
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLÂE CEAUSESCU

ÎN UNITÂfl AGRICOLE DIN JUDEȚUL CONSTANȚA
S î m b ă t ă dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită 
de lucru pe ogoarele dobrogene, în- 
tilnindu-se cu harnicii lucrători al 
acestora, aflați în plină activitate de 
recoltare a cerealelor, de întreținere 
a celorlalte culturi.

In această vizită, secretarul general 
al partidului a fost însoțit de tova
rășii Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R.

înconjurat pretutindeni cu căldură 
și dragoste de țărani cooperatori, me
canizatori, specialiști, care, în aceste 
zile din preajma'Conferinței Naționale 
a partidului, își îndeplinesc cu cinste 
angajamentele asunîate în întrecerea 
ce a cuprins întreaga țară, conducă
torul partidului și statului nostru s-a 
interesat îndeaproape de modul cum 
unitățile agricole județene își reali
zează sarcinile în actuala campanie 
agricolă, despre acțiunile întreprinse 
pentru îndeplinirea exemplară a ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale cu privire la ri
dicarea eficienței economice în agri
cultura socialistă, dînd și cu acest 
prilej indicații și orientări deosebit de 
prețioase privind perfecționarea con
tinuă a activității în agricultură, sec
tor important al economiei noastre 
naționale.

în drum spre unitățile agricole de 
la Poarta Albă, Cobadin, Chirnogeni 
și Albeș'i, elicopterul, la bordul că
ruia se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membrii conducerii de 
partid ce-1 însoțesc, survolează ogoa
rele întinse ale județului. Privirilor 
li se oferă o imagine grăitoare a bel
șugului, hărniciei oamenilor de pe 
aceste meleaguri.

Se aterizează în plin cîmp. in la
nurile întreprinderii agricole de stat 
de Ia Poarta Albă. Aici, în intîmpi-

narea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți oaspeți, au venit lucrători 
ai întreprinderii și țărani cooperatori 
din satele învecinate — Castelu. Cuza 
Vodă, Poarta Albă, care, aflind ves
tea că secretarul general al partidului 
se află pe ogoarele lor, au lăsat pen
tru puțin timp munca cîmpului, ani
mați de dorința de a-i adresa cuvinte 
de salut, de a-și spune direct și des
chis gîndurile, preocupările în cadrul 
dialogului atît de viu și de rodnic pe 
care tovarășul Ceaușescu îl poar
tă permanent cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale. Dînd glas 
dragostei lor față de partid, stimei 
ce o poartă conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, miile de 
oameni alătură in ovațiile lor, ca un 
simbol al unității de nezdruncinat din
tre partid și oamenii muncii din țara 
noastră, cuvintele „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu-P.C.R.". Nu lipsesc 
tradiționala pîine și sare, florile cu
lese de pe cimp.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu căldură manifestărilor entu
ziaste. strînge mîinile a nenumărați 
lucrăto-i ai ogoarelor.

Gazdele invită apoi pe oaspeți să 
cunoască roadele muncii lor.

Se intră in lanuri. Alături de lu
crătorii întreprinderii se află nume
roși studenți de la Facultatea de 
drept din București, care, animați de 
înalte simțăminte civice, au venit 
în vastele amfiteatre ale muncii pa
triotice să dea o mină de ajutor Ia 
strînsul recoltei. Apreciind inițiativa 
tineretului studios, munca sa entu
ziastă. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția conducerii întreprin
derii agricole de a lua măsuri cores
punzătoare pentru folosirea cit mai 
deplină a acestui sprijin, pentru asi
gurarea tuturor condițiilor de mun
că și de viață ale tinerilor ia perioa
da cit se află pe ogoare.

De-a lungul a aproape doi kilome
tri. se merge printre lanuri de porumb 
și floaraa-soarelui.

— Aveți culturi frumoase, aprecia
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La sfîrșitul vizitei, in lanurile în
treprinderii agricole de stat de la 
Poarta Albă, secretarul general este 
înconjurat din nou cu același entu
ziasm, cu aceeași bucurie de munci
torii întreprinderii, de țăranii coope
ratori care l-au intîmpinat la sosire.

— Cum merge treaba, tovarăși ?
Se aud zeci de voci : Bine, tovarășe 

secretar general
— Ce părere aveți ? Vă intreceți cu 

Capitala pentru a îndeplini sarcinile 
actualului plan cincinal în patru ani 
și jumătate ?

— Partidul se poate bizui pe noi, 
tovarășe Ceaușescu. răspund oamenii. 
Avem toate condițiile să lucrăm mai 
bine, să obținem recolte și mai mari. 
Ne angajăm în fața dumneavoastră. 
Și ne vom respecta cuvintul dat.

Despărțindu-se de lucrătorii între
prinderii agricole de stat Poarta Albă, 
de cooperatorii din satele învecinate, 
secretarul general le adresază urări 
de noi succese, de sănătate și fericire.

La Cobadin, 
bătorească.

— Care este 
— întreabă 
Ceaușescu. 
cooperatori veniți in intimpinarea sa.

— Bună, tovarășe secretar general. 
Gazdele, care au fost timp de doi 

ani de zile fruntași pe țară, țin să 
remarce că țăranii cooperatori de la 
Cobadin luptă din nou pentru a fi 
printre primii pe țară in ce privește 
recolta obținută.

— Vrem să avem cinstea de a fi 
felicitați din nou de dumneavoastră 
la sărbătoarea recolte: — spun ei.

— Poate o vom face atunci Ia 
Constanța și nu la București, răs
punde secretam! general al partidu
lui.

A treia intilnire cu agricultorii do
brogeni are loc la Chirnogeni.

aceeași primire sar

situația recoltatului ? 
tovarășul Nicolae 
adresir.du-se țăranilor

(Continuare in pag. a 4-a)
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AZI, PE STADIONUL „23 AUGUST"

ACT FINAL IN SEZONUL OFICIAL DE FOTBAL
• RAPID JIUL,

in finala „Cupei României44 (de la ora 20)

• DINAMO-UNIVERSITATEA CLUJ
in finala campionatului republican de juniori (de la ora 17,45)

Astă-seară. pe stadionul „23 Au
gust" se va desfășura ultimul act 
fotbalistic al sezonului. Va fi un 
cuplaj, nu ne îndoim, interesant, 
pentru că miza indiscutabilă va 
turna ambiții și elan în ghetele 
fotbaliștilor cu o clipă înainte de 
a se trage cortina peste sezonul 
1971/1972. Finala campionatului de 
juniori — disputată de Dinamo 
București și JL'“ Cluj — va inau
gura cuplajul (ora 17.45). după care, 
la lumina reflectoarelor (cu înce
pere de la ora 2LJXA. Rapid Bucu
rești și Jiul Petroșani vor lupta 
pentru a dobîndi Cupa României. 
Cine va suride la urmă fericit, ri- 
dvlr.d cupa deasupra capului și 
arâtînd-o mulțimii ? Lupesc-j

CUPRINSUL TARII

MUNCĂ AVÎNTATĂ, PLINĂ DE ENERGIE
IN CINSTEA COHIFEHIN'i O ACȚIUNE UTILĂ, CU LARGĂ SEMNIFICAȚIE

3 *

Libardi ? Nu ne hazardăm ta 
un pronostic, pentru că forma 
tuală a combatantelor indică 
echilibru cert, iar atuunle tradi
ționale (superioritate tehnică a 
bucureștenilor, pofta băieților de pe 
Jiu de a îmbogăți o vitrină săracă, 
cu un trofeu prețios, prezența. .. 
fatidică a lui Sudu — imbatabil 
ta ’61 in celebra finală Rapid — 
Arieșul Turda. în poarta asaltată 
de ac elași Rapid) vin să analizeze, 
parcă suplimentar, orice răspuns 
ia întrebarea de mai sus. Amintim 
totuși cititorilor noștri că ta caz 
de egalitate (după prelungiri', 
ciul se '.a rejuea peste 48 are, 
treținind suspensuL Mai ami: 
numele cavalerilor fluierului < 
ra Ii s-a încredințat m-s 
conduce a este două partide im
portante: finala de juniori a fcsl 
acordată btrlidraaul _ V Rci-.ez 
iar aceea a Cupei Rocnăm-ei, b 
rcșteanului Gh. Lhnona.

Ultimul festival fotbaLsbc a! 
zonulu- va fi pigmentat de 
momente sportive, amoiifirfn 
cadrul și semnificațiile. Speetat 
vor asista Ia finala crosului _1 
pei municipiului*, vor pjtea gusta 
spectaculozitatea unui ansamblu 
ce gimnastică acrobatică, vor aplau-

Reprezenta n Valea Jiului, la București. Fotoreporterul
MMm T. Macarsdu i-« nmmw intr-un moment de relaxare, in vecină

tatea Ateneului ~

MEMBRII LOTULUI OLIMPIC DE TIR

1 A CELEI DEA 25A
OASPEȚI Al CONSTRUCTORILOR 

HIDROENERGETICIENI DE PE ARGEȘ

ANIVEBSAB1A BEPUBLICIÎ programului politic, 
educativ, sportivii lo- 
olimpic de tir — puș- 
—. după ce au vizi-

DRAGOSTEA FATA DE MESERIE 
STRlNS LEGATĂ CU PASIUNEA PENTRU SPORT

*

• Ginduri și fapte ale unui tlnăr maistru sondor
La cei 26 de ani ai săi, maistrul 

Ion Pațiu, din secția a IÎI-a pro
ducție a Schelei Moreni, se bucură 
de un binemeritat prestigiu în fața 
sondorilor pe care-i conduce, dato
rită temeinicei sale pregătiri pro
fesionale, acumulată de la vîrsta de 
18 ani, cînd a lucrat ca sondor de 
intervenție în cadrul Schelei Cîm- 
pina, cît și competenței cu care 
rezolvă cele mai complicate „cazuri" 
în repararea sondelor.

L-am vizitat la locul de muncă, 
găsindu-1 la sonda' 345, unde rezol
va o „ruptură". Comenzi scurte, 
monosilabice — ca : „afară", „sus",

„trage", „acum", „stop" — erau a- 
dresate echipei ce executa lucrarea. 
La întrebările noastre, răspunde 
laconic.

— Cum întîmpină brigada 
care o conduceți cele 
evenimente din viața 
nostru ?

— Cu realizări de 106
— Asta e mult ?
— Ar putea fi și mai

pe 
două mari 

poporului

Za sută !

mult, dacă

Mișu AVANU. coresp. județean
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în cadrul 
cultural și 
tului nostru 
că și pistol
tat zilele trecute Muzeul de Isto
rie al Republicii Socialiste Româ
nia, au făcut o vizită la Hidro
centrala de pe Argeș, unde 
au fost oaspeții construc
torilor aparținînd Grupului de 
șantiere I.C.H. Argeș-Olt. din ju
dețul Argeș, de la Corbeni.

Sportivii erau deosebit de inte- 
amănunțit a- 
domeniul hi- 
care auziseră 
lor. ing. Lu-

care lucrase în tre-

resați să cunoască 
ceasta realizare din 
drotehnicii, depre 
multe de la colegul 
cian Giuscă, 
cut aici.

La intrarea în sala de consiliu, 
o lozincă scrisă de mîini dibace 
adresa lotului urarea de bun ve
nit și de succese la Jocurile O- 
limpice. O delegație a organizației 
U.T.C. le-a înmuiat flori. Primit 
de către comitetul de partid și 
conducerea grupului, lotul a ur
mărit cu deosebit interes relată
rile făcute de tovarășul Ladislau 
Rakoși, director tehnic, privind

activitatea grupului, 
lustrat expunerea 
de grăitoare machete !
După un scurt istoric 
crăritor hidroenergetice 
de constructorii acestui____
vind amenajarea hidroenergetică a 
riului Argeș, tovarășul director a 
vorbit despre dezvoltarea hidro
energeticii in România in anii re
gimului nostru.

Sportivii au luat cunoștință de 
..premierele" realizate de inteli
gența, capacitatea, 
și munca 
în acest domeniu. A fost o 
nere scurtă, dar grăitoare, 
de conținut, pigmentată cu 
„trimiteri" la activitatea 
tivă, binecunoscută de către 
rășul RakosL

Din partea comitetului de partid, 
tovarășul secretar Gheorghe Ologu 
a urat succese trăgătorilor la 
Jocurile Olimpice, invrtîndu-i să 
revină în septembrie, după Jocu
rile Olimpice, pentru ca iubitorii 
tirului ș: membrii asociației spor
tive Hidroenergia Corbeni... să 
poată vedea și ei ..cum arată'... 
medaliile olimpice!

care si
cii pnezen 

și graf.ce.
asupra iu* 

realizate 
grup, pri-

de
devotamentul 

constructorilor români, 
expu- 
plină 
dese 

soor- 
tova-

Român

Pet-i:eanu (București) și golge-.V.
terii campionatului Diviziei A 
Ion Oblerr.enco L,U~ Craiova).

oi ia urea ți ai anului cotnpeti- 
l încheiat, răsplătiți cu cupele 
goare: cei mai bun arbitru —

-ea de *

Foto: I. MIHAICALlttma „poză' a rapidiștilor înaintea finalei de astăzi

AL.

ÎNTRECERI viu disputate in
A CUPEI ZIARULUI SPORTUL44

Campionatele republicane de atletism juniori

Gh. Megelea (Reșița)-record la suliță: 71,76 m!

Noul recordman al României la suliță (juniori) — Gh. Megelea (Șc. sp. Reșița)

După această intilnire din birou, 
s-a trecut Ia vizitarea unor obiec
tive din cadrul Hidrocentralei.

După o coborîre de peste 100 de 
metri în adincime. am văzut, cu o- 
chii noștri — ceea Ce cunoșteam 
din relatări scrise și verbale — 
centrala subterană.

Am admirat arhitectura lucră
rii. monumentalitatea ei, decora
ția de bun gust, curățenia exem
plară, liniștea ei solemnă — con
centrarea și sobrietatea tehnicie
nilor ce deserveau cele patru gru-

M. ORZEA
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Prima cursă a reuniunii programa
tă sîmbătă după-amiază, pe velodrom 
in cadrul competiției internaționale 
dotate cu „Cupa ziarului Sportul* a 
fost aceea de viteză La start, pentru 
locurile 1—2 s-au aliniat doi sportivi 
români. Ștefan Leibner, învingătorul 
Iui Miioș Jelinek .Cehoslovacia) — în 
semifinale, și Florian Negoescu, vic
torios asupra lui Tibor Lendvay (Un
garia) — marele performer al zilei de 
vineri, cind a cucerit primul loc la 
1000 m cu start de pe loc și a reali
zat și cel mai bun timp al zilei la vi
teză (113 sec. ta serii). In prima man
șă. Negoescu atacă de la 400 m, plon- 
jind de pe viraj și Leibner nu-1 mai 
poate ajunge. In manșa a doua. Leib
ner se revanșează. îl urmărește pe 
Negoescu atent, de aproape, pînă pe 
ultima turnantă cind, preluînd iniția

tiva, demarează și cîștigă de puțin, 
întîlnirea de baraj a celor doi cicliști 
a fost și cea mai frumoasă din întrea
ga desfășurare a probei de viteză. 
Leibner și Negoescu intră pe ultima 
linie dreaptă roată la roată și, cînd 
toată lumea credea că ambii concu
renți vor trece linia de sosire cap la 
cap. Leibner. cu un plus de energie, 
„aruncă" bicicleta înainte și cîștigă 
cursa cu o diferență minimă. Pentru 
locurile 3—4 s-au întîlnit Lendvay și 
Jelinek. Ultimul, avizat de forța ru
lajului lui bendvay, adoptă tactica a- 
tacului prin surprindere și de la dis
tanță și astfel reușește să cîștige de
tașat ambele manșe. Clasament : 1. 
Șt. Leibner (R), 2. FI. Negoescu (R), 
3. M. Jelinek (C), 4. T. Lendvay (U). 
In proba de urmărire pe echipe, com- 
portindu-se excelent, România A ter-

STATIFOIJIJ III FINALELE DE CANOTAJ A1E SEWU

ZIUA A DOUA
LA VELODROM

mină cursa în postura de învingătoa
re : Clasament : 1. România A (Dolo
fan, Ferfelea, Soare, Ioniță) 4:44,4, 2. 
Cehoslovacia (Kolar, Latcko. Peeks, 
Jindrik) 4:46,5, 3. România B 4:55,2, 
4. Bulgaria 4:58,2. în cursa americană 
disputată pe 100 de ture, cu sprinturi 
la 5 ture, victoria a revenit perechii 
M. Jelinek—J. Pecka (C), urmată de 
J. Kolar—M. Jindrik (C) și P. Dolo
fan — M. Ferfelea (R), cu un tur a- 
vans.

Gh. ȘTEFANESCU

Ieri după amiază au început pe 
stadionul Republicii din Capitală fi
nalele campionatelor naționale de 
juniori la atletism. O veritabilă săr
bătoare a atletismului nostru, la 
care partciipă 774 de atleți și atlete 
din 112 cluburi și asociații sportive. 
Sînt reprezentate la întrecerei 36 de 
județe și Capitala, absentînd doar 
sportivii din Satu Mare, Tulcea și 
Teleorman.

Vremea admirabilă — iată, în sfîr- 
șit, s-a adeverit prognoza meteoro
logilor I — și ambiția atleților (ca
racteristică, firește, vîrstei), buna 
pregătire a unei importante părți 
dintre concurenți, dorința lor de 
afirmare au dat naștere la întreceri 
palpitante, la rezultate de bun nivel 
tehnic. Printre performanțele primei 
zile, la loc de cinste se situează 
noul record național realizat la 
aruncarea suliței de reșițeanul

GHEORGHE MEGELEA care, în a 
doua aruncare din concurs, a obți
nut 71,76 m (vechiul record era de 
70,20 și aparținea orădeanului L. 
David). Elevul antrenorului Daniel 
Maier are 18 ani și mari posibilități 
de afirmare in acesta dificilă probă.

Remarcabile sînt, desigur, rezul
tatele sprinterilor. Eleonora Mono- 
ranu a obținut îi. seriile probei de

100 m plat 11,7 s, iar Adriana 
Surdu 11,8 s, în timp ce Dorel Cri- 
studor și Emilian Georgescu au 
realizat, pe aceeași distanță, 10.6 s. 
într-o analiză amănunțită a desfâ-

Hristoche NAUM 
Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

In turneul de
Invingindu-l pc americanul 
sa caliiicat In sicrturilc

la Wimbledon
Tom Gorman, ILIE NĂSTASE 
de linalâ ale competiției 
(citiți amănunte*în pag. a 4-a)

Aceeași familie restrtasă, dar pa
sionată și fidelă canotajului, a ur
mărit, slmbâtă dimineața, în preaj
ma turnului de arbitraj de la Sna- 
gov, finalele seniorilor. După cum 
vom vedea, lupta pentru intîietate. 
In cele 8 probe, s-a tranșat tot intre 
echipajele cluburilor Dinamo (antr. 
D. Popa, P. Barcani) și Steaua (C. Ve- 
reș, E. Mesaroș). două interferențe 
ir. disputa pentru principalele meda
lii datorindu-se reprezentanților Clu
bului nautic universitar (antr. L Var
ga, T. Larion), garnitură care mar
chează un salt valoric. Scorul acestei 
întilniri... bilaterale a fost, ca de 
obicei, favorabil clubului Dinamo : 
5—3 (edițiile precedente : 4—3 în 1970 
și 5—2 în 1971). Dar acestei atractive 
și stimulatoare concurențe trebuie 
sâ-i adăugăm, din păcate, „tradiția" 
necorespunzătoarei participări, lucru 
ieșit in evidență cu prilejul califi
cărilor din ajun. Este greu de admis 
ca la o finală de campionat național 
să fie prezenți doar vîslași și rameri 
dir. trei centre nautice : București, 
Timișoara și Mangalia (Marina), spor
tivii Capitalei ocupind majoritatea cu
loarelor. Și acum, pe scurt, filmul 
finalelor, în ordinea lor clasică. ..

Schif 4 4-1 rame. Proba inaugurală 
a dat loc la o dispută de toată fru
musețea, fiind decisă în a doua parte 
a traseului, în favoarea ramerilor 
steliști, componenți ai cunoscutului 
echipaj de 4 f, c. (la 1 000 m, depar
tajarea era de numai 5/10 s) . Rezul
tate : 1. Steaua (M. Naumencu, A. Agh, 
G. Ivanov, C. Georgescu 4. O. Gheor
ghe) 6:49,5, 2. Dinamo (Gh. Moldo- 
veanu, Gh. Gherman, A.1 Mitarcă, 
Fr, Gal 4- Gh. Gheorghiu) 6:53,5, 3. 
Dinamo 7:13,5, 4. Steaua. 7:25,0.

Alexandru Aposteanu, înaintea cursei care-i va aduce al 8-lea titlu 
național la simplu

Schif 2 fără cîrmaci. Fără emoții, 
candidații olimpici dinamoviști s-au 
detașat în cîștigători, secundați meri
toriu de mai puțin experimentații 
reprezentanți ai C.N.U. Rezultate: 1. 
Dinamo (I. Caccncu, Fr. Papp) 7:05, 
2. C.N.U. (Rădulescu, Nica) 7:14,5, 3. 
Steaua (V. Tudor, Z. Pop) 7:24,5, 4 
Metalul Buc. 7:28.5,

Schif simplu. După un deceniu de 
la primul său succes în competiția 
supremă a țării, Alexandru Apostea
nu (Steaua) cucerește al 8-lea titlu 
la simplu, continuîndu-ți seria pe

apele Snagovului, Felicitări campio
nului, ca și celui de-al doilea clasat, 
studentul Constantin Patru (C.N.U.), 
care practică vîslitul din sezonul tre
cut (!). Rezultate : 1, Al. Aposteanu
(Steaua) 7:41,5, 2. C. Pătru (C.N.U.) 
7:53,5, 3. D. Măcriș (Metalul Buc.)
8:04,2, 4. Fr. Vadas (Dinamo) 8:20

Schif 24.1. Campionii mondiali

Neagoe MARDAN

(Continuare în pag. a 4-a)

CONGRESUL L.I.H.G. 
DE LA MAMAIA

J. F. Ahearne a fost reales

in funcția de președinte

Mamaia au continuat vineri 
și sîmbătă lucrările celui de al 57- 
lea Congres anual al L.I.H.G. Au 
fost două zile de dezbateri fruc
tuoase, in care s-au abordat pro
bleme importante pentru activita
tea viitoare a Ligii și a sportului 
cu crosă și puc.

Congresul a ascultat rapoartele 
prezentate de federațiile din 
U.R.S.S., Austria și Olanda, privind 
stadiul pregătirilor pentru campio
natele mondiale (grupele A. B și 
C) și europene de juniori (gr. A și 
B), din anul 1973.

Pentru C.M. din 1974 și-au de
pus candidaturile Finlanda (grupă 
A), Japonia, Iugoslavia și Polonia 
(grupele B și C).

A fost aprobat raportul privind 
activitatea Ligii.

S-a trecut apoi la operațiunea 
alegerilor conducerii organizației, 
în calitate de președinte al L.I.H.G. 
a fost reales dl. J. F. Ahearne 
(Marea Britanie), iar ca vicepreșe
dinți M. Subrt (Cehoslovacia) și J. 
Tutt (S.U.A.). Au fost aleși, de ase
menea, cei 12 membri ai Consiliu
lui L.I.H.G,

In continuare, Congresul urmea
ză să atribuie organizarea marilor 
competiții mondiale din 1974 și 
1975. să aleagă comisiile tehnice ale 
L.I.H.G., să discute propunerile de 
modificări făcute statutului și re
gulilor de joc,
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divizionare

juniori-ștolari
în campionatul județean

Perla Sibiului — Păltinișul — strălucind în noapte.
Pentru cei care nu cunosc amănunte referitoare la acest minunat loc 
recrcere, iată citeva: Păltinișul este cea mai înaltă stațiune clima

terică din fara noastră (1450 m). Este coroana Sibiului așezată pe fruntea 
munfilor Cindrelului numiți și ai Cibinului (2245 m).

Microinterviu cu fov. VLAD
R. — Prin ce se caracterizează 

sportul de performanță sibian, tova
rășe președinte?

L. — Odată cu noua împărțire admi- 
f-nistrativ-teritorială, organele cu atri- 
țjbuții în acest domeniu s-au preocu
pat de măsuri corespunzătoare posi- 
fbilitățilo) și condițiilor județului Aș 
■flCitR astfej, în primul rînd, preocu
parea de creștere a sportului de 
performanță prin mărirea numărului 
P'de echipe divizionare. Dacă în 1968, 
fia înființarea județului, activau 16 
'/.echipe divizionare, astăzi flințea-

— și cu rezultate promițătoare — 
<24 de echipe divizionare.
i R. — Creșterea s-a rezumat Ia nu- 
î niărul echipelor ?
rș — Cred că nu. Noi am urmărit șl 
preocuparea pentru creșterea valori- 
tiică, spre vtrful piramidei performan- 
fjef în sporturile de echipă prin în- 
ăcurajarea și sporirea numărului de 
țșfechipe promovate in diviziile națio- 
■Tale,.A. Astfel în 1968 activau patru 
iilviXțonare A. iar în anul 1972 sînt 
^deocamdată) șapte.
j R. — Care este raportul intre ju- 
jniori și seniori in sporturile indivi
duale și pe echipe?
t — Net favorabil juniorilor. O ade
vărată pepinieră de cadre pentru 

. diferite sporturi și jocuri sportive 
.Pentru că nu putem ir.tra în amă
nunte, aș cita cîțiva dintre juniorii 
care încă de la această vîrstă s-au 
distins prin performanțe deosebite i

GUSU, președintele CJ.E.F.S.
lloria Mihu — rachetomodele, record
man mondial și campion național 
1972 ; Marius Burtea, călărie C.S.M 
Sibiu ; Gunther Fabich, sărituri tram
bulină (C. S. Sibiu) ; Carmen Drago
man — patinaj viteză (S.S. Sibiu) ; 
Maria Antinie — gimnastică (S.S. Si
biu) ; Dumitru Negru — box (S. S. 
Șoimii) ; Paul Iliescu — haltere 
(C.S.M. Sibiu); Florin Ioniță — rugby 
(C.S.M. Sibiu) în sporturile de echi
pă și tot la categoria juniorilor lr< 
fotbal, .Școala sportivă Sibiu — cam
pioană națională de juniori pe anul 
1971 și S.S. Șoimii, campioana școli
lor sportive profesionale ; la volei 
Vitrometan Mediaș; la cros, Șc. 
sportivă Stbiu la fete; Ia gimnastică 
SS, Sibiu, campioană națională pe 
echipe.

R. - __  ...________ _____ ...
calitate și preocupare pentru tineret. 
Ar mai

— categ. I
— categ. II

Profesori de educație fizico 
Antrenori
Instructori
Baze sportive
Titluri naționale
Centre de inițiere copii
Centre de inițiere juniori 
Sportivi în loturile republicane 
Echipe

H
n

Echipe
Echipe 
Arbitri STIATI CA

5 f

Am reținut deci : cantitate.

fi și altceva ?
— Da I Preocuparea noastră pentru 

ridicarea și a altor orașe și centre 
sportul ae performanță în afată 
Sibiu și Mediaș; încercarea de 
crea — împreună cu M.E.I. 
nuclee de performanță la Agnita 
Cisnădie. Agnita culege primele roa
de. La handbal, echipele agnitene 
s-au calificat in etapa de zonă pen
tru diviziile școlare.

...Ascultîr.d toate cele de mai sus. 
concluzia vine de la sine : sportul de 
performanță sibian e in plin avint

în 
de 

a
si

MIȘCAREA SPORTIVĂ - PARTE INTEGRANTĂ A
7

DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI SOCIALE A
7

ANSAMBLULUI
... cea mai veche carte de șah din țara noastră a tost g: Ițită 

întîmplător 1» Agnita ? E scrisă 
în limba latină si datează de la sfîrșitul secolului al XVIIt-lea.
... cea dinții societate turistică în tara noastră s-a înființat in 1873 la Sibiu (Societatea carpatic* 

transilvăneană) cu secții (filiale) 
ulterioare la Bistrița. Orăstic. Făgăraș. Brașov. Sighișoara. Petro
șani. Reghin ?

. . . primele cabane construite 
pentru adăpostul drumeților din Carnații meridionali au fost Negoțul (1881). Godeanu (1883). Bilea 
Cascadă (1883) ?

...medieșanul Haltrich, a par
curs in 1897 pe un birtclu cu o 
roată mare' si Viena-Mediaș.km) ?

... la Sibiu,

JUDEȚULUI
atestă o muncă mai bună, în ultima 
perioadă — atit pe planul tehnic, cit 
și moral-volitiv. Evident, aceste re
zultate nu le considerăm încă fidele 
posibilităților. Imbrățișînd . această 
premisS. justă după cum o atestă ana
lizele întreprinse în uFimul timp, 
biroul Comitetului județean de partid 
a stabilit, analizînd situația mișcării 
sportive, un plan de măsuri imediate 
și de mai largă perspectivă menite 
să asigure condiții pentru ca sportul, 
activitate de largă rezonanță și utili
tate socială — să se ridice la înăl
țimea exigențelor actuale, a necesi
tăților. Prin mobilizarea tineretului 
și a organizațiilor sindicale baza ma
terială a sportului va înregistra, încă 
în acest an. sporuri substanțiale (două 
noi complexe sportive la Sibiu, unul 
la Mediaș, o nouă sală de sport, zeci 
de terenuri simple ș.a.). Măsurile sta
bilite, îmbrățișate de tineretul de la 
orașe și sate, de elevi și studenți re
prezintă. cum e normal, un complex 
de preocupări. Intre acestea notăm 
forme organizatorice mai adecvate și 
măsuri pentru îmbunătățirea activită
ții sportive de masă : atragerea tu
turor categoriilor de saiariați, a fe
meilor îndeosebi, sporirea bazei mat 
teriale. îmbunătățirea sportului de 
performanță. îmbogățirea muncii de 
educație in rîndul sportivilor in con
cordanță cu cerințele ce se pun azi în 
fața societății noastre socialiste.

Desigur, această trecere in revistă 
a dezideratelor și a modului lor de 
realizare nu epuizează gama largă a 
posibilităților și intențiilor noastre, 
dar subliniază, credem. îndeajuns, 
ideea că în ansamblul dezvoltării com
plexe a acestor meleaguri — în a- 
ceastă etapă a unpr..urcușuri: și--suc- 
ces’ fără precedent — grija față de 
om și nevoile sale —ân cartf^ăfibrt'ul 
își are rolul său bine stabilit — ocu
pă un loc însemnat.

Cind spunem că trăim o vreme 
efervescenței creatoare, o vreme ir. 

care dominanta o constituie atmosfe
ra de lucru, efortul constant ai oa
menilor muncii din toate domeniile 
pe făgașul autodepășirli. afirmația are 
in vedere, desigur, rezultatele con
crete pe plan eeon'-mic ți sodal-cul- 

aL înalta semnificație politică 
âririi de a spori aportul județu 

u.UxTc a țârii.
Ircercind - succ'ntâ trecere :r re

vistă a realizărilor pe care județul 
ru le înregistrează pe toate plănu
ia patru ani de la organizarea ac- 
istrativ-teritorială. constatarea

care se rwipsire cu tărie este aceea 
ivind conamt» sa - înflorire. iate- 
area sa și. contribuția tm-
rtantă la dezvoltarea economică și 

sociai-poiitică generală Beneficiind 
de atenția acordată ce conducerea 
partidului ți statului dezvoltării armo
nioase a tuturor zonelor țării, județul 

biu — unde trăiesc ți muncesc os- 
er.i ai muncii români, germani și 
aghiari — se înscrie astăzi ca tac- 
r activ, cu o pondere însemnată în 

economia națională, situiadu-se. din 
e vedere a! tndustnalizârii, 
primele județe ale patriei, 

firma că măsurile stabilite de 
Conferința Națională din 1967 ți pro
gramul trasat de Congresul al X-lea 
se înfăptuiesc cu succes, că grija pe 
care organele ți organizațiile de partid 
o acordă perfecționării conducerii tu
turor domeniilor vieții social-polit’ce 
ți economice a rodit in prefaceri im
portante. in succese prestigiose. Iată 
citeva cifre revelatoare: In 1971 am 
realizat o producție industrială 
515 la sută mai mare decit în 
sporurile coresnunzind unui ritm 
diu anual de 10.9 ia sută; au fost 
produse peste plan in valoare de 
milioane iei; a crescut cu 31.3 La

ii. creșterea vo- 
planificate înre-

a RICHARD WINTER
membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim-secretar al Comitetului județean de partid Sibiu

DE REȚINUT
sounzi

a

ces.

CANDIDAȚI OLIMPICI PEN
TRU MUNCHEN (din Sibiu)

• Maria Antinie (gimnastică) 
• Ion Ganea (sărituri in apă)

Framintare obișnuită înaintea 
tutui, la un sport îndrăgit de 

merii din județ ■' cartingul
productivitatea muc 
lomului beneficiilor

RECORD MONDIAL STABILIT 
tN 1972

• Horig Mihu (rachetomodele)

TITLU BALCANIC OBȚINUT
ÎN 1972
• Ion Ganca (sărituri în apă)

CLUBUL
SPORTIV

MUNCITORESC
SIBIU

ÎN CIFRE
(un taie sportivă reprezentativă

— 2 echloe în divizia A
— 2 echipe in divizia B
— 4 echipe în campionate 

blicane
— 3 echipe ta campionatele 

nale de juniori
— 9 secții pe ramură de sport
— 198 sportivi leaitlmatl

— 19 sportivi în loturile naționale
— 14 antrenori.

cu 
1967.
me- 
date 
1 233 
sută

gistrind 261 milioane lei peste sarcina 
planificată. O altă dovadă : în în- 
timpinarea marilor evenimente din a- 
cest an. realizările din primele 5 luni 
reprezintă răspunsul însuflețitor pe 
care comuniștii, oamenii muncii ro
mâni. germani, maghiari de pe aces
te meleaguri l-au dat chemării parti
dului.

Rezultatele bune obținute, hotărirea 
unanimă de a munci mai mult, mai. 
bine, de a manifesta o permanentă 
exigență in valorificarea importante
lor rezerve de care dispunem, trebuie 
considerate corolarul vastei activități 
politico-educative desfășurate de or
ganele și organizațiile noastre de 
partid pentru transpunerea in prac- 
t'că a programului trasat de istorica 
Plenară a C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971.

Angrenați pe calea acestui avir.t 
continuu ai întregii vieți economice 
și social-culturaie. preocupările noas
tre actuale, ținir.d seama de exigen
țele complexe ale prezentului și de 
cerințele mari ale viitorului. îmbra
că diversitatea necesară cuprinderii 
tuturor laturilor dezvoltării. In ace*t 
cadru, mișcarea sportivă, cerințele 
continuei ei ascensiuni cantitative și 
calitative a constituit obiectul unei 
atenții constante din partea organe
lor de partid și de stat, a organiza
țiilor de masă ți obștești. Creșterea 
unui tineret sănătos, fortificat prin 
practicarea sistematică a sportului, e- 
ducat in spiritul înaltelor cerințe ale 
moralei și eticii comuniste, crearea 
tuturor condițiilor pentru ca toți cei 
ce muncesc să poată beneficia de bi
nefacerile mișcării. de reconforta rea

• 
obținută prin sport, rămine o com
ponentă de seamă a activității tuturor 
organismelor. In aceeași măsură, crea
rea condițiilor pentru ca sportivii si- 
bieni să-și aducă contribuția activă la 
progresul sportului românesc, la fai
ma -portivă a patriei. Cele 179 aso
ciații sportive sindicale, școlare și să
tești. cele 3 școli sportive, un club 
sportiv, ca unități de performanță — 
cuprind în diferite ramuri sportive 
peste 100 000 cetățeni de toate virste- 
le. Trei stadioane. 50 terenuri, două 
săli. 7 baz’ne, 9 popicării. 132 tere
nuri simple. 3 pirtii de schi bine do
tate și un patinoar artificial — iată o 
zestre materială care permite o acti
vitate continuă, o cuprindere largă a 
celor ce doresc să facă sport.

Se cere remarcat, apoi, faptul că 
organele și organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C., organele sportive, 
asociațiile au fost îndrumate să-ți sta
bilească calendare competiționale bo
gate. in măsură să satisfacă cerințele 
diferitelor categorii de oameni ai 
muncii. Grație acestei preocupări cit 
și unor condiții naturale favorabile, 
organizarea unor competiții de masă, 
a unor acțiuni turistice, duminici cul
tural-sportive. crosuri și cupe pe pro
fesa. olimpiade, campionate interne 
a devenit o tradiție valoroasă, cu bune 
repercusiuni asupra extinderii bazei 
de masă a sportului. Care în ultima 
instanță a asigurat ascensiunea valo
rică a performanțelor sportive. Cei 
16 campioni naționali-seniori și 59 
campioni de juniori și copii, titlurile 
de campioni balcanici, un record mon
dial. unul republican de seniori și 11 
de juniori, sute de recorduri județene

una mică distanța 
(aproximativ 1 000

.<

exercițiile fizice sub forma gimnasticii au'fost in
troduse în școli în anul 1845 ele 
către maestrul de gimnastică Karl Badenvltz ?
... în septembrie 1843 s-a aprobat m sala festivă a școlii din 

Medias să fie folosită permanent 
de elevi ca sală de gimnastică ? Ulterior (decembrie 1843) sala 
festivă a gimnaziului a fost ame
najată definitiv ca sală de gim
nastică

. . . handbalul (în 11) se joacă în 
România numai din 1925 cînd la Sibiu se organizează primele jocuri între echipe școlare iar în 
anul următor primul campionat 
pe oraș ?
... la izvoarele Cibinului prin 

cele două iezere, se păstrează urmele glaciatiilor din cuarternar 2
... 24 de cabane turistice, dis- 

oensate in munții Cibinului. Lotrului si Făgărașului oferă ama
torilor de drumeție, atît vara cit 
și iama. posibilități de recreare, odihnă activă, hrană si adăpost ?
... Băile Ocna Sibiului (12 km. Pe artera Sibiu — Copsa Mică) șl Bazn» (12 km. dc Mediaș) sînt 

cunoscute și folosite încă' de P? vremea romanilor ?
...din 1969 la Sibiu a fost in

trodus înotul ca obiect obligatoriu de învătâmînt pentru clasele a doua ale tuturor școlilor generale ?
. . .„Sibiul se poate tnîndri cu primul bazin acoperit de înot dat 

în folosință în anul 1904 (in prezent bazinul Neptun) ?
. . . prima echipă campioană na

țională de juniori la judo a fost 
Voința Sibiu (1965) ?

Sibiu)

repu-

v*x \>z v*x w*x »** %*xV*X vAx ^*x V*x ’x *^x ’*•' ***

natfo-

BAZA MATERIALA

— Stadionul Metalul : teren fotbal, 
olstă de atletism, sală de atletică 
grea

— Strand
— Teren de handbal cu zgură.
— Bază hipică tn aer liber Si manej

REZULTATE ÎN 1971

— 5 titluri de campioni naționali ti
neret si juniori

— 19 sportivi în loturile naționale
— locul 2

mlnîn
— locul 3
— locul 6
— 1 sportiv nominalizat pentru J.O 

de la MUnchen

— divizia B handbal fe-

_ divizia B fotbal
- divizia A rugby

Mindria comunei

PANOU DE ONOARE

O zonă de vis a munților Făgăraș. Situată pe versantul nordic al munților — la 2W'j r: altitudine — 
pe o peninsulă a lacului de pe terasa superioară a căldării glaciare a Văii Bilca, Cabana B:.ca Lac se 
bucură de faima celei mai frumos așezate baze turistice din (ara noastră. Loc de popas apreciat u> drumeții 
ce parcurg această principală creastă a „Alpilor Transilvaniei1'.

INITIATIVE SIBIENE
s

cele 55 de comune din județ au răspuns 
_______  ._ întrecerea lansată de comuna Pechea — ju
dețul Galați, prop'inîndu-și amenajarea și reamenajarea 
a 102 obiective sportive.

e In conformitate cu prevederile Legii 20/1971 asupra 
contribuției cetățenești, orașele Sibiu, Mediaș, Agnita, 
Ocna Sibiului, Dtimbiăveni, Șeica Mică, Slimnic și Să- 
liște au alocat peste patru milioane lei pentru ame
najarea unor baze sportive.

• 7 orașe ale județului Sibiu (Sibiu, Mediaș, Agnita, 
Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni și Ocna Sibiului), 
răspunzînd chemării lansate de Consiliul popular jude
țean Hunedoara au alocat un total de 4 milioane lei 
pent ru amenajai ea unor terenuri de joacă și terenuri 
simple în cartierele de locuințe.

• Membrii U.T.C. din Sibiu, după ce au realizat prin 
muncă patriotică patinoarul artificial al orașului (1 mai 
1972) și-au propus să realizeze și o bază sportivă a ti
neretului in Valea Aurie (Parcul Sub Arini) compusă 
din bazin de înot, terenuri de volei, baschet, tenis, hand
bal. fotbal, atletism și pistă de carturi.

0 In 1972 se organizează de către CJ E.F.S. Sibiu / “

• 43 din 
chemării la

împreună cu U.T.C. prima ediție a campionatului jude
țean sătesc prevăzut cu faze pe asociație, comună, cen
tre de comune și finala programată cu ocazia Zilei 
recoltei. întrecerile vor avea loc Ia triatlonul atletic, 
fotbal, handbal, volei.

• In 1972 s-a desfășurat pe distanța Sibiu-Mediaț- 
Sibiu primul raliu județean pentru carturi ciștigat de 
ecbipajul Casei Pionierilor din Agnita. Această inițiativă 
se va extinde începînd din anul 1973 sub forma unui cir
cuit județean.

• La troița lui Mihai (Selimbăr), In fiecare an, Con
siliul municipal al organizației pionerilcr organizează 
pentru toți pionierii Sibiului o complexă manifestație 
sportivă cuprinzînd majoritatea ramurilor de sport, jo
curi distractive și ștafete aplicative. Manifestația este 
intitulată sugestiv „Chemarea toamnei*.

• La Textila Cisnădie s-a introdus, pentru toată masa 
salariaților, „Săptămina sportului", care constă in orga
nizarea de întreceri — în funcție de anotimp — la atle
tism, handbal, tenis de masă etc.

se poate să nu fi auzit de 
Au câștigat edițiile din 1969 

ale „Cupei tineretului" de 
la volei : s-au clasat pe 

în edițiile 1970—71 și 1971— 
divizia națională a juniori- 
pcolâri lor.
» bilanț și impresionantă 

ită pentru o echipă de
unei asociații sălești din 
Miercurea, județul Sibiu. 

I dornici de a afla amâ- 
am poposit pentru citeva 

comunei cu

de vi 
a

Nu 
ele. 
și 1971 
a sate 
ccul 3 
'2' din

lor Si ;
Pn 

carte 
volei
comuna 
Uimiți și 
nun te, 
ore pe meleagurile 
pricina.

„De fapt — mărturisea prof. Pe
tru Teslaru. inimosul antrenor al 
echipei — totul a pornit în 1969. 
în primăvară, de la o lecție de 
educație fizică. Ghioceii apăruseră 
în marginile pădurii, soarele era 
și el prezent, dar încă jiu dogo
rea oa să ne fie peste măsură de 
cald la orele de sport. Ba chiar tre
buia să ne mișcăm bine, ca să nu 
răcim. De abia începusem și citeva 
eleve din clasa Xl-a se plîngeau 
că le-au înghețat mîinile. Condi
țiile m-au obligat să modific pla
nul lecției și să organizez pe 
un meci de volei. De la acest 
la ideea unei echipe de volei 
fost decât un pas. In teorie, 
în practică a urmat o selecție ri
guroasă, pregătiri, antrenamente, 
etc. Adevărul este că în două luni 
de la concretizarea ideii, elevele 
erau gata să înfrunte calendarul 
sportiv. Și l-au înfruntat. Mai în- 
tîi. campionatul școlar, apoi „Cupa 
tineretului de la sate", 
după victorie, 
nostru unanim. Un succes cheamă 
altele după sine, așa că, în conti
nuare, ne-am calificat și în di
vizia națională a școlarilor și ju
niorilor ediția 1970. Totul parcă 
mergea de la sine, căci elevele 
beau voleiul și i se dăruiau 
entuziasm.

Ajutați efectiv de organizația 
partid din comună (secretar Mihai 
Pienaru), de conducerea școlii (di
rector N. Drăgan) și organizația 
de tineret (secretar prof. Mariș 
Bălănel) elevii comunei și-au 
menajat o sală de sport, iar 
curtea școlii terenuri de volei și 
baschet, ca să aibă unde se pregăti 
mai mult și mai bine.

Și tot așa, de atunci, continuăm 
a pregăti mereu alte sportive, dar

cu același elan. Din prima echipă 
— campioană în 1969 — au mai 
rămas trei jucătoare (Maria Crîș- 
mar. Ecaterina SprielhaiUpter și 
Chioara Sas) dar și pe acestea 
le-am cedat de curînd și .au pro-: 
movat în echipa de divizia A, 
C. S. M. Sibiu.

In locul celor plecate am pro
movat alte talente: Livia Moldo
van. Mioara Munteanu. Marioara 
David, Virginia Mitea și altele".

..S-ar putea — continuă prof. 
Teslaru — ca Ia viitoarea ediție 
a „Cupei tineretului de Ia sate" o 
parte din actualele jucătoare să 
activeze în echipe superioare, di
vizionare, dar echipa noastră, for
mația noastră va rămine la fel de 
bună, pentru că 
leiul are multi 
slujit".

N-am povestit 
tenție cele de 
stau să mă 
putea da ca

Nu credeți ?

în Miercurea vo- 
adepți si e bine

cu o anume in- 
mai sus. dar dacă 

gindesc bine, le-aș 
exemplu.

loc 
joc. 
n-a 

căci

Victorie
spre entuziasmul

iu-
cu

de

a- 
în

Cîtiva dintre cei mai harnici și pricepu ti antrenori și activiști obștești care 
nu-și precupețesc eforturile pentru dezvoltarea activității sportive în județul Sibiu :

• Traian Todoran profesor de educație fizică, directorul Școlii sportive Sibiu, 
în anul 1971. echipa de fotbal a Școlii sportive Sibiu, antrenată de el. a cu
cerit titlul de campioană națională de 
juniori A fost distins cu „Merite sportive".
• Constantin Cimpeanu activist obstesc, 

secretar al comisiei județene de Cel mai vechi activist sportiv din Sibiu.
• Toma Opreapopa. antrenor la C.S.M. Sibiu. Elevii săi Vasile 

— catesoria super-grea (seniori) gen Midori (juniori I) și Paul

popice, județul

haltere Deac
— Eu- Iliesc-u. 

(juniori II) au cucerit titlurile de cam
pioni naționali.

• Octavian Șerban. profesor de edu
cație fizică, specialitatea baschet, 
trenor la Școala sportivă " "dat lotului national de 
jucătorul Zdrenchea.

• Alexandru Purcherea, 
călărie a C S.M. Sibiu, consilier al rației de specialitate. A dat tării numeroși campioni naționali, printre care 
Alexandru Bozan, Adolf Frollch, Marius 
Burtea. Edith Wemescher.

• Norbert Hatzack, profesor de edu
cație fizică specialitatea sărituri tn apa. la Școala sportivă Sibiu. A dat 
multi campioni naționali, printre care Gh. Banu. Nora Mierss și Ion Ganea 
(ultimul fiind seleefipnat pentru J.O. de la MUnchen).
• Hugo Fleisher, profesor de educație fizică, specialitatea handbal, antre

nor al echipei școlii sportive de pe 
lingă Liceul din Agnita.

an
din Mediaș. A. 
baschet pe

antrenor secția 
fede-

țării

Fericite — după încă un succes — fetele din Miercurea, zimbesc 
obiectivului fotografic

Pagină realizată de Mihai BÎRă 
ji corespondentul județean Hie IONESCU
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DRAGOSTEA FAȚĂ

DE MESERIE
(Urmare din pag. 1)

am elimina definitiv unele defici
ențe din activitatea brigăzilor.

— Mai sînt, așadar, și deficiențe?
— N-ar trebui, dar mai sînt!...
— Ce eveniment important de 

viață vă preocupă ?
— Aștept primirea carnetului de 

membru de partid. Este un eveni
ment care mă obligă la mai mult, 
la mai bine.

— In perspectivă ?
— Perfecționarea mea profesiona

lă. pe de o parte, și buna pregătire 
a celor 30 de tineri tenismani al 

sînt. pe de altă

ție, pentru că, după mine, cum 
muncește un om în profesie așa se 
comportă și ca sportiv Ca să revin, 
însă, la întrebare, vă pot spune că 
o acțiune a secției de tenis de 
cîmp va fi desfășurarea „Cupei Eli
berării cu participarea tenisme- 
iiilor dimbovițeni.

Pârăsindu-1 pe interlocutorul 
nostru, în drum spre casă, ne gin- 
deam Ia preocupările frumoase pe 
care le are un tînăr dintre sutele 
de mii ai patriei. „Primii în pro
ducție, primii în sport", nu este 
pentru Ion Pațiu o simplă lozincă, 
ci un mod cotidian de comportare, 
prin care leagă dragostea sa pen
tru meseria grea, dar frumoasă, că
reia i s-a dedicat, cu pasiunea pen
tru sport

să ne arate măiestria lor

a celor 30 de 
căror antrenor 
parte.

— Printre ei
tor Țiriac sau :

un vii-

MEMBRII LOTULUI DE TIR
(Urmare dm pag. I)

l întrevedeți 
Nâstase ?

— Totul e posibil. Dacă
cește și se perseverează, elevi ca 
Viorel Felea. Gabriel Guțu. frații 
•Negulescu, Cătălin Călărașu, Sorin 
llăcanu și alți cîțiva pot ajunge 
virtuozi ai rachetei. _ ____________ _____ _ _

— Cum vă petreceți timpul liber? ’ de noi. Barajul, o lucrare gigan-
— Cu pregătirea terenurilor, cu 

racordarea rachetelor elevilor, cu 
an trenamentel e.

— Pe linie sportivă ce acțiuni 
întreprindeți în întîmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului și 
a celei de-a 25-a aniversări a Re
publicii ?

— Mai înainte de a da un răs
puns direct la această întrebare, 
vreau să precizez că mă preocupă 
ea fiecare jucător de tenis de la 
noi să devină un as în meseria sa. 
la locul de muncă! Ca antrenor, 
mă interesează. în primul rînd, 
comportarea jucătorilor în produc-

se mun-
puri. A fost exemplificarea vie a 
celor descrise.

Reintorsi la 
îndreptat spre 
Drumul spre baraj, săpat in stîn- 
câ, cil n jmoFftase nivele, este unul 
din ceie mai frumoase străbătute

'uprafață. ne-am 
Barajul Vidraru.

tică. cu o linie artistică ce -ți in
cintă ochii, a fost concepută și 
realizată de constructorii noștri. 
Ce mindri au fost sportivii au
zind că acest baraj se situează al 
cincilea în Europa și al noualea 
in lume !

O plimbare cu șalupa pe 
de acumulare 
circa H km. 
tea să admirăm decorul feeric 
care ne găseam. (Deși iacul 
păstrăvi — spun localnicii 
-pescarii Iotului" — Giușcă, Ca
ban. Ferecaîu și Roșea — cu tot 
..armamentul de pescuit"... n-au

îacui 
Vidraru. lung de 
ne-a dat Dasibilita-

In
are

reușit _ ______
și în acest domeniu !).

Am admirat statuia 
îndreptățită glorificare a 
eroice depuse de constructorii hi- 
droenergetîcîeri:. lucrare care do
mină platoul.

Această vizită i-a impresionat 
adine pe toți membrii Iotului, care, 
odată mai mult, și-au putut da 
scama de marile realizări ale po
porului nostru — sub conducerea 
partidului.

Ing. Lucian Giușcă 
rat: „Mi-a făcut o < 
cere să revăd locurile și oamenii 
■n mijlocul cărora, acum 
am făcut primii pași in 
de hidroteheteian. Au fost 
de emoții reintilnirile cu foști co
legi de facultate și de muncă. în
crederea 
noi. cei 
culorile 
pice de 
credere ne mobilizează 
transmite și nouă din 
care constructorii au 
ceastă magnifică hidrocentrală. 
Vom căuta Să dăm dovadă de a- 
ceastă dirzenie “

Inginerul aulomaiisL pistolarul 
Dan luga: „M-a impre- mat gra
dul inall de automatizarr care de
pășește tot ceea ce am văzut pină 
acum in acest domeniu. Aceasta 
explică si numărul mic de mun
citori. ingineri și tehnicieni care 
asigură buna funcționare a ac estic' 
mare complex. Pe o suprafață de 
citiva metri pătrati. din cabina de 
comandă se pune in mișcare aceas
tă uriașă -mașină de lumină". Cele 
ce am văzut aici, discuțiile pur
tate cu gazdele noastre ne fac să 
ne gindim la — as zice — o 
obligație de recipro» Late din par
tea noastră. ca sportivi, pentru 
obținerea de rezultate superioare, 
care să se alăture marilor reali
zări înregistrate de poporul nostru".

„Energiei", 
muncii

I
I
I
I
I

ă ne-a decla- I 
deosebită plâ- |

10 ani. 
meseria 

pline I
pe care ei și-o pun în 

chemați să reprezentăm 
patriei la Jocurile Olim- 
la Miincben. Această 

Si parcă 
dirzenia 
realizat

to
ne
cu
a-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
*I

tul nu putea bănui a 
Liata divizia C la 
cununi, cum este a sau alte scoruri a*
— desirur — le eu._ GRIGORE toloaca 

lina din

I
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Prima medalie de aur românească:
IOSIF SÎRBU

Finlandezii au pregătit jocurile cu 
muită pasiune. Stadionul cu turn, 
prevăzut în 1940 doar pentru 50.000 
de spectatori, a fost mărit prin a- 
daosul de gradene de lemn.

Concurenții au fost cazați în trei 
_sate olimpice', dintre care cel mai 
frumos era cel de la Otaniemi (in 
care au locuit și concurenții români), 
situat pe malurile unui lac. în ime
diata apropiere a unei maiestoase pă
duri de brad.

La 19 iulie, in ciuda frigului și a 
unei ploi violente, în fața a peste 
70.000 de umbrele, ceremonia de des
chidere nu a omis nici u'nul din amă
nuntele. ei tradiționale. Douăzeci de 
ani după 
Angeles 
vansa ! -

i descalificarea sa la Los
— finlandezii și-au luat re-
- bătrinelul Paavo Nurmi 
ni) a purtat pe pista stadio-

nului flacăra olimpică. Iar cel care a 
urcat torța pe turnul stadionului a 
fost celălalt fondist celebru al țârii : 
Hannes Kolehmainen

Rezultatele au fost in general foarte 
bune, stabilindu-se cu acest prilej 49 
dc recorduri olimpice și 15 mon
diale. Dintre toate recordurile olim
pice. masculine și feminine, la atlc- 
tîsm. natatfe și haltere, au rămas 
neîntrecute doar 5 (din 51) ’

Eroul ediției a fost fără îndoială 
alergătorul cehoslovac Emil Zatopek. 
■jr.ul dintre cei mai mari sportivi ai 

Nurmi al
1 s-a spus.

noascenerapet noastre, „un 
timpurilor noi", cum 
Clstigătoruj probei de 10 000 m la 
Londra a obținut de data aceasta — 
in râstimnul a 8 zile — victoria în 
probele de □ 000 m, 10.000 m. și m.i- 
ratom performanță aproape de ne- 

i în orice caz necgalată la 
tă ediție a Jocurilor O’.im-

cu 6—7 m. în

/

Locul : Helsinki, (Finlanda)Data : 19 Iulie — 3 august 1952 Participant! : 4923 de sportivi (din 
care 518 femei) din 69 de țăriIn program : 18 discipline sportive, 
Cu 149 de probeSportivii români au participat (cu 
129 concurent!) la Întrecerile din 14 
sporturi, obtinînd o medalie de aur 
(tir), im, de argint (box) și două de bronz (tifș) box), precum și puncte 
(la atletism, lume greco-romane. tir 
și ciclism)
CLASAMENTULPE 5

RADU DECU. CLUJ. Am citit șl noi articolul „Surerința C.F.R.-ului a fost 
frumoasă", apărut în ziarul clujean 
„Făclia", sub semnătura iul Viorel Ca- 
coveanu. c.f.r.-ui. printr.o luptă eroică 
si leală purtată în returul campionatu
lui. a realizat o performanță fără pre
cedent în istoria fotbalului nostru : de la 7 puncte în tur. la 25 in final ! Totuși, 
ne raliem la cele scrise de Viorel Ca- coveanu: „îmi scot cu emoție și ru 
sfială

,îmi scot cu emoție și 
pălăria în fața băieților formida-

bili ai 
de ei. ___ ..... ..... ...... .ditie. una singură, peste care nu sub nici o formă : nu cumva C.F.R.-ul 
să termine turui viitorului campionat doar cu 6 puncte si să încerce iar nebunia salvării. Eu. unul, iertati-mă. nu mai 
rezist !”. Nici noi 1

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. O eplgra-i 
mă.. amăruie pentru Poiana Cimpina,, 
care a retrogradat in divizia C :
După cum e șl firesc. 
Cimpinenli tot gindesc >

C.F.R.-ului... Sînt din nou alături 
in orice împrejurări. Cu o <on-

Iree

1

Dacă a ieșit din „B". 
Cu Poiana e un... C“ I

UN GRUP DE SIMPATIZANTI ECHIPEI F.C. ARGEȘ. ZIMBREȘTT. 
-Dacă F.C. Argeș nu ar ft fost campi
oană. cu o etapă înainte, ce s-ar fi crezut despre rezultatul ultimului meci, cu 
Dinamo, de la București Nici câ se putea o întrebare mai bună ! Aș putea 
să vă dau si eu un exemplu: meciul Rapid — Steagul roșu : 1—5 ! Ce comen
tarii ar n stîrnit acest rezultat, dacă el 
ar fi avut vreo influentă asupra clasamentului ! Este greu, de aceea, și pen
tru cei de ia Federație de a stabili care 
sint surprizele fotbalului. în general gustate. si care sînt rezultatele ce ies din acest perimetru fiind un fel de surpri
ze... așteptate .’ 2) Cel mai mare punctaj 
— 44 (procentaj <34,G) 1-a realizat U.T.A., în ediția 1946—1947. cîștigînd campionatul 
cu un avans de 11 puncte («G meciuri) Argeșul a totalizat 41 de puncte din 30 de partide (procentaj 68.3). Dar, vic
toria Ditestenilor este. în primul rînd, remarcabilă prin orisma minimelor șanse oe care le aveau ei. la un moment dat. 
de a realiza o asemenea performanță !

CRISTIAN CONSTANTINESCU. PIA.. TRA NEAMȚ. „Xu e așa că naționala 
Iugoslavie] a avut. în perioada 1960—1970, 
un portar cu numele de Mutibarici ? 
Dacă am confirmarea dv. voi ciștiga pariul cu tatăl meu : o minge de fotbal*. 
De dragul dv. și al mingii pe care o așteptați, as fi fost — poate — în stare să depun si mărturie mincinoasă ! Dar 
n-a fost nevoie : Mutibarici a apărat. în 
urmă cu cîtiva ani. poarta Iugoslaviei.

» MP.^FAFATA. ALBA IUL1A : Textila 
țS.cpZ'i. — Vltrorngtan Mediaș 9—0 1 S> TTneore ATexandreȘch Care pretind -a că 
„in’nunl în vremea noastră, nti prea 
văd a se mal face". Ce este drept : ooe-

vreo
Credem ca nu greșim, socotind ca 

oc’’_ cu apariția excepționalei ge- 
rerați; de alergători jamaicani. pro
bele de 400 și Kk) m. au devenit, 
tară drept de apeL probe de sprint 
prelungit. Prima mențiune i se cu
vine unui mare învins : Herbert 
McKenley; el a pierdut ia Londra 

pe* 400 m. din cauza unui ex- 
e viteză, căci a condus foarte 

plecare 
sosire de 

ar aici l-a pierdut 
exces de prudență.

ostenelile sale, nu 
ajunge din urmă pe 

ompatr.oL Rhoden (ambii : 
De neuitat s-a rămine insă 
de 4x400 m :

neoficial
DALII

Aur Argint Bronz
40 19 17
22 30 15
16 10 16
12 12 9

1. S.U.A.
2. u r s s.
3. Ungaria4. Suedia
5. italia6. Cehoslovacia
7. Franța
8. Finlanda9. Australia

olimpic al RomamevLJt.egretatul .trăgător losif Sirbu

pe loc, la egalitate cu danezul Han
sen.

In cadrul turneului olimpic de fot
bal, echipa țării noastre (prezentă din 
nou după 28 de ani) a pierdut la limi
tă (1—2). încă în preliminarii, Ia Tur
ku un meci dramatic, în care n-a fost 
cu nimic inferioară adversarului în- 
tilnit, echipa R.P. Ungare, care avea 
să devină apoi campioană olimpică și 
nu mult mai tîrziu una dintre cele 
mai temute echipe din lume.

Prezentă la Helsinki cu. o delegație 
importantă, țara noastră culege, la 
prima ei „olimpiadă" postbelică, un 
buchet- promițător de medalii : urtd 
de aur. una de argint și două de, 
bronz (la care se adaugă trei locuri 
5 și cinci locuri 6). In clasamentul 
(neoficial), întocmit de presă pe baza 
numărului de medalii, figurăm pe 
locul 23, din 42 de țări medaliate, 
înaintea Braziliei. Zeelande,
R.F.Cî..- Olandei er&.

ley primește ' bățul 
urma campionului olimpic pe 400 m 
garduri, americanul Charles Moore, 
pe care-1 va ajunge însă din urmă 
și-1 va întrece, realizînd lansat, pe 
porțiunea sa 400 m : 45 s !

Dintre celelalte rezultate, 
în mod deosebit apreciate 
bite: victoria (stropită cu 
fericirii) luxemburghezului 
pe 1 500 m., senzaționalul stil elastic 
la triplusalt al brazilianului Da 
Silva șî victoria repetată — prima 
de acest fel în istoria decatlonului 
— a lui Robert Mathias (care nu 
avea decit 21 de ani !).

Dintre atleții români, prezenți la 
Helsinki, se remarcă mai ales Lia 
Manoliu și Ion Soter, care se cla
sează ambii pe locul 6 in probele 
respective.

Dacă probele atletice masculine au 
avut o figură net dominantă (Zato
pek), cele feminine au avut în 
schimb un „erou" colectiv : atletele 
sovietice. care s-au distins în 
aprbape toate probele.

La natație. americanii au dominat 
net, pentru ■ că japonezii încă nu-și 
regăsiseră strălucirea de altădată, 
iar în Australia nu se afirmase încă 
excepționala generație a lui Devitt, 
Rose. Konrads și ceilalți. (Doar pro
bele feminine de natație au fost co
pios dominate de sportivele din 
Ungaria). In schimb, in intrecerile 

. de haltere. lupte și gimnastică s-au 
afirmat sportivii sovietici, care s-au 
remarcat de asemenea și la baschet,, 
box. tir. Numai gimnastul Victor 
Clukariri a acumulat 4 medalii do 
aur și 2 de argint.

Dar jocurile de -la— Helsinki sint 
importante pentru noi. în primul 
rind pentru că au permis sportului 
românesc să atîrnc in propria-i pa
noplie prima medalie olimpică de 
aur. In zftia de 29 Iulie 1952, Iosif 
Sirbu. mai tirziu maestru emerit al 
sporturi, cucerește titlul olimpic la 
tir. in’ proba de armă liberă, cali
bru redus, .40 de focuri, pozițța cul
cat. reușind acel -nec plus ultra" : 
400 cie puncte din 400 posibile și în- 
vingindu-l pe egalul său Boris An
dreev (U.R.S.S.). la numărul de 
-muște- (3328). In acea după amiază, 
pe poligonul de la Malmi, s-a ridi
cat pentru prima oară steagul pa
triei noastre pc catargul. olimpic cel 
mai înalt, in cadrul unei ceremonii 
de premiere olimpică. Din păcate, 
Iosif Sirbu. ne-a părăsit prea de 
timpuriu (1964).

Bine s-au comportat și boxerii noș
tri. La categoria mijlocie, Văsile Tiță 
a ajuns in finală, pierzind la viitorul 
campion mondial profesionist la toate 
categoriile, Floyd Patterson. La cate
goria semiușoară, Gheorghe Fiat a 
urcat pe locul III al podiumului. îm
preuna cu finlandezul Pakkanen. Mir
cea Dobrescu (cat. muscă.) a fost în
vins' la punc’e, în sferturi de finalii, 
de campionul categoriei, americanul 
Brooks.

Performanțe bune au înregistrat și 
luptătorii D. Cuc. M. Belușica și A. 
Shli, toți .trei pe -locul 5 la categoriile 
lor.

Ciclistul Ion doniță s-a clasat .al 
6-lea in proba de 1 000 m cu start de

importante

au fost 
de pu- 
lacrimile 

Barțhel

10. Norvegia 3 2 0

23. ROMÂNIA 1 1 2
CLASAMENTUL — NEOFICI AL —

PE PUNCTE
1. S.U.A, 495

. 2. U.R.S.S. •187
3. Ungaria 260
4.5.

Suedia
R.F.G,

226.5
171.5

*• 6. Finlanda 114.5
7. Italia 135.75
8. Franța 134 25
9. M. Britanic 114

10. Cehoslovacia 92,5

23. ROMANIA 27,75

Primul campion
Ludovic 
îi voi 
de suc- partca

se va 1:
e ia Seb: oe ca

torului Culi“* :.,Cum se explică faptul 
că unii jucători, cinci se află pe GAZON, 
se cred la... IARBA VERDE

I

Interlocutor : Iosif
Sirbu. sosit doar de 
citevn minute de pe po

A. V„ BUCUREȘTI. 1) Tiri veteranul 
/ Și-a-ndeplinit planul ' Dindu-1 qata 
/ Pe Panatta 1 /. Dv. ati fost și mal ex
peditiv : ne-ati dat... eat-a cu o singură 
„epigramă” I 21 Mă tlatatl. Nu sînt Ion Băiesu. Nu sint decit Ion... Poștașu 1

OPREA LIVIU. BUCUREȘTI. 
Sătmăreanu nu este căsătorit, transmite cele mai bune urări 
ces în activitatea sportivă din surioarei dv.. Nuti. -care este îndrăgos
tită de el de aproape trei ani". Nu ne 
outetl spune exact anul, luna si ziua ?

MICU SAINER : PLOIEȘTI. Un 
tren in legătură cu finala Cupei mâniei la fotbal : ,.Rică“ și echipa sa. 
N-as putea să pun pariu. 
Dacă astăzi s-or scălda 
Sau s-or... îneca in ..Jiu

Ilustrații N. CLAUDIU

ECOURILE NU S-AU STINS
In prezent se desfășoară în Brazilia 

„Cupa Independenței" la fotbal, com
petiție considerată un mic campionat 
mondial. Acum, după terminarea cam
pionatului european, mulți regretă ab
sența ' ‘ ~
celei 
nent, 
ar fi 
vilor 
cere și, îndeosebi, partida dintre Bra
zilia și R.F.G. Pentru a justifica a- 
ceastă afirmație, vom reproduce două 
declarații. Una aparține lui Aleksandr 
Ponomariev, antrenorul echipei URSS: 
„La ora actuală, R.F.G. este cea mai 
puternică din lumea fotbalului. O e- 
echipă atit de puternică nici nu am 
văzut". Cealaltă este a lui Gustav 
Wicderkehr, președintele UEFA: „Ori
cine poate invidia o asemenea for
mație. .

Și acum, iată explicația lui Schon, 
privind absența de la „mini C.M." 
selecționatei vest-germane : 
pregătit pentru C.E. Acesta 
obiectivul centra) al echipei noastre. 
Am refuzat prezența la „Cupa Inde
pendenței" și din alte motive : după 
campionatul european, campionatul și 
cupa R.F, a Germaniei, care au so
licitat din plin, băieții ar fi fost 
prea obosiți. Acum, o odihnă le 
este binevenită. Subliniez, insă, că un 
meci cu Brazilia sau cu cîștigătoarca 
„Cupei Independentei" l-am susține 
cu plăcere".

de Ia „Cupa Independenței", a 
mai bune formații de pe conti- 
„ll“-Ie vest-german. Intr-adevăr, 
fost interesantă comportarea e.le- 
lui Schdn la această mare între-

Himst (Belgia), Kocsis (Ungaria). Chi
vers (Anglia). Cruyff (Olanda). Keizer 
(Olanda), Kreische (R.D. Germană) cu 
cîte 5 g; 8—1*5 : Kolotov (URSS). De\- 
rindt (Belgia), Lambert (Belgia), Bene 
(Ungaria), Best (Irlanda de Nord). 
Capkovici (Cehoslovacia), Lubanski 
(Polonia), Parits (Austria). Pirri (Spa
nia) cu cîte 4 g.

De notat că Gerd Miiller a fost și 
golgeterul C..M. din Mexic. El a fost 
selecționat de 41 de ori în echipa 
națională (din 1967 și pină azi), mar- 
cînd 51 de goluri în echipa națională. 
Anul acesta a fost și golgeterul cam
pionatului vest-german. cu 40 de go
luri !

UNGARIA
SPERANȚE

CU TINERELE
LA J. O.

a 
, Ne-am 
a fost

GOLGETERII C. E.
Iată primii clasați pe lista golgete- 

rilor recentului campionat european : 
1. Miiller (RFG) 11 goluri ; 2—7. Van

Intr-o recentă 
de specialitate din 
bilit ca Iotul olimpic pentru turneul 
final de la Milnchen, unde selecțio
nata Ungariei își va apăra titlul cu
cerit cu patru ani în urmă în Mexic, 
să fie alcătuit din elemente tinere. 
Comitetul federal a fixat 
limita maximă de vîrstă să 
de ani.

Intenția federației este ca 
tativa olimpică să constituie viitoarea 
echipă națională primă, aceea pentru 
C.M. 1974. In felul acesta se dă ca 
certă neselecționarea lui Albert, Bene, 
Sziics etc. Selecționerul Illovszky a 
declarat că, așa cum se prezintă po
tențialul acestui lot tînăr, el are toa
te șansele să fie 
a J.O. in lupta 
medalii...

ședință 3 forului 
Budapesta s-a sta-

chiar ca
fie de 25

reprezen-

si la această ediție 
pentru una dintre

tunde Mergem
PE

GAZONUL ARTIFICIAL
STADIOANELE VIITORULUI 

cunosc greutățile pe care le im- 
terenurile acoperite cu gazon :

căci
și a fost bătut pe 

•ompatriotuî său. 
cauza 

cu 
mai 
ah 

s D-

din 
căci.
l-a 

un
45.9 

ștafeta 
himbul 3. McK

DUPĂ 20 DE ANI...

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Repu

blicii, de Ia ora 17,30: Finalele 
campionatelor naționale de ju
niori.

CICLISM : Velodromul Dina
mo, de la ora 9 : Concursul in
ternațional „Cupa ziarului Spor
tul".

YACHTING: Dacul Herăstrău, 
4e la ora 9. „Cupa Electrica"

Se 
plică 
întreținere permanentă și exploatare 
redusă, personal numeros și rezultate 
nu întotdeauna la înălțimea muncii 
depuse — iată numai o parte din di
ficultățile cu care trebuie să se con
frunte administrațiile unor asemenea 
terenuri. Crearea unor terenuri cu 
iarbă artificială a apărut de la sine, 
odată cu dezvoltarea industriei ma
selor plastice și astăzi s-a ajuns la 
rezolvarea acestei probleme în faza 
producției industriale. Primele tere
nuri experimentale, ivite în Anglia, 
au dat rezultate strălucite și se poate 
afirma cu certitudine că celebrul se
cret al gazonului britanic nu va mai

interesa în curînd pe nimeni, e! deve
nind o piesă de arhivă.

Cele mai bune rezultate au fost ace
lea date de plăcile de astrotorf, expe
rimentate la satdionu) lllington din 
preajma Londrei, instalat de firma 
-Monsanto'. Construcția unui aseme
nea teren cuprinde un strat de pietriș 
mare cu o grosime de 30 cm, altul de 
asfalt înalt de 20 cm și o pătură sub
țire de spumă plastică, groasă de 
1 cm. după care urmează montarea 
plăcilor de astrotorf, furnizat în di
mensiuni diferite, după cerere. Plă
cile de margine au înclinația necesa
ră pentru a asigura scurgerea apei.

Terenurile din astrotorf nu necesi
tă nici o cheltuială de exploatare, în 
afara curățirii de zăpadă și gheață, 
primăvara. înainte de meci se udă 
ușor terenul și se poate juca 24 de 
ore din 24.

,4wm și noi. gazeta
rii sportivi, performan
țele și... recordurile 
noastre... Pe care. evi 
dent, nu le facem, de 
regulă, publice (pentru 
oi.- la urma ■ urmelor,, 
nici nu prezintă interes 
public) ele răminind. 
de obicei, consemnate 
doar de mica istorie 
nescrisă a redacțiilor.

Apariția ace-.tei re
trospective ' J-O. 1952. 
mă îndeamnă însă la 
o mică — iertată să-mi 
fie! — abatere de ia 
regulă. Nu mă pot oprr 
de armi' adme aminte 
că sînt primul ziarist 
român care â luat un 
interviu primtihij cam
pion olimpic român !

Cadrul : satul olimpic, 
ascuns intre brazi. de 
la. Ctaniemi.

Data 1 30 iulie 1952. 
într-o- după-amtază prea 
fierbine, totuși, pentru 
vecinătatea Cercului po.

ligonul de la Malmi, 
unde urcase pe cea mai 
înaltă treaptă a podiu
mului, la încheierea 
probei de armă liberă 
calibru redus 40 de 

- focuri culcat.
Tema : medalia sa de 

aur. cele 400 de punc
te ale victoriei, barajul 
cu Boris Andreev, e- 
moția concursului,. e- 
moția imnului și a dra
pelului..

Nu mat știu cum a 
fost interuiul Probabil, 
nu prea reușit; pentru 
că gazetarul era foarte 
tmăr. situația cu totul 
inedită, curiozitatea șt 
emoția celor din jur 
molipsitoare și decon
certante. iar losif Sir- 

cum ii știu 
care l-au cu- 
modest, sobru 

puțin vorbă-

bu. așa 
toți cei 
nOscut. 
fi prea 
reț I

Dar a 
viu pe i 
uita vreodată Interviul 
prim cu primul cam'- 
pion olimpic ai Româ
niei! In acest iulie, sint 
douăzeci de ani de a- 
tunci...

c f A 0 Ă C I N F P O A T F Despre vigoarea fotbalului
jLA.A LINE ruft I t... s-au convins, mai ales, echipele

zintă dueluri de și mai mare intensitate Si faza de față vă demonstrează 
poate din atacurile foarte decise și.. nu totdeauna regulamentare

englez 
noastre, 
că sînt

ne-am convins fiecare și 
Ciocnirile dintre ele repre- 
momente cind.. scapă cine

-Și peiitru că este mo? 
mentul dulcilor amin
tiri din prima tinerețe, 
îl rog pe Vasiie Tiță 
(dacă aceste rinduri ii 
t or cădea sub ochi) să 
zimbească (totuși) a- 
mintirilor neplăcute pe 
care, eventual, i le va 
produce evocarea fina
lei sale de la ..mijlo
cie’ din ...Messuhalli**, 
cu Floyd Patterson, și 
să trăiască încă o dată 
bucuria medaliei sale de 
argint; iar pe C-heor- 
ghe F’iat, să se o- 
preasca doar asupra sa
tisfacției pe care i-a 
produs-o cucerirea me
daliei de bronz și să 
nu zăbovească mai 
mult de două clipe a- 
supra ' 
turii 
drepf, 
gat să abandoneze lup
ta din 
ggriej.

durerilor, 
de la 
care l-au

frac- 
brațul 

obli-

semifinala cdte- 
,, semiușoară. în.

care nu-l voi fața polonezului ,4nt- 
kiewicz, ratind astfel 
up titlu olimpic de 
care îl vedeam atit de

■ aproape..
Lui Gheorglje Li- 

chiarclopol nu-i Irans-

fjst un inter

mit,- in •aceste rîn- 
duri evocatoare ale u- 
nor splendide isprăvi 
sportive de acum 2D 
de ani, decit un oma
giu pentru medalia o- 
limpică de bronz in 
proba de pistol viteză 
Detaliile întrecerii sale 
cu Takacs, ciștigătorul 
probei, ale epuizantu
lui baraj cu Stilară 
Kuhn pentru locul al 
doilea, le vom depăna 
împreună.
cini.

. eaș.i 
des...

. . ■ Și, 
, .vorbim n 

tir.
de punctele luptători
lor
Suli, de punctele ciclis
tului Toniță și atletu
lui Soet'er, de cei 42.75 
m la disc ai I.iei Ma- 
noliu și o să ne minu
năm că l ia merge din 
nou l<f Olimpiadă, du
pă douăzeci de ani...

Sintern ve- 
locuim pe ace- 

stradă. ne vedem

sînt Âtigur, o să
. despre

O Să ne amintim

Cuc, Belușica și

Radu URZICEANU

J
J )
1

1

Scrisoarea cercului olimpic al elevilor de la liceul „N. Bâkestu" din București

ȘCOLARII ÎNCURAJEAZĂ
PE CANDIDAȚII OLIMPICI

Tn ultimele lor zile de școală, elevii liceului bucureștean Mco'-^ 
Balcescu", constituiți în Cercul olimpic „Pjerre de Coubertin" au" adres .t 
o scrisoare deschisa componentilor lotului olimpic românesc man:festin 
du-și. astfel adeziunea la eforturile de pregât re ale sportiviloi- noștri frun- 

reproducem această caldă scrisoare, semnată de 
prof. Constantin Tudose, președintele cercului — 
și secretarul cercului — elevul Horațiu ■ Grivoi.

tași. Ne face plăcere să 
conducătorul cercului — 
elevul Radu Mihăilescu

DRAGI SPORTIVI.
Ora Jocurilor de la

..Pierre de Coubertin" <’ ....._ ,.__ __ cu uiu
febrilitatea numărătorii inverse. Cunoaște'm și “trăim alături ‘de''voi^clb- 
pele de mare încordare pe care fiecare zi de antrenament o cere în 
vederea mani confruntări. Ne dăm seama că nu este o muncă ușoară 
că ea vă solicită întreaga voastră ființă. Că este nevoie de mari sacrificii’ 
de luptă cu voi înșivă, de grele încercări.

Dar, sintem convinși pe deplin că fiecare e pătruns de imensa res
ponsabilitate morală a celor care reprezintă o națiune. Veți duce mesajul 
sportului românesc acolo unde se întilnesc fiii popoarelor, la marea „săr
bătoare a primăverii umane".

Sintem încredințați că ștacheta sportului românesc va fi ridicată "i 
mat sus la M&nchen, datorită strădaniilor voastre, că nu veți precupe;i 
nici un efort în a demonstra însușirile acestui popor

Mai presus decit numărul medaliilor, mai presus decit prestigiul per
sonal, este formarea și consolidarea ideii de comunitate între sportivii 
celor cinci continente, de cunoaștere și respeiit reciproc, de îmbinare 
armonioasă în cel mai înalt grad a aptitudinilor fizice cu trăsăturile , 
morale.

Și, mai ales, nu uitați cuvintele de aur ale
„Citius, Altins, Fortius", fie ca, pătrunși de 
duceți la Milnchen mesajul oamenilor de pe

Sintem mindri de aceasta, pentru că știm
nea cu demnitate. Vă urăm succes l

MUnchen se apropie. Membrii Cercului olimpic 
din liceul nostru știu că acum pregătirile capătă

mișcării olimpice: 
înalta lor semnificație, să 

meleagurile noastre!
că vă veți îndeplini mistu-



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

Președintele cooperativei agricole de 
producție, Marin Mizea, îl informează 
pe conducătorul partidului și statului 
despre realizările cooperatorilor din 
Chirnogeni. despre proiectele lor.

Intrînd în lan, sfărîmînd în mîini 
cîteva spice, secretarul general apre
ciază recolta bună.

Ultima unitate înscrisă în itinerariul 
vizitei secretarului general al parti
dului în unitățile agricole din județul 
Constanța este complexul intercoope- 
ratist pentru creșterea vacilor de lapte 
de la Albești,

Gazdele invită pe tovarășul Nicolae

Ceaușescu, pe ceilalți oaspeți să vizi
teze cîteva grajduri ale complexului, 
care adăpostesc pentru început numai 
1 500 de vaci din rasele Metiș-Holstein 
și Roșia-Dobrogeană, care s-au adap
tat cel mai bine în această parte a 
țării.

La sfirșitul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită pe zootehniști pen
tru rezultatele obținute, cerîndu-le în 
continuare să persiste în valorificarea 
tuturor rezervelor de care dispun pen
tru a obține producții și mai mari.

...A fost o vizită de lucru fructuoa
să, plină de învățăminte nu numai 
pentru agricultura dobrogeană, ci și 
pentru lucrătorii agriculturii din în
treaga țară, recomandările secretaru
lui general al partidului vizînd pro-

bleme esențiale ale dezvoltării acestei 
importante ramuri a economiei națio
nale. în același timp, întîlnirile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu oa
menii muncii de pe ogoare au con
stituit o nouă și vibrantă manifestare 
a unității de monolit dintre partid 
și popor, a dragostei și stimei față 
de secretarul general, un puternic 
imbold în activitatea pe care ei o 
desfășoară cu entuziasm, sub semnul 
apropiatei " ' ' ** _T_
partidului, pentru a traduce în noi 
fapte angajamentele luate în întrece
rea socialistă ce se desfășoară în 
întreaga țară în cinstea acestui eve
niment și a împlinirii unui sfert de 
veac de la proclamarea Republicii.

Conferințe Naționale a

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PENTATLON MODERN

Campionatele internaționale de 
pentatlon modern ale României au 
programat ieri două probe. în 
cursul dimineții, la poligonul Tu
nari, concurențij au evoluat în pro
ba de tir, iar după-amiazâ, la ștran
dul Tineretului, s-a desfășurat îno
tul.

Tirul 
tire și 
se află 
tul acestei probe avînd în fruntea 
sa nu mai puțin de 4 concurenți 
din țara vecină. Bine s-a com
portat, de asemenea, sportivul ma
ghiar Borlay Gyorgy, care cu 195 
de puncte s-a clasat pe primul loc, 
obținînd 1 022 p. Doar seria a 
doua de focuri a învingătorului a 
fost ceva mai slabă (47). celelalte 
fiind foarte bune : 49. 47, 49, 50. 
Pe locui 2, cu 1 000 puncte, s-a 
clasat Ivan Mușanov (concurent in 
dividual din Bulgaria), care a ob
ținut 194 p : 49, 49. 44. 48. urmat 
de compatriotul său Velko Brata
nov cu 193 p — 978 p. Campionul 
țării noastre, 
început bine concursul, obținînd 
în prima serie 49 
tinuat cu o serie 
registrat apoi o 
încheiat din nou

a confirmat buna pregă- 
forma remarcabilă în care 
echipa Bulgariei, clasamen-

Dumitru Spîrlea. a

de puncte, a con- 
de 48, dar a în- 
cădere (46) și a 
cu o serie bună 

— 49. Deci. 192 p — 956 p. Cei
lalți component ai primei noastre 
echipe au ocupat locurile 12 (Cos- 
mescu 188 — 860), 16 (Covaci 184 — 
780) și 23 (Călina 172 — 516». Fi
resc. proba a fost cîștigatâ de e- 
chipa Bulgariei, urmată de cele ale 
Poloniei. României si Ungariei. Ti
rul a adus si schimbarea lideru
lui. Pe primul loc treci nd Bratanov 
cu 2 977 p. cu un avans de numai 
7 ouncte fată de fostul lider. Adam 
(Cehoslovacia) !

în proba de natație. concurenți: 
au fost împărțiti în petru serii, in-

teresul celor 
se îndeosebi 
în care evoluau sportivii cu cele 
mai mari șanse de a ocupa locul 
întâi : Peter Lazar (Ungaria) si 
Adalbert Covaci (România). Intr-a
devăr, acești doi sportivi au domi
nat net cursa, clasîndu-se în a- 
ceastă ordine pe primele doc:-, 
locuri : Lazar 3:28.3 — 1 208 p. Co
vaci 3:29.4 — 1200 p. Pe echipe, 
victoria a revenit sportivilor ur. 
guri (3 408 p). iar Pe locurile 2—3

prezenți îndreptîndu- 
spre seriile III și IV,

se 
O-

formațiile României si Bulgariei, cu 
cite 3 224 p.

După patru probe, la individual. 
Pe pnmul loc a trecut din n< 
Adam cu 3 973 p. iar Bratanov 
află pe locul secund, cu 3 897
Printre fruntași se menține si M 
rian Cosmescu — 3 850 p (lozul 
Pe echipe, condu :e Bulgaria 
11260 p. iar selecționata Români 
se află pe locul 3 cu il 217 p. Azi. 
în pădurea de la Că’ugăreni. ul
tima probă a ooncursuiui. crosuL

DISPUTE FRUMOASE
LA „REGATA SNAGOV"

Pe o vreme bună pentru între
ceri, cum nu a fast de mult timp 
pe lacul Stiagov. simbătă a avut 
loc a doua reuniune a Regatei 
Snagov" la canotaj feminin.

„Cloui- zilei l-a const:tui: cursa 
de 8 + 1 in care sportivele sosnetice. 
bine pregătite și cu o barcă de 
greutate (majoritatea componente
lor înalte, cu multă forță), au reu
șit să treacă primele linia de so
sire. dar nu înainte de a depune 
eforturi serioase pentru a contra
cara atacul lansat de echipa româ
nă-

Trebuie menționat succesul repe
tat al tinerei Maria Micșa care în 
proba de simplu s-a impus destul 
de ușor și ieri.

Desigur că nu poate fi tre
cută cu vederea nici ușurința cu 
care au învins multiplele campi

oane europene, componente ale

STATU-QUO ÎN FINALELE
DE CANOTAJ ALE SENIORILOR

(Urmare din pag. 1)

Ștefan Tudor și Petre Ceapura s-au 
impus fără dificultate, stabilind la 
sosire și cea mai mare diferență de 
cronometru. Rezultate : 1. Dinamo (Șt. 
Tudor, P. Ceapura + L. Lovrenschi) 
7:26,2, 2. Steaua (P. Pop, A. Kapornai 
4- O. Gheorghe) 7:49, 3. Steaua (S.
Ristea, V. Petrescu + N. Cisevschi) 
7:53, 4. C.N.U. 8:00.

Schif 4 fără cîrmaci. Un alt eclji- 
paj dinamovist, cu mari șanse de a 
fi prezent la J.O. a cîștigat comod. 
Rezultate : 1. Dinamo (E. Tușa, D.
Grumezescu, D. Ivanov, I. Oanță) 
6:43,5, 2. Steaua (N. Banaga, M. Boroș, 
R. Gociu, I. Maîri) 6:50,3, 3. Politeh
nica Timiș. 7:13^t

Schif 4-pl vîMBl O probă inedită, 
care va figura .ui Vormula 4 vîsle) la 
J. O. de la McSvcreal, a angajat în 

■ întrecerea aceasta de perspectivă mult 
tineret (în barca Stelei, de pildă, au 
concurat doi juniori de 17 ani), fiind 
viu aplaudată datorită echilibrului de 
forțe. Rezultate : 1. Dinamo (A. Silasi.

Fr. Hoff, I. Cergă, V. Cacencu 4- Gh. 
Bunceanu) 6:29,0, 2. Steaua 6:37,7, 3. 
Politehnica 6:45,0.

Schif 2 vîsle. Datorită unui stroc 
mai ridicat pe ultima parte a traseu
lui, Gheorghe Mereuțâ și Nicolae 
Popa au reușit să recucerească titlul 
în această probă. Rezultate : 1. Steaua 
(G. Mereuță, N. Popa) 6:50,5, 2. Dina
mo (G. Sandu, L. Stoiov) 7:00,0, 3. Me
talul Buc. (Gh. Foca, FI. Tănase) 
7:18,5, 4. Steaua 7:24,0.

Schif 84-I. Cursa „corăbiilor lungi" 
a consemnat un timp sub 6 min. și 
succesul ehipajului Dinamo, mai pu
ternic (prin participarea echipierilor 
de la 2-j-l și 4 f. c.), dar și mai proas
păt decît „8“-ul stelist, datorită In
troducerii a doi rameri care nu mai 
concuraseră. Oricum, o întrecere spec
taculoasă,
Dinamo
Tudor, D. 
Chiriac.
Lovrenschi) 5:59, 2. Steaua 6:08, 
Steaua 6:28, 4. Politehnica 6:38,5.

reconfortantă. Rezultate 
(E. Tușa, P. Ceapura, 
Ivanov, D. Grumezescu, 

A. Vasile, I. Oanță +

: I. 
Ș’ 
D.
I
3

Gh. MEGELEA (Reșița)
RECORD LA SULIȚA: 71.76 m!

(Urmare din pag. 1)

șurării primei zile de concurs — 
încheiată tîrziu, la lumina reflec
toarelor — ar trebui puse în discu
ție și alte rezultate. O vom face
— cu plăcere — în numerele vii
toare ale ziarului nostru.

Dacă despre organizarea între
cerilor, despre evoluția fruntașilor 
acestei generații și despre iniția
tiva de a nu fi primiți în con
curs decît cei care au „o înfăți
șare onorabilă" trebuie spus numai 
cuvinte bune, în schimb față de 
valoarea unui grup masiv de con
curenți, de faptul că antrenorii, 
conducerile cluburilor și asociați
ilor sportive — chiar consiliile ju
dețene pentru educație fizică și 
sport (care au girat participarea 
lor la finale) — au admis să de
plaseze la București... turiști, tineri 
cu foarte puține contingențe cu 
atletismul nu putem avea decît o 
atitudine critică, de fermă deza
probare.

Trecerea în revistă prilejuită de 
campionatele naționale ale junio
rilor constituie un bun prilej pen
tru selecționarea echipei noastre 
reprezentative care va participa la 
Jocurile Balcanice (juniori) de la 
Izmir (22—23 iulie), precum și unul
— nu mai puțin important — de 
estimare a valorii noii generații, 
de prospectare a viitorului atletis
mului românesc.

rezultate tehnice. Lungime (ț) : 1. ANCA HOINÂRESCU (Lie. N. Băl- 
cescu. Cluj) 5.82 m - campioană națio- nai5, 2. Adriana Surdu (Lie.nr. 2 Iași) 5,76 m, 3. Doina Popescu (Viitorul Buc.)

5,73 m ; 110 mg. : 1. radu GAVRILAS
(C.S.M. Iași) 14,9 — campion national, 2. 
fosil Crtșan (Lie. nr. 11 Cluj) 15,0 — re
cord. juniori II. 3. Florin Bejan (C.S.M. 
Iași) 15,3, 4. Gheorghe Petreseu (Viitorul Buc.) 15,3, 5. Constantin Bunea (Șc. Sp. A Buc.) 15.3 ; 100 m (b) : 1. DOREL 
CRISTUDOR (L.E.A. Cimpulung Mus
cel) 10.6 — campion national, 2. F.ml- 
lian Georgescu (C.S. Cimpulung Mus
cel) 10.6. 3. Cristian Pascu (Stiinta Mo- reni) 10.7. 4. Valentin Ciurea (C.S.M. 
Cluj) 10.7 ; suliță (b) : 1. GHEORGHE MEGELEA (Șc. Sp. Reșița) 71.76 m <re- 
cordi — campion national. 2. Viorel Mun
tean u (Știința Gura Humorului) 69.16 m, 
3. Constantin Romaniuc (L.E A. Cimpu- lune Muscel) €5.10 m : 100 ni (f) : 1.
ELEONORA MONORANU IC. A. Roman)

Adriana Greta 
•100 m

IN TURNEUL DE LA WIMBLEDON

ILIE NĂSTASE ÎN SERIE:

Trofeul Iugoslavia" la handbal masculin

ROMÂNIA-BULGARIA 23-14

I americanul Tom Gorman noul său invins, in „optimi11
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i

I
I

LONDRA 1 (Agerpres). — în tu
rul 2 al probei de dublu mixt, din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon, perechea 
Ilie Nâstase (România) — Rose
mary Casals (S.U.A.) a invins cu 
6—2, 6—1 cuplul T. Ulrich (Dane
marca) — Juiie Heldman (S.U.A.).

Alte rezultate: Mandarino, J. 
Mandarino (Brazilia) — La!! (In
dia). Charles (Anglia) G—8, 6—4,
6— I : Mctreveli. Morozova (U.R.S.S.) 
— Mignot. Gurdal (Belgia' 6—-2,
5— 3: Curtis (Anglia). Overton 
S.U.A? — Kamiwazumi. Sawa- 

matsu (Japonia) 6—4. 6—1; Barclay, 
Durr Franța) — Mendoza. Cong
don (Anglia) 6—1, 6—1.

Rezultate înregistrate în optimi
le de finală ale probei de simplu 
femei : Morozova (U.R.S.S.) — Mar- 
::nez (S.U.A.) 6—t. 6—1 : Gourlav 
Australia) — Dalton (Australia)

7— 5. 6—3 : Wade (Anglia) —
Bent zer (Suedia) 6—1, 6—1 ; Durr 
(Franța) — Truman (Anglia) 6—0.
6— 1 : Casals <S.U.A.) — Hawcroft
(Australia? 6—0. 6—1.

Partida vedetă a întrecerilor de 
ieri, cea dintre Ilie Năstase și a- 
inericanul Tom Gorman, a avut 
loc pe terenul central. în fața a 
15000 de spectatori. Reprezentantul 
nostru a jucat excelent si a cules 
o victorie frumoasă cu 6—3, 3—6.
8— 6. 6—1. în setul al treilea cînd 
Gorman a condus cu 4—1 si 5—3.

credea că acesta va cîșțiga se- 
Dar loviturile variate si deci- 
lui Năstase 
pînă în cele

La capătul a cinci seturi. în care 
ambii jucători au arătat o formă 
de zile mari, tenismanul spaniol 
a învins cu 6—4, 3—6, 6—3, 4—6 
6—3.

Alte rezultate, simplu bărbați, 
optimi : Connors (S.U.A.) 
fret
bley
8—9.
mei,
lia)
6—0, 9—7. Casals (S.U.A.) — Stove 
(Olanda) 6—3. 6—3.

Jauf- 
(Franța) 6—2. 6—3, 8—6, Di- 
(Australia) — Barthes (Franța) 

6—3. 6—2, 6—1, simplu fe- 
turul IV : Goolagong (Austra- 
— Morozova (U.R.S.S.) 3—6,

SARAJEVO, 1 (prin telefon). — 
2 000 de spectatori au luat loc în 
tribunele sălii „Skenderija" din lo
calitate, pentru a urmări partidele 
celei de a doua runde din cadrul 
competiției internaționale de hand
bal masculin dotată cu „Trofeul Iu
goslavia".

în jocul din deschidere s-au întîl- 
nit reprezentativele României și 
Bulgariei, care au furnizat în prima 
repriză o întîlnire agreabilă, cu 
multe faze sepctaculoase, create 
mai ales de handbaliștii români. în 
cea de a doua parte a meciului, 
întîlnirea n-a mai avut același ca
racter, în special sub aspectul echi
librului, căci jucătorii din reprezen
tativa României, evoluînd excelent, 
s-au detașat net de adversarii lor, 
surclasîndu-i în final cu scorul de 
23—14 (9—7).

Iată, și autorii golurilor înscrise de 
reprezentativa României în partida 
ou Bulgaria : Gunesch (5), Licu (3), 
Gruia (3), Birtalan (3), Cozma (3), 
Schobel (3), Tudosie (2) și Gațu (1). 
Echipa noastră a beneficiat de trei 
aruncări de 
Bulgariei de

în cel de 
de disputat, 
slaviei a depășit formația Ungariei 
cu 19—18 (12—9).

★
în ultimele două partide pe care 

le mai are de susținut în varianta 
feminină a competiției, care se des
fășoară Ia Vrnjacka Banja, echipa 
țării noastre va primi replica re
prezentativelor R.D. Germane și 
Cehoslovaciei,

la 7 m, iar formația 
patru.
al doilea jo-c, extrem 

reprezentativa Iugo-

ÎNCEPÎND DE MÎINE, LA KATOWICE

SCRIMERII NOȘTRI DIN LOTUL OLIMPIC
INTR-UN ULTIM TEST INTERNATIONAL

Ei concurează în ,,Turneul Prietenia", alături de
din U. R. S. S.,

trăgători fruntași
Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cuba

echipajului nostru de 4 + 1 vîsle, ele 
sîtuîndu-se la același nivel supe
rior de pregătire. în fine subliniem 
dublul suces al bărcii de 2 vîsle
— Marioara Singeorzan și Teodora 
Intaru — reprezenta: 
bului Nautic Univers:'

talele celei de a
Schif 2 «râie: 1. Te

— Marîoara ! 
(CN.U.) 3:37.0; 2. Gabrieia
— Maria Mîcșa 3:38.5: 3. Vera 
xer.ka — Nade; da Hova fR S.S. 
Ucraineană) 3:49,0. 4-1 visle: 1. 
România (Doina Bardaș. Mitana 
Botez, Elisabeta Lazăr. Ioana Tu- 
doran — Agneta Sieburg) 3:32.5: 
2. RSS Ucraineană 3:45.0; 3. Șc. 
sp. Timișoara 45)0.0. Simplu: 1. 
Maria Micșa (România) 3:59.2: 2. 
Gabrieia Toader (România) 4:01.5: /

Nata'.'a (Sorodilova fRS.S. Ucrai- | 
neană) 4:04.0. 4-1 
Ucraineană 3:39.2 ;
3:4222; 3. România II 3:57,0. 8 + 1
1. R.S.S. Ucraineană 3:12.5 2. 1 
mânia 3:14,0 3. C.N.U. 3:19,3.

Paul IOVAN

,ezi

fî

l
l
l
I

si-au sous cuvîn- 
din urmă. El a

I

CEHOSLOVACIA-CAMPIOANA

tul
zia
tul .___ -
egalat la 6—6 și aooi s-a distan- 
tat în învingător

în sferturile de
petiției

sigur.
finală ale com- 

de simplu masculin. Ilie 
Năstase va avea ca adversar pe 
•ir.ărul și puternicul jucător Jim 
Connors (S.U.A.).

O întîlnire de luptă epuizantă, 
ssiîel au caracterizat specialiștii 
meciul dintre Manuel Orantes — 
actualul lider al Marelui Premiu 
F.I.L.T si românul Ion Tiriac.

rame: 1. R.S.S.
2. România I

I 
I
I
I

£1
I

IA FOTBAL (tineret)
PRAGA 1 (Agerpres). — Cam

pionatul european de fotbal, re
zervat echipelor de tineret, a fost 
cîștigat în acest an de reprezenta
tiva Cehoslovaciei. în cea de-a 
doua manșă a finalei, disputată la 
Ostrava în fața a 15 000 de spec
tatori. tinerii fotbaliști cehoslovaci 
au întrecut cu scorul de 3—1 (2—0) 
formația U.R.S.S Golurile au fost 
marcate de Albrecht (2) și Gajdu- 
sek. respectiv. Blohin.

în primul joc. cele două echipe 
terminaseră la egalitate : 2—2.

din floretistele noastre fruntașe careMaria Vicol ți Ecaterina Stahl, două
vor lupta la Katowice ca să obțină pașaportul pentru Munchen .

înaintea . Turneului Prietenia"
— care începe mîine la Katowice
— am încercat să aflăm cu ce stare 
de spirit, cu ce forță morală abor
dează scrimerii noștri această în
trecere, decisivă pentru unii dintre 
ei in ceea ce privește promovarea 
în lotul olimpic.

Iuliu
noscut
pentru 
Planșă,

Falb, acest floretist recu- 
pentru marea sa ambiție, 

dîrzenia cu care luptă pe 
ne-a dat să înțelegem că

nu acceptă atmosfera de ușoară 
neîncredere din jurul lotului.

— Am avut, este adevărat, un se
zon slab. Țiu — locul 8 Ia „Martini", 
prezență in sferturi la „Romei", 
Mureșană — 7 la „Martini", Ștefan 
— in sferturi la „Giovanini", eu în 
semifinale la Bari. Doar Haukler a 
reușit la Bari să intre în finală.

— Și la turneul preolimpic de 
la Munchen ?...

— Da, doar locul 7. Asta nu in-

ASTĂZI LA REYKJAVIK

ÎNCEPE MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH
A

în lunga istorie a șahului sînt 
puține competiții care să fi stîrnit 
atîta interes printre pasionalii a- 
cestui joc, ca acest mult așteptat 
meci pentru campionatul lumii. 
Ambiții mari sînt în joc : Spasski și 
Fischer sînt nu numai cei mai 
buni doi șahiști din lume, ajunși 
în vîrful piramidei, după succese

SPASSKI
Boris Vasilievici

11.8 — campioană națională. 2. Surdu (Lie. nr. 2 Iași) 11.8. 3.
Măgirescu (Șc Sp. Bacău) 11.9 : 100 m (f) : 1. LILIANA LEAU (L.E.A. Cimpu
lung Muscel) 55,8 — campioană națională, 
2. Niculina Lungu (L.E.A. Cimpulung 
Muscel) 56.5. 3. Aurelia Filin (Lie. nr. 3 Baia Mare) 56,8. 4. Victoria Ticu (Steaua) 
57.1 : greutate (b) : 1. MARIN IORDAN 
(Sc. Sp. A. Bu.c.) 16,35 m — campion national, 2. Paul Neagu (Lie. nr. 35 Buc ) 
14.36 m. 3. Vasile Mocanu (Metalul Buc.) 13.21 m: 1 500 m: 1. GHEORGHE GHIPU (Metalul Buc.) 3:56.6 — campion național, 
2. Nicolae Onescu (Rovine Craiova) 3:56.8, 3 Emil Galle (Corvinul Hunedoara) 3:5').4; 
înălțime (b) : 1. CAROL ANTAL (Șc. Sp. Oradea) 2.02 m — campion național, 
2. Zombor Szigyarto (Steaua) 1.98 m, Radu Gavrilas (C.S.M. Iași) 1.98 m.

în cadrul unor tentative. Șerban Ioan 
a sărit la
Ionescu a 
personal).

Astăzi,
de la ora 17,30, se dispută pro
bele : 400 mg, înălțime (f), greu
tate (f), ciocan (pe Stadionul Ti
neretului). 200 m (b), 200 m (f), 
800 m (f). 100 mg, lungime (bl. 
disc (b), 5000 m, 10 000 m marș, 
suliță (f). 4 X 400 m (f) și 4 X 
400 m (b).

3.

înălțime 2,15 m. iar Carmen 
aruncat la disc 60,96 m (rec.

pe stadionul Republicii

ÎNTRE SPASSKI Șl FISCHER
remarcabile, — ei sînt, în ace
lași timp, personalități puternice 
care reprezintă stiluri și moduri 
diferite de a aborda lupta șahis- 
tâ. Aceasta face ca meciul de Ia 
Reykjavik să constituie nu nu
mai o confruntare pentru supre
mația mondială, ci și o deosebit 

con- 
teoria 
șahis- 

de- 
secoL 

prima

de interesantă verificare a 
cepțiilor moderne privind 
și practica șahului. Școala 
tă sovietică, dominantă în 
cursul ultimului sfert de 
are de înfruntat pentru 
dată o concepție nouă, o variantă 
modernă a stilului de joc al ma
rilor jucători americani din prima 
jumătate a acestui secol: Pillsbury, 
Capablanca, Reshevsky, Fine.

întrebarea care stă pe buzele tu
turor șahiștilor în aceste zile este, 
desigur, cine va cîștiga. Dacă lă
săm la o parte elementele pur 
subiective, determinate în bună 
măsură de succesele eclatante în
registrate de Fischer în cursul a- 
nului trecut și analizăm șansele 
adversarilor în perspectiva în
tregii lor evoluții de pînă acum, 
trebuie să recunoaștem că un 
răspuns e greu de dat. De o par
te, la Fischer victorii strălucite 
în concursuri și 3 meciuri încheiate 
prin 
Larsen, 6’/z—2’/? cu
de cealaltă, performanța 
bilă de a fi parcurs de 
lungu] Și dificilul drum 
ficării pentru titlu, care

6 meciuri cîștigate la mari jucă
tori (Keres, Smîslov, Gheller, Tal, 
Korcinoi). O comparație e difi
cilă și poate duce la concluzii ne
reale. în plus, fiind vorba de un 
meci, nu trebuie uitat faptul 
Fischer n-a cîștigat niciodată 
acum la Spasski (pierzînd 
3 ort: Santa Monica 1966. 
del Plata 1961. 
poate obiecta că nici Alehin 
cîștigase la Capablanca nici 
partidă înaintea celebrului i 
din
lor rămîne totuși în picioare și el 
marchează un anumit avantaj 
psihologic pentru Spasski. Și fiind
că sîntem la acest capitol, trebuie 
să subliniem importanța pe care 
o acordă antrenorii sovietici as
pectului psihologic al meciului. 
Spasski este însoțit, la Reykjavik, 

doctorul în psihologie Nicolai 
• în același timp 

cărui lucrări 
sînt bine cu-

că 
pînă 

de 
Mar 

Siegen 1970). Se 
nu 

a 
meci 

1927. dar argumentul cifre

cine va cîștiga, 
moment de mare 
în istoria șahului

va 
in- 

mo-

indiferent
marea un 
semnătate 
dern. Nu ne rămîne decît să-1 ur
mărim, partidă cu partidă, în 
paginile ziarului, și să admirăm 
lupta, fără îndoială pasionantă, 
care se va desfășura la Reykjavik.

K.O. (6—0 cu Taimanov și
672—21/, cu Petrosian),

remarca- 
două ori 
al cali- 

cuprinde

Krogius (care este 
mare maestru) ale 
în acest domeniu 
noscute.

Argumente pro 
vind șanse'e celor doi concurenți, 
se pot aduce multe. în orice caz, 
din declarațiile făcute r* ră acum, 
ambele tabere sînt op' 
gălăgios la Fischer, m 
la Spasski). Pregătiri s-au făcut și. 
după părerea noastră, adversarii 
se prezintă la meci perfect antre
nați și foarte deciși ă-șj apere 
prestigiul cu toate fo: (ele. Aceasta 
prevestește un meci mare.

Si contra, ori

ste (mai 
nnnderat

care.

FISCHER
Robert (Bobby)

S. SAMARIAN

seamnă că la Katowice nu vom 
putea termina pe podium...

Ștefan Haukler găsește de 
cuviință să intervină : „în turneul 
preolimpic, am reușit, totuși, o 
mică performanță, pe care n-a re
alizat-o în acest sezon nici o echi
pă națională : am fost la un pas de 
victorie în meciul cu Franța, cam
pioana lumii. La 8—7 pentru fran
cezi, noi 
bună la 
avut în 
cu 4—1 
dentat și astfel egalarea și victoria 
ne-a scăpat printre degete. Sigur, 
o victorie la francezi însenina locul 
6, tot needificator, dar moralmente 
aceasta reprezenta mult.."

Despre turneul de la Katowice, 
Haukler crede ca și Falb că va fi 
o piatră de încercare : „Va trebui să 
ne batem pentru locurile 1—3, 
pentru a ne reciștiga încrederea. 
Cunosc bine pulsul echipei : toti 
băieții sînt dispuși să facă risipă 
de energie. Evident, nu la intim
idare"...

Maria Vicol este și ea oarecum 
afectată : ..Ca să ajung la Munchen 
sînt nevoită să suport rigorile unui 
concurs ca a cel de la Katowice 
— epuizant. Și asta fiindcă nu mi 
s-a acordat suficientă încredere. 
S-a uitat prea ușor de contribuția 
mea la Havana, în alte 
de anvergură..,“

— Iată un bun prilej 
dovedi că meriți să faci 
echipa olimpică de floretă a țării...

— Doresc acest lucru, mă simt 
capabilă să onorez cu prezența mea 
„4"-ul reprezentativ. Tocmai de 
aceea plec la Katowice, la acest 
colocviu, cu o mare ambiție !

Octavian Vintilă consideră acest 
concurs internațional o modalitate 
ideală de a vedea cu ee noutăți vor 
veni participanții și mai ales sa- 
brerii so”:“*:ci. unguri și polonezii 
la J.O.

— Pentru noi, acest lucru este 
foarte imnortant, întrucit la Olim
piadă vizăm un loc între primele 
4 echipe.

— Se va resimți „4“-ul nostru de 
sabie. Ia Katowice, prin absența 
lui Irimiciue ?

— Evident. Cred, însă, că e mai 
bine așa. Cei 5 care vom evolua 
în „Turneul Prietenia" vom '’a 
mai mult, vom lupta cu mai multă 
dîrzenie, tocmai pentru a recupera 
un handican cu care pornim iură 
din start. Cred în mobilizarea psi
hică a întregului lot, în posibilita
tea de a fi și noi pe podium sau 
cit mai anroape de marile valori 
ale competiției.

Tiberiu STAMA

aveam deja o situație mai 
tușe. Ultimul asalt l-am 
mină. Mureșanu a condus 
la Talvard, dar s-a acci-

competiții

pentru a 
parte din

4 ÎNCEPUT TURUL TRANJtl
Al 59-lea Tur ciclist al Franței 

a început ieri, la Angers, cu o 
etapă-prolog : contracronomei.ru in
dividual (7,2 km). Cel mai bun 
timp (8:51,2) l-a realizat cunoscu
tul alergător belgian Eddy Merckx, 
care va îmbrăca, astfel, tricoul gal
ben încă din prima etapă progra
mată azi, pe traseul Angers—St. 
Brieuc (235 km).

TELEX

S-a născut in ziua de 30 ianua
rie 1937, la Leningrad. A învățat 
șahul in copilărie, activînd la 
început in secția de la Palatul 

j orășenesc al pionierilor. In 1952 
; devine candidat maestru, in 1953 
! (la București) maestru internațio- 
; nai. iar în 1955 mare maestru 

internațional. A fost campion 
mondial de juniori in anul 1955. 
Primul titlu de campion al 
U.R.S.S. l-a cucerit în 1962. De 
atunci
lupta 
dială.
meciul
să devină din nou candidat, peste 
3 ani, cînd intră în posesia titlu
lui pus acum în joc.

De profesie ziarist, este căsă
torit și are doi copii. Locuiește 
la Moscova. Este autor a nume
roase articole și lucrări din teo
ria și practica jocului de șah

DIN ISTORICUL LUPTEI
COROANA

PENTRU

ia parte nemijlocită la 
pentru supremația mon- 
Șalanger in 1966, pierde
la Petrosian, dar reușește
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S-a născut la 9 martie 1943 in 
orașul Chicago. A făcut cunoș
tință cu șahul la vîrsta de 6 ani. 
La 13 ani devine campionul de 
juniori al Statelor Unite. In 1957 
ciștigă, consecutiv, campionatul 
de juniori al S.U.A., turneul 
„open" și campionatul oficial de 
seniori, înaintea lui Reshewski, 
devenind maestru internațional. 
In 1958 se califică în turneul 
candidaților, primind titlul de 
mare maestru internațional la 
vîrsta de 15 ani, caz unic in is
toria șahului. In continuare, ca
riera sportivă a lui Fischer este 
punctată de succese deosebite in 
cele mai mari turnee Caracte
rul său capricios, postura de 
„rebel" în care se postase, nu 
i-au îngăduit mulți ani să poată 
ajunge șalanger. El a reușit a- 
ceasta abia acum, după ce și-a 
reconsiderat atitudinea, înțele- 
gind că și cel mai mare campion 
trebuie să se supună unor reguli 
unanim acceptate.

După disputarea a trei ture, în meciul internațional de șah care se desfășoară 
la Ohricl între selecționatele U.R.S.S. și 
Iugoslaviei scorul este favorabil cu lS’/a—10’ 2 (5 partide întrerupte) șahiști
lor sovietici. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate în turul trei : Stein—Velimi- rovici 1—0 : Beliavski—Radulovici 1—0 ; 
Zatulovskaia — Katia Iovanovici 1—0 ; Gipslis—Matanovici remiză. Printre par
tidele întrerupte se numără cele dintre 
Petrosian și Pianinei, Korcinoi și Ma- 
tulovici, Konarkowska Sokolov și Ranik.
Participanții la ..Marele premiu automo
bilistic al Franței", a șasea cursă con- tînd pentru campionatul mondial-formula 
I. au efectuat pe circuitul de la Cler
mont ultimele antrenamente oficiale. Cel mai bun rezultat a fost obtinut_de francezul Francois Cevert i 
cronometrat pe 8.055 km. 2:55,4 (medie orară 165,324

(pe .,Tyrrell-‘), 
cu timpul de 1 km.).
tenis de laTurneul International dea continuat cu desfășurarea 

din sferturile de finală ale simplu, tn cea mai disputată zilei, iugoslavul Nikola Pitici 
în trei seturi cu 7—6. 6—7, 8—6 sud-

St. Louis 
partidelor probei de 
partidă a 
l-a învins . .. ____ ...pe olandezul Tom Okker. Jucătorul 
african Cliff Drysdale a dispus cu 6—7. 
6—2, 6—4 de australianul Tony iar John Newcombe (Australia) 
trecut cu 7—6, 3—6, 6—4 pe Marty (S.U.A.).

Roche, l-a în- 
Riessen

SpanieiCampionatul ciclist de fond ala fost cist'gat în acest an de cunoscutul rutier Ituxs Ooana care a parcurs 
227 km. In 5 h 46:57.0. La 2:33.0 de în
vingător au sosit Domingo Perurena, Augustin Tamames. Joje Lopez Rodri- 

guez și Juan Zurano.
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