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în spiritul înaltului democratism 
care definește orînduirea noastră so
cialistă, al consultării permanente a 
oamenilor muncii, al dialogului viu 
și neîntrerupt dintre partid și popor, 
sînt puse în dezbaterea opiniei pu
blice proiectele unor legi izvorîte 
din necesitatea perfecționării con
tinue a organizării și conduce
rii societății, așa cum au stabilit 
Documentele adoptate de către Con
ferința Națională a partidului.

In presa de vineri a apărut textul 
proiectului „Legii finanțelor" iar în 
cea de ieri acela al „Legii remune
rării după cantitatea șl calitatea 
muncii în unitățile de stat".

Ambele se înscriu drept acte 
normative de mare însemnătate.

„Buna funcționare a pirghiilor fi- 
financiar-bancare este esențială pen
tru perfecționarea mecanismului e- 
conomic" — arată într-un comenta
riu, publicat sîmbătă în „Scînteia", 
tovarășul Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor.

Proiectul „Legii finanțelor" por
nește de la sarcina trasată de Con
gresul al X-lea al P.C.R. cu privire 
la asigurarea creșterii permanente 
a eficienței în toate sectoarele de 
activitate — factor hotărîtor al di
namismului economic — și a fost 
elaborat sub directa îndrumare și 
orientare a secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOL AE 
CEAUȘESCU.

„Legea remunerării după cantita
tea și calitatea muncii in unitățile 
de stat" se înscrie In contextul înal
tei principialități a politicii parti
dului nostru, care promovează cu 
fermitate principiile echității so
cialiste. urmărind in repartizarea 
veniturilor provenite din muncă asi
gurarea unei proporții echitabile in
tre salariile cele mai mici și mai 
ridicate. în concordanță cu stadiul 
de dezvoltare a economiei și cu ni
velul general de pregătire și de cul
tură al oamenilor muncii.

Ridicînd munca la rangul unei 
îndatoriri de înaltă onoare. Legea 
interzice cu desăvirșire obținerea

ECOU PROFUND
Toți oamenii muncii din Valea Jiu

lui au prlmiț eu bucurie ș! entuziasm 
istericele hotăriri ale Conferințe 
Naționale a partidului, pe care Le 
aprobă și le Însușesc, și în care văd 
noi șl prețioase indicații pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate In România. In marele 
bazin carbonifer al patriei dcnmesc 
un viguros entuziasm muncitoresc ș: 
hotărîrea fermă de a îndeplini ți 
depăși angajamentele luate.

Ortacii din Vricani se află In frun
tea întrecerii desfășurate sub lozinca 
patriotică: „Cărbune cit mai malt 
și de bună calitate pentru temacea-

ȘANTIER DE MUNCĂ PATRIOTICĂ A TINERETULUI 
LA PATINOARUL ARTIFICIAL DIN SUCEAVA

La Suceava s-a deschis un șantier 
de muncă patriotică a tineretului, 
pentru amenajarea patinoarului arti
ficial. In prima zi au fost prezenți 
600 de tineri, care, un numele cole
gilor lor din municipiul Suceava, 
s-au angajat să efectueze — printre 
altele — peste 5 000 metri cubi de 
săpături Ia platforma de gheață și Ia

canalele pentru conductele electrice 
Constituiți în brigăzi, tinerii suce
veni au început munca ia șantierul 
viitorului patinoar artificial, cu en
tuziasmul caracteristic vîrstei lor. o 
garanție că această importantă baza 
sportivă va fi dată In exploatare 
înainte de termen.

C. ALEXA — coresp. județean

de venituri, de către orice persoa
nă și sub orice formă, pe seama ex
ploatării muncii altora.

Se preconizează, printre altele, ca 
sistemul de salarizare să cointerese
ze pe oamenii muncii la ridicarea 
calificării lor profesionale și la ob
ținerea de rezultate cit mai bune în 
întreaga activitate.

Elementele sistemului de salari
zare stimulează în mod deosebit: 
realizarea șl depășirea sarcinilor și 
îmbunătățirea calității produselor, 
folosirea maximi a capacităților de 
producție, promovarea progresului 
tehnic și științific, creșterea conti
nuă a productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de producție ri
dicarea continuă a eficienței în toa
te domeniile de activitate.

Iată obiective majore, care privesc 
in egală măsură pe lucrătorii din 
mișcarea de educație fizică și sport, 
activiștii, profesorii, antrenorii, da
tori să-și ridice necontenit califi
carea. să aplice cele maj eficiente 
metode in organizarea activității de 
masă și in creșterea sportivilor de 
performanță, chemați să poarte pe 
noi culmi de perfecțiune culorile 
scumpei noastre patrii Republica 
Socialistă România !

ÎN VALEA JIULUI
tralele și siderurgia României soda- 
fistef- Ca o mlndne pentru sport' 
vii din această zonă, consemnăm 
faptul că in fruntea acestei unități 
miniere se află comunistul Nicolae 
S’icorici. inginer fostul portar al e- 
chipelor de fotbal Jiul* și „Știința" 
din Petroșani Imediat după Inaoo'e- 
rea de la lucrările Conferinței Națio
nale. unde a participat ca delegat, 
inginerul Nicolae Vieorici. șeful Ex
ploatării miniere Vricani s-a sfătuit, 
cn oamenii asupra modului cum pot 
5 tndepljnite și depășite angajamen
tele luate. Iar rezultatele s-au si vă
zut: zilnic se dau peste plan Î5« to- 
ae de cirbuae energetic ți cocsifică
rii de bună calitate. De reținut că 
«na Vrtrani a crescut odată cu 
Repctilira noastră, iar de la înfiin
țare chile 1947) si plită In zilele 
Mostre s:-a denățit sistematic sarci- 
t e de pian, fapt care i-a adus pe 
minerii de aici in fruntea clasamen. 
tului ir.: reeerii socialiste pe Centrala 
cărbune ui-Petroșani în aceste zile 
Lertnnți, ciad toată țara răspunde cu 
entuziasm insufiețitoarelor chemări 
linsa:- de Conferința Națională a 
partidului. Vaiea Jiului se află an
gajată Intr-o rouă și mare competi
ție a muncii.

SL BALOL coresp județean

In preajma semifinalei 

România — Australia 

din „Cupa Davis"

ARfNA PROGRESUL
St PREGĂTEȘTE5

SĂ-SI PRIMEASCĂ
OASPEȚII->

Nu numai Ilie Năstase și Ion 
Tiriac pregătesc, în aceste zile, se
mifinala cu Australia. Și arena 
Progresul, gazda de săptămîna vii
toare a pasionantei întreceri. î$i 
pune la punct forma... Vechea a- 
renă umbrită de arborii parcului

Biletele de intrare pentru 
meciul România — Australia 
din cadrul „Cupei Davis" se 
vor pune in vînzare începînd 
cu data de 1 august la casa 
de bilete a stadionului Repu
blicii (peluza a H-a), cu pro
gram de funcționare între ore
le 9—20

lin str. dr. Staicovici a devenit un 
tetiv șantier, în care sunetul cio
lanelor se împletește cu chemă
rile vesele ale sportivilor la antre
nament. Se montează noile tribune 
metalice, care vor asigura bucu- 
■eștenilor dornici de a asista la 
meciul dintre tenismenii români șl

ROMANIA j

ASTĂZI, PE STADIONUL „1 MAI“ DIN CONSTANȚA

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA, FINALA CAMPIONATULUI
EUROPEAN UNIVERSITAR DE FOTBAL

• Pentru locurile 3—4, Spania întîlnește Cehoslovacia
CONSTANȚA, 29 (prin telefon, de 

ia trimisul nostru).
Am asistat vineri Ia două semifi

nale de mare luptă, aprig disputate, 
de bun nivel tehnic. Echipa Iugo-

îndoîalâ. Iugoslavia ar fi putut 
evita prelungirile, apropriindu-și 
victoria mult mai repede ți mai 
clar încă din timpul celor 90 de mi
nute de joc (nu se poate uita ușor

rile acestei echipe evoluează un ju
cător de certă valoare, căpitanul 
formației, Lelovic (tehnic, bun șu- 
ter), care va trebui să se bucure de 
o atenție specială, în meciul final, 
din partea jucătorilor noștri. Dar, 
nu trebuie să uităm și meritele

Sandu Mircea (nr. 14, in echipament alb), autorul celor două 
semifinala de tineri, șulează pute-nic. la poarta spaniolilor

goluri ale echipei noastre cin
Foto : S. BAKCSY

siaviei — ultimul adversar al selec- 
țijr.atei noastre studențești în dru
mul spre cucerirea titlului de cam
pioană europeană universitară — a 
obținut calificarea, pentru finala 
competiției, in extremis, cu prețui 
unor mari eforturi și emoții. Fără

marea ocazie a lui Hatipi, ctr.d min
gea — in drumul ei spre gol — nu 
a ma: intllnit decît... capul neaten
tului portar cehoslovac !). In rîndu-

ech.pei cehoslovace, care a luptat 
cu mare ardoare pentru un rezultat 
bun, pe lingă care a trecut însă da
torită in mod special nervozității

jucătorilor săi. Oricum, iugoslavii 
puteau evita prelungirile, care au 
evidențiat totuși un alt jucător ie 
valoare din rîndul lor. Este vor/a 
de portarul Krivokapik care, in 
momente decisive pentru echipa sa, 
ni s-a relevat în dublă ipostază : de 
excelent apărător al buturilor și, 
mai apoi, de marcator din llm.

Cealaltă finalistă, selecționata stu
dențească a României, a făcut vineri 
cel mai bun joc de pînă acum. Au 
fost, desigur, și lipsuri în evoluția 
ei (pe care, sperăm, le va înlătura) 
dar, în general, organismul echipei 
a funcționat mult mai bine, pasele 
au mers mai cursiv și cu adresă, iar 
atacanții s-au „bătut" cu mai multă 
convingere, așa cum i-am dori și în 
ultimul act al competiției, partida 
finală.

Antrenorul Cernăianu, care, se 
pare, este în căutarea continuă a 
celei mai bune formule de echipă, a 
făcut și vineri cîteva .modificări în 
formație. Pentru prima dată de la 
începutul turneuliyi, Dinu a jucat 
fundaș central, postul lui de la na
țională, iar Simionaș a apărut în li
nia de mijloc. Ambele schimbă-i 
s-au dovedit de bun auâur. Proba
bil, în finală, echipa României va 
alinia același „11“ victorios din par
tida cu selecționata Spaniei.

Mîine (n.r. astăzi), începînd de la 
ora 18, este programat ultimul cu
plaj de pe stadionul constănțean 
„1 Mai", tn partida pentru locurile 
3—4, SPANIA va întîlni CEHO- 

- SLOVACIA, iar, în continuare, se 
va disputa finala celei de-a IlI-a 
ediții a Campionatului european 
universitar, dintre ROMÂNIA Ș: 
IUGOSLAVIA.

Dumitru GRAUR

Turneul de fotbal juniori
W:

Cu hărnicie și voie bună, brațele muncitorilor fac ca noile tribune ale „centralului’ de la Progresul 
să urce spre înălțimi Foto: Theo MACARSCHI

australieni cele mai bune condiții 
de vizionare.

în același timp, protagoniștii se
mifinalei iau ultimele starturi 
peste hotare. Năstase s-a calificat 
în finala turneului la Dusseldorf. 
In timp ce de la Hilversum ne so
sește vestea că John Cooper, fostă 
mare speranță a tenisului austra
lian, pare a-și fi revenit la ambi
țiile inițiale, dispunînd în semifi
nalele turneului olandez de echi
pierul nr. 1 al „cangurilor", repu

tatul Colin Dibley. Iată subiecte 
de meditație pentru căpitanul de 
echipă Neale Fraser...

Acesta sosește în Capitală, înso
țit de faimosul ex-profesionist Mal 
Anderson, într-un prim eșalon, în 
seara zilei de astăzi. Restul dele
gației australiene este așteptată 
pentru mîine, ca și primele noas
tre rachete.

Citiți în pagina a 4-a ultimele 
rezultate din turneele internațio
nale de tenis.

REZULTATE SCONTATE ÎN CAMPIONATELE 
DE TENIS ALE JUNIORILOR

ORADEA, 29 (prin telefon). în 
penultima zi a finalelor campio
natelor republicane de juniori la 
tenis, în cadrul cărora evoluează 
180 de tineri mînuitori ai rachetei, 
nu s-au înregistrat rezultate-surpri- 
ză, toți favoriții obținînd victorii 
și — implicit — calificarea în fa
zele superioare ale competiției.

Astfel, ia fete, categoria 17—18 ani, 
în semifinalele de simplu, disputate 
numai între reprezentantele clu
bului Dinamo București, Virginia 
Ruzici a învins-o pe Elena Popescu 
cu 6—3, 6—0, iar Mariana Simio- 
nescu a întrecut-o pe Florența 
Mihai cu 8—2, 4—6. 6—0. Tot la 
fete, la ca'egoria 15—16 ani. au 
avut loc, sferturile de finală : Ma
riana Simionescu (Dinamo Buc.) — 
Elena Jicu (Sănătatea Oradea) 
6—3, 6—2 ; Ana Balaș (Constructo
rul Hunedoara) — Viorica Demeter 
(Sănătatea Oradea) 6—3, 6—4 ; Si
mona Nunweiller (Progresul Buc.) 
— Dorina Brăștiu (U.T.A.) 6—3,

6— 3 ; Mariana Hagiu (Dinamo Buc.)
— Doina Szabo (Sănătatea Oradea)
7— 5. 6—1.

In întrecerile băieților, la cate
goria 15—16 ani, s-au disputat 
ăîmbătă sferturile de finală : Mihai 
Tăbăraș (Progresul Buc ) — Aurel 
Dărăban (Sănătatea Oradea) 3—6, 
6—4, 6—3; Cornel Barbu (Dinamo 
Brașov) — Dan Oprea (Dinamo Bra
șov) 7—5, 6—3 ; Dan Bozdog (Pro
gresul Buc.) — Jean Bîrcu (Pro
gresul Buc) 6—4, 3—6, 6—2; Călin 
Ionescu (Dinamo Buc.) — Râul Fi- 
limon (Dinamo Brașov) 6—1, 6—3 
Tot în cadrul campionatului mas
culin, la categoria 17—18 ani, au 
fost înregistrate rezultatele : Octa
vian Vîlcioiu (U.T.A.) — Mihai Fe
tița (Ind. Sîrmei C. Turzii) 4—6, 
4—6. 6—2, 6—3, 6—3 ; Radu Giurgiu 
(Sănătatea Oradea) — Liviu Vîrco- 
lici (Dunărea Galați) 6—1, 6—1,
6—2; Costel Curcă (Progresul Buc )
— Septimiu Negru (Politehnica 
Cluj) 6—4. 6—2. 6—1.

In toate cele trei probe de dublu 
s-a ajuns la nivelul optimilor de 
finală. întrecerile decisive ale -cam
pionatelor republicane de juniori 
sînt programate pentru duminică.

Ilie GHIȘA — coresp. județean

„PRIETENIA**
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Citiți azi, in cadrul *

* prezentării monografice
\ „SPORTUL ROMÂNESC \
\ ÎN 40’ DE SINTEZE" 5
* î 
\ JUDEȚUL VASLUI j

U.R.S.S. — POLONIA
1—0 (i—o)

ARAD, 23 (prin telefon). In pri
ma repriza, pînă la deschiderea 
scorului, polonezii au combinat 
mai bine in eîmp, au beneficiat de 
cîteva ocazii bune de a marca, dar 
apărarea echipei sovietice — masi
vă — a respins totul. Fotbaliștii 
sovietici au acționat mai simplu,

ÎNCĂ TREI TITLURI DE CAMPIONI
PENTRU SĂRITORII DE LA C.S. ȘCOLARUL

9

Ieri au continuat la ștrandul Tine
retului, în atmosfera intimă caracte
ristică acestor competiții, Întrecerile 
campionatelor naționale de juniori ia 
sărituri. Băieții au urcat de această 
dată pe trambulina de la 3 metri, în 
timp ce fetele au avut de ales (pen
tru elan) platformele de la 5, 7 sau 
10 metri.

Surprizele au lipsit și de această 
dată In disputa tinerilor săritori, Va- 
sile Nedelcu și Ecaterina Dumitriu 
realizînd succese categorice, dinainte 
scontate. Singura probă în care a 
existat o întrecere echilibrată a fost 
cea de la trambulină rezervată ju
niorilor mari. Sibianul Gerhard Fa- 
bich, cîștigător și In ziua precedentă, 
a prezentat sărituri cu un grad de 
dificultate sporit, dar execuția lor 
a lăsat foarte mult de dorit. Princi
palul său adversar Doru Nedelcu, a 
preferat sărituri mai ușoare, pe care 
ie-a executat cu o mai mare siguran-

Prezentarea J.O. de la Ciudad de Mexico 
la rubrica noastră.

„OLIMPICA**
(în pagina a 3-a)

UN MĂRȘĂLUITOR ROMÂN
In cursa sa solitară de marș spre 

Miinchen, locul de disputare a ce
lei de a XX-a ediții a Jocurilor 
Olimpice, fostul atlet Nicolae D- Ni- 
colae a trecut zilele trecute fron
tiera țârii noastre. In ziua de 
joi 27 iulie, în localitatea unga
ră Komarom el și-.a sărbătorit cea 
de a 51-a -aniversare a zilei de naș
tere. Mărșăluitorul român va sosi 
— potrivit itinerarului său — în 
ziua de 7 august la Brno, în 10 au
gust la Viena, tar la 25 august la 
Miinchen. Efectuînd în medie cîte 
38 km zilnic, curajosul pedestraș va 
fi prezent la festivitatea deschiderii 
Olimpiadei, după ce în prealabil va 
fi făcut turul orașului Miinchen, fi
rește tot pe jos.'..

IN DRUM SPRE MUNCHEN

ță. In cele din urmă, arbitrii au de
cis victoria lui Fabich. Iată și primii 
trei clasați la fiecare probă :

JUNIORI II — trambulină (b) : 1. 
Vasile Nedelcu (C.S.S.) 416,40 p cam
pion național, 2. Aurel Crâcănuș (Pro
gresul Buc.) 279,70 p, 3. Ion Lomnă- 
șan (Șc. sp. Sibiu) 258,45 p ; platfor
mă (f) ; 1. Mihaela Atanasiu (C.S.S.). 
153,95 p campioană națională, 2. Flo
rentina Socol (C.S.S.) 120,20 p, 3. An
gela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 110,70 p;

JUNIORI I — trambulină (b): 1. Ger
hard Fabich (Șc. sp. Sibiu) 401,75 p — 
campion național, 2. Doru Nedelcu 
(C.S.S.) 391,35 p, 3. Francisc Laszlo 
(CSM Cluj) 384,00 p ; platformă (f) : 
1. Ecaterina Dumitriu (C.S.S.) 290,55 p 
— campioană .națională, 2. Liliana Po
pescu (°?. sp. Sibiu) 197,25 p, 3. Ruxan- 
dra Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 181,35 p.

De subliniat că tînărul Vasile Ne
delcu. poate cel mai valoros concu
rent al competiției, a îndeplinit cu 
punctajul de ieri, norma de maestru 
al sportului. întrecerile continuă as
tăzi (de la ora 10 și ora 16) cu sări
turi de la platformă (b) și trambu
lină (f).

Ieri, pe stadioanele din Lugoj, Caransebeș șl Arad, au fost programate alte 
patru întîlniri din cadrul turneului „PRIETENIA", rezervat echipelor reprezen
tative de juniori din țările socialiste, lată mai jos rezultatele înregistrate și cîteva 
scurte însemnări pe marginea partidelor disputate.

căutjnd drumul cel mai scurt spre 
poarta adversă. Ei deschid scorul 
în min. 30, prin Sevciuc. După 

..aceasta, polonezii trec din nou la 
atac, domină o bună parte Șl din 
repriza secundă, însă nu reușesc să 
înscrie, ratînd cîteva ocazii mari 
prin Gal and și Sroka. Spre final,

Gh. NICOLAlȚA-coresp.
(Continuare în pag. a 4 a)

Bartha fructifică una dintre pasele primite de la coordonatorul Stamate, ' 
atacind pe lingă blocajul efectuat de jucătorul american Douglas Beai.

Foto : Ion MHIAÎCA

Aseară, in sala Floreasca

Foto: Ștefan VILIDAR — Oradea

Astăzi, încep la lași
CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE 

ZBOR FĂRĂ MOTOR
Astăzi, pe aerodromul Iași-Sud, 

la ora 12, are loc deschiderea ofi
cială a celei de a XVI-a ediții a 
campionatelor naționale de zbor 
fără motor. La această ediție parti
cipă și invitați străini din Ceho
slovacia, Polonia, R.D.G. și U.R.S.S. 
(cîte doi concurenți din fiecare țară).

Prima probă a campionatelor se 
va disputa marți 1 august, specifi
cul ei — circuit, dus-întors sau dis
tanță — urmînd a fi stabilit înain
tea startului. în funcție de condițiile 
meteorologice, _ .

AU ÎNVINS DIN

VOLEIBALIȘTIIJt

'ROMÂNI
NOU ECHIPA S.U.A.

Aseară, în sala Floreasca din 
Capitală, voleibaliștii lotului olim
pic al României au susținut pen
ultima partidă de verificare înain
tea deplasării în Franța pentru a 
participa la turneul de calificare 
pentru Jocurile Olimpice. Partenerii 
de întrecere, echipa S.U.A. Ca și 
la Piatra Neamț, reprezentativa ro
mână s-a impus cu ușurință, cîști- 
gînd cu 3—0 (7, 9, 11) în circa o 
oră de joc. Echipa americană a ser
vit o replică modestă, nereușind 
decît sporadic să creeze probleme 
jucătorilor noștri. De altfel, punc
tele realizate de oaspeți sînt mai 
de grabă rodul întîmplării sau con
secința slăbirii atenției formației 
noastre în anumite momente. Pu
ținii spectatori prezenți la meci 
și-au putut da seama de decalajul 
evident dintre competitoare, pre
cum și randa®entul mulțumț-

tor al voleibaliștilor noștri, dc in
trarea lor în formă. Descrierea e- 
fectivă a partidei prezintă credem 
mai puțină importanții, avînd în 
vedere faptul că tricolorii au do 
minat clar întilnirea de la un ca
păt la altul. Ceea ce ni se pare 
demn de remarcat este faptul că 
jucătorii noștri manifestă constant 
tendința de a se relaxa după ce 
au acumulat o serie de puncte, ceea 
ce nu e bine, iar apărarea. în 
linia a doua rămîne un capitol mai 
puțin pus la punct. în schimb, a- 
tacul și blocajul au funcționat des
tul de bine. Antrenorii au folosit 
aproape întregul lot: Codoi, Schrei
ber, Stamate, Udișteanu, Bartha. 
Oros, Enescu, Ion, Moculcscu și 
Balaș. Au arbitrat bine : Y. Tuncay 
(Turcia) și G. Muceo (Italia). As
tăzi, dela ora 18, la Floreasca, are 
ioc uliuaa partida
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ȘI INSTITUȚII
De vorbă cu tovarășul Ioan 

NETEDU, șeful comisiei sport- 
turism a Consiliului județean al 

sindicatelor

Vasluiul — de la intrarea în oraș, 
prin poarta nr. 1. care este gara, 
și piua la ieșirea pe șoseaua care 
duce spre Iași — este un vast șan
tier. In paralel cu noile blocuri de 
locuințe, cu clădirea nouă a spita
lului (de curînd terminată), cu gra
țiosul ansamblu arhitectonic din 
centru, format din silueta hotelului 
O.N.T. și cea a Casei de cultură a 
sindicatelor — s-a lucrat și con
tinuă să se lucreze intens la ame
najarea unui complex sportiv. Fi
nanțarea lucrărilor se face din fon
durile U.G.S.R.

SĂNĂTATE Șl PUTERE SPORITĂ DE MUNCĂ - 
IATĂ CE TREBUIE SĂ „PRODUCĂ* SPORTUL!H

954
322

1536
512

• Vasluiul va avea un stadion cu 10 000 de locuri • 
Modernul complex sportiv va fi compus din bazin de înot, 
terenuri de baschet, handbal, volei și tenis • Printr-o De
cizie a Comitetului Executiv al Consiliului popular 
țean se prevede amenajarea de terenuri simple pe 
toate școlile generale și liceele din județ • la amploare 
construirea de terenuri și spații de joacă pentru copii, din 
contribuția bănească și munca patriotică a locuitorilor • 
La Birlad și Huși au fost amenajate bazine de înot de di
mensiuni olimpice • Aproape toate comunele și satele 
județului sint angrenate în competiții sportive de masă 
organizate de Uniunea Tineretului Comunist * La Fabrica 
de confecții s-a extins practicarea gimnasticii in pauza de 
producție • Absolvenții Liceului pedagogic din Bîriad 
sînt și instructori sportivi ; o inițiativă care se va extinde 
• Duminicile cultural-sportive — prilejuri de reactuali
zare a citorva sporturi traditionale : caloria, oină 
gerea cu arcul.

st tra

V

AUREL ȚOLESCU
secretar al comitetului județean al P.C.R.

Vatră veche moldovenească, cu
noscută in istoria scrisă de peste 
600 de ani — dac cu siguranță că 
așezarea datează de și mai ir.uit 
timp — Vasluiul inccpe să-și tră
iască epoca sa de aur. caracteris
tică. de altfel. întregii țâri : aceea 
a civilizației socialiste.

Nu sint deloc îndepărtata timpu
rile cind, pe aceste meleaguri, să
răcia și mizeria erau atotstăpînitoa- 
re și deci fiecare dintre noi ni le 
putem aminti. Cum tot atit de 
proaspete ne sint în memorie mo
mentele începutului de reconstruc
ție. Acum — ca să mă refer la 
orașul reședință a județului — 
Vasluiul a intrat, deja, pe orbita cen
trelor urbane industrial-agricoie. 
Puternicele unități ale industriei 
vasluiene. Fabrica de mobilă. Fa
brica de confecții si altele, oferă 
de lucru multor mii de muncitori, 
cei mai multi dintre ei fără nici o 
calificare în trecut Birladul — o 

ezare tot atit de anonimă aliâ- 
,tâ — este cunoscut in țara și in 
me prin rulmenții pe care ii pro- 
ice fabrica sa, în „virstâ" de nu

de ani.

Pentru a afla detalii cu privire 
la stadiul in care se găsesc lucră
rile, precum și amănunte in legă
tură cu activitatea sportivă ce se 
desfășoară în întreprinderi și in
stituții, arn solicitat un interviu to
varășului Ioan NETEDLL membru 
in Biroul Executiv al Consiliului 
județean al sindicatelor, șeful co
misiei sport-turism :

— Cind vâ fi gata complexul 
sportiv al orașului Vaslui ?

— începute anul trecut, lucrările 
la terenul de fotbal sînt aproape 
terminate. Cîmpul de joc și sec
toarele de atletism sînt pe cale 
de a fi finisate, iar peste puțin timp 
va fi gata și o parte a tribunei, cu 
o capacitate de 3000 de locuri. La 
sfîrșitul anului viitor, cind com
plexul va fi dat în folosință inte
gral. tribunele vor putea primi 
10 000 de spectatori. Integrate com
plexului. sînt gata și terenurile de 
handbal, volei și au început lucră
rile la bazinele de înot pentru a- 
dulți și copii. Vreau sâ menționez 
că, la lucrările de pină acum 
contribuție importantă a avut nr 
ca ^patriotică.

— Sint posibilități și pentru
menajarea unor baze sportive sim
ple, ale instituțiilor și întreprinde
rilor, separate de complexul finan
țat de U.G.S.R.?

— Comitetele sindicale, cola
borare cu conducerile unor între
prinderi, au procurat fondurile ne
cesare și au apelat la contribuția 
in muncă a salariaților, amenajin- 
du-se, astfel, cîteva baze de agre
ment : popicarii la O.C.L. Alimen
tara. Fabrica de confecții și între
prinderea de transporturi auto, te
renuri de volei și de handbal pe 
lîngă asociațiile sportive ale spita
lului și stației C.F.R.

— V-ați referit pină acum doar 
la amenajările de baze sportive în 
orașul Vaslui. în celelalte locali
tăți ale județului se depun efor
turi in acest sens ?

— Da Birlad este în curs de ame- 
a-

de ți mai mare a- 
. de edificare de- 
nultri. Hcopului ares
tul trebuie să i se 
iniile si tonte bra- 
oamer.i viguroși. a 
In muncă să fie lot 

Sportul — pe lîn- 
— poate și trebu- 

• sănătate, vigoare 
uncă sporită.
inâhimea unor ast- 

amente majore ale 
atea sportivă trebu

ie să aibă asigurată o bază mate- 
lă corespunzătoare. De reținut, 
acest sens, că în momentul de 

ă dispunem de 3 stadioane de 
interes județean. 71 de terenuri de 
fotbal simple la sate, 33 de tere
nuri de handbal. Î3 de volei, 3 
săli de gimnastică în licee, o sală 
de antrehamente în municipiul Bîr- 
lad. amenajări pentru atletisrii, 
bazine de înot.

in» ccjnsiriKUv.
socîallism

iia atit de no: 
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judMutui. <
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In luna aprilie a.c., ca urmare a 
unei ședințe comune a Biroului 
Comitetului județean de partid și 
a Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean, s-a apro
bat uti amplu plan de măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea *<5- 
tivității de educație fizică șl sport. 
Comitetul Executiv al Consiliului 
popular al județului Vaslui a emis 
Decizia nr. 174, prin care se sta- 
oilește modul de asigurare a bazei 
materiale pentru dezvoltarea ac • 
tivității de educație fizică și sport. 
Ca măsuri imediate, comitetele e- 
xecutive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale 
au primit sarcina ca pînă la 1 sep
tembrie ac. să amenajeze, pentru 
-. ie generale de 10 ani și licee, 
baze sportive școlare cu dotări co
respunzătoare. La celelalte unități 
școlare de învățămînt general și 
preșcolare se vor amenaja, pînă la 
aceeași dată, spații adecvate pentru 
desfășurarea lecțiilor de educație 
fizică, pentru jocuri și destindere 
pe timpul recreațiilor.

Ne gindim, în perspectivă — dar 
o perspectivă de-acum conturată — 
ca pe lîngă școlile nedotăte cu săli 
de gimnastică să se înființeze, eșa
lonat pînă în 1974, săli cu dimen
siuni minime de 18/9 m. pentru 
desfășurarea orelor de educație fi
zică, folosindu-se în acest scop re
sursele locale, contribuția bănească 
și munca patriotică a locuitorilor. 
Săli asemănătoare vor fi amenajate, 
pînă în anul 1975. in școlile ge
nerale de 10 ani din mediul rural. 
Pentru a încheia capitolul amena
jărilor necesare Sportului școlaf, hiai 
amintesc de preocuparea noastră ca 
în proiectele de execuție a școlilor 
ce se vor construi să fie prevăzute, 
începînd cu anul 1973, săli de gim
nastică, precum și terenuri sportive 
în aer liber.

La realizarea tuturor acestor o- 
biective își vor aduce contribuția 
toți factorii cărora le revin sarcini 
reieșite din Legea sportului.
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B r. să ne voroeascâ despre munca 
t calitate de președinte ai asocia- 
sportive t „Vreau să precizez, în

Sint mai mult de trei ani de cîhd, 
zi de zi, pe schimburi și pe atelie
re, gimnastica în păuza de pro
ducție s-a instaurat cu drepturi 
depline la Fabrica de confecții Va
slui. La început, ne mărturisea pre
ședintele asociației sportive, mun
citoarele nu participau cu prea mul
tă tragere de inimă la această ac
țiune. „De ce să pierdem cinci mi
nute, din cele 20 cite totalizează 
pauza, făcînd gimnastică. Doar n-am 
venit aici să facem sport" — spu
neau ele.

Dar aceasta se înțimpla în toam
na lui 1969. După numai o lună de 
gimnastică in timpul pauzei — o 
repriză de 5 minute — ele s-au o- 
bișnuit intr-atit cu mișcarea, incit

Abia în ultimul timp în județul 
Vaslui au început să prindă contur 
cîteva ramuri de sport de la care 
așteptăm, într-un viitor nu prea 
îndepărtat, performanțe de valoa
re. Pe baza rezultatelor obținute 
de sportivii noștri, a bazei mate
riale existente, ne-am profilat, sau 
sinlem pe cale de a ne profila, pe 
următoarele discipline : atletism, 
rugby, fotbal, handbal și volei.

Sintem în măsură ca acestor ra
muri de sport să le asigurăm o dez
voltare corespunzătoare, întrucît 
atit la Vaslui cît și la Birlad vcm 
avea baze sportive complexe. Asi
gurarea, pe de altă parte, a unui 
calendar competițional pentru dis
ciplinele amintite, la toate verigile: 
copii, juniori, seniori, precum și 
concentrarea celor mai bune ele
mente în secțiile de performanță 
ne dau garanția obținerii unor re
zultate bune.

în ceea ce privește atletismul, la 
Vaslui și Birlad au fost înființate 
centre de antrenament, încadrate 
cu cadre corespunzătoare. Printr-un 
proces de instruire susținut, folo
sind metode științifice de pregătire, 
am reușit să ocupăm cîteva locuri 
fruntașe în întreceri cu caracter 
național. în 1969, la finala cam-

pionatului republican al copiilor, 
eleva Doina Crăciun a obținut pri
ma medalie de aur pentru județul 
nostru. Proba la care ea s-a evi
dențiat a fost săritura in înălțime. 
Tot atunci, alleții birlădeni au ob
ținut 2 medalii de argint prin Ma
rius Gociu la aruncarea mingii de 
oină și Doina Crăciun la săritura 
în lungime.

Activitatea rugbystică, după cum 
este cunoscut, și-a găsit un pri
elnic teren de dezvoltare la Bîriad. 
Noi vom sprijini, în continyare, 
secția de pe lîngă asociația sporti
vă a Fabricii de rulmenți, din a că
rei pepinieră, să nu uităm, au ple
cat sportivi de frunte ai tării ca : 

* -• ' M.Gh. Rășcanu, S. Bărgăunaș, 
Bucos, N. Duță și multi alții.

Caracteristic pentru toate cele 5 
discipline sportive este faptul că 
singura noastră sursă de selecție 
sînt școlile. De aceea, măsurile pe 
care le-am luat s-au îndreptat că
tre întărirea grupelor de copii și 
juniori din școli. în colaborare cu 
Inspectoratul de înVățămlnt am or
ganizat un campionat județean de 
handbal (băieți și fete) al elevi
lor. în turul și returul acestei im
portante competiții au fost angre
nate, în anul școiar care s-a înche-

pe cu-

ju- 
ca-

iat, aproape toate școlile de 
prinsul județului.

Se face puternic resimțită, în 
dețul Vaslui, lipsa unor cadre 
lificate pentru catedrele de edu
cație fizică. De aceea, ne-am pre
ocupat și ne preocupăm continuu 
de selecționarea celor mai buni ab
solvenți ai școlilor generale și de 
indrumarea lor către facultățile de 
educație fizică și sport. Aș su
gera, în vederea completării, in vi
itor. a necesarului de cadre, ca 
I.E.F.S. să repartizeze, să zicem. 5 
locuri județului Vaslui la exame
nul de admitere, noi obligindu-ne 
să trimitem 20 de candidați, din 
care 5 vor reuși, probabil, la ad
mitere. Vom avea, astfel, garanția 
că după terminarea studiilor acești 
tineri vor reveni în județul nostru, 
avînd calificarea corespunzătoare.

în încheiere, voi menționa că și 
sportul de nivel mediu — campio
natul județean, orășenesc — se 
va bucura de mai multă atenție din 
partea tuturor factorilor răspunză
tori.

venirea lui i 
să fie folosit 
fost destinat.

Cum a re 
să mobilizezi 
și celelalte c 
jarea acestoi _______ ___ ___
chiar el : „Copiii au prestat mai multe 
zile de muncă pentru cooperativa a- 
gricolă de producție din comună. Cu 
banii încasați de Ia C.A.P., precum 
și cu sumele strînse din cotizațiile 
membrilor asociației sportive, ca și 
cu banii adunați din valorificarea 
plantelor medicinale, am constituit un 
fond destul de mare, pe care J-am in
vestit In amenajarea terenurilor". 
Profesorul ne-a vorbit, apoi, de re
zultatele obținute de echipele de hand
bal, băieți și fete, ale comunei. Ele 
sint formate din elevi, în majoritate, 
dar in componența lor intră și lucră
tori din cooperativa agricolă de prev 
ducție. Doi ani la rind băieții au ocu
pat primul loc pe județ în competiția 
de handbal din cadrul „Cupei tinere
tului de la sate", iar fetele au cîști- 
gat locul III in aceeași competiție. 
Acum sînt atit de muiți handbaliști 
și handbaliste Ia Vulturești, incit se 
pot forma 4 echipe de băieți și 3 echi
pe de fete.

it acest tinăr profesor 
elevii, părinți: elevilor 
Ire didactice la amerj- 
terer.uri ? Ne-o spune

'eso:

★

GHEORGHE ALEXANDRU
președintele C.J.E.F.S. Vaslui

In 1971, în comuna Livada din ju
dețul Satu Mare, avea loc faza finală 
la volei, din cadrul „Cupei tineretului 
de la sate“. Era prezentă acolo și 
echipa asociației sportive din comuna 
Stănilești. campioană sătească a jude
țului Vaslui. Atunci l-am întilnit pen
tru prima dată pe președintele acestei 
asociații sportive, Sergiu Bejan.

L-am reîntîlnit acum chiar în co
muna sa. El continua să fie preșe
dinte al asociației sportive și căpitan 
al echipei de volei. După antrena
mentul pe care l-a făcut în vederea 
participării la faza județeană de volei 
ce a avut loc în comuna Codăiești 
(echipa a devenit, din nou, campioa
nă județeană), l-am rugat pe Sfirgiu

INVITAȚII

LA ȘTRAND
Și în orașul Birlad există un 

ștrand bine amenajat. Bazinele de 
înot, terenurile de volei și hand
bal din incinta ștrandului sînt zil
nic populate de amatorii de odihriă 
și mișcare. Pentru copii funcționea
ză, pe toată durata verii, centre 
de inițiere în înot.

t,a punctul Recea din orașul Huși 
a fost terminată amenajarea ștran
dului în aer liber. Localnicii au a- 
ctim la dispoziție două bazine de 
incit, un lac de agrement cu bărci, 
o popicărie cu o pistă, precum și 
^Menajări joaca

a
să-fiAmplasat la liziera țiițți păduri, ștrandul din Birlad este locul de refugiu al multor localnici dornici

Intrucît — cel puțin deocamdată 
— predominantă în 
este activitatea cu 
ment și destindere, 
direcție ne orientăm 
ocupările. în orașul Vaslui și în 
municipiul Birlad sînt în contruc- 
ție, ca urmare a preocupării Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, două zone de sport și 
agrement care vor asigura, în bună 
măsură, condiții optime pentru 
practicarea diferitelor discipline. 
La început, cum am arătat, va fi 
sport pentru destindere, dar cu 
siguranță, după 
performanța.

îmbunătățirea 
de masă la sate 
număr cit mai 
tineri și tinere, în practicarea spor
tului sînt preocupări permanente 
ale organizațiilor U.T.C. Ele vor 
desfășura o activitate susținută 
pentru o cît mai largă diversificate 
a competițiilor sportive. Accentul 
va fi pus pe antrenarea sătenilor 
la activități tradiționale cum sînt: 
oină, trînta, precum și jocurile spor
tive distractive organizate cu pri
lejul duminicilor cultural-sportive.

Obținerea unor performanțe spor
tive care să facă cinste județului, 
cu alte cuvinte întărirea activității 
de performanță, este și ea în aten
ția noastră. Pînă la sfîrșitul acestui 
an se va asigura încadrarea tuturor 
secțiilor de performanță , din aso
ciațiile sportive cu antrenori co
respunzători și se vor lua măsuri 
pentru întărirea muncii în grupele 
de copii și pionieri.

Tot ceea ce ne-am propus să re
alizăm în ridicarea pe o treaptă 
superioară a sportului vasluian va 
deveni faptă, în mod cert. Stau 
garanție succesele de pînă acum, 
dar și dorința noastră, a tuturor 
celor răspunzători, de a avea un 
tineret puternic și sănătos, apt să 
răspundă prin muncă avîntaiă sar
cinilor edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

județul Vaslui 
scop de agre- 
către această 
îndeosebi pfe-

aceea, va veni și

activității sportive 
și antrenarea unui 
mare de cetățeni,

0 FOTOGRAFIE...
acum nu se mai pot dispensa de 
ea. Cîteva muncitoare cu care in 
stat de •vorbă ne spuneau că acum, 
sînt interesate să nu piardă repri
za de gimnastică. Maria Tunarii și 
Olimpia Vulpescu sint de părere — 
și nu se poate să nu fii de acotd 
cu ele — că cele cinci minute de 
gimnastică zilnică le ajută foarte 
mult în menținerea sănătății, finind 
seama de faptul că locul lor de 
producție le impune o poziție per
manent statică.

De altfel, cum se vede și din fo
tografia realizată de St. Zanet, in 
schimbul de după-amiază al secto
rului II al fabricii, toate muncitoa
rele participă la exercițiile de gim
nastică.

primul riad, că am găsit la toți facto
rii din comună înțelegerea necesară 
pentru hunul mers al activității spor
tive. Președintele consiliului popular 
si ceț al cooperativei agricole de pro
ducție ne sprijină ori de cite ori le 
cerem acest lucru. Cu contribuția vo
luntară a locuitorilor comunei, tineri 
in marea lor majoritate, dar și virst- 
nici am reușit să amenajăm • bază 
sportivă foarte utilă : două terenuri 
de fotbal, patru de volei, unul de 
handbal și altul de oină".

în aceste condiții, tinerilor de la 
Stănilești nu le-a fost greu să organi 
zeze, In mai multe rinduri, dumlnic 
cultural-sportive care s-au bucura 
atit de participarea majorității locui 
torilor comunei, cit și de a celor di: 
localitățile învecinate, Lunca Banului 
și Pogănești. Acum, echipa de oină 
a tinerilor din Stănilești, care în acest 
an a ocupa*, locul IV in etapa de zonă 
a „Cupei României" Ia oină — se an
trenează pentru a reedita performanța 
de anul trecut : cucerirea titlului de 
campioană județeană.

CADRE DIDACTICE, DAR-TOTODATĂ-
SI INSTRUCTORI SPORTIVI»

Iată, Intr-adevăr, un mod original 
de a acorda carnete de instructori 
unor tineri care în toamnă vor de
veni cadre didactice în școlile sătești. 
Este vorba despre inițiativa profeso
rului Dumitru Miță de la Liceul pe
dagogic din Birlad : 150 dintre absol
venții din acest an ai Liceului au 
urmat cursuri de instructori sportivi 
la handbal, volei și atletism. Odată 
cu diploma de absolvire și, cu repar
tizarea ca învățători, ei au fost in
vestiți și cu calificarea de instruc
tori sportivi. aDe cîtă nevoie va fi 
de ei in asociațiile sportive sătești 
unde vor 'merge, cite probleme vor 
rezolva acești tineri, cîți copii se vor 
„molipsi** de la ei de pasiunea pen
tru sport, nu este cazul să mai in
sistăm.

La 15 septembrie, odată cu primul 
sunet de clopoțel al noului an școlar, 
Lina Drăgan, instructoare de volei,

Ioana Iamandache — atletism, Eliza 
Jantea și Emil Anton — handbal șl 
ceilalți, vor fi dascăli dar și instruc
tori sportivi în localitățile unde vor 
fi repartizați.

Am discutat despre această iniția
tivă cu profesorul Vasile Tămășanu, 
vicepreședinte al Consiliului orășenesc 
pentru educație ftzică și sport Birlad. 
Interlocutorul nostru ne-a spus :

— Din punctul nostru de vedere, 
al nevoilor pe care le resimțim de 
instructori sportivi pentru sate, ini
țiativa de la Liceul pedagogic ni se 
pare deosebit de meritorie. Să ne gîn- 
dim numai că acești tineri care ău 
devenit instructori sînt, în același 
timp, cadre didactice și, deci, vor 
avea o foarte mare autoritate acolo 
unde își vor desfășura munca. Ei vor 
putea, fără îndoială, să atragă un 
mare număr de tineri în practica
rea sportului și, ceea ce este foarte

Important, vor fi legați de soarta 
sportului din comuna sau Satul res
pectiv. împreună cu cbmitetul orășe
nesc U.T.C., direct interesat în asi
gurarea de cadre de instructori spor
tivi pentru sate, vom lua măsuri ca 
și absolvenții altor școli să fie pre
gătiți pentru a deveni instructori spor
tivi. Cei mai buni dintre ei vor fi 
recomandați pentru cursurile fără 
frecvență ale școlii postliceale de an
trenori.• ••••••••

„LEGENDĂ

Șl ACTUALITATE**

la a treia ediție

CREIONĂRI DESPRE „RULMENTUL"
Asociația sportivă „Rulmentul" din 

Bîriad să numără prîhtr# primele din 
județul Vaslui. Aici se desfășoară o 
bogată activitate competițională de 
performanță și de masă.

Discutînd cu Emil 16vu, secretarul 
asociației, am aflat că echipa de rugby, 
participantă la campionatul divizio
nar A Și-a reînceput pregătirile, după 
scurta vacanță estivală. Să fac in
tense pregătiri și la echipa divizionară 
de fotbal C, urmînd ca în foarte scurt 
timp să-și" reia activitatea sportivii 
din secțiile de haltere și lupte greco- 
romane.

în anul 1971, aproape 2000 de mun
citori — forjori, strungari, rectifica
tori, lăcătuși, electricieni — ău fost 
pr mți la competițiile de casă orga
nizate de consiliul asociației sportive, 
în acest an. în competiția dedicată 
Conferinței Naționale a P.C.R. au par
ticipat 8 echipe de fotbal, reprezen- 
tînd toate secțiile fabricii. Întrecerea 
tradițională „Cupa RulmentuU la fot-

■ ■ ■

băl, handbal, volei, înot, atletism s-a 
bucurat și ea de o participare nu
meroasă. Acțiuni inedite în activita
tea asociației în acest an concursul 
de motorete „Mobra“, cursa ciclistă 
Bîriad—Vaslui și retur.

Se fac pregătiri încă de pe acum 
pentru ca activitatea sportivă pe 
timpul iernii să nu scadă câ ritm. 
S-a instituit „Cupa a XXV-a aniver
sare" la disciplinele șah, tenis de 
masă, săniuțe, schi și handbal.

Să amintim cititorilor că la Fabrica 
de rulmenți din Bîriad își desfășoară 
activitatea, în calitate de maistru prin
cipal, cunoscutul arbitru de fotbal 
Nicolae Hainea. El este și membru al 
consiliului asociației sportive, și în a- 
ceastă calitate sprijină efectiv munca 
asociației. Ca președinte al colegiu
lui bîrlădean de arbitri, Nicolae Rai- 
nea a instruit pînă acum trei promo
ții de arbitri de fotbal. Printre a- 
ceștia se află și o promoție de ar
bitri țlșvj ai ljcșșior din locftUtatș,

Movila lui Burcel, simbolul glo
riei străbune, pagină din istoria lup
telor moldovenilor conduși de Ște
fan cel Mare, a fost locul desfă
șurării Celei de-a treia ediții a ma
nifestării „Legendă și actualitate**.

Urmărind readucerea în memo
rie a trecutului de luptă al po
porului nostru, a marelui domni
tor și a legendei legate de figura 
țăranului Burcel de prih părțile 
Micleștiului, manifestarea organi
zată de Comitetul județean U.T.C. 
a prilejuit o emoționantă lecție de 
istorie și patriotism. Pe lingă ma
nifestările culturale care au avut 
loc cu acest prilej, pionierii din 
județul Vaslui și invitații lor din 
județul Iași au organizat tradițio
nala întrecere de tragere la țintă 
„Arcașii Iul Ștefan", precum și 
curse de carturi, întreceri de judo,

Pagină realizată de 

j Ion GAVRILESCU
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NORILORPRIMA OARA DEASUPRA
observat și i-a- adoptat

DIN FOTBAL

peseu l-a ._
metoda de a sări cu rezultate destul 

e bune.
Neuitate

EDIJIA A XIX-A
Locul : Ciudad de Mexico (Me

xic)
Data : 12—27 c^ciombrie 1968
Parncîpanțî : 6059 de spo-rtivi 

(din- cafe 841 femei) din 113 țări.
In program : 19 discipline spor

tive. cil 172 de probe.
Sportivii români (87 participanți) 

aii concurat la întrecerile din 9 
sporturi, obținind 4 medalii de 
âur (atletism. caiac-canoe, scri
mă), 6 medalii de argint (atle
tism. tir, box, lupte greco-roma- 
ne. caiac-canoe) și 5 medalii de 
bronz (caiac-canoe. scrimă, box, 
lupte greco-romane). precum și 
puncte (la caiac-canoe, lupte gte- 
co-romane și libere, scrimă șl 
tir).

CLASAMENTUL NEOFICIAL

I

PE MEDALII
Aur Argint Bronz

1. S.U.A. 45 27 34
2. U.R.S S. 29 32 30
3. Japonia 11 7 7
4. Ungaria 10 10 12
5. R.D.G. 9 9 7
6. Franța 7 3 5
7. Cehoslovacia 7 2 4
8. R.F.G. S 11 10
9. Australia 5 7 5

10. Anglia 5 5 3
11. Polonia 5 2 11
12. ROMANIA 4 6 5
13. Italia 3 4 9
14. Kenla 3 4 2
15. Mexie 3 3 3

CLASAMENTUL neoficial
PE PUNCTE

1. S.U.A. 713,50
2. U.R.S.S. 592,50
3. R.E>. Germaină 238
4. ungaria 194
5. Japonia 190
6. R.F. a Germaniei 184
7. Australia 139
8. Polonia 125
9. Franța 122

19. Anglia 107
11. Cehoslovacia 103.50
12. Italia 102,50
18. ROMANIA 100.50
14. Mexic 73
15. Bulgaria 66

*

Olimpiada se menține în exotic s 
la ediția următoare, desfășurată pe 
fastuoasele și modernele are: 
Ciudad de Mexico; într- 
unio în care vestigiile az 
Piramida Lunii și freset 
queiros se amestecau 
straniu, sub zborul c 
chipurile de „indios 
„Șarpelui cu pene“ 
televizoarelor 
toată poezia c 
tinere și încîni 
— Olimpiada.

Jocurile 
„Olimpiada 
„Olimpiada 
înaltul 
2 400 m 
de oxige

Viorica Vueopurae*. U «i- 
riwa ee~e »-» mlal

i proba a 
vreme ce ,.su 
gafă de „ura 
).y secunde. CaS

>r era continuată de 
ia 4B0 m. Tommie Sir 
m, Ralph Doubell 1:44 J 

Viktor Saneev 17.39 m .a 
Wyomia Tyus 11 s la 

?laf feminin. Una din ma-.e 
ze ale concursului atletic este 

de românca Lia Mano.u
5-a prezență în arena 
la vîrsta de 36 ahi, cis
de aruncare a discului, 
pe recordmena lumii

’a «a 
la a 

pkă șî 
proba 

invingind-o . 
din acea vreme : vest-germana Lie- 
sel Westerman n. Atletismul româ
nesc feminin își completează pano
plia de medalii ou două splendide 
„arginturi" : Ileana Silai la 800 m 
plat și Mihăela Peneș la aruncarea 
suliței.

Atletismul evidențiază la Ciudad 
de Mexico asaltul continentului ne
gru, „revolta” sportivilor celei de-a 
treia lumi care domină probele de 
fond cu irezistibilii : Kipchoge 
Keino, Naftali Temu, Ămos Biwoft 
și Mohamed Gammoudi. Bikila 
Abebe, legendarul erou al marato
nului de la Roma și Tokio, abando
nează la km 35, dar faima Etiopiei 
este salvată. Mamo Wolde, aflînd că 
fratele său e în suferință, atacă eu 
disperare pe ultimii 10 kilometri și 
intra primul de stadion. Ciudățenia 
Olimpiadei este americanul Dick 
Fosbufy care la săritura în înălțime 
atacă ștacheta cu capul înainte. 
Fantezistul Dick cîștigă însă meda
lia de âur, și el lansează un nou 
stil. Prezehtă acolo, Cornelia Po-

vor rămîne (chiar dacă, 
se : doar parțiale) și succesele
xen.or Ion Monea (finalist) și 

>;ra: Cuțov (învins în semifinale 
Ron Harries, care va deveni 
z-n olimpic), ale maeștrilor ca- 

fiii Deltei Ivan PatzăiChin și 
Sergnei Covaliov (cărora nici un alt 
echipaj din lume nu le-a putut re- 
z;s*a în cursa finală), ale caiacistei 
Viorica Dumitru (medalie de bronz), 
ale luptătorilor în stilul greco-ro- 
man Ion Baciu (locul 2), Simion Po
pescu Și Nicolae Martinescu (locul 
3), ale ..fnușchetarelor floretei de 
bronz" (Olgă Szabo, Maria Vicol, 
Ileana Gyulai, Ecaterina Stăhl și 
Ana Pascu), ale pistolarului și cîn- 
tărețului de muzică ușoară Marcel 
Roșea (medalie de argint).

Olimpiada mexicană, la care au 
luat parte reprezentanții a 113 țări, 
a însemnat pentru sportul româ
nesc, ținînd seama de amploarea și 
greutățile întrecerii, cel mai consis
tent succes realizat de-a lungul par
ticipării sale la Olimpiadă : adică 
15 medalii — 4 de aur, 6 de argint 
și 5 de bronz, clasarea a numeroși 
concurenți în primele șase locuri de 
onoare, deși România participare la 
numai 9 ramuri sportive din 19 în- 
srise în program. Sportivii ce ne vor 
reprezenta la Miinchen vor trebui 
să ia bine aminte la acest palma
res, pe care au datoria nu numai 

gsă-1 păstreze, dar Și să-1 întreacă.
Totodată, pe scena Olimpiadei'din 

Țara aztecilor sportivii țărilor so
cialiste au fost mereu în frunte, ast
fel că reprezentanții a 10 țări so- 
cialiste au cîștigat peste 40 la suta 
din totalul medaliilor unei compe
tiții 
tivii

la care fuseseră prezenți 
a 113 națiuni.

spor-

ULTIMA OLIMPIADA ROMANTICA?
r- se 3 Olimpiada din 
—c:r- o oră om cele 
s C .ii j ds Mexico, pe 

:• C5 Deportes, la Audi- 
sau pe oricare 

r-. :r. e-. ’.z z ==seo de la Reforma,
etos detit O«o«nps Elisees din Paris, 

„maria- 
pentru cițiva pesos, 

ne-a dat satisfacție, fie 
oe fetele și băieții noș-

u trecu* 
Mex c si 
oproepe 

stadio- jl Az.*» 
torium Noooa 
stradă, ce ’C | 
cu nimic 
și pînă I 
chis* i*i

Flecan 
soo^- •* 
fri, 
aceț* o<

A fo* 
câ tntragel 
per t pl-ă 
incit avec 
totul se pe*n 
suflete, __  _ __ _ __ __ c
imensa bară a sc*-srcc e. N-os fi vrut să incep cu 
sfîrșitul, 
dioasă 
prile sâ ' — -zz z »z~~ u ta vreodată ca
pe lingă cc: - se -*cut de cele 15 medalii,
încîntarec .'—ev c^e ce—s—e ae stadionul Azteca 
și, apoi, in <xcț_! . — “ ^eeric, ne va rămîne ’n 
inimi, pe viață.

Faptul că în ceea c—as'e'ă de f estă copleșitoare 
sportivii români cu av_s un -oi de solist' cu primadone 
ca Lia Manoliu, Vior'co Viscopoiecnj, Mihaeia Peneș 
și Ileana Silai, oat-j fe"e ce aur si c-c nt, cu tenori 
ca Patzaichin, Covc av. Rașca Cu'ov si Martmescu, că 
lotul olimpic român p'ecot cu ’xc e pe morile pla
touri mexicane a reciizat tctvs ce e mal substanțiale 
pagini de glorie sportivă ’C”z~îzs:i Mexkul devine 
pentru noi un ansamb'u de mori sc‘'s'oc‘

Totul a fost atît de frumos: sfiri-.ra Vioricâi, cu 
record al lumii, țîșnirea tr'.~ z ă a Pctzc chin si 
Covaliov, dar parcă nimic --a fes* — c ‘ru—os ca vic
toria Liei. Ploua des, mărur* pe sac-c-. Azteca si 
Lia Manoliu, cu o aruncare a d seu u 'a 56 23 m, dar 
cu brațul rănit, aștepta cu su- e . la gură l • mele 
încercări ale marei sportive cc-e es‘e Liesel Wester
man. A venit și ultima aruncore s Lese n-o putut s-o 
învingă pe Lia. Și atunci, in ploaie, cu nasul si um
brela turtite de sîrma grilajului, am trăit u-.a d n ce:e 
mai emoționante scene sportive ale vie) Teie.: arn 
văzut-o pe Lia izbucnind în plins, acoperi:-aj-si fota 
cu mîinile, prăbușită de fericire, și pe această s-perbo 
Westerman venind s-o felicite pe Lia, s-o :~-orotișeze, 
să n-o mai lase sâ plîngâ, ca și cum Westerman ar fi 
cîștigat medalia de aur și Lia ar fi pierdut-o..! In ace
lași timp, am simțit o strîngere de mina, fierbinte.

__  _ _____ _ _ Elisees din 
■ pia|v acolo unde celebrii

JLas Golaadrnos
eri nrâM a Mex c 

aăernâ le prârai rind --  ------
dforaM de ineditul locurilor și_ de 

ir, s —c TKCri, 
pdrAws

zz~.z~ c Olimpiadă romantică, pentru 
* c ’ ce o^e-esc și de cald a aco-

r glîl tot ceea ce era tehnic și mecanic, 
câ nimeni n-a re'giaf nimic, că 

ce frase cu acele mii și zeci de mii de 
Sportra p speOotori, care se îniănțuiau înlr-o

Cw ' mile Icrg deschise,

însd aoianBitaAeci de închidere a fost qran- 
ca o Oda o baarieL Toii cei care om avut 

pvfea u ta vreodată că

țapul. Era fratele Liei, inginerul Țucu Marto- 
de statul nostru la studii în S.U.Â., venit de 

______ Ti vadă sora mai mare la Olimpiadă. Ne^am 
îmbrățișat. Plîngea și el de fericire. Firește, că mi-au 
dat lacrimile. Prin pînza lor, prin stropii de ploaie, thă 
îhforceam atunci, în 1968, cu 20 de ani înapoi și îi 
vedeam pe cei trei frați ManoliJ, copii, Lia, Țucu și 
cu Ina, pe terenurile de la Drept, uitîrtdu-se la noi cei 
mai mari, așteptînd să le eliberăm terenul de volei și 
baschet, să joace și ei. Erau cei trei copii ai unor pro
fesori harnici și modești...

Au fost la această blimpiadă din Mexic și imper
fecțiuni. Unii s-au plins de lipsuri în organfzare, de 
distanțe, de întirzieri șt în bună parte au avut drep
tate. Dor în ochii fiecărei gazde se citea dorința de 
a îndrepta pe loc, de a te servi ca pe cel mai drag 
oaspete, astfel că, pică în cele din urmă, totul deve
nea perfect. Olimpiadei din Mexic i s-a spus „Olim
piada 
la cei 
o vom 
chise",

încă ......
cheta viitoarei Olimpiade de *c ML-'c-en, asa cum vom 
vedea aproape sigur la Mvnchen mocheta pentru 
Montreal 76. De atunci cr- cc-s’=-z‘ cc Jocurile Olim
pice 72 vor fi o minune a tehnici. Fe ăislanțe scurte, 
cu aglomerație de fier, beton si plastic, cu tehnică 
cea mai modernă. Macheta s-a e-c:. c- -‘c: a Jocu
rile Olimpice se vor desfășura intr-z» laborator, in 
care nimic nu va fi greșit. Tolui va ' ce-’e-c’ Au c'esc.t 
și performanțele, ajutate de reve c* a te _ ~ ~-'e-
riale, aparatură, echipament pentru spart Se ioana 
chiar că s-a inventat substanța ontidep •« 
pierde imediat după concurs urma doo 
aceste diabolice pilule antisport nu-s c 
la îndemîria unora și dacă este asa vc 
panie mondială de distrugere, similară cj 
triva bombelor nucleare...

Au trecut doar 4 dhi de la Ciudad oe i
sportivii au devenit din ce în ce mai meit ît-bcri:*: 
tehnicii și medicinii aplicate în sport. E at'occe • 
pul cînd antrenorii vor deveni la rindul ior 
nați medicilor. Ce va fi la Montreal în_ acest cz: ‘ 
încă o Olimpiadă, două, mai departe? Dar ce ■: 
apoi ? Ne vom înapoia la simpla loacă ?

Probabil câ si la Olimpiada din Mexic a fost voroa 
de cîte ceva din cele de mai sus. Ddr dtîf de puțin n 
comparație cu ceea ce s-a avansat și se profilează in 
materie de concurență sportiva pe țoale planurile, înc'* 
ne punem întrebarea dacă nu cumva Olimpiada 
mexicană va rămîne ultima Olimpiadă romantică, din 
toate punctele de vedere...

Am întors < 
liu, trimis < 
acolo sâ-și

cu respirația scurtă' din cauza aerului rarefiat 
2 000 de metri ai platoului mexican, dar noi 
ține minte ca pe o Ol mpiodâ a inimilor des- 
ce cu greu va pu*ec fi reeditată.
de atunci, din 1968 a- văzut la Mexic rha-

ittfflK
9
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CORNELIU TATU, CÎMPENI. „Ajn 
citit in revista „Sport" o prezentare a 
echipei F.C. Argeș, in care se spune că 
Piteștiul se înscrie, alături de București, 
Timișoara, Arad, Ploiești și Brașov, pe

lista celor 6 orașe care au cîștigat cam
pionatul țării, la fotbal. Oare în Ioc de 
Brașov nu trebuia scris Oradea
Ar fi fost o greșeală, întrucât nici o

orașe care au cîștigat cam-

echipă orădeană n-a cîștigat campiona
tul tării, la fotbal. V-ați gindit. se pare, 
la Progresul I.C.O. Dar această echipă 
orădeană n-a cucerit campionatul, ci 
„Ctipa României44 și a trecut atâta vre
me de-atund, in^ît mă mir că mi-aduc 
aminte !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Vă refe
riți la reportajul din 
se Spunea că mai mult de jumătate • 
tre admiratoarele care l-au scris 
Năstase. în zilele Wimbledonului, îl 
reau în căsătorie.

„Sportul”, în care 
~ ‘ - dln- 

i lui 
ce-

Nu.

Din atîtea cîte speră 
Să-f obțină verigheta, 
Doar pe una 6 preferă î 
Și aceasta e... «A CHETA ’

IOSIF SUTH, CLUJ. Vă rugăm Să 
scuzați pentru intîrzierea cu care 
răspund, dar mi-a trebuit timp, nu 
mă, pînă ce v-am descifrat scrisul ! 
cum ați presupus, prin participarea ei 
la a 6-a Olimpiadă consecutivă, marea 
noastră atletă Lia Manoliu realizează un 
record neatins de nici un alt sportiv 
din lume

mă 
vă 

Elu- 
Așa

UN GRUP DE SALARIAȚI DE LA

FOTBALi Stadionul Repu
blicii, de la ora 17,30, turneu 
feminin; Stadionul Progresul 
(str. Dr. Staicovici), de la ona 
10. meciul amical Progresul 
— Mașini unelte.

SĂRITURI IN APAi Ștran
dul Tineretului, de la orele 
10 și 16, Campionatul națio
nal de juniori.

TENIS DE MASAi Sala de

la Stadionul Republicii, de la 
ora 9, concurs organizat de 
clubul sportiv Voința Bucu
rești, pentru jucătorii nelegi
timați (seniori și senioare, ju
niori și junioare, copii pînă 
la 12 ani).

VOLEIi Sala Floreasca de 
la ora 18, Intîlnirea interna
țională masculină România — 
S.U.A.

MĂRCI ROMÂNEȘTI DEDICATE J O
ce&eflalte valori variind între 7 000 (io 
bani) și 1 000 000.

Această emisiune este completată cu 
două colite, fiecare în valoare de 6 lei, 
desenul uneia dintre mărci înfățișînd 
noul turn al postului de televiziune din 
.Miinchen, â-vînd ca fundal o vedere din 
afară a stadionului, iar pe margine co- 
lița are desenat un satelit de telecomu
nicații. Cea de-a doua colită are marca 
dantelată, desenul acesteia renrezentînd 
o probă din Jocurile Olimpice, cu ve
derea interiorului stadionului olimpic. 
Amîndouă colitele, tipărite în același 
sistem ca și mărcile, sînt machetate de 
către graficianul Gheorghe Bozianu.

Ministerul Poștelor și Telecomunica
țiilor a emis o serie de mărci poștale, 
dedicate Jocurilor Olimpice de la Miiji- 
chem

Noua serie de mărci cu temă olimpică 
este formată din șase valori, ale căror 
desene înfățișează următoarele discipline 
sportive : polo pe apă (valoarea de 10 
bani), tir (20 bani), aruncarea discului 
(55 bani), gimnastică fempi (1.55 lei), 
canoe (2,75 led) și scrimă (6,40 lei). 
Toate mărcile au îh pârteâ de sus de
senate cele cinci cercuri olimpice sim
bolice și legenda „Miinchen 72“, fiind 
tipărite în sistemul „tipar adine-4, pe 
hirtă# drofno în patru culori, cu dihien- 
siuhile de 34/42 . mră, d-upă fnâch&tele 
semnate de graficianul Vincențiu Grigo- 
rescu. Cel mai mic tiraj este cel 
mărcii de 6,40 lei (350 000 exemplare),

O NOUA
CARTE

OLIMPICA

I

7 ARBITRI STRĂINI 
LA CURSUL DE LA PIATRA NEAMȚ

Astăzi începe la P. Neamț un curs 
de arbitri, la care au fost invitați 
să participe, pentru un schimb de 
experiență, cîțiva arbitri de pește 
hotare. Este vorba de: I. Mațko»ici 
(Iugoslavia), S. Vedat (Turcia), L. 
Neubauer (Utiganâ), M. Ciukov (Bul
garia), Konrad Karlie (R.F.G.), P. 
Tsouvaras și I. Papaioanou (Gfecia).

NOI CERERI
DE TRANSFERARE REZOLVATE

Jucătorul C. Dumitriu (Progresul) 
a fost transferat, avînd dezlegare la 
Steaua București, iar Pîslaru și GH- 
gore (Steaua) la Progresul București, 
în baza unei înțelegeri între cele 
două cluburi. De asemenea, au fost 
transferați cu drept de joc imediat 
(prezentînd dezlegări) la Universita
tea Cluj jucătorii I. Munteanu și Soo 
(C.F.R Clttj), precum și Coca (Ind. 
sîrmii C. Turzii). Catena 1 și II 
(Crișul Oradea) au primit dezlegare 
pentru Jiul Petroșani, Em. Dumitru 
(f,C. Argeș Pitești) și V. Hucâru 
(Electropufere Crâiova) pdfitfu Me
talul București.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
ÎN „CUPA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI"

Deoarece în perioada 4—14 august 
Rapid are perfectate doua t„. 
succesive în Spania și deci nu 
putea participa lă a Vl-a ediție a 
„Cupei Municipiului Bucufești". or
ganizatorii au înlocuit formația bucu- 
reșteană cu Steagul roșu Brașov. 
Astfel că primul joc se va disputa 
între echipa brașoveană și Sportul 
studențesc.

turnee
va

al 
la DORU GROPȘAN (14 ANI)

67,9 LA 100 m SPATE
Sp. 2) 4:53,4, S. Crăciun (Șc. sp. 1>
4:58,8; 100 m spate (f): Ioana Sporea 
(Reșița) 1:19,0, Mădălina Măzgăreanu 
(Șc. sp. 2) 1:19,9, Traute Leutschaft (Ti
mișoara) 1:26.6; 100 m spate (b) : A. 
Horvat (Șc. sp. 1) 69,4, M. Bîcleșan (Re
șița) 1:11,0, S. Angelescu (Șc. sp. 2) 
1:iî,8.

GALAȚI 39 (prin telefon, de la ebres- 
pând^ntul nostru județean). în bazinul 
complexului sportiv Dunărea din loca
litate âu continuat întrecerile câmpîona- 
telor republicane de înot rezervate șco
lilor sportive. Din păcate, o defecțiune 
a Instalației de încălzire a făcut ca apa 
din piscină să fie reeC în a doua zi de 
concurs, fapt cafe a îm-pietat mul&tasu- 
pra rezultatelor.

Cea măi bună performanță a reuniunii 
a fost realizată de reșițeanul Doru Grop- 
șan (14 ani), care a înotat distanța de 
100 m spate în 67,9 (nou 
nai). Iată și rezultatele 
clasați la fiecare probă :

COTrt ’B — 100 m delfin . .
(Tg. Mureș) 1:19,8, U. Oamili (Șc. sp-

Camelia Popa (Ploiești) 
înes Hellebrandt (Reșița) 1:30.7, 

Bunaciu (Sibiu) 1:31,0;
A — 400 m libel* (f) : JuTieta 
(Reșița) 5:30,6, Ana Georgia 
5:42,0. rmola Raduii Mureș)
- * ................ ....  " "p.

S45.7.
100 m 
ișoars) 
[ariana

D. Gfbpșăn’ (Reșița) 67.9. Cr. tttM (Re- 
Șița) 1:14.1. M. Oheescu (Șc. sp. S) 
i:Î5,l; IW m delfin (f> : 
(Timișoara) 1:22,3, Mariana 
șița.) 1:22,5. Edit Puel (Re 
4xi0o m mixt (6) : Șc. 9p.
5:02.1, Șe. Sp. Reșița 5:1 
înlșoâra 5:20,8;

JUNIORI — 400 m "5- L) : A. Hor
vat (Șc. sp. 1) 4:46,4, P. Ghlndarii (Șc.

t. siKr<jf*ot
Colâgul .nostru llie Goga (cu 

prea modestă semnătură pe contra
pagină) a publicat o carte consacra
tă Jocurilor Olimpice, un volum- 
ghid, un adevărat „handboock" pen
tru cei ce vor pleca la Miinchen șl 
mai ales pentru cei ce, de acasă, 
vor urmări Jocurile la televizor sau 
prin Intermediul presei, și la urma 
urmei pentru tați cei interesați de 
problemele mișcării olimpiei.

OLIMPIADELE (Atena 1896 — 
Miinchen 1972) Editura Stadion, 
1972. 155 pag., 5 leî.
Este o culegere de articole Inge- 

fiios înmănunchlate, ptezentînd locul 
de desfășurare a celei de â 20-a edi
ții a Jocurilor, trecînd succint în 
revistă istoria Jocurilor Olimpice 
moderne și antice, supunînd judecății 
publice spiritul olimpic și cîteva din 
excesele sale. Cartea se citește cu 
plăcere, inclusiv prefața idilică a lui 
Teodor Mazilu, care ne îndeamnă: 
„Să răsfoim încă o dată 
pilăriei noastre, istoria 
noastre de a trăi, istoria soarelui a 
luminii și a demnității omului".

EROII

istoria câ- 
buetiriei

netuat 
fusese 

în 
al

KIPCHOGE KEINO (Kenla), 
încă in seamă la Tokio (deși 
ai 5-lea pe 5 000 fn), a devenit 
1965 primul recordman mondial
Africii negre, doborlnd performanțele 
supreme pe 5 000 și 3 000 fti. Originar 
din tribut kenian Nandi, locotenentul 
de poliție keino hu-și cunoaște exact 
data nașterii, știe doar că evenimen-

/

Aurel NEAOU

merge mai de-

IULIA.
supor-

CPCHOGE KEINO

inplat in 1940. Trăind la 
uOLaea de 2 000 m, el s-a adap- 

r âî. bine condițiilor de la 
r a cîștigat magistral proba 

i învingînd toată elita mon- 
E a obținut și medalia de ar

ii ba de 5 000 m, dovedin- 
t unui dintre cel mai ra- 
. Ti ai lumii pe distanțe 

toria sa la Mexico ii va 
Isauna una dintre cele 
sale, care a fost bote- 

întrucit s-a născut 
finalei probei de

o
record perso- 
primilor trei ACTUALITĂȚI
(b) : I. Meder

2)°l!24,i, Fr. ’stige-r (Reșița) 1:25.7: KW 
m delfin (f) : 
1:25,9, *
Cattrisn

COPII 
Mirosu 
(Kețlța) ------------------------ .
5:48.6: 4M tn .liber (W / I- Sveț (Șc > 
2) 4:57,3, I. Fazekaș (Tg. Mures) 
Al. Noapte? (Șc. Sp. 2) 5:0î.6: 
spate (f) : Karin Parutsclt (Tin 
1:16,7, Edit Puel (Reșița) 1:18.2. ? 
Glurcă (Reșița) 1US/L. 100 m s?a 

lĂceseu (Șc.
Aurita Stern 
G’urcâ (Re

șița) 1:24.0: . 2 București 
t Șc. Sp. Ti-

Astăzi incep la Cimpulung Muscel

HlUltLE CVlIilllSAIllll DL ATLETISM
Al LICEELOR CE PROORA'1 Bl IDlCAȚIE FIZICA

din Focșani, Arad, Buzău și Deva, 
întrecerile sînt programate astăzi 

și miine, dimineața și după-amiaza.

DIN HANDBAL
• Intre 11 și 13 august, echipa 

masculină Minaur Baia Mare orga
nizează un turneu internațional cu 
participarea formațiilor Banick Kat
rina (CehbsloVdcid), Metalopldstica 
Sabac IIugoslavii) și Politehnica 
Timișoăra.

• Formația feminină Universita
tea Timișoara va efectua un turneu 
in orașul Hlohovec (Cehoslovacia), 
in cursul lunii august.

• Tot în luna august, noua divi
zionară A Progresul București va 
primi vizita formației ungare Epi- 
tock, cu care va susține cîteva 
jocuri amicale.

• Intre 15 și 17 septembrie, echi
pa masculină Universitatea Cluj va 
primi vizita formației T.S.C, Hof- 
tveist din R. F. a Germaniei.

• La începutul lunii august, echi
pa iugoslavă Vardar Skoplje va 
efectua un turneu în țara nodstra, 
la invitația echipei Politehnica Ga
lați.

® Pentru neprezentare la activi
tatea lotului reprezentativ de juni
ori, handbalistul Tamdș Iosif (Dina
mo București) a fost suspendat pen
tru primele patru etape ale campio
natului republican, divizia A, edi
ția 1972—73.

A.S.C.A.R. BUCUREȘTI. A fost sufi
cient să văd antetul, ca sâ înceapă să-mi 
bată inima l Iată datăle cerute : Năs
tase 1.82 m, Smith 1,96 m. Orantes 
1.80 m.

WILFIRES BARTH, BUZIAȘ. Se pare 
că v-a scăpat numărul din ziarul nostru 
in care confirmam ceea ce spuneți dv. 
SInt cîteva luni bune de-atuncl...

MIHAI VLAHOPOL, BUCUREȘTI. 
N-am înțeles ce doriți ? Să vă trimit re
zultatele consemnate, de-a lungul anilor. 
Intre cele 16 echipe participante la cam
pionatul diviziei A la fotbal ? De ce vă 
trebuie ? Vreți să-ml luați... locul ?

NICUȘOR CHELCAN, SATUL GHE- 
BOAIA. Abia la sfîtȘitul celor 7 pagini, 
atit de greu de citit Pe canicula asta, 
am descoperit epigrama adresat* echipei 
dv. favorite, Petrolul :
Vă cunoașteți bine rolul, 
Deci, de-ndată dați-i viață : 
Scoateți repede Petrolul, 
Din subsol, la suprafață !

OTTO KAUL, BRAȘOV. V-ați luat sar
cina să răspundeți, în 'oeul meu, citito
rului Dumitru Doroci, din Bacău, supor
ter al... Universității Craiova, care în
treba (cu aluzie la Oblemenco), dacă 
există vreo țară în care golgeterul cam
pionatului să nu fie selecționat în echipa 
națională, nici ca rezervă. Șl lată un 
exemplu: anul trecut, golgeterul Cozma. 
de Ia Hortved, că re înscrisese în cam
pionatul Ungariei 26 de goluri, n-a fost 
selecționat în națională, nici ca rezervă.

ION N. TACHE, GALAȚI. Răducanu 
este maestru al sportului, nu maestru 
emerit. Probabil că chiar dacă ăr fi vrut 
cineva să-i înmîneze insigna de maestru

-Cme »=«-. R-t-..gă'pa-.e !
GRIGOM TOLOACA, ALBA

Am sxa din întrebările

TĂLPIteruluj C .Cei care pun
/ pe giro- ;. cumva sint C IZMARI 
/ in fotbal T

NELU GROXUU, OCNA MUREȘ. Vreți 
să corespmzr. -- alți suporteri a: echi
pei Steagul rwt Brașov. Să Ie dau a- 
dresa dv. ~ : strada Grădinii nr-
36. judȘțu: us

ION BADin tt/nedoARA. Ați vrea 
să aveți ca i~ _-e. de la Năstase, o 
fotografie sr. ■■ rachetă. O fotografie, 
de înțeles, bl- ml teta reprezintă un lu- 
cru costisltcK. fo am nu exista ati’.ea 
rachete citi asnăKori are Hie ! Foto
grafia lui Nir» • a veți putea cumpăra, 
în curind. ș; n 'T.rul dv. Cel puțin aș* 
m-a asirafat *r:s-r:a română de tenis.

.r-r : N. CIAUDIU

emerit al sportului, nu știu unde l-ar fi 
găsit pe Răducanu. în poartă. în nici 
un caz. Poate pe la mițlocul terenului I

LILIANA PAILA. RTWNTCII S AR AT. 
Ati pus un pariu foarte mare ? L-ați și 
cîștigat : Dobrin a absolvit liceul, șl — 
ca să folosesc limbajul de la emisiunea

După campionatele republicane 
ale școlilor sportive, recent înche
iate, o nouă competiție deschisă, 
de asemenea, tinerelor speranțe ale 
atletismului românesc se va desfă
șura în orașul Cimpulung Muscel. 
Pe stadionul Liceului experimental 
de atletism, vor avea loc finalele 
campionatelor republicane ale lice
elor cu program de educație fizică. 
După ultimele informații, primite 
din localitatea gazdă a competiției, 
toate pregătirile in vederea creării 
celor mai bune condiții de desfășu
rare» a întrecerilor au luat sfîrșit.

Avînd în vedere bogatele cărți de 
vizită ale unora dintre liceele cd 
reprezentanți la aceste finale — și 
vom nota în primul rînd Liceul ex
perimental din Cimpulung Muscel, 
liceele numărul 2 din Brașov, nu
mărul 8 din Cluj, Nicolae Băleescu 
din Craiova sau numărul 4 din Ti
mișoara — se scontează pe obține
rea unor rezultate de valoare. Cu 
mult interes este așteptată șî evo
luția — pentru prima oară la star
tul unei asemenea competiții — a 
reprezentanților noilor unități de 
acest gen, create în decursul ulti
milor doi anii liceele cu program

t

Concursul tinerilor constructori

SE APROPIE
FAZA FINALA

5 AUGUST, ULTIMA
Ciclul de emlsiuni-concurs pe te

me de construcții tehnice „Ex-Terra 
72‘ organizat de către Televiziunea 

română în colaborare Cu Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor 
și Consiliul. Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, aflat Ia a V-a 
ediție se apropie de faza finală, pro
gramată lă Biiciirești între 9 și 13 
august. Urmărind prin tematica a- 
bordată să dezvolte pasiunea junio
rilor modeliști pentru construcțiile 
tehnice, întrecerea prilejuiește tot
odată prin multitudinea subiectelor 
propuse afirmarea talentelor auten
tice.

Concursul, a cărei fază județeană

zi de Înscriere

JOCURILE MONDIALE 

ALE HANDICAP AȚI LOR FIZIC
între 1 și 10 august se dispută la 

Heidelberg, în R.F.G., câa de a 21-a 
edițe a Jocurilor Mondiale ale han- 
dicapaților fizic (așa-numitele „In
ternational Stoke Mandeville Ga- 
mes“). Invalizii vor putea concura 
la următoarele discipline sportive: 
tir cu arcul, baschet, tenis de ma
să, atletism (aruncarea greutății Și 
a suliței), cursa cu cărucioarele de 
invalizi (contratimp și slălota), scri
mă, bowling, haltere (din poziția 
culcat), snooker (un fei dă biliard 
englezesc) și înot.

Și-au anunțat participarea peste 
o mie de concurenți din 40 de țări, 
printre care și România.

Cu același prilej va avea loc, la 
Heidelberg (3—5 august), și Congre
sul Societății medicale internaționa
le de paraplegie, la Care participă

150 de medici specialiști din toată 
lumea.

Competițiile sportive rezervate in
valizilor reprezintă, fără îndoială, o 
excelentă modalitate de reabilitare 
și de reintegrare pentru cei handi
capați fizic. Sportul se poate mîndri 
că oferă-asemenea posibilități, care 
au înlesnit bucuria de a trăi’ mul
tor oameni, printre care și dublului 
campion olimpic de maraton Abebe 
Bikila.

A

*

/DE LA I E A B S
IvntPtINDEBEA ECONOMICA DE ADMINISTRARE A

SPORT15 ; - - București, Bd. Muncii nr. 37—39, sec
torul X telefon 21 £/ •' angajează de urgență :

— cizmari
— magaziner u- :.i»al (pentru
— merceolog r>mtpai
— achlriRx Rrtatipal
— normtM Mfofottoe. confecții
— deMowr pBtodfoB]

s-a încheiat pentru trimiterea apa
ratelor de coridurs, rtai răminînd 
doar cîteva zile — 5 august ultimul 
termen — este alcătuit din 7 teme, 
după cum urmează: 1. ;,Motorex" 
(cart de curse cu motor Metrom de 
50 cmc), 2. „Astral" (rachetopian cu 
funcție de cosmonavetă), 3. „Inge- 
nius“ (probă completă la care con
curentul poate participa cu una sau 
mai multe din șase construcții la a- 
legere), 4. „Katamaran" (ambarcațiu
ne de agrement pentru o persoană), 
5. „Miniraliu" (competiție între ma
chete de automobile)), 6. „Pentax" 
(probă de îndemînare tehnică cuprin
zând cinci operațiuni pe care concu
rentul le execută succesiv), 7. ,Din 
imaginație ! După Inspirație !“ (la a- 
ceastă temă participanțli pot c 
șirul după preferință și capacitatea 
lor de cunoaștere un obiect funcțio
nal din orice domeniu).

învingătorii vor fi răsplătiți eu 
importante premii pentru fiecare din 
eelg șapte categorii. „Marele premiu 
individual" va consta dintr-uh 
de curse, Iar celelalte premii 
magnetofoane, biciclete, aparate 
etc.

_ Destinat micilor constructori ape- 
lînd la ingeniozitate menit să lăr
gească și să consolideze cunoștințele 
tehnise, finalizînd prin întrecere ac
tivitatea lor „Ex-Terra ’72“ la a V-a 
ediție —• îmbogățită prin experiența 
celor precedente — promite, să fie un 
succes ațît al organizatorilor eît și 
al tinerilor și entuziaștilo’r con
curenți pasionați ai modelismului.

cart 
din 

foto

TURIȘTI
Pe litoral zilele trec repede 1 Rezervațl-vă. totuși, o zl pentru a vizita

BAZARUL NEPTUN
Vasg din lut smălțuit» oblscte d&corative din ip'mn înnnictat »a.vrr< 

sute6 din Paoură Și nulele, bundite,' coîocele si alte
sute de produse adevărate minuni de tndemînare si simt artistic’ 5

• Pentru amatorii de frumos
• Pentru colecționarii de unicate artizanale
• O atracție a litoralului:

metalice

Poligonul de tir Tunari)

organizat de cooperația de eonsurw tn 
Stațiunea Nentun — Mangalia Nord

BAZARUL
NEPTUN



MTERNAȚIONALE DE TENIS
cel ficat în finala de la Dusseldorf • Ț ir iac învins

Mniei j: Austra- 
v.nerea viitoare.

irsă contracrono- 
» cetsfcru celor doua formații, care se 
e trr-r-.a'-. diferite pentru apropiata lor 
ie ia București. Cite unul din viitorii 

-a calificat in finalele

asaltează
John Cooper 

australian rămas în competiție, în pra- 
la Hilversum. Iată ultimele relatări 
agențiile de presă de la aceste com-

celor doua tur-

nee, care iau sfîrșit astăzi. Ilie Năslase 
primul loc la Dusseldorf, după cum 
este singurul 
gul deciziei, 
primite prin 
petiții.

TELEX

DUSSELDORF, 29. Finala probei 
de simplu, u:n cadrul „Marelui pre- 
a..u al Europei”, care se încheie pe 
terenurile iui Rochus-club din Du
sseldorf, va fi disputată de super- 
campionul român IHe Năslase și 
surprinzătorul nr. 1 al gazdelor, te- 
nismanul vest-german Jurgen Fass
bender.

în timp ce Năstase obținea o ca
lificare ușoară, dispunînd cu o vic
torie în trei seturi (6—1, 9—8, 6—1) 
ir, fața adversarului său din semifi
nală, campionul maghiar Szabolcz 
Baranyi, în celălalt cap de afiș al 
penultimei reuniuni a avut loc o 
desfășurare dramatică. Ion Țiriac 
luptase foarte dîrz cu Fassbender 
pînă în setul patru, cînd era con
dus cu 6—1, 5—7, 7—5, 5—3. în a- 
cest moment al partidei, cînd vest» 
germanul era aproape de victorie, 
dar Țiriac opunea încă o puternică 
rezistență, survine o flagrantă gre
șeală de arbitraj. „Așa cum au vă
zut și tribunele — stibliniază cores
pondentul agenției vest-g'ermane de 
știri S.I.D. — o minge a românului, 
ațerizînd în terenul advers, este 
declarată „aut“ de arbitru" Țiriac 
se oprește din joc și apoi abando
nează. Fassbender este declarat 
cîștigător.

în proba de dublu, Ilie Năstase 
face cuplu cu Frew McMillan. Ei 
au învins cu 6—2, 6—4, 6—3 pe 
Bungert — Baranyi. Țiriac ș; Mulli
gan au dispus de Fassbender — 
Pohmann cu 6—4, 6—3, 8—9, 6—3.

Iată și semifinalele probei femi
nine de simplu, încheiate cu re
zultate surprinzătoare: Katja Ebb. - 
ha us — Virginia Wade 7—5. 1—6, 
6—4 ; Pat Walkden Pretoriu? — 
Helga Masthoff 7—5. 6—1.

★
HILVERSUM, 29 (prin telexL — 

Tenismeniî australieni, care au evo
luat în cadrul campionatelor inter
naționale ale Olandei ș:-a . cesem- 
nat capul de coloană ir. pers;ir a 
lui John Cooper. Fostul elev al fai
mosului antrenor Harry Hopman 
a reușit să cîștige un mec: de pres-

Acesta este John 
Cooper, primul 
clasat dintre te- 
nismenii austra
lieni. prezenți in 
turneul de la 
Hilversum (Olan-

pe compatriotul 
considerat prima 
Australiei. Intr-o 

a turneu-

tigiu. învingîndu-1 
său Colin Dibley, 
rachetă a echipei 
semifinală „australiană" 
lui. Cooper a dispus de Dibley, la
mare luptă, cu 1—-6, 5—7, 6—4, 
8—6. 7—5. Adversarul său în finală 
va fi austriacul 
vingător asupra 
Varga cu 7—9, 
6—0.

Patru tenismeni de la antipozi 
vor fi prezenți în finala de dublu. 
Două cupluri australiene au cîști
gat, în semifinale, împotriva olan
dezilor : Dibley, Cooper — Hordjik, 
Fleurv 9—7, 6—3 ; Case, Masters — 
Hafer. Koek 6—3, 6—4

Două jucătoare ale gazdelor și-au 
disputat finala de simplu femei. A 
cîștigat Betty Stove : 7—5, 6—3 cu 
Marijke Schaar.

Ilans Kary, în- 
maghiarului G.

10—8, 5—7, 6—4,

Turneul de fotbal „PRIETENIA"
(Urmare din pag. :

jocul se echilibrează, sovie
tică iese din apărare, are ți ea 
două ocazii bune de a marea, prin 
Beretinski și Sevciuc. A tost o 
partidă frumoasă, dinamică, cu ac
țiuni rapide la amoe.e pccri. A 
arbitrat foarte bine M. Ixghireanu 
(România).

UNGARIA — ROMANIA II
3—0 [3—0}

LUGOJ, 29 (prin lețeleu’. Echi
pa Ungariei a fost net superioară, 
atit din punct de vedere tehnic, 
cît și tactic formație; rtas.re se
cunde. care a juca: c.ne do* -a 
mijlocul terenului, dar care a co
mis numeroase grese.. r apărare. 
Iată cum s-au înscria cefe trei go
luri : in min. 2, Havasi - pretează 
spectaculos cu capul, apănferii e- 
chipei României asistfen la execu
ția atacantului maghiar ca sânpli— 
spectatori ; în min. 9. Nyitasi pro
fită de o nouă greșeală a apărării 
noastre și majorează sctrul. mar- 
cînd din apropiere ; n u 
patru minute de ioc și £ 
și cel de-al treilea ?;1 
rioadă 
reușise 
viturile 
Zamfir 
a înscrie.
apoi pînă la sfîrșitul rr.c 
nu reușesc să concretize:

A arbitrat bine Lazowschi 
lonia).

>c decît 
inscrie 

T-o pe
in care echipa noostri nu 
să se dezme;icească du» lo- 
prlmite. Pe coferaatac, 

ratează două mari orari: ce 
Jucătorii r.cs.i. z .c-. "i

>

CUBA — CEHOSLOVACIA
2—] (1—0)

jucători cubanezi impre-
exce-

Tinerii
sionează prin condiția fizică 
lentă, prin tehnica și viteza pe -are 
Ie posedă. Încă din primul minut, 
ei atacă într-un tempo rapid s; 
deschid scorul prin Augustin Pere; 
(min. 18), la o greșeală a porta.-.:....

Lamr. 
de cîteva 

ratează.

Cehoslovav î 
ocazii de î

după cine:
Suran ega- 

(5b 12

a-

cehoslovac 
beneficiază 
egala, dar

în repriza secundă, 
minute de IA reluare,
lează printr-un șut expediat 
distanță, la rădăcina barer 
torii cehoslovaci domină, f;rUr.d 
victoria. Cei care vor marca din 
nou sînt, însă, tot jucătoi
nezi, in min. 65, prin R. Perera. 
Pînă Ia sfîrșitul partidei, j 
cehoslovaci atacă în conținu 
ta cubanezilor, 
în bară (min. 
o nouă mare 
min. 72.

A arbitrat
(R.P.D. Coreeană).

C. OLARI- :es

Klavnicka sutenză 
65) și toi el ratează 
ocazie de a egala in

corect Ce-Cil-Son

R.P.D. COREEANA —
I R.D. GERMANA

0—0
*

dent

CARANSEBEȘ (prm : 
Pe un timp însor::, ir. 
peste 2500 de spectat ri 
C.F.R. din Caranseces ; 
partida R.P.D. Coreea." 
Germană din cadru. 
..Prietenia". După num; . 
fotbaliștii coreeni c — ■'z 
aplauze pentru atacur e 
se efectuate la poar’a . 
Extrema dreaptă 
întreprinde o acțiune 
partea dreaptă a terer 
centrarea lui este sLopătâ 
mis. Ofensiva jucătorilor 
este punctată cu acțiuni 
dar atacanții ratează, di 
extrem de favorabile in

34. 38, 75, și 78. Singur^ 1 ' 
ie ? ■) a adversarilor este .■ ;
re Hoffman. De remarcat fapt

ir. min. 14 Kim-bion-Kir pri
mește un avertisment pentru in
tervenții neregulamentare. antre- 

..reean proceclînd la schim- 
area sa. A arbitrat bine Vladimir 

A»t U.R.S.S.).
Doru Dinu GLĂVAN-coresp.

prezența a 
, stadionul 
a găzduit 

— R. D. 
Turneului 
13 minute, 
repnte de 
prriculoa- 

i Kreutzer. 
Kim -oar. î-Scr g 

ofecsîvâ pe

Ji e? 
ctr 

deose 
r <•••-

ÂSTAZI, PARTIDA A 9-a A MECIULUI
SPASSKI-FISCHER

pentru titlul 
astăzi In a

Palpitanta IntLccre 
mondial de șa~.
doua treime a cit iiBliiirUrii sale, odaia 
cu partida a 9-a in care . Spasski 
are albele.

In legătură cu ceea ce s-a Intîm- 
plat pînă acum, cu-.enariile sînt nu
meroase. Toți s;r.: ie acord că in a- 
ceastă primă para a meciului, șalan- 
gerul s-a arătat superior adversaru
lui său, atit la capitolul pregătirii 
teoretice cît și la acelea ale concen
trării nervoase și precizei In joc.

Fischer a intr-xrus patru inovații 
în deschidere, fizaiirindu-ie pe toa
te ; Spasski — d; -ă, din care nu a 
obținut decît un punct (două remi
ze). Campionul mcrufial a comis cite- 
va grave inexa:: 1;; în partidele a 
4-a, a 7-a și a S-a. șalangerul una 
singură.

Amatorii de statistică notează și 
„break“-unle meciului (victorii cu 
negru): în trei partide jucate cu a- 
ceastă culoare. Fischer a înscris 
2 Vi puncte !

Se pun cîteva Întrebări legitime • 
campionul mondi,. nu se află, oare, 
în forma cea ma bună, este obosit 
sau, pur și simp: a. nu reușește să

ad-

cel 
s-a 
în-

contracareze tactica și strategia 
versarului său ?

Ultimul argument ni se pare 
mai apropiat de adevăr. Spasski 
pregătit exemplar pentru meci. O
treagă echipă de secundanți, anali
zatori și teoreticieni au cartat țoate 
partidele jucate de Fischer în carie
ra sa și toate comentariile și obser
vațiile lui făcute la partidele altora. 
Campionul mondial dispunea, așadar, 
Ia începutul întîlnirii, de o docu
mentare absolut completă, în baza 
căreia și-a stabilit liniile de joc. Fără 
îndoială, Fischer a știut aceasta și 
după partida a 4-a în care la I.e2-e4, 
Spasski i-a răspuns I...c7-c5, a adus 
o inovație foarte prețioasă împotri
va Atacului Sozin și a fost la un 
pas de victorie, și-a dat seama că 
adversarul său este perfect pregătit 
și înarmat în „Siciliana". Marele 
maestru american a schimbat ime
diat tactica și în nici una din parti
dele următoare. în care a avut albe
le, n-a mai început cu pionul din 
fața regelui. O asemenea restructu
rare a s.stemului de joc a mai avut 
loc in meciul revanșă Alehin—Euwe 
(1937;, cînd Alehin, după ce a pier-

dut prima și a cincea partidă, a re
nunțat la sistemele tradiționale din 
Apărarea slavă și Gambidul damei 
acceptat, alegînd alte deschideri, spre 
a-și aduce partenerul pe teren vir
gin, neexplorat.

Fischer, în această parte a întîl- 
nirii, s-a dovedit un excelent psiho
log.

Este meciul pierdut de Spasski ? 
Najdorf socotește că da ! Noi, însă, 
cînd înainte mai stau 16 partide, nu 
ne-am îngădui o asemenea afirma
ție hazardată. Campionul mondial, pe 
care îl cunoaștem drept un excelent 
luptător, dispune de mari resurse de 
mobilizare și printr-o tactică activă, 
agresivă, creatoare, are posibilitatea 
să echilibreze întrecerea.

In acest sens, partidele 9—12, cu 
care se încheie prima jumătate a 
meciului, vor fi hotărîtoare și ne 
vor putea da un răspuns clar.

Valeriu CHIOSE

CAMPIONATUL MONDIAL

ECHIPA IUGOSLAVIEI - CAMPIOANA BALCANICA
BASCHET MASCULIN

• Invingînd formația Turciei, reprezentativa României 

s-a clasat pe locul 3

SARAJEVO, 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Mar: ere;':, ne-au dat vineri 
seara baschetbaliștii români în me- 

echipa Bulgariei, disputat 
.- z-r-—::ma zi a ediției a XlV-a a 
ba—macului Balcanic. Pînă la ur
mi. Increcerea s-a încheiat, după 

m știți, in favoarea lor (73—65 , 
_ . ' . a doua repriză în care spor- 

: . ; țârii noastre au evoluat exce- 
.er.t. fiind răsplătiți pentru aceasta 

un succes remarcabil (nu trebuie 
citat că reprezentativa Bulgariei se 
af.ă în pregătire pentru calificarea 
a J.O.), precum și cu aplauzele 

entuziaste ale celor peste 5.000 de 
- pe ctatori prezenți în sala Skanderia.

Să revedem, însă, filmul desfășu
rării acestei partide, care a avut 
te alocuri aspecte dramatice. în 
rimele 20 de minute, formația Bul

gariei a dominat permanent, pentru 
tâ zona aplicată de ea a destrămat 
acțiunile ofensive ale teamului ro
mân și a prilejuit și multe contra
atacuri. Diferența de 10 puncte cu 
care s-a încheiat repriza I (37—27) 
este explicată mai cu seamă prin 
greșelile exasperante comise între 
minutele 13—16, cînd, de la 21 
egal, scorul a devenit 31—21 pentru 
Bulgaria.

în repriza secundă, antrenorul 
Alexandru Popescu a avut încrede
rea de a încredința soarta meciului 
jucătorilor mai tineri. Și bine a fă
cut, deoarece pe lingă Pîrșu (bun 
conducător de joc, mai ales prin 
ritmul rapid impus), Popa (cu to
tul remarcabil printr-o serie de ac
țiuni personale întreprinse în mo
mente cheie) și Novac (din nou ex
celent la recuperări, dar și un bun 
distribuitor de pase) debutanții 
Cernat și Ivașcenco s-au comportat 
:a jucători de mare clasă, aducînd

realizareao contribuție ef< 
victoriei.

Să revenim. Iasă. La desfășurarea 
propriu-zisâ a i ii, arătfnd că,
după o luptă aprigă. România a 
izbutit. In min. 28. să ia pentru 
pr:ma cată ctr.dueerea: 47—46 prin
tr-un coș înscT-s de Novac. Timp 
de cîteva minute, scorul a alternat, 
iar d.n m.n. 33 reprezentativa Ro
mânie: a pus efectiv stăpînire pe 
joc. Presingul '.emporar, atacurile 
rapide și aruncările la coș de la se- 
midistanță, au derutat tot mai mult 
echipa Bulgarie:, aceasta fiind sili
tă să cedeze în fața impetuozității 
sportivilor români. învingători me
rituoși în fața unui adversar recu
noscut prin tenacitatea șl valoarea 
sa. Iată procentajele echipei noas
tre: 49% (59—29) la aruncări din 
acțiune, 62,5% (24—15) la aruncări 
libere, 55 de recuperări (40—15).

în al doilea meci al serii, selec
ționata Greciei a confirmat din 
plin rezultatele anterioare și aceas
ta în fața campioanei mondiale, 
Iugoslavia. Este drept că victoria 
a revenit gazdelor, dar evoluția sco
rului (în min. 29, Grecia conducea 
cu 50—47!), și maniera în care au 
abordat sportivii greci partida au 
demonstrat radicala transformare 
petrecută în lotul Greciei. Firesc, 
pînă la urmă celebrii Ciosici, Ka- 
picici, Simonovici, Solman și ceilalți 
deținători ai titlului mondial și-au 
impus superioritatea. Dar compor
tarea formației Greciei rămîne o 
performanță onorantă.

In ultimul joc din cadrul actua
lei Balcaniade de baschet, echipa 
României a întîlnit formația Tur
ciei, pe care a învins-o la un scor 
categoric : 92—73 (40—36). Pină în 
minutul 12, jocul a fost echilibrat, 
după care reprezentativa noastră

s-a distanțat datorită jocului activ 
in apărare și acțiunilor incisive și 
precise din atac. Au 
Georgescu 10. Chivulescu 
2, Cernat 10, Diaconescu 
vac 12, Tarău 29. Oczelac 
9 pentru echipa învingătoare, 
pectiv Durusel 6, Vekiloglu 7, Isil- 
dason 8. Ars 2. Erdenag 9. Tosun 
9. Poirazcglu 4. Ince 4. Akatlj 2, 
Alp 22. Au arbitrat foarte bine P. 
Rudi (Iugoslavia și V. Papa'narisis 
(Grecia). Celelalte rezulta le înre-

Grecia 83—
— Bulgaria

gistrate: Iugoslavia — 
75 (37—36). Iugoslavia 
113—83 (56—40).

Clasamentul final al 
XlV-a ediții a

<&

ji-

ERICH SEGAL TURNEAZĂ UN FILM
DEDICAT OLIMPIADELOR ANTICE

\TtX V. 2* — Re’eaua america- 
' va turna, 

- ■ - - viitoare, un
-3-- ■ . - ■- --.'entînd o

BOMdtaB* a Jaeanâor Olimpice 
IkK. Seeamdl aparține Iui Eric 
caL mdhnd naaaandul ..Love 

le

453DE BOXERI LA TURNEUL OLIMPIC!

retușuri textului, .s-a instalat zilele 
acestea la Olympia, vestita locali
tate în Peloponez unde, în antichi
tate, se desfășurau faimoasele în
treceri.

Turnat în cadrtil pregăti r ..r pen
tru ediția din acest an a Jocur -cr 
Olimpice de la Muncterau sa
avea ca interpretă pe aAm. care «i. 
cucerit proba de dședfc» la ea*aC 
oiimpiace.tr ce u * î»n.«x
Scenele vor * anae b 3Wk • 
la OlyaipM. *ada a Abk lamB»-

C1M1 TMOR -Xiă 263* ~

marcat: 
4, Pîrșu 

6, No- 
10, Popa 

res-

celei de a 
oalcanlacei de 

baschet : 1. Iugoslavia 8 p. 2. Gre 
cia 7 p, 3. România 6 p, 4. Bulgaria 
5 p. 5. Turcia 4 p.

Coșgeterul campionatului balca
nic este grecul Koroneos, cu 75 
de puncte marcate.

• Paste 100 de participant! de pe conlinen’. cin- 
can • Se preconizează limitarea nwr.oruiui ce 
concurenji • Cui ii va reveni trofeul „Val Barker" ?

• Spre un meci de box Europa — Africa ! IIICITIA

Anul acesta, in finala „Cupei URSS- la 
fotbal se vor întilni echipele Spartak șt 
Torpedo din Moscova. în cadrul meciu
rilor semifinale Spartak a învins cu 2—0 
pe Karpati Lvov, iar Torpedo a cîștigat 
cu scorul de 4—1 jocul cu ȚSKA Mos
cova.

La Corugna au continuat meciurile cam
pionatului mondial de hochei pe patine 
cu rotile. Echipa Spaniei a învins cti 2—0 
(2—0) selecționata Argentinei iar Portu
galia a cîștigat cu 3—o meciul eu Italia. 
Olanda, care se află si ea în lupta pen-, 
tru primul loc, a dispus cu scorul de 
2—0 de Chile. In prezent. în fruntea cla
samentului se află echipele Spaniei, 
Olandei, și Portugaliei cu ’cîte 6 puncte*

La Freising s-a disputat întilnirea inter
națională de volei dintre echipele mas
culine ale Cehoslovaciei și K.F. a Ger
maniei. Voleibaliștii cehoslovaci au obți
nut victoria cu scorul de 3—1 (15—3,
15—0, 11—15, 16—14).■
In turneul international masculin de 
baschet de la Tbilisi, echipa studențească 
a SUA a întrecut cu scorul de 31—80 
(52—37) selecționata Finlandei. Echipa 
olimpică a URSS a dispus cu scorul de 
81—75 de cea a RSS Georgia.■
Turneul Internațional de tenis de la 
Louisville rezervat jucătorilor profesio
niști a programat un singur meci. Ar
thur Ashe (SUA) l-a învins cu scorul 
de 7—5, 6—2 pe cunoscutul Jucător aus
tralian Tony Roche.■
Ln Garmisch Partenkirchen s-a disputat 
meciul internațional de hochei pe ghea
tă dintre selecționata Poloniei șl echipa 
vest-germană Riessersee. Hocheiștii polo
nezi au terminat învingători cu scorul 
de 4—3 (0—0, 3—1, 1—2).■
La Cleveland a început meciul interna
țional feminin de tenis dintre echipele 
SUA și Australiei. După prima zi. sco
rul este egal : 1—1. Australianca Evonne 
Goolagong a dispus cu 6—4, 6—o de Va
lerie Zlegenfuss, iar americanca Chris 
Evert a întrecut-o cu 6—3, 6—3 pe Mar
garet Court.

UNIVERSITAR DE ȘAH
Campionatul mondial studențesc 

de șah a continuat la Graz (Aus
tria) cu desfășurarea rundei a 8-a. 
Echipa României a jucat cu se
lecționata Ungariei, de care a fost 
întrecută cu 2>/2—1;/2. în celelalte 
meciuri s-au înregistrat rezultatele : 
U.R.S.S. — Anglia 3'/2—'/2, Dane
marca — Israel 1—3, Cuba — Bul
garia 2—2, R.F.G. — S-U.A. r./2—2'/2 

în clasament conduce detașat e- 
chipa U.R.S.S. cu 25'/2 puncte, care 
nu mai poate pierde titlul. Ur
mează Ungaria cu 17'/2 p, Bulgaria 
și R. F. a Germaniei cu cîte 17 p.
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SELECȚIA SĂRITORILOR DE PE 
TRAMBULINĂ DIN S.U.A.

La Chicago s-au desfășurat între
cerile pentru concursul de selecție 
al săritorilor americani de la tram- 
bu’.ină. Confirmînd pronosticurile, 
victoria a revenit campionului 
S.U A.. Cindy Potter cu 447 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
in ondine Micki King cu 441,57 p 
și Ely Janet cu 410,61 p. Acești trei 
sportivi vor reprezenta S.U.A. la 
Jocurile Olimpice de vară de la 
Munchen.Dumitru STANCULESCU

Turul ciclist al Poloniei a programat 
etapa a 9-a. desfășurată pe ruta Zako
pane _  Sucita (125 km). Primul a tre
cut linia de sosire spaniolul Nlstal. cu 
timpul de 2h 57:40. Polonezul Gazda a 
sosit pe locul doi, urmat de Wagner 
(R.D. Germană). în clasamentul general 
individual conduce Mytnik (Polonia), ur
mat Ia 12 sec. de compatriotul său 
Byllckl șl la 38 sec. de cunoscutul cam
pion polonei Gazda.■
In orașul Makarska (Dalmația) s-a dis
putat meciul international masculin de 
handbal dintre echipa locală Merces Și 
formația vest-germană „Gummersbach". 
Oaspeții au repurtat victoria cu scorul 
de 17—16 (9—6).

In cadrul turneului International de te
nis de ia Winston — Salem (Carolina oe 
nord). Pattison (Rhodesia) l-a învins cu 
7—5, 6—1 pe Beli (SUA). Australianul 
Bob Hewitt a cîștigat cu 2—6, 6—0, 6—2 
meciul cu americanul Higgins. Ian Flet
cher (Australia) l-a eliminat eu 7—6, 
6—4 De francezul Chanfreau.■
Cel mai rapid maratonlst din lume, aus
tralianul Derek Clayton, a cîștigat titlul 
de campion al statului Victoria, acope
rind clasica distantă de 42,195 km în 
"2h 16:19.

Cunoscutul spadasin englez Allan Jay nu 
va participa la J.O. de la Munchen, Fe
derația engleză i-a declinat selecția, al
cătuind. în general, o echipă întinerită. 
Din formație fac parte Barry și Graham 
Paul. Ian Single, Miike Breckin șl Tony 
Power.
^Boxerul american de categorie mijlocie 
Denny Moyer l-a întîlnit la San Fran
cisco pe argentinianul Carlos Salinaș. 
Meciul a fost urmărit de 1 046 spectatori, 
încasările nu au fost suficiente pentru 
a acoperi bursa de 5 000 de dolari care 
urma să fie oferită lui Moyer, declarat 
învingător la puncte. Aceasta a fost cea 
de-a 82-a victorie a lui Moyer din cele 
105 meciuri susținute.

Cu prilejul unei recente călătorii 
Iu Algeria, antrenorul federal român 
Alexandru Vladar a întîlnit pe dl. 
Taieb Houichi (Tunisia), președintele 
E roului African al A.I.B.A., vicepre
ședinte al A.I.B.A., cu care a purtat 
următoarea convorbire, pe care o re
producem. . .— Domnule președinte, asociația 
pe care o conduceți, cu multă com
petență, este cea mai mare dintre 
asociațiile continentale. De la înfiin
țarea asociației, boxul de pe conti
nentul african a luat o dezvoltare 
deosebită.

— într-adevăr, asociația noastră 
cuprinde 33 de federații naționale, 
în unele țări africane,, cum ar fi 
Ghana, Uganda, Nigeria, Kenia și 
Republica Arabă Egipt se acordă o 
mare atenție dezvoltării boxului. Se 
alocă fonduri tot mai mari pentru 
materiale și echipament, au fost in
vitați antrenori străini din Bulgaria, 
Polonia, Italia, Franța, R.D.G. și 
U R.S.S. Cu toate acestea, avem 
greutăți foarte mari. In multe țări 
africane nu avem materiale și echi
pament sufic.ent, ne lipsesc cadrele 
de antrenori calificați.

— După cum sintem informați, de 
la o vreme încoace a început organi
zarea sistematică a campionatelor de 
box ale Africii, competiție care se 
bucură de o mare popularitate.

— Pentru prima dată, Ia propune
rea federației egiptene de box, în 
anul 1962, la Cairo, s-a organizat 
prima ed.ție a Campionatelor de 
box ale continentului african. Orga
nizarea unul sistem competițlonal 
permanent și susținut, cum există la 
ora actuală în țările europene, est-

aproape imposibilă. Parcurgerea dis
tanțelor enorme (de mii de kilometri) 
dintre unele țări africane implică 
cheltuieli mari. De exemplu, costul 
unui bilet de călătorie de la un stat al 
Africii de Nord, pină la altul din 
Africa Centrală, atinge suma de 400 
de lire sterline, *ip: care exclude 
posibilitatea organizării unui sistem 
ccmpetițional modern. Astfel, ia ora 
actuală, boxerii. africani au un nu
măr redus de întilniri anuale, un nu
măr foarte scăzut față de boxer, 
europeni.

— Cu deosebit interes sînt aștep
tate surprizele pe care boxerii afri
cani le-ar putea produce la turneul 
olimpic de la Munchen. De la o e- 
diție la alta. Africa trimite în rin
gul olimpic boxeri tot mai numeroși, 
tot mai puternici. Cum va fi de 
astă dată ?

— Preocuparea tot mai mare ce se 
acordă boxului în Africa se reflectă 
în areșterea numărului țărilor șt 
boxerilor participanți la diferitele edi
ții olimpice. în timp ce la Rorpa au 
fost prezente numai 9 țări africane, 
cu 46 de sportivi, la Mexico, 60 de 
boxeri au reprezentat 16 țări africane 
la turneul olimpic. Ea Munchen vor 
participa peste 100 de boxeri de pe 
continentul african.

— Ce mai știți despre boxerul 
Waruinghi din Kenia, deținătorul 
cupei „Val Barker" ?

— Pentru noi a fost o mare bucu
rie faptul că la turneul olimpic 
la Mexico cel mai. tehnic boxer al 
turneului și deținător al cupei 
,.Val Barker" a devenit, pentru pri
ma dată, un boxer african. Este o

mare cinste pentru ate-s: _
lentat de a sta pe
cu precedenții deținători a - — .i 
trofeu invidiat: Mc Taggart. N 
Benvenutti și Valeri P-te- e-< t 
Acest lucru este nu numai s-• 
ces individual, ci și succes;, xt.- 
lui african. El se bucură de o să*a- 
tate excelentă și nu și-a spus '.~:i 
uiumul cuvint...

_  Domnule președinte, impreuaâ 
cu președintele E.A.B.A., Nikola: 
Nikiforov-Denisov, alcătuiți comisia 
tehnică pentru organizarea turneului 
olimpic de la Miinchen. Ce părere 
aveți despre sistemul actual de des
fășurare a turneului olimpic?

— Ultimele date oficiale pe care 
le posed precizează prezența unui 
număr de 453 de boxeri la turneul 
olimpic, ceea ce reprezintă o cifră 
enormă. Sint convins că această edi
ție va fi ultima la care nu se li
mitează numărul boxerilor înscriși. 
Avem șl propuneri concrete. Admite
rea unui număr de 8 boxeri la fie
care categorie de greutate, din partea 
fiecărui continent, o consider cea 
mai realistă. Trebuie să fim totuși 
atenți, ținînd cont de numărul fede
rațiilor „afiliate la' diferite Birouri 
continentale. Cele cu 33 de federații 
membre nu pot fi comparate cu cele 
care abia au 51

— Ce părere aveți despre posibili
tatea organizării unei iotiloiri de 
box intre selecționatele Europei si 
Africii ?

— Este o idee minunată Vctea 
ambele miini.

La C. E de fotbal
TREI MILIOANE 
ȘI JUMĂTATE 

DE SPECTATORI
B ..e:;r.itierației internaționale 

de foiba; 7 "A) anunță că jocu
rile campianalului european cîștigat 
de e:- p. •' a Germaniei au fost 
urmăr.:e de peste 3 milioane și ju- 
măiaie ce spec'-atori. Numai în R.F. 
a Gem - l-’Jlnirile contînd pen
tru a;ea=rt tipetiție au fost vi- 
z: ;na:e de e 625 000 de amatori 
ai : jalonul rotund.

Cel r _ *' ace jucător al cam- 
: . '.it desemnat ves-ger-

C-erd Jffiller. care a înscris 
I 11 pmete An urmat în clasament 
I Kmfe (Gacm\ Van Himst (Bel- 

. a: u- tens Anglia) și Cruyff 
» j. . . » 5 puncte înscrise.
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SATUL SĂRITORILOR
Berdișcev, o mică localitate din 

Uniunea Sovietică, a devenit cu
noscută în lumea sportului pentru 
că de aci au pornit cîțiva dintre 
cei mai valoroși săritori în înăl
țime. Printre ei: Igor Matveev, 
Anatoli Moroz și Valeri Skvor- 
țov. Ultimul nume, Rustan Ah
metov, care a trecut 2,23 m la 
un concurs disputat anul trecut.

„BERBECII" ÎN ARENA
Luptele cu taurii, specialitate 

spaniola de renume mondial, pa
re a-și găsi o concurență neaștep
tată. Iată că luptele de berbeci, 
foarte populare în nordul Africii, 
unde aceste animale au un tem
perament deosebit de belicos, au 
căpătat drept de organizare ofi
cială. O societate tunisiană a în
ceput să furnizeze berbeci antre
nați special pentru lupte. S-au 
amenajat arene speciale pentru 
lupte și a fost, creat un regu-. 
lament ad-hoc de disputare, 
care a fixat la 35 numărul maxim 
de lovituri admis In cursul luptei 
și oprirea acesteia în cazul unei 
răniri a .,toreadorului". Precum 
se vede o bătălie mai curînd paș
nică.

CAUZELE UNOR ACCIDENTE
Este, cunoscută pasiunea pe ca

re o au locuitorii din sudul Fran
ței pentru jocul de rugby. La 
sfîrșit de săptămînă, cl-td au loc 
partide Intre reprezentativele di-

„Arta de a cădea 
de pe cal‘ — este 
demonstrată in a- 
ceastă fotografie 
de călărețul ma
ghiar Szabacsy, 
cu prilejul recen
telor întreceri pte- 
olimpice desfășu
rate la Munchen
Foto: I.N.-BILD
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RUl LUI CASSIUS CLAY
Cajalus Clay este fericitul tată 

zi'r. r.ăscuț ia U mai. 
la Philadelphia. Pînă acum, Cas- 
■ -s lay avusese trei fete. „Mo
hamed Ali-junior, a spus fostul 
tampion a! lumii la toate catego
riile, nu va fi, în mod sigur, bo
xer. Vreau să-1 fac cărturar. De 
la vîrsta de trei ani îi voi angaja

rrWtxi fi <a ăoe«*e să tevete 
Krăaae. tar a*aA. wi »<-
«SPEC* LcC&Ctl

3ue Fwner ie al
aiaaa aa au*mi we «enf-
fejpueT M A hmjiir.'Qae tcrt-I 
l«u W -ar S. V -Va Xi e>ce voc- 
tw hr • s-tac-tră. TisCre docă <e- 
ttnor ar acrtemaesent. pcgiEsuî 
teCrt Ss. exercstâ îcurte serios 

rxjt sale
Iraso ri. reperind o mașină ca-

-t - . -espÎMB . BriM de '.iteză. a 
pemăr după ea. CInd automobilul 
infractor a fes; ajuns, mare a fost 
stupefacția lui Foster: era mași- 
"-3 -. sa și la volanul ei propria 
sa soție, surlzătoare și decontrac- 
tată. Furios, Foster i-a dresat 
două procese verbale. Mai întîi 
pentru exces de viteză și apoi 
pentru cuvinte tari !

Se presupune că de atunci, su
biectele de conversație nu lipsesc 
din menajul soților Foster.

IN MEMORIAM
O ceremonie impresionantă s-a 

desfășurat la Palatul Sporturilor 
din Paris, cu ocazia dezvelirii 
bustului lui Paul Bernard, mai 
cunoscut sub pseudonimul de 
Tristan Bernard, unul din cei mai 
aplaudați autori francezi de co
medii. El a fost un pasionat spor-

’ '• • a’ c:-
- • - ■ . : de a

oțafcat gale celebre ,.Hu sini 
aaoabntal ioiegral" obișnuia el 
aă spool. A fost director al ve- 

Ne y și Buffalo și 
se poate spune că tot ce a cîștt- 
gat cu literatura, a cheltuit cu 
sperrul...

SCHIURI DIN... BLANA
Treizeci de ani a trebuit să aș

tepte Willy Wechs, antrenor de 
schi și ghid alpin d.n stațiunea 
de munte Hindelang din Bavaria, 
pînă cînd i-a surîs în sfîrșit suc
cesul. Astăzi, „schiul combinat" 
inventat de el, fabricat în Suedia, 
se bucură, în special în țările 
scandinave și în Canada, de a- 
precierea meritată. Tălpile nu' 
mai au nevoie să fie ceruite, o 
operație destul de complicată, iar 
datorită fîșiilor de... blană inter
calate. urcușul este la fel de pu
țin anevoios, ca și coborîrea. Pri
ma mare verificare a schiului 
„Wechs" a fost trecută cu succces 
cu prilejul traversării ghețarului 
de interior din Groenlanda, expe
diție care a durat 42 de zile și în 
cursul căreia au fost escaladate 
piscuri înalte de pînă la 3 000 de 
metri și transportate pe boburi 
echipamente și provizii în greu
tate de cîteva chintale.
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ECHIPA ROMÂNIEI ÎN FINALA ZONALA A „CUPEI GALEA"
Au continuat meciurile contînd pen

tru semifinalele competiției de tenis 
pentru tineret dotată cu „Cupa GaleaM. 
în orașul spaniol Gerona, echipa Ro
mâniei a cîștigat cu 3—2 meciul cu Aus
tria. în ultima partidă, Marcu l-a în
vins pe Karber cu 6—0, 6—0. în fi
nala zonală, echipă României va intîlni

selecționata Spaniei, care a eliminat 
cu 5—0 echipa Mexicului. Alte rezultate : 
Palermo : Franța — Iugoslavia 5—0 ; 
Marianske Lazne : Cehoslovacia — Fin
landa 3—2 : sarrebruck : Anglia — 
R. F. a Germaniei 4—1 ; Suedia — 
Polonia 3—2.

TENISMENII SPANIOLI SE ANTRENEAZĂ
Tenismenii echipei Spaniei, care se 

pregătesc pentru semifinala „Cupei 
Davls** cu S.U.A., iau parte la un 
meci de verificare In compania for
mației Suediei, la Stockholm. După pri
ma zi, scorul este egal : 1—1. Tînâra

speranță suedeză Bjoern Borg, în vîrstâ 
de 16 ani,‘ a reușit să-1 învingă cu 6—4, 
7—5, 6—4 pe spaniolul Antonio Munot, 
în timp ce Andres Gimeno a cîștigat cu 
5—7, 6—3. 6—0, 7—6 în fața lui Ove 
Bengtsson.

ECHIPA OLIMPICĂ DE 
HANDBAL A ROMÂNIEI 

JOACĂ AZI, LA PITEȘTI, 
CU S.U.A.

La numai o zi după încheierea tur
neului internațional de handbal mas
culin desfășurat în localitate, piteș- 
tenii au ocazia să asiste, astăzi după 
amiază, la încă două partide atrac
tive. Prima dintre ele. programată 
în aer llber — de la ora 17.30 — la 
Curtea de Argeș, va opune reprezenta
tivei de tineret a României echipa Bul
gariei, iar seara, începînd de la ora 20, 
în noua sală a sporturilor din Pitești, 
echipa olimpică a României va susține 
jocul revanșă cu reprezentativa S.U.Ă.
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