
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 14 iulie 1972, a avut loc ședința Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți conducă
tori ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a analizat rezultatele îndeplini
rii planului de stat de dezvoltare economioo-sociaU 
a Republicii Socialiste România în semestrul I 1972 
ți a hotărit ca acestea să fie date publicității.

Au fost examinate, de asemenea, proiectul Legii 
remunerării după cantitatea și calitatea muncii în 
unitățile socialiste de stat și proiectul Codului muncii

care urmează să fie supuse spre dezbatere Conferin
ței Naționale a Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R, a ascultat 
informarea «i privire Ia activitatea desfășurată de 
delegația Republicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, la lucrările celei de-a XXVI-a se
siuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care 
a avut loc la Moscova, intre 10 și 12 iulie a.c. Co
mitetul Executiv * aprobat in unanimitate activita
tea delegației.

In încheiere. Comitetul Executiv ai C.C. al P.C.R. 
a soluționat unele probleme ale activității curente.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!:
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ZIAR AII CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

pozițional din Piața Scînteii, pavi
lion care a găzduit în atitea rîn- 
duri produse reprezentative ale e- 
conomiei noastre naționale sau ale 
altor țări, reunește acum, în sălile 
sale, exponate de un gen deosebit. 
Sînt înmănunchiate aici cele 
valoroase lucrări ale elevilor 
studenților din întreaga țară, 
dascălilor lor, realizate în ore, 
și luni de activitate rodnică
ateliere-școală și cercuri de specia
litate, în întreprinderi sau labora-

mai 
și 

ale 
zile 

în

alcătuiesc laolaltă o expoziție de 
mari dimensiuni, intitulată sugestiv 
..Expo ’72. Practica și creativitatea 
în învățămint”. organizată 
stea Conferinței Naționale 
Udului.

Ca o elocventă expresie 
și sprijinului susținut pe care con
ducerea partidului și statului nos
tru le manifestă față de tinăra ge
nerație, față de condițiile dezvoltă
rii ei. de pregătirea acesteia pentru 
muncă și viață, inaugurarea expo-

în cin- 
a par

a grijii

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat, de asemenea, to
varășii Manea Mănescu. Paul Ni- 
culescu-MizU, Leor.te Răutu, Cor
nel Burtică.

In în im pin area conducătorilor 
de partid ș: de stat au venit Mir
cea Malița. ministrul educației și 
invățămintului. Dan Marțian, prim-

(Continuare tn pag a 4-a/

„CUPA BALCANICĂ" LA TENIS

DIN NOU VICTORIE
A REPREZENTATIVEI FEMININE

2-1 CU IUGOSLAVIA
Partida de dublu s-a intrerupt din cauza întunericului

. CINCINALUL IN PATRU ANI JUMĂTATE! In partida de ieri cu Toma Ovici, Zlatico Ivasscici a adus un punct prețios 
echipei sale Foto: Theo MACAKSCHI

După-amiaza excesiv de căldu
roasă, dar in mod deosebit vîn.ta'1 
care a bătut în rafale, ridicind nori 
de praf Pe terenurile de joc, au 
influențat disputarea partidelor. Ar 
fi fost cazul, în această situație, ca 
gospodarii de la Progresul să stro
pească mai bine Și la intervale mai 
mici terenurile. Dar n-au făcut-o, 
motiv pentru care, nu de puține 
ori. meciurile s-au întrerupt.

Echipele reprezentative ale țării 
noastre au avut vineri o zi destul 
de grea, atît băieții cît și fetele 
trebuind să dea replica formațiilor 
Iugoslaviei.

ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 
(masculin) : 1—1. Meciul care a re
ținut pe cei mai mulți dintre spec
tatori în tribunele „centralului*1 
mare, a fost acela dintre Toma

im am coraim SUCCESELE
HARNICILOR „CALM PLAT" IN PRIMA ZI

I A CELEI DEA 25A METALURGISTI»

AMIVERSAB1A REPUBLICII
Șl CHIMISTI
BĂIMĂRENI

VACANȚA IN SALOPETA la

IA I.A.S. MANGALIA. VIITORII ECONOMIȘTI
9

LUCREAZĂ Șl FAC SPORT

A REGATEI SNAGOV
# Favorit ii s-au impus pentru finalele de azi

A devenit tradițional ca imediat 
după terminarea sesiunii de examene 
studenții să participe, o perioadă de 
timp, la muncă patriotică în felurite 
sectoai-e de activitate. An de an, mii 
și mii de viitori profesori, medici, 
ingineri, cercetători contribuie, prin 
munca lor entuziastă, la realizarea 
cu succes a diferitelor obiective din 
industrie sau agricultură. în vara a- 
ceasta, pe șantiere, pe ogoare, în 
fabrici ori uzine, studențimea țării 
constituie un exemplu de dăruire, a- 
dueîndu-și o contribuție însemnată 
la realizarea angajamentelor luate în 
cinstea Conferinței Naționale a par
tidului pentru îndeplinirea CINCI
NALULUI ÎN PATRU ANI ȘI JU
MĂTATE.

Pornit pe urmele studenților de 
ia Academia de Studii Economice 
din București, reporterul i-a găsit pe 
ogoarele fermei legumicole de la 
i.A.S. Mangalia. Aici, 130 de viitori 
economiști și specialiști in finanțe e- 

.................................... cum sînt! 
prășitui Si 

și morcovi- 
mai agrea-

pășesc substanțial normele de lucru, 
obținind însemnate sporuri da 
producție.

De altfel, directorul I.A.S. Man
galia, tov. Ion Bălțatu, și ingine
rii Gheorghe Stoicescu și Dumitru 
Zaberca s-au declarat mulțumiți O» 
rezultatele dobîndite pe ogoare de 
studenții și studentele de la A.S.E. 
din Capitală. Solicitind interlocu

torilor cîteva nume de evidențiați. 
le-a fost foarte dificil să facă o de
partajare, pentru a nu nedreptăți pe 
vreunul din cei 130 de proaspeți „a- 
gricultori’’. La insistențele noastre, 
am reușit să aflăm că sportivele 
Lidia Mihalache, Nineta Tâtaru, An
gela Nițescu, sportivii Nicolae Chira. 

Giurgea 
depășesc

xecută diferite lucrări 
recoltatul fasolei verzi, 
plivitul cepii, usturoiului 
'lor, .și încă una, din cele 
bile, culesul piersicilor. ..

Sub conducerea cadrelor didactice 
— lector Marga Dragomir și asistenții 
Sonia Iovan, Vladimir Antonov și 
Mihai Buzatu — ei realizează și de-

Mihai Antonescu . și Nicolae 
precum și mulți alții, își 
cu mult norma zilnică.

Dar, cum ziua 
de la ora 7 la 
este la dispoziția 
petrec în modul 
folositor. Dintre

dureazăde muncă
14, restul timpului 
tinerilor, care șl-1 
cel mai plăcut și 

aceste preocupări, 
bineînțeles, sportul nu putea lipsi. 
Studentele, al căror număr predo
mină, se îndreaptă zilnic spre pla
ja de la Nepbun. Soarele, destul de

în nordul țării. în orașul de 
poaleie Ignișuiui. Baia Mare, mun
cește acel harnic colectiv de me
talurgist i și chimiști care produc 
cuprul țârii, rafinează aurul și ar
gintul. elaborează miniul de plumb 
și i-targa. produc cel mai ieftin 
acid sulfuric din țară. Acest colec
tiv al Uzinelor metalurgice de me
tale neferoase, citadelă de vechi 
luptători comuniști, de oameni în
frățiți cu focul cuptoarelor. El a 
hotărit ca în anul Conferinței Na
ționale a partidului și al celei de 
a XXV-a aniversări a Republicii 
să dea peste sarcinile de plan o 
producție-marfă de 80 milioane lei, 
iar eficiența economică materiali
zată în economii și beneficii să se 
ridice și ea la alte milioane de lei.

...Iată-ne în mijlocul acestui co
lectiv la sfirșitul semestrului I. Un 
prim bilanț edificator: la produc
ția marfă suplimentară s-au reali
zat 40 milioane lei. constind în spe
cial în cupru, plumb și alte me
tale. săruri și produse chimice. In
ginerul șef al platformei Baia 
Mare. Alexandru Pop, președintele 
asociației sportive .Topitorul *, ne-a 
relatat fapte semnificative din ac 
tivitatea entuziastă a muncitorilor 
de aici pentru realizarea angaja
mentelor. Colectivele de top:tori de 
la convertizare și prerafînare de pe 
ambele platforme — Baia Mare Și

Paul iOVAN Teodor TOHATAN 
coresp. județean

(Continuare în pag. a 2-a)

FINALELE DE GIMNASTICĂ ALE MAEȘTRILOR

(Continuare in pag. a 2-a)

MIRCEA GHEORGHIU

DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

Q29
i 11

bătu: pu
teri

Cu toate că vjntu. a 
terme în reuniunea de 
neațâ, temperîndu-și treptat 
doar în timpul curselor de 
armază. se poate spune că 
n & . Regatei Snagov s-a desfășurat 
sub semnul calmului plat. Intr-ade
văr. atit in seriile de calificare, cit 
și in recalificări, nu am consemnat 
nici o surpriză, schifiștii îndreptățiți
— pr.n valoarea tor — să-și apere 
șansele in finalele de azi asigurîn- 
du-șj acest drept. Deci, competiția 
aceasta internațională de canotaj 
masculin, la care au fost înscrise 
echipaje cehoslovace, ucrainene si 
românești, ne-a rămas... datoare pe 
azi, la întrecerile decisive, în ceea 
ce privește spectacolul sportiv de ca
litate. Merită, totuși, a fi sccasă în 
evidență disputa ceva mai strînsă 
dintre echipajele seriei inaugurale 
din proba de schif 2 fără cirmaci, 
unde pe primele trei tocuri s-au si
tuat (înaintea reprezentativei ucrai
nene) dublourile dinamoviste Oanță
— Grumezescu și Tușa — Ivanov 
(componente a.e echipajului olimpic 
de 4 fără cirmaci) și mai tinerii ste- 
liști Nistoroiu — Georgescu, de a- 
semenea membri ai lotului olimpic. 
Dar, iată care sînt ciștigătorii cali
ficărilor de dimineață în seriile ce
lor trei probe programate : schif 2 
L c. — SI: România (I. Oanță — 
D. Grumezescu) 7:00,7, S 2 : Ro
mânia (I. Cacencu — Fr. Papp) 7:00; 
schif simplu SI: 
(S:eaua) 7:19,5, 
7:25,7 ; 
Moldoveanu 
Gheorghiu) 7:29,0, România (A. Agh
— M. Naumencu 4- Gh. Gheorghiu) 
7:23,5. Aceste echipaje vor concura 
astăzi in finale.

Recalficările de după-amiază, la 
aceleași probe, n-au ridicat nici ele 
semne de întrebare privind învingă
torii. Subliniem din evoluțiile urmă
rite. totuși, ușurința cu care junio
rul mureșan Gyozo Gall a ciștigat 
cursa de simplu, in fața lui A. Si
lasi, precum și disputa echilibrată 
din epilogul reuniunii, la 24-1, vic
toria revenind aci ramerilor ucrai- 
nieni. Menționăm că și Învingătorii 
din aceste serii de recalificare au 
obținut dreptul de a participa la fi
nale. Iată rezultatele de după-amia-

dimi- 
zelul 

după- 
prima

ză : schif 2 f.c. — 
Tușa, D. Ivanov) 7:06,5, 
(Mitarcă — Gali) 7:09,0, 
Ucraineană (I. Ofcearenko — 
Melnik) 7:26.1 ;
(C. Nistoroiu — C. Georgescu) 7:06,2, 
2. România (G.
nilă) 7:13.0, 3.

1. România (F
2. Dinamo 

3. R.S.S.
A.

S 2 — 1. România

Gherman — C. Dă- 
Steaua (Poenaru — 

Geantă); schif simplu SI — Gyozo 
Gall (Dinamo) 7:46,5, 2.
(Dinamo) 8:05,5 ; S 2 — 1. 
(Steaua) 7:28,3, 2. I. Cergă 
7:29,2, 3. V. Cacencu
7:56,0; schif 24-1 — 1.
Ucraineană (S. Simionov — L. Si- 
mionov 4- Madrihin) 7:42,0, 2. Stea
ua (P. Zagoni — R .Gcciu 4- F. 
Sandu) 7:45,5, 3. R.S.S. Ucraineană 
7:47,2.

Finalele „Regatei Snagov" sînt 
programate azi dimineață, de la ora 
9,30. în ordinea clasică : 44-1, 2 f.c., 
simplu, 2-f-l, 4 f.c., 2 vîsle și 84-1. 
Starturile vor fi date din 20 în 20 
de minute. Vom asista, desigur, la 
un... stroc mai ridicat, avînd în 
vedere că pe cele 4 culoare se vor 
afla toți competitorii principali, in
clusiv schifiștii de la Slavia și C.V.K. 
Praga.

A. Silasi 
M. Toma 
(Dinamo) 
(Dinamo) 
R. S. S.

N. MARDAN

O .

Al Aposteanu 
F. Hoff (România) 

schif 2+1: România (Gh. 
—- A. Vasile + Gh.

ROMANIA POLONIA

MIRCEA GHEORGHIU (Steaua) — 
a obținut cea mai mare notă (9,35) 
la exercițiul impus la cal cu mi
nere. El este lider după „impuse". 
Va reuși, oare să-și păstreze avan

tajul pînă in final ?
Foto : Dragoș NEAGU

BRAȘOV, 14 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Prima din cele trei zile de gim
nastică rezervate iubitorilor de 
sport din Brașov a fost destinată 
executării exercițiilor impuse de 
către finaliștii campionatului maeș
trilor. Atît băieții, care au concu
rat în cursul dumineții, cît și fe
tele, care și-au prezentat programul 
după-amiaza, au oferit un specta
col sportiv reușit, cu execuții de 
bun nivel la multe aparate, semn 
că în ultima perioadă, dinaintea 
Jocurilor Olimpice, sportivii noștri 
au muncit intens. Ceea ce ni se 
pare cel mai important este faptul 
că mulți dintre finaliști au reali
zat aici, la Brașov, în ultimul test 
preolimpic, cele mai bune execuții 
ale lor din acest an. Se poate spu
ne că finalele au început sub aus
picii bune.

întrecerea băieților a fost mar
cată de un moment emoționant, a- 
plaudat îndelung de publicul spec
tator. In numele prieteniei care lea
gă pe gimnaștii români și cei chi
nezi, echipele R. P. Chineze — 
aflate de o săptămână la Brașov, 
unde «-au pregătit împreună cu lo
turile noastre — au a,dresat o căl-

duroasă urare de succes maeștrilor 
români, un îndemn pentru rezul
tate cît mai bune la J.O. de la 
Munchen. Cit privește lupta pentru 
titlu, ea s-a desfășurat în perma
nență sub semnul superiorității lui 
Mircea Gheorghiu (Steaua) și Dan 
Grecu (Dinamo București). Ambii 
gimnaști au avut execuții foarte 
bune, dar și momente de relativă 
cădere, fapt ce a creat un și 
mare interes față de fiecare 
bă. O evoluție remarcabilă a 
și Nicolae Oprescu, cotat cu 
mai mari note la sol și inele 
cu o ratare copilărească la cal cu 
minere), după cum Constantin Pe
trescu și Gheorghe Păunescu ni s-au 
relevat ca veritabili maeștri, cu 
execuții mult aplaudate la bară 
(primul) și sărituri (cel de-al doi
lea). Un cuvint de laudă merită 
campionul țării, Petre Mihaiuc, 
care, deși incomplet refăcut după 
ruperea țesuturilor palmei, a luptat 
dîrz la fiecare aparat, reușind să 
se mențină între primii clasați. Iată 
clasamentul după exercițiile impu
se : 1. Mircee Gheorghiu 54,15 ; 2.
Dan Grecu 54,05 ; 3. Constantin Pe
trescu (Dinamo) 53,40 ; 4. Gheorghe 
Păunescu (Dinamo) 53.25 ; 5. Nico- 
Jae Oprescu (Dinamo) 53,15 ; 6. Pe
tre Mihaiuc (Steaua) 52,75.

După-amiază, s-a desfășurat con
cursul feminin. După executarea 
exercițiilor imptiae. «induce Anca 
Grigoraș (Flacăra Or. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) cu 37,10, urmată de Elena

Ceampeiea (Dinamo București) 37,00 
și Mariana Gheciov (Lie. 4 Timi
șoara) cu 36.85.

Sîmbătâ. sînt programate exerci
țiile liber alese.

LA HALTERE (juniori)

Constantin MACOVEI

Astăzi, cu începere de la ora 17, 
în sala Steaua din Calea Plevnei 
va avea loc întilnirea de haltere 
dintre echipele de juniori ale 
României și Poloniei.

mai 
pro- 
avut 
cele 
(dar

SĂRBĂTORIREA

MAESTRULUI
Ieri, cu prilejul împlinirii a 

75 de ani, maestrul Ion Gudju, 
profesor universitar emerit, pre
ședinte de onoare al Federației 
Române de șah, a fost sărbăto
rit la Palatul Pionierilor din 
Capitală.

La festivitate au luat parte 
tov. Virgiliu Radulian, preșe
dintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, repre
zentanți ai C.N.E.F.S. și ai 
F.R.S., șahiști fruntași, membrii 
cercului de șah al Palatului Pio
nierilor, reprezentanți ai presei 
și televiziunii.

A fost evocată activitatea la
borioasă pe care Ion Gudju a 
efepus-o timp de peste o ju-

ION GUDJU
mătate de veac pe tărîmul 
șahului românesc, rolul său în 
dezvoltarea acestui joc, în fon
darea Federației Internaționale 
de șah și a Federației române.

Stăpînit de o puternică emo
ție, profesorul Ion Gudju s-a 
adresat celor prezenți, mulțu
mind călduros pentru înalta 
cinste ce i se face, a depănat 
în fața pionierilor momentele 
cele mai importante dintr-o via
ță închinată muncii, științei, șa
hului.

în încheierea reuniunii, tov. 
Virgiliu Radulian a dat citire 
scrisorii de felicitare adresate 
maestrului Gudju de către tov. 
Miron Nicol®scu, președintele

Ovici — Zlafko Ivancici. Tenisma- 
nul nostru a începuit foarte bine 
jocul, după numai 15 minute scorul 
fiindu-I favorabil: 4—1 în primul 
set. Un ghem cîștigat pe serviciul 
adversarului, cîteva puncte realiza
te din ioburi executate cu măies
trie, trei sau patru lovituri scurte 
— acestea ar fi, pe scurt, momen
tele principale ale primului set cîș
tigat cu 6—3 de Ovici. El l-a cîș
tigat și pe cel de al doilea (6—4), 
astfel că își apropriase destul de 
mult victoria. Dar a venit setul al 
treilea și Ivancici, pe care îl știam 
ca un bun luptător, nu s-a dezmin
țit. Dispunînd de resurse fizice 
foarte mani, el a reușit să cîștige : 
6—3. Ovici își revine în setul al
patrulea, pînă în momentul cînd 
are 5—2 la ghemuri. Din acest mo
ment. lipsa condiției fizice — punc
tul cel mai vulnerabil al lui Ovici 
în ultima 
vîntul și 
trecut cu 
la seturi, 
ca Ovici
gător. Dar pierde primul ghem pe 
serviciul său, apoi Ivancici majo
rează : 2—0, 2—1, 3—1. Ovici este 
la serviciu șl iarăși pierde ghemul. 
La 4—1, Ivancici este stăpînul ab
solut al jocului și nu-i este deloc 
greu să mai cîștige două ghemuri. 
Astfel, el își adjudecă setul decisiv 
la 6—4. Meciul dintre jucătorul ro
mân și cel iugoslav a constituit un. 
moment important al întîlnirii. 
Ovici nu a știut, însă, să-și fructi-

vreme — 
jucătorul 
7—5. La 
mai erau 
să poată

- își spune cu- 
nostru este in- 
scorul de 2—2 
încă speranțe 
termina învin-

(Continuare in pag. a 4-a)

Ion GAVRILESCU

Tinerii rameri C. Nistoroiu și C. Georgescu, evidențiați în prima zi 
a „Regatei Snagov“ Foto : Paul ROMOȘAN

NICI UN PAS ÎNAINTE PENTRU ÎNDEPLINIREA BAREMURILOR

ÎNOTĂTORII SE MENȚIN
PE VECHILE POZIȚII

A

IN IERARHIA MONDIALĂ,
V

DAR MAI PĂSTREAZĂ
Au mai rămas aproximativ șase 

săptămîni pînă Ia întrecerile de 
înot din cadrul J. O. și sportivii 
români, candidați la un loc în de
legația olimpică a țării noastre, 
continuă cursa pentru îndeplinirea 
dificilelor haremuri impuse de fe
derația de specialitate. Recent, ei 
au participat la două concursuri 
internaționale de amploare, test 
foarte important al actualului lor 
stadiu de pregătire. Să recapitulăm 
însă mai întii rezultatele complete 
ale evoluției celor 4 înotători ro
mâni :

SYRACUSA : Anca Groza 69.4 la 
IM m delfin — locul VI și 2:32,4 
la 200 m delfin — locul IV; Eugen

Aimer 4:22,6 la 400 m liber — lo
cul IV și 2:15,8 la 200 m delfin — 
locul V ; Marian Slavic 55,6 la 100 
m liber — locul IV și_ 2:00,2 la 200 
m liber — locul " 
terneck 2:18,9 la 
locul IV.

ROMA : Anca 
cord național) la 
locul II și 2:30,8 
— locul III; Eugen Aimer 4:23,1 
la 400 m liber — locul III ; Marian 
Slavic — 55,8 la 100 m liber — 
locul IV; Dietmar Wetterneck 
4:56.8 la 400 m mixt — locul IV.

Ce ne indică cifrele de mai sus? 
In primul rînd o pregătire superi
oară a sportivilor respectivi

II, Dietmar Wet-
200 m mixt

Groza 
100 m 
la 200

68,5 (re- 
delfin — 
m delfin

SPERANȚE
comparație cu sezoanele trecute. 
Pentru prima oară, la începutul 
lunii iulie, în plină perioadă de 
pregătire în care acumulările can
titative sînt determinante (de alt
fel, oboseala după efortul depus în 
săptămînile anterioare este evi
dentă), Anca Groza corectează re
cordul național la 100 m delfin 
(68,5) si se apropie la numai 4 ze
cimi de cel al distanței de 200 m 
delfin, iar Eugen Aimer ajunge la 
numai 3 zecimi de secundă (îmbu- 
nătățindu-și considerabil perfor
manța optimă) de recordul țării la

Gudju, 
onoarede viață, Diploma 

Organizației Pionierilor

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Tovarășul Virgiliu Radulian fi înminează maestrului 
cu prilejul împlinirii a 75 de ani 

a Consiliului Național al
Academiei Republicii Socialiste 
România, i-a înmînat, pentru 
meritele avute în răspîndirea 
jocului de șah, în rfndurile co
piilor și ale tineretului, cele

organi-mai înalte distincții ale 
zației pionierești.

îi urăm și noi sănătate, viață 
lungă, putere de muncă, tine
rețe fără bătrînețe I

Timp de două zile, astăzi șimîi- 
ne. vom putea urmări evoluțiile ce
lor mai talentați mînuitori ai pa- 
delei și pagaei de la noi și din alte 
țări cu o frumoasă tradiție in acest 
sport, în cadrul „Regatei interna
ționale de juniori", competiție care
se află la a doua ediție. Concurea
ză juniori din Ungaria, R D. Ger
mană, Polonia și România. Proba
bil ca acum, pe Snagov, să partici
pe și reprezentativa Iugoslaviei. Se 
anunță întreceri deosebit de dispu
tate, valoroare, avînd în vedere ni
velul ridicat al competitorilor cît 
și faptul că fiecare țară prezintă 
20 de sportivi.
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SPORTIVII PARTICIPA ACTIVArgeșana

LA EFORTURILE COLECTIVULUI FABRICII
Angajați

tru realizarea planului 
înainte de termen, muncitorii, 
nicienii și inginerii Fabricii 
Stofe „Argeșana" Pitești și-au 
rit substanțial angajamentele.

în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii, ei șl-au 
suplimentat angajamentul luat ini
tial cu 6 milipane lei la producția 
'globală (de la 24 la 30 milioane 
/8ei), cu 6 milioane la valoarea pro
ducției marfă (de la 24 la 30 mi
lioane lei), cu 20 tone fire și 5 
milioane lei beneficii peste plan.

Marea majoritate a acestor re
alizări se vor obține în secțiile de 
filatură, țesătorie și atelierul me
canic.

In această mare acțiune sînt an 
gajați efectiv și sportivii asociației 
„Argeșana". Astfel, țesătoarele Sil
via Gorun și Elena Militaru. frun
tașe în producție, componente ale 
secțiilor de atletism și. respectiv, 
fotbal feminin, și-au luat angaja
mentul de a depăși zilnic planul 
de producție cu 1 metru stofă țe
sătură, angajament realizat integral 
pină în prezent. Exemplul lor a fost 
urmat și de Fiiolteia Andrei. VaMie 
Matei, Ion Florea și alții, membri 
ai asociației.

Totodată, A.S. Argeșana va or
ganiza în cinstea Conferinței Na
ționale a P.C.R. numeroase acțiuni.

în marea bătălie pen- 
cincinal 

teh- 
de 

spo-

în prezent, se află în plină desfă
șurare .Crosul tinerelor fete", în 
zilele de 15 și 16 iulie va avea loc 
„Cupa Argeșana" la handbal, vo
lei. cros, popice, tenis de masă și 
fotbal, se va organiza o duminică 
sportivă și două drumeții în mun
ții Făgărașului.

De asemenea, se află în stadiu 
avansat amenajarea a două tere
nuri de fotbal gazonate. a unui

teren de handbal bituminizat. a 
unui teren de baschet șl a unuia 
de volei, în apropierea fabricii, 
creindu-se 
lărgirea sferei de cuprindere a sa- 
larlaților în practicarea organizată 

sistematică a exercițiilor fizice 
sport uluL

astfel condiții pentru

••

A

«I 
Și

Ilie FEȚEANU 
Alexandru MOMETE-coresp.

Spor-mi

VACANȚA 
in Salopeta

(Urmare din pag. 1)

MMM

capricios în această perioadă, își tri
mite. totuși, citeva raze, care rămîn 
neputincioase a bronza trupurile În
tinse pe nisipul fin. Cum cerul este 
mai mult ascuns de nori, fetelor nu 
ie rămîne decît sâ apeleze la nelip
sitele mingi de volei. Băieții au re
nunțat 
bună dreptate, deoarece

de ploaie... amenință in pi 
nența) și pe terenul de fotbal 
Împărțit în două formații — 
ca '

la plajă (unii spun că pe 
picăturile 

perma- 
1 s-au 

___  ____ _____ __ „egale 
_ valoare", afirmă asistentul Vla

dimir Antonov — incingind un dis
putat meci (pe nelipsitele sticle d» 
pepsi, la care, 
mai adaugă și cițiva 
rom). în cele din urmă, .______
termină nedecis și o vină în aceas
tă direcție este atribuită, normal, 
arbitrului...

S-a lăsat seara. După cină, cu 
toții în sala de festivități. Dansul 
și glumele fac ca timpul să treacă 
repede. Stingerea este dată la o- 
rtie 23. Miine va fi o nouă zi de 
muncă, cu roade bogate, și apei 
de sport, ca mijloc de recreare...

discret, seara se 
stropi de... 

partida se

seara.

SUCCESELE HARNICILOR METALUBGIȘTI ȘI CHIMIȘTI
(Urmare din pa® I)

Firiza — au reușit sâ producă su
plimentar aproape 800 tone cupru, 
evidențlindu-se în special topitorii 
Ioan Pop. Nicolae Pop și alțiL

In aceste zile se dă o mare bă
tălie. la care participă, pe ling A to- 
pitorii din brigada lui Ioan Cetă
țean, Erou al Muncii Socialiste, toți 
mecanicii și lăcătușii atelierelor de 
întreținere. E vorba de executarea 
reviziilor anuale, cate se efectu
ează la uzina de cupru, convertl- 
zare și fabrica de acid sulfuric. 
Aflăm -cu satisfacție că la această 
acțiune participă majoritatea com- 
ponenților echipei de fotbal „Topl- 
torul“ (Divizia C), în frunte cu 
Marin Bucă și Dumitru HidegkutL 
Obiectivul fixat, și dedicat Confe
rinței Naționale a partidului, este

a

economic al Uzinelor, ne spunea câ 
rezultatele obținute în reducerea 
cheltuielilor de producție sînt mai 
mult decît satisfăcătoare. Pe baza 
reducerii consumului de combusti
bili și de energie electrică, a con
sumurilor unor materii prime, ca și 
a pierderilor de metale în zguri, 
pină acum suma economiilor peste 
plan se ridică la 10 milioane lei și 
ea este in creștere. Depășit este și 
angajamentul privitor la beneficiile 
suplimentare, capitol la care s-a 
obținut suma de 5.1 milioane lei.

—Există aid în orașul din nordul 
țării o uzină importantă, un colec
tiv de metalurgiștl și chimiști care 
se mindresc. și pe bună dreptate, 
cu rezultatele muncii lor, cu în
făptuirile ce Ie dedică apropiatului 
eveniment din viața partidului și 
poporului nostru.

DIN PARTEA

BIROULUI F. R. A

Biroul F.R, Atletism întrunit în 
ședință la 12 iulie 1972, a discutat 
abaterile săvîrșite în arbitrajul e- 
fectuat cu ocazia campionatelor na
ționale și internaționale și a luat 
următoarele hotărîri :

• Cu privire la cursa de 20 km 
marș din cadrul campionatelor na
ționale, conform art. 147, paragra
ful I din Regulamentul competiții
lor de atletism, orice contestare a 
dreptului de concurs nu poate fi 
luată în considerație, decît dacă a- 
ceasta a fost depusă înaintea con
cursului, ceea ce nu este cazul con
testației introduse de delegatul clu
bului Dinamo, antrenorul Alexan
dru Stoenescu. Acesta a introdus 
contestația după începerea con

cursului, sesizînd juriului de ar
bitri că sportivii de la P.T.T. nu 
poartă numerele de concurs repar
tizate de către federație pentru 
respectiva asociație (N.R. dar aces
te numere erau înscrise pe foaia 
oficială de concură !).

în aceste condiții, se consideră 
ca valabilă ordinea sosirii înregis
trată în probă, campion al 
fiind sportivul 
de la P.T.T. cu

• Cu privire 
garduri, timpii 
înregistrați de 
nual, adică: 1. 
Burcă 51,9; 3. 
51,9 ;

țării 
Constantin Slaicu 

timpul de lh30:44,6. 
la proba de 400 m 
oficiali rămîn cei 
cronometrajul ma- 
I. Rățoi 51,7 ; 2. I. 
G. Monez (Cuba) 

4. D. Melinte 51,9 ; 6. J. Hi- 
.dalgo (Venezuela) 52,2; 10. Gh. Tă- 
năsescu 52,6.

în această cursă aparatul TELE- 
SID a avut o defecțiune, constatată 
de către oficiali după ce s-au a- 
nunțat rezultatele la microfon.

• Analizînd defecțiunile înregis
trate la proba de aruncarea suli-

ței femei, Biroul F.R.A. consideră 
că hotărîrea comisiei de arbitraj a 
fost justă și că aruncarea a șasea 
a atletei Eva Zdrgo a fost în mod 
real de 54,20 și nu 54,30 m cît s-a 
afișat inițial. (N.R. și cit, de fapt, a 
fost înscris și in foaia oficială de 
concurs!).

în aceste condiții, campioană pe 
anul 1972 la aruncarea suliței este 
sportiva Elena Neacșu de la Inst. 
Ped. Pitești cu 
54,28 m.

• Biroul F.R.A. 
toată răspunderea 
s-a desfășurat arbitrajul la recen
tele campionate naționale și inter
naționale și apreciază că unele de
fecțiuni sînt de neadmis.

Pentru îmbunătățirea și ridica
rea arbitrajului la cel mai înalt 
nivel și a prevenirii, pe viitor, a 
unor noi abateri, biroul F.R.A. tra
sează ca sarcină Colegiului central 
de arbitri sâ analizeze cu toată răs
punderea greșelile comise și să ia 
măsurile cele mai exigente pentru 
combaterea și înlăturarea totală a 
unor asemenea manifestări.

De asemenea, Biroul F.R.A. va 
lua cele mai severe măsuri de 
sancționare a celor care s-au făcut 
vinovați de diferite erori de arbi
traj la recentele campionate națio
nale și internaționale. Totodată, Bi
roul F.R.A. dă un avertisment an
trenorului Nicolae Mărășescu pen
tru încercări de influențare a ar
bitrajului, în unele probe.

Alături de munca antrenorilor, 
arbitrii trebuie să se considere fac
tori importanți de educare a spor
tivilor în spiritul cinstei, corecti
tudinii, loialității, de formare a 
profilului moral al acestora.

performanța de

a analizat cu 
modul în care

Foto: S. BAKCSY9*

JURNALUL UNUI

aret 
ră 

Adevărul e 
Dinamo, apa

PETRE POALELUNGI (lupte libere)
„Nu știu dacă voi putea reda prin cuvinte fră- 

mintările și tot zbuciumul meu, îndeosebi din ul
timii patru ani! Nu știu, fiindcă este foarte greu 
să fiu crezut — și totodată înțeles — de ce timp 
de nouă ani. de cînd am participat la prima mare 
competiție internațională, nu am reușit să cuce
resc nici o medalie mai prețioasă. Este adevărat 
că am ocupat locul întii la mai multe turnee 
internaționale, ba am luat și o medalie de bronz 
la Balcaniadă, în 1967, dar la campionatele euro
pene și la cele mondiale nu m-am putut urca și 
eu pe podiumul laureaților, fie și pe treapta cea 
mai mică. De ce ? — am fost adesea întrebat. 
De ce ? — a fost întrebarea pe care mi-o puneam 
de fiecare dată cînd aveau loc festivitățile de pre
miere. Se zice că am o bună constituție fizică — 
poate că așa este — și că știu aproape toate tai-

nele luptelor libere. Se mai spune, însă, că sînt 
foarte fricos — principala explicație a multor* 
dintre tehnicieni. Intr-adevăr, cred că am luptat 
cu multă reținere în meciurile cu unii adversari, 
îndeosebi sovietici și bulgari, pină în primăvara 
acestui an, la campionatele europene de la Kato
wice, Știam că antrenorul federal Ion Crisnic — 
cel căruia fi datorez un respect deosebit pentru 
îndelungata sa răbdare in ce mă privește, acot- 
dîndu-mi creditul selecției la trei campionate eu
ropene și două mondiale — mă supunea la ultima 
încercare. Șt mai știam că la cei 31 de ani ai mei 
puteam spera pentru ultima dată să concurez la 
Olimpiadă. Și se pare că nimeni nu m-a mai „acu
zat" de teamă. N-ăm pierdut nici un meci, deși am 
cucerit medalia de argint și nu pe cea de aur, 
Poate că mă vot revanșa la Miinchen".

S-a născut în satul Slivna, județul Galați, în ziua de 
23 august 1941. înălțimea — 1,71 m, greutatea — 71 kg. 
Este lăcătuș mecanic la Șantierele navale din Galați. A 
început să practice luptele libere în urmă cu 12 ani, la 
clubul Dunărea din localitate, sub îndrumarea antrenoru
lui Ion Donose După cițiva ani petrecuți la clubul Steaua, 
s-a reîntors la Dunărea, avîndu-1 de astă dată antrenor pe 
Ștefan Babln. In anul său de debut în activitatea compe- 
tiționalâ (1961) a ocupat locul 5 Ia finalele campionatelor 
republicane ale juniorilor. Primul succes l-a repurtat în 
1962, cînd a cucerit titlul de campion national de seniori, 
titlu pe care avea să-l mai obțină de 7 ori (in anii 1963,
1964. 1966, 1968, 1969. 1971 și 1972) în arena internațională 
debutează în anul 1962, dar întîiul succes îl cunoaște în
1965, cînd a ocupat locul I la Turneul internațional al 
României. A participat și la campionatele mondiale din 
același an. la Manchester, dar s-a clasat pe locul 7, exact 
ca și Ia ediția din. 1971. Participă și la 3 ediții ale compe
tițiilor continentale, ultima, cea de la Katowice, aduțîn- 
du-i prima medalie la o mare confruntare internațională 
— cea de argint. în prezent, Petre Poalelungi se numără 
printre candidații la J.O. 1972.

natatie
(Urmare

din pag. 1)

probă pentru care 
pregătire specială. 

(2:00,2 față de

RINGURI DIN SCRISORILE DV ■ ■ ■

200 m delfin, 
nu a făcut o 
Totodată, Slavic 
1:59,5) la 200 m liber și Wetter- 
neck (4:56,8 față de 4:56,3) Ia 400 
m mixt au „mers" la cifre foarte 
apropiate de recordurile naționale.

Urmărind aceste rezultate, prima 
întrebare care se naște este dacă 
Aimer și Groza, nu puteau oare 
obține timpi superiori în acest con
curs? Fără îndoială că da, mai a- 
les că o serie de alți concurenți de 
valori aproximativ egale cu ei 
(Cinquetti — Italia la 400 m liber, 
Talpo — Italia, Faitlova — Ceho
slovacia la 100 m delfin), care se 
pregătesc cu aceeași intensitate 
pentru J. O., ne-au dovedit-o că 
este posibil. De ce nu au reușit a-

FRICOS

NICI UN PAS ÎNAINTE PENTRU ÎNDEPLINIREA BAREMURILOR

• „Ni se pare că acordați
mult prea puțin spațiu meciurilor 
din Divizia B de fotbal. Vrem să 
fim informați mai mult în ceea 
ce privește întîlnirile din cadrul 
diviziei secunde". (VASILE FAR- 
CAȘ, Piața Gh. Gheorghiu-Dej 
2/11, Baia Mare). Vă rugăm să ne 
credeți că am dorit să vă satisfa
cem această doleanță, cu atît mai 
mult cu cit nu sînteți singurul ca
re solicitați „mai multă atenție 
diviziei B“. Spațiul, iasă, nu ne 
permite să facem acest lucru. 
Sînț atîtea discipline dc care tre
buie să ne ocupăm, atîtea cam
pionate și atîtea probleme ale 
sportului... V„... c"
tăm mai pe larg meciurile 
importante.

• „Plecăm în excursia 
nunțată și prin ziarul dv. — în 
ziua de 8 august, pe traseul Să- 
lătrucel — Cabana Negoiu — Ca
bana Bîlea — Lac Simbăta — 
Curmătura — Bran — Bușteni. 
Pentru cine mai vrea să vină cu 
noi..." (DAN GHERASIMESCU, 
Circa sanitară Sălătrucel, jud. 
Vîlcea), Sîntcm bucuroși că la a- 
nelui colectiv lansat prin ziarul

•nostru s-au prezentat rnulți ama
tori (aproape 200) pentru excursia 
ce o organizați. Ne pare. însă, 
rău că nu avem posibilitatea să 
publicăm toate recomandările pri
vind ceea ce au de făcut excursio
niștii, cum să se echipeze ele- 
ete.

• „Vă rugăm să nu aruncați la 
cos sugestiile noastre11 (UN GRUP 
DE MINERI DE LA SASAR, Ba
ia Mare). Nici vorbă. Am citit cu 
interes scrisoarea dv„ care pune 
in discuție și critică o serie de 
aspecte ale fotbalului din țara 
noastră. Promitem să ținem sea
mă de unele din sugestiile dv.

• „Contra cost, vreau fotogra
fiile echipelor Steaua. Dinamo, 
U.T.A..." (STELA STAN, satul 
Cîineni, jud. Brăila). Ne pare rău, 
dar noi nu avem așa ceva. Adre- 
sați-vă chiar cluburilor respective. 
Puneți numele clubului, al orașu
lui și scrisorile vor ajunge sigu: 
la destinație.

• „Am citit In ziarul dv. că 
niște mici rugbyști de la Con
structorul București se plîngeaU 
câ n-au mingi de rugby. S-a re
zolvat ceva?" (N. MALENENESCU. 
Str. Labirinj, București), S-a re-

• ale
Vom continua să tra-

zolvat! Au primit două mingi, 
pentru a-și desfășura activitatea, 
de la— clubul Olimpia !

• „AS. Avîntul Reghin, cu 
secție afiliată la federația de spe
cialitate, solicită celor ce vor să 
joace tenis 50 lei (pentru copii) 
sau 100 lei (per.tru adtjlțj) pe lu
nă. Pentru aceste sume ni se pu
ne la dispoziție un teren slab în
treținut, iar cei ce joacă trebuie 
să-și aducă rachete, mingi, echi
pament etc. E drept? (UN GRUP 
DE IUBITORI AI ------------ *
ALB din Reghin), 
nomalie ceea ce se

3 IULIE 1972. Bazinul Dinamo. 
Am emoții. Io-.uț începe astăzi lec
țiile de inot. Am cam tntîrziat ea 
inotuL Are g ani. Doar Dragoș e 
mai mare in grapă. Bogdăncl
doar 3 ani. Cătălin — n-are încă 
Răzvănel 1 fi II — la fel... Dar da 
ar fi numai emoțiile... 
ed mi-e frici. Aici, la 
e adinei. De fapt nici nu jtiu eutn
o să înceapă această primă lecție. 
Un singur om cu 16 copii! La cine 
sâ te uiți mai întii 2

lată-l ji pe maestrul sportului 
Ștefan Kroner, căpitanul echipei de 
polo Dinamo. El fă fi instructorul. 
Are un fel de degajare de cow-boy. 
cu marele său sombrero pe cap și 
cu fluierul atîmind ca un talisman. 
Ride. Ne face cu ochiul, 
din tribună. Încercăm 
Și totuși, mi-e frică.

Kroner începe cu
„Copii, ia să văd eu cine vrea să 
intre în apă ? !" Nici un răspuns. 
Sănducu /ninge. Bogdanei tremură, 
ca de friguri. Ionuț se ascunde pe 
după Dragoș. Și totuși, se aude un 
glăscior: „Eu!“ Kroner încearcă 
să-l repereze ca pe micul Steve din 
Planeta Giganților. L-a găsit. E Bo
biță. mezinul grupului. Kroner îi 
umflă colăcelul și i-l trece in jurul 
șoldului. Il ridică pe Bobiți de sub
țiori. II înalță deasupra capului. 
Noi, cei din tribună, înlemnim. Bo
biță zboară. Piciorușele i se zbat. 
Pleosc ! Dispare sub apă. Cine a stri
gat ! ? Bineînțeles, bunica lui Bo-

in tal;
nouă. celor 
să zimbim.

glas tare :

biță... Dar iatâ-i pe Bobiță ! A apă
rut la suprafață. Ride. Kroner a- 
piaudă. „Ce copil curajos !“ — gin- 
dește cu glas tare bunica lui Dra
go/. Kroner se apropie ți-i șopteș
te : ..E doar inconștient. Nu-i este 
frică de apă. El îi va băga pe toți 
ceilalți*.

„.Cu un sfert de oră înainte de 
încheierea celor f* de minute. 16 
colace plutesc intr-un colț al bazi
nului Dinamo.

4 IULIE 1972. Bogdănel refuză să 
rnt-e in apă. Mama lui se răstește, 
indemnindu-l. Kroner o temperează, 
il aduce pe Bogdănel, lingă el: 
„Boziănele. tu astăzi ai să fi aju
torul meu. Dacă cineva dintre copii 
nu intră în apâ, tu răspunzi!“ Și 
Bogdănel intră primul in apă.

5 IULIE 1972. Mi-e iarăși frică. 
Kroner abia umflă caiacele, care 
atimă inerte pe șoldurile copii
lor. Și totuși, broscoii plutesc. Kro
ner ride: ..Bănuiesc că 
copiii sâ învețe, nu să se 
câ*.

6 IULIE 1972. Kroner

celelalte grupe sînt conduse de a- 
proape întreaga echipă de polo Di
namo. Maeștrii sportului Mihai Po
pescu. Ion Popa, Dan Frîncu și toți 
ceilalți.

8 IULIE 1912. Copiii plutesc, toți, 
cu plutele de lemn. Picioarele lungi 
ale lui Dragoș sînt o mică turbină. 
Toți încearcă să-l imite.

10 IULIE 1972. Aplauze in tribu
ne. Trei dintre copiii lui Kroner au 
traversat bazinul in lat, depășind 
norma cu cinci zile

11 IULIE 1972. Bobiță a ajuns 
pină la jumătatea bazinului, cu 
forțe proprii. Bunica lui plinge. Că
tălin nu vrea să cufunde capul in 
apă. Carol Corcek, directorul cursu
rilor, îngenunchează ți-i potrivește 
căpșorul. Kroner ii privește recu
noscător. A răgușit de tot. Abia 
vorbește...

cest lucru și reprezentanții noștri 7 
Eugen Aimer ne-a declarat foarte 
deschis că se simte obosit după 
miile de metri parcurși în mai și 
iunie și că nu a făcut nici un fel 
de îngustare a efortului pentru a- 
cest concurs. „Nu am luat startul 
la 1500 ni liber, proba în care aș 
vrea să concurez la Olimpiadă, 
pentru a nu repeta greșelile din 
sezoanele trecute, cînd intr-o pe
rioadă relativ scurtă am făcut mai 
multe 
că la 
curge 
timp 
onorabilă Ia Munchen' 
vcște evoluția Ancăi Groza, iată 
ce ne-a relatat antrenoarea Magda 
Negrea : „La Syracusa, ea trebuia 
să coboare sub 68,0 la 100 m și sub 
2:30.0 la 200 m delfin. Din păcate. 
Anca nu s-a concentrat suficient, 
a fost tot timpul nervoasă și nu a 
reușit. Timpii realizați însă zilnic 
la antrenamente îmi confirmă po
sibilități certe ale campioanei și 
cred că în scurt timp ea va fi ca
pabilă de rezultate mult superi
oare".

Așadar, cei doi înotători români 
cu perspective de a fi selecționați 
în Iotul olimpic nu au reușit, nici 
de această dată, să atingă cifrele 
standard impuse de F.R.N. și con
tinuă să se afle aproximativ pe a- 
celeași poziții (clasamentele cuprind

asemenea „maratoane". Cred 
Balcaniadă voi putea par- 
distanța în 16:40,0—>16:45,0, 

suficient pentru o prezență 
i“. Cît pri-

doar cîte trei sportivi din fiecare 
țară) în Ierarhia mondială :

100 m delfin (f): Acki (Japonia)
64.4, Shrader (S.U.A.) 64,0, Nagel 
(R.F.G.) 65,1, Wylie (S.U.A.) 65,1, 
Daniel (S.U.A.) 65,3, Rijnders (O- 
landa) 05,5, Gyarmaty (Ungaria) 
65.6, Koch (R.F.G.) 65,8, Funch 
(Australia) 65,9, Kother (R.D.G.) 
66.1, Lindner (R.D.G.) 08,7, Beck
man (R.F.G.) 66,8. Taipo (Italia)
67.4, Faitlova (Cehoslovacia) 07 
16. Groza (România) 68,5 (barem 
66,5) ;

200 m delfin (f) : Kother 2:19,5, 
Moe (S.U.A.) 2:19,6, Daniel 2:20,2, 
Krisik (S.U.A.) 
2:21,0, Jajrytch 
Neal (Australia) 2:23,2, Aoki 2:25,1. 
Nagel 2:26,0, ‘ .
2:28,0, Buys (Olanda) 2:23.9, Brown 
(Anglia) 2:29,0, Faitlova 2:29,3, flu
ier (R.D.G.) 2:29,3, 15 Groza 2:30 4 
(barem 2:26.0) ;

1 500 m liber : Cooper (Australia) 
15:57.7, Demon t (S.U.A.) 16:03,5,
Northway (S.U.A.) 16:11,6, Windeatt 
(Australia) 16:20,3, Fassnacht (R.F.G) 
16:25,2, Genter (S.U.A.) 16:30,4, Te- 
tlow (Australia) 16:30,7, Treffers 
(Noua Zeelandă) 16:32,4, Grozaj 
(R.F.G.) 16:42,7, Jaudzins (R.fi.G.) 
16:42,7, Dockhorn (R.D.G.) 1:51,2,
Lisețkl (U.R.S.S.) 16:54,2, Freuden
berg (R.D.G.) 16:54,3, Van Klooster 
(Olanda) 16:54,8, 15. Aimer (Româ
nia) 16:59,5 (barem 16:45,0).

_ -------- ----

2:22,3, Lindner 
(Australia) 2:23,1,

Machin (Anglia)

5*

7,

ați adus 
bălâceas-

★
iulie, la bazinul olim- 
Bogdănel, Răzvănel I,

SPORTULUI 
Nu este o a- 
petrece la Re-

ghin. Asemenea taxe se percep și 
la București și in alte orașe ale 
țării. Pentru simplul motiv că în
treținerea bazelor respective nece
sită serioase cheltuieli. Evident, 
cel ce vrea să joace tenis trebuie 
să-și aducă echipamentul, mingile 
și rachetele necesare. Regretabil 
rămîne doar faptul că organiza
torii din Reghin nu se îngrijesc 
să mențină terenurile în condiții 
coresr.unzătoare, pentru a justi
fica integral taxele pe care le 
percep.

Modesto FERRARIN!

5

Interviul

Cea de a II-a ediție a campio
natelor europene de lupte greco- 
romane și libere ale juniorilor, găz
duită de pitoreasca insulă iugo
slavă Hvar, s-a încheiat cu un a- 
preciabil succes al tinerilor repre
zentanți ai țării noastre, care au 
cucerit 10 medalii la ambele sti
luri, România ocupînd locul III în 
clasamentele pe națiuni. La înapo
ierea în țară am solicitat cîteva 
amănunte secretarului general al 
federației noastre de specialitate. 
GHEORGHE IACOBINI, care a 
fost conducătorul luptătorilor ro
mâni la această competiție conti
nentală.

— La greco-romane — îl între
băm mai întii pe interlocutorul 
nostru — cu toate că România nu 
a prezentat concurenți la trei din 
cele zece categorii de greutate — 
am fost foarte aproape dc locul II 
în clasamentul pe națiuni. 11 pu
team cuceri ?

— Dacă la prima ediție, care a 
avut loc în urmă cu doi ani în 
Suedia, la Huskvarna, locul întîi 
constituia, de bunăseamă, o „țin
tă" prețioasă pentru toate țările 
participante, de astă dată, la cea 
de a doua ediție, victoria în clasa
mentul pe națiuni avea o semnifi
cație cu totul deosebită. Roger 
Coulon (Franța), fostul președinte 
al forului internațional, inițiatorul 
acestei competiții continentale, a 
decedat la un ah după inaugurarea 
campionatelor europene, iar în me
moria sa a fost instituită o cupă

îmi pare 
foarte grăbit. Nu mai umflă colac e- 
le. Doar le mototolește și le înfun
dă pe sub chiloții copiilor, la spate. 
Culmea e că toți plutesc. Bobiță 
bea ceva apă. dar ride.

7 IULIE 1912. Am scăpat! Ionuț 
a fost aruncat in apă, fără colac. La 
numai 24 de ore după Dragoș. Cu o 
oră înainte de Cătălin ! Am scă
pat !! fn sfirșit. pot privi și în altă 
parte. Abia acum îmi dau seama că

Astăzi, 15 
pic Dinamo, 
II și III, Sănducu, Dragoș, Bobiță 

■ și aproape toți ceilalți vor primi 
brevetele de înotători. Cu aceasta, 
numărul celor care au învățat să 
înoate la Dinamo, in vara 1972. va 
ajunge la 700. Cifra de plan 1 000 
va fi îndeplinită pină la 1 septem
brie.

Acesta e cadoul jucătorilor de 
polo de la Dinamo făcut copiilor 
dintre Dorobanți și Lizeanu. Un ca
dou care trebuie promovat in ca
tegoria actelor de civilizație...

loan CHIRILA

ȘEDINȚA PLENARA A
Vineri, la sediul Asociației Generale 

a Vînâtorilor și Pescarilor Sportivi a 
avut loc ședința plenară a Consiliului 
A.G.V.P.S. Au participat, în afara mem
brilor Consiliului, invitați din partea 
unor ministere, reprezentanți ai orga
nelor de partid și de stat, ziariști.

La ordinea de 21, plenara a avut o 
informare privind rezultatele activității 
asociației în primul semestru al aces
tui an, analiza îndeplinirii planului de 
colonizare, a fazanului pe terenurile a- 
flate în folosința A.G.V.P.S. și a dez- 

a pescuituluiVoltării bazei materiale 
sportiv în țara noastră.

Cu acest prilej, plenara a adoptat un 
plan de măsuri privind ..........
ocrotirii și o mal bună gospodărire In 
viitor a fondurilor de vlnătoare și pes
cuit sportiv pe care le au la dispoziție 
membrii A.G.V.P.S. — vinătoril și pes
carii sportivi.

în baza acestui plan de măsuri, ple
nara a luat două importante hotărîri 
referitoare la dezvoltarea în viitor a 
bazei materiale a vinătorii și pescultu-

intensificarea

CONSILIULUI A.G.V.P.S.
lui sportiv din țara noastră. Astfel, va 
fi intensificată colonizarea cu fazani a 
terenurilor asociației, sporind an de an 
efectivele colonizate, în asemenea mă
sură, incit, în 1975 să fie colonizați 
150 099 pul de fazani, față da 75 000 pul 
de fazani colonizați în acest an.

De asemenea, în hotărfrea privind 
dezvoltarea bazei materiale a pescui
tului sportiv se prevede ca ta acest an 
suprafața bazinelor piscicole să crească 
cu Încă 2 200 ha, Iar cantitățile de peș
te destinat popularilor și repopulărilor 
apelor piscicole să fie dublate în 1975 
față de acest an.

in încheierea lucrărilor plenarei, tcv. 
Tiță Fierea, președintele Consiliului 
a.g.v.p.S., a accentuat sarcinile ce re
vin asociațiilor, filialelor și tuturor 
membrilor A.G.V.P.S. pentru atingerea 
obiectivelor propuse, pentru ridicarea 
continuă a nivelului practicării vînăto- 
rii și pescuitului sportiv în țara noas
tră.

JUNIORII ROMANI S-AU COMPORTAT REMARCABIL LA C.

nostru cu GHEORGHE IACOBINI, secretar general al Federației

NICOLAE GlNGA

pentru echipele care aveau să se 
claseze pe primul loc la confrun
tările de la Hvar. Așadar, este 
lesne de înțeles cu cîtă ardoare 
și-au disputat întîietatea toți parti- 
cipanții. Desigur, în aceste condiții 
a fost foarte dificil aproape fiecare 
meci Și Cil toate acestea șase din 
cei șapte juniori români de la greCo- 
romane au cucerit medalii, iar al 
șaptelea s-a clasat și el pe locul al 
5-lea, aducînd două puncte. De 
Bulgaria ne-au despărțit doar trei 
puncte în clasamentul final (Româ
nia 32 p., Bulgaria 35 p), puncte 
pe care luptătorii noștri aveau toa
te șansele să le cucerească. Dar

,.ușorul" Victor Prențu și „greul" 
Roman Codreanu au terminat la 
egalitate două partide importante, 
cele cu sovieticii Viaceslav Merti- 
cev și. respectiv, Vasil Kolcinski, 
deși atît Prențu cît și Codreanu au 
condus la puncte. „Pana" Pantell- 
mon Arcadie putea să obțină fără 
dificultate victoria cel puțin la 
puncte în fața luptătorului italian 
Antonio Giuffrida și nu sâ ter
mine la egalitate. După cum ve
deți, deci, puteam cuceri locul se
cund. Pe primul. însă, numai dacă 
aveam înscriși concurenți la toate 
categoriile.

— Și la prima ediție România a 
aliniat tot șapte luptători la greco- 
roma-ne dar s-a clasat pe locul al 
4-lea. Care dintre juniorii noștri 
s-au remarcat în mod deosebit la 
confruntările din Iugoslavia ?

— Fără 
Luptătorul 
Pitești a 
oară titlul 
la categoria cocoș. Privind tabelul 
laureaților constat că doar cinci 
din cei zece campioni ai primei 
ediții și-au onorat titlurile pe care 
îe dețineau, printre aceștia fiind și 
Boțilă. în rest, foștii învingători 
au coborît pe alte trepte ale podiumu
lui sau chiar nici nu l-au mai putut 
urca. în Suedia a îmbrăcat tricoul 
de campion al Europei la categoria 
muscă Marko Mataruga (Iugosla
via). Cine s-ar fi așteptat ca toc
mai la el acasă să nu reediteze 
ȘUCCCSUl ! Si. totuși a fost nevoit

îndoială Mihai 
de la Clubul 

cucerit pentru 
de campion al

Boțilă. 
Sportiv 

a doua 
Europei

E. DE LA HVAR

române de lupte

mulțumească cu locul se-Bă se 
cund.

Nesperat de bine a concurat și 
giuleșteanul Nicolae Gingii — cam
pionul european al categoriei semi* 
muscă — un junior care are un 
stil de luptă debordant și finali
zează procedee tehnice aproape din 
orice poziție. Zoltan Szillak (semi
grea) ne-a oferit de asemenea o 
surpriză plăcută cucerind medalia 
de argint înaintea unor juniori de
ja afirmați, ca bulgarul Dmitar 
Stamenov, cîștigător al unor im
portante turnee internaționale.

— La lupte libere (ara noastră 
a aliniat echipă completă, cucerind, 
de asemenea, locul al 3-lea. Se pu
teau emite pretenții mai mari ?

CL^UDIU ?A,NI£_R

MIHAI BOȚILĂ
— Vedeți, în confruntările de 

lupte libere, cu excepția campionu
lui european al categoriei semiușoa- 
ră, lugojeanul Claudia Zanier, 
nici unul dintre juniorii noștri nu 
au reușit să-i învingă pe adversarii 
din Uniunea Sovietică și Bulgaria, 
Este, deci, expicabil de ce în cla
samentul final România nu putea 
trece înaintea Uniunii Sovietice sau 
Bulgariei, cu toate că am aliniat 
luptători la toate cele 10 categorii. 
Adevărul este că atît luptătorii 
juniori din Uniunea Sovietică cît 
și cei din Bulgaria sînt mai buni 
la „libere" decît al noștri. Antre
norii vor trebui, de aceea, să in
tensifice munca de pregătire a ju
niorilor, solicitînd cît mai multe 
întîlniri cu acești parteneri Valo
roși. Oricum avem speranțe reale 
pentru viitorul luptelor din țara 
noastră.

Costin CHIRIAC
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CUM ATI PRIMIT ASTAZI SOSESC PRIMEI t ECHIPE
VEȘTILE DE LA ZURICH ?

Raid — fulger, telefonic, la Pitești, în Giulești, la Arad și Cluj
Ne-am adresat cu această întrebare celor patru cluburi care ne repre

zintă în cupele europene. Și iată primele reacții primite — pe cale tele
fonică — de la Pitești, din Giulești, de la Arad și Cluj...

P. RAPAPORT, vicepreședinte al clubului F. C. ARGEȘ :
„Ne-am întors miercuri dintr-un turneu — în Israel — care a repre

zentat o excelentă perioada de recuperare. La cîteva ore după sosire, am 
aflat că Arris Bonnaweg va fi adversara noastră în ..Cupa campionilor". 
Ne-am bucurat pe de o parte dar... ne-am alarmat fiindcă știm cîtd echipe 
așa-zis modeste, necunoscute, au răsturnat pronosticuri ce păreau de 
neclintit. Pregătirile noastre vor fi efectuate cu toată seriozitatea fiindcă 
avem nevoie din start de 6 formă bună. Pe de altă parte. am dori să 
știm, totuși, ceva despre acest partener din Luxemburg, total necunoscut 
nouă. De aceea, vom face toate eforturile pentru ca unul dintre antreno
rii noștri să urmărească pe Arris țn prima etapă de campionat".

ILIE GREAVU —■ vicepreședinte al clubului Rapid :
„Va fi un adversar greu, această necunoscută echipă Lands krona! 

Cunoaștem, cît de cît, jocul nordicilor, și consider că cel al suedezilor este 
superior danezilor pe care i-am „studiat" cu prilejul preliminariilor olim
pice. Cred că atît adversara noastră, cît și cea a U.T.A.-ei sînt echipe de 
nivel ridicat, și trebuie să tratăm cu toată seriozitatea pregătirea meciu
rilor cu „team"-Urile suedeze. Pentru că e mai periculos să joci cu un 
adversar necunoscut, indiferent de valoarea lui, decît cu unul pe care l-ai 
văzut la lucru măcar o dată".

NICOLAE BLAGAU — vicepreședinte al clubului L.T.A.:
„îmi pare bine că am căzut cu Norrkoeping ' Pentru că. dacă ia ora 

actuală fotbalul suedez nu mai este așa de renumit ca în 1958. formația 
de club Norrkoeping — în schimb — e binecunoscută în Europa. Din acest 
punct de vedere ne bucură alegerea sorților. Faptul că prima partidă, cea 
de la 13 septembrie, se joacă la Arad, e cu două tăișuri: în primul meci 
poți lua un avantaj hotărîtor, cum a fost în cazul nostru anul trecut, tot 
dih „Cupa U.E.F.A.", cu Austria Salzburg și Vitoria Setubal. Dar. deși 
de Obicei, meciul retur decide calificarea, sper ra U.T.A. să obtir.ă cali
ficarea la Arad".

REMUS ClMPEANU, căpitanul echipei Universitatea Ciuj:
„Cu cîteva zile înaintea tragerii la sorți discutam cu băieții si ne 

exprimam dorința ca în primul tur al „Cupei U.E.F.A.'* să avem parte 
de un adversar redutabil. Iată că doleanța ne-a fost îndeplinită de sorți. 
Vom juca cu puternica formație bulgară Levski Sofia. Pentru aceas'â 
dublă confruntare ne vom pregăti cu toată atenția. Sir.tem hotărî ti să 
facem o figură bună, să onorăm debutul nostru în această compe
tiție europeană*.

IANCU (F. C. Galați)

„ORICE ÎNAINTAȘ TREBUIE
1

SA FIE UN TUNAR '
Vacanță. Zile în care nu mal tre

buie să-i cauți pe fotbaliști, pe 
întilnești, relaxați, 

bucurîndu-se de 
alți îndrăgostiți 

rotund, prieteni si 
trecute și uitate me-

prea mici sau

PARTICIPARE EA CAMPIOMTIJI
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• Componența seriilor și programul complet al importantei competiții

care incepe Ia T9 iulie

în cadrul unei conferințe de 
presă convocată ieri la amiază de 
către Comisia de organizare a Cam
pionatului european studențesc, au 
fost comunicate o serie de amănun
te privind apropiata competiție, pe 
care ne grăbim să le împărtășim 
cititorilor noștri.

COMPONENȚA GRUPELOR. în 
urma absenței de ultimă oră a e- 
chipelor Tunisiei, Braziliei și Israe
lului s-a hotărit înlocuirea lor cu 
echipa ,.U“ Craiova (seria I), Spor
tul studențesc (seria a II-a) și se
lecționata Maltei, care a confirmat 
participarea (în seria a IV-a). în 
consecință, componența seriilor es
te următoarea:

Seria 1: U.RS.S.. Cehoslovacia. 
Luxemburg, „U“ Craiova 
grupei: Craiova); Seria a
Spania. Anglia. Iugoslavia și Bul
garia (sediul seriei: Cluj); Seria a 
IlI-a : Franța, Belgia. Ungaria. Spor
tul studențesc (sediul seriei: Bucu
rești); seria a IV-a : România, O- 
landa, R.F. a Germaniei, Malta (se
diul seriei: Constanța).

PROGRAMUL CAMPIONATU- 
LUL în cadrul seriilor, programul 
este următorul: 19 iulie: U.R.S.S. 
— „U“ Craiova și Cehoslovacia — 
Luxemburg (la Craiova); Spania — 
Bulgaria și Anglia 
(la Cluj) ; 
den țese și 
București); 
Olanda — 
Constanța);

(sediul
II-a:

Iugoslavia 
Franța — Sportul stu- 
Belgia — Ungaria (la 
România — Malta si 
R.F. a Germaniei (la 
21 iulie: „U“ Craiova

— Luxemburg și U.R.S.S. — Ceho
slovacia ; Bulgaria — Iugoslavia și 
Spania — Anglia; Sportul studen
țesc — Ungaria și Franța — Bel
gia ; Malta — R.F. a Germaniei și 
România—Olanda; 23 iulie : Ceho
slovacia — „U“ Craiova și Luxem
burg — U.R.S.S. ; Anglia — Bulga
ria și Iijgoslavia — Spania; Belgia
— Sportul studențesc și Ungaria — 
Franța; Olanda — Malta și R.F. 
a Germaniei — România. Precizăm 
că echipele „U" Craiova și Sportul 
studențesc — care vor prezenta 
formații de tineret — nu sînt in
cluse în clasamentul seriilor, ele 
participînd în afară de concurs. 
Primele două echipe clasate în fie
care serie preliminară se califică 
pentru sferturile de finală ale com
petiției, care vor avea loc la Con
stanța în zilele de 25 și 26 iulie. 
La 28 iulie, tot la Constanța, sînt 
programate semifinalele, iar la 30 
iulie, tot acolo, meciul pentru locu
rile 3—4 și finala.

PRIMELE SOSIRI. Astăzi încep 
să sosească echipele participante la 
Campionatul european studențesc. 
Prima, echipa Franței, urmată de 
aceea a Belgiei. Pentru mîine și-au 
anunțat venirea echipele Spaniei, 
Angliei, Ungariei, Luxemburgului. 
Luni vor sosi formațiile U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Bulga
riei, Olandei și R.F. a Germaniei. 
Ultima pe programul sosirilor, e- 
chipa Maltei — anunțată pentru 
marți.

AGENDA ESTIVALA

12. JIUL - COMPORTARE CONTRADICTORIE
Jiul face parte din categoria echi

pelor cu comportare contradictorie 
in sezonul pe care ne-am propus să-1 
analizăm. Un tur bun, un retur slab, 
o excelentă comportare în Cupă. Pen
tru analiza evoluției echipei din Va
lea Jiului să facem mai întii o com
parație între bilanțul acestei forma
ții In carnpionantul trecut și cel re
cent încheiat
1970— 1971: 30 12 4 14 28—35 (—7) 28 puncte
1971— 1972 : 30 10 7 13 26—38 (—8) 27 puncte

Deci, mai puține victorii ca în cam
pionatul precedent, golaveraj mai 
slab, un punct mai puțin. Și, to
tuși. paradoxal, Jiul a urcat acum un 
loc in clasamentul general. Anul tre
cut — poziția a 13-a, acum locul 12. 
A înregistrat echipa din Petroșani un 
progres în ce privește comportarea 
generală ? Greu de afirmat. Cîștiga- 
rea unui loc se datorează, in princi
pal, faptului că la subsol, angajate 
în lupta pentru evitarea retrogradă
rii s-au aflat mai multe echipe si că 
misiunea Jiului a fost facilitată de 
insuccesele formațiilor C.F.R. Cluj, 
Petrolul, Politehnica și Crișul.

In campionatul recent încheiat, 
Jiul a avut două etape care au mar
cat o evoluție total contradictorie. In 
turul competiției, bilanțul s-a situat 
la limita celor 50 la sută din punc
tajul maxim, cu 5 victorii. 5 egaluri. 
5 înfringeri. golaveraj —2. 15 puncte.

EOCUL

HAȘOTI, NOUL ANTRENOR 
AL FARULUL în urma ședinței 
de analiză a comportării echipei 
Farul în campionatul trecut, an
trenorul Robert Cosmoc a fost în
locuit cu EmanoiI Hașoti, care a 
funcționat pînă acum la echipa de 
tineret-rezerve.

lificat cu echipa de copii a centru
lui pe primul loc, în faza pe zonă 
fără să cunoască înfrîngerea în 
nouă jocuri, și astfel a obținut 
dreptul de a participa cu echipa sa 
la finala pe țară a campionatului 
școlilor generale care începe la 17 
iulie la Piatra Neamț.

a acuzat desele 
a ■ în-

mația din Petroșani _ ___
întreruperi de campionat, că 
ceput returul bine, în formă, dar pau
zele i-au dereglat mecanismul. Așa 
să fie ? Credem că nu. Returul l-a 
Început satisfăcător, cu victorii acasă, 
dar cu înfrîngeri în deplasare : 2—0 
(acasă), 0—2 (in deplasare), 1—0 (a), 
0—3 și 1—4 (d), 1—0 (a), 0—1 (d), 2—0 
(a). Apoi au început necazurile. cu 
puncte pierdute acasă : 2—2 cu Farul, 
0—I cu Rapid, 1—1 cu F. C. Argeș. In 
fața a patru formații — Steaua, 
U.T.A., Dinamo, Univ. Craiova — 
Jiul înregistrează patru înfringeri se
vere și golaverajul de 1—14 ! Jiul nu 
poate face față jocurilor miercuri-du- 
minică-miercuri. nu se orientează tac
tic. cum trebuie, în toate jocurile 
(exemplu la Craiova, cînd a primit 
foarte ușor 4 goluri). Se pare că nici 
pregătirile n-au mai fost la nivelul -

dă), la Jiul s-a 
bună, un climat 
liștii din Valea 
făcut obiectul preocupărilor comisiei 
de disciplină, cu o excepție, Tonca, 
suspendat pe două etape, pentru joc 
dur, caz la care se adaugă ieși
rea lui Stocker, în meciul de Cupă 
cu Dinamo.

Oprindu-ne asupra randamentului 
jucătorilor, vom remarca revenirea 
printre portarii buni, comportarea ex-

întronat o discipină 
corespunzător. Fotba- 
Jiului nu prea au

un 
de

singur punct de 
locul 5. Pe baza

locul 
aces-

Lotul folosit a cuprins 21 de ju
cători : Suciu și Marincan _ por
tari ; Al. Georgescu, Georgevîei, 
Stocker, Tonca, M. Popescu, M. 
Marian — fundași ; Cotormani, 
Libardi, Dodu, Urmeș, Sandu — 
mijlocași ; Făgaș, Mulțescu, Sto- 
ian, Naidin, Peronescu, Gligore, 
Em. Georgescu, Uilecan — înain
tași.

Cele mai multe jocuri le-au sus
ținut Suciu și Stocker — 30, Al. 
Georgescu, Dodu și Naiclin — 29, 
Urmeș — 28, Georgevici și Mulțes
cu — 27, Libardi și Stoian — 25. 
Un clasament al punctajelor 
cele maj bune, pe baza notelor a- 
cordate de revista „Fotbal" ii are 
în frunte pe Suciu — 227 p. Ur
meș — 209, Stocker — 204, Geor
gescu — 203, Mulțescu — 2(R>. Su
ciu șj Mulțescu, de fapt și cei 
mai constanți, au cea mai bună 
medie a notelor.

stadioane. Ii 
plimbîndu-se, 
întîlnirile cu 
ai balonului 
adversari din 
duri...

In drum spre redacție, ne-am 
înttlnit cu lancu, masivul înaintaș 
central al echipei F.C. Galați, pe 
care antrenorul Teașcă declară că 
o va aduce, nu peste mult timp, 
în Divizia A. Deocamdată, echipa 
s-a stabilit undeva, la mijlocul 
clasamentului, după ce a înscris un 
număr destul de mare de goluri
— 36 — dar a și primit aproape 
iot atîtea: 34.

— Cite goluri ai înscris, Iancule7
— 14. N-aș putea să spun că 

sînt prea multe, din moment ce 
asta e treaba înaintașilor: să mar 
cheZe goluri (orice înaintaș tre- 

Cred, 
bună, 
c.am- 
legat

— de ce n-aș recunoaște-o ? — de 
exigența antrenorului Teașcă, 
rigurozitatea antrenamentelor, 
spiritul de disciplină pe care l-a 
imprimat. Din acest ultim punct 
de vedere, nu vreau să ascund 
faptul că, drept răspuns la o aba
tere a mea, Teașcă m-a sancționat 
într-un fel original, nelipsit, însă, 
de utilitate ta'" 
zeci de ture de 
vegherea lui.

— Unii spun 
sînt prea 
mă a capacităților 
chiar dincolo de ea...

niciodată că sini 
prea mari.

— Cum „vezi" 
nat, prin prisma 
faci parte ?

— Este ușor să
e greu să le realizezi, in compa
nia unor adversare ca Politehnica 
Iași și Progresul, cu care sîntem 
în serie. Nu știm dacă actuala 
garnitură va sui treptele care au 
despărțit-o acum de locul întii. 
Dar, dacă „puștimea" care a venit 
în echipă va fi animată de ambi 
ție, Galațiul, oraș cu baze sporti 
ve cum nu sînt multe în țară, poa
te că va trăi din nou satisfacția de 
a avea o echipă în Divizia A.

viitorul campio- 
echipei din care

ai aspirații, dar

J. BERARIU

buie să fie un tunar), 
însă, că am avut o evoluție 
ca joc, de-a lungul întregului 
pionat. Și acest lucru este

de 
de

trebuit să execut 
stadion, sub supra

că antrenamentele
„tari", spre limita extre- 

voastre. Și

— Fotbaliștilor, în general, le 
place jocul, și nu antrenamentul, 
așa cum actorilor le plac spectaco
lele, contactul cu publicul, și nu 
repetițiile. Dar, 
buiesc cîștigate, 
eforturi, despre care nu poți spune

satisfacțiile tre
cu prețul unor

ergem
SÎMBATĂ

CAIAC-CANOE : lacul Snagov, 
de la ora 17, „Regata interna
țională de juniori" (probele pe 
1000 m).

CANOTAJ: lacul Snagov, de 
la ora 9,30, competiția interna
țională masculină „Regata Sna
gov" (finalele).

CICLISM: șoseaua Olteniței 
(km 11), ora 15,30, start în eta
pa a II-a a „Cupei Olimpia" 
(București — Oltenița — Bucu
rești).

HALTERE: sala Steaua, de la 
ora 17,* întîlnirea de juniori 
România — Polonia.

TENIS: terenurile Progresul, 
de la ora 14,30, România — Bul
garia șl Grecia — Iugoslavia 
(masculin), România — Turcia, 
Iugoslavia — Bulgaria (feminin) 
— meciuri din „Cupa Balcani
că".

DUMINICA

AUTOMOBILISM : str. Maior 
Coravu, între orele 9—12, etapa 
a II-a a campionatului munici
pal de îndeminare.

CAIAC-CANOE: lacul Snagov, 
de la ora 9,30 „Regata interna
țională de juniori*' (probele pe 
500 m).

TENIS: terenurile Progresul, 
de la ora 14,30, România — Gre
cia și Iugoslavia — Turcia 
(masculin), România — Bulgaria 
și Iugoslavia — Grecia (femi
nin) — meciuri din „Cupa Bal
canică".

NUME NOI LA JIUL? Angaja
rea antrenorului Gheorghe Ola, nu 
se confirmă. în schimb se discută 
frecvent de Ștefan Coidutn. Ca 
noutăți în lot este posibilă transfe
rarea jucătorilor Szabados (de la 
Mureșul Deva), frații Catona și 
Nagy (Crișul Oradea), Stan (Meta
lul București) și Drăgoi (Steagul 
roșu). Primul antrenament este 
prevăzut pentru ziua de 20 iulie 
după care minerii vor pleca în- 
tr-un turneu de cîteva jocuri în 
Iugoslavia.

PE GA- 
ploieștean 
suferit în

MOCANU DIN NOU
ZON. Internaționalul 
Mihai Mocanu, care a 
iarna acestui an un grav accident
cu ocazia turneului echipei națio
nale în Turcia, se află în 
la tratament de recuperare 
re, pînă la 1 august, cînd 
ză a fi supus unui riguros
medical, pentru a primi avizul ne
cesar reluării antrenamentelor.

prezent 
la ma- 
urmea- 
control

SUCCESUL LUI PAȘCANU.
Fostul jucător al echipei Progresul, 
Alexandru Pașcanu, absolvent al 
Școlii postliceale de antrenori. își 
desfășoară activitatea în cadrul 
centrului de copii și juniori, Meta
lurgistul Cugir. De curînd el a cu
noscut un frumos succes : s-a ca-

ALECU LA STEAGUL ROȘU. 
Fostul apărător ieșean, Alecu. va 
apare în viitorul campionat sub 
culorile Steagului roșu, formație 
pentru care a semnat, primind și 
dezlegarea în acest sens, de la 
fosta sa echipă, Politehnica.

locul 10. la 
6 și la două 
tor rezultate, ți mai ales a compor
tării și randamentului în joc (a ciști- 
gat. chiar, în deplasare), părea firesc 
obiectivul final al alb-negrilor: plasa
rea la sfirșitul 
mele 8 locuri.

Ce a urmat ? 
neașteptată și 
pînă în pragul retrogradării, sub ame
nințarea lui „a fi sau a nu mai fi în 
A‘ ! Verdictul a venit abia cu rezul
tatele din ultima etapă. în cele din 
urmă, Jiul s-a salvat. Dar greu. Greu 
pentru că eficacitatea înaintașilor — 
deși aveau între ei o revelație (Mul
țescu), a scăzut de la 14 la 12 goluri, 
pentru că apărătorii au cedat și ei 
pasul, mărind numărul golurilor pri
mite de la 16 la 22. Victoriile se men
țin la 5 în retur, dar infringer) le 
ajung Ia 8. De ce acest regres, această 
evidentă cădere ? Echipa are un nu
cleu de jucători buni, cu putere de 
luptă și un satisfăcător bagaj teh
nic : Suciu, Libardi, Georgescu, Mul
țescu. Cotormani. Ni s-a spus că for-

campionatului in pri-

Returul a Însemnat o 
vertiginoasă cădere,

exigențelor din tur. Și de aici pînă la 
fatidicul loc 15 a fost doar un pas.

Ceea ce trebuie remarcat la 
Jiul, este evidenta îmbunătățire a 
conținutului și acurateții jocului rea
lizate de antrenorul Iordache, lansa
rea lui Mulțescu, talent autentic, re
afirmarea lui Suciu și măsurile de 
curățire a echipei de elemente cer
tate cu disciplina sau lipsite de per
spectivă (Gligore. Peronescu. Sandu). 
Lulndu-se atitudine față de abateri, 
de viața nesportivă (Gligore, de pil-

celentă a lui Suciu, afirmarea acestui 
talentat jucător -— Mulțescu, pe care 
antrenorul Iordache are meritul de 
a-1 fi lansat, vom evidenția omogeni
tatea cuplului de fundași centrali 
(Georgevici-Stocker), constanța lui 
Georgescu, progresul lui Tonca. Li
bardi ni s-a părut sub așteptări, iar 
în privința celuilalt mijlocaș e greu 
de făcut o apreciere pentru că pe 
acest post, s-au perindat mai multi 
(Dodu. Cotormani. Urmeș). înaintașii, 
jucători cu destule calități, cu excep
ția lui Mulțescu, au fost inconstanți 
și mai ales ineficace. In 7 meciuri din 
retur, Jiul n-a marcat nici un gol, iar 
în deplasare, de unde nu s-a întors 
cu nici un punct în sezonul de primă
vară, a marcat doar o dată. Nu-i de 
mirare, deci, că in clasamentul golge- 
terilor, nici un jucător de la Jiul nu 
figurează în primele 15 locuri. Iată 
cîteva din explicațiile coborîrii echi
pei aproape la limita zonei retrogra
dării, după ce în turul campionatului 
ea viza cel puțin locul 8. O compor
tare atenuată de performanța din 
Cupă — ajungerea în finală. Sau, 
poate, cu atît mai inexplicabilă...

Constantin ALEXE

PROGRAMUL TURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIEI B

EDIȚIA 1972/73
SCURT TUR DE ORIZONT

Frumoasele zile ale vacanței din
tre campionate sînt, aproape peste 
tot, încheiate. Se apropie cu pași 
repezi noul campionat ediția 1972 
—1973. Viitoarele obiective de per
formanță au fost desigur stabilite, 
planurile de instruire definitivate, 
programele de antrenament întoc
mite, pe cicluri și ședințe. Pretu
tindeni. atmosfera specifică reluării 
activității devine, pe zi ce trece, 
dominantă. Și întrebarea care se 
pune ,acum, firesc am spune, pen
tru iubitorii fotbalului, este „ce fac 
în acest moment al reluării pre
gătirilor formațiile noastre din pri
mul eșalon divizionar ?“

Răspunsul l-am aflat în 
unui rapid tur de orizont 
cluburi. Iar datele obținute le-am 
înscris pe echipe în ordinea con
sfințită prin clasamentul ediției 
precedente a campionatului. Așa
dar...

1. F.C. ARGEȘ. Campionii, în
torși recent din Israel, continuă să 
fie în vacanță pînă la 21 iulie. Trei 
zile mai tîrziu lotul piteștean se 
va instala la cabana Voina de lin
gă Cimpulting Muscel pentru un 
stagiu de două săptămîni de pre
gătire centralizată.

2. U.T.A. Jucătorii s-au prezentat 
ieri la club și vor rămîne în ora
șul de reședință pînă la 17 iulie, 
între 18 și 23 iulie este prevăzută 
o scurtă perioadă de instruire la 
Moneasa, după care antrenamentele 
vor continua la Arad.

3. UNIVERSITATEA CLUJ. Cea 
mai mare parte a lotului continuă 
să fie în vacanță pînă la 18 iulie, 
dată cînd vor începe antrenamen
tele, fără Ștefan, Anca, Pexa, Mi- 
hăilă, Muilteanu și Mureșan, pre- 
zenți pînă la sfîrșitul lunii, la 
campionatul european studențesc.

4. A.S.A. TG. MUREȘ. S-a îna
poiat în bloc de la mare joi seara. 
Ieri și astăzi, vizita medicală și 
antrenamente ușoare de acomoda
re, Mîine, duminică, deplasarea 
pentru două săptămîni, la Toplița.

5. STEAGUL ROȘU. Apelul ju
cătorilor s-a făcut vineri 14 iulie. 
Astăzi are loc controlul medical.

urma 
pe la

CE FAC CELE 16 DIVIZIONARE A?

Cea mai grăbită dintre divizionarele A s-a arătat proaspăta promovată Sportul studențesc. Iată un instantaneu 
de la antrenamentul condus joi după amiază, pe stadionul Politehnica, de Ion Motroc Foto : T. MACARSCHI
Luni echipa urcă în Poiană, 
va rămîne pînă la 1 august.

6. SPORT CLUB BACĂU, 
zențl de ieri la club, jucătorii 
ticipă azi la ședința de analiză a 
campionatului trecut. Din 17 și pî- 
nă la 31 iulie, restul concediului 
la Predeal.

7. DINAMO. Ultima zi de vacan
tă este ziua de 16 Iulie. De luni 
începe activitatea de antrenament 
pentru readaptarea organismului la 
efort. între 20 și 30 iulie, dinamo- 
viștii se vor afla la Rm. Vîlcea.

unde

Pre- 
par-

8. UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Opt din titularii echipei au în
ceput pregătirea de o săptămînă 
cu lotul studențesc. Restul jucăto
rilor s-au deplasat și ei, din 
de 13 iulie, la Eforie Nord, 
vor rămîne pînă la 1 august.

9. STEAUA. Adunarea pe
de 18 iulie, apoi imediat deplasa
rea pentru două săptămîni la Bra
șov.

10. RAPID. Jucătorii sînt încă în 
plină vacanță. Cei mai mulțî la

ziua 
unde

ziua

TRAGEREA SPECIALA LOTO A VACANȚEI
TREI ZILE PÎNĂ

Jucînd la tragerea specială Loto 
a Vacanței din 18 iulie a. c., puteți 
cîștiga în număr NELIMITAT pre
mii fixe In bani in valoare de 8 000 
lei, 5 000 lei, 4 000 lei, 2 500 leii 1 000 
lei, 500 lei ș. a. precum și premii în 
numerar de valoare variabilă.

Pe lista premiilor mai figurează 
tot în număr NELIMITAT: autotu
risme DACIA 1 300 și Skoda S 100.

Luni 17 iulie 1972, ULTIMA ZI
pentru procurarea biletelor.

• Programul concursului Prono
sport nr. 29 de duminică 16 iulie 
1972, cuprinde 13 meciuri din CUPA 
DE VARA, meciuri interesante și a- 
tractive. Dar iată cum arată acest 
program: I : Unirea Iași — C.F.R.

LA ÎNCHIDEREA VÎNZĂRII BILETELOR
Pașcani ; II : Textila Botoșani — Vic
toria Roman ; III : Letea Bacău — 
Oituz Tg. Ocna ; IV : Trotușul — 
Textila Buhuși ; V : Autobuzul Bucu
rești — T. M. București ; VI : Teh- 
nometal. București — Sirena Bucu
rești ; VII : Laromet București — FI. 
roșie București ; VIII : Electrica 
Constanta — Dunărea Tulcea; IX :

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 14 IULIE 1972
Fond general de premii : 1 068 527 lei. din care 104 386 lei report. 
Extragerea I : 33 15 5 84 39 21 46 44 67 
Fond de premii : 476 496 lei, din care 27 307 lei report cat. 
Extragerea a II-a : 80 22 24 75 73 64 83
Fond de premii : 502 031 lei, din care 77 079 lei report cat. A.
Plata premiilor va începe în Capitală de la 22 Iulie pînă la 28 august : 

de la 26 iulie pînă la 28 august 1972 inclusiv.
Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT

Marina Mangalia — Granitul Baba- 
dag ; X : Oltul Rm. Vîlcea — Unirea 
Drăgășani ; XI : Lotru Brezoi 
mia Rm.
peni — 
vinul —
ULTIMA
tinelor.

Chi-
Lu- 

Cor- 
este

Vîlcea ! XII : Minerul
Victoria Călan ; XIII :
C.F.R. Simeria. Astăzi
ZI pentru depunerea bule-

țară
in

mare, pînă la 21 iulie, data adună
rii pe terenul din Giulești.

11. FARUL. De asemenea în va
canță pînă la 20 iulie. Apoi, după 
două zile de pregătire în Constan
ța, lotul condus de E. Hașoti va 
porni spre P. Neamț.

12. JIUL. Luni 17 iulie este pro
gramat primul antrenament. în 
continuare, pregătire numai în Pe
troșani.

13. C.F.R. CLUJ. Jucătorii s-au 
întors cu toții acasă din concediu 
și de la tratament. în ziua de 17 
iulie la ora 11, adunarea la sediul 
clubului. Pregătirea inițial la Cluj, 
trei zile, și apoi alte 10 zile de va
canță la munte.

14. PETROLUL. Ieri 14 iulie, a fost 
ziua reunirii Iotului, după care a 
urmat Controlul medical; de luni 
petroliștii pot fi 
două săptămîni la

15. SPORTUL 
Prima ședință de 
desfășurat joi 13 iulie. Pînă la 16 
iulie antrenamentele vor continua 
în București. în continuare, echipa 
se va instala la Predeal, pînă la 
3 august.

16. C.S.M. REȘIȚA. Tot la 13 iu
lie a început 
lui Reinhardt, 
șoară pînă la 
din Reșița și 
ale orașului.

găsiți timp de 
Sinaia.

STUDENȚESC, 
pregătire s-a

pregătirea și echipa 
Programul se desfă- 
J august, pe terenul 
în zonele limitrofe

SERIA I
ETAPA I, 2p august 

Progresul București — Știința Bacău 
F. C. Galați — Ș. N. Oltenița 
Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani 
Dunărea Giurgiu — Chimia Rm. Vîlcea 
Delta Tulcea — Progresul Brăila 
Metalul Tîrgoviște — Politehnica Iași 
Metalul Plopeni — Politehnica Galați 
Gloria Buzău — Metalul București

ETAPA A II-A, 27 august
Chimia Rm. Vilcea — Delta Tulcea 
Politehnica Galați — Progresul Buc. 
Progresul Brăila — Metalul Plopeni 
C.F.R. Pașcani — F. C. Galați 
știința Bacău — Ceahlăul P. Neamț 
Ș. N. Oltenița — Gloria Buzău 
Metalul București — Metalul Tîrgoviște 
Politehnica Iași — Dunărea Giurgiu

ETAPA A III-A. 3 septembrie
F. C. Galați — Metalul Plopeni 
Politehnica Iași — Știința Bacău 
Dunărea Giurgiu — Politehnica Galați 
Progresul București — Progresul Brăila 
Gloria Buzău — Delta Tulcea
C.F.R. Pașcani — Metalul București 
Ceahlăul P. Neamț — Ș. N. Oltenița 
Metalul Tîrgoviște — Chimia Rm. V.

ETAPA A IV-A. 10 septembrie 
Metalul București — Ceahlăul P. Neamț 
Metalul Plopeni — C.F.R. Pașcani 
Delta Tulcea — F. c. Galați 
Gloria Buzău — Metalul Tîrgoviște 
Progresul Brăila — Dunărea Giurgiu 
Ș. N. Oltenița — Progresul București 
Chimia Rm. Vilcea — Știința Bacău 
Politehnica Galați — Politehnica Iași

ETAPA A V-A, 17 septembrie 
Metalul Tîrgoviște — Politehnica Galați 
Dunărea Giurgiu — Delta Tulcea 
Progresul București — Metalul Plopeni 
știința Bacău — Progresul Brăila 
F. C. Galați — Metalul București 
Ceahlăul P. Neamț — Politehnica Iași 
C.F.R. Pașcani — Ș, N. Oltenița 
Chimia Rm. Vîlcea — Gloria Buzău

ETAPA A VI-A, 24 septembrie 
Gloria Buzău — C.F.R. Pașcani 
știința Bacău — Metalul Tirgoviște 
Metalul București — Dunărea Giurgiu 
Metalul Plopeni — ș. N. Oltenița 
Progresul Brăila - Politehnica Galați 
F. c. Galați — Chimia Rm. Vîlcea 
Politehnica Iași — Progresul București 
Delta Tulcea — Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A VII-A, 1 octombrie 
Metalul Plopeni — Politehnica Iași 
Progresul Brăila — Metalul București 
C.F.R. Pașcani — Chimia Rm. Vîlcea 
Politehnica Galați — Știința Bacău 
Progresul București — F. C. Galați 
Ceahlăul p. Neamț — Metalul Tîrgoviște 
ș. N. Oltenița — Delta Tulcea 
Dunărea Giurgiu — Gloria Buzău

ETAPA A VIII-A, 8 octombrie 
Metalul Tîrgoviște — Ș. N; Oltenița 
Politehnica lași — Gloria Buzău; 
Știința Bacău1 — Metalul 'Plopeni

Metalul București — Progr. București 
Chimia Rm. Vîlcea — Progresul Brăila 
Politehnica Galați — F. c. Galați 
Dunărea Giurgiu — Ceahlăul p. Neamț 
Delta Tulcea — C.F.R. Pașcani

ETAPA A IX-A, 15 octombrie 
C.F.R. Pașcani — Dunărea Giurgiu 
Chimia Rm. Vilcea — Politehnica Galați 
Delta Tulcea — Progresul București 
ș. N. Oltenița — Progresul Brăila 
Metalul București — Politehnica rași 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul Plopeni 
F. C. Galați — Metalul Tîrgoviște 
Gloria Buzău — știința Bacău

ETAPA A X-A, 22 octombrie 
Progresul Brăila — Ceahlăul p. Neamț 
Gloria Buzău — F. c. Galați
Metalul Plopeni — Metalul București 
Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Pașcani 
Politehnica Galați — Delta Tulcea 
Politehnica Iași — ș. N. Oltenița 
Știința Bacău — Dunărea Giurgiu 
Progresul Buc. — Chimia Rm. Vilcea

ETAPA A XI-A, 29 octombrie 
Politehnica Iași — Delta Tulcea 
Dunărea Giurgiu — Metalul Plopeni 
Metalul Tîrgoviște — Progresul Buc. 
Ceahlăul P. Neamț — Gloria Buzău 
C.F.R. Pașcani — Știința Bacău 
Metalul București — Politehnica Galați 
Ș. N. Oltenița — Chimia Rm. Vîlcea ' 
F. c. Galați — Progresul Brăila

ETAPA A XII-A, 5 noiembrie 
Progresul București — C.F.R. Pașcani 
Progresul Brăila — Politehnica Iași 
Chimia Rm. Vîlcea — Metalul Buc. 
Dunărea Giurgiu — Ș. N. Oltenița 
Politehnica Galați — Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Buzău — Metalul Plopeni 
știința Bacău — F. C. Galați 
Delta Tulcea — Metalul Tîrgoviște

ETAPA A XIII-A, 12 noiembrie 
Metalul Tîrgoviște — Dunărea Giurgiu 
Ceahlăul P. Neamț — Progresul Buc. 
Politehnica Iași — F. C. Galați 
Metalul Plopeni — Chimia Rm. vtlcea 
ș. N. Oltenița — Știința Bacău 
Metalul București — Delta Tulcea 
Politehnica Galați — Gloria Buzău 
C.F.R. Pașcani — Progresul Brăila

ETAPA A XIV-A, 19 noiembrie
Metalul Plopeni — Delta Tulcea 
C.F.R. Pașcani — Politehnica lași 
Progresul Brăila — Metalul Tîrgoviște 
Știința Bacău — Metalul București 
Progresul București — Gloria Buzău 
Chimia Rm. V. — Ceahlăul P. Neamț 
F. C. Galați — Dunărea Giurgiu 
Ș. N. Oltenița — Politehnica Galați

ETAPA A XV-A, 26 noiembrie 
Ceahlăul P. Neamț — F. c. Galați 
Dunărea Giurgiu — Progresul Buc 
Delta Tulcea — Știința Bacău' 
Metalul. Tîrgoviște - Metalul Plopeni 
Metalul București — Ș. N. oltenița 
Politehnica Galați — C.F.R. Pașcani 
Gloria Buzău — Progresul Brăila 
Politehnica Iași — Chimia Rm. Vilcea

TURIȘTI
Pe litoral zilele trec repede • Rezervați-vă, totuși, o zl pentru a vizita

BAZARUL NEPTUN
eV„’â-Si singur loc o mare diversitate de articole frumoase si

tătîfo SSwîr* taientului și fanteziei creatoare a meșterilor artizani din uni
tățile cooperației de consum de pe tot cuprinsul țării.

* VaSP d.in lu> s'hăHuit. obiecte decorative din lemn incrustat cerși si covoa- 
î.mD,îetlturl din PaDură 81 nuiele, bundlțe, coiocele și alte 

sute de produse adevărate minuni de îndeminare și simț artistic. ’*
• Pentru amatorii de frumos
• Pentru colecționarii de unicate artizanale
• O atracție a litoralului:

O BAZARUL
NEPTUN

organizat de cooperația de consum în 
stațiunea Neptun — Mangalia Nord
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secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Mihail 
(Florescu, ministrul industriei chi
mice, loan Ursu, președintele Con
siliului național pentru știință și 
tehnologie, reprezentanți ai orga
nizațiilor cooperatiste-meșteșugă- 
rești, ai sindicatelor, cadre didac
tice, reprezentanți ai U.T.C. și 
U.A.S.R.. Numeroși elevi și studenți 
iac oaspeților o primire caldă, en
tuziastă. Un grup de tineri le oferă 
flori.

în aplauzele asistenței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu taie panglica 
inaugurală a expoziției, care oferă 
o imagine concludentă a realizări
lor școlii românești în orientarea 
ei fermă de către partid spre le
garea tot mai strînsă a procesului 
de învățămînt de cerințele dezvol
tării socialiste a țării, probează în 
imagini elocvente inestimabila va
loare educativă a muncii în forma
rea multilaterală a tineretului. 
.Cele cîteva sute de mii de expona
te, selecționate dintre cele mai re
prezentative, sintetizează rezultate
le obținute în legarea organică a 
învățămîntului de cercetare și pro
ducție.

La început, secretarul general al 
partidului, ceilalți oaspeți se opresc 
în fața unei hărți în relief a Ro
mâniei, care, prin mijlocirea unui 
sistem electric, prezintă întinsa re
țea a învățămîntului din țara noas
tră : 14 925 școli generale. 902 licee, 
657 școli profesionale și tehnice, 
46 institute superioare.

Se vizitează, în continuare, stan
durile școlilor de cultură generală, 
organizate sub lozinca „învățăm 
să făurim obiecte utile”. Expona
tele — individuale sau colective — 
demonstrează că micii lor făurari, 
aflați la vîrsta învățăturii, țin pa
sul cu tehnica avansată. Sînt re
produse cu minuțiozitate, la scara 
jocului, ambarcațiuni, rachete, ro
boți, hidroglisoare, elicoptere, aero- 
modele de viteză și cu telecoman
dă, un „aero-captiv”, distins cu 
medalia de argint la un concurs 
organizat, în 1971, la Frankfurt pe 
Main. Sînt, de asemenea, prezenta
te mai multe obiecte de artizanat.

Cu interes sînt examinate trei 
tipuri de laboratoare — de biolo
gie, fizică și chimie — dotate cu 
‘aparatura necesară executată în în
tregime de elevi.

în secțiile aparținînd școlilor 
profesionale și liceelor de specia-

litate, lucrările expuse îmbrățișea
ză o multitudine de domenii. Sînt 
înfățișate diferite mașini-unelte, a- 
parataje de control de înaltă pre
cizie, proiecte și machete ale unor 
construcții industriale și ale unor 
blocuri de locuințe, produse ale a- 
griculturii și economiei forestiere, 
o gamă largă de bunuri de con
sum.

Apreciind realizările obținute în 
școlile profesionale și în liceele de 
cultură generală ca un început al 
procesului complex de legare strin- 
să a învățămîntului de viață, de 
sfera producției materiale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu subliniază în 
cadrul discuțiilor cu conducerea 
Ministerului Educației și învăță
mîntului. cu cadrele didactice și 
specialiștii prezenți, necesitatea u- 
nei orientări ferme spre activitatea 
direct productivă menită să condu
că la o pregătire temeinică, de spe
cialitate a tineretului. Indicațiile se
cretarului general vizează însăși 
structura actuală a învățămîntului 
de toate gradele, folosind direcții 
precise și clare menite să schimbe 
raportul existent astăzi între școa
la profesională, cea de cultură ge
nerală și liceele de specialitate.

Datorită generalizării învățămîn
tului de 10 ani, absolvenții acestuia 

fie încadrați în procesul muncii 
în industrie, fie în agricultură, 
așa fel îneît lucrînd cot la cot 
muncitorii din fabrici, cu cei de 
ogoare și învățînd. totodată, la

să 
fie 
in 
ru 
Pe 
cursurile serale, să dobîndească in 
2—3 ani o pregătire corespunzăt.;.- 
re celor de la școlile profesionale.

De fapt, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. trebuie să orien
tăm astfel învățăm întul îneît și 
la școlile de cultură generală, în 
ultimii doi ani de studii, elevii să 
fie pregătiți la unele specialități 
rare în prezent sînt specifice doar 
liceelor tehnice. Aceasta va con
tribui la formarea lor pentru mun
că. pentru viață. îi va ajuta să-și 
aleagă o profesiune.

Sala consacrată învățămîntului 
superior se legitimează prin sem
nificative grafice și panouri care o- 
clindesc dezvoltarea cercetării ști
ințifice universitare. Cîteva cifre 
sînt edificatoare în acest sens: 1 3-0 
de cercuri științifice studențești. în 
anul 1971—1972; 406 teme ce cer
cetare din planul de stat în 1970. 
537 — în 1971, și 786 — în 1972; va
loarea contractelor încheiate cu 
unități economice — 4 milioane le;: 
576 de invenții, în perioada 1966— 
1972; 11 medalii de aur și trei de 
argint obținute, numai în ultimii

MECIUL DE ȘAH SPASSKI FISCHER

TELEX
Echipa braziliană de fotbal F. C. San
tos, care de două luni întreprinde un 
turneu în diferite țări ale lumii, a ju
cat la Los Angeles un meci demons
trativ cu formația „America" din Ciu
dad de Mexico. Fotbaliștii brazilieni au 
obținut victoria cu scorul de 4—2 (2—0), 
două goluri fiind marcate de Pele. Din 
cele 17 partide ale acestui turneu- 
maraton. F. C. Santos a cîștigat 15. iar 
două le-a terminat la egalitate. Pele a 
declarat reporterilor că va continua să 
joace la F C. Santos pînă în anul 1974.

ȘTIRI DIN VOLEI
• Echipele de juniori și junioa

re ale Bucureștiului au luat parte 
la „Turneul Capitalelor", desfășu
rat recent la Moscova. Un frumos 
succes au repurtat tinerii volei
baliști bucureșteni care, învingînd 
în meciul decisiv echipa Moscovei 
cu 3—2, au cucerit primul loc. Ju
nioarele au fost învinse de echipa 
gazdă cu 3—0, dar 
3—1 de formația din 
clasat pe locui II.

• După cum am 
între 24 și 28 iulie, 
este programat „Turneul interna
țional feminin al României" la 
care vor lua parte echipele polo
niei, Cehoslovaciei, Bulgariei, R. F. 
a Germaniei, Israelului și Româ
niei. La acest turneu tradițional 
vor oficia arbitrii: Lucien van 
Welden (Belgia), Dușan Prielojni 
(Cehoslovacia), Giuseppe Muceo 
(Italia), L. Meszaros (Ungaria), V. 
Moraru, V. Arhire, I. NiculeScu, 
V. Ranghel (România).

• La sfîrșitul acestei luni, echi
pa masculină de volei a S.U.A. va 
evolua in România în compania 
reprezentativei noastre olimpice. în 
zilele de 26 și 27 iulie vor avea loc 
două partide la Piatra Neamț, iar 
la 29 și 30 iulie cele două echipe 
se vor întîlni, din nou, în Bucu
rești. după care se vor deplasa în 
Franța, la turneul preolimpic.

• între 23 și 27 iulie, la Sucea
va, are loc un turneu international 
de juniori cu participarea echipelor 
Cehoslovaciei, Poloniei, Ungariei, 
Turciei, precum și formațiile ro
mânești de tineret, juniori și se
lecționata taberei F.R.V., organi
zată în această lună în orașul ce 
va găzdui turneul (concomitent, la 
Topi ița este organizată tabăra 
F.R.V. de junioare).

au dispus cu 
Praga și s-au

mai anunțat, 
la Constanța,

ÎNTRECERI de tir
LA BYDGOSCZ

VARȘOVIA, 14 (Agerpres). — Proba 
de pistol precizie din cadrul con
cursului internațional de tir de la 
-Bydgoscz a fost cîștigată de polone
zul Fediczak cu 562 puncte, urmat 
ide compatriotul său Stachurski — 561 
ipuncte și suedezul Skanaker — 559 
fcuncte.
I La pistol viteză, după prima man
șă, conduce cehoslovacul Faljt cu 
297 puncte, urmat de coechipierul 
său Hurt — 296 puncte, Ion Tripșa 
(România) și Orlik (Polonia) — 295 
puncte.

ani, la tîrgurj ți saloane internațio
nale.

Dincolo de aceste date, participa
rea concretă, importantă a studen
ților și cadrelor didactice universi- 

i activitatea productivă, la re- 
ea unor probleme ale econo- 
aționale are sensuri mult mai 
Standurile, parcurse rînd pe 
■elevă contribuția la progresul 

Industrie; și agriculturii, al tehnicii, 
medicinii, arhitecturii, biologiei, chi
miei, fizicii, matematicii, informa
ticii. ciberneticii economice, eiectro- 
nicii, științelor sociale.

Citam citva dimre ele : creuzetul 
dm grafit pentru metalurgia nefe
roasă (Institutul politehnic — Timi
șoara). tabletele pentru antibiograme 
(Institutul de med.cină și farmacie 
— Bucureștii, dispozitivul pentru re
glarea turației motorului asincron 
(Institutul politehnic — Cluj) — toa
te brevetate ca invenții — proto
tipul transformatorului tip TT (Uni
versitatea Craiova). spectrtMnetru 
Mossbauer automatizat și tranzisto
rizat (Universitatea București), soiuri 
și linii noi. ma productive, obținute 
în cadrul ir-stitutelor agronomice, 
macheta Centrului civic din Hune
doara (Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu“ din București).

Relevînd reaLzările studenților și 
aie cadrelor didactice, atit in do
meniul cercetării științifice, cât și 
în activitatea product.vă, tovarășul 
Nicolae Ceausescu remarcă faptul 
că aceste realizări nu sînt încă pe 
măsura condițiilor create si a ma
rilor posibilități care există.

Atelierele si laboratoarele insti
tutelor politehnice sj a!e facultăți
lor din inv'-’ămintul tehnic superior 
nu sînt puse în adevărata lor va
loare. pentru ca prod sele, mas mi
le si utilajele făurite de studenți și 
cadrele dida'i e să răspundă ne
cesităților industriei.

La sfirsitul vizitei, elevi, studenți. 
cadre didactice exorimă din inimă 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizita făcută la 
expoziția ior. pentru condițiile ce le 
sînt asigurate in vederea une-; in
struiri complexe, pentru indicațiile 
prețioase date și cu acest prilej. în- 
tr-o atmosferă entuziastă, ei și-au 
reafirmat voința de a munci fără 
preget, de a se precât: temeinic 
pentru ziua cir.d îșî vor ocupa locu
rile în producția de bunuri mate
riale Si spirituale a țârii, de a sluji 
cu devotament șt dăruire partidul. tx>- 
poruL patria socialistă, contribuind 
tot mai activ la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

miei

FOREST HILLS ’72 VA FI TLRNEU „OPEN“
FILT. Astfel, profesioniștii, „inde
pendenții- si amatorii se vor afla 
din nou față în față în cel de-al 
patrulea turneu important al anu
lui, după cele disputate in Austra
lia. Franța și Anglia.

Potrivit acordului, conducătorul 
grupului WCT. Lamar Hunt, s-a 
angajat să nu mai prelungească 
contractele actuale și să se limiteze 
la numărul de jucători de care dis
pune în prezent Actualii jucători 
profesioniști vor putea. deci, să 
redevină amatori și să ' reprezinte 
țările lor in „Cupa Davis".

PARIS. 14 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, campionatele de tenis ale 
S.U.A. de la Forest Hills vor fi 
primul turneu „open" veritabil al 
anului 1972, întrucît aici vor fi re

ia sfîrșitul lunii 
din gruparea pro- 
și cel aflați sub 
internaționale de

uniți, din nou. 
august, jucătorii 
fesionistă WCT 
egida federației 
tenis.

Acordul, care
rii existente timp de un an în te
nisul internațional, a fost ratificat 
cu prilejul Adunării generale a

pune capăt ruptu-

TURNEUL DE TENIS DE LA
La Sopot (Polonia) se desfășoară 

în aceste zile turneul internațional 
de tenis pentru „Cupa Mării Bal
tice". în primul tur al probei de 
simplu bărbați, jucătorul român 
Sever Mureșan l-a învins cu 6 
6—2 pe polonezul Jan Roz.

sopor
Alte rezultate : 

(R.F.G.) — Stern powski
6—2. 6—3: Plotkowiak (Polonia) — 
Camarotî (Cuba) 6—2, 6—3 ; Cza- 
prazcki (Polonia)—R ichert (R.F G.) 
6—4, 6—1

Burgemeister 
(Polonia)

ZIUA DE IERI NU A ADUS NICI D CLARIFICARE
INCERTITUDINEA CDNTINUA

Ziua de vineri a fost marcată, la 
Reykjavik, de o intensă activitate „di
plomatică*, de noi încercări pentru 
salvarea meciului Spasski — Fischer, 
început sub auspicii atit de sumbre.

în mod cronologic, lucrurile s-au 
petrecut astfel :

La prima oră. delegația america-ă 
a înaintat organizatorilor un amplu 
protest in care se cere, printre altele, 
ar.ularea hotărî rn de forfait in parti
da a 2-a și propune tratative cu So
cietatea americană de televiziune pe 
marginea acelor camere de luat ve
deri care au declanșat conflictul.

Puțin mai tfrziu. Fischer îi făcea 
o vizită lui Spasski, ia reședința aces
tuia. rugîndu-1 să renunțe la punctul 
obținut prin neprezentare ți cerindu-i 
să fie de acord cu rejucarea (termenul 
este, evicent. imoropriu», partidei a 
2-a

Campionul mondial a lăsat să se în
țeleagă că. in principiu. nu ar fi îm
potrivă. dar că. personal, nu poate 
face nimic, fiind vorba de hotârîrea

unui juriu de arbitri, căreia este obli- 
rin regulamentul meciului, să i 

se supună. în cursul dimineții, 
Spasski, afițind proverbialul și imper
turbabilul său calm, s-a plimbat prin 
oraș, iar după-amiază a participat la 
o partidă de pescuit.

Comitetul de apel al meciului, alcă
tuit din ....................... *
landa), 
(S.U.A.) 
Schmidt 
nit și a 
tului 
anul;___ _________ _  _______
este 2—0 în favoarea Iui Spasski ! în 
Privința părții a doua, referitoare Ia 
transmiterea meciului prin televiziune, 
urmează să aibă loc consultări.

Președintele F.I.D.E., dr. Max Euwe, 
chemat telefonic la Amsterdam, a de
clara: că nu intenționează, deocamda
tă, să vină le Reykjavik, și că aprobă 
hotârîrea Comitetului de apel.

A produs senzație declarația d-lui 
Chester Fox, directorul companiei a-

Meller și Arnlauksson (Fin-
Krogius (U.R.S.S.), Cramer 
și arbitrul principal Lothar 
(fără drept de vot), s-a întru- 
respins prima parte a protes- 

i delegației americane (privind 
area hotărârii de forfait). Scorul

„CUPA BALCANICĂ" LA TENIS
(Urmare din pag I)

favantajul și. cum am văzut, a 
treotHt să cedeze.

Pe un alt teren. Dumitru Hără- 
dău. în formă foarte bună de joc, 
un excelent atlet și descoperind 
repede punctele slabe ale adversa
rului. l-a întrecut cu 6—3. 6—2, 
6—2 pe Uragan Stojovic. Punctul 
realizai de Hărădău este foarte 
prețios pentru rezultatul general al 
intiimrit

în această situație de egalitate 
(1—1) a început partida de dublu: 
Viorel Marcu. Dumitru Hărădău — 
Zlatko Ivaneici, Dragan Savici. Te- 
nismenii noștri, mai siguri pe ei 
și mai acomodați decît în partida 
cu Turcia, și-au adjudecat primul 
set cu 6—-4. La situația de 4—3 la 
ghemuri (în setul doi) pentru ju
cătorii iugoslavi, partida s-a între
rupt din cauza întunericului. Ea se 
va relua astăzi, de la ora 9.

ROMANIA — IUGOSLAVIA (fe
minin) : 2—1. în primul meci,
s-au întiinit Iudith Dibar-Gohn cu 
Irena Skulj.
a cîștigat în trei seturi : 6—3. 2—6, 
6—l. A fost un meci plăcut de ur
mărit. amîndouă competitoarele po- 
sedînd lovituri curate

Jacătoarea noastră

și o bună

Acum «ret vâptĂmir.i. 
ful meciului România — 
preciam (in pofida ahor comen
tatori neavizați) calitatea BUNA a 
terenurilor de la Progresul. Ar fi 
de dorit ea ea sa fie menținută 
și la actualele Întreceri balcanice, 
mai ales in condițiile de vint și 
intemperii, care fac dificil jocul.

cu prile- 
Italia. a-

tehnică. Totuși, Gohn, dispunînd 
de o gamă mai variată și mai 
eficace de lovituri, în special cele 
de pe partea dreaptă, a cîștigat 
pe merit. Nu același lucru îl pu
tem afirma despre Mariana Simio- 
nescu. Ea a fost întrecută cu 6—4, 
6—3 de Jelena Gencic. O știam 
Pe Mariana Simionescu mai sigu
ră pe loviturile de backhand. Ad
versara sa i-a descoperit însă fi
suri tocmai la acest capitol și, fruc- 
t.ficîndu-le cu multă insistență, a 
reușit să cîștige. La dublu. Gohn, 
Ecaterina Roșianu au dispus de 
perechea Skulj, Gencic cu 6—4, 
6—2.

BULGARIA — TURCIA (mascu
lin) : 3—0. Liuben Genov (record
manul absolut de pînă acum al se
turilor lungi) l-a întrecut pe Tah- 
sin Giirsov cu 8—6, 6—2, 6—2, Bo- 
jidar Pampoulov l-a învins cu 6—2, 
6—1, 6—3 pe Biilent Altinkaya, iar 
cuplul bulgar Matei Pampoulov, 
Bojidar Pampoulov a dispus în trei 
seturi (6—4, 6—2, 6—1) de perechea 
Giirsov, Ambar.

GRECIA — TURCIA (feminin) : 
3—0. Karola Kalogeropoulos — Fi- 
Iiz Tokcan 6—4, 6—0. Xantipa Vas- 
siliadis — Rozi Feldman 6—1, 6—2. 
în meciul de dublu, cuplul Karola 
Kalogeropoulos, 
pus de perechea 
cu 6—2. 7—5.

Sîmbătă, de la 
opt terenuri din 
sînt programate meciurile România 
— Bulgaria și Grecia — 
(masculin). La feminin, 
loc partidele România — 
Iugoslavia — Bulgaria.

Alex Rota a dis-
Tokcan, Feldman

ora 14,30, pe cele 
parcul Progresul

Iugoslavia 
vor avea 
Turcia și

VIITOAREA EDIȚIE-LA SOFIA
Cu prilejul actualei ediții a în

trecerilor balcanice de tenis, a a- 
vut loc. în Capitală, reuniunea 
conducătorilor delegațiilor partici
pante- Au luat parte : C. Mateescu 
(președintele federației române de 
tenis. Z. Stancev (Bulgaria), C- 
Apostolidis (Grecia). V. Nigrinovici 
(Iugoslavia), B. Savci (Turcia).

Asemenea reuniuni au devenit 
tradiționale, ele avînd loc totdeau
na în timpul disputării Balcaniade
lor de tenis. Cu acest prilej, au 
fost discutate, de către reprezen-

Aspect din prima etapă a cursei cicliste „Cupa Olimpia'4, desfășurată ieri pe șoseaua București-Alexandria și retur

tanții forurilor de specialitate din 
țările participante la întreceri, mo
dalitățile de întărire a legăturilor 
prietenești dintre tenismenii din 
Balcani, precum și detaliile orga
nizatorice ale viitoarelor ediții.

S-a stabilit ca ediția a XÎV-a a 
„Cupei Balcanice" Ia tenis mascu
lin și ediția a Vl-a a competiției 
similare feminine să fie disputate 
la Sofia, anul viitor, la date ce 
vor fi fixate ulterior. S-a propus 
ca întrecerile din capitala Bulga
riei să aibă loc în toamnă, după 
epuizarea competițiilor majore ale 
tenisului, pentru a da posibilitate 
celor mai buni jucători din țările 
respective să fie incluși în echipele 
reprezentative.

Totodată, conducătorul delegației 
bulgare a anunțat că între 1 și 5 
octombrie cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la fondare, 
gruparea sportivă universitară A- 
kademik din Sofia organizează un 
turneu internațional, la care sînt 
invitați tenismeni de frunte din 
toate țările balcanice.

7

mericane de televiziune, care a spus 
că a discutat, personal, la New York, 
cu Bobby, chestiunea transmiterii 
(care costă, după mărturisirile sale, o 
jumătate de milion de dolari !) și că 
acesta a fost de acord.

„Sînt uluit, a conchis dl. Fox, de 
atitudinea lui".

Ziariștii americani, prezenți la Rey
kjavik. socotesc soarta meciului in
certă, deoarece „de la Fischer te poți 
aștepta oricînd la orice__ “

Presa islandeză critică vehement a- 
titudinea lui Fischer. Un mare coti
dian din Reykjavik își intitula astfel 
materialul : „Meciul 
să se transforme în cei mai 
scandai al secolului, din cauza ma
nevrelor de culise ale șalangerului".

Aseară, cei doi competitori au fost 
invitați, din nou, în Sala sporturilor, 
ca să verifice condițiile tehnice ofe
rite aici.

Corespondentul agenției France 
Presse preciza că „chiar dacă se va 
satisface cererea lui Fischer de a se 
scoate camerele de luat vederi, el va 
avea alte pretenții, de pildă, elibe
rarea primelor rînduri ale sălii și, 
poate, chiar... eliminarea lui Spasski 
de la masa de joc".

Secundantul campionului mondial, 
marele maestru Efim Gheller, deza- 
probînd atitudinea șalangerului, a de
clarat că impresia lui a-r fi că „Fi
scher evită lupta". O apreciere care 
nu ni se pare departe de adevăr.

Reprezentanți autorizați ai Federa
ției islandeze au făcut cunoscut că, 
în cazul cînd Fischer va torpila acest 
meci, la Reykjavik se va organiza, 
imediat, un mare turneu internațio
nal de șah. Bineînțeles, fără Bobby...

în sfîrșit, arbitrul principal, Lothar 
Schmidt, a precizat că „Meciul va con
tinua, Fischer puțind să forfaiteze 
pină cînd Spasski va acumula 12 punc
te necesare păstrării titlului de cam
pion al lumii".

Ziua de astăzi va fi decisivă pen
tru soarta acestei întîlniri, așteptată 
cu atîta interes de toți iubitorii șa
hului din lume și organizată cu mari 
dificultăți de mica dar harnica fede
rație islandeză.

în prima zi a concursului internațio
nal de ciclism, care reunește, pe velo
dromul olimpic din Munchen, "
din mai multe țări europene, sportivii 
sovietici au cîștigat trei probe. In pro
ba de sprint, Valeri Trifonov s-a 
vedit cel mai rapid întrecîndu-1 pe ita
lianul Marino. Formația U.R.S.S. a ocu
pat primul loc In cursa de urmărire 
pe echipe (4 000 m) cu timpul de 4:26,7, 
iar cuplul Semeneț—Jelovalnikov a ter
minat învingător în proba de tandem. 
Performerul primei zile de concurs a 
fost ciclistul vest-german Max Mi- 
chalsky, învingător în proba de 1 000 m 
contracronometru, cu timpul de 1:08,4. 
El l-a întrecut pe campionul mondial, 
Eduar Rapp (U.R.S.S.), clasat pe locul 
secund cu 1:08,6. Proba de urmărire in
dividuală (4 000 m) a revenit italianului 
Luciano Borgognlnl — 4:49,6.

pistarzi

do-

SPORTIVI ITALIENI
VOR EVOLUA 

IN R.P. CHINEZĂ

secolului tinde 
mare

tenis ale 
Newport 

__......_____ . . . . sferturile 
de finală ale probei de simplu bărbați. 
In cel mai echilibrat meci, jucătorul 
englez Mendoza l-a învins în trei se
turi cu 6—2, 1—6, 6—3 pe tenismanul in
dian Jaideep Mukherjea. Alte rezultate: 
Graebner (S.U.A.) — Warboys (Anglia) 
6—4, 6—4 ; Pattison (Rhodesia) 
vine (Rhodesia) 6—2, 6—0 ; Keldie (Aus
tralia) — Bertram (R.S.A.) 7—5, 6—0.
Finala probei de simplu femei se va 
disputa între Virginia Wade (Anglia) 
șl Kerry Melville (Australia). în semi
finale, Virginia Wade a invins-o cu 
3—6, 6—2, 6—1 pe compatrioata sa G. 
Williams, iar Kerry Melville a dispus 
cu 6—1, 6—3 de englezoaica Winnie
Shaw.

Campionatele internaționale de 
Țării Galilor au continuat la 
cu disputarea partidelor din

Ire-

Participanții la „Marele premiu auto
mobilistic al Angliei" (formula I) au 
efectuat pe circuitul de la Brands 
Hatch primele antrenamente oficiale. 
Cel mai bun rezultat a fost obținut de 
scoțianul Jackie Stewart, care, la vola
nul unei mașini „Tyrrell-Ford“, a par
curs un tur de circuit (4,630 km) în 
1:22,4. cu o medie orară de 186.320 km. 
Performanțe bune au mai realizat a- 
mericanul Peter Revson („McLaren") 
— 1:22,7.
(„Lotus") 
(„Ferrarl") 
1:22,9.

mai
Peter Revson ... 

brazilianul Emerson Fittipaldi 
și belgianul Jackie Ickx 

i — ambii cronometrați in

La Frederick (Maryland) au luat sltrșlt 
întrecerile concursului de selecție a a- 
tletelor americane -ân vederea apropia-^Lt 
telor Jocuri Olimpice de vară de la ”

de selecție a a-

ultimei zile de
Hammond îrivin-

Munchen. Performera 
concurs a fost Kathy 
gătoare în cursa feminină de 400 m cu 
un timp bun : 51,8 (nou record al
S.U.A.). Cursa feminină de 200 m s-a 
încheiat cu o surpriză : victoria a re
venit atletei Jackie Thomson (în vira
tă de 17 ani) cu 23,4 care a întrecut-o 
pe marea favorită Barbara Ferrell, cro
nometrată în același timp. Campioana 
olimpică de la Ciudad de Mexico în 
proba de 800 m, Madeline Manning, a 
realizat pe această distanță 2:05.2. Ka
thy Schmidt (18 ani) și-a adjudecat vic
toria în proba de aruncarea suliței cu 
60,27 m, iar Martha Watson s-a clasat 
pe primul loc în proba de săritură în 
lungime cu 6,13 m.

TINARUL N. GAVRILA (Steaua), ÎNVINGĂTOR
IN PRIMA ETAPA A „CUPEI OLIMPIA LA CICLISM

„Cupa Olimpia" a debu'at ieri după- 
amiază cu o etapă scurtă : București 
— Drăgănești (la 25 km de Alexan
dria) — București, 100 km. Cei 63 de

TURNEUL INTERNATIONAL DE BASCHET
JUNIOARE DE LA SATU MARE

SANDOR BARCS, PREȘEDINTE
ZURICH 14 (Agerpres). — Cu 

prilejul reuniunii ținute la Ziirich, 
Sandor Bares (Ungaria) a fost nu
mit ca președinte interimar al Uni
unii europene de fotbal (UEFA), 
ca urmare a decesului fostului

INTERIMAR AL U.E.F.A.
for, Gustavpreședinte al acestui

Wiederkehr.
Comitetul executiv

va întruni la 21 august pentru a 
alege, conform statutului, pe noul 
președinte.

al UEFA se

nMUSTANGII" NU VOR SA SE MAI DOPEZE!

sovietic de 
următoarele

( SATU MARE, 14 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). Astăzi 
(n.r. ieri) au continuat în localitate 
meciurile din cadrul turneului in- 
internațional feminin de baschet 
'(junioare). Iată cîteva amănunte: 
ROMANIA A — BULGARIA 44—40 
(meci disputat joi). Timp de 30 
de minute, româncele au condus de
tașat, impunîndu-se printr-un 
variat și spectaculos (min.

joc 
.___ . 35;

14—32). ’ în ‘ultimele cinci minute 
însă adversarele lor au punctat mai 
mult și s-au apropiat periculos. 
Din echipa noastră, cele mai bune 
ji mai eficace s-au dovedit a fi

Doina Mihalic 
ROMANIA A —
61—51 (25—24). Meciul a 
datorită dîrzei riposte pe care echi
pa secundă a României a dat-o pri
mei formații. In min. 38 scorul era 
egal : 49—49. în ultimele două mi
nute, însă, excelenta dispoziție de 
joc și precizie în aruncări ale Iri- 
nei Szekely și Auricăi Pop (Româ
nia A) au decis soarta partidei. De 
la învinse s-au remarcat Ileana Ka- 
vartal și Rodica Fortuna. Bulgaria— 
Ungaria 48—44 (25—26). Cehoslova
cia — Polonia 55—57 (30—24).

Zoltan KOVACS

și Ildiko Portic.
ROMANIA B 

plăcut

rutieri, prezenți la startul acestei tra
diționale întreceri de fond pe etape, 
între care se află și cinci alergători 
de la Trakia Plovdiv, au avut. însă, 
serios de furcă. Nu atit traseul, ușor 
vălurit, cît vîntul (înșelfctor, puternic, 
în rafale) i-a obligat să apese serios 
pe pedale pentru a atinge o viteză 
medie orară de 39 km. Pe prima par
te a cursei (50 km), cînd vîntul le-a 
bătut din... pupa, cicliștii au rulat 
cu aproape 47 km/h, pentru ca pe dru
mul de întoarcere să realizeze, cu 
chiu cu vai, aproape. . . 31 km/h.

Clou-ui etapei l-a constituit evada
rea — socotită de mulți prematură 
(cît de mult s-au înșelat...) — a unui 
grup de opt rutieri, dintre care doar 
trei aveau cite ceva înscris pe cartea 
de vizită : C. Ciocan, Ivan ștefanov 
și Fr. Gera. în rest, oameni de pluton 
sau tineri foarte puțin inițiați, dar 
ambițioși : Sorin Suditu, Iulian Con
stantin, Ștefan Ene, N. Gavrilă și I 
Nagy. Cei opt băieți s-au pus serios 
pe muncă, și-au întins.., pînzele și. 
folosind vîntul, și-au mărit avansul 
față de pluton. Plecați la km 10, ei 
aveau, după o jumătate de oră de ru
laj, două minute avans. între timp, 
grupul masiv s-a fragmentat și el. La 
punctul de întoarcere îi notăm pe cei

opt. apoi — la 2,45 — un grup de zece 
(domir.at de dinamoviști), la 3:40 — un 
pluton co.-.gus de Alex. Sofronie și la 
aproape cină minute — grupul masiv 
care-i are in frunte pe Vasile Teodor 
și Ion Cosma. Partea a doua aduce 
noutăți. In spate, plutoanele se re
unesc. se despart, Vasile Teodor, Ion 
Cosma și Constantin Grigore recupe
rând ceva din handicap. Cînd mai 
erau doar trei kilometri pînă la so
sire, Sorin Suditu nu mai poate re
zista ........................................ ....
de... doi .. __  ____
Costel Cirje și Mircea Koniașcanu. 
Sprintul final este foarte disputat, Ni
cola? Gavrilă reușind să și-l adjudece 
în luptă cu Constantin Ciocan. Iată 
clasamentul etapei :

1. N. GAVRILĂ (Steaua) 2h 34:04 ; 
2. C. Ciocan (Voința) ; 3. Șt. Ene 
(Steaua) ; 4. C. Cirje (Dinamo) ; 5. I. 
Ștefanov (Trakia Plovdiv) ; 6. I. Nagy 
(Steaua) ; 7. Fr. Gera (Olimpia) ; 8. I. 
Constantin (Dinamo) — același timp ;
9. M. Romașcanu /Dinamo) 2h 34:06 ;
10. S. Suditu (Olimpia) 2h 35:26.

Astăzi, la ora 16. se dă startul în 
etapa a Il-a. ce se dispută pe șoseaua 
București — Oltenița, 80 km (start și 
sosire la km 11).

ROMA, 14 (Agerpres). — Echipa 
masculină de tenis de masă a Ita
liei urmează să întreprindă un 
turneu în R.P. Chineză, în cursul 
acestei luni. Sportivii italieni vor 
susține o serie de întîlniri amicale 
cu selecționate locale în orașele 
Pekin, Canton, Șanhai și Nankin.

Echipa ,,azzurrilor“ cuprinde pe 
Stefano Boși, campionul țării, Ste
fano Malesci, Roberto Giontela și 
Roberto Pellizzola

Tom Asker, antrenor și autor de 
cărți sportive, a scris de curînd 
o carte cu privire la delicatul su
biect al dopingului în sportul ame
rican. Cele expuse de autor sînt 
de-a dreptul senzaționale, iar ati
tudinea luată de unii alteți și jucă
tori de a se adresa legii pentru 
stîrpirea stimulatoarelor în sport, 
devine o acțiune legitimă de auto
apărare. Cotidianul 
specialitate publică
pasaje din această interesantă car
ta :

„Sportivii încununați de succes 
în diferite competiții, care să nu fi 
apelat la ajutorul narcoticelor in 
diferite doze, sînt o adevărată ra
ritate în sportul american. Meda
liat cu aurul olimpic, decatlonistul 
american Bill Toomey a declarat 
că performanțele sale se datorează 
în bună măsură dopingului. Un alt 
atlet cunoscut, în același timp me
dic sportiv cu autoritate. Tom We
dell, a recunoscut că 30 la sută 
din atleții S.U A, care au evoluat 
în Mexic pot fi acuzați de între
buințarea dopingului, 
numit în primul rînd 
toriî Matson și Oerter, 
olimpic, care a deschis 
le — spune Wedell — este arun
cătorul de ciocan Harold Connoly.

Utilizarea stimulatoarelor nu es
te însă un monopol al atleților. 
Periculoasa epidemie a dopingului 
se răspîndește în hochei, baschet 
etc. E cunoscut episodul cînd, în 
finala cupei Stanley, dintre echipe
le profesioniste de hochei din 
Toronto „Maple Leafs" și „Boston 
Bruins", atacantul Bobby Bones, 
suferind un grav accident, a ră
mas totuși pe gheață pină la sfîrși
tul partidei. La sfîrșit, transportat 
la spital, s-a constatat prezența 
unor fracturi, pe care sub influen
ța narcoticelor nici nu le simțise. 
Toate recordurile le depășesc însă 
fotbaliștii, nu numai cei profesio-

Wedell a 
pe aruncă- 
iar primul 
această ca-

niști ci și amatorii. Se pare că ta
bletele amfetaminice au devenit 
singura medicație recunoscută de 
sfetnicii echipelor de fotbal ame
rican în cauză. Iată însă că atot
puternicul doping e atacat chiar 
de cei supuși nefastului tratament 
— jucătorii înșiși.

Centrul atacant el echipei „Mus
tangs" din San Diego (California} 
Huston Ridge, a chemat in fața 
justiției pe oficialii clubului său 
cerînd o jumătate milion de dolari 
despăgubire, pentru faptul de a-l 
fi silit să apeleze la dopaj, primej- 
duindu-și astfel sănătatea. Liga 
profesionistă a fotbalului american 
a încercat să înăbușe scandalul, 
chemînd la bară cîțiva jucători 
spre a dezavua cele spuse de Hud
son. Numai că aceștia s-au decla
rat solidari cu reclamantul și au 
spus adevărul. Situația patronilor 
s-a înrăutățit și mai mult, cînd * 
fostul conducător al echipei ..Mus- v 
tangs". Paul Loy, azi director dl 
secției anti-drog a poliției din Ca
lifornia. a declarat la proces că toți 
jucătorii acestui club sînt „um- 
pluti" cu substanțe stimulatorii. Ei 
a făcut această declarație în fața 
juriului, producînd o profundă im
presie.

S-a mai stabilit astfel că sute de 
medici aparținînd marilor echipe 
profesioniste din S.U.A. nu se sin
chisesc deloc de sănătatea jucăto
rilor, fiind interesați numai de re
zultatele obținute și de primele 
ce-i așteaptă în caz de victorii O 
situație similară se prezintă și in 
sportul amator. S-au adus probe 
de utilizare a substanțelor dopante, 
chiar în cazul unui înotător în vîr- 
stă de 12 ani. S-au descoperit, ast
fel, fapte pe care, de ani, nenumă- 
rați diriguitori ai marilor cluburi 
sportive americane au reușit să le 
ascundă.

Ce va fi mai departe, vremea va 
arăta. Intervenția energică a 
„mustangilor" le face cinste, atit 
lor cît și sportului pe care caută, 
astfel, să-l salveze de practicile 
impuse de niște oameni animați 
numai de dorul cîștigului, care nu 
au nimic comun cu etica sportivă".

jr

ritmului, locul său fiind luat 
tineri veniți din urmă :

Hristachs NAUM

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZ U LTATE ■ ULTIM E L E ST IRI

NÂSTASE Șl TIRIAC RĂMÎN ÎN CURSA PENTRU PRIMELE 
LOCURI LA BAASTAD SI GSTAAD

NOI RECORDURI 
MONDIALE LA HALTERE

finală ale probei de 
campionatelor lnter- 

ale Suediei, care se

în sferturile de 
simplu din cadrul 
naționale de tenis 
desfășoară la Baastad, jucătorul român
Ilie Năstase l-a întîlnit pe suedezul 
Byonegd Boeen. La scorul de 6—2, 7—6,
5— 2 în favoarea iui Năstase, partida s-a 
întrerupt din cauza ploii, 
țațele celorlalte 
(Spania) — Dibley 
7—6, 6—2 ; Orantes 
rino (Brazilia) 6—4, 
roezy (Ungaria)
6— 3, 1—6, 6—2, 6—4. în

Iată rezul- 
„sferturi" : Gisbert
(Australia) 6—4, 3—6, 
(Spania) — Manda- 
6—1, 6—7, 6—2 ; T*- 

- Baranyi (Ungaria) 
caz de victoria

in partida Întreruptă, Năstase ti va 
lntllni in semifinale pe Juan Gisbert.

La Gstaad, in campionatele interna
ționale ale Elvefie! Ion Tiriac s-a ca-

lificat. la rîndul său, în semifinalele pro
bei de simplu, învlngîndu-1 în
pe fostul campion de juniori al S.U.A.
Roscoe Tanner, cu 6—2, 6—2,
finale
6—4
(3—6,
meno
nale se vor întîlni Țiriac cu 
Gimeno cu Phillips Moore.

TURUL FRANȚEI
STATU QUO ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

sferturi

In seml- 
s-au mal calificat Panatta (S—2, 
cu Rouyer), Phillips Moore 

6—3, 6—2 cu Hombergen), ți Gl- 
(6—2, 6—2 cu Mayer). In semift-

Panatta șl

Disputată intre Carpentras ți Orcieres 
Merlette, pe distanța de 193 km, etapa » 
12-a a Turului ciclist al Franței a fost 
ctștlgată de rutierul belgian Lucien van 
Impe in 5h 36:36. Pe locul doi a sosit 
portughezul Joachim Agostinho, Ia trei

Noi recorduri mondiale au f»st sta
bilite la concursul de haltere „Cupa 
Mării Baltice", care se desfășoară ta 
Riga. Campionul sovietic David Rigert 
a realizat la categoria semigrea 562,500 
kg., la totalul celor trei stiluri. Vechiul 
record, care-1 aparținea, era de 555 kg. 
Un alt haterofil sovietic, Vasili KoJotov, 
Ia aceeași categorie, a doborit recordul 
mondial la stilul „aruncat" cu 211 kg.

(ETAPA A 12-A)
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secunde, Iar pe locul trei Eddy Merckx 
Ia 1:17. In clasamentul general indivi
dual conduce tn continuare Eddy Merckx, 
urmat la 3:02 de spaniolul Luls Ocana, 
la 4:11 de francezul Cyrrll Guimard, la 
4:42 de Italianul Felice Glmondl etc.


