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PUTHMICĂ MOBILIZARE PENTRU 
ÎNEĂPTUMEA PROGRAMULUI TRASAT

DE COmiA NAȚIONALA A PADIIDUIUI
ÎN JUDEȚUL IAȘI, TREI ÎNT REPRINDERI - UN SINGUR ȚEL:

REALIZAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CINCINALULUI!
Poporul nostru are în față un pro

gram de lucru clar, puternic mobili
zator. In obiectivul imediat : concen
trarea tuturor energiilor, tuturor re
surselor pentru depășirea prevederi
lor planului cincinal, pentru înfăptui
rea Iui în patru ani și jumătate.

In cincinalul precedent, județul Iași 
a beneficiat de investiții însumînd 
peste 7 miliarde lei, iar în actualul 
cincinal de aproape 11 miliarde, din 
care circa 70 la sută sînt destinate 
ramurilor productive. Ca urmare, 
industria a cunoscut o permanentă 
dezvoltare și diversificare, reușind 
astăzi să realizeze în mai puțin de 
două săptămîni o producție echiva
lentă cu cea obținută în întregul 
an 1950 !

In fiecare întreprindere industrială, 
în flecare unitate agricolă, de învă- 
țămînt, știință sau cultură se des
fășoară o bogată activitate creatoare 
pentru traducerea în viață a pro
gramului elaborat de Conferința Na
țională, iar apropierea zilei de 23 
August și sărbătorirea celei de a 
XXV-a aniversări a Republicii dă noi 
imbolduri colectivelor de oameni ai 
muncii să-și intensifice eforturile 
pentru obținerea de importante suc
cese în producție.

★
La UZINA MECANICA DE MA

TERIAL RULANT DIN PAȘCANI 
se desfășoară multiple acțiuni pen
tru mai buna organizare a produc
ției și a muncii, prin aplicarea unor 
măsuri tehnico-organizatorice și me
canizării lucrărilor.

„Datorită acestor măsuri — ne-a 
spus ing. Ion Teodorescu, președin
tele asociației sportive — în primele 
șapte luni ale anului, colectivul uzi
nei noastre a realizat la producția 
— marfă planificată o depășire de 
peste 1.7 la sută, producția suplimen
tară obținută pe seama creșterii pro

ductivității muncii fiind cu circa 1.2 
la sută peste nivelul prevăzut. Au 
fost produse în plus 10 boghiuri, au 
fost reparate, peste prevederi. 12 va
goane de călători pe două osii și 3* 
de vagoane de călători pe patru osii. 
5 vagoane de marfă pe două osii, au 
fost fabricate piese de schimb in va
loare de 3 milioane lei“.

Cifrele prezentate de interlocutorul 
nostru vorbesc de la sine despre hăr
nicia muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la Uzina mecanică de 
material rulant din Pașcani

★Aceeași atmosferă de lucru am în- 
tîlnit și la FABRICA DE ANTIBIO
TICE IAȘL Executînd intr-un ’.imo 
mai scurt reviziile și reparațiile plâ-

nificațe pentru luna Iulie, colectivul 
fabricii a cbținut noi sporuri de pro
ducție. Notăm dintre acestea că pro
ducția realizată peste plan, de Ia în
ceputul anului, a crescut ia 29 mi
lioane de lei. produdadu-se In plus 
2.IU MUT penicilină și derivați, 143 
M* I streptomicină și derivați, 1672 
grame vitamină B12 și derivați, L103 
kg tetraciclină bază.

_ Discutăm cu voleibalista Florea- 
tina itu. componentă a echipei Pe
nicilina; -împreună ca colegele mele

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare m pac a 2-«)

NUMEROASE COMPETIȚII IN ASOCIAȚIE SPORTIVE BUCUREȘTENE
în aceste zile pe terenurile ce 

sport bucureștene și-au dat Intllnire 
numeroși sportivi pentru a particioa 
la multiplele competiții dedicate zilei 
de 23 August

Astfel, pe terenul Constructorul, 
sint programate in fiecare simbătă 
întrecerile „Cupei 23 August* la 
handbal cu participarea a șapte for
mații : Arta Grafică, Didactica. Dîm
bovița. Electrificarea. Er.ergo-Reca- 
rații, Mor.etăria și Oțelul In dispu
tele de pină acum s-a remarcat for
mația Arta Grafică, care deși este 
nou Înființată a ciștigat ntajoriiataa 
partidelor in care a evoluau

Tot cu trofeu! „Cupa 23 August* 
au fost dotate și două competiții, 
organizate de C.E.F.S. din sectarei x. 
Ia tenis ce masă și fotbal Jocurile 
de tenis au desemnat câștigător pe 
sportivul Cornel Cărbunaru de ia 
A.S. Triumf, iar la fotbal in lupta 
pentru primul loc au rămas forma
țiile Didactica și Agricola.

în zilele următoare va debuta șl 
tradițiocaia întrecere de șah „Cupa 
Eliberării*, ccmnetiție intereehipe, 
care se oesfivoară sistem fulger. în
ultima ediție a „C-opei Eliberării* la 
sah victorioasă a ieșit echipa asocia
ției sportive LTH.

La AS. Soartac se află In plmă 
desfășurare un turneu de fotbal fsis- 
tem elimmatcri-) și unul de popice, 
ambele derate cu „Cupe Eliberării*. 
Partidele de fotbal se desfășoară pe 
terenurile 2 și 5 ale stadionului 23 
August si angrenează șapte echipe 
- m cădi ul asociației : LCH \ floria, 
LCJLM-, Oficiul de turism. OCL. 
Textila 2, OCL ALmentara 1 In- 
tereocttinemai și IhJL LxJcl Reu
niunile de popote au loc pe arena 
LCJLV, fiind prezente zcroace 3» de 
x-b-pT' printre care 1 <* Ș Romana. 
Oficiul de turism. OCL. V—-»-a 
3 și OCL. .Altr-entara CL
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PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA TENISULUI

„SALATIERA DE ARGINT" VINE LA BUCUREȘTI
• Strălucita victorie asupra 
australienilor ne-a deschis calea 
spre a treia Sinaia ® După 35 de 
ani, din nou în Europa • Năstase
și Țiriac — obstacol imposibil de 
trecut pentru „canguri" • A cincea
prezență consecutivă a echipei 
S. U. A. în testul suprem • Tenis-
menii României încep pregătirile
Invincibilul tan
dem al rachetelor 
românești, Ilie 
Năstase și Ion Ți
riac, cu ghidul la 

marea finală

ta pe teren propriu. Așa cum s-a 
anunțat, finala „Cupei Davis“ va 
avea loc la București în ultima de
cadă a lunii septembrie, la date 
care vor fi fixate de comun acord 
între viitorii competitori.

Adversari ne vor fi actualii de
ținători ai trofeului, tenismenii a- 
mericani. Printr-o remarcabilă evo
luție în cealaltă semifinală, de la 
Barcelona, Stan Smith și colegii săi 
de echipă au reușit să elimine Spa
nia, după o întrecere dramatică. 
S-a ajuns astfel la o „finală ideală’1. 
România—S.U.A. Față în față sînt

/n intimpinarea flăcării olimpice, la București

0 mare manifestație 
polisportivă, duminică, 

pe stadionul „23 August"
pentru noii titulari 
ai lotului de box

acestor doi excelenți sportivi care 
sînt Ilie Năstase si Ion Tiriac, o 
prețioasă victorie in semifinala in- 
ter-zonală. România învinge Austra
lia cu 4—1. Este un nou succes de

Q29 4
prestigiu trecut la activul tenisului

i filă din 
întrecerii 
pretn al 
ralia în- 
i de tenis 

peniru a treia 
marea fi

■ luptă acum mai 
na fază, pentru 

Iorita „Salatieră de argint* 
zile de luptă îndirjită le-au 
>rin remarcabilul efort al

i3-

românesc, o nouă afirmare în arena 
sportului mondial. în această dis
ciplină, de mare râspindire și cu o 
tradiție seculară, țara noastră este 
reprezentată cu prestanță și an
vergură

Australienii n-au reușit, la Bucu
rești. să facă pasul spre această fi
nală pe care au părăsit-o în 1968. 
. Țara tenisului* va lipsi din nou 
difl ultimul test al măiestriei. In 
schimb România, o forță tînără în 
arena întrecerii rachetelor.^ își con
firmă valoarea mereu creseîndă. Am 
fost finaliști de două ori, apropiin- 
du-ne tot mai mu't de consacrarea 
definitivă, vom fi din nou prezenți 
în întîlnirea decisivă. De data aceas-

aceleași echipe care s-au întrecut 
pentru victoria supremă și la trecu
ta ediție. Este pentru Năstase și 
Tiriac și o mult dorită revanșă, 
după ce de două ori ei n-au izbu
tit, în condițiile grele din deplasa
re. să-și înfrîngă adversarii. De data 
aceasta. în ambianța de acasă, ei vor 
avea, să sperăm, ultimul cuvînt.

Pentru prima oară țara noastră 
va fi gazda unui eveniment sportiv 
de asemenea proporții, cu un larg

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare tn pag. a 4-a)

593 DE SCHIMBURI DE ȘTAFETĂ,

PENTRU CEI 842 Km PE TERITORIUL ȚARII NOASTRE
Din lungul traseu de peste 5000 

de kilometri, care va lega dum
brava sacră de la Olympia de ora
șul Olimpiadei, Miinchen, flacăra 
olimpică va parcurge 842 km pe 
teritoriul patriei noastre, purtată de 
593 de schimburi ale uriașei ștafete 
care cuprinde nu numai alergători 
pe un kilometru, ci și cicliști (3 
km), călăreți (1 km), motocicliști 
șj automobiliști (cite 5 km).

Din ziua intrării ei in țară (13

dențesc (care-și vor testa cu acest 
prilej noile achiziții). în completa
rea programului i concurs de trage
re a frînghiei, concurs <je motoci- 
clistn cu obstacole (trambulină), de
monstrație de sărituri la plasa elas
tică, o probă de alergare pe 1500 m 
cu participarea atleților fruntași 
etc

Tensiunea meciurilor de selecție 
de la Pitești a fost prea copleși
toare pentru tinerii candidați la 
gloria olimpică. Marcați de emo
ție, cei mai sensibili nu au putut 
da toată măsura posibilităților lor. 
Cazul tipic este al gălățeanului 
Mircea Toni, aflat departe de evo
luția sa din finalele campionatului 
național, cind a obținut centura 

I tricoloră datorită unei combativi
tăți ieșite din comun. De astă -iată, 
elevul maestrului Mihai Petre — 
pregătit intre timp în cadrul lotu
lui olimpic — a boxat parcă reți- 

J cut. fără ardoarea sa caracteristi-
august, la Podul Prieteniei de la 
Giurgiu) și pină în clipa ieșirii (17 
august, pe la Stamora Moravița), 
flacăra olimpică, în trecerea ei, va 
fi-însoțită de ceremonii și festivități 
sportive, cu deosebire la București, 
Pitești, Rm. Vilcea, Sibiu, Alba Iti- 
lia, Hunedoara, Deva, Arad și Ti
mișoara.

Printre participant români 
la ștafeta olimpică se vor număra 
medaiiați olimpici, campioni mon
diali și europeni, sportivi fruntași, 
candidați supuși unor teste de se
lecție de către consiliile noastre ju
dețene. pe teritoriile cărora va tre
ce f.acăra. Fericiți] aleși, conform 
regulamentului stabilit de Comisia 
de organizare, vor primi în dar 
maioul cu cercurile olimpice, torța 
pe care au purtat-o și un certificat 
de participant.

Cu deosebit fast se pregătește 
manifestația polisportivă de pe sta
dionul ,,23 August", în nocturnă, 
care va marca sosirea flăcării olim- 
p ce în Capitală. Punctul central a! 
manifestației îl constituie meciurile 
de fotbal finale ale tradiționalei 
competiții „Cupa Bucureștiului" (a- 
flata la ediția a Vl-a) la care vor 
participa eehipele divizionare Di
namo, Steaua, Steagul roșu Brașov 
și proaspăt promovata Sportul stu-

S*Z Mz

Marian Lazăr (in stingă) primește lupta de aproape impusă de Mircea 
Toni Foto ’. Vasile BAGEAC

că, descurcindu-se greu, din punct 
de vedere tactic, sn toiul luptei. 
Toate aceste aprecieri trebuie puse 
firește în legătură și cu virtuțile 
adversarului. Marian Lazăr a pus 
în joc armele sale de bază, minuin- 
du-le cu o maturitate surprinză
toare pentru un boxer atît de tî- 
năr. El a suportat stoic, în jumă
tatea inițială a primei reprize, 
atacurile dezlănțuite ale campionu
lui, pentru ca apoi să stâpîneascâ 
ringul pînă la sfîrșit, eschivînd cu 
abilitate, acceptind lupta de aproa
pe impusă de adversar, dar răs- 
punzind tentativelor acestuia de a 
aplica nâpraznice lovituri izolate, 
cu serii de o admirabilă varietate 
și adesea claritate. De altfel, ceea 
ce — in mod neașteptat — l-a deo
sebit pe Marian Lazăr de Mircea 
Toni, a fost tocmai frecvența ma
re a loviturilor reușite. La cal>-go- 
rta cocoș putem conta pe an titu
lar bătăios, ambifics. lucid și cu • 
bună orientare tactică.

Ambiția a părut mai discretă la 
candidați! categoriei semigrea, .mas
cată de o anumită timiditate si 
marcată fără îndoială de posibili
tatea — considerată neverosimilă 
— de a ajunge concurent olimpie 
Sătmăreanul Ion Siliște, care nu s-a 
sfiit, la finalele campionatului na
țional, să-l trimită de trei ori la 
podea pe rezistentul Horst Stump, 
a apărut timorat în fața tinărului 
Marian Culineac, nu a reușit să 
plaseze decit una sau două din lo
viturile sale de catapult, dar parcă 
fără convingere, cu o aparență de

Victor BANCIULESCU

PE MARGINEA BALCANIADEI DE LA IZMIR

ȘI TOTUȘI,
Șl LA ATLETISM... 

MINGEA E ROTUNDĂ!

— băieților • Atletele

• Cum am ratat 
victoria in ‘între
cerea masculină

• Fetele superi

oare—la punctaj
bulgare, revelația

J. B. A. • Rezultatul Argentinei Menis —

(Continuare în pag. a 2-a)

record mondial!
Petre Lupan încheie victorios cursa de 1500 m in 
cadrul căreia a înregistrat — cu 3:40,4 — un nou 

record republican și un record al J.B.A.
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olimpiadei. Ritualul aprinderii flăcării va fi îm
plinit de talentata noastră alergătoare, Valeria 
Bufanu. In rolul primului schimb cu startul pe 
stadionul 23 August a fost „distribuit" Gheorghe 
Cefan, specialist în proba de 3 000 m obstacole.
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• S-au întors aîleții de la Izmir I Vă amintiți, 
desigur, că Jurnalul nostru olimpic a consemnat 
citeva din dezideratele antrenorului federal 
Zîmbreșteanu pentru Balcaniadă. Revenind asu
pra Ier, sâ menționăm faptul că Valeria Bufanu 
a fost la o zecime de secundă de timpul antre
norului. !n cazul Marian Becker, chiar dacă cifra 
n-a fost împlinită oficial, antrenorii și-au dat 
seama că aruncătoarea de suliță a obținut 
două performanțe remarcabile (o dată peste 
60 m și o dată peste 62 m), aruncări neomolo
gate dinlr-un exces de zel al arbitrilor turci, 
care au cerut ca sulița sâ se înfigă și să ră- 
mînă fixată in gazonul stadionului. Sulița arun
cătoarei noastre a lăsat semnele necesare, dar 
nu s-a înfipt. Să mai menționăm faptul că a 
doua dorință a lui Zimbreșteanu o fast împli
nită : cotul Marionei Becker a rezistat perfect 
solicitărilor. O „normă" neimpiinită ; Cornelia 
Popescu. O a doua „normă” neimpiinită: Ar
gentina Menis (? 1). Zimbreșteanu ar fi dorit ca 
talentata noastră aruncăloare să ocțină peste 
62 m în uitîma încercare. Sâ recunoaștem, insă, 

copioasăcă rezultatul ei record reprezintă o 
compensație.

pașapor- 
i-a adus

•o ..<z Xt

• Marian Lazăr a ciștigat ia Pilețti 
tul olimpic ! Imediat după meciul care 
calificarea, boxerul nostru a trimis o telegramă 
tatălui său, muncitor la secția de transporturi 
a Fabricii de ciment din Medgidia, lată și tex
tul telegramei : „Tată, noua mea adresă este 
Miinchen, satul olimpic".

• Valeria Bufanu „distribuită" in rolul vesta
lei olimpice I Flacăra olimpică se apropie de 
țara noastră. Ieri s-a comunicat câ in ziua de 
13 august, pe stadionul 23 August, flacăra 
aprinsă în Olimpia va fi reaprinsa pentru iubi
torii sportului nostru și va arde pe toată durata

•
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Sâ sperăm că previziunile confratelui din

R. D. Germană se vor adeveri in proximul tur- Xn 
neu olimpic al pugilițlilor. Dar, noi am fi ispi- 
tiți sâ mai adăugăm cîtevo nume, ca de exem- 
piu Cuțov și Năstac...

• Un recent număr al ziarului de speciali
tate din R. D. Germană „Deutsches Sportecho"

r "N

• La Izmir, Carol Corbu ți-a confirmat va
loarea, deși cifra (16,78 mj s-ar părea să nu fie 
cea așteptată. In condițiile realizării ei, insă, 
această cifră devine semnificativă. Ea a fost 
obținută dintr-o singură încercare. Coroi Corbu 
a renunțat la săriturile reglementare, am două 
motive : a) pentru a se menaja după prelun
gita stare gripală pe care a avul-o înainte de 
Izmir și b) pentru a evita o accidentare, deoa
rece al doiiea pas prezenta onumite riscuri, 
dat fiind că se efectua in imediata apropiere 
a gropii cu nisip. Di*>du-și secma de amplitu
dinea mare a pașilor lui Corbu, organizatorii 
au încercat să prelungească pista de elan cu 
un fel de podeț de lemn, peste care a fost 
așternut un strat de tartan, dar asta nu putea 
fi o soluție...

A da un pronostic pentru, să 
zicem, un meci de fotbal este, de 
cele mai multe ori, o chestiune ha- 
zardantă și de aceea se și spune 
că._ mingea 'e rotundă I în privin
ța atletismului pronosticurile par 
ceva mai simple, pentru că în a- 
cest sport se operează cu cifre, or 
acestea sînt în cele mai multe ca
zuri mai aproape de realitate.

Potrivit calculelor făcute înaintea 
Jocurilor Balcanice de atletism de 
la Izmir, care aveau la bază nu 
numai cele mai bune performanțe 
ale principalilor concurenți la fie
care probă, ci și constanța arătată 
de aceștia în decursul actualului se
zon de competiții, prima șansă în 
întrecerea echipelor masculine i s-a 
acordat Iugoslaviei, iar la fete for

mației României. Dar iată că toate 
aceste prezumpții au fost infir
mate fn decursul întrecerilor de pe 
stadionul Ataturk și clasamentele 
finale ale celei de a XXXI-a Bal
caniade atletice au arătat cu totul 
altfel decît se așteptau toți specia
liștii.

In mod sui-prizător, victoria a re
venit Greciei cu 128 p, urmată de 
România și Iugoslavia, la egalitate, 
cu cîte 122 p, Bulgaria 114 p și Tur
cia 31 p. La fete, atletele bulgare 
au obținut un succes net, totali
zând 132 p, fată de cele 107 p cit 
au înregistrat reprezentantele noas
tre, 63 p iugoslavele, 21 p. atletele 
din Grecia Și 9 p gazdele.

Trebuie arătat însă că succesul 
atleților greci (primul după o în
trerupere de trei decenii I) n-ar mai 
fi fost total, așa cum a fost acum, 
ci doar parțial, dacă... Ei bine, acest 
dacă, mare cît roata carului, a de
pins, în cele din urmă, de noi ! Pre
cum se știe, s-a plecat la Izmir cu o 
echipă masculină incompletă, fapt 
datorat atît slăbiciunilor^ evidente 
ale rezultatelor unora dintre atleți 
(greutate, 3000 m obstacole), cît și, 
mai ales, faptului că unii dintre 
sportivii noștri fruntași, cu șanse

Romeo V1LARA i

(Continuare tn pag. a 2-a)
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publică un comentariu preoiimpic de box, înso
țit de un chenar intitulat „înaintașii... ți urma
șii lor". Chenarul cuprinde o selecție de nume 
ale sportivilor care s-au distins în edițiile ante
rioare ale J.O, (L. Papp, G. Satkov, O. Grigo
riev) și, totodată, ale ceior ce au șanse să se 
impună în ediția de ia ’ 
tia din urmă sint citați 
Pometcu (cat. pană) și 
mică).

Miinchen. Printre aceș- 
boxerii români Gabriel 
Ion Gyoriii (mijlocie

• In cadrul 
spectatorii au 
Calistrat Cuțov 
în compania lui Ladislau Mate, iar in ultima, 
pentru o solicitate suplimentară, a încrucișat 
mânușile cu Gheorghe Pușcaș. Acesîa d’n urmă, 
dornic să se afirme, a mizat mult pe șansa de 
a l înfrunta pe 
ment și a pornit 
mai era a unui 
După un minut
Cuțov a contraatacat cu vigoarea unui veritabil 
medaliat olimpic, primind aplauzele furtunoase 
ale spectatorilor.

galei preolimpice de Ia Pitești, 
asistat la un meci sui-generis. 
a susținut primele două reprize

Cuțov intr-un asemenea mo- 
la atac cu o vigoare care nu 
sparring-partner. Rezultatul ? 

de apărare activă, Calistrat

»*.
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DEBUT ATRACTIV ÎN IUM1 
DL HANDBAL DE LA PLOIEȘTI

029

A
PLOIEȘTI, 3 (prin telefon).
început cu un meci așa-zis „în 

familie", dar care a avut în cele 
din urmă o desfă, urare interesantă 
șl parțial echilibrată, turneul inter
național de handbal masculin pe 
cere-1 găzduiește în aceste zile sala 
Victoria din localitate s-a anunțat 
atractiv chiar din prima sa rundă.

Cum spuneam, etapa inaugurală 
a oferit în deschidere un joc aș
teptat pu multă curiozitate de că
tre toți cei ce urmăresc activitatea 
de pregătire a lotului nostru olim
pic. Aceasta, deoarece se întîlneau 
două selecționate ale acestui lot,

în fapt aspiranții la cele 16 locuri 
ale formației care va evolua peste 
puțină vreme ia Miinchen. Cum 
era de așteptat, victoria a revenit 
echipei România A, cu scorul de 
22—17 (8—7). Victoria s-a conturat 
însă, destul de greu, deoarece, mai 
ales în prima repriză, secunzii și-au 
vîndut scump pielea. După pauză, 
echipa A și-a așezat mai bine apă
rarea. care repliindu-se mai repede, 
a putut acoperi la timp culoarele 
de șut. în plus atenția în apărare 
a determinat și o recuperare mai 
productivă și mai rapidă a mingii, 
care a dus la declanșarea unor

contraatacuri spectaculoase. Au ar
bitrat C. Căpățînă și Gh. Lungu.

Au marcat : Cosma (4), Gruia
(4) , Voina (3), Kicsid (3), Gunescn 
(2), Stockl (2), Tudosie (2), Licu și 
Gațu pentru România A, Birtalan
(5) , Popescu (4), Hornea (3), Dră- 
găniță (2), Ștef, Dan și Willisch 
pentru România B.

Polonia (tineret) — Grosswalstadt 
(R.F.G.) 18—18 (10—10).

Astăzi au loc următoarele jocuri: 
România B — Grosswalstadt (ora 
18,30) și România A — Polonia ti
neret (ora 19,45),



Pag. a 2-a Sportul Nr. 7141

5

In întimpinarea
ZILEI DE 23 AUGUST SI A CELEI DE 
A XIV A ANIVERSARI A REPUBLICII

>---------------------------------------- ------- ,----- ------- „------------ - -------- ,---------2-----L_.-----

REALIZAREA ÎNAINTE DE TERMEN 
A CINCINALULUI!

(Urmare din pag. 1)

r

bal :, „Explo^tînd maț. eficient insta
lațiile de care dispunem, am obținut

. yelul planificat. Astfel, cantitatea de 
țevi sudafe șî profile îndoite se ci
frează în prima lună a celui de al 
doilea semestru la 560 tone. în acest 
fel, jiroducțitt totală realizată peste 
prevederi, de la începutul anului, a 
spoilt la 4740 tone.1 de țevi și pr6flle". 

Realizările, colectivului de,, meta- 
lurglști au permis o mai :bună satis
facere a nevoilor economiei naționale, 
precum și crearea, unor importante 
dispoiyițplități.v: pențrți lucrări supli
mentare Ia export.

Trei întreprinderi, o multitudine 
de • fapte*: Toate, însă, ău o semnifi
cație unică : dorința de a răspunde 
exemplar; chemării lansate de Con
ferința Națională a partidului, de a 
cinsti cum se cuvine mărețele săr
bători ale poporului, ziua de 23 Au
gust șl cea de a XXV-a aniversare a 
Republicii. .

IMPORTANTE DEPĂȘIRI 
ALE SARCINILOR DE PRODUCȚIE

de munca, smteni hotâiite să intim- sporuri mari de producție peste ni- 
pinăm marile sărbători ale poporului .......... 
nostru cu cît mai multe succese. Rea
lizarea sarcinilor ce ne revin nu este 
numai o problemă de obligație pro-

' ‘ ‘ • defesională, ci — în primul rînd — 
conștiință politică și civică".

Vom mai adăuga că la Fabrica 
penicilină sînt consemnate zilnic 
însemnate sporuri de calitate.

★Binecunoscut pentru modul 
știe sâ se achite de 
țile ce-i revin, colectivul muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor de Ia 
UZINA METALURGICA DIN IAȘI 
se străduiește ca, în frunte cu comu
niștii, să întimpine ziua de 23 Au
gust și cea de a XXV-a aniversare a 
Republicii cu fapte demne de laudă, 

cîteva din realizările meta- 
ieșeni ne-a vorbit ing. 
președintele secției de fot-

Despre 
lurgiștilor 
Puiu Toii,

de
Șl.

cum
responsabilită-

Zilele acestea a intrat 
o nouă fabrică de pre- 

legumelor și fructelor, 
utilaje moderne de

TG. JIU : 
în producție 
lucrare, a 

■ înzestrată cu 
mare productivitate, 90 la sută rea
lizate In țară, noua fabrică va pro
duce plnâ la sflrșitul anului circa 
9 000 tone de compoturi, conserve, 
gemuri, sucuri, dulciuri, din care G0 
Ia sută sînt 'destinate exportului.

SA TU MARE : Colectivul Combi
natului de exploatare și industriali
zare a lemnului din localitate și-a 
propus măsuri concrete pentru în
făptuirea programului ce urmează să 
ducă la însemnate depășiri de plan. ’ 
Astfel, în aceste zile au fost recon
siderate termenele ele clare în func
țiune a unor mașini și utilaje 
bază, realizate prin autodotare, 
scopul măririi productivității muncii, 
în acest fel, mașina de băițuit _ — 
rod al eforturilor creatoare ale ing. 
Ștefan Csegezy, ale tehnicianului

de 
în

Ștefan Silaghi și aie șefului atelieru
lui mecanic, Iosif Megyesi — se află 
în faza finală de experimentare si 
va intra in aceste zile în funcțiune 
cu cițeva luni mai devreme decît s-a 
stabilit inițial.

PETROȘANI: Colectivele de mun
că de la exploatarea mineră Lor.ea 
din Valea Jiului realizează în abataje 
noi și noi succese pentru a întim- 
pina cu realizări superioare ziua de 
23 August și; a 25-a aniversare a Re
publicii. Un bilanț recent demon
strează că pe ansamblul minei, un 

.loc fruntaș îl ocupă- sectorul'IV, unde 
în luna iulie au fost extrase peste 
plan 1802 tone cărbune, fiind urmat 
de sectorul II cu 1.500 tone. Rezulta
tele cele mai bune au fost obținute 
de brigăzile de mineri conduse de 
loan Miclea. Bistache Borș, Gheor- 
ghe Dobrogeanu, loan Tiniiș și Traian 
Molnar.

(

declară

ECHIPA ROMÂNIEI
ARE SANSE FRUMOASE■»

LA MUNCHEN
declară arbitrul internațional Abe FUCHS,

care a condus finala olimpică din 1968
Luni după-amiază, în tribunele 

de la Progresul. Remarcăm o figu
ră distinsă, purtînd vestonul de cu
loare închisă, cu ecusonul F.I.N.A., 
al arbitrilor internaționali de polo. 
Este reputatul Abe Fuchs, un bel
gian care vorbește șase limbi străi
ne. și care în viața de toate zilele 
șlefuiește diamante. îi aplaudă fre
netic pe Ilie Năstase pentru retu
rurile și voleurile sale de vis.

„Nici nu vă închipuiți ce bucurie 
mi-a oferit invitația federației dv. 
de natație de a conduce citeva 
partide ale turneului internațional, 
în primul rînd, pentru că am din 
nou ocazia de a revedea țara in 
care au trăit multă vreme părinții 
mei (n.r. mama sa este bănățeancă. 
iar tatăl s-a născut prin părțile Si- 
ghetuîui). Apoi, pentru că am ma
rea posibilitate — la noi in țară 
concetățenii mei ar plăti bani grei 
pentru așa ceva — de a vedea pe 
viu o semifinală a „Cupei Davis- 
eu „Nastaz" in rol de prim tenor. 
Băiatul acesta este admirabil. iar 
ceea ce face el pe teren se poate 
numi o adevărată artă. Si vă ro» 
să mă credeți, prin natura meseriei 
mele, pot să apreciex ceea ce este 
realmente frumos și place oricui 
Cu un asemenea talent cu o inimă 
ca a lui Tiriac, nu văd cum româ
nii ar putea scăpa in acest an „Cu
pa Davis”, indiferent pe ce teren 
s-ar juca finala...”

— Știu că sînteți polisportiv și că 
practicați în egală măsură schiul, 
tenisul și înotul; să vorbim totuși 
puțin și despre polo, mai ales 
în 1968 ați avut cinstea de a 
tra finala olimpică. Așadar, 
interesa o părere autorizată 
pre valoarea și posibilitățile 
pei române.

— îmi place s-o arbitrez, mai 
Ies că jucătorii ei (se pare 
mi-au studiat îndelung maniera 
a conduce) nu-mi creează nicioda
tă probleme. Ei bine. în acest an

POST-SCRIPTUM LA ..TURNEUL v PRIETENIA-

nou aproape toate 
candidează la titlul 
să vă spun că bâ

că 
«rh: - 
ne-ar 

des- 
echi-

a- 
eă 
de

am văzut din 
formațiile care 
olimpic și pot 
ieții lui Grințescu ți Firoiu sint bi
ne plasați înaintea acestei mari 
dispute. „7“-le României nu are 
mari vedete de genul Szivos, Jan- 
kovici, Pizzo, dar nici nn are ne
voie de ele. Jucătorii înoată foarte 
mult (și rezistă in acest tempo), au 
o tehnică suficient de bună și se 
apropie mult, față de alte echipe 
cu veleități, de ceea ce eu consi
der adevăratul polo modem. Tine
rii — asta o știm m toții — vor 
cu orice chip să se evidențiere, și 
asta cit mai repede: uneori insă 
ei cam incurcă lucrurile astfel că 
acțiunea ofensivă devine

— Ce șanse arordap 
român la Munchen ?

— Va depinde foarte 
tragerea ia serți. O dată 
turneul final, echipa dv. va juca 
un roi (și nu cei din urmă) ia lup
ta pentru medalii. Bineînțeles dacă 
nu va avea din nou ghinioanele de 
U Hvar. Ml refer la accidentări 
fi-, la partida cu Ungaria (mr. 5—J 
pentru maghiari), dar fiind vorba 
de colegi de-ai mei prefer să nu 
mă pronunț.

— Atunci, credeți câ a; 
va putea influența 1 
devărata ierarhie a j 
dial ?

— Asu in nici u car. Vor fi 
fără indoială din nou proteste și 
nemulțumiri. Așa a fosf iptet dea ti
na la polo. Dar pot -4 Ti garantez 
pentru maiori ta tea eoiegSor mei că 
sint imparțiali și fără idei pre
concepute.

— Așadar, cine va E mal bun 
va cîștiga. Totuși vă pneț. permi
te un pronostic în ceea ce pr.ve»te 
primele trei x>cu: ’

— Echipa rpgariei pasează de 
mai mult timp in cișxirtuure. Nn 
contest faptul că jaeiterii ei sint 
foarte bine pregătiți si că formația 
este cea mai omogeni, dar am vă
zut-o făcind și partide <-rihe. Ori
cum insă, ea va fi pe podixm. Pen
tru celelalte două por.ut candidea
ză iugoslavia. Temin i.
Italia si 8-lLA. Alegerea iaaă • las 
la plăcerea și iaspiraua dv_

..Statul major" 
al ciclismului ro
mânesc și-a mu
tat pentru 10 zile 

sediul la Cluj, unde au fost progra
mate finalele Campionatelor națio
nale din acest an. De la început a- 
preciem faptul că alegerea fede
rației de specialitate de a acorda 
orașului de pe Someș dreptul de a 
organiza finalele întrecerilor repu
blicane s-a dovedit a fi inspirată. 
In apropiere există șesele cu 
profil corespunzător (muntos

O EDIȚIE REUȘITĂ 
le curse ale seniorilor, peste 43.5 
km la oră, iar la juniorii mari, 
peste 41,5 km.).

Conform așteptărilor, la seniori, 
cu o singură excepție, cursele au 
fost dominate de cicliștii clubului 
Dinamo București (antrenor : prof. 
N. Voicu), care alcătuiesc un lot 
omogen și valoros. Demn de sub
liniat este și faptul că T. Puterity 
(Metalul Plopeni) a reușit să reedi
teze succesul de anul trecut la con
tratimp individual, iar o plăcută 
surpriză a constituit evoluția la 
contratimp pe echipe a formației

A ,,NAȚIONALELOR"
făcut-o abia la ședința tehnică (ini
țial în program erau 30 km), dar 
și în alți ani s-au alergat aproape 
40 km. Cel mai elocvent exemplu, 
că juniorii mici sînt capabili, și de 
eforturi mai mari, ni-1 oferă per
formanța realizată de C. S. Brăila, 
care a cîștigat proba juniorilor 
mari (70 km), avînd în echipă 2 (!) 
juniori mici (N. Frunză și C. Vizi
tiu). Deci, dacă există o pregătire 
corespunzătoare, sportivii reușesc 
sâ facă față chiar unor dificultăți 
mai mari. De asemenea, să 
uităm că vîrsta juniorilor la

confuză, 
team-ului

ntuit de 
intrată in

Vf-■
ajui 
i a- 
xy*i—

. „ ....

titlul ae campion national de semi-
Foto : A. KALMAN — Cluj

„NE-AM ÎNTORS VICTORIOȘI. DAR PUTEAM SÂ NE iNTOARCEM NEÎNVINSI! .

D.-.c—Vosile Teodcr ctș'tgă ultimul sprint jt cu aceasta cucerește 
fond pe acest an
plat) ia funcție de cerințele probe
lor, iar traseul semifondului — în 
circuit — poate fi considerat ca 
unul dintre cele mai bune din țară 
avînd și avantajul de a permite o 
vizibilitate excelentă pe aproxima
tiv • • din cei 2 km ai pistei. In 
plus, atenția de care s-a bucurat 
competiția din partea organelor lo
cale (C.J.E.F^_ Inspectoratul jude- 
'eaaa al Miliției, etc.) au confirmat 
încă o dată că sportul cu pedale 
are frumoase tradiții în orașul Cluj, 
„implantate- de pe vremea cînd șo
selele din împrejurimi erau foarte 
familiare uncr rutieri ca Schur și 
Eckstein (R. D. Germană) sau Moi- 
ceanu și Zanont

Trecind la rezultate, vom subli
nia că. în anssmbîu. s-au obținut 
med:: orare mulțumitoare (in ur.e-

este cu un an peste limita recunos
cută pe plan internațional.

Credem, că actualele 
ale ciclismului nostril, cu o atentă 
îndrumare 
sporită, vor 
apropiat, să 
ternaționale.
Cluj ne-au demonstrat că
au...'

Olimp'.a (antrenor : M. Niculescu), 
ocupanta unui onorabil loc secund. 
Ne-âm fi așteptat, însă ca cicliștii 
de la Steaua să pună mai multe 
„probleme" în lupta pentru cuceri
rea tricourilor de campioni...

La juniori și de astă dată s-au 
impus reprezentanții cluburilor din 
provincie, care, la cele două cate- 
gori, au cucerit șapte din cele opt 
titluri puse în joc. Doar dinamo- 
vistul Rămășcanu a reușit să sal
veze „onoarea" secțiilor bucurește- 
ne, ocupînd locul I la fond, exploa- 
tînd conjunctura favorabilă de su
praveghere reciprocă a unor favo- 
riți. ca brașoveanul Elekes sau clu
jeanul Nagy. Și cînd doi se ceartă...

Desigur, se cuvine să evidențiem 
munca neobosită și entuziastă a u- 
nor tehnicieni, ca 
(Brăila). Vasiie 
ieși), Varile Chițu și Vasile Vlă- 
duț (Cluj). Mircea Mihăilescu 
(Dinamo), dr. Ion Dorgo (Tg. 
Mureș) și alții, ai căror elevi s-au 
situat printre protagoniștii curse
lor. Și tot pe linia plăcutelor sur
prize putem nota prezența în rîn- 
dul rr.edaliaților a cicliștilor de Ia 
Portul Constanta (antrenor Constan- 

■u). care au reușit, neaș- 
!oc secund Ia contratimp

Lmjori ÎL Și ajungînd 
-cbâ. a surprins nep’ă- 
de la start a forma- 
sportive din Capitală, 

deși erau prezenți cu ci- 
fesorii respectivi au obiec- 

faptul că federația a hotărît 
ree distanței ia 50 km., apre- 

de ei ca prea dificilă. Fără 
iție și federația are partea ei 

precizarea distanței a

speranțe

o conștiinciozitate ,ți
fi capabile, în viitorul 
facă față cerințelor in- 
Campionatele de la 

resurse

Paul RADVANî

A IX-a EDIȚIE A „CUPEI CIBO"
Vineri, sîmbătă și duminică se 

va desfășura cea de a IX-a ediție 
a „Cupei CIBO", singura competi
ție din țară în care sînt antrenate 
și fostele glorii ale ciclismului ro
mânesc.

Actuala ediție are două etape re
zervate fruntașilor ciclismului, se
niori și tineret și o etapă, dumini
că, dedicată exclusiv veteranilor și 
care se va disputa pentru trei ca
tegorii de vîrstă. Prima etapă va a- 
vea loc vineri pe ruta Făgăraș — 
Brașov — poiana Brașov (132 km), 
iar a doua pe traseul Brașov ~ 
pea — Brașov — Poiana 
(144 km).

Pentru veterani traseul va fi fi
xat in ședința tehnică la 
fi invitați să-și spună 
ccncurenții. Și-au anunțat partici
parea 40 de cicliști la categoria se
niori și tineret, reprezentind toate 
secțiile fruntașe din țară. La vete
rani în afara cicliștilor români, vor 
lua startul șî cîțiva foști mari a- 
lergători din afara granițelor țării.

Mihai Simion 
Ionescu (Plo-

DGUĂ SĂPTĂMÎNI

VASSJJ

■mm

antrenorul echipei feminine a României, prof. Dan BÂLĂȘESCU
Oi’ient Expresul' Ieri dimineață,

a sosit în Gara de Nord la ora 6. 
In ciuda... incomodității acestui 
ceas matinal, ne aflam pe peron, 
în așteptarea reprezentativei femi
nine de handbal tineret a Româ
niei, care se întorcea din Ungaria, 
victorioasă în cea de a 7-a ediție 
a „Turneului Prietenia11.

Pe antrenorul Dan Bălășescu l-am 
abordat cu destulă greutate. Toată 
lumea îl întreba cum a fost, iar fe
tele voiau să-l ia pe sus (...pentru 
a cita oară după victorie ? 1). Cu 
toate acestea, tinărul profesor, mai 
îmbujorat ca elevele sale, ne-a acor
dat cîteva minute.

— Este prima competiție la care 
ați condus echipa de tineret. La ce 
nivel s-au ridicat întrecerile și 
cum vă simțiți acum, după victo
rie ?

— Știți probabil că jumătate din 
„ echipa noastră este alcătuită din ju

nioare, majoritatea debutante și, 
deci, foarte emotive. în schimb, 
ele s-au arătat foarte... ambițioase, 
acesta constituind, de altfel, atribu
tul principal al formației în compe
tiția de la Ozd. în condițiile unui 
echilibru de forțe 
mare, ale prezenței 
extrem de mature 
(Iugoslavia a aliniat 
din lotul național 1). handbalistele 
românce au reușit să se claseze 
în final pe primul loc, lăsînd o 
foarte frumoasă impresie numero
șilor specialiști prezenți. In ctea 
ce mă privește, trebuie să mărtu
risesc că am trăit emoții cel puțin 
tot atît de mari ca și fetele (evi
dent, însă, am avut grijă să nu le 
exteriorizez 1). iar acum, după vic
torie, sînt mulțumit că debutul meu 
la cîrma naționalei de tineret a fost 
de bun augur.

— In meciul inaugural, în fața 
echipei Iugoslaviei, ați condus la 
pauză, pentru ca in final să pier
deți. Ce s-a intiniplat ?

— Vă vorbeam la început de ti
nerețea garniturii noastre și de 
emotivitatea debutantelor. în ge
neral, acestea ar fi explicațiile. Am 
început meciul cu aplomb, ne-am 
surprins deseori adversarele și am 
reușit să conducem, dar inhibiția, 
apărută inexplicabil în momentul 
superiorității noastre, a dus la 
multe ratări și, implicit, la înfrîn- 
gere. Cu toate acestea, primul meci 
ne-a arătat că putem să cîștigăm, 
ceea ce am și făcut apoi, iar dacă 
sorții stabileau să întîlnim echipa 
Iugoslaviei în ultima zi a turneului, 
cred că ne întorceam neînvinși !

K SLHWKE TeHNKA PENTRU NOil TITULARI
— Ru-
Brașov

care vor 
cuvintul și

Carol GRUIA-coresp. jud.

S-AU DECIS TRANSFERĂRILE: MIHAI BUCOS (LA FARUL) Șl VICTOR 
MARINESCU (LA GRIVIȚA ROȘIE) AU PĂRĂSIT PETROȘANII I

neașteptat de 
unor teamuri 
și puternice 
șase jucătoare

laiă afibipa de handbal tineret a României, ciștigătoare in cea de a VII-a 
ediție a „Turneului Prieteniâ“ (sus, de la stingă ia dreapta): Ri|a Fierea. 
Victoria Âmarandei, Rodica Cițmaț, Natalia Rublenco. antrenorul Den 
Bălășescu^ Maria Niței, Elena Frincu, și Lucia Osman. Jos: Mana Bidia: 
Doina Ra^u, Elisabeta Ionescu, .Mariana MSller, Georgeta Vasile șt 

Mariana Boși

evoluat echipa sub 
și tactic ?
prezenți la Ozd au

— Cum a 
aspect tehnic

— Toți cei 
fost de acord că echipa noastră este 
ceă mai valoroasă.. . Ba chiar au 
existat „voci" care sâ susțină că 
handbalistele românce sînt mai ,,bă- 
trîne" decît' celelalte, deși noi am 
avut cea ma' scăzută medie de 
vlrstă ! In Toc ne-am bazat pe c 
apărare mobilă. în sistemul 5—1 
(în meciul cu Ungaria am folosit, 
însă, apărarea in zonă) In timp ce 
atacul a întrebuințat eficient con
traatacul. cu accent pe faza a doua 
și combinațiile subtile între linia 
de .9 m și semicerc Fetele au fost 
receptive la indicațiile noastre, 
după, primul meci n-au mai scăzut 
ritmul pe tot cursul partidei și în 
acest fel am reușit să cîștigăm.

— Care sînt următoarele obiec
tive ale lotului de tineret și care 
credeți că vor fi urmările acestui 
rezultat de valoare ?

— înainte d“ a vă vorbi de obiec-

tive. trebuie să subliniez interesul 
și grija pe care federația de spe
cialitate le-a arătat noii promoții, 
asigurîndu-i condiții excelente de 
pregătire.- In perspectivă, avem par
ticiparea Ia viitoarea ediție a .Tro
feului Carpaț:- și turneul din R-D. 
Germană. programate la sflrșitul 
anului, iar în ceea ce privește ur
mările rezultatului din Ungaria, 
cred că principala consecință va fi 
promovarea eiterva " jucătoare în 
prima reprezentativă a țării.

Hori a ALEXANDRESCU

a a

AZL M PXkOA. COMLUUK. O
AT1ACT1VA PAinOA

IMTEeăADOXAlA

DINAMO U. SA.
PERPIGNAN (Franfa)

a-1 face în limitele unui vi- 
ceasta vrem sâ 
palele transfe- 

in formațiile 
cîteva dintre 

Alex. Dumitru 
. Marin Iones

co (Rapid), Victor Drăgănescu (Sportul 
studențesc), Victor Marinescu (Știința 
Petroșani) și Ion Stoica (Dinamo), 
acesta din urm* fără dezlegare, toți 

GRIV IJA ROSIE : Gh. Celca.
Chiciu 

Gh. Preoteasa si Ștefan 
Chimica Tîmâveni), 

Rapid), toți pentru 
LA TIMIȘOARA ; Mi- 

1 Petroșani). Adrian 
studențesc) și Gh. 
* — ultimul firi 

1. cox- 
(Agrcco- 
(Chtrruca 

SIBIU : 
unbii 
SAL 

AȘI ;

A. Pe va ne
- -»

cui <

Florin Zatnfi reșca. Nicolae 
(toți Fa 
Pt>p3 (c
Cornel M:tan 
UNivrn«trr*Ti 
hai Bucos (Ș‘
L:udor (.Scor 
Dărăban (Diz 
dezlegare — pentru FARl
STANȚA ; Pamfil Petreano

Ludovic Gombos
pentru C-SM.

Gh. Rujoiu. Fetru Neculau 
Ruhnentu! Birlad). loa loj» 
S^riu). pentru POLITEHNICA 
Mircea MwolirV (Constr
Buc.), Floria lardăaescu (Oria) $i 
Petre Floresca Dtnamo) — acesta 
toți pentru SPORTUL STUDE N l'tzsC; 
Mircea Paraschivrsca. Ioa Coctacbe. 
Dan Puia. Grigore Dan Vrdăreanu 
(de la Rapid). Ștefan Sceic (Politah-

:rsit

îa

nica Iași), toți pentru CONSTRUC
TORUL SUCEAVA; Nicolae Haralam- 
bie (Constructorul Buc.). Const. Mo- 
roianu (Farul), Const Chifan, Ludo
vic Laszlo, Gh. Ulea, Sabin Hontanâ 
(cie la Politehnica Iași), toți pentru 
PRECIZIA SACELE ; Ioan Zafiescu 
(Clubul sportiv școlar) și Const. Stăn- 
culeanu (Grivița roșie) pentru 
TA PETROȘANI ; Anton 
(Minerul Gura Humorului) 
GLORLA ; Gh. Caraintan 
pentru VULCAN.

După cum se poate lesne 
este vorba de un număr redus de 
transferări și de o importanță se
cundară. Singurele care merită cu a- 
devărat a fi subliniate sînt cele pri- 
vindu-i pe Bucos, fundașul naționa
lei, care schimbă aerul Petroșanilor 
cu cel rr.arir., al Constanței și Victor 
Marinescu, care, după terminarea 
Institutului de mine, revine acasă, 
ia Grivița Roșie (de subliniat că 
teamul din Valea Jiului îi pierde 

pe amb:i săi transformer!), pe 
f_ - cor.stânțean de un an,
Chiciu care va juca In viitorul sezon 
apArind culorile echipei campioane, 
ca ș. cele două eventuale transferări 
Eiră dezlegare) ale internaționalilor 

Floresca si Dărăban. care, în cazul 
că vor penista In ideea transferării, 
vor trebui să suporte carantina re
gulamentară de un an.

STIIN- 
Briceag 
pentru 
(Farul)
vedea

Șl TOTUȘI, Șl LA ATLETISM... MINGEA E ROTUNDA!
(Urmare din pag 1)

De azi, la Snagov

PESTE 600 DE FINALIȘTI ÎN CAMPIONATUL

NAȚIONAL DE JUNIORI Șl TINERET t
începînd de astăzi, pe apele Sna- 

govului se vor desfășura — timp 
de patru zile — întrecerile finale 
ale campionatelor naționale de ju
niori șj tineret la caiac-canoe. Este 
vorba despre un eveniment sportiv 
important nu numai prin aceea că 
el va prilejui cunoașterea celor mai 
valoroși caiaciști și canoiști din 
tînăra generație, ci și pentru că LA 
EDIȚIA DIN ACEST AN A CAM
PIONATELOR VOM PUTEA UR
MĂRI EVOLUȚIA A PESTE... 600 
DE FINALIȘTI ! Iată un autentic 
record de participare care exprimă, 
desigur, preocuparea centrelor de 
sporturi nautice din țară pentru 
pregătirea juniorilor și tineretului.

Competiția, organizată de federa
ția de specialitate, are programate 
următoarele probe ; JUNIORI MICI

— K 11S?, 4 - 500 m, C 1, 2- 500 
m, K 1, 2, 4 — 500 m F ; JUNIORI 
MARI — K 1. 2, 4 — 500 m și 1 000 
m, C 1, 2 — 500 m și 1 000 ,m, K. 1, 
2, 4 — 500 m F ; TINERET — K 
1 - 1 000 m, C 1 - 1000 m, K 1 - 

. 500 m F. După cum se vede, în a- 
cest an vpr avea loc și probele de 
simplu rezervate tineretului — mă
sură salutară dacă avem în vedere 
calendarul general al competițiilor 
interne în care nu figurau între
ceri intermediare, între categoria 
juniorilor și cea a seniorilor.

Cursele se vor disputa în
două reuniuni zilnice — de la ora 
9 și 17, cu excepția zilei de sîrh- . 
bată, cînd probele sînt programate 
numai în cursul dimineții.

cite

certe la primele locuri (Io^if Naghi, 
Ion Rățoi, Ion Damaschin- Valentin 
Jurcâ) au fost suspendați de F.R.A. 
din activitatea competițională inter
națională. Față de această situație, 
șansele formației noastre erau se
rios diminuate în raport de ceea ce 
realizaseră atleții iugoslavi, bulgari 
și greci. Dar, cum bine se spune că 
socoteala de acasă nu se potrivește 
cu cea din tîrg, la Izmir sportivii 
români au fost la un singur pas 
de victorie sau mai exact la o ju
mătate de pas de a termina com
petiția pe primul loc, la egalitate 
Cu reprezentativa Greciei. Această 
a doua alternativă s-ar fi realizat, 
cît se poate de simplu, dacă ștafe
ta noastră de 4 X 100 m ar fi ter
minat cursa, nici măcar pe unul 
din primele trei locuri, ci pe al 
patrulea, adică înaintea echipei tur
ce. ceea ce nu era o chestiune prea 
dificilă. Dar, la schimbul trei, ju
niorul Cristudor a pornit prea re
pede și aducătorul ștafetei (Szabo) 
nu l-a mai putut ajunge în limita 
spațiului de schimb, astfel că echi
pa noastră a fost descalificată 1 în 
mod firesc, încheind cursa pe locul 
IV (nu zicem mai bine !) echipa ar 
fi realizat 6 puncte care adăugate 
celor 122 ar fi însemnat 128 puncte, 
tot ațîtea cît și reprezentativa Gre
ciei 1 E clar, nu 7 în această situa
ție ar fi poate nedrept să aruncăm

toată vina in circa acestui junior, 
mai ales că — trebuie să recunoaș
tem — cursele de ștafetă nu se 
bucură din partea tehnicienilor atle
tismului nostru decît de o atenție 
infimă, antrenamentele special zate
— dacă se fac ! — fiind, de fapt, 
o simplă formalitate. Ceea ce, nu 
o dată, a condus la multe alte in
succese, dar poate nu chiar de am
ploarea celui de la Izmir. Acestea 
sînt faptele și bine ar fi să se 
învețe din ele 1

în întrecerea masculină atleții 
noștri au ciștigat 7 probe (1500 m
— Lupan, 110 mg — Perța, 3 vj m 
obst. — Cefan, 20 km marș — 
Găsitu, lungime — Sărucan, triplu
— Corbu, decatlon — Bogdan), t.t 
atîtea cit și grecii și iugoslavii. D:n 
acest punct de vedere, mult sub 
posibilități au evoluat bulgarii, care 
n-au obținut decît o singură victo
rie la disc. Din cele 33 de probe 
masculine doar la triplusalt am în
registrat, cum se spune, o dublă vie 
torie, Corbu și Dumitrescu clasin- 
du-se pe primele două locuri. O a- 
semenea situație n-a mai fost în
registrată decît în lunga cursă, a 
maratonului, în care alergătorilor 
turci le-au revenii locurile unu și 
al doilea.

La femei, însă, asemenea victorii 
duble au putut fi constatate la 
mai multe probe: 100 m, 400 m, 
1500 m, greutate (Bulgaria), diso 
(România) fapt care a contribuit la

la fiecare probă In parîe. a întrecut 
cu mult toate așteptările, ririusrv pe 
cele ale_ inv-.ngătoarekar, farmațta 
Bulgarie: prezeatîncti-se astăz: ca 
un tot omogen Și eu multe indi
vidualități Cu herul remarcat de. 
Ceea ce. d:n păcate, n-a fost și ca
zul nostru !

Pentru prima oară din 1957, de 
cînd se organ:zsază întrecerile bal
canice feminine, la Izmir s-a înre
gistrat o situație cu totul neobișnui
tă. Formația Bulgarie: a obținut 
132 ce p, mai mult cu 4 p decît in- 
vingătoarea de ia bărbați. Și să nu 
uităm câ in programul întrecerilor 
figurează numai 14 probe feminine 
față de ceie 23 ale bărbaților !

Sportivele bulgare care la Izmir 
au sărbătorit doborirea. în acest an, 
a recordului național în cea de a 
14-a probă (1!) au o forță de con
curs cu totul remarcabilă și o va
loare deosebită, ilustrată 'prin cî
teva performere de marcă, în fața 
cărora trebuie să te înclini. Ior- 
danka Blagoeva. de pildă, a fost 
separată He o distanță infimă în 
încercarea ei de a corecta recordul 
mondial la săritura în înălțime (a 
eșuat, la limita limitelor, în ten
tativa de la 1,93 m), Diana lorgova 
cu 6,70 m la lungime se anunță, ca 
și Blagoeva, o principală candidată 
la medalia olimpică de aur, iar

asiâz:

Hristova Ia greutate, Popova și Am- 
z.na la 150 m. Mcilova. la suliță 
pretendente la locuri fruntașe la 
Munchen. Aceste atlete și unele din
tre sportivele noastre au ridicat va
loarea compel.pe: balcanice Ia un 
înalt nivel, cei mai Înalt din isto
ria Jocurilor, apropiat ce preten
țiile oricărui mare concurs atletic, 
f:e ei O.rmpiadâ sau campionate 
europene. în această privință, este 
semnificativ poate si faptul că, la 
Izmir, campioanele balcanice ale a- 
nului 1972 au înregistrat rezultate 
superioare, la 3 probe, campioa
nelor europene de Ia Helsinki — 
1971. Iată o comparație: 100 m i 
Valkova 11,3 — Stecher 11,4 ; 200 m: 
Bufanu 23,3 — Stecher 22,7 ; 400 m: 
Bor.ova 54,4 — Fischer 52,1 ; 800 mi 
Silai 2 10,2,0 — Nikolici 2 : 00,0 : 
1500 m: Petrova 4:18,4 — Bur- 
neleit 4:09.6; 100 mg: Bufanu
13.1 — Balzer 12.9 ; înălțime : Bla- 
goeva 1,90 m — Gusenhiauer 1.87 m: 
lungime i lorgova 6,70 m — Mickler 
6,76 m ; greutate: Hristova 19,42 m 
— Cijova 20.16 m ; disc : Menis 
66,58 m — Melnik 64,22 m ; suliță: 
Mollova 60,58 m — Jaworska 
61,00 m.

Din echipa noastră feminină cel 
mai răsunător rezultat l-a înregis
trat. indiscutabil, Argentina Menis, 
care, cu 66,58 m, a corectat cu 
2,34 m recordul nostru național la 
aruncarea discului și a întrecut 
și recordul mondial deținut — la 
acea oră
65,48 m. Dl. Adriaan Paulen, pre
ședintele Asociației europene de 
atletism, 
continental la J.B.A.,

remâsurat distanța aruncării și a 
feiicitat-o călduros pe recordmana 
noastră, a declarat că această per
formanță va fi supusă spre omo- 
î are ca record al lumii, chiar 
dacă, in aceeași zi. Ia Moscova, 
atleta sovietică Melnik a obținut 
66,76 m. Rezultatul Argentinei a 
fost primit de gazde cu un entu
ziasm extraordinar, acesta fiind 
primul record mondial de atletism 
înregistrat în Turcia. De altfel, șo
ferul delegației noastre, bătrfnul 
Ismail, a plîns de bucurie pentru 
succesul campioanei noastre. El, ca 

. și alții, ca și noi, așteptăm plini 
de înceredere intîlnirea de la Mun- 
chen dintre Melnik și Menis, în 
care mai poate interveni și țînăra 
Carmen Ionescu care, chiar la Iz
mir, a avut o aruncare de aproa
pe 65 de metri, din nefericire, de
pășită !

Alte comentarii pe marginea ce
lei de a XXXI-a Balcaniade atle
tice, într-un număr viitor.

AZI $1
PE

de Faina Melnik cu

delegat oficial de

MlINE CONCURS ATLETIC
STADIONUL DINAMO
Dinamo organizează azi 
de la orele 16) șj mîine 
de ia orele 18) un con

Clubul
(începînd
(începînd
.curs atletic pe stadionul Dinamo, la 
care vor participa atleți ai clubu
lui din șoseaua Ștefan cel Mare și 
oaspeți de la clubul Jamhur din 
Liban.
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Dialog cu V. BÂLUȚIU, antrenorul echipei de tineret „U“ Cluj

„VREM SĂ RĂSPUNDEM CUM SE CUVINE 
ÎNCREDERII CE NE-A FOST ACORDATĂ"

V.:' J

„RADIOGRAFIE DE MOMENT" A FORMAȚIILOR
CU DUBLA RESPONSABILITATE

Viața echipelor de club s-a corn- 
plicat, inevitabil, odată Cu evolu
țiile fotbalului ; obligațiile sînt 
infinit mai mari acum cînd o trei
me din numărul formațiilor noastre 
de prima divizie apar în competiții 
oficiale internaționale, probe foarte 
dificile. Comportarea reprezentan
telor fotbalului unei țări în ■ între
cerile de care amintim, contează 
în evaluarea lui; acum, bilanțurile 
de calitate nu se mai limitează la 
performanțele reprezentativelor, is
prăvile echipelor de club au valori 
apropiate cu ale acestora, uneori 
sînt și mai prestigioase dacă ne 
gîndim, de pildă, la „Cupa cam
pionilor europeni" al cărei punctaj 
pe o imaginară tabelă finlandeză 
Se plasează în imediata apropiere a 
victoriilor din „Campionatul Euro
pei" inter-țări.

Soccerul nostru a realizat în 
1971/1972 primul său an mai mult 
dectt onorabil pe tărimul cupelor 
europene, prezența sa pe tabelul a- 
cestora prelungindu-se peste limite
le modeste, de pînă atunci. Iar 
țările lăsate în urmă de punctajul 
(neoficial) general sînt forțe ale fot
balului din Europa. Foarte bine deci 
pentru ceea ce a fost. Dar... ce 
facem mai departe ? F. C. Argeș, 
Rapid, U.T.A., „U" Cluj și A.S.A. 
Tg. Mureș, care alcătuiesc plutonul

completare a 'lo-

an trenamentelor. 
este situația.

PETROLUL
S.C. CARL ZEISS JENA

1-0 (0-0)
(prin telefon, de laPLOIEȘTI, 8 

corespondentul nostru județean). —
Aproape 7 000 de spectatori au 

urmărit astăzi, pe stadionul Pe
trolul, un atractiv meci amical de 
fotbal între echipa locală și S.C. 
Carl Zeiss Jena, o formație bine 
cotată în prima divizie a campio
natului R. D. Germane. După un 
joc echilibrat și de bun nivel 
tehnic, scorul a fost favorabil plo- 
ieștenilor cu 1—0 (0—0) prin golul 
înscris de Dincuță, în min. 87, 
un șut violent din afara 
mare.

în deschidere, Petrolul 
rezerve) — Poiana Cîmpina

cu
careului

reprezentantelor României în „Cu
pa campionilor europeni", ,,Cupa 
cupelor", „Cupa U.E.F.A." și „Cu
pa balcanică" trebuie judecate, ca 
perspectivă a prezențelor pe aceste 
faimoase cîmpuri de bătălie sporti
vă, în raport de două mari opera
țiuni pregătitoare :

1. Campania de 
turilor;

2. Desfășurarea 
Să vedem care
Din punctul de vedere al unei 

necesare fortificări a loturilor (ca
litativă și cantitativă), dată fiind 
dubla solicitare (campionat + proba 
externă) opinia noastră este urmă
toarea. F. C. Argeș a realizat o 
completare de potențial mediu. Doi 
jucători cu maturitatea și experien
ța competiției — Mustățea și Cas
sai — altui din grupul speranțelor 
— Troi — reprezintă întăririle ar- 
geșene. Față de calibrul C.C.E. — 
socotim că era necesar mai mult 
decit atît. Rapidul se va alinia fără 
cel mai bun jucător al său — Du
mitru — și, fără să pretindem că 
schimbul cu cei trei jucători de 
la Steaua ar fi dezavantajos în 
perspectivă, putem spune cu certi
tudine că pentru „Cupa cupelor”, 
Naom sau mai cu seamă talenta
tul Savu, nu reprezintă acum ju
cători capabili să-l înlocuiască pe 
mijlocașul dreapta al reprezenta
tivei. Ne întîlnim, deci, aici, cu o 
completare care — în acest mo
ment — e doar de ordip cantitativ 
și nu calitativ. La U.T.A., situația 
sub acest aspect este mai nepro- 
pice. Purima, iată jucătorul care 
reprezin'ă bilanțul transferărilor 
pentru echipa din Arad, și așa po
sesoarea celui mai mic lot dintre 
toate formațiile noastre de prima 
divizie. Ni se pare greu de azîm^ 
ca eforturile și preocupările să pro
ducă așa de puțin! _U” ClnJ tre
buie judecată mai cu seamă sub 
raportul schimbul ji Soo—Adam; 
nu știm dacă d reprezintă ea 
adevărat o întărire pentru shiden'Ă 
da- ne gîndim că lotul lor — des
tul de complet și cu posibilități peaje 
de a fi întărit cu jucători din va
loroasa formați^ de tineret — m 
va avea nevote tie prea arrite pre-

zențe din afară. în sfîrșit, A.S.A. 
Tg. Mureș, unde întîlnim o situa
ție neschimbată față de anul tre
cut. Kiss poate cuceri — eventual 
— un loc în formație, într-o for
mație cu puține fisuri, care ne poa
te oferi niște satisfacții într-o com
petiție, „Cupa balcanică", de unde 
fotbalul nostru a cam dispărut de 
pe primele planuri.

Desfășurarea pregătirilor și pri
mele apariții publice nu sînt deo
sebit de îmbucurătoare. F. C. Ar
geș nu a atins parametrii propuși 
de perioada de antrenament pentru 
acest moment al cursei spre atinge
rea unei forme înalte în zilele de 
debut în C.C.E. ; și se impune, aco
lo, un sprint al eforturilor, o reîntîl- 
nire cu unitatea morală și de con
știință din finalul trecutului sezon.

Rapidul n-a călcat cu dreptul în tur
neul din Spania, Nacional admuiis- 
trîndu-i un 3—0 care nu ne mîn- 
gîie deloc, oricite circumstanțe a- 
tenuante am avea în vedere. „U“ 
Cluj șchioapătă în deplasarea sa în 
Cehoslovacia unde echipe din divi
zia secundă o înving. Și destul de 
net U.T.A. n-a convins deloc în 
aparițiile dinaintea plecări: în tur
neul din Olanda. Franța ș: Belgia 
Iar A.S.A. Tg. Mureș nu poate C 
judecată față de nesemnificativele 
meciuri de verificare în care a apă
rut

Acestea ar fi unele constatări, ale 
momentului actual, la echipele ce 
se vor alinia la startul unu: sezon 
eu duble responsabilități.

Efturoe lONESCj

Astăzi încep la Izmir, în Turcia, 
jocurile din cadrul celei de a V-a 
ediții a Cupei Balcanice pentru se
lecționatele de tineret. După cum 
se știe, conform unei hotăriri a Bi
roului federal, fotbalul românesc 
va fi reprezentat la această com
petiție de ciștigătoarea 
două ediții ale campionatului 
tineret-rezerve. echipa 
tatea Cluj. Am avut 
să-i vedem pe elevii 
V. Băluțiu la ultimul 
meni înaintea plecării 
Cu această ocazie ne-am întreținut 
cu tehnicianul clujenilor pentru a 
afla amănunte în legătură cu acest 
eveniment.

— Cum apreciați încrederea pe 
enre r-a acicdat-o federația, de a 
reprezenta România la Gupa Bal
canici ?

— Am 
ție știrea 
trebui să _ 
de bme pentru a face față cu suc
ces jocurilor pe care le avem de 
susținut. Pentru aceasta, am început 
pregătirile de la 17 iulie. Am sus
ținut și patru jocuri amicale cu 
A-&-A CImpulung Moldovenesc. 
Viitorul Botoșani. Fulgerul Dorohoi 
și Minobrad Vatra Dornei, cu in
tenția ce a găsi cea mai corespun-

ultimelor 
de 

Universi- 
posibilitatea 
antrenorului 
lor aatrena- 
spre Izmir.

primit cu multă saiisfac- 
și ne-am dat seama că va 
ne pregătim cit se poate
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PKMELE MIirjRI I ..OPA lUCIWl BUOJKȘTP
(tineret-
3—3.

Vasile ALBU

LAUREAJII
IURNWLUI PRIETENIA"

La încheierea turneului internațio
nal de juniori Prietenia, terminat, 
după cum se știe, cu victoria echipei 
României, s-au acordat următoarele 
premii-:

• Trofeul fair-play a fost cîștigat 
de echipa Uniunii Sovietice

• Premiul oferit celei mal tinere 
echipe a intrat în posesia formației 
R.P.D. Coreene

• Printr-un sondaj făcut în rîndul 
tehnicienilor care au vizionat jocu
rile, Polonia a fost decretată cea mai 
tehnică echipă.

e Marcel Răducanu, atacantul cen
tral al echipei României, a primit 
cupa celui mai eficace jucător

ci 13

• La 28 de ani - bătrin?! • Ce mere lucra e cokrt’.-J
a pentru 
re «l; ara

la biroul președintelui 
fotbal a clubului A-S.A.

Ușa de 
secției de 
s-a deschis brusc și, fără altă in
troducere, Mureșan intră grăbit și- 
aruncă mănușa pentru un interviu i

— Nu mai merge. Anul ăsta sper 
să intru în națională.'

Era așteptat de soție, atunci, și 
nu J-am reținut Am discutat a 
doua zi, după 
așa cum sint 
(două pe zi) 
la Tg. Mureș.

un antrenament tare, 
toate antrenamentele 
din această perioadă

— Chiar speri câ vei juca În na
țională ?

— Mă crezi bătrin ? La 28 de 
ani ?

TÎRG DE MOSTRE 
E BUNURI DE CONSUM

BUCUREȘTI 72
10 -31 AOGUST

In complexul expozițional din București, Piața Scinteii s-a 
deschis cel de-al 6-lea Tîrg de mostre de bunan-i de consum, unde 
sint prezentate produse textile-încălțăminte, metalo-chimice și ali
mentare.

In perioada funcționării tîrgului, unitățile comerciale din incinta 
complexului expozițional, vor pune în vinzare diferite sortimente 
de produse ; se vor organiza Jocuri distractive pentru copii și tineret 
și un variat program de manifestări.

Vizitarea :
— în zilele de lucru orele 10—19
— duminica și sărbători legale 9—19
— lunea inchis.

Tîrgul va fi deschis pînă la 31 august 1972. 5776

— Nu-i vorba de asta. De 
tea ori insă am auztț astfej 
promisiuni, Incit—

_— Mă simt extraordinar A 
nit vremea mea. Alerg mult 

bat" cu orice fundaș Și apoi, 
fost prin toate loturile, numai

aunț de -i -i

'jMnre-a;» pCiLspcr 
ci

puoe pns CaekX22X

i o mare 
organ, za-

ve-
XSi

gol)

re- 
șuta 
Dar.

la 
cel mare nu. Ultima oară m-a che
mat Gh. Ola la olimpici, m-a bă
gat o repriză (in care am dat 
Ia Rm. Vilcea.

Unui virf îi sint necesare 
zis ten ța. tehnica, știința de a 
cu ambele picioare, precizia,
mai întii, el trebuie să fie jucat. 
Uite, la noi la echipă am făcut 
35 de puncte, cu un singur centru. 
Nu pentru că eu aș fi mai breaz 
decit alții, dar și pe teren și aiu
rea fiecare dintre noi sacrifică to
tul pentru colectiv. Dacă m-ați în
treba cine mi-e prieten, aș spune 
că toți. Sintem mai tot timpul îm
preună. Căci, poți avea 11 vedete 
sau 15 vedete, dar c« folos dacă fie
care trage în altă parte.

Intervine doctorul Halmagyi, cu 
care interlocutorul nostru urma să 
joace în ziua aceea... partida a 9-a 
Spasski — Fischer i

— Spune-i reporterului, cC-ml 
tot dai zor mie cu Muller.

— Este cel mai perfect golgeter. 
Tot ce prinde, nu iartă. Se ..bate“ 
nemaipomenit cu toate apără
rile. Știe să înscrie oricum, din 
orice poziție. Dar. dacă Muller nu 
ar avea niște coechipieri la fel de 
buni, nu Știu — cu toată admirația 
mea pentru el — dacă ar mai fi 
Muller.

Ne-a prins seara tot vorbind 
despre fotbal. Ion Mureșan, fotba
list controversat, dar căruia nimeni 
nu-i neagă talentul, mă părăsește 
cu gîndul la fotbal, desigur, marea 
lui dragoste.

Geo BAEȚKI

AZI. IN CAPITALA 1

A LUAT FUNIA F. C. BIHOR
în urmă eu rîter* re a ?v_l 

loc înființarea echipe F. C. Birjar, 
care are la bază focxa atcșe de fot
bal a cTubul ui Ctvf_ Da con
siliu, alcătuit dm 4i de arran, 
fac parte actrinșL ocsv-s:_ —îrțfcf 
tori pasionați ai focba___ orăoeaa.

Biroul este compus Cai Gbeor- 
ghe Băleanu — președxn>. George 
Vaida, Viorel Ștreocara ș. Traiaa 
Constantineaca (salarvari — vicepre
ședinți, Ioan Bede*. Mm K'rw, Dw- 
mitru Onaca, Amm Fereacă. On- 

tru Berinde, Ionică Pa** $: Vasile 
Dragoș — membru

V. SERE, cortap.

LOTO - PRONOSPORT
AUTOTURISMELE LUNII AUGUST

în luna august a.c. continuă atri
buirea de autoturisme la toate tra
gerile și concursurile obișnuite i 
Pronoexpres, Loto și Pronosport-

Ca și pînă în prezent, autoturis- 
•mele se acordă în cadrul valorii 
unitare a cîștigurilor în numerar, 
indiferent de categoria la care a fost 
obținut cîștigui (de o valoare cel 
puțin egală cu aceea a autoturis
mului ales), felul biletului sau bu
letinului pe care a fost realizat, sau 
taxa de participare per variantă, 
în luna august a.c. se acordă ur
mătoarele mărci de autoturisme i 
DACIA 1300 (70.000 lei) și DACIA 
1100 (55.000 lei).

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18,40.

începînd cu tragerea Loto de 
vineri 11 august 1972, odată pe săp- 
tămînă vor fi prezentați, în cadrul 
tragerilor televizate, cîștigătorii 
care au obținut premii mari în 
bani și autoturisme la sistemele de 
Joc preferate,

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 8 AUGUST 1972
FOND DE PREMII: L4Î7.195
EXTRAGEREA 1: 78 35 41 24 77 

28 88 43.
EXTRAGEREA a II-a: 46 40 51 

34 75 58 15 23.
EXTRAGEREA a ni-a: 8 32 9 

22 12 69 1.
EXTRAGEREA a IV-a: 21 88 7 

52 69 68.
Plata premiilor va începe în Ca

pitală de la 21 august pînă la 25 
septembrie; în țară de la 25 august 
pînă la 25 septembrie 1972 inclu
siv.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 32 DIN 6 AUGUST 

1972
CATEGORIA I: (11 rezultate) 1 

variantă 25»/» a 4.966 lei și 13 va
riante 10% a 1.987 iei ;

CATEGORIA a II-a: (10 rezul
tate) 29,70 variante a 1.244 lei ;

CATEGORIA a IIÎ-a: 19 rezida
te) 318,40 variante a 174 lei

zătoare formulă de echipă. Am mai 
susținut încă două meciuri cu C.F.R. 
Cluj și cu echipa noastră de ju
niori.

— Care este componența lotului 
pe care-l aveți la dispoziție ?

— Am apelat numai la jucători 
tineri care s-au remarcat în echi
pa de tineret-rezerve și cărora li 
s-au adăugat patru tineri talentați 
de la juniori, plus Vișan, de la
C. F.R. Cluj. Media de vîrstă a lo
tului nu depășește 21 de ani și ju
mătate. Cei 16 jucători sînt urmă
torii : Negru, Lăzăreanu — portari: 
S. Mocanu, Poraschi, Fanea, Ciocan, 
Matei — fundași ; M. Munteanu. 
Sudy, Vișan, Naghi, Furnea — mij
locași ; Bucur, Coca, Iordache
D. Munteanu — înaintași.

— Cum vedeți comportarea echi
pei?

PROGRAMUL
DIVIZIEI C

și

— Echipa noastră face parte din 
grupa B, împreună cu selecționatele 
Turciei și Albaniei. Trebuie să a- 
vem în vedere că toate federațiile 
care participă la această competi
ție pun un foarte mare accent pe 
formațiile de tineret, unele dintre 
ele confundîndu-se chiar cu selec
ționatele naționale secunde. Cu toa
te acestea, ținînd seama de omoge
nitatea echipei noastre și de posi
bilitățile jucătorilor, dacă vor res
pecta indicațiile tactice, în funcție 
de calitățile adversarilor noștri, și 
nu se vor teme din start de am
ploarea competiției, sînt convins că 
vom face o figură frumoasă la Iz
mir, răspunzînd cum se cuvine în
crederii ce ne-a fost acordată.

Gh. NERTEA

TURULUI
EDIȚIA

SERIA A Vl-o

CAMPIONATULUI Tu

5':

i’

Etapa I — 20 august

Comerțul Alexandria — Petrolul 
Chimia Tr. Măg. — C.F.R. Roșiori 
Textilistul Pitești — Flacăra Moreni 
Petrolul Videle — Răsăritul Caracal 
Chimia Gâeștt — Dacia Pitești
Recolta Sur.cănesti — Prog. Corabia 
Oltul Slatina — Unirea Drâgășaru

Etapa a n-a — 27 august

C.F.R Roșior! — Chimia Găești 
Petrolul îirgonjte — Text. Pitești 
Răsăritul Caracal — Oltul Slatina
Dacta P.iast. — Raco:-_j S’.oicăneșd 
flacăra Moreni — Peiraîul Videle 
Umrea Drăgășani — Chimia Tr. MâS. 
Progresul Corabia — Comerțul Alex.

Etapa a m-a — 1 septembrie
Ckirma Tr Măgurele _ P«. Tlrgoviște 

’ : Videle — Unirea Drăgășani
C F.R. Rea: ori — Recolta StoicineșM 
Teru.-riul Pueștt — Prog. Corabia 
■ăsărttul Cartea’ — Comerțul Alex. 
Fjcira Moreu — Dana Prieștt 
n>m; Staana — Clești

Eupa a IV-a — N septembrie

Bee -ea Ste elaeutt — Făaăritul Caracal 
Tem .riu’ prteac _ Daaa Pitești 
P^trrCsa T'-vr-.șee — Petrofu! Videi»

G4erJ — ^arăra Moreni 
CMteeia Tr itlr — Procreau! Corabia 
Ccesensl Alexandru — Ol tu' slatina

— C.F.R Roe: ori

Etapa a v-« — n septembrie

P—e-eaul Corabia — Unirea Drăgășani 
C F R. Raaărc* — Comerțul Alexandru 
Daca Priest. — Ch_m_a Tr. Măgurele 
PecroCzl •.‘ieie — Text£lut-j: Pitești 
r^"nj» Căeen — Pete Jiul Tl.-z--.~xte 
Răsa--—1 Caracal — Racăra Moreni 
Sece ta ^-- -ărextl — Oltul Slarina

Ftapa a '7-a — M septembrie

Petr ateii V.del» — Chi-ma Gâeștt
CS±-ia Tr. Mie. — Recolta Stoicfcega 
Texu-istul Pitești — Răsăritul Caracal 
Ftaeăra Moreni — Unirea Drăgășani 
Oltul Slatina — C.FJR. Roșiori 
Petrolul Tirgoviște — Prog. Corabia 
Cocemil Alexandria — Dania Pitești

Etapa a Vn-a — 1 octombrie

CSnmia Tr. MâgurHe — Flacăra Moreni 
Otnn Slauna — Petrolul Videi»

Tirg.

P e

£ V

>

C.F.R. 
Chimia 
Unirea ___ __________ ...
Textilistul Pitești — Comerțul Alex. 
Petrolul Tîrgoviste — Răsăritul caracal

Etapa a VIII-a — 8 octombrie

Recolta Stolcănești — petrolul Vidole 
Comerțul Alexandria — Flacăra Moreni 
Dacia Pitești — Oltul Slatina
C.F.R. Roșiori _  Textilistul Pitești
Progresul Corabia — Chimia Găești 
Unirea Drăgășani — Petrolul Tlrgovișl» 
Răsăritul Caracal — Chimia Tr. Mău.

Etapa a IX-a — 15 octombrie

Răsăritul Caracal 
Petrolul ‘ 
Recolta 
Petrolul
Flacăra . ..
Progresul Corabia — Dacia Pitești 
’••xtilistul Pitești — Chimia Găesti

lwapa a X-a — 22 octombrie

Oltul Slatina — Progresul Corabia 
Unirea Drăgășani — Recolta Sțoicăneștl 
Flacăra Moreni — Petrolul Tîrgovlște 
Chimia Tr. Măgurele — Text. Pitest1 
Petrolul Videle — Comerțul Alexandria 
Chimia Găești — Răsăritul Caracal
Dacia Pitești — C.F.R. Roșiori

Etapa a Xl-a — 29 octombrie

Unirea Drăgășani — Chimia Găești i 
Dada Pitest — Petrolul Videle
Comerțul Alex. — Chimia Tr. Măgurele / 
C.F.R, Roșiori — Petrolul Tirgoviște 
Recolta Stolcănești — Flacăra Moreni 
Progresul Corabia — Răsăritul Caracal 
Oltul Slatina _  Textilistul Pitești

Etapa a XD-a — 5 noiembrie 
Petrolu! Videle — C.F.R. Roșiori 
Textilistul Pitești — Unirea Drăgășani 
Petrolul Tîrgoviste — Recolta Stolcănești 
Chimia Tr. Măgurele — Oltul Slatina 
Comerțul Alexandria — Chimia Găești 
Răsăritul Caracal — Dacia Pitești 
Flacăra Moreni — Progresul Corabia

Etapa a Xin-a — 12 noiembrie

Chim. Găești — Chim. Tr. Măgurele 
Progresul Corabia — Petrolul Videle 
C.F.R. Roșiori — Răsăritul Caracal 
Dada Pitești — Petrolul Tirgoviște 
Oltul Slatina — Flacăra Moreni *
Unirea Drăgășani — Comerțul Alex.' 
Recolta Stoicănești — Textilistul Pitești

Roșiori _ Progresul Corabia 
Gâești — Recolta Stoicăneștl 

Drăgășani — Dacia Pitești

Unirea Drâgășani 
Videle — Chimia Tr. Măg. 
Stoicânești — Comerțul Alev 
Tîrgoviște — Oltul Slatina 
Moreni — C.F.R. Roșiori
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•rfcipe .icoa-id. lată-i pe acești trei fotbaliști in timpul unui antrenament pe stadionul din Pitești 
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NĂSTASE, FOTBALUL

Șl LECȚIA LUI ȚIRIAC

UI A AP1RUT HUMARUL 324
AL REVISTEI

Meend fiistase — Anderson. 
S—2, 6—2, 3—

— —Na vt se pare ed partida 
eceuta seomAnd șablon cu cea de 
vtneri ?

lan Tiriac : Da, dar Năstase nu 
este Țiriac—

Am auzit «n«l din cele mai 
frumoase răspunsuri date vreo
dată de im sportiv^.

O punte fnrinsd spre compara
ție — ccmțxtrație sugerată obiec
tiv de identitatea cifrelor — a 
fost respinsa cu o superbă și 
bărbătească demnitate, superbă 
tocmai pentru că nu a folosit 
aparențele momentului, măguli
toare, fără îndoială. Tiriac le-a 
înlăturat ca pe un voal, arătin- 
du-se — din spatele lui — capa
bil să privească în sus, cu o mo
destie care nu numai că nu-l u- 
milea, dar îl înălța spre mai va
lorosul său coechipier. ■

V-ați putea întreba, 
cititori, ce legătură are 
evocare cu o pagină cu 
fotbalistic ?

Nu moda referirii la o atrac
tivă temă la ordinea zilei (Năs- 
tase-Țiriac este o „firmă" care 
sporește magnetul oricărei che
mări, fie ea și gazetărească) ne-a

stimați 
această 

profil

inspirat aceste rinduri. Ci refe
rința acestui înalt exemplu la 
una din realitățile fotbalului 
nostru.

Un fotbal cu destule valori.
Valori care nu se bucură, insă, 

de considerația legitimă, de res
pectul legitim pe care ar trebui 
să le declanșeze.

Valori contestate chiar și în 
lumea lor, a fotbalului.

Am văzut jucători (unii chiar 
colegi de echipă), am văzut an
trenori exprimîndu-și nu numai 
rezerve față de valoarea unui 
Dobrin, Dumitru, Dinu, Dem
brovschi sau Dumitrache.

Am văzut oameni („dinăun
tru*) care persiflau pînă și reali
tatea atît 
consacrate 
Mexic!

De ce ?
Răspunsul și-l 

care.
Cert este că 

reală nevoie de 
rii, de respectul

Un respect interior și exterior.
Sd respectăm pentru a ne res

pecta.
Aceasta ar fi lecția lui Tiriac.

Marius POPESCU

de onorantă a statuii 
lui Dembrovschi în

•

veți întreba, 
poate da fie-

Vă

fotbalul are o 
respectul valo- 
valorilor.

din sumarul căreia vă re
comandăm l

• Reportaje în preajma noului 
campionat, la F.C. Argeș, C.F.R. 
Cluj, Rapid și Universitatea 
Craiova

• La rubrica „Interviul săp- 
tămînii", secretarul general al 
F.R.F., Florea Tănăsescu

• O pagină de fotografii de 
Ia sărbătorirea echipei campioa
ne, la Pitești

• La „Intimitățile gazonului". 
Cornel Nițescu, Mihai Jijic șl 
Mireea Rădulescu

• Pregătirea tinerelor talente 
în spiritul performanței (articol 
tehnic)

• Măsuri organizatorice în 
fotbalul iugoslav

• De ce jucătorul sud-ameri- 
can î] întrece în subtilitate și 
tehnică pe cel european ?

• Cum se pregătesc viitorii 
noștri, adversari (reportaje din 
Austria și Finlanda)

• Scandalurile din fotbalul 
argentinian vor face ca această 
țară să piardă organizarea C.M. ?

• Rubricile Carnetul scriito 
rului. Prim plan, Carnet extern, 
Din fotbalul internațional
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(Urmare din pag. 1)

TURNEUL PREOLIMPIC DE VOLEI

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIA TENISULUI

LL

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
IN PARTIDA CE FRANȚA

Azi: România—Polonia

ecou în întreaga lume. Va fi și pri
ma finală a „Cupei Davis" care se 
desfășoară pe continentul european 
după o întrerupere de 35 de ani I 
Ultima oară, „Salatiera de argint"

care se desprinde din ultima evo
luție a marilor noștri tenismeni este 
acela că ei rămîn în continuare un 
cuplu sudat, care acționează într-o 
colaborare perfectă atunci cînd în. 
joc sînt destinele echipei naționale. 
Aceasta a ieșit în evidență cu 
deosebită claritate, în acel dublu-

TENISMENII NOȘTRI PESTE HOTARE9

nic, dar prin aceasta nu mai pu
țin cuprinzător și măgulitor : „Și, 
totuși, voleiul este atît 
cînd e jucat de români! Vă 
din toată inima succes la 
pellier și la... Munchen".

Ziaristul RAYMOND

de frunios 
doresc 
Mont-

MONTPELLIER, 8 (prin telefon* de 
la trimisul nostru special).

Maniera categorică în care s-a 
impus . reprezentativa olimpică de 
volei a României în fata celei ita
liene, considerată a fi una dintre 
cele mai tari echipe prezente la 
turneul de calificare, a prilejuit 
numeroase comentarii. Președintele 
Federației internaționale de volei, 
dl. P. LIBAUD, prezent in sala din 
Nisa, ne declara următoarele: 
„Meciul a fost foarte plăcut ca spec
tacol. Echipa României este la ni
velul arătat Ia Milano, anul trecut. 
Prin pregătirea ce o are și pe care 
o mai poate dezvolta, o văd urcind 
pe podium la Munchen. Depinde de 
cum își va conserva capacitatea fi
zică și psihică. Italienii nu au fost 
mai prejos, dar nu au o apărare 
pusă la punct. Atunci cînd au în
cercat să se ridice la nivelul ro
mânilor, aceștia au avut întot
deauna resurse să se înalte și mai 
sus și să-și arate adevărata va
loare. Vă urez mult succes Ia Mun
chen".

Deși afectat de înfrîngere, preșe
dintele Federației italiene de spe
cialitate, GIANCARLO GIANNO- 
ZII, rie-a spus: „Squadra azzurra 
a evoluat ca la Torino, cu un an în 
urmă, dar chipa României s-a com
portat mai bine decît în capitală 
Piemontului și chiar decît la Mi
lano. Mi-au plăcut cel mai mult 
atacul, prin fantezia sa, și bloca
jul impenetrabil al învingătorilor. 
Băieții noștri puteau realiza mai 
mult dacă nu se speriau așa de 
tare de adversari"

Conducătorul delegației spaniole, 
E. FERNANDEZ, a fost mai laco-

MAYER 
de la cotidianul „L’Equipe" afirma 
în comentariul său : „Din nou mă 
impresionează echipa României și 
cred că are posibilitatea să urce 
pe podiumul Olimpiadei".

La rîndul lor, antrenorul forma
ției noastre, NICOLAE SOTIR ne-a 
spus : „Au fost mai puține greșeli 
tehnice ca de obicei ; serviciul, bine 
dirijat spre terenul adversarilor, 
le-a creat acestora probleme. în 
atac s-au utilizat cu succes combi
națiile pe centru, alternindu-le cu 
atacuri pe laterală. Blocajul a ac
ționat fără greșeală. Mai sînt de 
îndreptat unele deficiențe la pre
luare".

După victorie, duminică seara, 
voleibaliștii români au luat parte 
la banchetul dat de organizatori pe 
splendida plajă de la Nisa, prilej 
cu care li s-a înmînat și Cupa ofe
rită de ziarul „Nice Matin". Sosiți 
luni după-amiază la Montpellier 
jucătorii noștri au efectuat un prim

antrenament de acomodare cu sala. 
Marti dimineață ei au continuat 
pregătirile în vederea partidei ce 
o vor avea de susținut în prima 
zi, în compania echipei Franței.

*
Aseară, în sala sporturilor din 

localitate au început partidele din 
cadrul turneului final pentru care 
s-au calificat echipele României, 
Poloniei, Franței și Olandei, par
tide decisive pentru desemnarea 
ultimelor două participante la tur
neul olimpic de la Munchen.

în fața unui numeros public spec
tator. venit să vadă la lucru echipa 
favorită. în primul meci al zilei 
s-au întîlnit formațiile ROMÂNIEI 
și FRANȚEI.

După cum era de așteptat, volei
baliștii români au obținut victoria 
in trei seturi Ia 10. 9, 10. Jocul a 
plăcut întregii asistențe datorită 
spectaculozității sale. Sigură de 
victorie echipa română nu a forțat 
prea mult, fapt care explică și sco
rul mai strîns cu care a ciștigat 
fiecare set. Dar, asupra compor
tării formației în această partidă 
vom reveni.

Neale Fraser, căpitanul „cangurilor’', il felicită pe Ilie 
victorie
s-a aflat în Europa Ia finala din 
1937, cînd Anglia ceda prețiosul 
trofeu echipei Statelor Unite, la 
Wimbledon. Această nouă traversa
re a oceanului, acum în drum spre 
România, capătă dimensiuni epocale.

In aceste rînduri, am dori' să 
subliniem încă o dată aportul 
exceptional adus culorilor 

echipei noastre de acești desăvâr
șiți tenismeni. maeștrii emeriti ai 
sportului, Ilie Năstase și Ion Tiriac. 
Cu un supercampion al rachetei 
cum este cel dinții, cu un neobosit 
și atît de dirz coechipier de talia 
celui de al doilea, reprezentativa 
României poate păși cu încredere 

dificila întrecere care îi 
ainte. , 
Așa cum ne- 

dem pe Tiriac 
timele r 
mulți 
definitiv 
Năstase 
fața 
tern

€3.

Fotografii de Theo
Năstase după
MACARSCII l
duminică, cînd

OASPEȚI Al SATULUI 
OLIMPIC

MUNCHEN 8 (Agerpres). — Satul 
olimpic de la Munchen continuă să 
primească în fiecare zi noi grupuri 
de sportivi veniți aici să facă ulti
mele antrenamente în vederea celei 
de-a 20-a ediții a Jocurilor Olimpice.

Printre cei 29 de atleți sovietici, 
care s-au instalat luni în satul olim
pic, se numără și două mari cele
brități : aruncătorul de suliță Janis 
Lusis și campionul european de sprint 
Valeri Borzov. In cursul zilei de 
marți a sosit la Mftnchen și record
mana mondială 
Faina Melnik.
olimpic al R. F. a Germaniei este 
cazat în parcul

Dintre cei 246 de sportivi 
germani prezenți în satul olimpic cel 
mai solicitat de reporteri a fost pină 
acum, luptătorul Wilfried Dietrich, 
care participă pentru a cincea oară 
la J.O. după ce a cîștigat la edițiile 
anterioare o medalie de aur, două de 
argint și una de bronz.

Pe pista de atletism au fost văzuți 
antrenîndu-se cunoscuții semifondiști 
Josef Kemper, Walter Adams și 
Jurgen May.

la aruncarea discului 
Jumătate din lotul

de la Oberwiesenfeld.
vest-

★

O repetiție cu totul neobișnuită în 
vederea deschiderii Jocurilor Olim
pice a avut loc zilele trecute la 
Munchen : 3 000 de porumbei călători 
au fost lansați de pe stadionul olim
pic cu direcția Kiel unde vor avea 
loc întrecerile de yachting. In ziua 
deschiderii olimpiadei, la 26 august, 
ora 16,30, (ora Munchen) deasupra 
stadionului olimpic vor zbura 5 000 
de porumbei, simbol al păcii.

In cursul acestei săptămîni, tenismenii noștri fruntași își au 
programate noi starturi în marile competiții. Ilie Năstase și Ion Ti
riac pleacă spre Canada, unde vor participa la turneul internațional 
de la Toronto (13—20 august), din cadrul Marelui Premiu — F.I.L.T. 
Apoi, ei au în program turneul de Ia Orange (S.U.A.), între 21—27 
august, premergător campionatelor internaționale ale S.U.A., care în
cep la Forest Hills, la 28 august.

Un al doilea eșalon de tenismeni români va participa la cam
pionatele europene pentru amatori, programate între 10—14 august, 
la Budapesta. Fac deplasarea Ion Sântei, Toma Ovici, Dumitru Hără- 
dău și Sever Mureșan.

stă

ve-
ul-
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LUPTĂ POZIȚIONALĂ ÎN PARTIDA A 12-a
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devenit ceva 
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mare as al 
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ecunoaștem 
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doi „poli" ai șahului mondial văzufi 
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MECIUL PENTRU TITLUL

..Partida a 11-a relansează 
ciul aprecia, duminjpă 
respondents de la Reyk 
agenției „France press 
văr, victoria spectaci 
Spasski, maniera in 
realizată, faptul că 
fost redus la rolul de.. 
cadrul luptei, demons 
ținătorul titlului și-a 
valoarea și forma lui 
care i-au adus pe r 
supremă a șahului.

„Magistral Boris!“ 
Larsen, bun prieten < 
lumii, în momentul cînd Fis 
ceda partida, la mutarea 31-a.

Luni, Spasski a jucat d 
nis. Fischer a stat închis 
toată ziua, împreună cu 
tul său, referer.dul William Lom
bardy, analizind parti erdutâ 
cu o seară înainte.

Dr. Fred Cramer, 
delegației americane, 
afectat de rezultat. „Este imposibil 
să ciștigi în permanență, chiar dacă 
te cheamă- Fischer. Noi ne aș- 
teptam ca Spasski să contraatace 
' In sfirșit, persoanele din suita 
Spasski își exprimă satisfacția pen
tru faptul că Boris a reușit să 
depășească unul din momentele cele

doua a acestui

ide de una dintre
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școală oferit nouă 
i-am văzut pe amîndoi, cot la cot, 
acționînd Ia unison în demonstrarea 
unei superiorități fără echivoc.

Să nu uităm însă și pe cei mai 
apropiați colaboratori ai celor doi, 
care — ca în atîtea alte rînduri — 
și-au făcut și de această dată pe 
deplin datoria. Ne gîndim în pri
mul rînd la Petre Mărmureanu, 
excelent și devotat sparing-parte- 
ner, ca și 
curînd în 
dant". Ca 
pitanului 
Georgescu. Au fost și 
nu se văd 
cum sînt 
medic al 
precum și 
jucătorilor, Ion Vasilache.

Satisfacția victoriei obținută 
în semifinala inter-zone este 
augmentată de faptul că am 

întrecut adversari cu faimă. Te-

la Ion Sântei, intrat de 
dificilul rol de „secun- 

și, firește, la aportul că- 
nejucător, prof. Ștefan 

„aliați" care 
de întrecere, 
și discretul 
Ion Ștefan,

pe terenul 
competentul 
echipei, dr.

credinciosul maseur al

nisul australian nici nu avea nevoie 
de recomandări speciale, valoarea 
sa fiind unanim cunoscută și apre
ciată în lumea sportului cu racheta. 
Mal Anderson și colegii săi de e- 
chipă veneau la București pentru 
recîștigarea unei glorii, umbrită în 
ultima vreme de seria succeselor 
americane în suita Challenge-roun- 
durilor. Dar „cangurii" nu vor re
vedea în patrie trofeul pe care l-au 
cedat acum patru ani la Adelaida. 
Pentru ei, obstacolul format de ro
mânii Năstase și Țiriăc s-a dove
dit imposibil de trecut.

Adversarii noștri viitori, cei din 
marea finală, se situează la polul 
superior al valorilor tenisului. E- 
chipa americană și-a, demonstrat 
marea sa forță, eliminînd adver
sari deosebit de redutabili în semi-" 
finala de la Barcelona. Cu toată 
schimbarea regulamentului, compe
tiției, care obliga pe deținătorii tro
feului să joace din prima etapă 
(susținînd grele meciuri în depla
sare, cu Chile și Spania), ei si-au 
confirmat titlul și aspirațiile. Pen
tru a cincea oară consecutiv, echi
pa S.U.A. accede la finală, pe care 
o va disputa însă la București. Să 
mai amintim că tenismenii ameri
cani dețin recordul absolut al vic
toriilor în „Cupa Davis",: 23 I

In perspectiva marelui meci, 
pe care îl va găzdui Bucureș- 
tiul, sîntem convinși că pre

gătirile vor începe din vreme. Efor
tul organizatoric remarcabil, care 
s-a făcut simțit la recenta semifi
nală, va fi — fără îndoială — am-

«

„DEȚINĂTORII SALATIEREI VOR 
AVEA 0 SARCINĂ GREA 

LA BUCUREȘTI kk
■■■

al agenției de știri FRANCE PRESSE
Comentînd desfășurarea semifina

lei inter-zone Spania—S.U.A., din
cadrul „Cupei Davis", încheiată luni 
după amiază la Barcelona cu o vic
torie la limită (3—2) a tenismenilor 
americani, redactorul sportiv al a- 
genției FRANCE PRESSE face urmă
toarele aprecieri : „A fost o victorie 
mai clară decît o arată scorul. Ame
ricanii au știut să beneficieze rapid 
de indisponibilitatea lui Manuel 
Orantes in echipa iberică, punctind 
in trei dintre partidele in care vic
toria le era mai accesibilă. Evident, 
perdantul nr. 1 al spaniolilor este 

Gisbert, același care se remar-

Un comentariu
precedentul meci, cu Ceho- 
Jucător aplicat, bun meș- 

barcelonezul a plătit însă 
de clasă reală, în cele două 
pierdute, ca și în partida

case in 
slovacia, 
teșugar, 
lipsa sa 
simpluri 
de dublu". Comentatorul francez re
marcă unele dificultăți create de ma
nifestările zgomotoase ale publicului 
spaniol, care au constituit un handi
cap serios pentru echipa americană. 
In încheiere, se spune : „Deținăto
rii Salatierei vor avea desigur o sar
cină grea la București, în fața tenis- 
menilor româei, adversari în finală, 
care au cucerit o victorie scontată 
in fața Australiei'

Ne stau înainte două declarații ale 
lui Peter Dalland, cel care va con
duce pe cei 52 de înotători americani 
la Munchen, făcute cu cîteva zile 
înaintea concursului de selecție de 
la Chicago. In prima, antrenorul Ca
lifornian declara nici mai mult, nici 
mai puțin că „...australienii. și-au 
făcut prea repede iluzii, intuind po
sibilitatea de a cîștiga 10 titluri olim
pice. Cred că dorința lor este puțin 
exagerată și vă veți convinge peste 
cîteva zile". Cea dea doua părere a 
lui Dalland viza faptul că simpla 
calificare într-o finală a campiona
telor S.U.A. poate fi echivalată cu... 
o medalie olimpică.

Marea întrecere, care va începe 
exact peste 19 zile la Olympia 
Schwimmhalle, din capitala bava
reză ne va edifica întrutotul asupra 
posibilităților de previziune ale spe
cialistului american. Un lucru însă 
este cert, acum la numai cîteva ore 
după încheierea puternicelor. dispute 
din piscina „Portage Park". Și anume 
faptul că înotătorii de peste Ocean 
au rămas în fruntea plutonului mon
dial, avînd din nou șanse sporite de 
a acumula un număr bogat de meda
lii. Europenii au făcut progrese mari 
In acest an. Matthes (R.D.G.) este 
practic inatacabil, Larsson (Suedia).

Fassnacht (R.F.G.), Andrea Gyar- 
maty (Ungaria), sau Înotătoarele din 
R. D. Germană și Olanda își bazează 
pretențiile pe atuuri sigure. Vor reuși 
ei totuși să biruiască in fantastica 
dispută cu puternicii lor adversari 
din continentul nord-american ?

Forma lui Mark Spitz. Gary Hall, 
Shirley Babashof sau Karen Moe, 
pentru a vorbi numai de numele 
deja consacrate in coloanele rubrici
lor de specialitate pledează deocam
dată pentru șansele californienilor. 
Acestora însă se adaugă apariția unor 
staruri (explozia lor în anul olim
pic a devenit obișnuită) ca Jennifer 
Kemp (58,6—100 m liber), Melisa Be- 
lote (2:21,8—200 m spate), Judy 
Harshbarger (8:53,8—800 m liber) sau 
Kick Demont (15:52,9—1500 m liber), 
care dau o evidentă forță team-ului 
de peste Ocean.

Cîtev» lucruri ieșite din comun 
merită a mai fi subliniate acum la 
capătul unui concurs, care oricum va 
rămine în istorie. Mark Spitz, in 
preajma obținerii unei diplome de 
dentist, ni se pare mult mai matur 
decît în urmă cu patru ani la Ciu
dad de Mexico, și parcă mai bine 
înarmat de a doborî recordul lui 
Don Schollander patru medalii de 
aur la J.O. Cine va* dori sâ-1 învingă

plificat în zilele de septembrie. 
Pentru deplina reușită a acestor 
strădanii ar fi necesar să privim 
cu luciditate , unele învățăminte ce 
se desprind din precedentele faze 
ale competiției la care am fost 
părtași.

In primul rînd, trebuie arătată 
aceeași grijă pentru amenajarea 
terenului central de la Progresul* 
asigurîndu-se o suprafață de joc 
corespunzătoare. întreținerea în cele 
trei zile de întreceri și ferirea lui 
de intemperii sînt desigur probleme 
majore. Am cere apoi mai multă 
competență și fermitate arbitrilor 
de linie, ale căror decizii pot deza
vantaja, pe rînd, amîndoi jucă
torii. S-ar mai cuveni șî editarea- 
unui program, oferit spectatorilor 
care asistă la o mare întrecere. 
După cum. ‘reprezentanților 
trebuie să li se asigure un 
organizat pentru, abordarea 
torilor și oficialilor, pentru 
rații și interviuri, așa cum 
bișnuiește la toate marile competiții 
de tenis.

Aceste detalii de organizare, puse 
la punct, vor contribui la succesul 
unei manifestări sportive care se 
anunță de pe acum grandioasă.

presei 
cadru 
jjucă- 

decla- 
se o-

TELEX
După consumarea a 11 runde, în turneul 
zonal de șah (pentru campionatul mon
dial masculin) de la Helsinki, în frun
tea clasamentului se află Hecht (REG) 
și Radulov (Bulgaria) eu cite 8 puncte 
flecare, urmați de Florin Gheorghiu (Ro
mânia) 7V2 p, Szmidt (Polonia) 7 p, Ma- 
tanovici (Iugoslavia) 6*/2 p, Ribly (Unga
ria) 6 p. In runda a 11-a. Gheorghiu a 
remizat cu norvegianul Oergard. Hecht 
l-a învins pe Robatsch, Matanovici a 
pierdut la Vesterlnen, iar Radulov, a 
cîștigat partida cu Hennings.

în prima zl a turneului International de 
tenis de la Indianapolis, au fost înre
gistrate următoarele rezultate : simplu 
masculin : John Falsh (Anglia) — Alex 
Olmedo (SUA) 6—3, 7—6; Paul Gerken 
(SUA) — Guillermo Vilas (Argentina) 
7—6, 6—1; Jaime Fillol (Chile) — Bill 
Loyd (Australia) 6—1, 6—1: Andrew 
Pattison (Rodezla) — Pancho Walthall 
(SUA) 7—6, 6—3; Jaime Pinto Bravo
(Chile) — Alex Mayer (SUA) 2—6, 6—3, 
6—3; Ony Parun (Noua Zeelandă) — Zan 
Guerry (SUA) 4—6, 7—6, 6—4. Simplu fe
mei : Kazuko Sawamatsu (Japonia) — 
Cynthia Doerner (Australia) 6—4, 6—17 
Jane Evert (SUA) — Barbara Downs 
(SUA) 6—2. 6—3.

La Vejle au început întrecerile celei de-âi 
15-a ediții a campionatelor europene de 
tenis de masă pentru juniori. In proba 
feminină pe echipe (preliminarii) selec
ționata României a învins cu 3—1 echipa 
Elveției. Alte rezultate din competiția 
feminină : Suedia — Polonia 3—0; Da
nemarca — Scoția 3—1: Olanda — Nor
vegia 3—0; Franța — Finlanda 3—0.

ACEL 0-5 DE LA MUNCHEN

întrecută

EC4 Am/fi

Hasil (Feyenoord) 
și Blanckenburg 
(Ajax) in luptă 

pentru balon

PUNCT DE PLECARE
• •

Un rezultat senzațional, uluitor 
prin proporțiile scorului a făcut zi
lele trecute înconjurul lumii fotba
listice : Bayern Munchen—Ajax Am
sterdam 0—5 ! Echipa lui Miiller și 
Beckenbauer, echipa care oferă osa
tura reprezentativei R. F. a Germa
niei, campioana Europei, 
chiar pe terenul său din Munchen 
la un scor categoric de cealaltă cam
pioană a Europei, aceea a echipelor 
de club. Cruyff și Miiller, ultimii 
cîștigători ai „Balonului de aur", față 
în față. Niciunul dintre ei n-a mar
cat vreun gol. In schimb, coechipie
rii olandezului l-au învins de cinci 
ori pe Maier. Desigur, victoria for
mației antrenată de Ștefan .Covaci 
poate fi pusă pe seama diferenței de 
pregătire : campionatul olandez în
cepe la 13 august, cel vest-german la 
15 septembrie. Dar Udo Latek este 
și el, de la 15 iulie, pe gazon cu elevii 
săi și are în program 16 meciuri in
ternaționale numai în luna august. 
Rămine să vedem cum se va încheia 
revanșa de la Amsterdam.

In orice caz, sarea și piperul va
canței fotbalului european este vi
dul pe care-1 fac în jurul lor echi
pele olandeze. Cu acest 5—0, Ajax 
parcă a deschis șirul victoriilor : 
ADO Haga (locul 5) a întrecut cam
pioana Angliei, Derby County, chiar 
pe terenul acesteia, cu 2—1 ; Feyeno- 
ord, marea rivală și învinsă a lui 
Ajax în sezonul trecut, a întrecut, la 
Monchengladbach, cu 3—2, formația 
Borussia, ocupanta locului 3 în cam
pionatul vest-german. Și tot Feyeno- 
ord a învins și pe Anderlecht, cam
pioana- Belgiei, cu 2—1. Să adăugăm 
și acel 3—1 administrat de Ajax, la 
27 iulie, echipei franceze O.G.C. Nice, 
chiar pe terenul acesteia, și iată is
prăvile de vacanță ale olandezilor 
puși, se vede, pe fapte mari în a- 
ceastă toamnă.

Rămine de văzut dacă extraordi
narul start al acestor echipe va fi

Mark Spitz visează din nou la recordul lui Don Schollander: patru me
dalii de aur Ia J O.

la Munchen ar trebui să înoate mai 
repede decît 51,5 la 100 m liber, 54,6 
la 100 m si 2:01,5 la 200 m delfin și 
deocamdată nu mai cunoaștem un 
sportiv capabil de asemenea perfor
manțe.

Și pentru câ tot slntem în domeniul 
cifrelor să încercăm să evaluăm cel 
mai valoros record mondial, din cele 
13 stabilite la Chicago. Unii vor sus
ține poate rezultatul de 4:30,8 al lui 
Gary Hall, cel mai complet înotător 
din toate timpurile, cum II consideră 
specialiștii Părerea noastră este insă 
că acel 2:16,6 realizat de Karen Moe 
pe distanța de 200 m delfin, care nu 
are egal nici cu „cronometrele" ob
ținute intr-un bazin de 25 m, rămine 
cifra cea mai impresionantă.

Și a mai existat un fapt unic în 
istoria natației la aceste campionate. 
Știm bine că selecționerii lotului nos
tru olimpic de atletism deplîng fap-

tul că una din discobolele care al
cătuiesc „cvartetul de 
tismului românesc va 
mină o spectatoare la 
să mai spunem atunci 
jucător de polo, pe _ 
Krumpholz, care a venit cu 
cu alte obiective la Chicago, și după 
ce s-a dovedit singurul înotător din 
lume capabil să se apropie de granița 
celor 4 minute (la 400 m liber) cu 7 
sutimi de 
rate toate 
patul unei 
locul VI.'

Pe undeva, conservatorismul con
ducătorilor înotului din S.U.A. începe 
să devină nefiresc, mai ales atunci 
cînd o competiție de amploarea J.O. 
este privată de prezența unui atît de 
talentat sportiv.

aur“ al atle- 
trebui să ră- 
Olimpiadă. Ce 
de acel tînăr 
nurpe Kurt 

totul

secundă își vede spulbe- 
iluziile, pentru că la ca- 
finale s-a clasat doar pe

ȘTIRI... REZULTATE...
• Echipa iugoslavă Velez Mostar a 

susținut pe teren propriu un meci cu 
Penaroi Montevideo. Jocul s-a Încheiat 
cu scorul de 4—1 (3—0) in favoarea fot
baliștilor iugoslavi.
• Bayern Munchen și Galatasaray Is

tanbul au căzut de acord sâ inverseze 
ordinea tntîlnirilor lor din C.C.E. Echipa 
turcă va întilni, acasă, pe Bayem, la 1 
septembrie și va juca la Munchen la 27 
septembrie. Motivul — desigur — con
curenta Jocurilor Olimpice.
• Rivera abandonează fotbalul ! Nu vă 

speriați, nu e vorba de cunoscutul jucă
tor italian, ci de un fotbalist spaniol cu 
același nume de la Celta Vlgo.

• Cu toate câ n-a jucat toate meciu
rile, întructt a reprezentat fotbalul so
vietic la „Cupa Independenței". Zaria 
Voroșilovgrad este „campioană de vară* 
a Uniunij Sovietice cu 20 p din 13 par
tide. O urmează Dinamo Tbilisi (18 P. 
14 meciuri) și un grup 
cu cite 16 p : Ararat 
Kiev. Dnepropetrovsk 
cova.
• în sezonul trecut, 

fotbal au ocupat 250 
gramul televiziunii Italiene.

<le patru formații
Erevan, Dinamo 

și Ț.S.K.A. Mos-

transmisiile de 
de ore din pro-

continuat pe planul 
plin sezon. Și, mai 
ționala „Țării lalelelor", de 
vreme absentă din turneele _ ___
ale marilor competiții mondiale sau 
europene, se va comporta Ia fel ca 
echipele de club. Olandezii au o 
grupă preliminară C.M. destul de

rezultatelor și în 
ales, dacă și na- 

multă 
finale

ușoară. Doar meciurile cu Belgia se 
anunță dificile. In rest, Norvegia și 
Islanda.

Oricum, startul echipelor de club 
este notabil și el reflectă încă o dată 
„boom“-ul fotbalului olandez.

Mircea TUDORAN

TOMMY LAWTON Pt BANCA ACUZAȚILOR
O știre publicată de ziarele oc

cidentale a făcut multă vîlvă în 
rîndul iubitorilor fotbalului. Fos
tul internațional englez 
Lawton una din cele mai 
stele ale soccerului britanic, 
află pe banca acuzaților !

Motivul ? Acuzat de furt și fals 
în actele publice, Lawton a apă
rut într-una din sălile tribunalului 
din Londra, unde — în fața do
vezilor certe — și-a recunoscut 
vina. în scurtul cuvînt luat în 
fața instanței, fostul star a de
clarat : „îmi recunosc pe deplin 
vina. Am ajuns in această situa
ție pentru simplul motiv că nu 
am avut din ce trăi. Am o familie 
numeroasă și sînt azi fără slujbă-."

Iată un caz — nicidecum izolat 
— din țările occidentale, care re
flectă o realitate socială. Unul 
dintre cei mai valoroși fotbaliști 
din toate timpurile, nu găsește 
de lucru în țara sa și este nevoit 
să ajungă în rîndul infractorilor.

După ce, la 34 de ani, și-a în
cheiat activitatea fotbalistică, 
Tommy Lawton a solicitat un 
post de antrenor. Stupefiat de re
fuzul unor conducători de club,

Tommy 
mari 

se

• • •

el n-a avut altă cale decît să de
vină un mic funcționar în Londra. 
Neajunsurile materiale, refuzul 
cluburilor cărora le-a adus atîta 
strălucire între anii 1936—1950 
(Chelsea, Arsenal, Nottingham) și 
chiar al federației de specialitate, 
l-au împins azi, la aproape 60 de 
ani, pe panta delapidării și a fal
sului.

Ziarul „Sport Ziirich care co
mentează aceste fapte își mani
festă revolta față de cazul Lawton, 
scriind : „Jucători, altă dată ce
lebri, sînt aruncați pur și simplu 
la coș. Ei pot deveni muritori de 
rînd și chiar delapidatori. Omul 
acesta pe care l-au aclamat mi
lioane și milioane de spectatori, 
despre care ziarele au scris ade
vărate romane pentru golurile sale 
rămase in istorie, este total igno
rat de „Football Association", iar 
conducătorii cluburilor cărora le-a 
adus nenumăratele triumfuri, ri
dică acum impasibil din umeri. 
Este o realitate crudă, specifică 
„bussinesului" ce domnește în fot
balul britanic de astăzi".

Ion OCHSENFELD


