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în . prezența tovarășului Nicolae 
Ceau.ș'scu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, ieri s-au des
fășurat lucrările conferinței extraor
dinare a organ’zației municipale de 
partid București, care are loc în în
tâmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului — eveniment de impor
tanță majoră în viața politică a țării.

Intrarea în sala de ședințe a se
cretarului general al partidului este 
salutată de participanți cu vii și în
delungi aplauze. Minute în șir se ova
ționează pentru partid, pentru secre
tarul general. Este o atmosferă de 
puternic și vibrant entuziasm.

In prezidiu au luat loc tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Gheorghe Cioară, Theodor 
Rurghele, ministrul sănătății, Gheor
ghe Bunic, lăcătuș la uzina ,,23 Au
gust", Elena Ceaușescu, director ge
neral al 1CECHIM, Mihail Cruceanu, 
scriitor, membru de partid cu stagiu 
din ilegalitate. Lina Ciobanu, prim- 
secretar al Comitetului de partid al 
sectorului 2, Ion Constantinescu, di
rector al Centralei industriale 
de automatizări, Ion Căpățlnă, direc
tor al Uzinei de mașini agricole „Se- 
mănătoarea“, Constantin Chiriță, 
scriiitor. secretarul comitetului de 
partid al Uniunii Scriitorilor, Con
stantin Dumitrache, director general 
al Uzinei de utilaj chimic „Grivița 
Roșie-1, Elisabeta Dicu, muncitoare la 
Filatura Românească de Bumbac, 
Gheorghe Dolgu, rector al Acade
miei de Studii Economice, Ilie Da
vid, președintele Comisiei de revizie 
h Comitetului municipal București 
al P.C.R., Leonard Erașcu, mecanic 
la Centrala electrotermică București- 
Sud, Maria Flucsă, director general 
al Centralei industriei bumbacului. 
Ion Fătăceanu, director general al 
Institutului de proiectări pentru con
strucții de mașini, Stelian Grindea- 
nu, secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Dumitru Gheor
ghe, prim-secretar al Comitetului de

partid al sectorului 3, Dumitru'Gheor- 
.ghișan, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al U.T.C., gene- 
ral-Iocotenent Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului Forțelor Armate, Du
mitru Joița, prim-vicepreședlnte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului • București, 
Nicolae Matei, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., Ion 
Oprișoiu, director al Grupului șco
lar al Ministerului Industriei Ușoare, 
Ilie Rădulescu, secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
Irina Răchițeanu-Șirianu, actriță la 
Teatrul Național „Ion Luca Caragia- 
le“„ Gheorghe Stuparu, președintele 
Consiliului municipal al sindicatelor 
ți Aneta Spornic, președinta Comi
tetului municipal al femeilor.

La conferință țiu participat, de a- 
semenea, tovarășii Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Stoica, Ion Ioniță, Ion 
Stănescu, Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
precum și membri ai C.C. al P.C.R . 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, membri 
de partid cu vechi stagiu în ilega
litate.

Au luat parte membri și membri 
supleanți ai Comitetului municipal 
de partid București, precum și de
legații desemnați în adunările gene
rale ale tuturor comuniștilor, sau în 
plenare cu activul ale comitetelor 
de partid din întreprinderile, institu
țiile și cartierele Capitalei.

După deschiderea ședinței, tovară
șul Gheorghe Cioară, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C R 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R , a prezentat in
formarea cu p.îlvire la înfăptuirea 
sarcinilor rezultate din hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului din de
cembrie 1967 și ale Congresului al 
X-lea al P.C.R. privind perfecționa
rea organizării, conducerii și plani
ficării activității econornico-sociale.

dezvoltarea democrației socialiste, 
sistematizarea municipiului Bucu
rești.

In cadrul dezbaterilor s-au anali
zat, într-o atmosferă de înaltă res
ponsabilitate comunistă, problemele 
principale ale vieții politice, econo
mice, sociale și administrative ale 
Capitalei țării. Totodată au fost exa
minate modalitățile de perfecționare 
a conducerii de către partid a eco
nomiei, formele și metodele menite 
să contribuie la creșterea rolului și 
competenței organizațiilor de partid 
in îmbunătățirea activității în toate 
domeniile.

In legătură cu problemele puse în 
discuție, au fost făcute numeroase 
observații, sugestii și propuneri, de 
o deosebită însemnătate principială 
și practică, care vor fi sintetizate și 
supuse atenției și dezbaterii Confe
rinței Naționale a partidului.

In încheierea dezbaterilor, întîm- 
plnat cu vii aplauze, cu ovații, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

.Ampla cuvintare rostită de secre
tarul general al partidului a fost 
subliniată în repetate rînduri cu pu
ternice și îndelungi aplauze.

După re a mulțumit secretarului 
generai al partidului pentru prețioa
sele indicații cuprinse în ampla ex
punere la Conferință, tovarășul 
Gheorghe Cioară a făcut cunoscută 
hotărîrea Comitetului municipal 
București al P.C.R. de a adresa tu
turor comitetelor județene de partid 
chemarea la întrecere pentru reali
zarea actualului plan cincinal in pa
tru ani și jumătate.

Conferința organizației municipale 
de partid București a ales din rin 
durile celor mai destoinici comuniști, 
care lucrează în uzine și fabrici, in 
instituții științifice, cultural-artistire 
și de învățămint, din unități milita
re din Capitală, delegați la Conferin
ța Națională a partidului.

(Agerpres)

NUME NOI PE LISTA CAMPIONILOR NAȚIONALI DE BOX:

BĂÎATU, CERCHIA, TONI Șl IANCU
In cazanul fierbînd de lipsă de 

ventilație al patinoarului ,.23 Au
gust". peste 7000 de spectatori au 
ținut să asiste la marea sărbă
toare a boxului românesc pe care 
o constituie, cu tradițională con
secvență, finalele campionatului 
național. Organizatorii au onorat 
această adeziune printr-o frumoa
să prezentare a finaliștilor, cu 
care de fapt am intrat în atmos
fera și așa fierbinte a galei.

Categoria semimuscâ. Diferența 
de statură dintre micuțul Remus 
Cosma (Dinamo) și zveltul cu a- 
lonjă Ștefan Bâiatu (Steaua), a 
impus oarecare prudență în prima 
jumătate a meciului. Consumul de 
efort al dinamovistului nu a fost 
întotdeauna încununat cu efect în 
fata unui box economic, lucid și
de^ aceea lipsit de spectaculozitate.
Decizia arbitrilor: Băiatu b. p. 
(5—0) Cozma. (Punctajul cronica
rilor noștri : 59—58 Cozma). Prima 
declarație a noului campion: 

„A fost foarte greu".
Categoria muscă. Meciul dintre

rs

O

Calistrat CVTOV 
fDinamo Buc.)

A DOUA ZI A TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE LUPTE

Traian Cerchia 
și Anton Cojan 
lăți) a debutat 
duel de pumni, 
victimă, primul, 
în min. 3. într-o permanentă cău
tare a Țintei, constănțeanul a ni
merit mai des grelele lovituri, ca 
de categorie mijlocie. Cu mai 
multă viteză în directele sale 
de dreapta. Cerchia duce la Con

(Portul Constanta) 
(Constructorul Ga- 

cu un prelungit 
căruia i-a căzut 
gălăteanul : k. d.

MECIURI APRIGE PENTRU CALIFICAREA 
ÎN TURUL FINAL

stanta un titlu pe care Aurel Mi
hai l-a abandonat inexplicabil. Cer
chia b. p. (5—0) Cojan. (Punctajul 
nostru : 60—58 Cerchia). Primele
cuvinte ale campionului: „Amvrut 
să arăt că nu numai Cojan e com
bativ".

Categoria cocoș. Marin Peia (Di
namo) nu părea intimidat de im-

O Printre finaliști se numără și multi luptători români

® Astăzi, de la ora 9,30, vor avea loc ultimele confruntări

Ora tîrzie la care s-au disputat 
ultimele meciuri din prima zi nu 
ne-a permis să . relatăm aspecte 
de la meciurile luptătorilor ro
mâni. Dacă pe parcursul întregii 
zile de concurs sportivii noștri s-au 
comportat foarte bine și au realizat 
un număr mare de victorii, finalul 
nu le-a fost favorabil. Cu excepția 
tînărului Marin Durr I tru care a 
repurtat un succes de răsunet în 
fața campionului olimpic Janos 
T arga (Ungaria), în cadrul catego
riei cocoș (greco-romane), pe care 
l-a învins la puncte, ceilalți repre
zentanți ai noștri (N. Martineseu, 
V. Dolipschi, I. Baciu) au coborît 
învinși de pe saltelele de concurs. 
După ce în urma unui salt reușit, 
Martineseu a obținut un avantaj 
de două puncte în partida cu so
vieticul N. Balboșin, el a cedat 
treptat inițiativa adversarului. In 
ultimele minute de luptă, campio
nul român (complet epuizat) a fost
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depășit clar la puncte. Apoi am 
asistat la un nou insucces. Greul 
V. Dolipschi nu a mai reușit să 
aibă aceeași comportare ca anul tre
cut la campionatele mondiale, 
cînd a terminat la egalitate cu 
dublul campion mondial, Anatoli 
Roscin (URSS) și a fost învins, de 
această dată, prin tuș, pe teren 
propriu. Roscin, cu o priză pentru 
tur de cap (în min. 2) l-a surprins 
pe Dolipschi, executînd un salt, în 
urma căruia luptătorul român n-a 
mai putut evita tușul. O surpriză 
neplăcută ne-a oferit și vicecam- 
pionul olimpic Ton Baciu, care în 
turul II a fost învins prin tuș de 
suedezul Per Lindholm. După ce 
Baciu a condus cu un punct, sue
dezul a egalat situația și cu un 
tur de cap l-a dus pe Baciu cu 
umerii pe saltea.

Sîmbătă au continuat. întrecerile 
ou meciurile din cadrul tururilor 
II, III și la unele categorii, chiar 
și IV. Vom începe cu greco-roma- 
nele. La cocoș, M. Boțilă a cîștigat 
la puncte meciul cu marocanul 
E. Lachkar. La pană, tînărul Ion 
Păun 1 -a învins înainte de limită 
(tuș) pe P. Eriksen (Danemarca), 
in urma unui salt spectaculos. La

aceeași categoria, C. Vîrtosu a fost 
întrecut la puncte de maghiarul 
I.. Reczi și, acumulînd numărul 
de puncte prevăzute de regula
ment, a ieșit din concurs. La ca
tegoria semiusoară, Simion Po
pescu a obținut o nouă victorie, tot 
la puncte, de data aceasta în fata 
lui W. Tage (Danemarca). Un alt 
pretendent la primele locuri, sovie
ticul R. Rurua a cîștigat dificil în 
fața tînărului nostru reprezentant, 
Gh. t ljbotaru. prin descalificare în 
ultimul minut de luptă. In timpul 
disputei, campionul olimpic n-a 
reușit nici un punct tehnic (!). In 
partidele de la semimijlocie, Ion 
Gabor a înregistrat un nou succes, 
învingîndu-1 net la puncte pe sue
dezul L. Eiiknilson, iar veteranul 
P. Stroe a intrat în turul III fără 
nici un punct de penalizare, în 
urma victoriei prin tuș asupra lui 
C. Popa

Confruntările de la lupte libere 
au început cu disputele cocoșilor.

T. MIHAI 
Costin CHIRtAC

(Continuare in pag. a 4-a)

MONOGRAFICE SpOXTtul IN VIZITĂ LA...

Ștefan BĂÎATU Traian CERCHIA JUreea TONI
iS^aua Buc.) (Portul C-ta) (Constr. Galati)

Victor ZILBERMAN
(Steaua Buc.)

petuozitatea lui Mircea Toni (Con
structorul Galați), pe care l-a con
trat de citeva ori eficace. Ba. în 
repriza secundă a luat chiar con
ducerea ostilităților, punctînd cu 
upercuturi și directe de dreapta. 
. Mașina de pumni" a Iui Toni s-a 
desfășurat insă in ultima parte, 
dar nu cu vigoarea de altădată 
Toni b. p. (5—0) Peia. (Punctajul 
nostru : 60—59 Toni). Proaspătul
campion (plîngînd): „E primul meu 
titlu de campion național, ce Pot 
să mai spun..."

Categoria pană Vechi rivali în 
ring. Pavel Nedelcea (CSM Re
șița) și Gabriel Pometcu (Rapid)

au început meciu] grijulii cu chel
tuiala de efort, tatonîndu-se pre
lung. în aceste condiții, hotărîtoa- 
re nu putea fi decît tăria lovitu
rilor lui Pometcu (căutînd în spe
cial ficatul adversarului). în ulti
ma repriză, reșițeanul a 'încercat 
să-și valorifice tehnica, dar nu a 
putut evita pumnii zdruncinători ai 
bucureșteanului, fiind numărat în

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

Mari vedete ale atletismului european pe „Republicii^

„TRIUNGHIULARUL" FEMININ 
CEHOSLOVACIA OLANDA ROMÂNIA 
0 ÎNTRECERE PASIONANTĂ Șl EXTREM DE ECHILIBRATA
• Româncele favorite la 800 m, 100 m g, disc și lungime • Sprinterele 

Cehoslovaciei și Olandei au prima șansă • Patru probe care vor decide

scorurile
în contextul marilor reuniuni a- 

tletice din lume programate la 
sfîrșitul acestei săptămîni, meciul 
triunghiular care reunește pe cele 
mai bune sportive din Cehoslova
cia, Olanda și România, astăzi du- 
pă-amiază, pe elbitexul de pe „Re
publicii", deține fără îndoială un 
loc de frunte. Vom fi martori ai 
unor întîlniri extrem de echilibra
te, deschise oricărui rezultat, care 
vor stîrni pe deplin interesul pu
blicului.

Prezența la start a unor reputate

Petre CIMPEANU Angliei IANCU
(Metalul Buc.) (Muscelul C-lung)„SAPTAMINASPORTURILOROLIMPICE"UN SUCCESDEPLIN!
• Aitâzi, in cadrul finalelor.

vor avea loc man serbări

polispoitive

SPORTUL 
ROMÂNESC 
In 40 DE SINTEZE 

JUDEȚUL OLT

BRAZILIENII HANDBALULUI
Snagov. Se înserează. E, totuși, 

cald. Frunzele salcîmilor par de 
ceară. Pe terenurile de handbal 
plutesc aburi de zgură roșie.

Handbaliștii părăsesc „Colina". 
Nu mai știu care dintre ei a avut 
ideea de a compara terenul de aici, 
de la Snagov, cu faimosul mijloc 
de tortură din filmul acela engle
zesc.

Tofi tac. Sînt trași la față. Doar 
Stockl zîmbește „cu toată claviatu
ra" — cum ar fi spus Tudor Mu-

șatescu... Cristian Gațu iși răsuceș
te mingea în toate sensurile, cău- 
tind, parcă, să imagineze soluții 
geometrice noi. Gruia calcă greu, 
cu pasul său lung. Pare un cal 
obosit între hulube, ureînd panta 
„Colinei".

Iată-l și pe Oprea Vlase, unul 
dintre antrenori. E pămîntiu la 
față. Obrazul neras accentuează 
impresia de oboseală. Biciul său 
lung atîrnă pe după umăr. (E mo
mentul să vă spun că „biciul lui

Vlase" e o minge de handbal lega
tă de o curea lungă, de vreo patru- 
cinci metri. Servește la perfecțio
narea „stației de radar". Ce este 
stația de radar ? Să zicem bloca
jul în patru Gunesch-Chicid-Bir- 
tolom-Gruia, a cărui medie de înăl
țime este 1,94 și care are misiunea

finale
atlete, aflate pe locuri de frunte în 
ierarhiile celor mai bune perfor
mere ale sezonului constituie cea 
mai bună garanție a unui specta
col sportiv de cea mai bună calitate, 
pe care l-am dori de această dată 
dublat și de un succes al repre
zentantelor noastre. Eva Gleskova, 
Wilma van Gool, Jaroslava Jehli- 
ckova, Trudy Ruth, Milada Karba- 
nova. Alena Proskova sau Helena 
Fiebingerova sînt nume cu presti
giu în arena atletică continentală, 
alături de care excelentele noastre 
sportive Argentina Menis, Lia Ma- 
noliu. Viorica Viscopoleanu, Valeria 
Bufanu, Cornelia Popescu sau Ilea
na Silai alcătuiesc un tablou ono
rant pe listele de înscrieri ale „tri
unghiularului" .

întrecerea de astăzi — ultima de 
acest gen pentru atletele românce 
— trebuie privită însă și prin 
prisma J.O. de la Miinchen. Sti
mulate de prezența unor adversa
re de valori cel puțin egale, spor
tivele noastre vor avea o excelentă 
ocazie de a realiza (sau în multe 
cazuri de a confirma) haremurile 
impuse de F.R.A. pentru obținerea 
pașaportului olimpic.

A. VASILIU

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

In plini verdeață, Igțul QlijppK de hfințîfegj «e indrsaptg spre IqsmI de antrenament . Fotoi N. QJJ^GOȘ

(Continuare în pag. a 4-a)

Ileana Silai va face azi o nouă ten
tativă de a coborî sub 2 minute în 

cursa celor două ture de stadion.

Parcurile sportive, stadioa
nele, locurile de agremem 
de pe întreg cuprinsul țării 
vor cunoaște în dimineața 

zilei de astăzi, ’ animația carac
teristică marilor serbări. In capi
talele de județ, în municipii și 
orașe, au loc festivitățile prile
juite de încheierea „Săptămînii 
sporturilor olimpice".

Inițiativa C.N.E.F.S. și a C.O.R- 
de a organiza această acțiune, 
în scopul popularizării exercițiilor 
fizice în masele largi de cetățen 
și a ideilor și idealurilor olimpic: 
în rîndurile tineretului, s-a doved 
a fi extrem de inspirată.

Participările masive la etape! 
preliminare, interesul care a plut. 
permanent în jurul întreceriloi 
demonstrează odată in plus cît de 
receptiv este publicul nostru la 
asemenea manifestări, de un larg 
caracter popular, în care fiecare 
cetățean iși poate încerca înde- 
mînarea și puterea într-o compe
tiție nepretențioasă, deschisă ori
cui.

Succesul deplin al „Săptămînii 
sporturilor olimpice" ne îndeamnă 
să pledăm pentru noi inițiative 
în acest sens, desfășurate pe 
plan local.mai cu seamă, a| căros 
efect pentru popularizarea spor
tului in rîndul maselor este de ne
prețuit.

★ /
Reamintim că astăzi dimineața 

de !a ora 8, în parcul sportiv 
Dinamo, va avea !oc un program 
non-stop, cu multiple puncte de 
atracție, printre care și tradițio
nala partidă de fotbal dintre SE
LECȚIONATA ACTORILOR si SE 
LECTIONATA ZIARIȘTILOR SPOR
TIVI.

SE ÎNCHEIE CAMPIONATUL DE FOTBAL’ 1971/72

AZI, ULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A
• La București, Dinamo va preda ștafeta
• Meciurile zilei la Tg. Mureș, Petroșani și Brașov • Și la Constanța

„aerul" e fierbinte pentru Farul
campionatul na- 
ediția 1971/1972.

Azi se încheie 
țional de fotbal. 
Iată-ne la capătul maratonului de 
30 de etape ale principalei com
petiții interne a fotbalului româ
nesc. Azi. 25 iunie, are loc ulti
mul act (cu ultimele 8 jocuri) al 
unui campionat atractiv, al cărui 
retur (și mai ales final) a întrecut 
toate așteptările datorită incerti
tudinilor care au planat la cei doi 
poli ai clasamentului, unde era 
vorba de campioană și de echipele 
ce vor lua drumul Diviziei B. Și 
etapa de azi e în măsură să dez
văluie o necunoscută, formația de 
pe locul 15. Noua campioană o 
știm de miercuri. Este echipa din 
Pitești, care astă-seară, pășește 
pe gazonul din Capitală pentru a 
susține. în fața dînamoviștilor, un 
joc al orgoliului campionului. Va
loarea echipelor, răcoarea noctur- 

lipsa mizei sînt tot atîtea 
pentru practicarea unui

joc Dinamo—F.C.
— caz destul de
de ștafetă intre 
tului și cei ai viitorului sezon.

Etapa nr. 30 e dominată, prin 
importanța pe care o au, de me

Argeș prilejuiește 
rar — o predare 
campionii prezen-

Constantin ALEXE

iContinuarj în pag. a 3-a)

r
CLASAMENTUL

MEI

1. F. C. ARGEȘ
2. U.T.A.
3. „U“ Cluj
4. A.S.A. Tg. M.
5. Steagul roșu
6. Sport Club "
7. Dinamo
8. Univ. Cv.
9. Rapid

10. Steaua
11. C.F.R. Cluj
12. Farul
13. Jiul
14. Petrolul
15. Politehnica
16. Crișul

PROGRAMUL ETAPEI

ÎNAINTEA 
ETAPE

ULTI-

BC.

29 18
29 14
29 15
29 13
29 12

14
12
13
13
10

9
8
9
9
6
3

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

8 48—33 39
8 49—29 35
9 38—27 35
9 32—29 33
9 35—21 32

11 41—39 32
10 44—33 31
11 41—33
12 40—38

34—26
27—35
26—37
24—38
23—38
29—39
16—52

11
13
12
13
13 
11
18

31
30
28
25
25
25
25
24
14

DE AZI

loarea 
nei și 
atu-uri . .. _______,

fQfljai de calitate. In plus, acest

Constanța ;
Brașov : 
Ta. Mureș :
Cluj : 
Petroșani : 
Oradea : 
Arad : 
București:

Cu excepția, jocului
— .de la ora 20 — pe 
începe Iq ora 17,45. ;

FARUL 
STEAGUL ROȘU 
A.S.A.
„U" 
JIUL
CRIȘUL
U.T.A, 
DINAMO

— UNIV. CRAIOVA
— C.F.R. CLUJ
— POLITEHNICA
— RAPID
— PETROLUL
— STEAUA
— S. C. BACAU
— F. C. ARGEȘ

deae la București (care se va desfășura in nocturnă 
sțachonuj „23 August"), t.gqte celelalte meciuri vor
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Un înalt angajament patriotic Retinet nume e

ALUMINIU Slatina
DE 50 MILIOANE LEI

*

0 PRODUCȚIE SUPLIMENTARA

PE ANSAMBLUL JUDEȚULUI!

Asociații sportive 
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați

Maeștri 
Categoria 
Categoria a ll-a 
Categoria a lll-a 
Juniori

Antrenori 
Instructori sportivi 
Baze Sportive

simple 
complexe

MEMENTO
• Un clasament al asociații

lor sportive sindicale — du
pă felul cum ele Ișl desfășoa
ră activitatea, cum reușesc 
să cuprindă în practicarea or
ganizată a exercițiului fizio 
o masă cit mai largă de sa
lariat! — găsește în frunte pe 
Aluminiu Slatina (8.300 p). Ur
mează U.P.A. Slatina (5.225 p). 
Electrodul Slatina (4.100 ^<x). 
Viitorul F.O.B. Slatina (3.025 
p), Fabrica de zahăr Corabia 
și Vulturii Balș. ultimele cu 
cite 2.800 p. Cum va arăta 
bare acest clasament la fine
le anului ? ...

Am vizitat județul Olt in zilele fierbinți rină oamenii moncu dr pe 
aceste meleaguri, rcevaluind posibilitățile de care dispan. iți W*>- 
mentau in mod considerabil angajamentele lone in endml întrecerii 

socialiste, hotăriți să realizeze, m cinstea Conferinței Naționale a poetădn- 
lui și a celei de a XXV-a aniversări a proclamării Republicii, bunuri mate
riale mai multe, mai ieftine, de calitate superioară.

tn acest climat creator, de înaltă exigentă și responsabilitate camu- 
nistă, s-a desfășurat conferința extraordinară a organizației jedețene de 
partid.

Integrindu-se in entuziasmul cu care întregul nostru popor inumpină 
Conferința Națională a P.C.R. ți pătrarul de veac al Repub&en, puliiuii 
antrenați de comuniști, muncitorii, inginerii ți tehnicienii. Inrrițorii de pe 
"goarele județului Olt ți-au exprimat but li im de a-ți inreci etatwile 
pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor actuaMui cincinal.

Astfel, vor fi produse suplimentar I OOa tone de atamMu. 2 Ma tone 
de produse cărbunoase, 1 000 m.c. lenta, productivitatea avnefi va 
față de plan, în medie cu 4 813 lei pe salariat.

TOATE ACESTEA VOR FACE POSIBILA REALIZARE! PE IXSIM- 
BI.t'L INDUSTRIEI JUDEȚULUI OLT \ I SEI PRODLC1I! M plivi >. 
T .RE DE 50 DE MILIOANE I M. ASIGI RIXDl -SE ASTFEL Rl\II/\ 
EEA PLANULUI CINCINAL ÎNAINTE DE TERMEN.

In acest context se creează noi premise pentra dezvoltarea, ia perime
trul județului, a mixării de educație fizică ți sport.

Inventarul sportiv va spori considerabil iacă ia acest 
cîteva din principalele obiective ce se vor realiza :

SLATINA ® Sală de sport cu o capacitate de 1 000
realiza cu sprijinul organelor locale de sUX ți cu o caotnbațic de ■> «n 
din partea Consiliului Național pentru Educație Fizică ți Spart • 
dion cu o capacitate de 15 000 locuri Se va coasirtii prin eforturile Cau 
siliului popular județean și ale Consiliului județean al siadicateiav 

CARACAL ® Bazin olimpic <ăh m) cunstratt prin
• Amenajări sportive nautice (in peruaetral parcatei ți i 
acest oraș).

BALS • Sală de sport (pe lingă Scpala geaerală nr 
impunere.

* Sală de sport (eu cootribuUa C-A-PJ. 
*> Baza sportivă .-Pari” (cu tiiraaii praiiw jacuri

In plus, cu sprijinul Inspectoratului scalar jadețeaa (împec 
neral. Prof. Florin Petrescu), un număr de 12 țcoli vor beseGcia de 0®«- 
nuri bituminizate. In același timp Uree] nr. 2 dia SlatlM va R dotat 
cu o sală de sport avind o lungime de aproximativ 2S

CORABIA • 
tive).

• Oină, sportul nostru na
țional, are la Drăgănești Olt 
practicant! inimoși 
în rîndul elevilor 
rale. Inițiatorul 
de oină la nivelul 
selor este prof. 
Pentru modul exemplar 
care este popularizată oină in 
acest județ Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor a 
hotărît ca finala ediției 1972 
a „Cupe; Speranțelor' să ai
bă loc la Slatina. Evident, o 
măsură încurajatoare, stimu
lativă.

mai ales 
școlii genc- 
întreccrilor 

tuturor cki- 
C. Flăcăul, 

în

P'oape o treime din numămtl c 
care lucrează la Uzina de alum 
jț-a făcut din exercițiul fine o tn* 
aeletnicire aproape cotidiană.

♦
L'uu au făcu: ceva mai mult: 

cu gish elan, timp — și avind ț» 
aptitudini — s-au dedicat perfor
manței. Așa s-a înfiripat secția de 
luate, acum in prima divizie a 
țării — locul 2 m seria de Est. ia 
egalitate de puncte cu prima clasa
tă. Steaua_ Lupte insemrund o 
pleiadă de monoton foarte tineri, 
cu o comportare exemplari in pro
ducție și in viața sociali (Cretu. 
Liugumm, Mustață. Calotă. Popa, 
Subnet. Husar», Rada. Arsenie. 
Mutai. Chițu). Cei doi antrenori. 
D. Bărtouiescu ia seniori și 11. Popa 
ia juniori au făcu: in toate cazu
rile o bună selecție.

Prin tradiție fi perspectivă ar 
u-mea boxul. mai ales la nivelul 
junturilrr Terpovici. Coț. fi Spac 
comisii. la —4lu«u»ii«*, o ștafetă 
glorioasă. ajutați firește de doi 
maeștri ai pugiiazului care știu in~ 
totdeauna ce cor. IHe Pițu fi — 
ctennter — Patriciu MUcoveanu.

Fotbalul — a se citi Oltul Sla
tina — se află incad-at intre echi- 
șseie din Divizia C. seria aVl-a. pe 

loc de frunte Promisiuni pen- 
t-u șsromware în -B" Bineînțeles,, 
doct eierii antrenardor Petre Fe- 
nâu fi Cecstaatin Dută cor fi la 
fel de ambiți-fi ca ptnă acum.

Alte dtsriplme care vizează per- 
formanța t handbalul (parsicipar,- 
tă Ia campionarul de calificare), vo
leiul jruntafă in competițiile la 
niretnl județul*»: după un eșec 
ta baraj, an--’, trecut, acum echipa 
■titiit»l»i Puiu Gberian — cea 

răsputeri

Pe saltea. Dumitru Calotă, unul din cei mai. valoroși luptători de grcc:)- 
romane de ia „Aiuminiu". iată-l finalizind o ccnlurctre laterală, întt-un 

campionatului Diviziei A...meci din

promovarea

etapa a Il-a a

în ..B“). popi-

• Județul Olt are un cam
pion ■republican foarte tînăr, 
pe elevul Mugurel Petrescu 
de la Liceul nr. 1 din Caracal; 

de 
ta
uri

maes- 
orașul,

„Căluțului 
micilor 
este ca 
mare

cîștigâtor al 
fildeș”'. Dorința 
hiști caracaleni 
maestru (sau un 
tru...) să le viziteze „ . .
sâ-i provoace la un simultan. 
N-ar fi deloc lipsită de inte
res o asemenea inițiativă. Ce 
spuneți, Victor Ciocâltea s?.u 
Florin Gheorghiu ?...

• De Ia fotbal de masa 
la... performanță. II realizea
ză cei din județul Olt prîn- 
tr-un campionat sătesc cu par
ticiparea 3 peste 50 de echi
pe. Acum competiția a ajuns 
la a IV-a ediție. Echipele care 
se clasează pe locul I parti
cipă automat la barajul pen
tru intrarea in campionatul 
județean, oficial. După Cotea- 
na. Dobroteasa și Tia Mare, 
cine va fi norocoasa cîștigă- 
toare a acestui. caxnnippuJ’ ,

A

najarea unui complex sportiv pro
priu. Promisiuni s~au mai făcut, e 
drept, dar au rămas in acest sta
diu Acum tinerii iubitori ai spor
tului de ia „Aluminiu" îșl leagă 
toate nădejdile de conducerea uzi
nei (director general, ing. Ion Bu- 
da), de înțelegerea pe care comite
tul de partid (secretar. Marin Bai- 
cu) și comitetul sindical (preșe
dinte, Ion Marin) au dovedit-o nu 
o dată față de tineretul sportiv..

Un complex sportiv la' ..Alumi
niu". realizat cu forțe strict 
cale, prin muncă patriotică, 
un deziderat care s-ar putea 
plini în viitorii ani. Tineretul 
uzină — sîntem convinși — va 
punde PREZENT, din toată inimv, 
la materializarea unui asemenea 
proiect !

pentru 
cefe.

Este 
performanță ? Dacă socotim 
ce masa dispune Aluminiu Slatina, 
desigur ar fi loc de mai mult. l5ar 
să nu uităm că această asociație 
sportivă nu dispune de- -emuli ti i 
prea strălucite pentru practicarea 
sportului la un nivel care să depă
șească granițele orașului și ale ju
dețului Practic: Aluminiu e^te
subordonată în privința bazer ma
teriale organelor sportive - locale. 
Sală, stadion, celelalte amenajări 
sportive. Asta înseamnă pierdere 
de timp, irosire de energie, dacă 
ținem seama că uzina se află la 
nu mai puțin de 3 km de oraș.

Există promisiuni pentru o sală 
de sport și in general pentru ame-

mult ? Este puțin pentru
de

ÎNSEMNĂRI

lo- 
lată 
im- 
din 

râs-- ■

*'? sa.

e-

ne-
co-

dintre 
exem- 

tnuncă.

CUPA FETELOR"

în 
si

Ă-
exem-

Evident, ia Slatina ma. act-veoză 
și alți boxeri — „cocoțu* M. Co
vaci și C. Oriei, semigrev. V. Fetea 
și mulț: colegi de rmg de La —A1&- 
miniu*. Cînd se gîndesc. insă, la re- 
înnodarea bcxul
nen:
U:-C 
artei

MAI MULT DECÎT 0 PROMISIUNE

tnă sport, se bucură de multă atenție in rîndul tineretului din județul Olt. Iată o imagine dintr-o acțiune 
de masă organizată pe străzile orașului Slatina.

â 'ud.upr rfTP
J iacatei dm

D pria

• Mulți oameni miriunuți 
numără județul Olt. Vă ru
găm să rețineți trei dintre a- 
ceștia. pentiu entuziasmul cu 
care, în calitatea lor de con
ducători ai unor sectoare de 
producție, se consideră, tot
odată, si animatori ai activi
tății sportive : ing. I. Tătaru, 
directorul Schelei Ciurești. 
Constantin Stan, șeful Depou
lui C.FR. Piatra Olt și mg. 
I. Diaconcscu. din conducerea 
Fabricii de osii și boghiuri 
Balș. Fiecare din ei ar meri
ta un portret în extenso...

VA MAI AMINTIT! DE ASII»

DOXULUI SLĂTINEAN?
Anul acesta, la 

Sibiu, la finalele 
campionatelor na
ționale 
juniori 
un elev din Sla
tina, Constaniin 
Terpovici, a îm
brăcat tricou] de 
campion la ca
tegoria mijlocie 
mică. Faptul a 
fost înregistrat cu 
emoție în ora
șul de reședință 
a! județului Oit i 
oare . acest suc
ces să vestească 
o reînnodare a 
tradiției boxului 
s'.ătinean ?

Dacă lîngă 
povici îi 
alătura pe 
(categoria 67 kg.) 
și Coț (categoria 
52 kg.), finaliști
la una din „zo
nele" aceleiași 
competiții, poate, 
în fine.ca un ase
menea moment 
de relansare să 
intre în discuție...

★
Da, la Slatina, 

cu ani în urmă, 
boxul a avut o 
excelentă bază 
umană. Aici a lucrat ca antrenor 
maestrul Cristian Panaitescu, a:c: 
au fost descoperiți și aduși in 
prim planul performanței pugi'is’.i 
de valoare națională ca Ion Popa, 
actualul antrenor federal. Petre 
Brătescu și Gheorghp Lungu. O 
curiozitate : toți acești boxeri ?.u 
urcat în ring în limitele catego
riei mijlocie (Lungu, un timp ș: J 
semigrea).

Au fost am de glorie, de mari 
satisfacții 
lui din 
trenorul 
pentru cel care l-a u 
estrul r_—1-1- ” .1

de box 
mici —

Ter- 
vom 
Spac

In ring, Constantin Terpovici. 
juniori la mijlocie mică, tn colț, antrenorul llie Pi,

pentru iubitorii sporui- 
orașul Slatina, pentru an- 
Cristian Panaitescu, apoi 

irmat, ma- 
Patriciu Milcoveanu.

★
Slatina, lucrează ca 

al tinerilor pugiliști.
Ilîe Pițu. Și. pe cit 

bine. Este

Acum, în 
îndrumător 
fostul boxer 
se vede, lucrează bine. Es’.e un 
om pasionat, conștiincios, un exem
plu personal de cetățean. N:c: ca 
se putea găsi un pedagog ma: 
indicat pentru a pregăti viitoarea 
generație de pugiliști slatiner.i. 
Activitatea și-o desfășoară în ca
drul asociației sportive „Aluminiu* 
și sub Îndrumarea directă a or
ganelor sportive locale, a celor 
județene. Uie Pițu este ajutat, în 
același timp, de maestrul Patriciu 
Milcoveanu, nelipsit și acum — la 
aproape 60 de ani — din via^a 
pugilistică a Slatinei. Vine la sală, 
ajută Ia organizarea galelor, dă 
sfaturi celor mai mici, le evocă 
momente din anii de glorie^..

CARNET SĂTESC

Curtisoara si Vădăstrita5 > >

Izbiceni si Stoicănești

tuturor 
tirwn.oe Ucali. In ma
terie de orgaairare a vie
ți: sportive, greul cade 
pe umerii profesorului 
Dunilru JiamL Dar omul 
s.mte că nu este singur 

aarșe suP-et In toi cvea 
e. Duminicile cul- 
ponive, alcătuirea 
rcfiipe prezente în 

campionatele județene 
de volei, de 4 ani 

campioană.
2. Ia fel ca 
tenisul de 

sndbalu) pe locui 
trecut, fotbalul 

pe D. Mai Mne de 300 
de tineri din Izbiceni țin 
sus Hacăra sportului.

—Aproape la fel se pe- 
trec lucrurile și la Stoi
cănești. Tinerii de aici 
beneficiază de o bună 

sportivă. Acum se 
dese chiar ia o sală, 
o vor face, atît timp 
au in mijlocul lor un 

președinte al C.A.P. ca 
Dumitru Tudose. întot-

ina sensibil și la 
e sportivilor din 

mina .Sportul înseamnă 
tuliură*. așa gindește 
președintele C.A.P. Și 
asta explică și marea sa 
mobilitate.

Dorința de a asigura 
sportului un făgaș de o 
rodnică dezvoltare este 
caracteristică Ș altor co
mune din județul Olt — 
Făgețelu. lanca. Gosta- 
>ăț. In această ultimă 
comună, primarul Patru 
Gavrilă, înțelegind să a- 
plice Legea nr. 20. se în
grijește personal de a- 
menajarea unei săli de 
sport. II ajută llie Du
mitru, președintele aso
ciației sportive din comu
nă. toți prietenii exerci
țiului fizic, fie că acesta 
vrea să însemne fotbal, 
ciclism, turism etc.

Se face o treabă bună 
în județul Olt. pe firul 
activității sportive la 
sate, acțiune de care este 
legată nemijlocit activi
tatea neobosită a multor 
cadre didactice, a nume
roși activiști ai organiza
țiilor de partid și de ti
neret.

Oricît s-ar părea de ciudat, 
dar în județul Olt fetele, tinere 
salariate, la diferite întreprinderi, 
de la „Steaua roșie" Slatina. Fa
brica de zahăr Corabia, Fabrica 
de conserve Caracal, cele care 
lucrează in diferite sectoare ale 
industriei focale ețc., .participă cu 
însuflețire' la activitățile sportive 
de masă. Izolat. în cadrul asocia
țiilor sportive de care aparțin, dar 
și compact,, cum s-a întîmplat a- 
nul trecut. Este vorba de „Cupa 
fetelor".

Mai bine de 800 deținere mun
citoare, tehniciene și funcționare 
și-au dat întilnire Pe terenurile 
de sport, in întreceri de atletism, 
tenis de masă, volei, handbal și o- 
rientare turistică. Iarna — în ca
drul aceleeași cupe — au luat 
parte la un cros al zăpezii.

Acum, sub îndrumarea C.J.E.F.S. 
Olt și a organizațiilor sindicale 
se pregătește cea de a doua edi
ție. Discip'inele au rămas aceleași. 
In schimb numărul participante
lor va fi cu mult mai mare. Ește 
suficient să amintim că la Fabri
ca de conserve din Caracal lucrea- drăznețe. 
ză nu mai ouțin de 2 000 de ti
nere. Cel puțin 30 la sulă 
ele sînt tentate să urmeze 
piui tovarășelor lor de

prezente anul trecut la .prima 
diție a „Cupei fetelor".

Pentru sportul feminin, 
multe unități industriale există 
un climat deosebit de propice, 
vem în față, convingător,
piui Fabricii, de zahăr din Cora
bia. obiectiv nou . pe „hpfta econo
mică a județului Olt, teu frumoa
se rezultate în1 producție. Ing. 
Gherghina Pică, directoarea fabri
cii este animată însă de dorința 
de a face din fetele ei și vrednice 
sportive, lată de ce a fost prima 
care a încurajat organizarea gim
nasticii la locul de muncă și mai 
ales de ce este preocupată să asi- ■ 
gure salariatelor fabricii un com
plex sportiv. Încă în acest cin
cinal — terenuri pentru volei, te
nis, handbal și baschet, o arenă1 
de popice și chiar un bazin de 
înot. Sprijinul pe care conduce
rea fabricii îl primește din partea 
comitetului de partid (secretar, 
Petre Dobrotescu), al organizațiilor 
de sindicat și de tineret, iată ga
ranția realizării tuturojr acestor 
obiective ce par deosebit de în-

■ te

□□□□□□□□□□□
„PRIETENII PEDALEI" PRIMA FILA DINTR-0 VIITOARE

ISTORIE A CICLOTURISMULUI

• Prieteni ai sportului exis
tă și in rîndul directorilor de 
școli, lată cîțiva dintre ei : 
Ion Florescu (Liceul din Vă
leni), Ion Mateescu (Liceul 2 
Slatina), Constantin Falcău 
(Școala generală 2 Balș), llie 
Matei (Școala generală de 10 
ani din Drăgănești Olt), Elena 
Tăvălug (Școala generală 1 Ca
racal). Traian Tudorache (Școa
la generală Piatra Olt). Este 
evident faptul că atunci cinrt 
elevii găsesc în directori ori

care îi înțeleg, 
este pe deplin

mii oameni 
cauza spoitului 
ciștigată...

demnă de cei
Au ron- 

gene-

• O faptă 
mai mici cutezători, 
lizat-o pionierii Școlii 
rale nr. 3 din Corabia. Con
duși de prof. Darius Stănescu 
pionierii din Corabia au urcat., 
anul trecut, pe vîrfui Foitca 
(1971 m) din munții Cibiair- 
lui aride au montat o placă 
comemorativă cu următorul 
text : ..Mulțumim din inimă. 
Partidului !“

• In județul Olt își desfă
șoară activitatea 47 centre dc 
inițiere in sport cu peste I 200 
de copii la fotbal, volei, tenis 
de masă, tenis de cimp și salt. 
Cele mai bine organizate: 
Oltul Slatina, (fotbal). Petro
listul Potcoava (volei). Con
structorul Slatina (tenis de 
cimp). Muncitorul Spartac (te
nis de masă). Fulgerul P.T T 
Slatina (șah).

• O frumoasă inițiativă a
sindicatelor din orașul Slati
na : amenajarea de. spații
pentru sport în zona unor car
tiere de locuințe și în peri
metrul unor școli și licee. Sîrrt. 
vizate, într-o primă etapă, car
tierele Crișan și Progresul (și 
implicit școala generală nr. 5., 
Liceul „Idn Minulescu". Li
ceul nr. 2). Acțiuni asemănă
toare sînt proiectate și în ora
șele județului : Corabia, . Balș, 
Caracal și Drăgănești Olt, 
prin colaborarea dintre consi
liile -populare și comitetele 
sindicale. Salutăm inițiativa !

într-un județ tinăr 
Oitul. cicloturismul nu 
rea o tradiție. Încearcă 
creeze cei mai— tineri 
cuitorii acestei frumoase 
grafice, pionierii. Modalitatea di 
regtă — cele două trasee Pe care 
cravatele roșii le parcurg în prima 
săptămină din vacanța mare.

Primul traseu (275 km.) : SLA
TINA — Găneasa — Balș — 
Oboga — Iancu Jianu — Mom- 
nești — Cepari — Doba — Stre- 
jețtii de Jos — Drăgășani — Ver- 
guleasa — Dobroteasa — Topana — 
Bărăști de Vede — Colonești — 
Optași — Valea Mare “ SLATI
NA.

Traseul al doilea (300 km? : 
SLATINA — Slătioara — Biinco-

CU

p
irm — Caracal — Vlădila — Vi- 
țum — Corabia — Potlogeni — 
x-ărițoara — Gostavăț — Diăgă- 
nc-.li Olt — Coteana — Brebeni — 
SLATINA.

Deci, o rută care vizează loca
lități din partea de nord a jude- 
r_.u: și o alta care atinge firul 
Du nării

La ediția inaugurală a acestor 
acțiuni cicloturistice inițiate de 
Consiliul județean Olt al organiza
tei pionierilor au luat parte aproa
pe 600 de cravate roșii, care S-au 
âuicintiuf-aț sugestiv „Prietenii pe
dalei*. Anul acesta .Prietenii pe
dale;"' îșs vor spori rândurile.

Ș: este firesc, deoarece în fiecare 
dintre așezările amintite mai dbs 
trecerea caravanelor cicloturistice

momente 
sportivă, 
făcut ur. 
multiple

pionierești au coincis cu 
de adevărată sărbătoare 
Copiii s-au cunoscut, au 
schimb de experiență pe 
planuri tin raport cu preocupările 
lor sportive, cu dorința de a cu
noaște cit ntai mult din istoria 
meleagurilor vizitate), s-au hotă- 
rit să întoarcă vizitele. Așa s-au 
născut .satele de vacanță", dru
mețiile în ospeții. multe alte for
me de practicare a turismului L.a 
Slatina — pe dealul Grâdiștei — 
la Balș — Pe malul Oltețului, la 
Caracal — în pădurea Reșca și în 
multe alte locuri pitorești ale ju
dețului Olt. pionierii au făcut po
pas de cîte o săptămină. învâțind 
nu numai cum se montează un

cort ci — ma, important — autu- 
gospodărindu-se. Sigur, nu spunem 
lucruri noi. în multe alte județe 
pionierii practică și ej turismul' și 
cicloturismul în proporție de nursă, 
dar pentru un județ tinăr Ca Ol
tul sublinierea aspectelor de nu: 
sus. generate de o nestăvilită sete 
de cunoaștere, am socotit-o nece
sară.

.Prietenii pedalei” tinde să de
vină o acțiune de anvergură. Prof. 
Gb Șerban. șeful secției spoit-tu- 
rism din cadrul C.J O.P Olt ne-a 
supus un proiect pentru vara anu
lui 1973. Se preconizează ca ia a- 
ceste trasee cicloturistice să parti
cipe și pionieri din județele ’imi- 
trofe-Argeș. Vîlcea. Teleorman și 
Eolj. Foarte bine, copii !.„

Gimnastica preocupă mult pe elevele de la Școala generală nr. .5 din 
Slatina Iată-le intr-un exercițiu din cadrul concursului „Grație și 

armonie".
Pagină redactată deTiberi^STA^A

ilustrația — Constantin LAVRTC

(
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CAMPIONII

FESTIVALULUI PIONIERESC DE MINIBASCHET TEODOR NICULESCU
A XlV-a EDIȚIE A J.O.: LONDRA. -948 box rezervate tine- 

plăcutele momente 
consacrate tinerilor 
pugilismului conti- 

a trecut neobservată

Zăpușeala ce se pornise ieri, 
incă din primele ore aie dimine
ții. nu i-a împiedicat pe partici- 
panții Ia ediția a VI-a a Festiva
lului pionieresc de minibaschet 
sâ-și dispute cu ardoare meciurile 
decisive pentru locurile premiate 
ale întrecerii. Feriți cit de cit îm
potriva arșiței de stejarii ce în
conjoară terenurile de bitum de 
la Palatul pionierilor, micuții bas- 
chetbaiiști au făcut din plin do
vada bunei lor pregătiri și a am
biției ce-i anima pentru o com
portare cit mai onorabilă. De alt
fel. fiind vorba de pregătire, este 
cazul să subliniem cu multă s î- 
tisfacție că. față de acum patru- 
cinci ani. nivelul mmibaschetuiu; 
este superior cu două clase. Se vă
dește. în momentul de fața, pre 
•- cuparea profesori’or pentru o pre 
gătire fizică adecvată și. mai cu 
seamă, pentru însușirea cit mai 
profundă a elementelor de bază 
clc tehnicii și tacticii- individuale. 
In plus, ceea ce nu es-e de loc 
neglijabil si oglindește orientarea 
sănătoasă a antrenorilor, presingul 
a fost aplicat frecvent și uneori cu 
rezultate favorabile (cazul partidei 
dintre Se. sp. Oradea și Șc. sp. 
București, 
cuperat. in ultimele minute, 
handicap de'Cinci coșuri și au ciț 
tigat tocmai datorită acestui 
tem modem de apărare-atac). 
clasamentele finale :

Băieți I ; 1. SC SP. TIMIȘOARA 
■prof. S. Bor's). 37—31 in Qaaia 
cu. Se. sp. Pitești. 2. Se. sp.

tești (D. Georgescu), 3. Șc. sp. O- 
radea (A. Pop). 4. Șc. sp. 2 Bucu
rești. 5. Șc. generală 5 Roșiorii de 
Vede. 6. Șc. sp. 3 București. 7. Lie. 
..Bolyai" Tg. Mureș. 8. Șc. sp. Su
ceava. 9. Șc. sp. Botoșani. Coșge- 
leri : 1 D. OPRICA (Pitești) 67 p. 
2. V. Zgriban (Timișoara) 60 p, 
3 I. Socol (Timișoara) 58 p

Băieți 11:1 ȘC. SP 2 BUCUREȘTI 
■ Șt. Gheorghiu). 2. Șc. sp. Mediaș 
(C. Tătarul, scor final după două 
intilniri : 39—31 pentru Șc sp. .’. 
Coșgeter : E. MOR A (Mediaș) !3p.

Fete I: I. ȘC SP. PLOIEȘTI 
<G. Năstase). 41—38 în finala cu 
Șc. sp. Oradea. 2. Șc. sp. Oradea 
(T. Velciov). X Șc. sp. Brașov 
lena Roșu'. 4. Lie. ..Bolyai" 
Mureș. 5. Șc. sp. Br.câu. 6. Șc. 
Galați. 7. Lie. 35 București. 8. 
sp Pitești. 9. Ș . sp Mediaș, 
generală 69 București a fost 
minată pentru Reprezentări 
tale. Coșgetere : 
(Ploiești) 105 p. 2. Cătălina Gură 
(Ploiești) 104 o. 3. Ecaterina Szrbo 
(Oracea) și Paula Lupuian •B.-- 
șov) 81 o

Fete <1: L SC SP 
(Octavia Simon). 40—39 
cu Șc. st>. Sibiu. 2. Șc. 
(Maria Fleșenu». 3. Șc. sp. 
(N. Șufariu). 4. Șc. sp. Gheorahkm. 
5 Sc. =n 2 București. C«sțc«e;e .
1. MARIA MOCANI’ ISibiu) 43 p.
2. Mana Nich ta (Brașov) 41 p. 3. 
Maria Cieeo (Brașov) 39 p.

Premii pentru cele mai bune de
sene cv sritoect min-baschet - 1. 
EMIL CRETT Piteștii. 2. Mari
ana Băzăren (Sibiu l 3. Adria 
Rusnac (Brașov’

D. STĂNCULESCU

tn viitoarea campionatelor eu
ropene de 
retului, cu 
sărbătorești 
maeștri 
nentaL 
vestea promovării antrenorului 
Teodbr 
dicare în grac." meritată, pe care 
lumea boxului românesc a sp.- 
lutat-o cu satisfacție.

Froaspătul antrenor emerit, în 
vîrsiă de 41 de ani (născut la 
14 februarie 1931. in comuni 
Mihăești- Muscel). s-a dedicat 
boxului în toate etapele carie
rei sale. îr 1957 il găsim încă 
pugilist activ, disputîndu-și fi
nala campionatului național de 
seniori. Ia categoria semigrea, 
cu reputatul campion european 
Gheorghe Negrea, in 1954 și-a 
încheiat studiile. specializ.îndu-sc. 
firește. în box. la Institutul de 
educație fizică și sport. împreu
nă cu colegii de generație, nu 
ma: puțin devotați boxului :
Constantin Dumitrescu. Alexan
dru Vladar Si Florian Cos1 ii 
Tîr.ărul profesor de educație fi
zică aplică suma cunoștințelor 
sale de specialitate la clubul 
bucureștean de tineret .. Viito
rul- . din 1961 pină în 1968. cînd 
trece ca antrenor la clubul Ra
pid. căruia ii este credincios și 
astăzi.

în tot acest răstimp. Teodor 
Niculescu a format cîțiva boxeri 
de faimă, dacă n-ar fi si-j a- 
mințim decît De Victor Zilber- 
man. Constantin Stanef. Gheor- 
ehe Bădoi sau Gabriel Pometcu.

(cum ii spun

ai 
nu

EDIȚIA A

POSTBELICA

lupta a fost mult mai

iulie, o

1D

la Hcr- 
Henley,

f£- 
Tfc. 
sp. 
Se.

iată

Niculescu. A fost o „ri-

BRASOV 
in finala 
sp. Sibiu 

Pitești

CLASAMENTVL — NEOFICIAL
MEDALIIși pentru 

„templul"

2 
in care orădenii au re 

im

a putut sta lingă Zatopek decît 15 
ture, apoi a abandonat. Chiar și 
cel de al doilea sosit, algerianul 
din Franța. Alain Mimonn. a 
mas cu 47,8 
torului.

Pe 5000 m
strînsă. în eliminatorii, Zatopek a 
făcut greșeala de a se „bate" pen
tru locul întîi cu suedezul Erik 
Alildcn, deși ambii aveau califica
rea asigurată ! Acest efort inutil

t eli- 
rp.ie-

1. MAIA CLTO’.

ră - 
s în urma învingă

PRIMA OLIMPIADA

festă regretabilă. vorba de 
săreau in 

alfabetică, dar după cei

Nu s-a construit nici un stadion 
nou. „Empire Stadium" de la Wem
bley — sediu consacrat al '.portu
lui profesionist — a devenit pen
tru două săptămîni 
100.000 de spectatori 
sportului amator. O pistă pentru a- 

. lergări a fost urgent amenajată. 
Natația și sporturile dc sală — la 
Empire Pool ; ciclismul — 
nie Hill,: canotajul — la 
pe Tamisa.

In ziua inaugurării, la 29

Locul : Londra (Annual
Data : 29 iulie — 11 august 1M(
Participant! : 446.: de sport: i <dt:i

438 femeii din 39 de tâ r:
In program : 19 discipline spor:. 

138 probe
Sportivii români nu au participa*.

1. S.U.A.
2. Suedia
3. Franța
4. Ungaria
5. Italia
s Finlanda
7. Turcia
S Cehoslovacia
9. Elveția

10. Danemarca
11. Olanda

M. Britanie 
Argentina 
Australia 
Belgia

prietenii) a fost de mai multe 
ori antrenor al loturilor olim
pice sau naționale de seniori 
și de tineret. Numele lui râmîne 
strîns legat în special de „ge
nerația de la Bolzano" (echipa 
de tineret care a înfruntat for
mația vestită a Italiei) și de re
centa .(garnitură europeană" (de. 
Iii Turei pină la Babescu).

Teodor Niculescu intenționea
ză să poarte această tînără for
mație pină la viitoarele cam
pionate europene de seniori de 
la Belgrad (1973), dar nu ex
clude posibilitatea ca unii .din
tre membrii ei (Turei. Cendu- 
rat. Lazăr, S. Cuțov și chiar 
Culineac) șă fie incluși in lotul 
olimpic încă anul acesta.

Accidentat l.g mina dreaptă, in urma unei explozii, armurierul maghiar 
Kâroly Takăcs învață să tragă cu mina stingă și reușește să devină 

“ * campion olimpic lă pistol viteză .'

căldură lbrțcraz “ se abătu asupra 
Londrei : 40’grade la umbră ! 
Ceremonia a^ durat vreo două orc. 
N-au defilat,, desigur, toți partici- 
panlii. MulțFs-aii ferit să pățească 
precum colegii lor care au leșinat 
de irisolațic său și-au ’ pierdut re- 
,zct*ya de . energie și , (desigur, din 
șâb’sc.'..), Donald Finley, record- 
■rfiănul Europei pe 110 m. garduri, 
rostește, jiirămîntul olimpic.

■ - Atletismul’ a fost din nou în cen
trul atenției generale. Dar au lipsit 
doi dintre cbi mai- mari atleți ai 
lumii; caro între anii 1942 și 1945 
au doborit toate recordurile mnn- 
(iiale de- ^cmifoncl : Gunder Hăgg

m're 'dm’». pe via'.:, pentru prcfi'- 
slonism, cei doi nu au mai putut 
sprijini echipa olimpică a Suediei. 
Au absentat, apoi, sportivii sovie
tici. ca și atlețîi altor țări (ger
manii. japonezii). Din 1 păcate, nici 
atleții noștri nu au putut partici
pa — deși unul dintre ei. ar fi me
ritat cu prisosință să fie pe pista 
olimpică : Ion Moina : in anul
care medalia de argint pe 100 m 
se ciștigă cu 10.4 s, sprinterul ro
mân. cel 
pean al 
la Cluj, 
propriul
.. Nici n a trecut bine o jumătate 
■de oră de la festivitatea de deschi
dere, și primui campion olimpic 
urcă pe podium : Emil Zatopek, 
care ciștigă aiei cu o ușurință ului
toare proba de 10.000 m. Record 
mânui mondial al distanței, finlan
dezul Viljo Heino, demn urmaș al 
hiî Nurmi $F faVoritul probei, nu

va costa victoria finală... Ultima 
parte ă finalei a fost intens dra
matică. De la 3500 m belgianul 
Gaston Reiff se distanțează cir ad
versar și ia uri avans considera
bil. Dar în ultimul tur revenirea 
lui Zatopek este formidabilă. Cu 
grimasele lui, devenite proverbiale, 
cu răsuflarea atît de ritmică incit 
i s-a spus maj apoi ,.omul-locomo- 
tivă". Zatopek îl ajunge din' urmă 
pe belgian și pierde doar cu un 
piept pe linia de sosire !

La una din probele atletice, in 
care avem pretenția că rezultate
le -sint de un adevăr cvasi-absolut. 
vremea a jucat concurenților o

___ . E 
plusalt Cnncwenții 
dine i “ ’_______ ~ ____
litera A. o furtună puternică 
abătu: asupra stadionului. împiedi- 
cind continuarea probei Ij relua
rea ei. pista de elan se mutase și- 
iată. ca urmare, clasamentul fina:: 
1. A hman (Suedia): 2 
frica de Sud)_ ;Ei nu 
garantă, cei mai buni 
această probă !).

Printre ceilalți atletr
<«*• 9e sicarul jamaican 
care--* participat la

Astăzi restanta: FARUL CONSTANTA 
- UNIVERSITATEA TIMISOARA

în

mai rapid alergător euro- 
vremii, parcurge distanța, 

in același timp, egalînd 
său record național !

FRANCINA (Fanny) BLANKERS— 
KOEN. atletă olandeză, născută la 

aprilie 1918. a fost vedeta incon
testabilă a ediției. Duoă ce a 
curat destui de obscur. în 193G. 
Berlin. ..olandeza zburătoare" 
a fost poreclită), mamă a doi 
pii și soție a unui reputat ziarist, re
vine. la 30 de ani în arena oHmpteă 
și cîștigâ toate probele de alergare, 
obtinînd 4 medalii de aur (109 m. 200 
m. 80 m. o. și ștafeta SxlOo m). Ea 
ar fi putut orobabi] ciștiga si sări
tura în înălțime da care deținea re
cordul mondial cu 1.71 m). dacă ora
rul prea încărcat î-ar fi permis să 
participe. A fost dublă campioană 
europeană fn si triplă campioană 
în 1950. 
detinut 
gări pe 
turtle în înălțime si in lungime, pre
cum și ia pentatlon.

la vîrsta de 32 de 
recorduri mondiale la aler- 
Dlat §i oe garduri, ia sări-

- Avery (A- 
erau. cu si- 
din lume la

vom remar 
Arthur ’.'. ini. 
trei probe.

a c îșUea? 4 -1 m in 46.2 s. s-a cla
sat ai doilea la 800 tn în 1:40.5 si 
a abandonat in finala ștafetei de 
4 x 400 m din cauza 
expiicabii: alergase.
3 ori fiiO m și de 6 

Scrimera maghiară
realizat o performanță remarcabi
lă. cîștigînd proba 
Berlin (in 19’6) și 
manța după 12 
faptă n-a mai fost 
o altă sportivă.

iraui elaca.t 
in fi zile, de 
ori 400 m !
Elek flona a

de floretă ia 
repctind perfor
am ! Asemenea 

săvirșiîă de nici

Astăzi, duminică, la Cons 
se ciesfâșMFă penultimul meci 
tant) din divizia A. intre Univer
sitatea Timișoara, campioana ac
tualei ediții, și Farul C'wstanu 
Un meci ‘ in care t-.mi^orerti sin: 
deciși — ne-au deoarat-o — sâ 
obțină măcar un rezultat egal oen- 
tru a se distanța cei puțin cu un 
punct 
Șt. nts ■Pctro^.'

în clasament de -secuadi-

— Gri vi ța Rcx

Clasamentul. ^re urmat -
rec .

K * « 81:115 M
x vohr. tmt-s- 21 n « « îi
X Di'Mfi'.o Buc- 32 14 2 4 29SUA xr
1- Stea-aa Buc. 13 4 5 Mino 52
r GT-V-î^ &»_•*?<*: 21 11 4 4 274^41 •7

<. C-S-M- Sibtu 22 9 1 12 1*7:191 41
X R almertE. Birted 9 l 12 IM .19» «
X C-te
1. «r- i*r-

9 4 11 1(3 il
22 t • 14 IW343

w sportul studențesc *2 7 1 :< n
11. Gfor-a Buc. 22 5 1 33
12. Agronomia tt 4 4 u iH^n M

• Ultimul meci restant al cain-
pionr.tuhii ■ Farut 
te 1 iulie.

* Perioada translerâritor la rnț

AZI, ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A
A», .... ■ ... . . .. ,...

rămas bun și de pi omisiuni pen
tru anul viitor. Grisul nu mui are 
ce pierde, adversara sa de azi, 
Steaua, la fel. iar de aici un meci... 
cuminte. într-e etapă cu aii tea 
jocuri fierbinți.

a ave;, o Vară și o vacanță 
tită. Dar cineva trebuie să 
cm amărăciunea retrogradăn' 
Cine va fi ?

Teoretic si Farul e o posibilă 
candidată, deși constănțenij au ne
voie de un singur punct, și acela 
Pe teren propriu !

La Cluj și Arad au loc două me
ciuri care altădată ar fi fost ca
pete de 
conturile 
mos al 
ruit mai 
puit cineva, iar ..U“ Cluj, cu gol
averajul său bun. e sigură de pre- 
'zența. 
petiție 
U.T A. 
pe. S.
aspirații, acum cu gindul la locul 
4. în cate iși pune ultimeie spe
ranțe. Dar acest loc pare a fi des
tinat Iui A.S A Tg. Mureș — o 
revelație a acestui campionat, bine 
înțeles dacă in orașul de Pe Mureș 
nu se va intimpla duminică o mi
nune — sau poate Steagului roșu. 
In fine, la Oradea e meciul de a- 
dio al echipei- lui Viad, meeiul du.

li’.ds- 
guste

durile de la Tg. Mures. Petroșaai 
și Brașos. Pe aceste trei... ..fnw>- 
tun". intr-un dialog la distanța, 
se va decide rine va părăsi prima 
scena a fotbalului nostru, alâtun 
de CrișuL

La Tg_ Mureș. Petroșani și Era 
sov. Polnehnica. Jiul.
CER, Cluj vor
gate de acest...

CITIȚI NR. 12afiș. Dar pentru Rapid 
sînt încheiate, visul fr'.t- 

„Cupei UE.F.A" s-a nă- 
ușor decit și-ar fi meni

Petrolul și 
incerca să Se a- 
uliim pai. pentru

AL REVISTEI ILUSTRATE

ca

In cawuiuM* pe echipe

ani A

Fanny Blankers-Koeu

PROGRESUL BUC. POLITEHNICA CLUJ 19-5
< întâlnirea divizincat 

dintre echipele PolBe! 
Frogresui Eucurw.. orugr. 
terenurile din parcurile orașului s-x. 
desfăsuiat. in nc<3 de «•jp.ri. . - 
ta te a formației oaspe. Tenismer.li 
din Capitală sa repurtai ur succes 
clar — sror 19—5 — rezultat care 
putea fi insă tna: <nns. dacă : 
vnee partide clujenii nu s-ar fi 
speria*. de_. râfcrie. AstfeL Ma 
rieta Ghercio’u a avui un set *6—4> 
și avantaj de *—i in cei d,? ai 
doilea. în fața Simonei Nunxve lier. 
A fost insă egalată, pterzind 
nu numai acest -e: (a—7). 
demoralizată- si pe uriitâtorul 
♦cor: l —fi Vera Rado și E" 
rina Ros-.jiu au '—r-. un joc e- 
ch’libzat. viu disputat. Clujeanca 
a condus cu 5—3. acind și setări, 
dar experiența lu: R<isianu si-a 
spus arviRtul. ett adjudecind.: și 
mtilnîroo in două seturi Jungi ‘ : 
7—5. 9—7. La te s-au petrei at

□r it ir* partid: de juniori Szi-
Russen. ciștigatâ dc u?ti-

7—5. 10—8. după re chi- 
setul H. a condus cu

mul eu 
jeanul in 
4—0!

Gazdeie 
victorie Ia 
rechea Boldor. 
pus de 
și...iu cu 4—o. 6—l. S—4.

Alte rezultate (primii sin 
câtnrii clujenii: Boldor — 
4—6. 1—fi. Kom-oroczj 
4—8 0—6
6—3. 4—d. fi—1. Boidpr 
șan 0—6.
— Mihaek. Nosa I—6. 2—e S Ne 

Rwsen 6—n. 3—7. G—3 M 
(>■ 0.

au obținut o frumoasă 
dubiu mixt, unde 

Vera Rado a 
cuplul Mureșan Ec.

1*- 
d:s- 
Ro-

O Nc&m

Oriei
Muteșan 

A Vizirii 
— Mure

•3. 4—6. Sjian Mane

șru
Gbercioiu — Fo‘t;eka 6—1 
Komnroczi. BA.dor — Ovrei. Muce- 
ș'in 6—8. 6- 2. *)■■ -fi. Xecru.
gh; — CurcăC Russen 6—1.

Sd.H-
2—6

I

ÎN VIZITĂ LA BRAZILIENII HANDBALULUI

Următoarea adversară a 
t.i lor va fi e- hipa Construcții 
rești intilnire programată 
marți - m ercuri (jocul cu S’eaja 
s-a amînat).

clnje-
B’«cu

peul ru

(Urmare d'n vaci 1)

■ic a intercepta toate rachetele ad- 
l vgrse).

Cprea Vlase îmi spune din mers: 
„Dacă pui mina pe cureaua biciu
lui, frige. Nu știu dacă se mai 
poate face ceva peste ceea ce fa
cem".

Băieții au intrat la dușuri Ră- 
jnt'n cu Nicu Nedef, Curg aminti
rile Acum 10 ani am scris repor-

■ tajul „Victoriei de la Dortmund"
J-arri întîmpinăt pe handbaliști la 
Craiova. A fost prima ’... ....
victorie. A urmat Praga. A urmat 
Parisul...

Cele trei
întrerupere : Stockholmul.

■ fotbaliștii brazilieni, a căror triplă 
are ți ea o singură întrerupere, la 
Londra, in 1966).

Echipa de handbal a României 
își va apăra cele trei titluri la 
Munchen. peste două luni. Brazilia 
iși va apăra și ea tripla cunună la 
Miinchen, peste doi ani.

Dar paralela se oprește aici. As-

victorii au

lor mare

o singură 
(Ca și

ATLETISM : Stadionul Republicii, 
d a ora 17.15 : ..triunghiularul'1 fe-

. r.;r. România—Cehoslovacia— O-
iaada

CAIAC—CANOE : Lacul Herăstrău, 
de la or» 7.40 : „Cupa C.S S.” (Ju- 
nioP) .

FOTBAL: Stadionul „23 August , 
ora ■ Dinamo București—F.C. Ar
geș (divizia A) ;

Terenul Politehnica, ora 10 : Spor
tul studențesc Buc.—Chimia Rm. Vil- 
cea (divizia Bl ;

T-renul Progresul, ora 10 : Pro
gresul Buc.—Portul Constanta (di
vizia B). . . „

LUPTE : Sala Floreasca. de la ora 
t»: întreceri în cadrul celei de a 
xi-a ediții a Turneului internațional 
de lunte (greco-romane și libere) al 
României. , ,

MOTO : Stadionul Metalul, de Ia
ora 10 : etapa a IV-a a campionatului 

- republican de dirt-track.

tăzi, lucrurile sint 
Acum 10 ani. in 
la drept vorbind, 
puteri: Cehoslovacia și Suedia. In 
ultimul timp au apărut alte forțe : 
R D Germană. U R.S.S., Iugoslavia 
Ungaria Și nu numai ele.

Ce reprezintă handbalul româ
nesc în istoria celui mondial 1

Handbalul nostru este, dacă 
vreți, comparabil cu efortul cere
bral al lui Internaționale sau, mai 
bine zis, cu o invitație la rigoare. 
Celebra noastră apărare de la 
Dortmund și nu mai puțin cele 
brul ei contraatac au obținut a- 
tunci acel 9—3. care este echiva
lent cu 1—0 în fotbal. La Dort
mund, handbalul românesc a creat 
tipare savante, în care 'a închis va
lurile de fantezie ale „hazenei" 
cehoslovace și deceniile de istorie 
ale handbalului scandinav, un fel 
de fotbal al Nordului, adaptat pen
tru nopțile sale lungi

A urmat Praga Tiparele iși fă
cuseră datoria. A început dansul, 
după repetițiile Harleem-ului din 
sala Floreasca.. Au fost acele me
morabile seri pragheze, cînd Hnat 
plonja pe parchet pentru a trimi
te. miraculos, de jos in sus, pro
iectilul devenit, parcă, o minge de 
tenis.

Și a venit era atleților. (Era su- 
lițașilor sau a săritorilor de triplu 
travestiți în handbaliști). Cineva 
(sau ceva) trebuia să oprească bom
bele lui Gruia. Handbalișfii din 
R.D. Germană s-au decis atunci să 
simplifice ecuațiile etajate, calcu-

pu(in schimbare 
handbal existau, 
doar două mari

lind totul in anohiari de for 
■.ilogram-mf-in. Soiofui a foa£ 
d optată șî ge»fTtli:c:ă D^eștun- 
ghiol haădbilalui **
oină prea wi>-

pot exp

f’aoi R.ADA'.AM-<ort-sp.

— Cum se pot expiiea unele îa- 
fringeri din uiuma new *

Nicu Nedef nu ud ne yindsn r
— Poate prin J*pc«l ci am Ai

ci.: unele cmteeăi e*-<e ■
înarmării fizice, m ci*d*l t» 
ie a opri ace<t tinej.

— Ce se intimpiă acurn ?
— Am lisat deoparte aaK 

„jocului de altădată" Cred cd 
Munchen vom fi bwi pn 
urca prima colind oiimptrd

ir
Coboară Gruia. E rewL 

ne: „Peste două zile 'tni 
menu! de stat. Iar apei vot 1 
să redevin brațul 
pei naționale. Știu, 
din ce în ce mai 
poate să nu găsesc 
aer în apărările ac

♦
Pe șosea plouă S-a ir.tua- a: 

ferul Oprea Vlase 
tenție Tac . ~ 
vorbească .-

„Intr-o zi. I 
Ghermănescti 
și mi-a spus : 
buie să vii la lot Vom lucra toți, 
împreună. E nevoie*. N-am stat pe 
gînduri. Am primit imediat Cred 
că totul merge bine. Cred că o să 
iasă bine".

— Pr aumca :e-to«K a bimttor
— Bine, car turtrană si alții la 

fx de mufi. Vnde se w ouiea fare FEMININ DE
lata rez^.‘.*.’.e:e uiumei runde : 

SsadJer — "Lsne’.zk-' 1—0. Pffllbro- 
niat*e — Jwfi-4— 1. Gheoreh>eva — 
rit-ifi 1—d. Heăcher — Vreeken.

— Rfdțakouska. Baiimstarck 
— Teodorescv șs Ivanka — Make. 
twn:ae.

CLASAMENTUL FINAL Hanța

în toamfiă^în atbăstă com- 
intemi.-țională. La Arad, 

va primi replica unei eciii- 
C. Bacău, cîndva cu ai te

PLENARA ANTRENORILOR
DE FOTBAL CIN CAPITALĂ

Luni 28 iunie, de la ora 18. va 
svea loc la Facultatea de drept ?>e- 
nara antrenorilor 
pitula.

Vor participa 
lor divizionare.
irășenesc și sectoarele Municipiu
lui 3ucurești.

de fotbal din Ca-

antrenorii ecltipe- 
din campionatele

S-A încheiat turneul

LA BRAȘOV
9 ;. Sul 8, Polihroninde 7' Ș, Reicher, 
Siadler, Mtikai 
Vreeken. Just, 
Teodcrescu ti.
Hcnfi 4. Wasnetzki 3' 2.

Aseară a avut loc festivitatea de 
închidere a turneului.

7. Baurnslarck, 
Gheorghievri 61 2, 
Radzikowska 5) 2,

Spicuim din cuprins :

• In cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei 
de a 25-a aniversări a Repu
blicii : Tineretul sportiv — an
gajat cu toate forțele Pe fron
tul muneij creatoare.

• In prim plan. Olimpiada : 
Voleibaliștii, au mari șanse de 
afirmare Lia Manoliu și Ar
gentina Menis în avanpremieră 
■olimpica.

liați
Sportivi români 
olimpici.

mecta-

Indiscrețiile Iui Waldi. '
• Rugbyștii Timișoarei „ră

pesc" primul titlu BucMreștiului.
sfi’rșit 

început 
Romp-

• FOTBAL: 
poate însemna și 
(fotoreportaj la 
nîa — Italia 3-—3) ; Duniitra- 
ehe încearcă să refacă teretit*! 
pierdut ; Marcu : „Visez echi
pa națională" ; AJax Amster
dam a făcut să triumfe fotba
lul ofensiv ; Campioana Euro
pei 1972 : echipa R. F. a Ger
maniei ; Varietăți fotbalistice.

Orice 
un 

meciul 
3—3) ;

• Vâ mai amintiți de „ga
zel a neagră" ? (fotoreportaj tu 
fosta mare sprinteră de culoare 
Wilma Rudolph)

• SPORT MAGAZIN.
Acest interesant număr se gă

sește de vinzare la toate 
chioșcurile pentru difuzarea pre
sei din Capitală și din pro
vincie.

fraza 
«Hn<1

sus. 
de

in meciul respec- 
Mi-a piăeut 
fidel cititor

relua locul in echipă 
tir. sute nici o formă 
de încheiere : .al dv. 
e*«esc «tarul 3“.

C THEO COMUNA CEA MUL DE 
I n T r-escu se ocupă actualmente

)ARA

UN GRUP DE ABONAȚI DIN REȘIT*- 
.Sintetn nevoit, să facem oe.„ Ion Poș- 
lam. fata de anele afirmații legate de 
palmaresul ini Unirilor de tolbal dintre 
reprezentativele Ungariei si U.R.S S. Fot
baliștii maghiari au cistlga. cu 1—♦. la 
Moscova in 133S. r-alinnd si o a doua 
victorie, cu 3—0, Ia Budapesta, in cadrul

vă
- . - -

LEONARDO LJVICS TOMtSC 
BVCt-RESTI Un urii* 

de un eoecîîitKer.

1 
de

C.E. din 1968“. Perfect adevărat. Nici 
Ion Poștașu n-ar fi putut da un răspuns 
atît de precfis Vă spun eu !

GRIGORE V. PRAZARU. Meciul
fotbal, de la Laysanne. dintre echipele 
României si Elveției (scor : 1—0), care 
ne-a deschis drumul spre turneul final 
al campionatului mondial din 1S70, a 
transmis. în direct, la televiziune.

fost

Am 
dv.

RESTT
conduce m o-

El simte neroiu <4

in mai. profesorul 
s-a apropiat de mine 
„Asculți Oprea, tre-

Azi, pe riul Someș

CONCURSUL INTERNATIONAL DE PESCUIT
STAȚIONAR CUPA PRIETENIA-

Asociația Generală a Vînătorilor 
și Pescarilor Sportivi organizează 
duminică, pe rîul Someș în apro
pierea municipiului Dej (județul 
Cluj), întrecerile de pescuit sta-

ționar din cadrul concursului in
ternațional dotat cu ..Cupa Prie
tenia". Vor lua parte echipe re
prezentative ale asociațiilor de pes
cuit sportiv din țări socialiste.

—1959 a campionatului diViziet A la 
bal. în meciul disputat ia 7 iunie 
Stadionul Republicii. C.C.A. (Steaua» 
pierdut cu 1—0 meciul cu Jiul, după . 
aut de poartă, la care Clurdârescu a 
terceptat mingea trimisă de Voines-. 
lui Cepolski.

N’ELU QUINTUS. PLOIEȘTI. V-a inspi
rat o știre apărută în ziarul nostru, s: 
anume că. în timpul meciului Aiax — 
mternazionale. hoții de buzunare au 
furat de la diverși cetățeni 63 de por
tofele :
Eu aș pune-o-ntrebare. 
Auzind aceste știri : 
Ce-a.- ti fost prin buzunare, 
be erau șl... prelungiri ’

STEFAN BĂRBOS. RODNA VECHE 
Fir* «4 t< avnt prea malțe prezențe in 
ecXaa natioua'-a. IUe Darcu a fost. ts-.u*i 

cattre cei na: tnai ponan rrmâ-i: 
-■sna A. e; r..a apăra: tfedt poara 
sing-—e eebipe : tXoa-r.o Bv~u-

AURA ELENA BEJAN, BRAILA. 
citit C14 multă aientie Interesanta 
„tennis... story", din care îmi permit să 
reproduc cile va pasale: „tncâ de 1» 
vîrsta de 8 ani am îndrăgit tenisul ți, in 
timp ce alti copii tie vîrsta mea se Ju
rați. eu mergeam la terenul de tenis 
din gradina publică. Seara, cînd cei mari 
se saturau de antrenament, il rugam pe 
Inerțiilor sâ nu strinca Oleul si să mă 
lase si pe mine să lovesc mingea cu ra- 
eheia. Dar. tie flecare dată, eram refu
zată categoric. De-abia la 12 ani. cind 
la șc >ală s-a fâcut o selecție pentru 
invitarea tenisului, mi-am împlinit vi
sul. Li am asa de fericita, incit am uitat 
să-mi fac temele pentru ziua următoare". 
Nu mai spuneți I* nimeni lucrul acesta! 
Xlirturisirea dv. ar putea constitui un 
amument pentru profesorii care nu agre- 
ea'ă sp :: : 1 Dar. să vedem care este 

: -Alcătuiesc un album si aș 
dori ca pe prima pagină să fie portre
tul lui l»e Năstase. Din păcate, nici în 
librării, aici (a meciurile de tenis ale 
RomânieL n-am găsit fotografia lui Năs- 
tase. Dacă aveți cumva vreo fotografie, 
trimiteii-ml-o Iar in schimb vă voi tri
mite fotografi, mea. împreună cu albu
mul si fotografia tui Năstase pe prima 
paciaâ". Vă mulțumesc, dar nu trebuie 
să innrăinati fotografia dv. Poate că 
avet- nevc’e de ea pentru Buletinul de 
idea .ate 1 Va dau. de altfel, o veste 
bună : eu prilejul Balcaniadei d» tenis, 
de U București. Federația de tenis va 
mine tn vinzare. fotografiile lui Năslase 
și Tiriac, cu autografele celor doi țilcă- 
tori. Sm'em nformati. de asemenea, că 
un stoc important dc fotografii ■ a 
ajunge și in provincie.

Ilustrații N. CLAUDIU



TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE
I

(Urmare din pag. 1)

FI. Moț, în prima partidă a cate
goriei. a încheiat repede „conturile" 
cu cehoslovacul J. Ianovic, pe care 
l-a fixat cu umerii pe saltea. N, Du
mitru, după victoria la puncte din 
primul tur, în cel de al doilea a 
cedat în fața puternicului luptător 
maghiar, L. Klinga. La următoarea 
categorie (pană), P. Conian n-a avut 
dificultăți cu proaspătul campion 
de tineret, A. Șuba. pe care l-a în
vins prin tuș, iar polonezul Z. Zed- 
zicki l-a eliminat pe francezul 
T. Toulotte.

Semiușorul Petre Poalelungi și-a 
croit drum spre meciurile finale, 
în urma victoriei la tuș asupra el
vețianului E. Sch.Vder. Celălalt re
prezentant al nostru rămas în con
curs, Em. Cristian a avut de înfrun
tat un adversar tenace (bulgarul 
N. Cristev), cu care a fost nevoit 
să facă o adevărată risipă de ener
gie pentru a obține victoria, dar. în 
final, a trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat de egalitate.

Tot cu un „egal" a luat sfîrșit și 
meciul lui Fr. Anibruș, în cadrul 
categoriei ușoară, cu M. Urbano- 
wics (Ungaria), în urma unei încleș
tări de permanentă uzură, fără 
procedee tehnice de mare eficaci
tate. Francezul Daniel Robin (care 
concurează concomitent la ambele

stiluri) a obținut o nouă victorie la 
puncte, în fața polonezului St. Ant- 
konlcz. La semimijlocie, Vasile 
lorga (prezent în primul mare con
curs în acest an) a intrat în tu
rul III fără nici un punct de pena
lizare, depășind un adversar valo
ros, J. Martinetti (Elveția), prin tuș, 
în numai două minute. Evoluții 
foarte frumoase a avut si I- Dumi
tru, care a realizat o nouă victorie 
(la puncte) în disputa cu polonezul 
J- M'ypiorczik. Se (anticipează un 
triunghiular final. Iorga-Dumitru- 
Stottmeister (R.D.G.). Dintre mijlocii 
români, cea mai bună comportare 
a avut-o Luca Kădoi care a obținut 
două victorii consecutive prin tuș, 
ultima în dauna lui Tr. Stoian. 
Fiind descalificat împreună cu po
lonezul P. Kurczewski, Ion Marton 
(unul dintre favoriții categoriei) a 
trecut pe banca eiiminatilor.

Păstrind ordinea in care s-au des
fășurat întrecerile, la semimuscă. tî- 
nărul Gh. Ștefan l-a învins prin 
tuș pe C. Tzabari (Israel), iar I. 
Vangheliei a fost învins detașat la 
puncte (0—10) de cubanezul M. 
Cordero, decepționind pe tehnicieni: 
noștri. In sch:mb, la muscă, P- Cer- 
nău a realizat o victorie cate
gorică (16—0). in meciul cu cu
noscutul sportiv vest-german. R. 
I.acour. O surpriză neplăcută ne-a 

. oferit-o E. Butu. prin infringerea 
la tuș în fața lut W. Stecyk tut-

vinsul djn_ primul tur al lui G. An
gliei), după ce sportivul nostru con
dusese la puncte.

Tată și cîteva amănunte de la 
ultimele partide ale zilei. Ne vom 
referi mai intii la confruntările de 
la greco-romane. Mijlociul N. Ne
xul l-a întîlnit pe luptătorul bul
gar S. Naidenov. Atît Neguț cit și 
Naidenov au făcut multă risipă de 
energie dar nici unul nu a reușit 
să finalizeze vreun procedeu teh
nic și astfel a fost dictat un echi
tabil rezultat de egalitate.

Alte rezultate 
mane :

Helecko (Cehoslovacia) șj egal 
J. Varga (Ungaria), St. Badea 

K. Jorg (Danemarca): pană : 
Ionescu b. p. R. Muller (Sue- 

v ,------------- p.
L. Reczi (Ungaria): semiusoară : 
S. Popescu egal L. Eriksko'd (Sue
dia). V. Toporko (URSS) b. t. W 
Tage (Danemarca) : ușoară : I. 
Enache b. t. H. Traschel (Elveția): 
semimijlocie: I. Gabor b. t. A. Bou- 
choule (Franța), St Olteanu b p 
I. Petersen 
R 
(URSS).

La lupte
U

de la greco-ro-
I. Baciu (cat. cocoș) b. p.L. I’ 

cu J. 
b. t. 1 
C. T 
dia). D. , Merglisvili (URSS) b.
L. Reczi (Ungaria):

(Danemarca): 
Codreanu p.

grea :
p. A. Roscin

(Urmare din pag. 1J

minutul 8. Pometcu b.p. (5—0) Ne- 
delcea. (Puctajul nostru ț 60—59 
Pometcu). Cuvintul campionului ■ 
„A fost mai greu ca in meciul cu 
Amăzăroaie, pentru că Nedelcea 
e mai tehnic".

Categoria semiuțoară. Parcă 
fără a lua seama de faima lui 
Antoniu Vasile (Dinamo). Gheor
ghe Ciochină (Steaua) a dat tonul 
atacurilor. Loviturilor de cata
pult ale dinamovistuiui. Ciochină 
le-a răspuns adesea curajos. Dar 
cît timp se poate rezista unor a- 
semenea pumni ? Tn minutul 9. fă- 
eînd cunoștință cu podeaua, tînă- 
rul Ciochină a suportat în conti
nuare tirul puternic al lui Vas.le 
Decizia ’ Vasile b. p. (5—0) Cio
chină. (Punctajul nostru : 59—58
Vasile). Mereu campionul : „Mă 
bucur de al 6-lea titlu... și de re 
va inf I urma...“.

Categoria ușoară. Cu multă în
țelepciune, Ladislau Nlathe (Voin
ța Cluj) a acceptat, scrima pug:- 
listică propusă de Calistrat Cuțov 
(Dinamo), pe care l-a înfruntat cu 

Pînă în minutul 5. 
asaltului subit al 
lăsat să se stră- 

diferență de va- 
două ori numărat).

la

Olimpiadă “ 
ce a urmat, 

conducerilor

cu

BLOC

NOTESUL

STADIONUL OLIMPIC, 0 CONSTRUCȚII

PRIN MUNCHEN [I]

destul curaj, 
cînd duritatea 
dinamovistuiui a 
vadă adevărata 
loare (Mathe de 
In minutul 8, față de vehementele 
atacuri
Chiriac oprește meciul, declarind 
primul învingător înainte de li
mită. Cuțov b. ab. 3 Mathe. Pri
mele cuvinte ale campionului rein
trat în drepturi : „Hopul 
e Ia Miinchen..."

Categoria semimijlocie. 
mid pentru asemenea 
Alexandru Popa (CSM 
permis lui Victor Zilberman (Stea
ua) să se menajeze și să aștepte 

a iniția 
E păcat 
tînărului 

(din vina

ale lui Cuțov, arbitrul

cei mare

Prea ti- 
categorie. 
Cluj) i-a

trecerea timpului, fără 
vreo acțiune mai clară, 
că marele talent al 
bucureștean se irosește 
sa) și că (mereu cu resursele fi
zice scăzute) el _ se mulțumește să 
puncteze rar. Zilberman b.p. (3—2) 
Popa. (Punctajul nostru: 60—58 Zii-

bei-man). Cuvintul caro pionul i 
„Mă antrenez foarte bine 
club._“

Categoria mijlocie mică. Tenta
tivele lui Ion Mocanu (Metalul 
Bocșa Română) de a se apropia de 
Ion Gvorffi (Dinamo) au eșuat tn 
fața superiorității aionjei bucu- 
reșteanului și a reflexelor sale ex
celente. Toate acestea au ieșit mai 
bine în evidență în repriza secun
dă. cînd lupta s-a încins. Cu mo
bilitatea sa obișnuită in ring si cu 
a tăcu n oportune. Gyorffi s-a im
pus net Gyorffi b p. (5—0) Mo
canu- (Punctajul nostru : 6*)—57
Gyorffi). Declarația campionului î 
„Mă bucură acest al treila titlu, 
dar mă gindesc la

In cursul pauzei 
reprezentanți ai
C.N.E.FS. și F. R. Box au inminat 
reputatului pedagog gălățean PE
TRE MIHAI însemnele titlului de 
antrenor ‘ emerit.

Categoria mijlocie. 
Chivăr (Steaua), oprit de 
^xixeze, lasă titlul fără 
Alee Năstac (S:eaua) 
campionul 
am boxat, 
cum cel mai bun".

Categoria semigrea, 
club (Metalul) Petre 
.Marin Constantinescu 
najat deloc, dar campion 
1970 i-au fost 
pentru a-1 scoate din luptă pe opo
nent. Cimpeanu b. k.o. 1 Constan
tinescu. Declarația campionului : 
„E greu să lupți împotriva unui 
prieten. La 33 de ani mai vreau să 
boxez doi ani".

Categoria grea. 
(Dinamo) începe ostilită 
ciul cu Anghel lancu 
Cîmpulung). presimtii 
ce i-ar putea reveni 
leanul revine puternic în repriza 
secundă, refăcînd terenul. Obstruc
țiile dese din ultima repriză au 
făcut meciul neclar. Decizia: lancu 
b. p. (4—1) Dascălu. (Punctajul 
nostru: 59—59, preferință Dascălu). 
Cuvintul campionului : „Sînt feri
cit cu un titlu Pe care-1 ciștig la 
25 de ani".

Gheorghe 
medic să 
luptă Iui 

v Cuvintul 
„îmi pare rău că nu 

ca să arăt că sint ori-

Colegii de 
Cimpeanu Si 
nu s-a me

ci in 
suficiente 5 minute

Ilie Dascălu 
le Ia me- 
(Musceiul 

id o victorie 
Dar musce-

ÎNVINGĂTORI ÎN MECIUL DE JUNIORI CU UNGARIA
Vineri, pe pista olimpică a lacului 

Snagov, a avut loc prima reuniune 
din cadrul întrecerii de caiac-canoe 
dintre reprezentativele de juniori ale 
României și Ungariei. _

Rezultate: prima zi :
1 000 m: 1- Vasile Dîba 4:08,7, 2. Pe
ter Matinek (Ungaria) 4:10,6 (în a- 
farâ de concurs — IL Coloris —■ 
Spania - 4:10,1); Cl-1 000 rn : 1. 
Vladymir Aibester (Ung.) 4:40,0, 2. Ion 
Negrea 4:47,5; K1 (f) 
1. Maria Ivanov 2:09:9, 
Sadovnic 2:14.5; K2 (b)
1. Ungaria (F. Balogh — 
3:40,4. 2. România (Gh. Ivan 
Cicirma) 3:41,6: C2 
RomâniaUngaria (Vaskuty—Solymar) 
K 2 (f) — L

Kt (b)

— 500 m: 
2 Nastasia 
— 1 ooo ni' 
L. Horendi) 

M.
1000 m: 1 

(Lisov—Parmac) 4:05,3, 2.
":1. ) 4:05.4;

500 m: 1. România (Iva
nov—Sadovnic) 1:56,0, 2. M. Cosma—
F. Sochin 1:58.6; K 4 (b) 
1. România (Diba,

a Il-a (sîmbătă) : K1 (b) — 500 m: 
1. V. Diba 1:54,6. 2. I. Herczeg (Ung.) 
1:57,0; CI — 500 m : 1. V. Aibester 
(Ung.) 2:09.1, 2. I. Lisov 2:11,2; 
K4 (f) — 500 ni: 1. România 1:47,3; 
K 2 (b) — 500 m: 1. Ungaria (Ba
logh—Horendi) 1:45,1; 2.
(Herczeg—Rakoczi) 1:45,7 
500 m: 1. Ungaria (Vaskutv— 
mar) 1:55,2: K 4 
România 1:31.4. 
ral : România 77

(b) — 500 
Clasament
p. Ungaria

Ungaria
C2 —

Soly- 
m 1.
gene-
67 p.

P. ROMOȘAN

î ooo m:
Cicirmă, 

Matei) 3:16,2, 2- Ungaria 3:21,1; ziua
Ivan.

(Urmare din pag. I)

Campionatul republican de dirt-track

I. BOBÎLNEANU
(Voința Sibiu) 

iNVINGĂTOR
SI

9

de zgură a stadionului bucu- 
Metalul a fost ieri gazdă aler

gătorilor de dirt-track care s-au ali
niat la startul etapei a III-a a cam
pionatului republican.

întrecerile, desfășurate pe durata 
a 13 manșe, au relevat din nou clasa 
campionului republican Ion Bobîlnea- 
nu care a ciștigat într-o manieră ca
tegorică cele patru „reprize" în care 
a evoluat, inclusiv pe aceea în care 
a avut printre parteneri pe I. Mari
nescu. cel mai valoros adversar al 
său. Astfel, problema învingătorului 
a fost rezolvată, rămînînd sub sem
nul întrebării doar numele ocupanți- 
lor celorlalte două trepte ale podiu
mului de premiere, nentru care con
curau cu șanse sensibil egale I. Mari
nescu, C. Voiculescu și I. Ioniță. A- 
bandonînd in manșa a 7-a, însă, Io
niță a descompletat trio-ul, Marinescu 
și Voiculescu ocupînd. în această or
dine, locurile 2 și 3. Iată clasamentul 
etapei : 1. I. Bobilneanu (Voința Si
biu) 12 p. 2. I. Marinescu (Metalul 
București) 10 p, 3. C. Voiculescu (Me
talul București) 10 p, 4. I. Ioniță (Me
talul București) 8 p, 5. Gh. Sora (Me
talul București) 8 p. 6. N. Riureanu 
(Voința Sibiu) 7 p. După trei etape, 
în clasamentul general conduce I. Bo
bilneanu cu 36 p.

Dumitru NEGREA

Pista 
reștean

Cu ce șanse pornește formația 
țârii noastre în această dispută ? 
Atletele românce pot puncta favo
rabil la 800 m, aruncarea discului, 
100 m garduri și la lungime. In 
schimb, în cursele de sprint (100 
m, 200 m, 4 x 100 m, 400 m), ca și 
la aruncarea greutății, posibilitățile 
de cîștig înclină spre selecționatele 
Cehoslovaciei și Olandei. Rămîn 
trei probe decisive, săritura în înăl

țime, 1500 m și aruncarea suliței, 
care împreună cu ștafeta de 4 x 400 
m pot decide rezultatele finale. De 
felul cum reprezentantele noastre 
vor aborda aceste întreceri, ca și 
de evoluția în general a „omului 
nr. 2“ la fiecare probă depinde în 
cea mai mare măsură ca reprezen
tativa României să preia conduce
rea în palmaresul întîlnirilor di
recte cu Cehoslovacia (deocamdată 
acesta indică egalitate perfectă) și 
să reducă din handicap (1—3) în 
cel al meciurilor cu Olanda.

lori. Vizita noastră fiind in timpul 
zilei, n-am putut aprecia ilumina
ția dar ni s-a spus că la meciul 
inaugural cele 550 de reflectoare 
cu mercur montate în baterii Pe 
4 stîlpi au asigurat o lumină ca de 
zi, spre satisfacția fotoreporterilor 
care pot lucra seara cu filmele 
obișnuite pentru fotografierea Ia 
lumina zilei.

Să notăm și prezența Pe sta
dion a două imense tabele de re
zultate, fiecare de cîte 78,29 m 
X 12,20 m controlate electronic 
și avînd spațiu pentru 10 rînduri 
de cîte 34 
latura estică a stadionului, se _ 
fiă cupa în care va arde flacăra 
olimpică, la . _ 1 “
scară cu 140 de trepte. Spre de
osebire însă de flacăra 
de Pe celelalte stadioane care au 
găzduit J.O.. flacăra de la Miin- 
chen nu va arde intr-un bazin ci 
va fi alimentată de 21 de jeturi 
de gaz, simbolizind cele 21 de 
sporturi cunrinse în programu1 a- 
cestei a XX-a ediții a Jocurilor.

★
In numerele viitoare, vom con

tinua prezentarea baaelor olim
pice din Miinchen și din împre
jurimile

ferențele de lumină la filmările 
pentru televiziune.

Am coborit, firește, cele 88 de 
șiruri de gradene. pentru a vedea 
de aproape gazonul și pista. Cîm- 
pul de joc are o lungime de 111,30 
m. și o lățime de 75,50 m și este 
acoperit cu un gazon compus din- 
tr-o mixtură de 3 specii 
de iarbă, plantate de acum 
și care s-au consolidat de o 
ră apreciată de specialiști 
celentă. oferind covorului 
zon o perfectă omogenitate Și 
plăcută elasticitate. Acest teren es'e 
primul din R. F. a Germaniei care 
dispune de o instalație de încăl
zire. O rețea de peste 18 km. de 
țevi din material plastic. îngropate 
la 25 de cm., face să circule pe 
sub gazon apă ca'dă, 
buna prezentare a 
în zilele de îngheț 
tații.

Cît despre pistă.
rită cu un material sintetic numit 

elan 
cen
trist 
iun

cînd canicula nu ocolește nici Mun- 
chenul, in ciuda așezării sale la 
poalele Alpilor bavarezi. El poate 
primi la această oră, 80 003 de 
spectatori, dintre care însă 33 000 
in zona locurilor în picioare, fi
ind realizat în ceva mai puțin de 
3 ani, de aproximativ 5 000 de 
constructori, după planurile arhi
tectului Benisch (al cărui proiect 
a ciștigaț concursul public special 
organizat). Aici se vor desfășura 
ceremoniile de deschidere și în
chidere a Jocurilor, finala și încă 
alte 10 meciuri de fotbal- precum 
și traditiona'ul ..Grand Prix" (să
rituri) la călărie.

Stadionul, de 
circulară, are o 
de 259 metri și 
de 23? m, fiind 
cime, în felul
Ceea ce impresionează in 
osebit atunci cînd îl vizitezi, este 
acoperișul său. cu totul original, 
din sticlă acrilică translucidă, al
cătuind un fel de uriaș baldachin, 
care se întinde nu numai asupra 
tribunelor stadionului (din care a- 
coperâ circa 60%) ci și asupra să 
lii apropiate si 
perit. Această 
stiHă. sori'i'nită 
Ioni, creează o 
neobișnuită f’ind vopsită intr-o 
loare gri închis

Nu știm dacă este în uzul cu
rent, dar avionul- cu care am so
sit la Miinchen a făcut. înainte de 
a ateriza, o largă voltă pe deasupra 
cartierului Oberwiesenfeld (fost te
ren de exerciții militare Și apoi 
aeroport), parcă pentru a prilejui 
călătorilor o amplă perspectivă pa
noramică asupra imensului Parc 
Olimpic al capitalei bavareze.

Acest prim contact... aerian cu 
construcțiile apropiatelor Jocuri O- 
limpice. a fost urmat pentru noi — 
grupul de ziariști străini invitați 
de organizația vestgermana .Inter 
Nationes" să cunoaștem prepara
tivele organizatorice în această ul
timă fază — de un al doilea con
tact Ide astă dată la_. semiinălți- 
me) de Pe ultima platformă a tur
nului de televiziune ce se înalță in 
inima construcțiilor, pentru ca a- 
poi — după ce ne-am făcut o ima
gine clară asupra amplasamentelor 
diverselor construcții — să trecem 
la vizitarea în detaliu, pas cu pas. 
a locurilor către care. în august, se 
va îndrepta atcr.Ua întregii lumi 
sportive.

Vizităm deci, călăuziți de dl. 
Herbert Roth, unul din conducăto
ri: B.rouluî de presă al J.O.. Par
cul Olimpic al Mimchen-ului si. 
firește, ir.cepem cu marele sta
dion. a cărui inaugurare oficia ă 
se făcuse numai u cîteva' sâotă- 
■nini in urmă- prm. meciui amtcal 
de fotbal R FG.-UJLSS

Stadionul olttnpi- e compie- ter
minat. nemairidici id altă prob.ema 
cecit pe cea a_ dt mai bunei în-,
țrețtner' a gazonului in aceste zile

formă aproximativ 
lungime 

o lățime 
construit 
lui „23

diverse 
doi ani 
manie- 
ca cx- 
de gă

ti

de litere fiecare. Pe
a-

care se ajunge pe omaximă 
maximă 
în aclîn- 
August". 
mod de-

olimpicăasigurînd 
eîmpului de .ioc 
sau cu precini-

mondial 
întrecut 
(Franța) 
tea cân 
ducea a 
Ua 
de 
au cite o infringere.

Alte rezuî 
b.p. S 
(panA• 
vaciak P. 
b, P- E Hajfin 

b. dese.

lui 
la

H- 
(grea

în

libero 
Ambruș 
puncte 
ultima

luptătorul 
m 3—2. De altfel.

Robin t 
ușoară r,

vicecampionul 
(ușoară) a fost 

de D. Robin 
repriză. Inain 

nostru con- 
cu excep-

ceilalți luptători 
iși in competiție

ea este acope-

FI. Moț (cocoș) 
(Cuba). P. Coman 
Vvșkok (Crh-slT 

Poalelungi Isemiușoară' 
(Israel). St. S'.înru 

Sl Makowieck (Po-

Caron 
. t. J.

ora 9.30. vor avea 
și; finalele.

La Sofia și \arna

JUCURIIt BUCUICf Df IIH PBIRO JUSMXI
(\ftMl CI) CHIM) Șl

Lunî. marți și miercuri, la ; 
se vor desfășura Jocurile balca 
de tir pentru juniori. Țara nor 

reprezentată la toate 
cinci probe (armă standard 6 
focuri culcat și 3x20 focuri, a 
cu aer comprimat 40 de focuri, 
toi sport 30-30 f și pistol cu 
comprimat 40 de focuri) de 
mă tocii nouă sportivi : Vasilica 
nea. Laurențiu Ilovici. Dan Lucache. 
Marian Burcuț. lozu 4oehin (pro
bele de pușcă). Grațian Calotă. lo-

n

pis-
aer
ur-

Mi-

SIMIIHi (IUIR!)
Lisia Stan. Marinică 
tie de pistol), ei fiind 
r.-renc-r. Viorel Man- 
, Jeglinschi

nel Andrei.
Trușcă (prob* 
asista*, ae a 
cin si TadetL

Apoi, in zilele de 3(1 iunie și 1
iulie. Ia Varna Wr avea loc Jocu
rile balcanice de ta'.ere-seniori. Vor 
face deplasarea <.y:' ținlașii Aurel 
Ionescu. Andrei Marinescu. Victor 
Rudescu. Reli Vezeanu. Sergiu Dia- 
ronu. Nicolae VlAdpin. Florin lur- 
renco ș: Dan Buduru. însoțiți de an
trenorul Grigore leanide.oru!

In ,,Cupo Voința"

VASILE TEODOR PREIA
PENTRU A 2-a OARA TRICOUL GALBEN

TlRGl MURES. -‘ telefw. 4e
la trimisul nostru).

După etapele contm-croi 
în Sloc, ambele disputate 
tricoul galben a trecut de ]a Ttta’er 
la V. Teodor și dtn nou la Thaler 
etapa a 4-a. programată simbătă. a 
avut darul de a tranșa rivalitatea spor
tivă dintre acești doi cicliști. în fa
voarea reprezentantului nostru. Cursa 
de o excepțională duritate, s-a des
fășurat pe un traseu demn de un 
campionat mondial (aprecierea apar
ține arbitrului internațional Domenhp 
Menilo, delegat a! U.C.I.) : Tîrxu Mu
reș — Sighișoara — Mediaș — Tirnă- 
veni — Tg. Mureș (170 km) ! Ea s-a în
cheiat după 4h 20:15 imedie orară 49 
km), timp realizat de învingătorul e- 
tapei, Stanislav Gazda, și alți 4 aler
gători. Media orară excelentă obți
nută pe un traseu care a permis mar
carea a nu mai puțin de 7 puncte de 
cățărare. s-a putut realiza doar cu 
prețul multor eforturi.

In această etapă s-au înregistrat 17 
abandonuri printre care toți compo- 
nenții formației din Stuttgart iR.F. 
a Germaniei), a lui Cristian Tudoran. 
deținătorul locului 3 în clasamentul 
general după trei etape, M. Rindașu 
și alții, iar Thaler, mîndru purtător

0 \ . 1 apâ
~—2

S-3 
V. Te

PROGRAMUL

a bazinului aco- 
irnensă pînză de 
pe cabluri și m 

ambiantă cu totul
C’>- 

inter-

„recortan", ca și pistele de 
pentru sărituri sau spatiile 
tru aruncări. Recortanul a 
turnat. în formă 
dația de asfalt 
grosime de 12.7

Cîteva cuvinte 
tia de nocturnă 
limpic concepută pentru a satisfa
ce și pretențiile televiziunii în cu-

Recortanul
i lichidă, peste

a pistei și are o 
cm.
si despre instala- 
a Stadionului O- orașului.

Radu URZICEANU

TELEX
10--15,

La Hanovra s-a desfășurat intilnirea a- 
micală de volei dintre selecționatele fe
minine ale Bulgariei șl R.F. a Germa
niei. Voleibalistele bulgare au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (15—10. 
16—14. 12—15. 15—6).

in prim plan, velodromul; fn planul al 
in cure se afla cu circa 3 luni in 
une, deschis vizitatorilor, și care — 

feri o splendidă vedere de ansamblu 
lui de construcții.

PERFORMANTE ÎNALTE IN MECIUL
ra Iui V. Teodor s-au mai evidențiat 
D Stanca (Voir.ța București) — fugar 
solitar și rițtigător la două our.rte 
de cățărare. Ksras (Praga). Derlich 
(Dusseldorf). Romațcar.t; iDitar»), 
Elekes (Steaua) si bineînțeles S Gaz
da care la cei 33 de ani ai săi a râma- 
același sprinter irezistibil. lată ctesa- 
meotul etapei : 1. S. GAZDA (StarV 
Varșovia) 4h205I. 2. V. Teodor (Dioa- 
mo), V. Burlacu (Olimpia). N Da. d 
(CS Mureșul). V Pascale (Stev^av — 
toți același timp. CLASAMENT GE
NERAL INDIVIDUAL DUPĂ 4 ETA
PE : 1. V. Teodor llbMtK. 2. N Da
vid llh 09:25. 3. S. Gazda llh«»3». 
4. V. Burlacu llh 09:48. 5. V. Pascale 
llh 1028. 6. C. Tănase (CS B.-â:ls) 
llh 11:14.

Astăzi se dispută ultima etapă, ne 
un traseu in ciurcuit, pe străzile ora
șului Tg. Mureș.

G. ȘTEFANESCU

ATLETIC R. F A GERMANIEI U. R. S. S

09:25

înotătorul american Mark Spitz 
bllit. cu timpul de 52.4. cea mai 
performantă a anului în proba_
m liber. In serii. Spitz a realizat 52,9. 
Ambele rezultate au fost înregistrate in 
prima zi a con-mrsuluj de la Santa Clara 
(California).

a sta- 
bună 

de 100

24 d:..lă a anului ; 10 km marș pe 
pistă — Kannenberg (R.F.G.) 41:36,2; 
ștafeta 4x100 m — R. F. a Germi- 
mei 39.12 ; FEMININ : 100 m — 
Besfamilnaia (U.R.S.S.) 11.5 ; 400 m
— Wilden (R.F.G.) 51.8 ; greutate
— Cijova CU.R.S.S.) 19,31 m ; su
liță — Koloska (R.F.G.) 57.26 m ; 
100 m garduri — Rosendahl (R.F G.) 
13.3 : înălțime — Filatova (U.R.S.S.) 
1.84 m , ștafeta 4x100 m — R. F. a 
Germaniei 43.5 — cea mai bună 
performanță mondială a anului

I Agerpres* — 
licipal din Aug- 
rr.ec-.ui Pe. atle- 

■nateie CRAS 
uet. După priraa 
muscuftn coeduc 

sovietici cu 104—101 puncte, 
feminin sportivele vest-ger- 

■75 puncte Iată cișii- 
□C : M ASCULIN : IJfl

Borzev (URSS.) 103; F.4>m 
- Henz R F G 45.7 : 4OT m

— Gavrilenke (U.R&SJ 
d_sc — KuBsemae (V R S S.) 

n— Innunler (R-F-GJ 
—.e : Baumgar'ner
m: prăjină — Kn- 
535 m ; 10 «XX) m— 

(UR-SSJ 2BM.0 — 
bună performanță mon-

AVGSBUKG. 
Pe stadionul m 
sexirg a i~c€țxi' 
tism dintre 
Fi R-F- a Germ

cu

■ RF G J 7.92 
retzki :RF G 
SxrafMdinov

ÎNTRECERILE PISTOLARILOR

s-au clasat Volinski

VARȘOVIA 24 (Agerpresl. — 
Proba de pistol viteză din cadrul 
campionatelor de tir ale armatelor 
prietene a revenit polonezului Za- 
pedzki cu 592 puncte. Pe locurile 
următoare
(UR-SjS.) — 590 puncte. Zolotuhin 
<U.R_S.S.) 589 puncte. Petkov (Bul
garia) — 589 puncte. La armă li
beră calibru redus, pe locui intii 
s-a situat Sidorov (U.R.S.S.) — 1 161 
puncte, secundat de Sommer (R. D. 
Germană) 1156 puncte.

Selecționata de fotbal (tineret) a Iu
goslaviei aflată în turneu in Grecia, a 
întîlnit la Atena formația locală Olym
pia. Partida s-a încheiat la egalitate : 
1—1 (1—1). Golul oasoetllor a fost mar
cat de Vabec în minutul 23. iar cel al 
gazdelor de Nicolaos (mm. 33).

A 8-a fitană a „Cupei Mării Baltice" la 
ciclism, disputată pe ruta Lom-Olsz*yn 
(144 km), a revenit polonezului Henevlc 
Grembski în 3h 31:33. Tricoul galben a _ 
fost preluat de Mîecislatv Novicki (Po
lonia). urmat de Aleksandr Kasirr (R.S.S. 
Lituaniană) — la 1:12. Aleksandr Tihonov 
(Moscova) — la 2:22 si Grembski — la 
2:29.

La Berna, în fata o 5 000 de spectatori, bo
xerul elvețian Fritz Chervet și-a păs
trat titlul de campion european la ca
tegoria muscă. învinaînd la puncte în 
15 reprize pe spaniolul Kid Romero

..Marele premiu al orașului Amster
dam” în proba ciclistă de semi fond cu 
antrenament mecanic a fost cîstigat de 
belgianul Theo Verschueren. 
trat. pe 50 ' ‘ _
s-a clasat 
de viteză, 
velodromul 
olandezului _ ____ „ ____ __
ultimii 200 m cu timpul de 11,6.

________ ___ , cronome- 
km în 37:53.3.- Pe locul doi 
olandezul Cees Stăm, Proba 
din cadrul reuniunii de pe 
din Amsterdam, a revenit 
Loeveseijn înregistrat pe

ÎXTÎLXIRILOR
ROMANIA — CEHOSLOVACIA

Xeapcle ȘI-A PĂSTRAT TITLULNONA GAPRINDAȘVILI
10 ani în urmă. Scorul este 
pentru Nona Gaprindașvili.

RIGA. 24 (Agerpres). — Terminlnd 
remiză a !5-a partidă a meciului său 
cu Alia Kușnir, șahista sovietică Nona 
Gaprindașvili și-a păstrat titlul de 
campioană mondială, pe care I-a cu-

PALMARESUL

BOB SEAGREN A EȘUAT

NOI RECORDURI ATLETICE
două

Marea surpriză a „europenelor" de la Atena — 1969, victoria cehoslovacei 
Jaroslava

împlinirii a 40 de ani de la înființarea 
Federației internaționale de baschet 
(FIBA).

Etapa a S-a a Turului ciclist al Elveției, 
desfășurată De tras -ul Schaan-Pfaef’ikon 
(174 km) a fost cistlgată de belgianul 
Wilfried David in 4h 43:48 In clasamen
tul general individual continuă să con
ducă elvețianul Louis Pfennlnger, ur
mat de francezul Roger Pingeon — la 
15 sec. și italianul Michele Dancelli — 
la 17 sec.

Jehlickova (stingă) in proba de 1500 m, pe care o vedeți alături 
de olandeza Maria Commers, clasată pe locul secund.

Foto: U.P.I.

Gieskoxa (O 23,6. Eva 
lO) 23.8. Mieke 
țR) 24.1, Maria
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46—60
45—71
60—57
56—59
73—62
66—38
4 3—34

cerit cu
de 8—7 ____ ____ ___ „____ r.....
Ultima partidă se joacă la 26 iunie. 
Conform regulamentului, la egalitate 
de scor titlul mondial rămine în po
sesia campioanei.

ÎNTRECERILOR
ORA 17,30 i FESTIVITATEA DE DESCHIDERE.
ORA 17,45 : 100 m garduri : Marika Schonauer 

(C) 13,7, Vera Slavickova (C) 13,8, Mieke Sterk 
(O) 13,4, Miep van Beek (O) 13,6, Valeria Bufa- 
nu (R) 12,7, Valeria Biduleac (R) 13,8 ;

înălțime: Milada Karbanova (C) 1,83 m, Alena 
Proskova (C) 1,84 m, Marjan Ackerman (O) 1,76 m, 
Ria Ahlens (O) 1,76 m, Cornelia Popescu (R) 1,84 
m, Draga Comșa (R) 1,78 m ;

ORA 18,00 : 800 m : Jaroslava Jehlickova (C) 
2:05,4, Luba Hlavackova (C) 2:11,2, Minna Van 
Hoeven (O) 2:04,9, Ilja Keizer (O) 2:02,2, Ileana 
Silai (R) 2-00,2, Rafira Fița (R) 2:04,9 ;

Disc : Helena Vyhnalova (C) 54,74 m, Jitka 
Kostkova (C) 50,80 m, Anneke de Bruin (O) 54,04 
m, Jet van Wagmengen (O) 50,40 m, Argentina 
Menis (R) 64,24 m, Lia Manoliu (R) 62,06 m ;

ORA 18,15: 100 ni : Eva Gieskova (C) 11,1. Era 
Putnova (C) 11,5, Wiliha van Gool (O) 11,2. Lidya 
Makinje (O) 11,6, Valeria Bufanu (R) 11,4, Eleonora 
Monoranu (R) 11,6;

ORA 18,25 : Lungime : Maria Devinska (C) 6,34 
m, Mirka Brezikova (C) 6,34 m, Joop Hoogendoorn 
(O) 5,93 m, Miep van Beek (O) 6,07 m. Viorica 
Viscopoleanu (R) 6,37 m, Alina Popescu (R) 6,30 m;

ORA 18 30 : 400 ni : Josefina Cerchlanova 
54,9, Vlasta Seifertova (C) 54,7, Trudy Ruth 
53,3, Marfan Burggraf (O) 54,4, Liliana Leau 
55,0, Marilena Bădițoiu (R) 56,0 ;

ORA 18.45 : Greutate : Helena Fiebingerova 
18,70 m, Lidia Duchonova (C) 15,83 m, Els
Noorduyn (O) 17,87 m, Elna Schalk (O) 1465 m. 
Valentina Cioltan (R) 17,69 m, Ana Sâlăgcan 
17,01 m ;

(C) 
(O) 
(R)

(O 
van

ORA 19,0
Putnova (O 24. . Wiima van Gool 
Sterk (O) 24 t. Eleoaera Monoranu 
Lazăr (R) 25." :

Suliță : Oliita J-.rr. a (O 51.02 m. Jana Lin- 
kova (O alOf m. Caria’Luyer (O) 47.70 m. Luda 
Kuys (O) 4- —. Elena Neacșu (R) 52,36 m. Ioana 
Stancu (R' 5IAI ~ ;

ORA 19.15 I isa« m : Mirka Margoldava (C) 4:35,1, 
Emilia Privrelcva (O 4:19,0, Berny 
414,2, Jcke Gerren (O) 4:15,4, Natalia 
4:14.8. Maria Linei (R) 4:17,5 ;

ORA 19.45 i 4x400 m : Cehoslovacia . 
Cerchlanova Macounova. Seifertova) 3:40,1, Olanda 
(Kooij, Burggraf. Van den Stoeven, Brehm) 3:49,4, 
România (Leau, Bădițoiu, Silai, Bădcscu) 3:38,2 ;

ORA 2C.00 : 4x100 m: Cehoslovacia (Devinska, 
Pj’.-.c a. Gieskova Olbrichova) 43,1, Olanda (van 
G - '-'skinje, Sterk, Ruth) 43,4, România (Ene, 
Lazăr. Surdu, Monoranu) 46,4.

Cu nrllejul concursului atletic de la 
Walnut (California). americanul Bob 
Seasren a cîștigat oroba de săritură cu 
orăiina cu rezultatul de 5.38 m. El a 
eșuat în tentativa de doborîre a recor
dului mondial, ratînd de puțin 
încercări la înălțimea de 5.64 m. După 
cum se știe. Bob Seagren deține. îm
preună cu suedezul Kțell Isaksson. re
cordul mondial al probei cu 5.60 m. Pe 
locul secund. în concursul de la Walnut, 
s-a clasat John Vaughn cu 5,28 m.

Boxem (O)
Andrei (R)

(Simeckova,

A PATRA TNFRINGERE 
A BASCHETBALISTILOR 

AMERICANI
Al 4-lea meci dintre selecționata 

ropeană de baschet și echipa S.U.A. 
disputat la Touquet (Franța) si s-a

eu- 
s-a 

__ ,______ ______,_________ _ __ ter
minat cu victoria jucătorilor europeni 
la scorul de 99—85 (42—46). Astfel, echi
pa vechiului continent a ciștigat toate 
cele patru întîlniri organizate cu prilejul

în cadrul campionatelor de atletism, 
juniori II și III. ale municipiului Bucu
rești au fost înregistrate următoarele re
corduri republicane : 300 m copile I : 
Adela Negrea (Dinamo) 45.6 ; 300 m 
fete în : Doina Bursuc (C.S.S.) 41,4 ;
500 m fete III : Bursuc 1:17.6 : 1000 m 
băieți II: Ov. Panaitescu (S.S.A ) 2:45.5; 
lungime copile I : Elena Marinescu 
(Steaua) 4,93 m.

MELNIK — NOU RECORD 
MONDIAL LA DISC

La Augsburg, In B F. a Germaniei, 
atleta sovietică Faina Melnik a aruncat 
discul la 65,48 m. performantă superioa
ră cu 6 cm recordului mondial ce li 
aparține.
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