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O atmosfera de puternic entuziasm și de înaltă cngo.ore caracter leozo, 
în aceste zile premergătoare marii aniversări a Eliberării patriei, întreaga 
activitate a oamenilor muncii din țara noastră.

înfăptuind in mod neabătut politica inteleaptâ a pcrtduij pu:â in slujba 
progresului și bunăstării întregii națiuni, mobilizindu-s efsrtvr e pentru Înde
plinirea mărețului program elaborat de către Confe- -to Net o-o o, coiect rele 
de muncitori, ingineri, tehnicieni, raportează cu leg.t mă mmdne Coawtetului 
Central al partidului, tovarășului NICOLAE CEAUSESCV u- z c— bogat s 
rodnic, acum in prag de sărbătoare.

Ceremonial emoționant, duminică după amiază, în șutul olimpic

iNĂL ȚAREA DRAPELULUI ROMÂNIEI IN PREZENȚA
1I.

PRIMILOR NOȘTRI SPORTIVI SOSIȚI LA MUNCHEN
• Sportivii români au făcut cunoștință cu

COMPETIȚII, CONCURSURI...

In întreaga (ară au loc entu
ziaste întreceri sportive con
sacrate marii sărbători a po

porului nostru, Ziua Eliberării. Ele 
angrenează mase largi de tineri și 
vîrstniei, au darul de a răspindi 
exercițiul fizic și practicarea spor
tului în rîndurile cetățenilor, răs- 
punzînd astfel unui important im
perativ.

' în rîndurile de mai jos. cîteva 
relatări ale corespondenților noștri:

MEDIAS- Concursul de handbal 
feminin, dotat cu „Cupa Eliberă
rii", a ajuns la cea de a VIII-a 
ediție. In turneul final s-au între
cut 4 echipe, victoria revenind for
mației locale Sparta, care a cîș- 
tigat toate meciurile susținute, 
învingînd într-un derby dramatic, 
cu 16—15 pe principala sa contra
candidată, Voința Odorhei- Clasa
mentul : Sparta Mediaș, Voința 
Odorhei, C.S.M. Sibiu. Mureșul Tg. 
Mureș.

R. MEDEȘAN

GALAȚI. Sîmbătă seara, în pre
zența a peste 2 000 de spectatori, 
a avut loc reuniunea finală a com
petiției de box pe echipe organi
zată în cinstea zilei de 23 August
in meciul decisiv, formația locala

(Continuare în pag. a 2-a >

„Mobilizați de documentele recentei 
Conferințe Naționale a Partidului 
Comunist Român și de prețioasele 
indicații date de către dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, co
lectivele de oameni ai muncii di-, 
unitățile MINISTERULUI CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE rapor
tează realizarea planului de construc- 
ții-montaj pe primele opt luni ale 
acestui an cu 12 zile mai devreme, 
realizări care reprezintă 64.1 la sută 
din planul anual

Inregistrînd o producție suplimen
tară, pînă la sfîrșitul acestei luni, de 
peste 320 milioane lei, au fost pre
date economiei naționale un număr 
de 182 capacități de producție, di-, 
care 12 înainte de termen.

Participînd cu întreaga noastră e- 
r.ergie creatoare la efortul comun 
pentru înfăptuirea actualului cincinal 
în patru ani și jumătate, asigurân-. 
conducerea partidului că ne vom con
sacra. In continuare, toată puterea 
de muncă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce sint încredința
te Ministerului Construcțiilor Indus
triale*.

★
„In aceste zile, cîr.d întregul nos

tru popor se află angajat într-unamn’B 
efort constructiv pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite ce lna!:_I 
forum al co-nurRtilcr. Conferința 
Națională a P.CJL, care a J«kr 
magistral direcțiile de dezvoltare e- 
ccnomică, DOlitică și socială a patriei 
noastre, comuniștii. toți oamenii mun
cii din întreprinderile Industriale a> 
JLDe; ULUI ILFOV vă raportează 
că au îndeplini: sarcinile de nla-. ia 
indicatorii reoducție-tnarfă »! oro- 
ducție globală ce opt luni ale aces
tui an Ia ziua de 19 august ac. cn 12 
zile mai devreme.

Cantferafad activitatea In «re Iad 
ritm, si la spiritul deolinei resucc- 
sabi’.itău ip de znga amenteie *eo- 
mate In tnttaroioarea zilei de 23 A&- 
Cost ți a celei de-a S-a aniversări

a Republicii, vor. re-l.za pită ia 
sfîrșitul Funii a-gust c prodny, :e- 
r-.arfâ suplimentară in valoare c- 180 
milioane lei. ceea ce rereeatntâ 89 
la sută cin angaja-nentul de depășire 
a planului pe întregul an

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că rezultatele cey-jte de 
harnicele ți e*:. uasîele cokeprire de 
muncitori. tetei rriesi ți ingineri dia 
întreprinderile aotetre _ indjțîriale 
sint o chezâs’ 
deriior planul
patru ani șî jaaaoce. așa cs 
angajat In fața cocdieese c 
si a dumnee uaC-â zeritcal 
ș* Nicniae Ceaușes—r*

t “ •

-InsuLeția de rasSa! p-ngram sta
bilit ce recenta Ceoăennță 1’ i
a oartădahE. inga-C puesar Tz opera 
măreață oe Infățccire na ce-reșce 
sS "tren. C" JUDEȚUL XEAXT. 
mucme&ză astăzi cpuduremî parude- 
I ui. ea tfr=â ite-rie ț. 6ersen--_i 
torarâe. fcirteăerea elecnrificăcnf fc- 
trmltă ;*feț XesnsC

Escai_ es: —«raerTidC. ea adbâ
«emzîȚcațc poCnsee « i »wi'< ir

i_e. « va ră-_-e zascris ca cnere 
runerea sat -ms-use. ca dot a — -rit 
de :. esae față de r lam a rețelei țâ ireca- 
tațftvr eject: are :.t satul Ir :rc'-.Kin 
bre: altdsa Ier-zDtaae tteelemr-JInrJ 
cină au! a jadețaM. este rcrfn pe£- 
tx2 tauet *ente a nar-jlaSri sS snt- 
tdat Meu a de tsdasnrlz—zatre weîa- 
hscâ. de dene-Xare a»iau' real a ts- 
rartr sorșeăcr îirt. de esenzusâ eze> 
tere a nrreăajaă de mf ai irz'c 
camett-jtr zua-r? Eveateuettn! Ae 
zs-âzi este. tutodată. unul «fin cee 
real de «ea—* succese pe care re cb- 

zârî bmărfrHar <~»ngren' zf al X-lra 
al partidului si pe cere le In-riteâ 
auroptotei zile de 23 Angatf si reir» 
de ■ XXV-» aelvș «fel « precUre.irz-

de antrenament • Sesiunea C. I. 0. și-a

lucrările • Filmul „Harap alb“ pe

cinematografului din Satul olimpic • Ana

favorita unei reviste

feminin

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE FOTBAL

'O-

ÎN CIUDA VREMII NEFA VOR AB ILE, ETAPĂ INAUGURALĂ

PROMIJATOARE, CU PARTIDE VIU DISPUTATE
® 0 singura victorie in deplasare — autoare S. C Bacău • Rezultate egale la Reșița, Cluj și Ploiești • Campioana a cedat in fata vicecampioanei

• Dumitriu III a inscris la Craiova primul gol al campionatului

■

început

ecranul

Pascu
turneulvest-germane m

de floretă
Ic

PRIMELE VIZITE

Sț>n?

momentului pri- 
și mîndrie la 
ridicat aici unde 
tineretului spor-

locurile

AP. —
flutură draoelul de stat al României

Telefoto : A P. — AGERPRES

zenți (printre care boxerul Cuțov, 
gimnasta Elena Ceampelea. halte
rofilul Ion Hortopan. caiacistul Au
rel Vemescu. trăgătorul Dan Iuga) 
au simțit emoția 
vind cu dragoste 
stindardul patriei 
se acană Coarea

ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

ZejQT 
pec:t;Le Ia care 
nurilor și sălilor 
De luni, e 
namen: as 
tea mtră 1 
ma zi de coczpe 
xerii. femnastii. halterof 
li.lorii L Canoistl: si 
vor lua startul abia 
aici la 13 august 
r.ici ei să-s: cucă imec^t paae 
și paga» spre p -sta de conc 
unde sint urmăriți de pe maL 
ant recce li lor. suit: pe biciclete și 
uzina de „portavoce-.

Tn cursul după-amiezii. sportivii 
noștri au făcut cunoștință cu ora
șul gazdă al Jocurilor Olimpice: 
un Miinchen aflat in plină febră 
olimpică, decorat cu embleme olim
pice și inundat in vitrine de su- 
veniri cu simboluri olimpice. Multi 
dintre ei și-au făcut, încă de di
mineață. turul de recunoaștere prin 
satul olimpic, care se prezintă ca 
o ciudată aglomerare de blocuri 
din beton dispuse în careuri, în 
așa fel incit formează multe scua- 
ruri cu o verdeață încă crudă, cu 
pomișori abia înăițați, dar cu mul
te fintfni arteziene, buchete de 
drapele și opere de artă modernă, 
care 
cută
rea

In Satul olî-npic

dau împreună o ambianță plă
ți odihnitoare, spre multumi- 
sportivilor.

ți-ai în- 
e totuși 
turnului 

I cerul

Reîntilnire cu FOTBALUL 
prilejuită de începerea 
celui de-al 55-lea cam

pionat al țării. Trec anii, fără 
ca această competiție să dea 
semne de bătrînețe, inflăcărind 
mereu inimile, cucerind mulți
mile cu tinerețea ei clocotitoa
re, cu dansul amețitor al vic
toriilor și al înfrângerilor, cu 
zbuciumul dulce al fiecărui 
meci.

Păcat că vremea a fost ieri 
ingrată, partidele desfâșurîn- 
du-se pe ploaie sau sub ame
nințarea 
cu apă, 
înțesate

Nu-i 
însă, că 
joc au ,
loare etapei inaugurale a cam
pionatului, desfășurată sub sem
nul unui angajament total al 
celor 16 echipe, hotărîte să-și 
opere, dintr-un început, șan
sele și aspirațiile. De altfel, în 
majoritatea partidelor, rezulta
tul a prezentat un mare semn 
de întrebare pînă la fluierul 
final, înregistrîndu-se scoruri 
strînse și rezultate de egalitate.

U.T.A. a avut satisfacția de a 
începe campionatul cu o vic
torie asupra echipei care i-a 
„furat" titlul, în ultimele etape 
ale ediției trecute, dar F. C. 
Argeș a pus-o greu la încer
care, tabela de marcaj arătînd 
în repriza a doua posibilitatea 
unui rezultat de egalitate. La 
Craiova, Rapid i-a... speriat pe 
olteni cu golul lui Dumitriu ill, 
dar a trebuit să cedeze pînă 
la urmă, după o luptă epui
zantă. Dintre cele trei „ega- 
luri", evident că surprinde cel 
de la Cluj, dintre Universita
tea și Jiul, în timp ce 
de la Ploiești îi 
gazde, cît și pe

Notabilă este 
prin eficacitatea 
linia de atac. Suporterii acestei 
echipe, optimiști ca toți supor
terii, se și gîndesc, probabil, la 
un șir lung de victorii, pe un 
drum cu flori.

Debutul noilor promovate, aș
teptat cu curiozitate, nu o fost 
încurajator decit pentru una 
din ele, pentru C.S.M. Reșița, 
egală cu Steagul roșu, în timp 
ce Sportul studențesc a luat un 
contact neplăcut cu prima di
vizie, pe care a visat-o atîta, 
pierzînd cu 2—0, pe teren pro
priu. E prea devreme, însă, pen
tru lacrimi... (J. Berariu)

ei, pe terenuri pline 
în fața unor tribune 

de... umbrele.
mai puțin adevărat, 
aceste condiții grele de 
dat și mai multă cu-

„x"-ul 
citit peîmpacă 

oaspeți, 
victoria 

dovedită de
Stelei,

l-a centrat fi deschizindPanteaIată-l pe Voinea „ștergind" cu capul balonul pe care i

REZULTATE TEHNICE
C.S.M. REȘIȚA — STEAGUL ROȘU 0—0
UNIV. CRÂIOVA — RAPID 2—1 (1—1)
U.T.A. — F. C. ARGEȘ 2—1 (1-0)
PETROLUL DINAMO 1-1 (1-1)
SPORTUL STUDENȚESC — SPORT CLUB BACĂU 0—2 (0—1)
„U" CLUJ — JIUL 2—2 (0—0)
STEAUA — A. S. ARMATA TG. MUREȘ 4—2 (2—0)
FARUL — C.F.R. CLUJ 1—0 (1—0)

(Citiți în pog. a 3-a relatările trimișilor noștri)

1— 2.
1— 2.
3— 5.
3— 5.
3— 5.
6—11.
6—11.
6—11.
6—11.
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0—1
1—2
1—2
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2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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TEMPERATURĂ 
DE TOAMNĂ !.

nele dar oriunde i
toarce privirile, orizontul i 
supus siluetei superbe a 
de televiziune străpungînd 
ca o uriașă suveică în jurul căreia 
norii formează fuioare inconsisten
te. Să vă spunem, cu acest prilej, 

la Mur.chen vremea este răco
roasă. dacă nu chiar friguroasă, 
termometrele arătînd în timpul 
zilei nu nai mult de 14—16 grade !

Cantinele din satul olimpic ofe
ră sportivilor o masă consistentă, 
de care sint îngrijorați doar me
dicii din pricina eventualelor spo
ruri rapide în greutate... Nici pro
gramele culturale 
sportivilor noștri.

nu le lipsesc
Infoi-mîndu-se

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

BALCANIADA BASCHETBALIȘTILOR JUNIORI

ROMÂNIA A ÎNVINS GRECIA CU 65-64

DINAMO
F. C. ARGEȘ
STEAGUL ROȘU
C.F.R. CLUJ
SPORT CLUB BACĂU
A. S. ARMATA TG. MUREȘ 
JIUL
RAPID

Etapa viitoare (27 august)
— UNIV. CRAIOVA
— ,U" CLU1
— FARUL
— STEAUA
— C.S.M. REȘIȚA
— SPORTUL STUDENȚESC
— PETROLUL

VJ.A.

trecere pasionantă, încheiată cu 
-.•.crii baschetbaliștilor noștri la 
s:-?rjl de 65—64 (34—39), prin coșul 
i' scris în ultimele secunde de Osa- 
er.co. Au marcat: Osacenco 20, Popa 

2. Mib.aiache 3, Uglai 11, Fluturaș 2. 
". iiican 7, Pomirlă 4, Stratuiat 10 
centru România, respectiv Zois 6, Pe- 
tzopoulos 13, Sakelariou 18, Nanos 13, 
Ta'.iadous 4, Atanasoulos 4, Aptasogiu 
6 Au arbitrat M. Cziffra (Ungaria) 
si K. Orencik (Turcia).

CLASAMENT : 1. Grecia 3 p, 2. 
Fclgaria 3 p. 3. Turcia 3 o, 4. Româ
nia 2 p. 5. Iugoslavia 1 p. (P.omânia 
«: Iugoslavia au jucat doar un meci).

Luni, de la ora 16,30, programul 
e«:e următorul : Grecia — România 
B ; I ugosiarta — Bulgaria, . România 
— Turcia..

PLOtESTl, 29 (px-n oe b
trmtsui nostru).

In meciul izazgu:ral al zivri a dc za
echipa serenăă de best-ire 
rie-1 a Infmntat gn botM 
ca recreze^tat^'â a Isgoi 
cătoerea IhkiIjL După o pri=ă ce

ll de eehiîfbeată. jucătorii 
cedai

mac-c-_:i*d face ta^k superioricâța 
de talie a sccrtivlltr iagoslavi, care 
aj cfștiga-. cu 6—«2 t31—24). Au 
—arta:: Skroce 14, Vu2ci 1, Zopan- 
«cf IU Ziziet 13. Bioraț 7. Mctercvik 
4. Snesce. C~ Z Lake va; 4 oectru 
ijgcs-a.la, resoeetiv N:;es.ro 1 Hai
duc >2. Mlbciă 7. R-z« , X B-crata 8, 
Câpcasa 2. IMtefan 3 st Chirerean 
2. Au a-bztra: S. StoeanoT (Bzigirla. 
»I M Aîdea (Ronțăia».

tzi dec 
știi S3

Fi’

ii

S-'

a â-

Fc D. STANCULESCU
>iz xUz N*Z **Z

■>,< "j-T >f’

X o ce 
victcrie

Ș> to 
cupeul 
cit ce

irtima 
incheict

J pent-u S'.esua 
Fotoi S. EACKSI

yc o'c . y y-*** 'ț • *| *
y-c • Bătălia selecției oiaipice cmîmm 
'7 Muncben I După ce, ocvm o septoană, 

■>rC Patzaich:--» — Ccvoiiov a ccți' 
yc neașteptată pe atit Ce netă

„echipei* Danilov — Sitstona. «ctă că
V manșă „oe cpă romorsecscc* «-<
y$ orintr-un rezultat mei puți-, concludent ; Pwt- 
... zaichin si Cc«a;iov cu oârtret door un cro*s
'n* de o zeciae de secundă fată de etern.î lor ri-
•>,c voii, in feto ocester riposte venemente verd<-

tul selecției va fi dat Ic Muncben.
'7 o Antonie Yasile : „Piec la Jocurile Oîm-
V pice cu o formtdabHâ dorință ce revanșă- îmi
yt dau sear-a că trebuie să bazez atrt ce bine.
72 -"c't să stir-c-nseC rem'jscâriie c*b«trilor ce la
V Madrid, care m-cu privat de t'thxf european,
yc Am ouzt cu multă bucurie cc Congresul Fe-
țS. derctiei Internationale ce Bax.
vu, loc cu cîteva
re” va decide ca

o oră inointe
V ment minuțios. 
JN hazardul— favorabil al sorților*.
u. o Dr. I. Drogcn : „După investigații medi- 
re* cale care or putea face obiectul unor volume în- 

tregi, oș putea spune că lotul cel mai apro- 
piat de perfecțiune, ca sănătate in general și 
ca potentiol fizic, in special, este cel de box. 
Boxul a avut, cred eu, avantajul unei inspirate 

yc clasări in timp a scurtei perioade petrecute la
72 altitudine. Sper că ascensiunea fermei soorti-

ve, așteptată in aceste condiții, va confirma 
rezultatele investigațiilor".

72 • Dumitru Pineta, antrenorul de tir : „Ele-
V vul meu, Rotaru, care a plecat cu prima tran-

,*z >*z >*z %*z v*z x*z \*z s*z %*z N*z \*z >*z \*z %*z N*z . ,
r ?n_?i* V 'i'/:'Âi*Âi'Â|ri?!<?!<7|'?|' ?pJl*

care va avea 
zile inointe Ce startul olimpic, 
arbitrii să fie trași la sorți, cu 
de meci. în baza unui regula- 
in cere sc fie exclus pină și

sd c« sport r, MBob: zeoze toate gindurile. 
Am rxiftă ««credere in eL Cu două condiții : 
«) io doarao S«e, ceea ce este foarte i«n- 
pans-t s focrte greu oentru un trăgător ale 
cărui c—e-e ou o sensibilitate mai mare decit 
a obor sporim, ș>_ b) să fumeze mai puțin".

Jurnal 
OUMPIC
2i-26âuaustn
• In preajma plecării, Anca Grigoraș, me

zina întregului nostru lot olimpic, era vizibil 
emoționată. Cu toate acestea, declaiația ei 
nu pare a fi făcută cu prea multă sfială : 
„Sper ca echipa noastră de fele să se claseze 
pe locul IV, E greu, dar nu imposibil. Bine
înțeles că trebuie să eliminam orice ratare. 
Sper ca birna și paralelele să înțeleagă truda 
noastră".

• Nicolae Ncvasart : „E adevăfat, avem o 
frumoasă tradiție la coiac-canoe. La fel de 
odevorat este, insă, și faptul că astăzi, in lume, 
există cinci reprezentative cu potențial sensibil 
egaL Sper ca toți componenții flotilei pe care 
gazetarii au botezat-o «de aur» să figureze pe 
primele șase locuri in toate cele șapte probe. 
Mai sper ca, din aceste șaote probe, trei să 
găsească cite un echipaj român pe podiumul 
olimpic".

• Titi Dumibescu, antrenorul de box, s-a
destins abia cu cîteva ore înainte de plecare. 
In acele momente o uitat de eschive, de uper
cuturi si de contre. „Vreau să-i mulțumesc și 
pe această cale lui... Ilie Năstase, care, prin 
performanțele lui greu egalabile, a inoculat... 
virusul tenisului în lotul de box. în acest mo
ment nu se mai pune problema sporturilor 
complimentare. De cind e îndrăgostit de ra
chetă, lotul de box e intr-o continuă mișcare, 
întotdeauna, finala se joacă intre Cuțov și Cu- 
lineac. De cele mai multe ori cîțtigă Cutov. 
Ca și ’ ~ " -- - - -
țov e 
ciului 
țeles,

• Ion 
tiroleză, 
rez. Cu 
înainte 
Nici nu 
singur lucru. Știu că o dată, la R< ma, acum 
12 ani, am împușcat mai multi... vulturi decit 
Rossini. Și am devenit imperator"...’

Uv %*✓ %*/’ V*Z v’z >*Z N*Z v*z >‘z? -L.r I..** -5.Z- -s. - iz -s.r * - - - - -

pe ring, Culinecc dă mai tare, dar Cu- 
mai subtil. în fond, o 

Stan Smith — Năstase.
proporțiile...

Dumitrescu și-a 
pentru a fi în 
umorul , lui de 

de plecare : „Nu mă întreba nimic, 
știu numele adversarilor mei. Știu un

reeditare 
Păstrind,

a me- 
bineîn-

luat 
nota 
totdeauna, ne-a

pălăriapușca și 
peisajului bava- 

spus
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23AUGUST
..AVEM PUTERE $1 EXISTĂ RESURSE

SĂ FACEM MULT MAI MULT..."
...glndește. Io ajun de 23 August,fostul pilot sportiv, mecanicul de aviație ION ȘERBAN

„Cupa

ECHILIBRU DE

Prietenia*4

FORȚE,

PARTIDE MARATON

UN NOU 
STADION 

ÎN ORAȘUL 
GHERLA

Gherla, acest frumos oraș de pe 
rîul Someșul Mie, are acum o fru
moasă bază sportivă, în locul celei 
vechi, distrusă de inundațiile din 
1970.

în cadrul lucrărilor (a căror va
loare s-a ridicat la circa două mi
lioane lei) au fost executate ope
rații de drenaj și de ‘gazonare a 
terenului de fotbal, s-a amenajat 
o pistă pentru atletism, S-a moder
nizat vechea tribună si s-a con
struit o alta nouă, centrală. Tot
odată, au fost construite cabine și 
instalații sanitare, precum si wn 
gard care împrejmuiește întreaga 
bâză sportivă.

Tie notat că pentru modernizarea 
acestui stadion, UGSR a alocat o 
subvenție în valoare de 400 000 lei. 
Valoarea lucrărilor pînă la suma 
de două milioane a fost asigurată 
pr n muncă patriotică-

Pentru facilitarea transportului 
spectatorilor la stadion au fost a- 
mCnajate un drum de acces $i un 
pod peste Someșul Mie.

Dumitru VATAN, coresp.
F .-------------- ■------ .

COMPETIȚII, CONCURSURI...
(Urmare din pag. 1)

Constructorul a întrecut cu 22—0 
pe Farul Constanța, intrînd în po
sesia trofeului pus în joc. Alte' re
zultate : Constructorul — Metalul 
București 16—2, Metalul — Farul 
8-8.

GH. ARSENIE
CLUJ. A luat sfîrșit concursul 

de tenis de masă, organizat de că
tre clubul sportiv local Voința. Cu 
acest prilej s-au întrecut peste 300 
de tineri și tinere, membri ai coo
perativelor meșteșugărești din ju
dețul Cluj. (N.D.).

M-am dus la Clinceni pe înserat 
și l-am găsit pe Ion Șerban în biroul 
mecanicului șef, înconjurat de carne
te, fișe tehnice — mărturisesc — pos
tură de neașteptat.

— De cit să mă pui sâ scriu mai 
bine mă bați, insă ce să-i faci, sint 
necesare și acestea. Au și ele rolul 
lor, un fel de biografie a avioanelor. 
Am lăsat-o pentru după amiază, căci 
nu mă rabdă inima să știu că se 
face ceva fără mine în atelier și 
uite că m-a apucat seara... Poate 
nu-i semnificativ — apasă pe ulti
mul cuvînt — dar să-ți spun cum a 
fost cînd am intrat ucenic. După 
vrfeo trei zile mă ia un meșter, imi 
pune in brațe o cutie plină Ochi, „ia 
plimbă mâi băiete șuruburile astea- 
și âm umblat cu ele o dimineață în
treagă din hală în hală, că-i mare 
„Grivița". De unde să știu eu, băiat 
simplu, că „plimbatul" Însemna tre
cerea printr-o piuliță. Or mai fi pă
țit-o și alții, C-așa-i la început, dar 
pe mine m-â îndîrjit Dar nu pen
tru o zi, două !

— De la „Grivița" la aviație este 
totuți o distanță...

-- Pe vremea aceea C.F.R.-ul avea 
cea mai puternică asociație aero
nautică. Iubeau mult ceferiștii, avia
ția. Porniseră de la un ..Klemm" de 
școală Și ajunseseră lâ 3" de avioane 
și asta din cotizațiile lor. Aveau și 
școli pe specialități. Mecanici, piloți 
planoriști și de avion. Eu am iaceput 
cu mecanica. Cind făceam „formarea" 
la zborul fără motor, prin **S, tră
geam de planor pe ruptelea. Eram 
mulți elevi Și se zbura tot timpul 
Ziua II stricam, poaptea-1 reparam. 
Dar nu ne părea răn. Doream «1 
zburăm și știam că altfel nu se poa
te... Fusesem primit in septembrie in 
partid, o dată cu Ștefan Calotă. Sin- 
tem prieteni— Trebuia să fim mereu 
in frunte. Apoi, prin 'tt. am trecut 
la zborul cu motor,

— Am auzit că ați fost șef de 
promoție—

— Nu .' Aceasta s-a intimplat doi 
ani mai tirzlu la școala de instruc
tori de zbor, să știi insă, că nu mă 
lăsasem de motoare. Eram un fel de. 
să-i spunem, șef de producție la A- 
teliere Centrale Otopeni, și in tim- 
ptll liber zburam cu elevii. A durat 
pînă la 19 august 1955. Iacă s-au îm
plinit 17 ani. Tace și țigara tremu
ră... Zburam la Ghimbav în forma
ție. Aparatill de lingă mine îmi ia 
aripa și rupe eleronul. Avionul s-a 
angajat imediat, n-am putut sări, din 
Vrie n-aveam cum să-l scot— M-ău 
adunat dintre sfărîmături cu cear
șaful... Cîhd am iețit din spital se 
Uitau la mine ca la altceva... Dar 
cU. zborul o încheiasem...

îhcerc o diversiune...
— Vorbeau băieții de-o invenție, 

o aerotermă ?
— Am primit brevetul la ieșirea 

dlfi spital. De fapt eu o prezentasem 
ca inovație. Cei care au examinat-o 
att socotit altfel. Spuneau că are d 
concepție originală. Muncisem doi 
ani, dar ce nevoie era de ea pen
tru încălzirea motoarelor ! Iarna lui 
’53 cu satele înzăpezite, unde trebuii 
să zburăm cu medicamente și tot ce

mai era necesar, asta m-a împins. 
Totul e să-ți placă să faci ceva •

— Chiar dacă nu te pricepi ?
— Asta-i altă poveste. Vite, mii ne. 

vine Calotă cu ..Zlln-ul- lui să-I pre
gătesc pentru demonstrația de dumi
nică. Cu aparatul acesta s-a intim
plat mai de mult o dandana. Cind 
i-a venit vremea pentru reparații ca- 
pitale. motorul a fost luat de unii, 
celula de alții. Pe urmă la montaj, 
ceva nu mergea. Ap »enh <ă mă con
sulte. imi spun și eu părerea, pină 
la urmă lucrul iese bine. Prin '52 în
soțisem un inginer ceh prin țară, pe 
unde aveam -Zlinuri* și tare bine 
mi-a prins. Veri asta-: priceperea ! 
Să aduni cit mai muhe_.

— Parcă a fost ceva și eu alicele 
acestui tip de a-ricm. ?

— Da. cele originale sint din me
tal. noi am inloca’l citeva cu elice 
de lemn. Bineînțeles că nu merge 
să mai faci acrobație, nu mai ai pas 
variabil, dar pentru Școală sim toc
mai bune și au ieșit și ceva econo
mii. Dacă vorbim de bani, uite un 
exemplu mai bun. Acttm vreun an. 
un mecanic de ia ■■ aeroclub, uită 
să dea drumul ia ulei și bPtcbează 
un motor de P.Z-I— O bielă îndoită, 
ee mai. urma să fie trimis la re
parat in Polonia O groază de tîa* 
și o grăraadă de ba*1. Noi aveam pe 
aici niște motoare scoase dia uz. A- 
ducem motoraL meșterma la ei si 
l-ai văzut la lași la -naționale'* 
Zboară de un an de parcă u-a avut 
nimic. Sau eu alt aparat. Avea dupi. 
revizie un fisfit cară au-mi dMea 
pace. Vu ciEadru spart. Fuga iar la
Fuț cuBța* noastră. îl schimbăm șt 

peste citeva ri*. ciad să ae io t* ro*4 
secretarul general al federației că 
n-am dus avionul la reparat, a aflat 
că zboară. Puteam să-l trimitem la 
reparat, nu zicea nimeni r.imie. dar 
era păcat și de timp și de bani. 
Cred că așa ar gindi oricare mem
bru de partid. Acum, lucru bun au- 
toutilarca. o să ne mărim și noi ate
lierul. trecem -la operații mult mai 
complexe, să nu mai fug eu unele 
piese sau aparaturi pe la vecini. 
Avem putere și există resurse să 
facem mult mai mult, nu numai eco
nomii. Am putea prelua de exem
plu și reparațiile întregului parc 
auto al federației. Nu o să fie ușor, 
dar socotesc că răzbim noi. Avem 
cițiva țineți cu tragere de inimă și 
dacă ne mărim atelierul vor avea 
și posibilități mâi bunt de Instruire.

— După cum văd, planuri de 
viitor, ce duc într-un fel la angaja
mente ambițioase, mai ales cind le 
rostește secretarul organizației de 
bază...

— Nu cred că un comunist se 
poate mulțumi cu puțin, pe felii, cu 
porția. EU zit. poate sună a vorbe 
marî, de ședință» festivă, că am o da
torie. O datorie față de partid, de 
țară, de copiii mei. de mine. Or fi 
și alte cuvihtfc pentru asta. oricum 
tot acolo sîntem. Ce-mi pare rău e 
că n-âm făcut mai mult dar mai 
am ani buni in față și-om mai sta 
noi de vorbă, ca acum—

BOTOȘANI. 20 (prin telefon, Se 
la trimisul nostru).

Peste șapte ore au durat întâlni
rile voleibaliști» programate sim- 
bâtâ dupâ-ainiază pe terenurile 
de lingă Sala -sporturilor din lo
calitate. Caracteristica principală 
a IntUnirilor din ziua a doua a 
competiției feminine „Cupa Prie
tenia* a constitui :-o echilibrul de 
forțe dintre echipe După două ore 
și jumătate de joc. echipa primă 
a României a învins formația Cu
bei în cinci seturi, fără ca meciul 
să se ridice la un nivel tehnic și 
spectacular deosebit- Au urmat 
două Intilniri. si ei* maraton, o- 
pur.ind mai fetii echipele Ungarie: 
și R-D. Germane, sar apoi pe cele 
ale R-P-D- Ccreene și Cehoslova
ciei. Complet schimbate 'n bine 
vote: bal istețe tnaah are au furnizat 
un meet nesxKt^nt si nai pliant atlt 
ea ev o'.ut e a «m-r -t. eSt ea 
fr-nn-an»» • £>*jcr ireale. După 

oo*„r_ă wetctra — 
in serul I. echipa 

rerlrje—'e două 
e însă de a apune 
ă. Secui al IV-lea 
ma spectar-Dos

ambele echipe ficirxi in această 
parre a tnec tii— oovada calrtăuior 
ie care discun. Vjteibalateie din

ÎN ZIUA A DOUA
meciului. Prin urmare, victoria for
mației R.P.D. Coreene cu 3—2 (11, 
—5, 9, —8, 9) a fost meritată. Au 
arbitrat foarte bine A. Dinicu și 
V. Szakacs (România).

In cea de a treia zi a competi
ției. redutabila formație a U.RS.S. 
a dispus lejer — așa cum era de 
așteptat — de echipa secuhdă a 
României cu 3—0 (4. 0, 3). Un meci 
care nu mai necesită comentarii. 
Seara au fost programate trei 
partide importante pentru toate 
cele 6 echipe angajate în obținerea 
calificării în turneul final pentru 
locurile fruntașe. Iată rezultatele: 
Ungaria — Cuba 3—0 (4, 13, 6), 
P lbnla — R.P.D. doreeană 1—3 
(6, 12, 10, 7), Bulgaria — R.D. Ger
mană 3—0 (14, 10, 9).

Emanuel FÂNTÂNEANU

Dinu COSTESCU

o <Crzi
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03011.
a căzut. Me
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■■ Prima etapă a diviziei A

REZULTATE — /N GENERAL — SCONTATE
Cuplajul de rugby de pe stadio

nul Steaua (Ghencea), desfășurat 
în condiții improprii (ploaie, adesea, 
în rafale) a oferit, totuși, un spec
tacol bun, apreciat de cei peste 
1 000 de spectatori. Am remarcat 
mai ales dîrzenia cu care sportivii 
de la Politehnica Iași și Vulcan au 
înțeles să-și apere șansele, în fața 
unor adversari care, după calculul 
hîrtiei, porneau favoriți.

EXPERIENȚA ȘI-A SPUS CUVINTUL1

în deschidere, formația Steaua a 
primit replica Politehnicii lași. în
tr-un meci de tradiție, cu faze fru
moase în zona ambelor buturi. 'La 
început, rugbyștii militari au avut 
inițiativa, deschizînd și scorul (min. 
9, prin Durbac — Iov. ped.), dar 
replica studenților a fost promptă, 
ei reușind să egaleze prin Rujoiu, 
prin același procedeu (min. 11). 
Steaua a avut în continuare două 
ocazii de a prelua conducerea (o 
Iov. de ped. și un drop), pe care 
le-a ratat. Foștii campioni au abu
zat de acțiuni aglomerate, și-au pus 
rar în dispozitiv linia de treisfer- 
turi. Și astfel, cînd nimeni nu se 
aștepta. Politehnica a modificat re
zultatul în favoarea ei : în min. 13 
Rujoiu a transformat o nouă lovi
tură de pedeapsă. După această reu
șită, Politehnica s-a menținut în o- 
fensivă, ratînd (min. 20) o mare o- 
cazie de a-și spori avantajul : Radu 
Ionescu a scăpat un balon foarte 
aproape de propriul spațiu de țintă 
și numai intervenția promptă a lui 
Durbac i-a împiedicat pe atacanții 
adverși de a înscrie ua essat . Un 
minut mai tîrziu. Durbac a ratat o 
Iov. de pedeapsă, „ultima șansă — 
pînă la pauză — a rugbyștilor mili
tari de a modifica scorul.

La reluare, s-a văzut intenția oas
peților de a menține rezultatul, 
printr-o defensivă prelungită. Tacti
că neinspirată, desigur, în fața 
unui adversar decis să întoarcă 
cursul partidei în favoarea lui. 
Steaua a reușit astfel, prin acțiuni 
tot mai percutante, să egaleze (min. 
44, Durbac — iov. ped.) și apoi sâ 
preia conducerea (min. 47, Durbac 
— drop). După egalare. Politehnica 
a slăbit vizibil din forță, lăsînd 
rugbyștilor militari prilejul de a 
păstra mal mult inițiativa. Totuși, 
în min. 55, Politehnica a avut oca
zia de a restabili egalitatea. Rujoiu 
a executat bine o Iov. de pedeapsă, 
dar prea scurtă, pînă în fața butu
rilor militare. Tn replică. Steaua a 
căutat să se desprindă mai net, în
scriind un essai (min. 67, Durbac) 
transformat (Munteanu). In ultimele 
10 minute ale meciului sînt de sem
nalat alte două acțiuni frumoase i 
o șarjă a Politehnicii, oprită în ul
timă instanță de Postolache, și un 
nou essai al Stelei, semnat de

Braga. A condus, cu scăpări, Sergiu 
Dfagorhtrescu.

VULCAN — O SURPRIZA PLĂCUTĂ

Pentru cei mai mulți1 dintre spec-, 
tatori, XV-le Vulcanului apărea 
drept o victimă sigură a Sportului 
studențesc, recomandat de prezența 
in rîndurile sale a unor jucători de 
certă valoare — Drâgulcscu, Fugigi, 
iorgiilescu, Atanasiu etc. Pe teren, 
însă, lucrurile s-au petrecut cu to
tul altfel s exceptînd primele 5 mi
nute, cînd studenții au și deschis 
scorul (min. 5. Crăciunescu — Iov. 
ped.), partida a trecut, treptat, sub 
semnul Inițiativei rugbyștilor de ia 
Vulcan. După ce au egalat (miti. 
13, Florescu — Iov. ped.), cei de la 
Vulcan au preluat conducerea (min. 
27 — essai Ghica, transformat de 
St. Ionescu) cu 9—3, pentru ca la 
reluare — printr-un al doilea es
sai (min. 51, St. Ionescu; a transfor 
mat Florescu) să se distanțeze la 
12 puncte ! Abia în ultimele 20 de 
minute studenții au reușit să echi
libreze cît de cîf jocul, cînd âu și 
redus din handicap (min. 74, Hari- 
ton — essai, transformat de Crăciu- 
nCscu), fără însă a putea să evite 
înfrîngerea.

Vulcan a obținut o victorie meri
tată, care răsplătește eforturile ju
cătorilor și ale antrenorului D. Du
mitrescu. O echipă serioasă, robus
tă fizic și moral, care s-ar cuveni 
să fie ajutată de conducerea uzinei, 
mai ales pe planul dotării materiale, 
capitol lâ care se prezintă cu 
mult sub cerințele primului campio 
nat al țării.

Cît privește Sportul studențesc, 
jocul prea individual al majorității 
componenților acestei echipe au fă
cut-o să înregistreze primul eșec. 
A arbitrat ireproșabil ing. T. Wi- 
ting.

Tiberiu STAMA

LA SUCEAVA — 
REZULTAT ECHfTABft

SUdEAVA, 20 (prin telefon). 
Atît Constructorul, cît și Gloria 
au avut perioade egale de domina
re, dar fără posibilitatea de a frue 
tifiea. A condus foarte bine dr. 
G. Eftimescu.

Ci. ALEXA, coresp. județean

SI TOTUȘI
JOC LA DISCREȚIA GAZDELOR...
BÎRLAD, 20 (prin telefon). în ciu

da faptului că au fost conduși la 
pauză, rugbyștii bîrlădeni au domi
nat în tot timpul jocului, ratînd 
însă foarte mult. De partea cealal
tă, C.S.M. a căutat să se apere și 
să fructifice singura ocazie avută. 
Realizatori 1 Mihalcea — min. 4, 
essai — și Ciorici — min. 44 drop, 
respectiv Popeț — min. 35, essai, 
transformat de Munteanu. Foarte

sare

Fază din meciul Steaua — Politehnica lași : Mateescu Țnr ?' tncea- ’i 
să recepționeze balonul, protejat de Șerban fin stingă), care blocheari 

o parte dintre înaintașii adverși
bun arbitrajul lui Gh. Pircălăbes- 
cu.

Eliade SOLOMON — coresp.

ABIA IN MINU7UL 65...

PETROȘANI, 20 (prip telefon). 
Partida dintre primele două cla 
sate ale campionatului trecut, ,.U* 
Timișoara și Știința, hti s-a ridicat 
la nivelul valoric scontat. A fost 
o dispută specifică pentru rezultat, 
Încheiată cu victoria gazdelor, coh- 
cretizată abia în min. 65, cînd 
Truță a realizat un essai. Meciul 
sub aspect calitativ, a fost influen
țat de starea terenului, extrem de

alunecos. A arbitrat foarte bine 
U. Cișmaș.

E. NEAGOIE, coresp.
FARUL — START EXCELENT!

Joc disputat, tn care inițiativa a a- 
parținut gazdelor. Au Înscris : lst«- 
ddr, (drop — min. 16), Bucos ri ie-- 
căre, transformată tot de el — m-- 
28) și lovitură de pedeapsă (min 
55). Ștefan Cristea (încercare. trăr.<- 
fcrmată de Bucos (min. 65) pen-.rc 
gazde și Simion (drop — min 46 . 
D Alexandru (lovitură de pedeap<4i 
pântru oaspeți. Barbu (Grivița Roșie; 
a fost eliminat pentru lovirea inten
ționată a adversarului. A arbitrat 
foarte bine Ștefan Constantinescu — 
București. (C. POPA, coresp. jud.).

HOȚOMAN
- PRINCIPALUL ÎNVINGĂTOR ÎN REUNIUNEA DE IERI

/ 
RFZULTATE ' TEHNICE : Steaua — Politehnica Iași 19—6 

(3—6) ; Vulcan — Sportul studențesc 15—12 (9—3); Rulmentul Bîr- 
lad — C.S.M. Sibiu 7—6 (4—6); Constructorul Suceava — Gloria 
București 0—0, Farul Constanța — Grivița Roșie 18—6. (9—0), 
Știința Petroșani — Universitatea Timișoara 4—0 (0—0).

Vreme ploioasă, spectatori destul 
de numeroși și alergări adresate 
în majoritatea cazurilor elemente
lor modeste, acestea au fost coor
donatele reuniunii de ieri. Valo
ric. desigur că au contat numai 
„Premiul Lacul Roșu“ în care 
s-au aliniat la start trăpași din 
prima categorie, și „Premiul Lacul 
Sărat", în care au fugit o serie de 
mânji bine cotați. Prima alergare 
s-a încheiat cu o splendidă victorie 
a lui Hoțoman, care a perseverat 
incredibil pe ultimele sute de me
tri, după ee în ultima turnantă 
părea într-o poziție complet com
promisă. Cu această victorie — 
a 5-a în actualul sezon — fiul lui 
Bosfor a promovat în generația sa 
între principalii adversari ai lide
rei Senzația. Slab s-au comportat 
Formula, Hibrid, Filtru și Habar. 
Unii dintre ei au mai figurat în 
parcurs, dar față de evoluțiile an
terioare performanțele lor au ră
mas la dimensiuni modeste. Poate 
că starea vremii sau cea a pistei 
nu le-a convenit- în cursa mîn- 
jilor. Secol a rezolvat foarte repede 
problema primului loc, detașîn- 
duse net de restul plutonului, ceea 
ce a produs serioase rețineri în 
rîndurile adversarilor, cu excepția 
lui Viraj, care avea o situație grea, 
dar a ținut s-o absolve cu demni
tate. Din rest, merită a fi consem
nate performantele izbutite de t

Jofra (1:28,7), Minunea (1:30,8). 
Hirondița (1:30.3) și Topaz (1:31,7). 
în schimb, sub âștfeptâri s-au com
portat Filtbu, Kilowat, Ricuța. Sur
prinzător de slab evoluează de la 
o Vreme caii din antrenamentul 
Iții Traian Dinu, care de două luni 
de zil'e n-au reușit să treacă mă
car o singură dată biruitori potoul.

Rezultate tehnice ; cutsa I Dijma 
(I. Toderaș); 1:46,5. Antet, simplu 
3, ordinea 20 ; cursă a II-a Halina 
(G. Grigore)» 3^8, Frezor, Izomer, 
simplu 6, event 20, ordinea' 113, 
ordinea triplă 260; cursa a III-a 
Tamisa (N- Simion), 31,5, Velo- 
dronii Jofra, simplu 4, event 117, 
ordinea 8, ordinea triplă 79; 
cursa a iV-a Jeleu (V. Gheorghe), 
37,4, Madison, simplu 3, event 12, 
ordinea 13; cursa â V-a Galiopa 
(Tr. Marcu). 1:31,2, Kilowat, Rap
sod, simplu 5, event 124, ordinea 
75, ordinea triplă 1512; cursa a 
Vl-a Secol (St. Mihăilescu), 36,9, 
Viraj, simplu 5, event 621, ordinea 
25; cursa a Vil-a Hoțoman (Tr. 
Marcu) 29,4. Hirondița, Sonda, 
simplu 6, event 28, ordinea 103, 
ordinea triplă 894 ; cursa a VlII-â 
Figura (M. Ștefănescu), 48, Hipo- 
derrii, simplu 1, event 13, ordinea 
7. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de lei 19.474. șj s-a închis. 
Retrageri Hondâ.

Niddv DUMIiKtSCU

UNIVERSITARĂ CLUJ -
ST. JOSEPH S COLLEGE 

PHILADELPHIA (S. U. A.) 67-73
CLUJ, 20 (prin telefon, de la co- 

responderitul nbStru).
Partida revanșă dintre baschetba- 

liștii clujeni și cei americani ne-a 
oferit un joc tipic de luptă, în care 
angajamentul fizic de ambele părți 
a fost dominant. Oaspeții s-au de
tașat în învingători, cu 73—67 
(3*—37), doar în ultithele 3 tninute 
(In min. 37 scorul eha egal : 67—67), 
in rest partida fiind perfect echi- 
libra'ă. Dacă jucătorii americani 
ne-au impresionat prin pregătirea 
atletică, elujenii au excelat prin 
calități tehnice superioare, avînd în 
Rtihring un lucid organizator de 
joc. iâr în Defriian și Ocidlak doi 
exctlenți realizatori. Principalii 
autori ai punctelor: Sabol (18), 
Rafferty (11) McFarland (14) de la 
înv r.eător. respectiv Deniian (18), 
Oczelak (16) și Riihring (15). Au
toritar si competent arbitrajul 
prestat de clujenii I. Szabo și GH. 
RuSu.

Mirceâ RADU

FOI VN 4 Bfc.4Șnv. » (prin trie 
Im. 4e u trfcnrMil nostra). De ceea 
l» «âri 5e âm tcApat 1
Ajc- în R. jaă. frigul și ploaia 
•BCc perii caStcuhT hRîme.’cr' 
ti*. erGad ceîeî de a doua rile a 
fet Mr_. aFetice dintre -eprezeata- 

ăe justor el* Ramând și 
l scenei ccadiții neprielnice de 
cayrs în eroda temperaturii scă- 
rr«e. * tri-aie strine că victoriile 
fcr=3f.i:.-»r R gnânleț (cu totul he

INTERNATIONAL LA CLUJ
Ua Cluj a avut loc meciul inter- 

netxoal asr.ica; de polo dintre for
te: • Voința din localitate, și
IKJS. Stere Wroclaw Gazdele au 
efetnut r-rtiria cu scorul de 11—4 

(2—1. 2—1. 3—1. 4—li Principalii 
r*aiizatari ai echipei clujene: Szi- 
lagy * si Fuîop i

PLOAIA A ÎMPIEDICAT 
tentativele de record 

ALE PARASUTISTILOR

Programate pentru duminică, 
tentativele de dcborîre a recordu
rilor neționâ'e și mondiale de că
tre me uitai ii Iotului national pa
rașutism nu au mai putut avea loc 
din «aura condițiilor meteorologice 
nefavensbile. Ele urmează sâ aibă 
lot într-una din zilele săptăminii 

Atunci cînd starea timpu
lui o va Dtnnite

♦
Sîmbătă. pe aerodromul București 

— ClincenL In cadrul • manifestă- 
rilor „Centenarului Traian Vuia- 
componentele Iotului național au 
făcut o tentativă, nereușită (din 
cauza rietn:: foarte proaste), de 
dobor ire a recordului nation?! si 
mondial, în proba de salt în grup 
de la 1">» m cn deschidere ime
diată. în completarea demonstra
țiilor aeronautice, maestrul rir.erit 
ei sportului Ștefan Calotă e exe
cutat un program de IhANt AS*- 
bație.

PRONOSPORT
AȘA ARĂTĂ O VARIANTA
CU 13 REZULf ATE EXACTE 

LA CONCUhSUL PRONOSPORT 
NR. 34, ETAPA DIN 20 AUGUST 

1972

I. U. T. Arad — F. C. Argeș 1
II. „U“ Craiova — Rapid 1

III. Farul — C.F.R. Cluj ■ 1
IV; Petroliil — Dinamo Buc. x
V. C.S.M. Reșița —- St roșu x

VI. „U“ Cluj —Jiul x
VII. Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 1
VIII. Sportul st. — S.C .Bacău 2

IX. C. S. Tîrgoviște — Poli laș: 2
X. Delta Tulcea —Prog. Br. x 

. XI. Gloria Bz. — Met. Buc. x 
XII. Metrom — Corvinul x

XIII. Min. Anina — F C. Bihor 1
Fond de premii 344 200 lai.

START Șl ÎN DIVIZIA B 
LA FOTBAL

SERIA I
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA BACAU 1—0 (0—0). A 
marcat: Tânăsache (min. 58, auto
gol). A arbitrat foarte bine V .Gri- 
gorescu — Craiova.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (0—0). Ubicui gol a 
fost realizat de Contardo (min. 49). 
Bun arbitrajul lui t. Leca — Brăi
la (C. NEMȚEANU, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU — CHI
MIA RM. VÎLCEA 2—0 (1—0). Au
torii golurilor: Manciu (min. 2) și 
Constantin (min. 50). S. Stăncescu 
— București a condus bine. (TR. 
BARBALaTÂ, coresp.).

METALUL PLOPENI — POLI
TEHNICA GALAȚI 3—1 (1—1). Au 
înscris : Florea 11 (min. 30), Mano- 
lache (min. 55), Ciuctl (min. 75), 
respectiv Diiiti (tnin. 22). A arbi
trat bine 1 .Constantin — Pitești. 
(I. TÂNAsESCU, coresp.).

F.C. GALAȚI — Ș. N. OLTENI
ȚA 4—1 (2—0). Au marcat: Străf

(min. 4 și 75), Adam If (mih. 29), 
Toma (mih. 63 din 11 m), respec
tiv F'ildiroiu (min. 90). Corect ar
bitrajul lui I. Drăghici — București. 
(GH. ARSENIE, coresp.).

DELTA TULCEA — PROGRESUL 
BRĂILA 1—1 (0—1). Autorii golu
rilor 1 N. Constantinescu (min. 64 
din 11 m) pentru Delta, Iuga (min. 
35) pentru Progresul. A arbitrat 
bine M. Bică — București. (P. PEA- 
nA).

GLORIA BUZĂU — METALUL 
BUCUREȘTI 0—0. In min. 14 Toa- 
der (Gloria) a ratat un 11 m. A 
condus foarte bine I» Angheliu — 
P. Neamț. (M. DUMITRU, coresp.)

CLUBUL SPORTIV TÎRGOVIȘ- 
TE — POLITEHNICA IAȘI 0—I 
(0—0). Unicul gol al oaspeților a 
fost marcat de Lupulescu (min. 90). 
A condus satisfăcător C. Dinulescu 
— București. (Af. AVANU, coresp. 
județean).

ETAPA VIITOARE (27 august) ; Chimia Rm. Vilcea — Delia Tulcea, Poîiieh- 
nlea Galați _ Progresii! Btic.. Progresul Brăila — Metalul Plopenl. c.E.R. Pașcani — 
F.C. Galați, Știința Bacău, — Ceahlăul P. Neamț, s.N, Oltenița — Gloria Buzău, Me
talul Buc. — Clubul sportiv Tlrgoviște, Politehnica lași — Dunărea Giurgiu.

SERIA
GLORIA BISTRIȚA — META

LURGISTUL CUGIR 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de Ghe- 
recheș (min. 31). Bun arbitrajul lui 
l. Cîmpeanu — Cluj. (1. TOMA — 
coresp.).

OLIMPIA ORADEA — MINE
RUL BAIA MARE 1—1 (1—0). AU 
marcat: Moltiar (min. 21) pentru 
Olimpia, Coman (min, 51) pentru 
Minerul. A condus bihe Z. Szekeli 
— Tg. Mureș. (I. GtilȘA, coresp. 
județean).

ELBCTROPUTERE CRAIOVA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 0—1 
(0—1). Golul timișorenilor a fost 
înscris de Bojin (min. 14), V. Roșu 
— București, a arbitrat bine. (ST. 
GURGUI, coresp. județean).

C.F.R. TIMIȘOARA — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ 1—0 (0—0). Meciul s-a 
disputat sîmbătă după-amiază. A în
scris : Petreanu (min. 46). Foarte

A ll-a
bun arbitrajul lui M. Bădulescu — 
Oradea. (P. ARCAN, coresp. jude
țean).

METALUL DROBETA Tft. SV. — 
olimpia satu Mare o—i (o—i). 
Victoria oaspeților a fost realizată 
prin golul marcat de Podlesni (min. 
27). A arbitrat bine t. Oprița — 
Arad. (V. IORDACHE).

C.F.R. ARAD — C.S.M. SIBIU 
(2—0). Au înscris î KoroSi (min. 13) 
și Gyenge (mih. 36). O. Anderco — 
Satu Mare a condus foarte bine.

METROM BRASOV — CORVI- 
NUL HUNEDOARA 0—0. Multe o- 
cazii ratate, în special de gazde. 
A condus bine A. Bentu — Bucu
rești. (C. GRUIA, coresp. județean).

MINERUL ANINA — F.C. BIHOR 
1—0 (0—0). Upicul gol a fost în
scris de Mathe (min. 77). A arbi
trat foarte bine G. Blau — Timișoa
ra. (P. LUNGV, coresp.).

ETAPA VIITOARE (27 august) : Corvinul Hunedoara — Electroputere Craiova, 
Metalurgistul Cugir — Miherul Anina. Chimia Făgăraș — Olimpia Oradea, Olimpia 
Satu Mane — C.F.R, Timișoara, F.C. B\hor — C.F.R. Arad, Politehnica Timișoara — 
Metalul Drobeta Tr. Sv„ Minbrul Baia Mare — Metrom Brașov, C.S.M. Sibiu — Glb- 
ria Bistrița.

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI AU CIȘTIGAT

CU ECHIPELE DE JUNIORI ALE UNGARIEI

; rentată la fete) au ridicat cu cîte- 
va grade atmosfera întrecerilor.

Dintre rezultatele celei de a doua 
reuniuni yrem sâ relevăm victoria 
lili Gheorghe Ghipu, la 800 m, care, 
în ciuda pistei foarte moi, a termi
nat cele două ture de stadion în 
1'51,'h la capătul unei curse pe care 
a condus-o de la un cap la celă
lalt. Surprinzătoare, dar cu atît mai 
valoroasă, este victoria lui Gheor
ghe Eugen în proba de 400 mg eh 
54.3. Reprezentantul nostru și-a luat 
astfel o frumoasă revanșă după 
insuccesul de la 110 mg, unde s-a 
accidentat și a căzut.

Deși calculele indicau un succes 
net al sprinterilor maghiari, iată 
că la 200 m â ieșit învingător Dorel 
Cristudor cu 22,0 în fața primului 
favorit, Lepold. Performanța cu 
care atleta maghiară Aniko Zieg- 
ner a încheiat proba de săritură în 
lungime — 6,01 m — este cu atît 
mai relevabilă, cu cît pista de elan 
se putea confunda ușor cu o su
prafață lucie de gheață.

Iată și ultimii cîștigători ai pro
belor î prăjină : 1 Cornel Anton 
(România; 4,60 m; greutate (f) t 1.

Mariana Constantin (România) 76.34 
m; suliță (b): 1. Paragy (Ungaria) 
76,64 m, 2. Gh. Megelea (România) 
76,34 m (nou record național de ju
niori); 10 km marș ! 1. Papp (Uh- 
garia) 45:32,6; 4x100 m (f) 1. Uh- 
garia 47,5; 400 mg: 1. Gh. Eugen 
(România) 54,3; 800 m (b): 1. Gh. 
Ghipu (România) 1:51,0; 800 m (f): 
Eva Lomboș (Ungaria) 2:13,2; lun
gime (f)i 1. Aniko Ziehger (Unga
ria) 6,01 m; 200 tn (f): 1. Ildiko 
Szabo (Ungaria) 25,1; 200 m (b) t 
1. Dorel Cristudor (România) 22,0; 
disc (f) i 1. Mariana Nan (Româ
nia) 45,46 m; înălțime (b): 1. G. 
Kicsid (România) 2,04 m; 5000 m: 
1. Golacs (Ungaria) 15:30,0; 4x400 
m (b): 1 .Ungaria 3:16,2; 4x400 m 
(f): 1. România 3:48,7 : lungime (b): 
1. M. Scoarță (România) 6,91 m : 
disc (b) : 1. Gh. Zamfirache (Româ
nia) 47,54 m.

In meciul feminin, selecționata 
României a cîștigat cu scorul da 
71—64. Ih întrecerea juniorilor. în
aintea probei de ciocan, în care 
conduce Tudor Stan cu 64,56 m (nou 
record național de juniori), forma
ția țării, noastre se află în avan
taj, cu 113—88

Paul SLĂVESCU

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM 
ClMPOlUNG - JUDEȚUL ARGEȘ

Sfr. Negru Vodă nr. 185, telefon 1638

ANUNȚĂ
1. CONCURSUL DE ADMITERE IN ANUL I — sesiunea de 

toamnă pentru anul școlar 1972—1973, are loc între 28 august — 5 
septembrie 1972

Examen teoretic : malemalicd și limba română scris și oral ; is
torie oral

Acte : adeverință absolvire 8 clase, certificatul de naștere ori
ginal și copie

Se primesc candidați nâscuți în anul 1956 și mai tineri.
28 august : controlul medical și examenul practic (o probă Io 

ciegere din probele (uniorilor de categoria a ll-a și trei probe obli
gator;; : 60 m, lungime de pe loc, aruncarea mingii de oină).

Candidatele posesoare a categoriei a ll-a de clasificare sportivă 
la atletism și canctidajii posesori ai categoriei a lll-a obfinută în
tr-un concurs oficial, au nota 10 la examenul practic.

Media la examenul de admitere se calculează adunînd media exa- 
menuiu; teoretic cu medio examenului practic și împărțind la doi.

2. EXAMENUL DE DIFERENȚA pentru absolvenții claselof a IX-a 
și a X-a a Școlii Generale cursuri de zi pentru anii II și III are loc 
în perioada 6—10 septembrie.

Acte : situația școlară din ultima clasă ; act de naștere original 
și copie.

Examen teoretic : anul II : â doua limbă modernă, limba latino, 
istorie. Anul III uman : a doua limbă modernă (anii II și III), limbe 
latină (anii I și II), geografia economică și politică a lumii (oh II), 
istoria (anii I și II) Anul III real : a doua limbă modernă (anii I 
si 111, marematico clgebră (an II), fizica (an II), istoria (anii I și II)

Se primesc candidați nâscuți în 1956 și 1955.
Controlul medical Și examenul practic (o probă la alegere din 

probe'e oficicle de concurs a categoriei de vîrstă respective) sin’ 
eliminatorii

3. EXAMENUL PRACTIC pentru transfer în anii II și III pentru 
absolvenții anului I și l| ai liceelor de cultură generală, are loc în 
ziua de 7 septembrie 1972. Se trece o probă la olegere din pro 
bele oficiale de concurs a categoriei de vîrstă respectivă.

Acte se cer după susținerea examenului, celor admiși.
4. EXAMENUL PRACTIC pentru clasele a V-a (52 locuri) ți a 

Vl-a (8 locuri) are loc în zilele de 2—3 septembrie iar pentru clasele 
a Vll-a (17 locuri) ți a Vlll-a (8 locuri) în zilele de 4—5 septefnbiie

Înscrierile se fac în ziua prezentării la examen.
Actele se cer după sus'inereo examenului.
LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM este liceu de 

c<- ‘-re_ generală, cu secțiile real și uman care oferă cele mai bune 
condiții de pregătire tineretului țcalar pentru obținerea unor per 
formanțe înalte, parolei cu asigurarea unei bune pregătiri de cul
tură generală.

PE TOATA DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTERNAT SI 
MASA GRATUIT ELEVILOR ADMIȘI, DE LA CLASA a V-a PTNA LA 
□ Xll-a
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SPORT CLUB BAC AU - SINGUR A ECHIPA
ÎNVINGĂTOARE în deplasare

,,U“ Cluj 2(»)

JIUL 2«N
ENIGMA

EFICACITĂȚII
DEZLEGATĂ DUPĂ PAUZĂ

CLUJ, 20 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

Anticipările generale în privința 
Confruntării dintre echipa studen
țească clujeană ți aceea a mineri
lor din Valea Jiului nu pledau, 
aici în orașul de la poalele Fe- 
leacului, în favoarea unui specta
col fotbalistic la o cotă ridicată a 
exigențelor- Și motive care să jus
tifice o asemenea rezervă erau 
suficiente i printre acestea și fap
tul că în pregătiri ambele formații 
obținuseră, în special în partidele 
susținute peste hotare, rezultate 
nesatisfăcătoare. Dar, așa cum se 
întîmplă de obicei — și din feri

I

Stadion municipal; ploaie toren- 
țlală; teren alunecos, îmbibat cu 
apă; spectatori — aproximativ 
7 000. Au marcat: STOIAN (min. 
47), CREȚU (min. 55). BARBU 

' (min. 76) șt MULȚESCU (mlh. S3). 
Raportul șuturilor la poarta i 
15—10 (pe spațiul porții: 9—6). Ra
port de cornere : 11—2.

„U" CLUJ : Ștefan — CREȚU, 
Pexa, Solomon. ctMhEANU (min. 
81 Mthăilă) — ANCA; MURF.ȘAN 
(min. 63 Barbu) — Ulfăleanu, 
MUNTEANU. Soo, LICA.

JIl'L : Marincan (rtiln. 81 Ion 
Gabriel), DODU, TONCA, STO
CKER. Naidin — Naghi, Urmeș 
(min. 85 Mihai Marian) _  Făgaș.
MT/l.ȚESCU, Stoian. Sabados.

A arbitrat C. GHEMIGFAN
♦ ajutat fa linie de B.
Stincan și M. Popescu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschl : 10.
La tineret-rezerve : „U* Cluj — 

Jiul 3—0 (1—0).

cire de astădată —. socoteala de 
acasă nu s-a mai potrivit întru 
totul cu cea din tîrg. Debutul ofi
cial în noul campionat a stimulat 
în mod evident pe jucătorii celor 
două echipe. De o parte, pe elevii 
lui Șt. Onisie. care și-au amintit 
întrucîtva, cu acest prilej, de obli
gația onorării locului cîstieat in 
ierarhia fotbalului nostru. De cea
laltă parte, pe jucătorii Jiului,

dornici de afirmare sub bagheta 
noului lor antrenor, Șt. Coidum. 
Și de aici a rezultat un joc dis
putat, o întrecere deosebit de a- 
tractivă, încheiată în final cu un 
rezultat de egalitate, aparent no
rocos pentru oaspeți, dar echi
tabil după aspectul general al în- 
tîlnirii.

Meciul a început sub semnul 
unei ofensive dezlănțuite a studen
ților clujeni, care atacă în special 
pe aripi, acolo unde Uifeleanu și 
Lică crează momente de panică în 
apărarea masivă a oaspeților. Jiul 
se apără supranumeric, aglomerea
ză zona centrală din fața porții lui 
Marincan și reușește să respingă 
totul, iar uneori inițiază prin 
Sabados, Stoian și Mulțescu con- 
trâtaburi periculoase. Se joacă 
frufnos, se combină cu multă in
ventivitate, dar atacanților le lip
sește plusul de agresivitate necesar 
fihalizării, ceea ce face ca în ciuda 
numeroaselor situații de gol (cele 
mai multe în contul gazdelor) ta
bela de marcaj să rămînâ neschim
bată pînă la pauză.

în cea de a doua parte a jocu
lui, ploaia, amenințătoate în pr ■ 
mele 45 de minute, s-a dezlăruv:' 
în adevărate torente de apă. Para 
doxal. în aceste condiții deosebi 
de grele, echipele joacă mai bifte 
mai eficace, luotâ mai mult ari 
serei cu eforturi demne de toe 
admirația- Și nici golurile 
mai lasă așteptate. în c 
Stoian profită de ezitarea 
lomon și lipsa de inspirație 
Stefan și deschide scorul. St 
egalează In 
praznic al 
tură liberă 
ducerea in 
urma unei

Ghiță, ti-ttri cf-. -mz Fu* .tactec-t ci pc'fidei SpofTuî studențesc — S. C Bacău, respinge Unul dth ‘nume
roasele a'acuH ale bucureftenilbr

SP. STUDENTE SC OU
S. C. BACAL' îrt

PLUSUL DE EXPERIENȚĂ 
A AVUT CiȘTIG DE CAUZĂ

V

PETROIU. 1(1)

DINAMO 1(1)

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Ambiții mari și intenții bune, 
s-au dizolvat cu toate în apa de 
ploaie tare a îmbibat pînă la sa
turație gazonul din Ploiești. Calita
tea acestui meci putea fi alta, dar 
starea terenului a pus atîtea pro
bleme, încît ambele echipe decise 
să lupte frumos n-au putut oferi 
mai mult dș o încleștare dcznina- 
tă de frica firească de a nu pierde 
balonul într-o băltoacă.

Și totuși... Și totuși Dinamo s-a 
adaptat mai lesne condițiilor de 
job, pentru că jucătorii ei sîht mai 
tehnici și mai versați. Oamenii 
bucureșteniloh de la mijlocul tere
nului (Stoenescu, Dinu, Nunweiller 
VI) au constituit, deopotrivă, un 
baraj și o rampă de lansare, asigu- 
rînd cursivitatea propriilor ac
țiuni, potențînd . cu un dram de si
guranță și altul de periculozitate 
fazele de apărare și de atac ale 
echipei lor. Dumitrache a stat în 
față (normal) ca un spectru al pe
ricolului născut din tehnicitate 
înaltă și intuiție aparte a jocului. 
De altfel, golul dinamoviștilor a 
fost fructul acestor calități supe
rioare : demaraj pe extremă al lui 
Lucescu, centrare și devierea balo
nului în plasă de către acest Du
mitrache, bine plasat și oportun.

Petrolul nu și-a ales altă tactică 
decît partenera sa. A diferit doar 
modul de exprimare, pentru că Ion 
Constantin (lipit de fundașii cen
trali adverși) a fost mai rigid și 
fără inventivitatea cunoscută, iar 
linia mediană nu a avut suficientă 
suplețe și clarviziune. A avut în 
schimb pe Grozea, tehnician prin 
excelență, care, mîhnit de handi
capul golului primit, s-a activizat 
subit, a plecat în ajutorul lui Ion 
Constantin și în min. 43, la o pasă 
excelentă a lui Gruber, a găsit cu

STEAUA

plouat mult, ieri, la startul bătrînului nostru campionat. La Plo- 
I a căpătat, prin grația nărilor, faimosul șanț de 

apă protector al brazilienilor...
Și totuși, a fost o ploaie tonică. O ploaie care a înviorat iarba 

gazonului.

A plouat mult, k
iești, stadionul

arsă a gazonului.
Se întreba crainicul radioului : cine va înscrie primul gol al cam

pionatului ? Și l-a înscris Dumitriu III, cei cote a venit cu inima grea 
în „potcoava" de glorie a fratelui său Nichi, astăzi, încă, la discreția 
judecății lui Solomon. .

Se întreba cronicarul : ce va face „floarea* Dumitrache pe un teren 
care-i avantajează în primul rîhd De grădinarii înarmați cu sape și 
grape ? Și Dumitrache a deschis scorul printr-un goi iute ca gîndul, pen
tru ca apoi să fie la un pas de 2—0, după o elaborare tehnică fără 
cusur, oprită doar cie rezistența barei și dacă vreți, de echilibrul gene
ral al meciului.

A fost o frumoasă ploaie de vară..-?
Ploaia de ieri ne-a amintit încă odată că nu prea mulți fotbaliști 

europeni știu să schimbe registrul tehnic cu virtuozitatea unui Grozea 
sau Nunweiller VI, care au făcut un joc de pedală în stare să sece 
băltoacele și să șteargă ca prin farmec mingea de noroi... Ploaia de ieri 
l-a ajutat pe Troi să înscrie primul săli gol în divizia A, idr pe Oble- 
menco să marcheze, cu o frumoasă itnunitotfe la ironii, pe al 100-iea. 
Ploaia de ieri l-a făcut pe Axente sâ se convingă câ poate întcrie în 
poarta campionilor, pivotind pe un teren greu, chiar pe piciorul „armat" 
într-o tijă metalică. în sfirșit, ploaia de ieri l-a ajutat pe Coidum să 
amin să minerilor din Valsa Jiului că dl e. dă fapt, cel cară a creat 
această echipă.

A început campionatul, cu o ploaie de vară. O ploaie caie a pus, 
parcă înfr-adins, un obstacol suplimentar în fața acestui sport dur) care 
se numește fotbal.

A început campionatul. A început direct. Fără menajamente. Fără 
fente. Fotbalul e uri sport care respinge replicile doar subtile. Fotbalul 
nu ard nevoie de prelate. Fotbâlul nu se poate transfera in săli. Fotba
lul nu-și poate permite alibiuri. C.S.M. Reșița și Sportul studențesc și-au 
dat seama că gestul oarecum Curtenitor al „ordinatorului"! care ie-a 
programat acasă, in fata Suporterilor, a fost o armă cu dou& tăișuri 
sau, dacă vreți, un binevoitor semnal dă alarmă.

Ploaia de ieri a vrut să șteargă, cu b oarecare asprime, tradiția 
etapelor de studiu sau de rodaj, care ii scyteau, de fapt, pe fotbaliștii 
noștri, de angajamentul direct, încă din stdrt.

Ploaia de ieri a reușit din plin acest lucru. Chipul răvășit de efort 
al 'ji Dinu și Dincuta a demonstrat tuturor că acest obstacol natural, 
de tip britanic, și-a împlinit scopul, declanșind energiile încă din pri
mul minut.

A început campionatul I

i

tului risipit cu dărnicie, dar fără 
bu«'6ă. Ca ți în atîtea alte ocazii, 
plusul de experiență s-a valorificat, 
avind un explieabil clțtig de cauză.

Fără a fi ceea ce se cheamă un 
meci mare (nici nu putea să fie 
in condițiile unui teren semănat eu 
zec, de băltoace), partida a prile
juit prpnspctto. promorate o lecție 
de maturitate, sugerlnd celor 5000 (ie 
temerari srectatori care au înfrun
tat ploaia fcrța de joc și mai ales 
i-tențuîe ecnipei băcăuane in aetua-

UT. A.

ARAD 20 (prn tete*en, de ta tri- 
Mi —orto»)
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DE N-AR FI PLOUAT ATITA.
o execuție rafinată singura potecă 
de gol spre poarta lui Constan tt- 
neseu. (Impresia noastră este că 
înainte de șut atacantul ploieștean 
a anihilat opoziția lui Dobrâu' cu 
un brfnci discret, dar starea anor
mală a terenului încarcă această 
afirmație cu un procent de sub.ec- 
tîvitate).-

După pauză, 
s—au aiisajai c

B 11’A V 
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z areenâ
L a leraașei-.
Pe T"Z- absența im Kun, U.T.A. 

a rm ormomai un dificil hand;- 
(desigur, merh-jl Antrenorului 

Jartd) — -anul moral, după turneul 
neressr. — ai*?-rd*nd acest meci in 

ei, de frumoasă tradiție: ofen- 
« ■» d. ides«a. btae orlen*a». In 
• ■re »• re ?ra de rn-mer.i. a for- 
— apei wtester.e. a defensive! dirijate 
Ze Barba. adevăr, n-a trebuit Sâ 
treacă ift pentru ca UT A.

nrestlg-osulu! sâ-j 
10 minute l-a 
pe fundatul 

pe A ser. te -

ad- 
sim-
ci 3

loan CHIRILA

VICTORIA ORGOLIULUI
;■'• : cînd a ajuns la circa 12 m, late- 
al dreaota. Axente l-a văzut pe Ni- 

ie-.-u ieșit la... centrare ^1 a trimis 
xalcnul pe Ungă el, înscriind, pe jos,

StMUm U.T.A. ; timp schimbă
tor. soare 5 apoi ploaie; teren 
ban: *peeuttor*. — ao: ?»:.-r.at v
15 »•». An marcat: AXENTE (min. 

’.»• pertBCU (min. Th resoeribv 
TROI (min. SS). Raportul șuturi
lor la poarta: 17—n țpe spațiul 
porții: B—l) Raport de cornere : 
5-2.

U.T_A : Vldac — Blrâu. Lere- 
ter, POJONl. Popovld. Calinin, 
to-n. n Pi.-ru), PETESCU. 
SXFNTE. DOMIDE, Brojovsvto. 
Sima

F. C. \SGES : Niculescu (min. 
«-• «TAN — Bărbi. PIGULFA. 
OI.TTAnU, vi8d iran. M. P.">- 

PRrPURGEL. Tr (miti.
75 R-s-j). D-b.-.n. RADU.

V arbiirat GH. LIMONA 
a! ■ a- ța ':n‘e de A. Mfini-b sl 
Șlefan Laru- .top B'jeureștl).

TroFeui Pets-hovsehl : 9.
La -. ----- •• —- ■ U.T.A. — 

r c. Argeș t—e n-soi.

OM V. CRAIOVA 2(1) OII LESTEMI

n roițul lung a: porții. Replica oa«- 
■etiior F*’" imediată și extrem dă 

Trbi <~apâ singur, frontal, dar 
• ’dac, l-.s©irst. Iese și respinge in 
•xtremis. Nj trece mult si U.T.A. 
f' ••‘ă C—ui superiorității terito- 

tactice. In min 29, Axente îlale

1(1) KrnhOE TRADIȚIA
A arbitrat M. BOT.ABU. *♦*. 

ajutat la linie de T. Onița șt 1- 
Ciolan .toți din Lași).

Trofeul Petsrbovschi : S.
Le tiiie*et*#ezerre : Prtrrtul — 

Dinamo •—A

pe drumul victoriei. Ea nu a suris 
în final nici uneia dintre comba
tante, pentru câ momeala clasică 
a șuturilor de la distanță nu a pu
tut păcăli doi portari rutinați. pen
tru că apărările s-au consolidat pe 
măsură ce trecea timpul și pentru 
câ o atmosferă de iritare hotârîtâ 
de „înghețarea“ tabelei de marcaj 
a îndepărtat pe alocuri preocuparea 
exclusivă pentru joc (însuși Lucc =- 
tu, un campion al fair-playulu:t
trezit Cu tartor.așul galben sub 
ochi). Și așa, cu o ciocnire violen-

s-a

CRAIOVA. 20 (prin teteion, de Io 
trimisul rastru)

Un frumos moment festiv a preed- 
dai partida de pe stadionul Centrali 
au fost lansate baloane multicoloră, 
tmere fete (fotbalistele de la Univ. 
Crasovi) au oferit garoafe jucători
lor si arbitrilor, la stația de amplifi
care au fost adresate calde cuvinte 
de succes In noul campionat eelM 
dr uă echipe. La ora 17 punct, tn a- 
(Eouzeta ceior pe^te 20 009 de specul 
tori. Oblemer.co lovește primul balo
nul si craiovenii construiesc întâiul 
atac al meciului.

In primele minute, partida eu se 
ridică la un nivel tehnic deosebit 
be joaca dirz, dar nu clar. Fazele 
Jnt Întrerupte brusc de faulturi, une
le irurile. Rapid stăpînește mai Dine 
-n ; locul terenuisi, unde Naom; Nf. 
steban și Angelescu desfășoară o ao 
tîvitate laborioasă. Apărătorii fero
viari nu permit atacanților craioverrf 
să pericliteze buturile lui Răducanu.

re &: 
l^- r»

v rf
Ili, ea 
Jelui aru

ea

rătbrilc- de-

LOGICA SPIRITULUI OFENSIV
CONCRETIZATĂ PE TABELA DE MARCAJ

IttMnl Oe-iral : timp frumos; 
Berc tutore- iprnsiori — ttOM 
Aa aarrzt: tn MTT«I1 IH (mt.T.

OBLFMENTO rmn. 45). BA- 
LAN ~ . Baponul suturi
lor ta penă : 2*_4 (pe spațiul 

1F—3). Bapen de cornere i 
if—1.

UWTV. CRAIOVA t Oprea — Ni- 
eu ct.--. DESELN1CU, SAMEȘ. 

— Ivan. Stas — Țarâlunță, 
mă cr. r. tg BAa.-.l, OBLBMEN- 
CO MARCU.

RAPID : RăDUC.VKU — Pop, 
BOC 1-! -?•_ tom. 46 GBIGOBAȘ), 

- > VOM. AN4IELESCU — 
Pr-toeaan ("»*» a Dinu), M. STE- 
LIAN. Neagto Dumitriu III.

A zrbirrxt IOAN RUS (Tg. 
reșț «»>». ajutat ia linia 
N Bxrr.a (TTruaveni) și Șt. 
rian iS^k:sea.-a).

Trofeul Pe«:hovschi : 10. 
La tineret-rezerve : Unlv. 

lev* _ R*p.d 2—4 (S—0).

MJ- 
de 

Ma-

Cra-

■en: In mia. 17. 35 ți 42 șuturile lui 
Ot;e=eneo. Nireiev-j șl NițA. Td min. 
3", Jtarrx linșat tn cursa sa c-oiș- 
r Htâ. eș;e . de Boz, în apro- 
toerea lin:»1, de find a te.-enul'Ji, ar- 
c nul iasă Insă jocul să eon’.inue. Ș! 
eomuaaâ cu un veritabil asediu la 
peana lui Răducanu In ultimul mi
ri de joc a’, reprizei, Umversita- 
:ea egalează. Deselr.îcu șutează vio
lent In., capul lui Muțat. balonul ri- 
:-sează la Oblemenco, care reia eu 
«■•intui «ă-i necruțător, imparabil, sub 
bara porții lui Răducanu.

La revenirea de ia cabine, studen
ții reiau ofensiva spre buturile lui 
Răducanu. Ivan (min. 48), Oblemen
co (min. 32) și Niță (min. 58) șutea- 
zâ, dar hu a.ît de puternic ca să-l 
ptKRiâ învinge din nou pe masivul 
apărător al rapidiștilor, aflat într-o 
formă excelentă. De abia în min. 67 

Înscrie golul victoriei gazdelor. 
ObJemence — aflat la 3—4 m de 
poarta Rapidului, șutează, Răducanu 
respinge, mingea ajunge la Bălan, 
rare, la numai un minut după ce 
intrase în joc, reia în plasa porții 
rapidiștilor. Acest gol dereglează me
canismul dVensivei feroviarilor șl 
Țarălungă (min. 82 ți 84), ratează 
două ocazii cît roata carului, voind 
«n-l dribleze ți pe Răducanu. Dar, 
Răducanu nu se lasă păcălit de ata
cantul craiovenilor, căruia i-a plon
jat temefar șl decis la picioare, săi- 
vînd doUă goluri ce păreau iminente.

Și astfel, Rapidul a pierdut din 
nou la Craiova, acolo unde nu a eîști- 
gat niciodată din 1964 încoace.

CONSTANȚA, 20 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

N-am văzut celelalte partide ale 
etapei, dar cu siguranță meciul 
de la Constanta candidează pentru 
cel mai frumos joc al etapei. C.F.R. 
a venit să demonstreze (și a reușit),

pune in excelentă poziție de șut pe 
Calinin, infiltrat în careu, lateral, 
car mijlocașul textilist se pripește «i 
suteaZă în NIctilescu, teșit cura tos la 
închiderea unghiului.

La 10 minute de la reluare, F. 
Argeș va reuși egâlăreâ i Dobrin 
aeschide pe Radu, acesta pătrunde

V . 
îl 

„ .----- ,-------- In
careu (deși jenat de Birău), dar șu- 
teazâ slab spre direcția porții ; min
gea se oprește fp terenul accidentat 
din interiorul careului mic, la un pas 
de Troi care, atent, urmărise faza ; 
proaspăta achiziție a piteștenilor, în
deplinește 6 simplă formalitate îm- 
pingînd balonul în plasă.

Dar cum spuneam la început-' 
U.T.A. are suficiente resurse morale 
si forțează victoria, ta ofensivă “par
ticipă din. ce în ce mai frecvent si 
jucătorii din linia a doua, Petescb, 
Proșovschi și Pîrvu, ultimul introdus 
în teren în locul lui Calinin. $i în 
min. 77 cei 15 000 de spectatori ară
deni vor savura îndelung golul vic
toriei Î Birău trimite pe culoarul IM 
Axente. acesta traversează terenul. îl 
vede ne Petescu plasat bine ling:' 
-oârnrea lut F.C. Argeș, ățezn’ă si 
de data asta în linie, 
Lț.T.A.-et nfeiâ scurt și 
ziție Ideală de șut; apoi 
Idhu] cu spițul. în plasă, 
•ar il Stan.

O victorie muncită Si ... .
maritală a vicecămpioanei țării toalfl- 
pionii. sportivi, string mîinile adver
sarilor lor.

.mijlocașul 
îsî Mre no-’ 
împinge ha- 
pe sub por-

pe deplin

G. NICOLAESCU

Pt MALUL MARII
golul înscris de Tufan (min. 43), 
de la 6 metri, după ce Turcu tră
sese in blocaj. Constănțenii mai 
P'dteau înscrie și în alle faze, cînd 
Caraman s-a împiedicat de două 
ori (min. 36), dar nu este mai puțin 
adevărat că si clujenii au fost de

*

Stadionul 1 Mai; teren bun; timp excelent; spectatori — acroxlmittlv 12 000. 
A marcat : TUF AN’ (min. 43). Raportul șuturilor 1» poartă : 23—17 (pe spațiul 
porții : 10—11). Raport de cornere ; 8—2.

FARUL : ȘTEFĂNESCU — Stoica, Măreț. ANTONESCU, Ghtrca — Tănase, 
Oprea — OLOGU, ȚUFAN, C.iranian. TUB.CU (min. 75 I. Cohstanttneseu).

C.F.R. : Gadja - tupu, DRAGOM1R. PENZEȘ, Roman - M. Bretan, 06- 
Jocaru — S. Bretan (min. 79 Bucur). ADAM, Vișan. Petrescu (min. 73 ȚegCan).

A arbitrat N, pftbICeAnu ajutat la linie
D. Ghețu (teu din București).

Trofeul Petschovschl : S.
La tineret-rezerve : Farul —

de A. GriRorescu și

C.F.R.

Elemnțul decisiv cape a separat ce
le două echipe în nocturna bucureș- 
teană l-a constituit diferența dintre 
ele în ceea ce privește adeziunea Ia 
spiritul ofensiv;

îmbrățișat fără rezerve da Steaua 
(poate de conștiința superiorității sa
le ca lot, poate din dorința firească 
de a nu se juca cu avantajul terenului 
propriu, intr-un meci cu importanța 
startului de campionat); acest spirit 
— Si nu o superioritate fotbalistică 
intrinsecă, manifestă — le-a adus a- 
seară gazdelor o victorie logică, în 
fața unui partener de întrecere dis
pus să facă eforturi colective în apă
rare și doar individuale, răzlețe, tn a- 
tac.

Oricum, însă, Steaua a reușit să 
dea contur impresiei că în acest se
zon se va prezenta mai bine decît în 
cel precedent, pentru că, In fața 
A,S.A.-ei, cei mai buni oameni ai 
.,roșu-albaștri!or“ au fost tocmai cîțl- 
va dintre cei recent introduși în rin
gurile sale, portarul Iordache (două 
intervenții senzaționale : în min. 3, 
la picioarele lui Fazekas, și în min. 
53 la șutul de la 6 m al lui Varodi), 
mijlocașul Dumitru (inițiator de a- 

. tacuri limpezi și, el însuși, atacant 
surprinzător, insistent, șuteur), ata
cantul Voinea (jucător de combinație, 
cu rutină, autor al golului care a 
frînt rezistența adversă). Prestațiile 
bune ale lui Hălmăgeanu șl Ciuga-

Stadion „23 August"; timp ploios; teren Îmbibat de apă, noroios; spectatori 
— circa 10 OOH. Au marcat : VOINEA (min. 17), IORDANESCU (min. 41). TA- 
TARU (min. 65), DUMITRU (min. 79), respectiv CZAKO (min. 63) șî MUKE- 
ȘAN (min. 35). Raportul șuturilor la poartă : 19—10 (pe spațiul porții: 7—6). 
Rapbrt de cornere : 5—5.

STfeAUA : IORDACHE — Hălmăgeanu, Ciugarin, Negrea, Crlstache — Du- 
mitfiu IV, DUMITRU — Pantea, VOINEA, lordănescu, Năstase (min. 46 : 
Tătarul.

A.S.A. ! Nagel — Kiss, Toth. Baiiinl. Czako — VARODI, SzOIOJi _ Fazekaș. 
NAGHI, MUREȘAN, Halnal.

A arbitrat VASILE TOP AN ****țf, ajutat la linie de Aurel Pop -ț Gh. 
Vercs (toți din Cluj).

Troteul Petschovschl : 0.
La tineret-rezerve : Steaua — A. S-A, T<. Mureș 11—9 (J—0).

rin în linia de fund au asigurat e- 
chipei un echilibru pe care mureșenii 
nu l-au putut strica, dar acțiunile de 
atac ale acestora, purtate — cu oa
meni puțini, dar cu dibăcie multă — 
de Naghi, Mureșan și Fazekas a’J 
cat destulă culoare unei partide eu 
faze de poartă numeroase și cu șase 
goiuri, desfășurată într-un ritm re-; 
marcabil pentru un început de sezon 
și un teren a’.ît de nepropice.

După ce Steaua a deschis scorul 
(Voinea a deviat, cu capul, o minge 
trimisă înalt, in 6 metri, de Pantea), 
mureșenii au ieșit mai mult la atac, 
dar o greșeală gravă a lui Kisș (ba
lon „servit" lui Iordănescu) i-a făeul 
să plece la cabine ca perdănți aproa
pe siguri. Cu toate acestea, ei au re
dus scorul curînd după pauză, Czako 
înscriind de aproape la o fază exce
lent creată de Naghi, care a executat 
abil d" lovitură liberă. Un șut puter
nic al lui Tătaru, din afara careului, 
a readus avantajul de două goluri, 
mărit apoi de Dumitru din acțiung 
individuală. A.S.A. a ăVtft însă atri
buia... de a nu lăsa pe Steaua sin
gură în fruntea Clasamentului după 
o etapă și și-a limitat înfrîngerea la 
două goluri diferență, grație lui Mu- 
reșan, care a finalizat broderia de 
driblinguri a lui Naghi.

Radu URZICEANU

C.S.M. REȘIȚA

STEAGUL RO$U 3
REȘIȚA, 20 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
Poate că mai mult ca niciodată 

reșițeni: au privit spre cer. De 22 
de ani. iubitorii fotbalului din ora
șul din apropiere de Valea Doma- 
nului au așteptat această duminică 
de reîntîlnire cu divizia A. dar 
spre dezamăgirea lor. de simbâtă 
ploua fără 
norii, nici 
pe reșițeni 
vetiit peste 
Pentru ca în ultimul moment totul 
să fie frumos, ploaia a încetat o 
dată cu începerea jocului. Tn pri
mele minute, s-a văzut că echloa 
gazdă era marcată de em?‘J:le de-

întrerupere. Dar nici 
ploaia nu i-au reținut 
acasă si pe stadion hu 

15000 de spectatori.

—-
Laurenfiu DUMITRESCU

încă din startul ediției, că nu 
tîmpiător a realizat un retur 
celent în campionatul trecut, 
Farul a dorit nespus să pășească 
cu dreptul în noua stagiune sub 
bagheta lui Hașoti. Din aceste am
biții a rezultat un spectacol exce
lent, cum de mult n-a mai văzut 
Constanta, ' într-un ritm alert, cu 
faze de mare tensiune și specta
culozitate la ambele porți. A în
vins Farul în cele din urmă, prin

REȘIȚENII DEBUTEAZĂ
CU UN EGAL ECHITABIL

butului, excepție făcînd doar Bel- 
deanu, care trage echipa după el, 
și înlr-o oarecare măsură Neagu. 
In primul sfert de oră, gazdele sînt 
mai insistente, dar meciul se... în
moaie, devine lent. Presupusul elan 
al gazdelor nu se face simțit și 
formației brașovene; mai experi
mentată desigur, îi convine de mi
nune acest lucru. Pînă la pauză 
puține ocazii aveam să consemnăm 
(Szllaghi min. 5, Neagu min. 12. 
Beideanu min 14. Anghel min 41)

Nici după pauză aspectul jocu
lui nu se schimbă, toți jucătorii 
sînt la mijlocul terenului. Dorțile 
sînt ocolite cu încâpătinare. bn și 
careurile de 16 metri. B ; venii 
încearcă să paseze cit mai mult,

îri- 
ex- 
iar

ori în fața golului-cei pufin trei
Dar, atunci cînd totul părea pier
dut, adică cînd S. Brelan' (min. 
44), NJ. Brelan (min. 67) și Adam 
(min. 86) scăpaseră siguri spre gol, 
a ieșit brav Ștefănescu și. a rezol
vat situațiile la limita careului de 
16 m. A învins în cele din urmă 
Farul și se poate spune că aseară 
la Constanța fotbalul a fost o a- 
devărată VICTORIE-

Mircea M. IONESCU

în speranța unui 0—0. Tn min. 76. 
meciul iese din acalmia generală. 
Gybrfi pătrunde pe stingă, cen
trează înapoi. Anghel șutează de la 
10—11 metri, înscrie pe lingă Ilieș, 
dar în spatele acestuia, aproape 
pe linia porții, se afla în poziție 
de ofsaid Florescu și arbitrul, nor
mal. anulează golul. Anghel îl in
sultă pe tușierul Buzea și este eli
minat. avîncl !ă activ și un aver
tisment. Cartonașul galben a mai 
fost arătat lui Olteanu ?i Kiss. în 
mm 88. Adamache se împotrivește 
golului la șutul Iui Beideanu, și 
reidflt tiil fătntnb 0—0, Pchitițbif 
după părerea noastră-

Stadionul Valea Domanuht’.: 
timp — a plouat ptnă la începerea 
jocului; teren alunecos, daf bun: 
Spectatori — aproximativ 15 000. 
Raportul șuturilor la poartă: 14—9 
(pa spațiul porții: 3—2). Raport 
de cornere : 11—3.

C.S.M. REȘIȚA : Ilieș — Rednic, 
GEOnGEVICI, KISS, Kafka — 
Grozăvescu (min. 69 Pușcaș), 
BEI.DEANU — Atodiresei, Neagu. 
Szllaghi (min. 72 Varga), FLO- 
REA.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV : 
ADAMACHE - Ivăncescu, JENEI, 
Oifeanu, Anshellnl — PESCARU. 
Cadar — Anghel (eliminat în min. 
76). Florescu, Balinf, GVORFI.

A arbitrat C. PETBEA ****★. 
.aiurat bine la linie de C. Mânu- 
-arifle și M. Buzea (toii din B’.iu'- 
rești).

Trofeul Petscbovachl : 8.

La tincrftt-rezerve : C.S.M. Re. 
șila —, Sffcastil roșu 0—0.

Cansfaniin ALEXE
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Înălțarea drapelului româniei
(Urmare din pag. 1) siunii C.I.O. a fost folosit și de 

Willi Daume, președintele comite
tului de organizare a J. O. de la 
Miinchen, pentru a întări crezul în 
țelurile olimpismului. „Noi dăm 
victoriei olimpice — a spus Daume 
— semnificația unei victorii pentru 
pacea 
astfel 
scara

între popoare, acordîndu-i 
un rang mult mai înalt pe 
valorilor pe acest pămînt**.

RĂSFOIND ZIARELE
Popescu

din ziarul local destinat lor în ex
clusivitate, „Village News”, ei au 
putut vedea filmul „Weekendul 
unui campion” al celebrului regi
zor Roman Polanski, prezent la 
reprezentație, sau să revadă filmul 
românesc „Harap alb“. în același 
timp. în oraș, la „Neues Residentz- 
theater", se juca „Troilus și Cre- 
sida“ , în regia . lui David Esrig și 
în scenografia lui Ion 
Udriște.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI 
LA ADUNAREA 

GENERALĂ C. I. E. P. S.
De duminică, președintele Comi

tetului Olimpic Român, Anghe.1 
Alexe, este prezent la întîlnlrile 
oficiale dintre Comitetul Executiv 
a! C.I.O. și comitetele olimpicena- 
țioi.ale. De asemenea, în aceeași 
zi, Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E F.S., și Nicu Alexe, directo
rul centrului de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S., au fost de față la 
deschiderea lucrărilor adunării ge
nerale a Consiliului internațional 
pentru educație fizică și sport 
(C.I.E.P.S.) de pe lingă UNESCO.

Apropierea deschiderii Jocurilor 
sporește mult febrilitatea în toate 
zonele olimpice, de la delușoarele 
care mărginesc parcul Oberwiesen- 
feld și pe care-1 vizitează zilnic 
sute de miinchenezi, pînă la cen
trul de presă, unde s-au și adunat 
aproape trei mii din cei patru mii 
de ziariști, radiocronicari și tele- 
reporteri acreditați. Pe aceștia din 
urmă îi vedem reuniți, zilnic, la 
ora 13, la conferințele de presă 
destul de agitate, cărora șeful de 
presă al Jocurilor, Hans Klein, le 
face față cu dificultate, dar cu 
zîmbetul pe buze. Problema cea 
mai abordată este aceea a protes
tului unui grup de delegații afri
cane față de prezența la J. O a 
sportivilor din Rhodezia și căruia 
i s-au alăturat acum și sportivii 
de culoare din delegația Statelor 
U ite. Se așteaptă o rezolvare fe
ricită a cazului în așa fel incit să 
nu se impieteze asupra atmosferei 
generale de prietenie și pace care 
domnește în jurul Jocurilor.

SE EVOCĂ SEMNIFICAȚIA 
JOCURILOR OLIMPICE

Se discută mult, se fac de ase
menea speculații în jurul succesi
unii lui Avery Brundage la preșe
dinția C.I.O. L-am văzut la cere
monia inaugurală pe acest om de 
aproape 85 de ani, ușor obosit, dar 
încă cu destulă violență — caracte
ristică — în vorbire și credem că 
trebuie luată serios in considerare 
repetata sa declarație de simbâtă 
că aceasta este ultima sa prezer.tâ 
în arena olimpică. El nu a pierdut 
ocazia, în discursul său. să subli
nieze că „mișcarea olimpică are 
misiunea de a dezvolta prietenia 
și cooperarea internațională in sco
pul creării unei lumi mai bune si 
mai pașnice”.

Același prilej al inaugurării se-

Imensul interes manifestat pen
tru Jocuri se străvede, în primul 
rînd, în coloanele presei locale, 
care rezervă zilnic multe pagini 
evenimentelor olimpice, de la rela
tarea serioasă a întîmplărilor co
tidiene pînă la cele mai deșuchiate 
cancanuri. Aci se cultivă cu deo
sebire vedetele, iar prezența spor
tivilor este adesea adumbrită de 
sosirea personalităților extraspor- 
tive sau de apariția unor țipi ex
travaganți. A fost marcată venirea 
la Munchen a celebrului violonist 
Yehudi Menuhim, dar și apariția 
insolită — ca reporter al televizi
unii austriece — a lui Karl Schranz, 
pe a cărui mașină — un Fiat 125 
—numele său este înscris cu litere 
de o șchioapă, parcă înadins, pen
tru a da dreptate suspiciunilor lui 
Avery Brundage față de trăsăturile 
mercantile ale vestitului schior. 
acest context se înscrie și semna
larea de către ziarele locale a so
sirii aici, după un lung marș pe
destru. a atletului român Niculae 
D. Niculae.

Domeniul în care presa se în
trece în spații acordate este cel al 
pronosticurilor. Din simplă curio-

Reamintind că „generațiile mai 
vechi iți amintesc cum au abuzat 
conducătorii germani ai epocii de 
Jocurile din 1936 de la Berlin”, 
președintele R. F. a Germaniei. 
Gustav Heinemann, a subliniat că 
„Jocurile Olimpice nu pot fi decit 
o Invitație la depunerea armelor, 
la căutarea competiției pacifice si 
la reducerea tensiunii în lume”.

Șl REVISTELE...
zitate vom spicui, pentru dvs, din 
lista de favoriți a revistei _Sport 
Illustrierte”. numele ruciăne-'.. 
menționate. La canotaj. ir. proba 
de doi, specialiștii reviste: plaseacâ 
echipajul României pe locul patru, 
iar la 4 pe locul trei cupă R. D 
Germană și R. F. a Crrmtnifi La 
floretă-feminină. Ana Pasca este 
considerată a doua favorită cupă 
franțuzoaica Marie Chantal-De- 
maille. La triplusa-t. Carb>_ este 
socotit primul adversar al bs 
Drhmel Si înaintea hi: Saae-jev. i»- 
Bufanu Valeria, ocupă, âe asent' 
nea poziția a doua in vsa-nertul 
favoritelor, cupă ELmar-ri 13G 
Si înaintea austi-Lenc» Pimtrta 
Ryun-Kilbom.

In satul cw’impăc — pentru a re
veni de unde am p.ecar — oa M 
de rairijoe al cotoruar st M
lor. In care poeeesti-je se lead 
ușor si se coesiodeazi na tewa- 
deîuna pe baua -ur-oțt treier 
lingvistice, dar cei mai adesea pria 
cintece sau jocuri comune. în a- 
cest cel mai mare sas ai Itaafl — 
cum l-a desram.it presa — s-au pre
zentat pînă duminică ia prfnz 3 7X7 
de sportivi dm »6 de

AL 124LA ?
Că
:re

este explicația acestei situații ’ 
Principa-eîe cauze care au deter
minat înscrierea în final pe foaia 
ce artr.traj a unui astfel de rezul
ta: sint, după opinia noastră, două: 
a) jocari excelent prestat de oaspeți, 
care au VRUT și au LUPTAT d:n 
răspineri pentru a-și lua revanșa și 
penmu a ocvedi că alcătuiesc una 
c mtre echipele favorite ale rarneti- 

mplr; b) comportarea slabă, 
fir* vigoare, lipsită de calm și în
credere a selecționatei noastre.

F..-e*”.e că — tinînd seama de 
fapeti că acest meci a constituit 
oBimul leat înaintea plecării la J.O.
— ne vbbb permite să acordăm pri- 
r.tate cele ce a doua cauze care

ne mteveseezâ direct. Și pentru ca 
orile să fie mai clare, ne 

referi la momente re- 
foerte recente, chiar. După 
meci cu selecționata Uniunii 

Sovietice teprașam. In comentariul
- ism-— handbaiiști'or români că 
atunc. cine au ajuns să conducă cu 
3 sau 4 goîurj diferență nu au avut 
maturitatea, calmul și forța tactică 
necesare să înfrângă încercările ad- 
wrsarului de a echilibra scorul. Ei 
b ne. sîmbătă seara în sala Victoria 
C-r. Ploiești, jucătorii români au 
prait în acest sens o lecție pe viu 
ce la echipa Uniunii Sovietice, care 
In clipa cînd a luat un avans s-a 
luptat extraerdinar pentru el. fă- 
;'.-d xq ce a fost posibil să nu-1 
p urdă: joc prudent in atac, mer- 
gfnea-se pînă la limita maximă
«ov.etxb mi fost sancționați de 

trei ori pentru „joc pășiri■, supor
ți eliminările de rigoare.-.), 

caie ia apărare, dirzenie care
• dată a depășit rmiteie ad-
• de remlament cele 6 arun

cări de la ” m de care a beneficiat 
eci-ca r.-oestră sin: o dosradă con- 
ciudestăl Pe fondul acestei manie
re de cocsportare a adversarului, 
seăerțMnau zwestră n-a avut pu
terea și C zică de a se im-
?™e. deși la începutul partidei a 
roec-a mm. 10: 4—2J. Apoi, cînd 
scoto, a de vestit favorabil echipei 
țoape. 7_£âmri; romăa: au început 
U m grâoească in axae, să risi-

1 grav, să

Avery Brundage, președintele . Comitetului internațional olimpic, rostește 
acestui important for sportiv care își 
aceste zile, la Munchen

Telefoto: A.P.-AGERPRES

cuvîntarea de deschidere a sesiunii 
desfășoară lucrările, în

Cana ANTONESCU

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

BREVIAR OLIMPIC

IEMSMIMI MISTUI h Ml HULI
3

VIAREGGIO. — In cadrul com
petiției internaționale de tenis „C 
pa Valerlo“ (zona italiană) penu-- 
juniori, echipa României a întrecu: 
.cu 4—1 formația Iugoslaviei. In fi
nala zonei, tenismenii români v:r 
Intîlni selecționata Italiei nie Na

VARȘOVIA. — în cadrul compe
tiției internaționale de handbal 
.Cupa Prieteniei” (rezervată echipe-

et Tt ,-aae j 
<5rză mă 

•j ia N 
_ La

PE SCURT
Echipa de hochei pe gheață a CRSS va 
Întreprinde un turneu de 4 Jocuri in 
Canada Hochelștil sovietici vor lntlln: 
In zilele de 2, 4, 6 și 8 septembrie la 
Montreal. Toronto, Winnipeg și Van
couver selecționata țării gazdă. Revanșa 
acestor întilniri este prevăzută pentru 
zilele de 22, 24, 26 și 28 septembrie la 
Moscova. In vederea acestor Întilniri. 
Federația canadiană a alcătuit un loc 
de 34 de jucători, dintre care 11 sint 
profesioniști in echipe canadiene sau 
americane.

In cadrul campionatului englez de fot
bal, Arsenșl a învins cu 2—0 pe Stoke. 
Chelsea a cîștlgat cu 2—1, In depla
sare, meciul cu Derby. Alte rezultate : 
Conventry — Southampton 1—1; Crysta. 
Palace — Liverpool 1—1; Everton — 
Manchester United 2—0; Ipswich — Bir
mingham 2—0; Leeds — West Bromwich 
Albion 2—0; Manchester City — Nor
wich 3—0; Sheffield United — Newcastle 
1—2; West Ham — Leicester 5—2; Wol
verhampton — Tottenham 3—2. In cla
sament conduce Arsenal cu 6 p, ur
mată de Liverpool șl Everton — 5 p.

Campionul mondial de box la cat. 
mijlocie, argentinianul Carlos Monzon, 
și-a apărat cu succes centura. In gala 
disputată la Copenhaga, Monzon i-a 
Învins prin KO tehnic în repriza a S-a. 
pe șalangerul său, danezul Tom Bogs. 
Acesta a fost expediat la podea oe 
două ori în cursul reprizei a 5-a. După 
meci, Monzon a declarat că-și va pune 
titlul în joc în fața americanului de 
culoare Benny Briscoe, in octombrie 
la Buenos Aires.

In sferturile de finală ale turneului de 
tenis de la Fort Worth (Texas), austra
lianul Ken Rosewall l-a eliminat cu 
6—4, 6—2 pe englezul Graham StilwelL
5- au mai calificat pentru semifinale 
americanul Arthur Ashe (6—1, 6—3. cu 
Marty Rlessen), australianul John New
combe (4—6, 6—3, 6—4 cu John Alexan
der) și olandezul Tom Okker (7—6.
6— 2 cu Tony Roche).

In turneul internațional feminin de te
nis de la Denver (Colorado), cunoscuta 
jucătoare americană Billie Jean King 
a in/ins-o cu f—3. 1—6, 6—3 pe com
patrioata sa Julie Heldman. Alte rezul
tate : Deslie Hunt (Australia) — Fran- 
coise Durr (Franța) 6—4, 6—3; Valerie 
Ziegenfuss (SUA) — Jill Cooper (An
glia) 7—5, 6—2; Nancy Gunter (SUA) — 
Kristy Pigeon (3UA) 6—3, 6-2.

Cea de a 12-a etapă a Turului delist 
«I Portugaliei, desfășurată la Estoril 
pe distanta de 60 km, a revenit lul 
Manuel Gome (Portugalia), cronome
trat în lh 21:20. tn clasamentul general 
Individual continuă sa conducă portu
ghezul Joaquim Agostinho .

BALCANIADA JUNIORILOR LA ÎNOT

ca succesul ausaaliencei E- 
Goolagaeg. care a învins-o In 
ca 6—X 6—1 p» Virginia 
(Anglia).

MECIUL DE ȘAH PENTRU TITLUL MONDIAL

FISCHER SIMPLIFICA JOCUL
• 0 variantă liniștită în partida

După 48 de ore de odihnă, 
Spasski și Fischer s-au așezat din 
nou la masa de joc în după-amiaza 
zilei de duminică, în partida a 16-a 
a meciului pentru titlul 
de șah.

Fischer a Intîrziat 10 
timp în care Spasski l-a 
foarte calm, Intr-un salon 
sălii de joc. Avînd albele, șalan
gerul a deschis înaintînd peste 
două cîmpuri pionul din fața re
gelui și după răspunsul simetric 
al negrului a rezultat o partidă 
spaniolă. Fischer a ales străvechea 
variantă a schimbului (nebunul 
contra cal la ,,c6“), care i-a adus 
multe victorii, dar Spasski a adop-

mondial

minute, 
așteptat, 
alăturat

tat linia de joc cea mai modernă 
și jocul s-a simplificat, albul 
triad majoritatea de pioni pe 
cui regelui și o ușoară presi 
pieselor grele in centru.

pâs- 
flan- 
ine a

Pînă la închiderea ediției ne-au 
parvenit mutări, pe care le re
producem mai jos.

DESCHIDERE SPANIOLA

ALB : Fischer

NEGRU : Spasski

Partida a 16-a a meciului, Reyk
javik, 20 august 1972

• ••

a 16-a

a6, 
Ng4, 
Nd6, 

ll„Cc4 C:e4, 12.Cc:e5
0—0, 14.Ne3 bo 15.C4 

b:c4, 17.Td4 Tbe8, 
19.T:d2 Te4, 2O.g3 Ne5,

I.e4 e5. 2.Cf3 Cc6, 3.Nb5
4.N:c6 d:c6, 5. 0—0 f6, 6.d4 
7.d:e5 D:dl, 8.T:dl f:e5, 9.Td3 
10.Cbd2 Cf6, 
N:f3, 13.C:f3 
Tab8, 16.Tcl 
18.Cd2 C;d2,
și în această poziție Fischer este 
la mutare.

în cazul cînd partida a 16-a se 
va întrerupe, ea urmează să fie re
luată în după-amiaza zilei de luni. 
A 17-a partidă a meciului (Spasski 
cu albele) este programată pentru 
marți. Scorul continuă să rămînă 
favorabil lui Fischer cu 9—6 <’)•

FEDERAȚIA de box a U.R.S.S. a 
selecționat 11 pugiliști care vor re
prezenta U.R.S.S. la turneul olim
pic. în fruntea selecționabililor se 
află „mijlociul” Viaceslav Lemeșev, 
dublu campion european de tineret. 
Iată ceilalți componenți ai echipei i 
VI. Ivanov (semimuscă), B. Zariț- 
kuev (muscă), V. Solomin (Cocoș), B. 
Kuznețov (pană), G. Dobrokov (se- 
miușoară), A. Kamniev 
A. Kohlov (semimijlocie), 
fimov (semigrea) și I. 
(grea).
*

CUNOSCUTUL antrenor 
nastică Yukio Endo a declarat zia
riștilor că gimnaștii japonezi au 
șanse să cucerească 8 medalii de 
aur la J.O. „Noi avem cîteva... 
arme secrete. Sint convins că deți
nătorul titlului mondial, Eizo Ken- 
tnotsu și alți 5 gimnaști vor reuși 
să domine majoritatea probelor”, 
a spus în încheiere Yukio Endo.
♦

COMITETUL olimpic vest-ger- 
man a mai selecționat încă 4 atleți 
in echipe pentru J.O., în pofida 
faptului că aceștia nu au obținut 
rezultatele cerute de baremul olim
pie. Noii selecționați sînt Hans Joa
chim Walde (decatlon), Giinther 
Glasauer (suliță), Erika Weinstein 
(400 m plat) și Klaus Peter Bieler 
(ștafeta 4X100 m). S-a stabilit de- 
finitiv ca in proba feminină de să- 
- tură In lungime să participe Heidi 
BasenâarJ s: Heidi Schuller.

(ușoară), 
N. An- 
Nesterov

de gim-

PRIMARUL orașului Munchen. 
Ooeg Krotsawrite a anunțat ofi- 
cial că In perioada J.O. de Ia Mun- 
ctjea vor circula peste 63 000 ce tu
risme. 345 de tramvaie și 568 de 

<r;ze care vOr parcurge o rețea 
de peste 200 de trasee. Metroul va 
a: pen 108 linii. Cei 2 612 conducă
tor; ai metroului, autobuzelor Si 
tramvaielor vor efectua peste 62 000 
de ore supi mentare.

IN LUPTA PENTRU
1109 MEDALII OLIMPICE!

LULL"
tătiLoe nfVr p'râ de la Muncben se va da pentru un total

* 1J8B BedaS. repartizate latre cele 21 de disci- 
rxe «are £*txeazâ in program. Sporurilor merituoși li 
* mc 3S4 de medaiu de aur. 354 de argint și 3ăl de bronz, 

xară-m. _ de medari provme din faptul că la box 
Ceeare oMgoi ie, se de cer;, cile două medalii de 
ca tatikxă m rețsartitia Esedaliîlor in diversele
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IATÂ grupele preliminarii 
turneului olimpic de hochei pe 
zon • Grupa A: Pakistan, R. F. 
a Germaniei, Spania, Noua Zeelan- 
dă, Argentina, Franța, Polonia, Ca
nada ; grupa B: India, Anglia, O- 
ianda, Belgia, Australia, Malaezia, 
Uganda și Mexic.
-K

PRIMA delegație a sportivilor 
din Cuba a plecat spre Miinchen. 
în fruntea delegației se află Ma
nuel Gonzalez Guerra, președintele 
comitetului olimpic cubanez, și 
Jorke Garcia Bango, vicepreședin
tele acestui for. Al doilea lot al 
delegației cuprinde 140 de sportivi 
și sportive.
*

LA LONDRA se anunță că re
cordmanul european în probele de 
5 000 de 10 000 m plat, englezul 
David Bedford, a părăsit brusc 
orașul Saint Moritz (Elveția). Din 
sursă neoficială se anunță că Bed
ford a plecat la Londra pentru a 
consulta un mare specialist deoare
ce este suferind de stomac.
*

COMPONENȚII lotului olimpic 
de atletism al R. D. Germane au 
fost prezenți la startul unui ultim 
concurs de verificare desfășurat la 
Potsdam. Cea mai bună performan
ță a reuniunii a fost realizată de 
sprintera Renate Stecher, care a 
egalat recordul mondial în proba 
de 100 m plat, cu timpul de 11,0. 
In proba de 400 m garduri, pe pri
mul loc s-a clasat Rudolph, cu 
49.9. iar în cea de aruncarea cio
canului victoria a revenit lui Sach
se, cu 72,64 m. In concursul femi
nin, au mai obținut valoroase re
zultate Monika Zehrt — 51,5 la 400 
m plat, Raebiger — 6,35 m la să
ritura în lungime și Hinzmann — 
60,74 m la
*

ECHIPA 
numără 53 
tre ultimii 
săritorul Cu prăjina Tracanelli 
săritorii în lungime Tourret 
Rousseau, care au realizat cu pri
lejul "■ ‘ ’ — ...
m și
*

LA 
rii atletice 
(test preolimpic), 
Vasala (un student finlandez 
vîrstă de 23 ani) a corectat recor
dul european în proba de 800 m 
plat, fiind cronometrat în 1:44,5. 
Vechiul record aparținea vest-ger- 
m ani lor Kemper și Adams cu
1:44.9. Performanța lui Vasala se 
situează la 0,2 sec de recordul 
mondial, stabilit în 1962 de neo
zeelandezul Peter Snell.

ale 
ga- f

aruncarea discului. '

de atletism a Franței 
de selecționabili. Prin- 
selecționați se numără 

Și 
Și

ultimului concurs „Test” 8,08 
respectiv 7,88 m.

HELSINKI, în cadrul 
Finlanda — 

tînărul

întîlni- 
Suedia 
Pekka 
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ASTĂZI
FLACĂRA OLIMPICĂ

SOSEȘTE IN AUSTRIA
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După ce a străbătut teritoriul 
Iugoslaviei, flacăra olimpică se 
află în prezent în Ungaria. La 
Budapesta, flacăra a ajuns sîmbătă 
după amiază, unde în cadrul unei 
festivități în fața Muzeului Națio
nal. fostul campion olimpic Imre 
Nemeth a tinut o scurtă alocuțiu
ne. Pe teritoriul Ungariei,, flacăra 
a fos: purtată de numeroși Cam
pioni olimpici.

Luni dimineață, la punctul de- 
frontieră Hegyeshalom, flacăra o- 
limpică ca fi predată sportivilor 
austrieci de către Aladar Ge- 
revich, de 7 ori campion olim
pic la scrimă.

X

A luat sfirșit turneul de baschet masculin de la Augsburg

ECHIPELE POLONIEI Șl SPANIEI, CALIFICATE PENTRU J.O
La Augsburg, au luat sfirșit în

trecerile turneului preolimpic de 
baschet masculin. Pentru turneul 
olimpic de la Munchen s-au califi
cat selecționatele Poloniei și Spa
niei, clasate pe primele două locuri 
în această competiție.

Medaliile olimpice vor fi dispu
tate deci de următoarele 16 echipe: 
SUA, Iugoslavia, URSS. Brazilia 
(clasate tn această ordine la J.O. 
de la Ciudad de Mexico). R. F. a 
Germaniei, Japonia. Filipine, Aus
tralia. Senegal. Republica Arabă E- 
gipt. Italia, Cehoslovacia, Cuba. 
Porto Rico, Polonia și Spania.

în ultima zi a turneului de cali-

ficare de la Augsburg, formația Po
loniei a obținut o victorie clară, 
cu scorul de 83—65 (36—34), în fața 
reprezentativei Bulgariei. După o 
primă repriză echilibrată, baschet
balist:! polonezi au preluat iniția
tiva și s-au detașat net în final., 
Cei mai buni jucători ai învingă
torilor au fost Kasprzak (18 puncte), 
Pasiorowski (13 puncte) șj Dolbew- 
ski (12 puncte). în echipa bulgară 
a evoluat din nou excelent Peicev, 
autorul a 23 de puncte. Partida, 
dintre selecționatele Spaniei și Mei 
xicului a oferit spectatorilor o dis-, 
pută strînsă, încheiată cu succesul, 
jucătorilor spanioli,. învingători cu . • — Elveția. .

75—69 (39—29). Brabender (26 punc
te) și Luyk (21 puncte) au Cost 
principalii făuritori ai victoriei.

în meciurile pentru stabilirea ur
mătoarelor locuri din clasament 
s-au înregistrat rezultatele i Cana
da - Anglia 93—68 (40—32); Israel
— Suedia 74—68 (38—40); Grecia
— Elveția 112—47 (59—24); R.P.D. 
Coreeană — Finlanda 72—70 (41-43).

Iată clasamentul final al compe
tiției i 1. — Polonia: 2. — Spania; 
3. — Bulgaria; 4. — Mexic; 5. — 
Suedia; 6. — Canada; 7. — Israel; 
8. — Anglia; 9. — Finlanda; 10. — 
Grecia; JL — R.P.D. Coreeană; 12.
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