. Prin 
amploarea lor, prin mai buna orga
nizare, prin rezultate..,'

Avem la îndemînă multe aseme
nea exemple, greu de cuprins toate 
în cronica unui bilanț. Vom enu
mera, de aceea, doar cîteva, ilus- 
trind preocupări susținute pentru 
ca sportul de masă să cuprindă 
TOATE CATEGORIILE DE CETĂ
ȚENI, să răspundă particularități
lor de vîrstă și preferințelor oame
nilor muncii.

ÎNTRECERILE DE CROS au îm
prietenii cu sportul peste 1 200 000 
de tineri și tinere. O altă mare 
competiție de masă — „CUPA 
TINERETULUI DE LA SATE” — a 
ajuns să înregistreze 1 000 000 de 
participanți, ceea ce spune, desi- 
gup multe despre larga audiență 
pe' care sportul o are în rîndurile 
oamenilor muncii din toate județele 
țării.

ÎN ASOCIAȚIILE DIN ÎNTRE
PRINDERI și instituții s-au organizat

1944-1971: BIOGRAFII CONTEMPORANE
Așa imi pot dovedi 

recunoștința...
Succes deplin 

tinerei profesoare!

I -
Pe calea luminoasă 
a realizării depline

# Entuziaste acțiuni sportive de masă in cinstea glorioasei 
aniversări a partidului # Preocupări susținute din partea 

C.N.E.F.S., U.G.S.R., U.T.C., C.N.O.P.,Ministerului învățămintului 

și U C E C O M pentru atragerea oamenilor muncii in practicarea 
exercițiilor fizice, sportului și turismului # Peste 1200000 
de participanți la tradiționalele întreceri de cros # Bilanțul 
„Cupei tineretului de la sate": 1000 000 de concurenți • Pe 

piftiile de săniuș - 400 000 de copii # 500 000 de prezențe 

in campionatele școlare; 42 000-in campionatele universitare

LAR au luat parte 1 200 de echi
pe, că la CAMPIONATELE ȘCOLARE 
Șl UNIVERSITARE, au fost prezenți 
500 000 de elevi și, respectiv, 42 000 
de studenți, sau. că la recent înche
iatele campionate de carturi s-au 
înscris 10 000 de pionieri.

Dar, cu siguranță, enumerarea 
marilor acțiuni sportive de masă 
rămîne incompletă.

Mai importantă ni se pare, însă, 
constatarea că atît Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
cît și toate celelalte organe și or
ganizații 
atribuții 
U.G.S.R., 
rul învățămîntului, UCECOM ș.a. — 
și-au reunit eforturile, manifestînd 
inițiativă și o preocupare deosebită 
pentru ca sarcinile de partid în 
direcția dezvoltării necontenite a 
sportului de maso să fie îndeplinite

de masă și obștești cu 
în domeniul sportului — 
U.T.C., C.N.O.P., Ministe-

Una din acele imagini pline de frumuseți si semnificație ale neuitatului spectacol sportiv desfășurat pe stadio
nul „Republicii''.'din cac

în acest an peste 80 000 de acțiuni 
sportive de masă și este foarte ușor 
să remarcăm un progres substan
țial în organizarea sportului din 
perimetrul sindical.

„SĂNIUȚA DE ARGINT" — o ini-

l manifestărilor dedicate celei de a

țiativâ excelentă, care a cîștigat 
rapid adeziunea micilor sportivi — 
s-a încheiat cu un semnificativ re
cord de participanți: 400 000 de 
concurenți I

Să mai amintim că la ediția 71 
a PENTATLONULUI ATLETIC ȘCO-

50-a aniversări a partidului.
Foto : N. DHAGOȘ

la un nivăl cît mai apropiat cerin
țelor actuale. Este o acțiune impor
tantă, de răspundere, care, fără în
doială, vă aduce și mai multi tineri 
pe stadioane, obișnuindu-i cu prac
ticarea sistematică a sportului și a 
exercițiilor fizice.

Ne gîndim, de aceea, cu încre
dere, la dimensiunile viitoare ale

S-A SCHIMBAI 0 LUME
1957), apoi la fete. Timp de 14 ani 
am funcționat și ca antrenor al re
prezentativei țării, iar în 1909, eu 
ocazia împlinirii a 1 000 de jocuri 
conduse la Dinamo și a 280 la echipa 
națională, am primit înaltul titlu de 
antreno-r emerit.

Dar satisfacțiile au fost nemărgi
nite în acest mai mult de un pătrar 
de veao de cînd clasa muncitoare, 
partidul comuniștilor, se află la cir- 
ma țării. în toți acești ani, la fel ca 
și în celelalte domenii de activitate, 
și pe tărîm sportiv realizările și suc
cesele au căpătat o amploare la care 
nici nu puteam gîndi în timpul de
butului meu sportiv, în anii antebe
lici oare au urmat.

Astăzi, însă, referindu-mă numai 
Ia volei, înfăptuirile sînt incompara
bile. Simplele cifre, ele singure pot 
oferi un tablou mai mult decît edi
ficator : 2 000 de terenuri acoperite 
cu zgură, peste 2 000 de echipe cu 
peste 20 000 de jucătqri, echipament 
și materiale din belșug, ca să nu mai 
vorbeso de condițiile de pregătire 
metodică, cu specialiști a căror fai
mă a trecut de mult fruntariile țării. 
Toate acestea au situat voleiul româ- 
neso în eșalonul fruntaș internațio

unui nou bilanț al succeselor în ac
tivitatea sportivă de masă...

Dan GARLEȘTEANU

S ânt născut la mai puțin 
de un an după istorica 
zi a Eliberării. Mai pre

cis, la 20 august 1945, astfel că 
despre felul în care se practica 
sportul înainte sau despre via
ța tineretului din anii premer
gători războiului știu numai 
din auzite. Eu pot să vă spun 
ce a însemnat viața imea, mai 
bine zis cei 26 de ani trăiți 
în perioada luminoasă de după 
23 August 1944, beneficiind de 
condițiile create prin grija Par
tidului Comunist Român, prin 
eforturile clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor 
muncii de a asigura 
tineretului cele mai 
cuprinzătoare mij
loace de dezvoltare 
fizică și intelectuală.

Am învățat, am 
făcut în .același timp 
și sport. Desigur că 
nu a fost ușor să a- 
ting ’ treptele 
mai înalte ale 
iestriei sportive 
să termin cu 
ces Facultatea 
ștrucții civile, devenind 
giner constructor. Am muncit, 
am sacrificat unele din pre
ocupările firești, poate, ale ani
lor tinereții, am rezistat ten
tațiilor vîrstei .și mi-am urmat 
drumul. Am reușit, pe fondul 
eforturilor personale, de necon- 
peput însă fără realitatea so
cială a țării noastre, fără spri
jinul măsurilor adoptate de 
partid și de stat pentru a aju
ta tinerii să-și vadă împlinite 
cele mai îndrăznețe vise pe 
plan sportiv sau profesional.

M-am căsătorit de curind 
și am primit cu acest prilej 
un apartament nou, conforta
bil, modern. Ce aș mai putea 
să-mi doresc? Să pot munci 
cu aceleași bune rezultate 
în continuare, atît ca inginer 
constructor în cadrul Direcției 
Construcții a 
Forțelor Armate, 
terenul de sport, în așa. fel 
îneît să-mj. pot dovedi " recii-' 
noșțința,' dragostea fierbinte'/ 
față de partid, față de poporul 
nostru, a cărui demnitate și 
prestigiu le apăr din toate pu
terile 
cînd 
lor.

cele 
mă-

ȘÎ 
sue

de

Rodica ăpAteanu, — 
nume cunoscut și îndră
git <le 
ticii, se află 

în plutonul 
tivelor țării ,

După o copilărie frumoasă, 
în care pasiunea pentru gim
nastică s-a împletit armonios 
cu dragostea de școală, Rodica 
Apăteanu reușește, la numai 
15 ani, să se impună atenției 
specialiștilor, fiind inclusă in 
reprezentativa de junioare a 
țărif. De altfel, încă de la 
debutul ei pe covorul verde

iubitorii gimnas- 
de peste 6 ani 

fruntaș al spor- 
noastre.

La 23 August 1944. FLO
RIN GHEORGHIU 
vea... patru luni și cîte

va zile. Cariera lui profe
sională Si sportivă reprezintă 
— probabil — unul dintre ca
zurile cele mal tipice ale ge
nerației sale.

Natura l-a înzestrat cu o 
minte ageră, cu inteligență, 
familia i-a dat discernămînt 
și disciplină, dar orînduirea 
socială a fost aceea care i-a 
pus la dispoziție toate 
dițiile pentru a putea 
pună în

con- 
să-și

A fost greu să alegem doar trei nume din miile, din ze
cile de ntii de tineri șl tinere, care — In acești ani al 
luminii, ai dreptății sociale și ai marilor înfăptuiri — 
s-au realizat deplin ca sportivi, ca oameni și cetățeni. 

Este, de bună seamă, meritul lor, acela de a fi muncit șl de 
a fi știut să-și pună în valoare aptitudinile, dar nu-i mai pu
țin adevărat că ei au fost, in același timp, beneficiarii unor 
condiții, optime, oferite cu generozitate de către partid, astfel 
ca flecare să-și poată găsi drumul cel mai prielnic către desă- 
virșire. Așadar, trei scurte prezentări care semnifică biografia 
colectivă a unei întregi generații.

con- 
in-

.Ministerului 
cît și pe

mele de fiecare dată 
port echipamentul trico-

CRISTIAN GAȚU 
maestru emerit al sportului

al sălilor, pe orizontala bîr- 
nei sau pe „panta înclinată" 
a paralelelor inegale, Rodica a 
impresionat prin acuratețea și 
plasticitatea mișcărilor. Pose
soare a numeroase titluri de 
campioană națională, gim
nasta dinamovistă a fost în
totdeauna o sportivă model.

în prezent, cînd asaltul co
pilelor din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. centru al gimnasti
cii, devine tot mai 
Rodica 
să-și 
munca, modestia și tăcerea ei 
— exercițiile pentru noile 
confruntări interne și inter
naționale. In plus, proaspăta 
absolventă a Institutului de 
educație fizică și sport, pro
fesoara Rodica Apăteanu, va 
începe, odată cu noul an șco- 

bogata
a acumu- 

perfortnan-

Apăteanu 
pregătească

puternic, 
continuă 

— prin

care 
de

de titulară a

lar. să împartă din 
experiență pe 
lat-o in anii 
ță.

Iar creditul
Iotului reprezentativ, firește că 
i se va acorda și în conti
nuare, căci acolo, în sala din 
„Ștefan cel Mare", Rodica 
Apăteanu împletește acum — 
ca întotdeauna — sportul de 
performanță cu activitatea 
profesională rodnică.

valoare talentul.
Dacă n-ar fi 

tat un club de șah 
la Ploiești, dacă n-ar 
fi fost antrenori care 
să-i Îndrume pașii, 
dacă în mișcarea, 
sportivă românească 

— îndrumată cu gri
jă părintească 
partid — n-ar 
fost cultivate cu 
ceeași grijă și 
ruință toate discipli
nele, dacă elemen- 
voeație n-ar fi avut

exis-

fi 
a- 

stă-

tele cu
sprijin și încurajare, atunci as
tăzi Florin Gheorghiu n-ar fi 
fost, probabil, mare maestru 
internațional, deținătorul titlu
lui de campion mondial la ju
niori, a șase medalii do cam
pion al țării și a numeroși lauri 
cuceriți în turneele 1 
hotare.

Florin Gheorghiu t 
paralel cu practica 
să-și pună la punct 
țiunea. A urmat și a 
cu succes Facultatea 
logie.

După terminarea studiilor s-a 
simțit atras de profesiunea zia
risticii. Este redactor al secției 
de sport la „Scînteia tinere
tului". S-a căsătorit cu actrița 
Doina Șerban, de la Teatrul 
Mic. Are o căsnicie fericită.

La 27 de ani, Florin Gheor
ghiu traversează 
plinei maturități 
și sportive. Are 
carte, în care 
să împărtășească 
săi colegi de pasiune 
pe care l-a străbătut, 
teptăm cu nerăbdare 
tem convinși că din 
ei nu vor lipsi gândurile in
time ale campionului, elogiul 
zilelor luminoase care i-au fa
cilitat calea spre perfecțiune.

de peste

a putut, 
șahului, 
instruc- 

1 absolvit 
de fllo-

perioada de- 
profesionale 

în proiect o 
intenționează 
mai micilor 

drumul
O aș- 

și sîn- 
paginile

COLECȚIONARII DE MEDALII
3

Aveam doar 14 ani în 1933. cînd 
•m început să mă număr și eu prin
tre componenții . echipei de volei 
Avîntul Sportiv a liceului Dimitrie 
Canțemir din Capitală. De atunci și 
pînă azi nu mai m-am despărțit, de 
acest sport pe care l-am iubit și 11 
iubesc atît de mult, care se ^con
fundă cu întreaga mea existență de 
pînă acum. Dsrulînd firul activității 
mi se perindă prin fața ochilor un 
noian de amintiri, fiecare purtând 
pecetea semnificației aparte a vre
murilor de atunci, ca-și a celor de 
azi...

...1933. în București erau- vreo 8—10 
echipe masculine, majoritatea^ școlare, 
însumînd aproape 100 de jucători., De 
fapt, aceasta însemna întregul volei 
românesc. Echipele de fete au apă
rut peste 2—3 ani. Echipament și 
materiale ? Da, dacă vrem să denu
mim astfel cîteva perechi de pantofi 
cu tălpi de cauciuc de anvelope, fie
care atîrnind vreo -jumătate dc ki
logram. Da, dacă vrem să denumim 
astfel cele cîteva mingi de... fotbal, 
sau tricourile pe care ni le confec
ționau mamele șl surorile «..hjșâsțre. 
Treninguri ?. Au mai !rc<-ut apoi m-.ă 
mai bine de 10 ani dr< .atunci Șt ;tpt 
nu știam Ide așa. ceva... Abia prin 
1-046,' în cadrul; upeif,adevărate solem
nități- ni. 's-ăii îhmînat cite "o bluză 
de trening și un tricou.

...Prin 1936—38 erau vreo șase te
renuri din pămînt pe care se juca 
și volei și baschet. Tot pe atunci am 
făcut și prima deplasare la... Galați. 
A fost un adevărat eveniment pen
tru noi, cei cîțiva tinerj din echipă.

...1946. Am făcut parte, împreună 
cu profesorul Herold, doctorul Me- 
dianu și alții, din prima echipă na
țională de volei a României cu Oca
zia inaugurării Jocurilor Balcanice; 
pe care le-am și cîștigat.

... 1949. Un mic nucleu de sportivi, 
printre care, m-am numărat și eu, a 
pus bazele activității de la Dinamo, 
mîndrețea de club de astăzi.

... 1950. Dinamo ajunge campioană 
1 Jîucureștiului, iar peste trei ani și 
a țării. Cu doi ani mai înainte deve
nisem antrenor la băieți (pînă in

nal, cu succese numeroase, bine cunos
cute și apreciate.

...Au trecut 38 de ani de cînd am 
început să fac sport. Parcă a fost 
ieri. Dar de ieri și pînă azi am lă
sat în urma noastră un drum lung, 
nu ușor de străbătut. La cumpăna 
istorică, însă, în ziua Eliberării și în 
amplul proces revoluționar care i-a 
urmat, poporul a ieșit victorios. S-a 
schimbat, de fapt, o lume pe aceste 
meleaguri strămoșești sub conducerea 
comuniștilor români.

GH. CONSTANTINESCU
antrenor emerit

ȘTAFETA GENERAȚIILOR

matematică Și biologie, ci

Cînd citim astăzi în presă rela
tări despre succesele sportivilor 
noștri și cînd urmărim diverse în
treceri mondiale la televizor, nu 
întotdeauna ne reamintim că ieri 
a fost cu totul, cu totul altfel. Așa 
cum am uitat, poate, astăzi, cînd 
vedem un film panoramic, că în 
urmă cu patru decenii filmul era 
mut.

Aj un sentiment de admirație și 
de mîndrie privind astăzi genera
țiile care pășesc spre soare și spre 
lauri olimpici. Și noi i-am visat. 
Și sigur, cei mai buni dintre noi 
i-ar fi meritat. Dar nu venise încă 
augustul cu azur și roadă bogată.

S-a spus despre noi că am fost 
ultimii romantici. Da, dar aceasta 
nu înseamnă ca tinerii de azi să 
nu devină și ei. Stadionul, perfor
manța nu este numai o invitație ia
trivă și mai ales la poezie, prietenie, înțelesuri profunde de viață.

Ieri aveam cîteva stadioane, cîteva performanțe, nici o medalie 
olimpică, Astăzi avem complexe baze sportive, campioni și recordmani 
mondiali, școli cu program de educație fizică.

Ieri căutam în librării, fără să găsim, o carte de specialitate. Mer
geam la cinematografe sperînd să vedem într-un jurnal de actualități 
măcar un minut de competiție sportivă. Astăzi nu avem suficientă vreme 
pentru a parcurge ultimele noutăți și vedem seara la televizor concursu
rile și meciurile din aceeași zi.

Cîndva, descopeream la 17 ani lumea sportului și făceam sacrificii 
ca să mergem spre ea. Astăzi ea ni se oferă generoasă și trebuie să fim 
vrednici de aceasta.

Ieri, în tribune și pe stadioane, cîțiva, puțini rude . Și prieteni. 
Astăzi, milioane de Oameni care cred în ideea sportului și în „zeii" lui.

Ceva esențial s-a schimbat. Mult și în bine. In însăși structura 
societății românești. Și primii care își dau seama de acest lucru, sîntem 
noi, cei de ieri. Dar de fapt cei de ieri și cei de azi și cei de mîine 
sîntem una. Ștafeta generațiilor, care parcurge drumul progresului, al 
transformării socialiste și comuniste a României.

VIRGIL LUDU

1871, an preolimpic, hotărîtor 
pentru cei care, aspirind la me
daliile olimpice de la Sapporo și 
Miinchen, își plămădesc acum in 
creuzetul pregătirilor marile per
formanțe viitoare. Ei trăiesc zile 
de muncă intensă, de căutări con
tinue pentru perfecționarea pro
cedeelor tehnice în vederea lup
tei fie cu secundele și centime
trii fie cu adversarii direcți. In 
această lume a tinereții de pe 
stadioane și din săli, există o 
efervescentă permanentă, fiecare 
sportiv, atît de la disciplinele o- 
limpice. cit și de Ia cele neolim
pice dorind și. depunind eforturi 
să devină mai bun, să urce, noi 
trepte pe scara valorilor inter
naționale.

O activitate laborioasă, plină de 
roade, desfășoară și reprezentanții 
sportivi ai României socialiste. 
Dovada ? Izbînzile înscrise in. ă- 
ceste opt luni ale. lui ’71.

• în plină iarnă, pe vestita 
pîrtie de la Igls,. din Innsbruck 
(Austria), virtuozii virajelor de 
gheață, străluciții . boberi ION 
PANTURU. ION ZANGOR, DU
MITRU PASCU și DUMITRU 
FOCȘENEANU, cucereau titlul 
continental la echipajele de 4. 
confirmând astfel și șansele pe 
care Ia au pentru Sapporo.

• 9 boxeri. români în semifi
nalele ..europenelor” de la Madrid, 
.4 medaliați cu argint și 5 cu 
bronz, au demonstrat. în celălalt 
capăt al continentului, forța pu- 
gilismului nostru, cu toate Că șta
cheta posibilităților lor poate fi 
ridicată și mai sus.

• Două medalii de argint și 
trei de bronz la campionatele eu
ropene de sală de la Sofia și 
două medalii de argint și una de 
bronz la ediția în aer liber a 
aceleași.' competiții (Helsinki) ilus
trează faptul că atletismul româ
nesc are resurse pentru a se pre
zenta onorabil in arena interna
țională.

• Doi tenismeni români, ILIE 
NĂSTASE și ION TIRIAC, culeg 
succese peste succese pe toate 
meridianele pămîntului. După ce 
Ilie a învins de o manieră entu- 
ziasmantă în turneele din Ame
rica (Omaha,. Richmond, Hamp
ton), el a revenit de peste ocea
nul Atlantic și a ieșit din nou 
victorios la Nisa, Monte Carlo. 
Baastad și Istanbul, pierzând la 
mare luptă și o finală de neuitat, 
aceea de la Roland Garros, in timp 
ce redutabilul său partener, Ion 
Tiriac, a cîștigat turneul din capi
tala Spaniei. Dar marile perlor-

manie aveau să fie obținute in 
cea de a 60-a ediție a „Cupei 
Davis" : calificarea, pentru a doua 
oară in activitatea lor și in is
toria tenisului românesc, in finala 
inter-zonală, care se dispută chiar 
în aceste zile in îndepărtata Bra- 
zilie. La atîtea și atitea. aprecieri 
elogioase venite de peste hotare 
pentru acești adevărați ambasa
dori sportivi ai țării noastre, com
patriot» lor adaugă sentimente 
de stimă și de mîndrie.

• La un sport unde dificulta
tea antrenamentelor este indiscu
tabilă, canotajul, sportivele, noas
tre. dorind parcă să dezmintă din 
nou pe susținătorii teoriei desuete 
a „sexului slab”, au cucerit recent 
trei medalii pe lacul Bagsvaerd 
din Copenhaga, la campionatele 
europene : echipajele de 4 (1 vîs- 
le: IOANA TUDORAN. MITANA 
BOTEZ. EL1SABETA LAZAR, 
DOINA BARDAȘ + ȘTEFANIA BO

RISOV (aur), 4-t-1 rame : Doina 
Bălașa, Marioara Singeorzan, E- 
lena Necula, Teodora Untarui-Ro
dica lordache (argint) și 84-1 : 
Ecaterina Trancioveanu, Viorica 
Lincaru, Elena Oprea. Elena Ni- 
colau, Florica Petcu, Cristei Wie
ner, Marioara Constantin, Elena 
Gavliuc4-Ștefania Borisov (bronz).

• Fotbalul, sportul cel mai 
popular, ne-a oferit și ne oferă 
multe emoții, dar și satisfacții. 
Prima selecționată a țării se află 
în cursa pentru calificarea in 
turneul final al campionatului Eu
ropei, în vreme ce echipa olim
pică, după ce a eliminat Albania, 
mai are de trecut hopul meciului 
cu reprezentativa Danemarcei din 
preliminariile turneului de la 
Miinchen.

• Floretistele de Ia Sleaua și-au 
adjudecat „Cupa Europei”, iar Ana 
Pascu s-a clasat pe locul al trei
lea la C.M. de Ia Viena.

Cîteva secunde și echipajul ele patru al bobului condus de maestrul 
emerit al sportului Ion Panțuru (dreapta in față) se va lansa verti
ginos în cursa care avea să-i aducă titlul de campion al Europei

• Tot o femeie. EDDA BAIA,. 
este campioană continentaiă la 
armă cu aer comprimat, iar ANI- 
ȘOAREI MATEI i-a revenit me
dalia de argint la pistol cu aer 
comprimat. La aceeași competiție 
și echipa masculină de pistol cu 
aer comprimat s-a situat pc po
ziția a treia.

• Handbalul, devenit sport o- 
limpic, își menține bunul renume. 
Formația de băieți a clubului 
Steaua a disputat finala „C.C.E.”, 
iar reprezentativa de fete a Ro
mâniei a intrat în turneul final 
al C.M.

• în sfîrșit, anul acesta, și hal
terele ne-au adus o satisfacție : 
Z. Fiat a cîștigat medalia de 
bronz la campionatul european. Să 
sperăm că performanța nu va fa
mine singulară.

• De pe tabelul de onoare al 
sportului românesc din acest an 
nu putea să lipsească tenisul de 
masă. La Nagoya (Japonia), Ma
ria Alexandru a cucerit medalia 
de argint la dublu mixt (în com
pania iugoslavului Stipancici). Iată 
însă că și la categoria cea mai 
mică de vîrstă, jucătorii de tenis 
de masă se arată demni de pre
decesorii lor. Două fete (Maria 
Sinteoan și Ligia I.upu) și doi bă
ieți (Alexandru Buzescu și Ște
fan Moraru) au cîștigat medaliile 
de argint și, respectiv, de. bronz, 
la „europenele" de juniori.

• Dar nu numai tenisul de 
masă se distinge prin noi gene
rații de sportivi talentați. în ca
drul C.E. de juniori la caiac-ca- 
noe s-au obținut trei titluri eu
ropene. tot atâtea medalii de ar
gint și una de bronz, iar la po
pice două titluri : prin echipa fe
minină și Ildico Jijic, De aseme
nea. formația de pentatlon — ju
niori (Spîrlea, Cosmescu, Covaci) 
s-a clasat pe locul trei la C.M. 
din Suedia. Un succes notabil îl 
constituie și cîștigarea turneului 
grupei B a „europenelor” de ho
chei pe gheață de către selecțio
nata de juniori a țării noastre, re
zultat care o. promovează în elita 
continentală.

Performantele seniorilor ca și 
cele ale noilor promoții de spor
tivi reflectă progresul și forța 
mișcării noastre de cultură fizică 
și sport. Dar plafonul maxim al 
posibilităților este departe dc a ti 
fost atins; Competițiile în curs, 
ca și cele viitoare, vor aduce mai 
mult ca sigur noi confirmări.

Constantin COMARNISCHI
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