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Doresc să aduc un omagiu ți să exprim gratitudinea 
noastră domnului Nicoiae Ceauțescu, președintele Republicii 
Socialiste România, care a avut amabilitatea de a accepta 
organizarea ți patronarea Universiadei de la București.

Această Universiadă a fost minunat organizată, intr-un 
mod impecabil, s-a bucurat de participarea miilor de spor
tivi din toată lumea. A fost o mare sărbătoare a tinereții, 
care a vrut să demonstreze, dincolo de rezultatele tehnice, 
că tinerii vor să trăiască în seninătate ți prietenie, dincolo 
de barierele ideologice, de rasă ți religie. Exprimăm grati
tudinea noastră poporului român, care ne-a oferit o caldă 
ospitalitate, de neuitat, precum ți publicului din frumosul 
municipiu Bucurețti, care a urmărit jocurile noastre cu en
tuziasm ți pasiune.

(Din cuvîntul rostit de dr. Primo Nebiolo, președin
tele F.I.S.U., la festivitatea de închidere a J.M.U.). I

12 ZILE DE FRUMOASA 
Șl ENTUZIASTĂ SĂRBĂTOARE 
A SPORTULUI Șl PRIETENIEI 
întrecerile sportive au avut o înalta 
valoare la care participant» români 

au contribuit din plin
Joi s-a încheiat la București, 

într-uri cadru festiv. Univer
siada ’81, — grandioasă compe
tiție sportivă, care timp de 12 
zile s-a constituit intr-o fru
moasă și entuziastă sărbătoare 
a sportului, tinereții, prieteniei 
si înțelegerii între studenții 
participant! din toate conti
nentele, reuniți m capitala pa
triei noastre sub semnul gene
ros al păcii și spiritului spor
tiv.

Desfășurată sub înaltul patro
naj al președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, Universiada 
’81 a avut toate trăsăturile spe
cifice unei mari și cuprinză
toare reuniuni internaționale, 
amploarea participării consti
tuind o nouă dovadă a presti
giului și prețuirii câștigate de 
tara noastră pe plan mondial, 
politica sa consecventă pusă 
In slujba păcii, progresului, în
țelegerii și conlucrării rodnice, 
în condiții de deplină egalita
te. a tuturor popoarelor lumii.

îndemnul adresat de șeful 
statului român, tovarășul 
NICOLAS CEAUȘESCU, pre
ședinte de onoare al Universia
dei ’81, cu prilejul inaugurării 
Jocurilor. „Fie ca această com
petiție mondială a tineretului u- 
niversitar să constituie o pu
ternică manifestare a priete
niei. a solidarității studentimii, 
a tineretului de pretutindeni 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai demnă, o lume a păcii, a

independentei naționale a tu
turor popoarelor", și-a găsit un 
puternic ecou in rîndurile tu
turor celor prezenți in capita
la țării noastre, fapt ilustrat în 
mod semnificativ de spiritul de 
deplină sportivitate in care 
s-au desfășurat concursurile.

Rezultatele înregistrate la 
Jocurile Mondiale Universitare 
de la București demonstrează 
înalta valoare a întrecerilor, 
care au avut, prin participare, 
prin modul cum s-a luptat, prin 
nivelul tehnic și spectacular, 
toate caracteristicile unor ve
ritabile campionate mondiale în 
disciplinele respective. Uni
versiada de la București s-a 
înscris, astfel, în istoria jocu
rilor mondiale studențești drept 
una dintre cele mai puternice 
ediții, adueîndu-și din plin 
contribuția la dezvoltarea spor
tului studențesc, a sportului 
mondial în general.

Concursul de atletism, unul 
din cele mai puternice dintre 
cele organizate in lume în ul
timii ani și cel mai valoros 
găzduit vreodată de țara noas
tră, a fost marcat de stabilirea 
a 17 recorduri mondiale uni
versitare, de întreceri puternice 
și echilibrate, decise la ultima 
aruncare sau pe ultimii metru 

în bazinul „23 August", cele 
mai bune performante mondiale 
universitare depășite în probele 
de natație au fost în număr de 
26.

Vineri 31 iulie 1981

Ceremonia de închidere a Universiadei. Steagurile țărilor participante sînt reunite pentru ultima 
oară la această ediție a J.M.U.

0 emoționantă despărțire de Jocurile Mondiale Universitare de Vară

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A EDIȚIEI DE LA BUCUREȘTI

(Continuare in pag. a 2-a)

Moment emoționant in timpul defilării purtătorilor drapelelor na
ționale și ai pancartelor cu numele țărilor participante : prin fața 

tribunelor trece stindardul României

Festivitatea de închidere a 
Jocurilor s-a desfășurat pe ma
rele stadion „23 August", mar
tor al atîtor evenimente de an
vergură. care a găzduit. în 
timpul întrecerilor, puternicul 
concurs de atletism.

Au luat parte tovarășii Ion 
Coman. Constantin Dăscălescu. 
Cornelia Filipas. Gheorghe Pa
nă. Aneta Spornic. Suzana Gâ- 
dea. Ana Mureșan. Ilie Radu
lescu. precum si Emil Drăgă- 
nescu. ministrul turismului si 
sportului. Pantelimon Găvănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru proble
mele tineretului. Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., Tu
dor Mohora, secretar al C.C. 
al U.T.C.. președintele UASCR, 
vicepreședinți ai Comitetului 
national de organizare a Uni
versiadei. alți membri ai Co
mitetului.

La festivitate au luat parte 
Primo Nebiolo. președintele Fe
derației Internationale a Spor
tului Universitar, alti membri 
ai conducerii F.I.S.U.. perso
nalități ale vieții sportive mon
diale.

Sînt prezenți sportivi din toa
te delegațiile participante, an
trenori și arbitri, organizatori, 
toti cei care au contribuit la 
buna desfășurare a întrecerilor 
sportive din capitala României.

Zeci de mii de spectatori, ca
re în timpul Universiadei au 
luat cu asalt arenele, unde a- 
veau loc întrecerile între stu

denții sportivi, au fost prezentt 
si la această ceremonie finală, 
după care jocurile sportive u- 
niversitare de vară vor lua e 
pauză de doi ani.

Festivitatea începe cu defi
larea purtătorilor drapelelor 
naționale si a pancartelor cu 
numele țărilor participante la 
această a XI-a ediție.

După alinierea lor oe gazo
nul stadionului, -tovarășa Cor- 
nelia Filipaș. viceprim-ministru 
al guvernului, președinte al 
Comitetului Național de Orga
nizare a Universiadei ’81. a 
spus : Desfășurată sub înaltul 
patronai al tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste România, cea 
de-a XI-a ediție a Jocurilor

Mondiale Universitare — Bucu
rești 1981 s-a încheiat cu de
clin succes. înscriindu-se. fără 
îndoială, ca un eveniment de 
seamă în istoria mișcării spor
tive mondiale, a întîlnirilor ti
neretului lumii.

în bilanțul atît de bogat al 
iocurilor de vară, care au reu
nit peste J 0C0 de participant! 
de pe toate meridianele globu
lui. vor rămîne legate de nu
mele Bucureștiului. capitala 
Republicii Socialiste România 
și gazda acestei mări manifes
tări internaționale, un număr 
impresionant de recorduri mon
diale universitare, de competiții

în numărul de azi

• Tricolorii pe 

Universiadei '81
podiumul
București
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La Nottingham, sportivii români la startul 
campionatelor mondiale de caiac-canoe

(pag. a 6-a)

• Satisfacție, împliniri și un cald
omagiu adus gazdelor

(pag. 4-5)

Steaua a cîștigat „Cupa 
București" la fotbal

(pag. a 7-a)
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Tinerii realizează pe gazonul stadionului „23 August" un imens U, 
inițiala Univerisiadei



DACĂ AR FI
CA LA BOX...

ca 
de

la box, am ti 
un challenger

Dacă ar fi 
putut vorbi 
care asaltează titlul campionu 
lui. Dar pentru că sîntem intre 
corzile mult mai puțin aspre 
ale liniilor albe, să adoptăm 
limbajul tenisului.

Pînă la finala de simplu băr
bați din patrulaterul ticsit ca 
la Cupa Davis, Vadim Borisov 
purta cu mîndrie și indreptăți- 
re titlul de campion european, 
temut pe multe courts-uri con
tinentale datorită îndemînării 
sale, vitezei de reacție și capa
cității de a dirija mingile 
(era să spunem „baloanele", și 
nu am fi greșit, ținind cont de 
desele manevre tactice la care 
apelează).

Ei bine, in cadrul Universia
dei, Florin Segărceanu — cel 
care i-a întrecut altădată pe 
Franulovici și Palin, pe brazi
lienii Koch și Kirmayr, cel 
care i-a luat un set lui Vilas
— l-a învins întîi 
Emmrich („spaima" 
nee internaționale) 
finală, pe Borisov.

N-am stărui asupra acestei 
performanțe dacă n-am fi în
credințați — încă mai de mult
— că Florin merită recunoaș
terea unei anumite valori 
încurajarea necesară 
desăvîrșirea talentului său. Ni
meni nu poate nega valoarea 
triplei performanțe a Virginiei 
Ruzici, performanță așteptată, 
firească, confirmată. Dimpotri
vă, succesul lui Florin a fost

pe Thomas 
multor tur- 
și apoi, in

Și 
pentru

semnul 
sl 
atît

este 
mai

un an

pus sub 
îndoielii 
astfel cu 
merituos.

Acum
si jumătate antre
norul Stefan Geor
gescu dojenea pre
sa pentru o pre
supusă timpurie su
pralicitare 
tutilor 
nostru 
Recent. 1 
soara, a 
însusi în 
exaltînd 
jucătorilor 
ca o întîrziată re
cunoaștere.

înscriindu-si în 
palmaresul perso
nal o victorie în 
fata lui Borisov, 
Florin Segărceanu 
si-a mai adăugat o 
tresă la renumele de 
jucător de 5 seturi, 
deci tenace, deci rezistent, deci 
dîrz, deci luptător — calități 
mai rar întîlnite într-una și 
aceeași persoană.

Dacă ar fi ca la box, noul 
campion european de tenis a- 
mator s-ar numi Florin Segăr
ceanu. Nu știm, firește, cită 
vreme ar putea păstra un ase
menea titlu teoretic. Dar sin- 
tem siguri că măcar pentru o. 
zi, pentru un week-end, pentru 
o săptămină, Segărceanu ar 
putea fi — prin victoria asupra 
lui Borisov — campionul Eu
ropei !

Victor BANCIULESCU

a vir- 
tînărului 
campion, 

la Timi- 
căzut el 

i ..păcat", 
meritele 

noștri.

(Urmare din pag. 1)

SI ENTUZIASTA
Aici, la București, au primit 
consacrarea sau și-au confirmat 
clasa internațională performeri 
ce au intrat, prin realizările lor, 
în galeria de glorii ale sportu
lui, înscriindu-și în palma
res medaliile obținute la 
de-a XI-;: Universiadă.

în clasamentul neoficial 
medalii delegația României

cea

pe 
a 

obținui din totalul de 67 de me
dalii, 30 medalii de aur, 17 de 
argint și 20 de bronz, situindu- 
se pe locul al doilea, după U- 
niunea Sovietică, total 111 me
dalii (38—38—35) și înaintea 
Statelor Unite ale Americii, 
flatc pe locul al treilea cu 
de medalii (29—18—9), R. 
Chineză pe locul al patrulea 
21 medalii (10—6—5), Italiei

a-
56 
P.
cu 

_____  . .. pe 
locul al cincilea cu 13 medalii 
(6—1—3), R. D. Germane pe lo

ADIO SAT, ADIO UNIVERSIADĂ!

O MARE
Bucureștenii s-au despărțit ieri de 

oaspeții lor. Universiada ’81 s-a în
cheiat. Marele stadion „23 August" — 
arhiplin — a salutat, cu nedrămuitele 
sale aplauze, pe purtătorii drapele
lor țărilor participante. „Ce păcat că 
s-a sfîrșit, spune colegul Dino Pista- 
miglio de la „Tuttosport" din Torino. 
Na știu dacă am fost în stare să re
dau, in reportajele mele, atmosfera 
de mare cordialitate ce a domnit aici. 
Românii mi-au plăcut extraordinar. 
Sint apropiați, sint deschiși, o plăcere 
să Ie fii oaspete. Noi, italienii, avem 
multe motive de bucurie și datorită 
comportării bune a sportivilor noștri. 
Așa că amintirile plăcute de la Bucu
rești sînt complete. Voi dedica o se
rie de reportaje zilelor petrecute în 
România, încercind să transmit citi
torilor mei ceea ce am simțit eu 
aici". Și redactorul cunoscutului ziar 
din Torino privește, cu un aer de re
gret, ultimele pîlpiiri ale uriașei flă
cări...

Stau de vorbă cu un sportiv care 
nu a participat la Universiadă.

FRUMOASA
SARBATOARE

cul al șaselea cu 12 medalii 
(1—7—1), dintr-un total de 30 
de țări care au obținut medalii.

Reprezentanții studenților 
români au contribuit din plin 
Ia sporirea prestigiului compe
tiției, la îmbogățirea gloriei 
sportive românești. Printre 
aceștia se numără Nadia Co
maneci, gimnasta care a revo
luționat acest sport — "—"
mondială, luptătorul 
Rusu și colegii săi, 
rea Carmen Bunaciu, 
scrimerii, tenismanii, 
liștii ș.a.

Cele 67 de medalii constituie 
cel mai bun bilanț al reprezen
tanților noștri la Universiadă 
din toate cele 11 ediții de pină 
acum, proba elocventă a vitali
tății și valorii sportului româ
nesc, consecință a sprijinului și 
atenției de care se bucură in 
România socialistă această im: 
portantă activitate socială.

pe scara 
Ștefan 

înotă toa- 
allelele, 
voleiba-

CEI CARE AU FOST... MEMORIA UNIVERSIADEI!
La această ediție a Univer

siadei — pe lingă concurenți, 
antrenori și arbitri, pe lingă 
cei aflați, deci, pe „scenă", 
au lucrat numeroși oameni, 
anonimi, care au depus un 
mare volum de efort pentru 
asigurarea reușitei acestei 
mari manifestări sportive 
internaționale. Printre aceș
tia s-au numărat aceia care 
au condus și tipărit opera
țiile de informare a miilor 
de participanți și ziariștilor 
de la Universiadă.

Muncă de specialiști in cel 
mai înalt înțeles al cuvîntu- 
lui, care a putut fi realizată 
cu sprijinul și sub directa 
asistență a inginerului Cor
nel Marian, directorul Cen
trului de calcul al Ministe
rului Industriei Metalurgice. 
Calculatorul cu 16 terminale 
— amplasate la principalele 
baze sportive — a asigurat 
permanent informarea pe 3 
nivele : fișa de rezultate a 
competiției, buletinul infor
mativ al zilei și, în sfîrșit, 
buletinul final. Cu aportul 
firmei britanice „RICOH“ doi 
specialiști londonezi. David 
Patrick și Fred Milburn au 
lucrat la aparatele de multi
plicat alături de tehnicienii 
români. Astfel a fost posibil 
ca in fiecare dimineață să 
fie puse la dispoziția presei 
și a delegațiilor, buletine in
formatice în cîteva milioane 
de pagini.

In noaptea în care „termi
nalele" de la baze anunțau, 
pe rînd, rezultatele ultimelor 
concursuri din cadrul celor 10 
discipline sportive incluse în 
ediția bucureșteană a „Uni
versiadei", am fost prezenți, 
la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" (clădirea care a 
găzduit Centrul de Presă). 
Tiberiu Țiganu — ,,dispece-

strafe®?

Un colțișor al oamenilor cu aparatelor lor... miraculoase, care 
au fost, in zilele Universiadei, de un real sprijin pentru 

ziariști.
rul-șef“ — ne spunea : „Pen
tru deservirea sutelor de zia
riști români și străini acredi
tați la întrecerile Universia
dei, care aveau nevoie, la 
intervale scurte de timp, de 
buletine informative, Compu
terul instalat în căldirea Cen
trului de presă a prelucrat 
informații difuzate în nu mai 
puțin de 30 000 de pagini zil
nic. Desigur, pentru aceasta 
a trebuit să apelăm la spe
cialiști, adică la programa
torii computerelor".

Referindu-se la munca aces
tor oameni, la sprijinul primit 
din partea lor, corespondentul 
Agenției de presă China Nouă 
la București, Liu Jing Tao, 
ne spunea : „Lucrul cel mai 
bun este că primeam, eu și 
colegii mei acreditați la Uni
versiadă, 
proaspete, 
nute după 
tițiilor, și 
gate" într-un 
mativ, atît de util

știrile cele mai 
unele la cîteva mi- 
terminarea compe- 
nu oricum, ci „le- 

buletin infor- 
muncii

ziariștilor. Mulțumesc pentru 
această promptitudine".

Dar oamenii de la Centrul 
de presă nu au fost singurii 
adevărați colaboratori ai zia
riștilor. Alături de ei — deși 
aflați într-un alt capăt 
Bucur eștiului, aproape
complexul „23 August" — au 
lucrat tipografii. Muncitoarea 
Elena Stanciu ne spunea: 
„Desigur, trebuia să ne facem 
treaba pentru care sînterrî 
calificați, dar mărturisim că 
dacă am făcut-o ceva mai 
bine, eu și colegii mei Dumi
tru Dobre, Maria Horina, E- 
lena Radu, este și pentru că 
ne place sportul".

Așadar oamenii din umbra 
Universiadei, cei care au in
format pe ziariști și, implicit, 
milioanele de cititori ai pu
blicațiilor — lucrînd 24 de 
ore din 24 — au avut aceeași 
grea sarcină, iar meritul lor 
este că s-au achitat de ea 
mai mult decit onorabil...

Ion GAVRILESCU

al 
de

ȘI NEVĂZUTĂ MEDALIE
Este Octavian Ionescu, asistent la 
catedra de educație fizică a A.S.E.. 
fotbalist de prima divizie. „Spectaco
lele Universiadei nu se pot uita. 
Parcă a fost o întrecere între momen
tele de mare dramatism, de supremă 
încleștare a luptei, și cifrele-rccord 
inregistrate in serie. Reprezentanții 
noștri s-au întrecut pe ei. Pot să a- 
firm că fiecare Iot a evoluat la cele 
mai inalte posibilități, că in fiecare 
întrecere de perfect echilibru, trico
lorii au știut să se impună. Fiecare 
mare duel pe care l-am văzut a re
prezentat o lecție pe viu pentru noi, 
cei care nu am participat Ia Univer
siadă. Vă asigur că am învățat ce 
trebuia din aceste demonstrații ale 
virtuozității sportive, ale unei mari 
voințe de a reuși, o demonstrație con
vingătoare de spirit dc echipă".

în ultima zi de întreceri l-am în- 
tîlnit pe înotătorul brazilian Marcelo 
Juca. L-am rugat să ne împărtășească 
impresiile sale. „N-am reușit vreun 
rezultat deosebit. Un Ioc opt în pro
ba de 400 m liber. Sigur că aș fi

dorit să realizez mai mult. Dar asta 
contează mai puțin. Peste ani voi 
păstra amintirea unei călătorii minu
nate. Oamenii ne-au îmbrățișat, la 
propriu și la figurat. Sinceritatea și 
exuberanța lor m-au cucerit. Zilele au 
trecut ca orele și orele ca minutele. 
A venit și clipa despărțirii. Sper să 
mai revin Ia București și mai sper să 
reîntîlnesc, la viitoarea Universiadă 
canadiană, pc prietenii mei români".

Antrenorul de scrimă italian L. 
Volpini are mulți ani de profesorat 
pe planșele de antrenament. E un 
om reținut și tăcut parcă nu ar fi 
din temperamentala peninsulă. Ne-a 
vorbit însă cu un entuziasm tineresc 
despre Universiadă și' București. „Din 
lunga mea carieră de antrenor păstrez 
multe și vii amintiri. La cite con
cursuri nu am fost ! Cite bucurii dar 
și cite decepții nu am avut ! De Ia 
Universiada română mă intorc numai 
cu raze de soare in suflet. Mulți a- 
mici îmi spuseseră că românii sini 
gazde admirabile. Credeam că vor
besc și din politețe. Imj dau seama

că n-au exagerat cu nimic. Apoi, 
pentru munca mea, Universiada a re
prezentat o marc bucurie. Elevii mei 
s-au comportat strălucit intr-un con
curs strălucit și au obținut Importan
te succese. Da, cînd mă voi gindi la 
ce au lost acești îndelungați ani de 
antrenorat, zilele Universiadei ’81 vor 

„fi totdeauna înconjurate de admirabile 
amintiri pe care iți place să Ie ru
lezi mereu pe pelicula minții".

Universiada ’81 s-a încheiat. Bucu- 
reștiul s-a despărțit, ieri, de oaspe
ții săi. Gestul acelor sportivi brita
nici care au făcut ocolul stadionului 
purtînd o bucată de pînză pe care 
scriseseră doar . două cuvinte cu mari 
rezonanțe în inimile noastre, „Mulțu
mesc România !“ vorbește foarte mult 
despre sentimentele cu care studenții 
sportivi din toate colțurile lumii plea
că spre casele lor. Ospitalitatea caldă, 
amabilitatea directă a românilor a 
cucerit o mare și nevăzută medalie 
de aur, medalia amiciției adevărate, a 
inimilor deschise și darnice.

Bucureștiul și oamenii ce-1 locuiesc 
spun un cald „La revedere" miilor de 
tineri care i-au fost oaspeți in zilele 
Universiadei '81

Eftimie IONESCU



MEDALII DE

Dumitrița Turner 
Emilian Nicula

■* * *

domină în

la paralele

Comăneci

- simplue
— dublu femei

«MEDALII DE ARGINT 17
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Un prestigios și onorant succes pentru echipa studențească de volei a României — locul î și medaliile de aur !

k9 
kg 
kg

Comăneci 
Comăneci 
Eberle 
Eberle 
Comăneci

— floretă, 
echipe

Liviu Angelescu 
Ion Popa 
Mihai Popa 
Rudolf Szabo 
Octavian Zidaru

— echipe
— individual

compus
— sărituri

Virginia Ruzici 
Virginia Ruzici 
Florența Mihai

• Virginia Ruzici
Florin Segărceanu

• Florin Segărceanu
• Florin Segărceanu

Andrei Dîrzu

cat. 48 
cat. 52
cat. 74
cat. 100 kg

Nadia 
Madia 
Emilia 
Emilia
Nadia
Romulus Bucuroiu 
Emilian Nicula 
Dan Odorhean 
Kurt Szilier 
Kurt Szilier

Nadia Comăneci 
Rodica Dunca 
Emilia Eberle 
Dumitrița Turner 
Nadia ~

ATLETISM
Doina Melinte 
Anișoara Cușmir 
Gyorgy Marko
Pal Palffy

- 4
- 1500 m
- lungime
- 10 000 m
- 110 mg

GIMNASTICĂ - 3

- spadă, 
echipe

TENIS - 5

TRICOLORII PE PODIUMUL UNIVERSIADEI ’81 BUCUREȘTI

Nadia Comăneci evolumd

MEDALII
ATLETISM - 2

Florența Crăciunescu - disc 
Doina Melinte — 800 m

GIMNASTICĂ - 12

DE AUR
SCRIMĂ

Aurora Dan 
Elisabeta Guzganu 
Marcela Moldovan 
Csila Ruparcsics 
Viorica Turcan

5/1 NE BUCURAM, AȘADAR!
lUvșJJJJ Ultimele ecouri ale lui „Gaudeamus" au răsunat ieri după-
XȘSjZ amiază în ovalul de beton al lui „23 August" și s-au pierdut

după- 
. , , - -- ------ — .— r. - — pierdut
in depărtare, peste imensa cupă în care a ars timp de 12 zile 
flacăra Universiadei, peste decorul-simbol al macaralelor ce 

zare cerul tribunei a doua a marelui nostru stadion...
A Xl-a Universiadă intră de azi în istoria sportului mondial, in istoria mari

lor manifestări ale studențimii din întreaga lume și — totodată, cu litere apă
sate — în istoria mișcării sportive românești, în care înscrie una din cele mai 
frumoase^șl emoționante pagini, cu atît mai mult cu cît această pagină s-a 
tipărit aici, sub ochii noștri, cu larga noastră participare afectivă, ceea ce o 
face cu adevărat de neuitat.

Sportivii noștri, pe care i-am aplaudat, pe rînd, în sala Floreasca, la bazi
nul de înot, in sala de scrimă, pe stadion sau sub cupola patinoarului din com
plexul „23 August", in Palatul sporturilor sau pe celelalte arene ale J.M.U. 
(ce frumos au arătat bazele noastre sportive in aceste zile, ce ambianță extra
ordinară au oferit ele competitorilor, ce cadru propice marilor performanțe !...), 
sportivii noștri, deci, merită acum „in corpore" strîngeri de mină călduroase, 
felicitări pentru o treabă pe care au făcut-o bine, ba — să nu ne fie teamă 
s-o spunem — chiar foarte bine, pentru că de multe ori ei ne-au întrecut aș
teptările.

Știm că întreaga noastră delegație a muncit cu devotament, cu multă tragere 
de inimă, pentru a se prezenta cît mai bine, la Universiadă, pentru a-și întrece 
realizările anterioare la această „mică olimpiadă" pe care — cu capacitatea 
sa organizatorică, de atitea ori dovedită — capitala României socialiste a găz- 
duit-o „cu brio".

Știm, de asemenea, că sîrguința competitorilor „tricolori" a fost depusă în 
cadrul unor bune condiții de pregătire, judicios acordate, ceea ce le-a creat 
obligația de a răspunde în consecință.

Știm că tehnicienii loturilor, ai federațiilor angajate în competiție au consi
derat efortul lor — de creație și concepție metodico-sportivă, in vederea Uni
versiadei — ca o sarcină prioritară, ca un „examen de diplomă", pentru a ne 
menține la un limbaj în temă.

Știind toate acestea, considerăm azi — cînd delegația noastră încheie Uni
versiada ’81 cu un bilanț de 67 de medalii, cel mai valoros din istoria sportului 
universitar românesc — că cei care au purtat culorile țării in întreceri „de 
vlrf" ale sportului mondial in zece ramuri sportive și-au făcut datoria !

Aceste 67 de medalii, faptul că 30 (aproape jumătate !) sînt de aur, că am 
cucerit campionate mondiale universtiare în șapte sporturi și că am obținut 
medalii în toate disciplinele programului, de la gimnastică, la sărituri în apă, 
de la lupte la baschet, de la scrimă la înot, de la volei la atletism, și de la 
tenis la polo, dovedește că România s-a prezentat la Universiadă nu numai 
ca o gazdă care a știut să onoreze competiția, ca organizatoare pricepută, ci 
și ca una din țările care au contribuit din plin la succesul tehnic al competiției, 
la creșterea prestigiului sportului studențesc mondial și al F.I.S.U.

Dincolo însă de sensurile imediate, legate de Universiada ’81, ale bogatei 
noastre recolte de medalii, fie-ne permis să ne bucurăm de sensurile mai 
largi ale acestui succes.

Să ne bucurăm că sportul nostru poate organiza asemenea competiții !
Să ne bucurăm de aria largă in care tineretul nostru sportiv este compe

titiv pe plan internațional !
Să ne bucurăm că mișcarea sportivă din România este mereu mai puter

nică, să ne bucurăm de neîntreruptele sale afirmări ! ■
Gaudeamur igitur 1

Dan Odorhean 
Kurt Szilier

- echipe
— individual

compus
- sol
— cal cu

— dublu mixt
— simplu

— dublu 
bărbați

1 © Emilian Nicula
ÎNOT

minere
- bară fixă

- 2

VOLEI - 1
9 Marius Căta-Chițiga 

Gunther Enescu

ATLETISM - 9
V Tudorița Moruțan — 800 m

— 3000 m• Mana Radu
® Carmen Bunaciu - 100 m spate Dan Girleanu • Vali lonescu — lungime
© Carmen Bunaciu — 200 m spate Sorin Grădinaru • Mariana lonescu — disc

iI iote Petre lonescu • Corina Țifrea — heptatlon
LUrlt — 0 Sorin Macavei • Steluța Vintilă

greco romane Florin Mina Stela Manea
® Nicolae Zamfir - cat. 57 kg Adrian Pustiu Iboia Korodi
© Ion Păun — cat. 62 kg Florin Sirbu Elena Tăriță - 4X400 m
® Ștefan Rusu - cat. 68 kg Mihai Slabu • Liodor Pescaru — 20 km marș
@ Ion Draica — cat. 82 kg Nicu Stoian • Gheorghe Buruiană - maraton
© llie Matei — cat. 90 kg Emilian Vrincut • Ion Zamfirache - disc1 ® Victor Dolipschi — cat. +100 kg Gheorghe Zamfir - echipa BASCHET - 1

Dumitrița Turner 
Rodica Dunca 
Dan Odorhean

ÎNOT -
irinel Pănulescu 
Carmen Bunaciu 
Brigitte Prass 
Mariana Paraschiv 
Irinel Pănulescu

- bîrnă
- sol
- sărituri
2
- 400 m mixt

— 4X100 m mixt

0

LUPTE - 5
greco romane

Constantin Alexandru -
Nicu Gingă -
Gheorghe Ciobotaru -
Vasile Andrei -

libere — 1
Gheorghe Bîrcu -

SCRIMĂ - 2
O Aurora Dan - floretă, indiv.
® Petru Kuki - floretă, indiv.

TENIS - 1
d Lucia Romanov — simplu

cat. 52 kg

Rodica Armion
Mariana Bădinici
Diana Băjaș
Alexandrina Biră
Măndica Ciubăncan
Camelia Filip 
Constanța Fotescu 
Magdalena Pall 
Vergir.ia Popa 
Camelia Solovăstru 
Magdalena Szekely 
Maia Zidaru — echipa

GIMNASTICĂ - 3
Dumitrița Turner

BRONZ
Radu URZICEANU

— individual 
compus

— sărituri
- inele

Două medalii de aur pentru reputata 
noastră înotătoare Carmen Bunaciu

ÎNOT - 1
Carmen Bunaciu - 100 m 

fluture

LUPTE - 2 
libere

Aurel Neagu -
Gheorghe Fodore -

POLO - 1
Dorin Costrăș 
Ivan Fejer 
Liviu Garofeanu 
Cornel Gordan 
Gheorghe llie 
Eugen lonescu 
Vlad Hagiu 
Cătălin Moiceanu 
Șerban Popescu 
Liviu Răducanu 
Adrian Schervan 
Mihai Simion 
Doru Spînu -

SĂRITURI -
Ruxandra Hociotă

cat. 57 kg
cat. 82 kg

echipa

1
— trambulină

SCRIMĂ - 1
Alexandru Chiculiță 
Corneliu Marin 
Marin Mustață 
Ion Pantelimonescu 
loan Pop

TENIS -
Andrei Dîrzu

— sabie, 
echipe
1
- simplu



iile de sportivi, antrenori, arbitri și 
conducători ai delegațiilor partici
pante la cea de a Xl-a ediție a 

Universiadei, București '81, care au re
prezentat tineretul sportiv universitar din 
întreaga lume, și-au luat aseară rămas 
bun de la gazde, promițîndu-și să se re- 
întîlnească peste doi ani Ia Edmonton, în 
Canada, pentru a celebra cea de a 
Xll-a ediție a Jocurilor Mondiale Univer
sitare. Au fost clipe emoționante, mani
festări impresionante de prietenie.

M
După 12 zile de sejur în capitala pa

triei noastre, oaspeții din cele patru zări 
și-au luat, așadar, rămas bun. Bucuria 
de a fi fost pe pămîntul patriei noastre, 
atît de fertil ideilor păcii și cooperării 
internaționale, profunda mulțumire de a 
se fi bucurat de recunoscuta ospitalitate 
a poporului dintre Carpați și Dunăre, 
de a fi 
condiții 
lejul să 
nă, cu

avut la dispoziție cele mai bune 
de întrecere, 
se cunoască 
entuziastul

de a fi avut pri- 
între ei și, împreu- 
harnicul tineret al

UN APORT LA CAUZA

DESTINDERII, PĂCII Șl PRIETENIEI
Șeful delegației sovietice, 

NIKOLAI RIAȘENȚEV, pre
ședintele Consiliului unional 
al asociațiilor sportive sindica
le din U.R.S.S,. ne-a oferit cu 
amabilitate interviul solicitat :

— Ce a însemnat, după pă
rerea dumneavoastră, Univer
siada ’81 ?

— Importanța acestei compe
tiții mondiale este în continuă 
creștere. înainte de toate pe 
plan sportiv, dar și pe plan 
politic. Aș dori să subliniez, 
de aceea, însemnătatea ediției 
bucureștene a Universiadei ca 
veritabil forum al prieteniei ti
neretului din toate țările, in
tr-un moment în care tensiu
nea a crescut în lume. Succe
sul ei este indiscutabil și, pen
tru reușită, enorma muncă a 
organizatorilor merită o înaltă 
prețuire.

— Cum apreciați rezultatele 
înregistrate ?

— Au fost consemnate multe 
performanțe de excepție, lupta 
sportivă fiind, in general, foar
te aprigă. Dovadă, numeroasele 
recorduri mondiale 
tare. La înot, spre

universi- 
pildă, a-

proape fiecare finală s-a 
cheiat cu record. Sau — 
exemplu — la sărituri în apă 
s-a obținut, într-una dintre 
probe, o cifră de peste 600 
de puncte, ceea ce demons
trează o înaltă clasă.

Au existat unele momente de 
mare dramatism în desfășura
rea Universiadei, cum a fost 
cazul atletei noastre Valentina 
Ilinîh. Deși ea se desprinsese 
în ciștigătoare, a dorit și mai 
mult, a ținut să înregistreze un 
timp excelent, să se autodepă- 
șească. Urmarea se știe, dar 
efortul ei rămîne memorabil. 
Aș mai vrea să remarc suc
cesul foarte mare al sportivi
lor români. Ca și — repet — 
al organizatorilor. în încheiere, 
îmi manifest convingerea că 
Universiada va reprezenta și 
în viitor un moment de refe
rință in sportul mondial. Să 
nu uităm că între edițiile Olim
piadelor au loc două asemenea 
întreceri ale studenților, care 
pot constitui cel mai bun prilej 
de încercare a tineretului, de 
reîmprospătare a loturilor.

Sentimentele pe care le nutresc 
oaspeții Universiadei *81 față de 
vor fi purtate in toate colțurile 
mărind necontentit numărul prie- 
țării noastre. Dar, încă înainte de 

cei

României socialiste s-au manifestat pu
ternic, 
astăzi 
gazde 
lumii, 
tenilor
a ajunge la casele lor, mulți dintre 
care s-au aflat în arena Universiadei 
ținut să-și împărtășească impresiile 
neuitat, bucuria de a ne fi cunoscut tara.
In aceste pagini publicăm o parte dintre 
mărturiile culese de redactorii noștri.

au 
de

Duel spectaculos între spadasinii Bjoerne Vaeggoe (Suedia) 
— dreapta — și Oliver Lenglet (Franța)

ROMÂNII AU FĂCUT TOTUL PENTRU 
0 ATMOSFERĂ DE
//

cîștigător a trei medalii de aur în întrecerile individuale.
Serghei Fesenko, cel mai valoros înotător sovietic al Universia
dei, ......... " " ’

Una din marile surprize ale 
Universiadei de la București a 
furnizat-o spadasinul suedez Bjo- 
erne Vaegoe, primul clasat în tur
neul final. Este, firește, fericit, 
fapt ce ține să-1 sublinieze :

— Am trăit o dublă satisfac
ție : pe de o parte prilejuită de 
succesul în sine, pentru această 
mare performanță de palmares; 
pe de altă parte pentru a fi reu
șit să-1... reabilitez pe com
patriotul meu, Johan Harmenberg, 
campionul olimpic al probei, eli
minat în grupă.. .

— Plecați, deci, de la Bucu
rești cu impresii frumoase. . .

— Am trăit timp de două săp- 
tămîni euforia specifică 
mari întreceri sportive a 
retului studențesc din întreaga lu
me, ai cărui reprezentanți s-au 
reunit la București, cu gînduri 
senine, cu dorința de a se cu
noaște, de a lega prietenii, de 
a se revedea. Gazdele — cole
gii noștri din România — au fă
cut totul pentru a exista o at
mosferă de sinceră amiciție. Și, 
Ia fel, publicul, cald, cunoscă
tor al sportului, al scrimei, în 
cazul meu.

Campionul mondial universitar 
pe 1981 ține să adauge :

— Ceea ce am realizat în pro
ba individuală, n-am mai putut 
repeta, în schimb, în proba pe 
echipe. Ne-a fost stavilă tînăra 
și ambițioasa formație a Româ
niei, care ne-a întrecut cu 9—3, 
nu am pierdut, însă, în fața unei 
echipe oarecare, ci a medaliatei cu

SINCERA AMICIȚIE"
aur. Cinci spadasini, foarte 
tărîți pentru 
unor echipe 
liel, Uniunii 
Elveției și... 
nat un prilej 
gajare mai fermă în drumul spre 
țelul propus — locul I pe po
dium. .. îndrăgind nespus Bucu- 
reștlul șl pe prietenii români, 
voi reveni In capitala țării dv., 
oricînd, cu plăcere.

h li
căre personalitatea 
ca acelea ale Ita- 
Sovietlce, Franței, 
Suediei n-a tasem- 
de derută, ci o an-

unei 
ttae-

AU
„SPORTIVII ROMANI
FĂCUT MARI PROGRESE"

20 de ani In uimâ, atunci cind ta țara noastrăCu 20 de ani ta urmă, atunci ctad în țara noastră 
se făceau primii pași pentru învățarea luptelor libere, 
a fost invitat la un stagiu de pregătire cu sportivii 
români, reputatul tehnician japonez SIGERU KASA- 
HARA. Venind la București cu lotul de lupte al Ja
poniei, l-am rugat șă ne răspundă la cîteva întrebări. 

Cum i-ați „găsit", după două decenii, pe repre
zentanții țării noastre ?

— Firește, pe saltelele de concurs n-am văzut nici 
unul dintre elevii mei de atunci, ne-a răspuns glu
mind profesorul Kasahara. I-am rctatîlnlt aici pe 
mulți dintre el cu treningul de antrenori. Dumne- 
voastră îmi solicitați însă opinia privindu-i pe spor
tivii care și-au încercat șansele acum, la Universia
dă. El bine, cu multă satisfacție vă mărturisesc fap
tul că românii, deși nu și-au putut măsura puterile 
cu campionii olimpici și mondiali care au fost la 
aceste întreceri, au făcut mari progrese. N-a lipsit 
declt foarte puțin ca la unele categorii ei să înre- 
®LS,treZS r?z“I,tate' deosebite. Cîțlva dintre el au avut 

și dacă 
pierdut 
Sincer

DEOSEBII"

chiar meciurile în „mînă“ — cum se pune — 
nu le-au cîștigat, vina o au numai ei. Au 
cîteva partide decisive în ultimele secunde, 
vă spun că mi-a părut foarte rău.

— Ce recomandați luptătoriloi români din 
reprezentative pentru a obține rezultate mai
- Multă muncă I~ ------------

nici un capitol. Cred, totuși, că ei trebuie să pună 
un accent mai mare pe înlănțuirea procedeelor teh
nice, atît de atac cî* și de apărare. Să nu se opreas
că după reușirea unui procedeu, ci să-1 continue cu 
altele. Le doresc, cu toată simpatia pe care o am 
pentru ei, mult succes.

loturile 
,— ------------- ----- bune?

la antrenamente, fără a neglija

Pe sportivii sudanezi l-am întîlnit înainte de 
plecare într-un tur al orașului. I-am rugat să mal 
întîrzie puțin...

— Sintem nerăbdători să mal vedem o dată Bucu- 
reștiul — ne spune MOHAMED HASSAN MOGA- 
MAB, antrenorul echipei de volei. Capitala ță
rii dv. are un farmec deosebit. Este greu, cred, 
să o poți compara cu alt oraș. Are un aspect 
aparte, care o detașează, care o situează între 
cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut. 
Și, apoi, oamenii... Ne-au cucerit prin ospitalitate, 
prin grija cu care ne-au înconjurat pentru a ne 
simți cit mai bine. Dealtfel, pretutindeni am în- 
tlln.it acel sentiment de prietenie care leagă țările 
noastre, popoarele noastre, aspirația spre progres, 
dorința de pace.

— Ce-a însemnat Universiada pentru sportivii 
sudanezi 7

— Mult, foarte mult — Intervine Kemal Bill, un 
tînăr suplu, cu alură de atlet. Ea noi sportul face 
abia cei dinții pași adevărați. De aceea, partici
parea la Universiadă a însemant un contact cu 
marii sportivi, un schimb de experiență care va 
contribui, cu siguranță, la ridicarea calitativă a 
sportului sudanez. Aici am văzut cum trebuie să 
te pregătești, pe ce trebuie să pul accentul, cum 
trebuie efectuată selecția și am descoperit încă 
multe alte „taine". De aceea, cred că în scurtă 
vreme și sportivii noștri vor urca treptele per
formanței cu mai multă hotărire.

Ne-am despărțit. Elegantul autocar a plecat în 
viteză...

„FELICITĂRI SINCERE TI
Prof. dr. MOMIR GIURO- 

VICI — șeful delegației sporti
ve din R.S.F. Iugoslavia la 
Jocurile Mondiale Universitare 
București ’81 este un bun cu
noscător al sportului universi
tar.

— Grupului de ziariști și co
mentatori R.T.V. iugoslavi pre- 
zenți la București, pentru a ur
mări J.M.U. le-ați declarat că 
sînteți foarte mulțumiți de U- 
niversiada de la București. La 
ce v-ați gîndit ?

— Nu numai eu, ci și colegii 
mei din conducerea delegației 
iugoslave, precum și antreno
rii, sintem foarte mulțumiți de 
cele ce am văzut și constatat 
aici, in aceste zile. Totul ni 
se pare minunat. Incepind de 
la acest sat universitar, condu
cerea satului, modul in care a 
fost organizată șederea noastră, 
competiția propriu-zisă, respec
tarea orarului de odihnă, an
trenament, întrecere, întreaga 
organizare a funcționat fără 
greșeală. Am mai ascultat in 
trecut cuvinte frumoase la a- 
dresa amabilității, a atenției cu 
care sînt înconjurați oaspeții

în Românii 
trăite și vi 
versiadei ’l 
țările noai 
interpreți, 
liști 
toți 
noi. 
blic 
nut 
că le-am 
i-am răspic 
sură prin 
le-am obți 
mim tutun 
revanșăm 

Aș mai 
rele. Știinc 
a fost cea 
sportivă n 
meritul pr 
mâni apar 
mai un p 
de mare cc 
ță putea i 
a realizat 
mai mare 
tră pentru 
ten. Feliei 
care au cc 
organizare 
rești ’81.

pînă I 
au fos 
Și ce 
minun 
freneti

SA TRĂIM, CU TOȚII,
Dialog cu studenta în drept 

din Madrid Rocio Jimenez, că
pitan al echipei feminine de 
baschet a Spaniei.

— Cum vi s-a părut turneul 
de baschet ?

— M-a îneîntat Am jucat și 
Ia europene, dar spectacol ca 
la București nu am mai văzut !

— Ce veți povesti acasă des
pre România ?

— Că mi-a plăcut mai mult 
decit numeroase alte țări. că 
toată lumea era preocupată de 
Universiadă, iar noi, oaspeții, 
am fost tratati nu doar amabil, 
ci într-un mod de-a dreptul 
prietenesc. Organizatorii s-au 
străduit și reușit să rezolve 
orice problemă, depunînd un 
mare efort, efectiv si afectiv, 
pentru ca noi să ne simțim ca

„MLAȘ DOR! IN VIITOR
0 UNIVERSIADA CA LA BUCUREȘTI"

JEAN BRECHBUHL (Elve
ția) — președintele subcomisiei 
tehnice de tenis a F.I.S.U. : 
.-Prima impresie pe care vreau 
s-o comunic este aceea că am 
întîlnit la București o atmosferă 
pentru tenis deosebit de priel
nică. Organizarea foarte bună 
a concursului, calitatea excelen- 
a suprafețelor de ioc. posibili
tatea jucătorilor de a se an
trena pe terenuri corespunză
toare m-au convins că în tara 
dv. se acordă multă atentie te
nisului. Fiind prezent si la Uni
versiada din Mexic, pot să afirm 
că la București s-a tinut seama 
în mai mare măsură de dorința 
spectatorilor si astfel 
aceștia au fost create 
optime. Faptul că aveți 
centrală — cum puține

nentru 
condiții 
o arenă 
am vă-

zut în Eurona — cu tribune în 
în care pot intra aproape 7 000 
de spectatori a însemnat o bună 
propagandă pentru tenisul uni
versitar. Doresc — referindu-mă 
la iucătorii pe care i-am vă
zut evoluînd aici — să remarc 
că a fost un turneu de ridicat 
nivel tehnic, calitatea aceasta 
fiindu-i conferită atît de pre
zenta 
rîndul 
Florin 
sionat
a unor tenismani din R.P. Chi
neză. Japonia. S.U.A. si Italia. 
Declar cu toată sinceritatea că 
mi-as dori să mai particip si 
în viitor la întreceri de tenis 
ale Universiadei de nivelul ce
lor organizate la București".

snortivilor români, din 
cărora Virginia Huzici si 
Segărceanu m-au impre- 
în mod deosebit, cit si

La cîteva --unde după victorie, Virginia Ruzici acordă auto
grafe admiratorilor săi.

acasă. As 
dacă toate 
din lumea 
cu această 
româneasc,

— Un s 
universitar

— Să ci 
facă sport 
tară mere 
să trăiasci 
totii, în 1 
trebuie să 
înțelese, a 
teni ai lu 
vinge aici

J. WAH 
liceu în c 
antrenor d 
dus mica 
tarilor" tă: 
viitoarea j 
torul ecor 

, tinut să n 
turneului

„Am lua 
oară Ia o 
nea dime: 
nretentia t 
asii plânși 
tratati înt 
sportivii t 
diurn, gaz 
o diferent 
Iată de c 
deosebit d 
aflat ca îr 
familie ca 
tregul tint 
desigur, ii 
ternică lei 
a Univers)

T*n totoi 
că prieten 
rit prin 1 
lent exem 
buie ori 
întrecere. 
București 
Ios, in pe; 
Ie prezent 
ne primiți 
neziei..."

0 JARA
ENIO I 

antrenorul 
volei a E 
pentru a 
nia și treb 
de fiecare 
foarte bine 
mea cind 
donator de 
ziliei. îmi 
am ajuns 
moașă mi 
na române 
spun că e 
nu eram < 
Dar pentru 
deva, dep 
ta, nu ane 
ambianța

tlln.it


ele 
ni- 
'P- 

la 
ia- 
ne, 
de 
iu- 
ți- >ar 
nu 
lă- 
ire 
tu
ne
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Două „atlete de aur", Doina Melinte (România) — învingătoare la 800 m ți 
Gabriella Dorio (Italia) — prima clasată la 1 500 m, salută publicul care le răsplătește 

cu entuziaste aplauze.

Andreas Hauck (R.D.G.) —
campion mondial universitar 

la 800 m
Cursa de 200 m a fost cîștigată 
de Jane Kathryn Smallwood 

(Marea Britanie)

fe-

EU

A

rînd pentru faptul că am putut 
nouă mare reuniune a voleiului

să 
le-

lacrimile care le-ați văzut 
pentru despărțirea de fru- 
prietenii pe care mi l-am 

sper să-1 pot revedea...

, Ia 
pe 

va- 
pot

0 LACRIMA LA DESPĂRȚIRE

confruntăm cu o 
nici nu o bănu- 
ntveiul voleiului 
Să nu uităm, 
studențești,

NE-AM SIMTIT EXCELENT IN ROMANIA"

compcnsată și de un sentințient de

LARRY 
junct al 
S.U.A. : „Ne-am simțit excelent 
în București. în România. încă 
din primele clipe ale sosirii

McCOLLUM, ad- 
sefului delegației

Cîștigătoarele „aurului" și „argintului" la 100 m liber — înotă
toarele din S.U.A. Jill Sterkel și Barbara Major

Finala turneulu’ de volei feminin a luat sfîrșit. 
Lacrimi de bucurie in ochii campioanelor; lacrimi 
de tristețe în cel ai învinselor.
— Ești tristă Lucila Urguelles 7

— Am crezut mult In victorie. Poate prea mult
Dar tristețea că echipa Cubei a obținut medaliile 
de argint este ---------■■ -• ■- ... .
riclre.

— Care 7
— In primul 

particip la o 
minin. Am avut, Încă o dată, posibilitatea să con
stat că sportul pe care-1 îndrăgesc cunoaște o răs- 
ptndire din ce în ce mai mare. Practic, in toată 
lumea, ceea ce mă bucură foarte mult. In al doilea 
rlnd, pentru că am reușit să ne 
seric de echipe a căror valoare 
lam, iar, de aici, satisfacția că 
feminin este în continuă creștere. 
București au fost doar formații 
„tușă“ aflindu-se numeroși jucători de mare 
loare. Dar, aceste două motive, Ia care se mai 
adăuga și altele, sînt de natură pur sportivă...

— înțeleg că mal sînt și altele..
— Intr-adevăr. Cele de natură sentimentală, 

am fost de mai multe ori la dumnevoastră în țară. 
De fiecare dată m-am simțit minunat. Intrecerilo 
Universiadei însă ml-au relevat la altă dimensiune 
și ospitalitatea recunoscută a poporului român, și 
capacitatea organizatorică, și pasiunea pentru sport 
a tineretului român, și generozitatea publicului 
spectator, care știe să aprecieze un spectacol spor
tiv de calitate.

— Cortina s-a lăsat, deci, peste marea sărbătoare 
a sportului universitar...

— Poate că una din 
mai Înainte au fost și 
moașa dv. Capitală, de 
făcut în aceste zile. Dar.

CIT MAI CURING IN ROMANIA
adus pe terenurile de 

din R.P. Congo.
Universiada bUcureșteană a 

volei și selecționata studențească _
De o vioiciune molipsitoare, sportivii congolezi s-au 
dovedit extrem de receptivi la tot ce-i înconjura, 
iar competiția voleibalistică le-a oferit posibilitatea 
să acumuleze noi și noi cunoștințe. De acest lu
cru ne-am convins urmărindu-i la primele antre
namente și în jocurile oficiale. în ultima zi a în
trecerilor, JAQUES MAHOUNGOU, antrenorul prin
cipal al selecționatei studențești congoleze, a avut 
amabilitatea să ne răspundă la citeva întrebări.

— Care este situația voleiului in țara dv. 7
— Voleiul este un sport mal puțin popular in 

R.P. Congo, dar este într-un larg proces de răs- 
pîndire grație frumuseții și dinamismului său. An
trenamentele dinaintea începerii Universiadei, cu 
diferite echipe românești, ne-a dezvăluit noi și noi 
frumuseți ale acestui sport, iar competiția oficială 
a adăugat altele.

— Ce părere aveți despre întrecerile la care 
luat parte 7

— A fost cea mai mare competiție sportivă 
care am participat, organizată excelent; ea se 
tuează pe locul I pentru noi și a devenit < 
punct de referință, la cel mai înalt grad, pentru 
activitatea noastră viitoare.

— Ce impresie v-au făcut voleibaliștii români 7
— De departe au fost cei mal buni. Am avut 

multe de învățat de Ia ei și pe această cale Ie 
mulțumesc șl celor care 
antrenament. România are

— Cu ce gînduri părăsiți
— Cu regretul sincer că ,

se poate prelungi. In plus, nu voi putea uita prie
tenia cu care am fost înconjurați peste tot, felul 
în care gazdele noastre ospitaliere ne-au făcut să 
uităm aproape că sîntem la mii de kilometri de 
casă și familii. Șl, un gind care ne obsedează: să 
revenim cit mai curînd în România, unde ne-am 
simțit minunat.

ați

la 
si

de ja

ne-au fost parteneri de 
o școală Înaltă de volei.
România 7
șederea noastră aici nu

POPORUL ROMAN ESTE OSPITALIER Șl PRIETENOS
să ne revedem curînd la cam
pionatul mondial de anul vi
itor.

— Cum vi s-a părut orga
nizarea Universiadei ?

— Totul a fost excelent.
tem pe deplin mulțumiți. Pri
mirea care ni s-a făcut, 
și celorlalți oaspeți ai 
lui Universiadei" a 
orice așteptări. Ne-am convins,
încă o dată, că poporul român 
este ospitalier și prietenos.

— O ultimă întrebare: am 
auzit scandîndu-se ; „Cia-io, 
Țungo-te" — Ce înseamnă asta 
in chineză ?

N-a fost deloc ușor să stăm 
de vorbă cu antrenorul echi
pei feminine de volei a R. P. 
Chineze. Și aceasta, pentru că, 
după victoria studentelor al 
căror antrenor este, YUAN 
WEIMIN a fost, pur și simplu, 
asaltat de ziariști și fotorepor
teri.

— Sint fericit că echipa an
trenată de mine a cîștigat 
titlul suprem al Universiadei 
la volei feminin, repeta el, cu 
chipul strălucind de marea 
bucurie care îl stăpînea. Mîn- 
dria echipei noastre este cu 
atit mai mare cu cit am repur
tat victoria in luptă cu repre
zentativa Cubei, țară care de
ține titlul de 
lumii.

Am avut și 
cu jucătoarea 
toate aspectele) 
ne mondiale universitare.

— Lang Ping, s-a format o- 
pinia că sînteți cea mai 
jucătoare de volei care a 
luat la Univerisada ’81.

— Toate colegele mele 
fost la înălțime. Și Zhang 
Rong Fang, și coordonatoarea 
Sun Jin Fang, și Zhou Lu 
Min...

— Ce părere aveți despre e- 
chipele românești ?

— Băieții au fost extraordi
nari ! Merită cu prisosință ti
tlul cîștigat. Cu fetele sperăm

NENUMARAȚI PRIETENI

Sin-
nouă

„satu- 
întrecut

nici

I OAMENI BUNI Șl PRIMITORI
VA, 

de 
itlu 
mâ- 
: că 
nțit 
ire- 
oor- 
3ra- 
lată 
fru- 
tar- 

să 
eu 

eva.
un- 
ara 

ci 
te

afli. Și eu am avut parte de 
multă căldură sufletească. Îna
inte de a pleca spre București, 
la Universiadă, fetele care ve
neau pentru prima oară aici 
m-au întrebat, firește, cum 
este țara dv. Și le-am spus că 
este o țară frumoasă, cu oa
meni buni și primitori... Uita
sem de primele informații 
rute de fete, dar deunăzi ele 
mi-au reamintit discuția: 
avut dreptate, domnule, 
simțim minunat". Sint 
că, la rindul lor, vor 
de-acum 
plăcute din 
de medaliile cucerite 
reasca".

ce-

„ați 
ne 

sigur 
avea 

amintiri deosebit de 
România, dincolo 

în Flo-

noastre aici, organizatorii ofe
rind toate condițiile pentru ca 
Universiada să fie un reușit 
festival al tinereții. Competiția 
s-a situat la un înalt nivel va
loric. sportivii de marcă pre- 
zenti la start tinînd șă-Si ono
reze cărțile de vizită, iar cei 
creditați cu... postura de out
sider autodepă.sindu-se în nu
meroase cazuri. Si îmi face plă
cere să afirm că atmosfera din 
Satul Universiadei, 
arenelor au favorizat 
unor rezultate foarte

Oraș cu frumoase
în importante domenii. Bucu
restiul s-a dovedit si un oraș al 
tinerilor, un mare centru uni
versitar. în care oaspeții ..Jocu
rilor" — indiferent că a fost 
vorba de sportivi, de tehnicieni, 
arbitri sau conducători — au 
trăit clipe de neuitat. As dori 
să exprim mulțumirile noastre 
organizatorilor și. să-mi exprim, 
totodată, admirația pentru ce’ă- 
lalt succes românesc ; ob’inerea 
unui frumos buchet de me
dalii".

O fată tînără. frumoasă, așa 
cum au fost multe în Satul 
Universiadei. O cheamă Adria
na Velceva. e studentă la Sofia 
și tocătoare de tenis ..cu cali
tăți" — ne asigură referentul 
de specialitate. Viitoarea profe 
soară de educație fizică si-a 
făcut aici, la București, nume
roși prieteni : , 
acum, pe Ioc. 
as putea să 
de multi sînt 
pectul sportiv 
buie să uităm 
rea participantilor. meritul U- 
niversiadei este 
posibilitatea să 
să ne intelegem 
mos limbaj din 
al prieteniei..."

Un bărbat trecut de prima 
tinerețe, dar cu un surâs de a- 
dolescent. H căutam, de fapt, 
pe Mitsuro Sato ..luptător de 
aur", dar era plecat în oraș. Si 
asa l-am... descoperit pe antre
norul luptătorilor japonezi Ta- 
kitama Yukitaka. Vorbește en
glezește. căutînd cele mai ni-

„Dacă mi-ati cere 
numărul lor 
vă răspund, 
! Dincolo de 
de care nu 

dată fiind valoa-

nu 
ații
as- 

tre-

că nc-a dai 
ne intilnim s' 
în cel mai fru- 
lume — acela

ambianta 
obținerea 
bune.
împliniri

un scurt dialog 
numărul 1 (sub 
a noii campioa-

campioană a

bună

merite cuvinte, mereu superla
tive : „Cel dinții contact cu 
Bucureștiul m-a entuziasmat, 
Dur si simplu. E un oraș im
presionant, iar locuitorii săi sînt 
oameni cu zimbetul ne buze si 
inima deschisă. Am descoperit 
un popor minunat, de o mare 
hărnicie". Si, spre exemplifica
re. ne spune că aici. în Sat. i 
s-a părut că se află într-un 
stup de albine. Gazdele si-aiu 
știut perfect rostul, asa încit 
oaspetelui să nu-i lipsească ni
mic. chiar dacă se afla la mii 
Si mii de kilometri de casă.

Dacă ne luăm după actul de 
identitate, nici Akinola Fatile 
nu mai e foarte tînăr. Dar șe
ful delegației Nigeriei s-a sim
ții. mărturisește, ca la 20 de 
ani „în ospitalierul București, 
unde totul a fost excelent. Și 
ambianta, și valoarea perfor
mantelor. Am mai văzut o e- 
ditie a Universiadei si pot face, 
de aceea, o comparație, consi
dered ediția bucureșteană de 
un nivel superior".

Li Ning (R. P. Chineza) 
confirmat clasa internațională, 

ciștigind la inele
-Cia-io înseamă „hai, cu 

putere" sau „cu dirzenie". 
Țungo înseamnă China iar „te* 
— „echipa", ne-a tradus inter
pretul.

Se juca finala România — 
Cuba. Prietenii noștiri chinezi 
din tribune scandau 
Romania-te“. Nu mai 
nevoie de traducere, 
geam încurajarea prietenească 
ce se făcea voleibaliștilor noș
tri !...

„Cia-io 
aveam 
înțele-

SPORTIVITATEA PUBLICULUI:
JEAN-PAUL CLEMANQON 

(Franța), președinte al Sub-co- 
misiei tehnice de water-polo 
din cadrul F.I S.U., a îndeplinit 
la București funcțiunea de di
rector al turneului de polo, or
ganizat în cadrul Universiadei 
’81. într-o. scurtă 
Ia sfîrșitul competiției, 
cutorul nostru francez 
amabilitatea de a ne 
următoarele :

„Turneul de polo a 
o excelentă calitate. Și 
spun aceasta, nu mă refer doar 
la valoarea competitorilor, ci 
și la universalitatea compe
tiției : cele mai puternice echi
pe din America (S.U.A., Cuba, 
Canada, Mexic), cele mai bune 
din Asia ( R. P. Chineză și 
Japonia) și, firește, toate ce-

convorbire, 
interlo- 

a avut 
declara
fost de 

cînd

lelalte reprezentind țările cu 
mare tradiție in water-polo-ul 
european, cu o singură excep
ție — Italia — au fost in- 
România. Vă miră poate că nu 
am numit Franța, dar pot să 
vă spun că deși avem înotă
tori buni, nu sîntem in măsură, 
deocamdată cel puțin, să ali
niem o formație competitivă 
la nivel ridicat. Poate, in vi
itor. Cred că turneul din ca
drul Universiadei a făcut o 
foarte bună propagandă jocu
lui de polo, contribuind la pro
pășirea acestui joc sportiv 
mult iubit de studenți. Toate 
echipele au jucat bine, cele 
din grupa A, mai ales, deta- 
șîndu-se formațiile Cubei — O 
învingătoare merituoasă, State
lor Unite, României și Uniunii

ADMIRABILA
Sovietice, oricare dintre ele 
puțind termina pe primul loc. 
Surprinzător de echilibrate for
țele in întrecere, inclusiv Iugo
slavia și Ungaria. Aș dori să 
relev, de asemenea, progresul 
înregistrat de echipele din A- 
sla. Organizarea a fost perfec
tă, iar disciplina și sportivi
tatea publicului — admirabile. 
Iată de ce socotesc că aici, la 
București, am asistat la una 
dintre cele mai importante în
treceri de polo".

Fotografiile din acest numărau 
fost realizate de :
Dragoț NEAGU, Ion MIHĂI- 
CA, Vasile BAGE AC



„DRUMEȚIA, SURSĂ DL SĂNĂTATE, DL VIGOARE EIZICĂ Șl MORALĂ..."
MARTIN OCHS din lașiconchide dr.

Dr. Martin Ochs face parte 
dlntr-o familie de medici ieșeni; 
o familie îndrăgostită de natură. 
Bunicul și tatăl au colindat o 
viață (per pedes) pe urmele lui... 
Calistrat Hogaș, prin munții 
Neamțului, sau pe urmele lui 
Ion Creangă, prin Humulești, Pi
pirig și Broșteni. Fiul a mers 
mai departe, făcînd cunoștință 
cu întregul lanț carpatic...

Dc peste trei decenii de cînd 
acordă asistență medicală sporti
vilor din Iași, dr. Martin Ochs 
caută, în scurtele sale răgazuri, 
să evadeze în natură, cu predi
lecție către munte, pasiunea sa 
ardentă. A urcat de zeci de ori 
în Ceahlău („Am ajuns să-i cu
nosc /toate tainele, toate potecile 
pe care le-am parcurs chiar și 
în nopțile cu ceață..."), în Rodna 
(„cit mai aproape de cer..."), a 

străbătut în lung și în lat Bu- 
cegii („Din păcate tot mai lip
siți de poezie, prin vertiginoasa 
lor urbanizare../1), a mers pe cul
mile adeseori înzăpezite ale Fă
gărașului („avînd, într-o parte, 
perspectiva bătrînului Danubiu, 
iar în cealaltă Apusenii, o ima
gine fără egal, de o măreție care 
te înfioară !...“), a făcut popas în 
Retezat („unde liniștea este de
plină, stenică, reconfortantă..."), a 
luat cunoștință cu ,,perla" mun
ților Banatului, Semenicul („cu 
cele mai primitoare pîrtii de 
schi !“), s-a oprit deseori în 
Vrancea („Mama Vrîncioaia, 
dac-ar trăi, s-ar minuna de cum 
se înfățișează azi mîndrele așe
zări pitulate printre coline...").

C.S.M. SUCEAVA NĂDĂJDUIEȘTE SĂ RĂMÎNĂ
PE PRIMĂ SCENĂ Â
Așadar, reprezentanta rugbyului 

din Tara de Sus a Moldovei, 
C.S.M. Suceava, se află din nou 
printre divizionarele ,,A“. Pre
zent în două ediții în elita 
rugbyului nostru (1972/73 șl 
1977/78) „15“-le sucevean este
decis ca de data aceasta să râ- 
mlnă un timp 'mai îndelungat In 
primul eșalon.

„Este o dorință și o nădejde 
absolut firească !“ — tine să sub
linieze tînărul și ambițiosul an
trenor al noii promovate, prof, 
ștefan Ionescu, realmente îndră
gostit de balonul oval.

în linii mari C.S.M. Suceava 
dispune de același lot cu care in 
1978 părăsea Divizia ,,A“. Intre 
timp, însă, foarte tinerii jucători 
de atunci au acumulat no; cunoș
tințe, s-au maturizat. Reintrarea 
în ,.A“ s-a realizat după alte 
două tentative de a reveni în 
prima divizie, în 1979 — cînd a 
ocupat locul secund, după Glo
ria Buzău, si n-a ..prins" turneul 
de baraj — și în 1980, în dispută 
directă pentru baraj tot cu bu- 
zoienii : 4—6 la Buzău șl 11—10 
la Suceava 1 Acum, în fine. ® 
promovare mult mal ușoară, cu 
13 meciuri cîștigate (din 14) și 
un punctaveraj remarcabil

DE CE SÎNT ÎN SCĂDERE PERFORMANTELE 
BOXERILOR DE LA FARUL CONSTANȚA?

Boxerii constănteni s-au a- 
flat, aproape dintotdeauna, prin
tre cei mai redutabili din tară. 
Tradiția acestui sport e înde
lungată pe malurile mării. In 
ultimii 10—15 ani pugiliștii de 
la Farul Constanța au înregis
trat performanțe dintre cele 
mai bune. Mulți dintre ei au 
îmbrăcat tricoul de campion 
sau pe cel al echipei reprezen
tative. Succesele boxului con- 
stăntean nu pot fi separate de 
numele unor sportivi ca Ion 
Dinu. Mihai Aurel, Aurel Ilies
cu, Alexandru Tirboi, Ilie Das- 
călu, Memet Iuseim, Faredim 
Ibraim ș.a. Izbînzile pugiliști- 
lor de la Farul se datorează 
și muncii unor apreciați teh
nicieni ca Nicolae Buzea (în 
trecut) sau prof. Adrian Teo- 
doresej.

Totuși. în ultima perioadă (de 
un an-doi) rezultatele secției 
sînt în recul. Vitrina clubului 
nu mai este atit de bogată in 
trofee ca altă dată. Titlul de 
campion național al lui Săli 
Adem (semimuscă) cucerit a- 
nul trecut, pare solitar. La e- 
diția jubiliară a ..Centurii de 
aur“ nici un pugilist de la 
Farul nu a urcat pe podiumul 
de premiere ! Aceste nereușite 
au determinat forul de specia
litate și organele sportive lo
cale să tragă un semnal de a- 
larmă.

Pe antrenorul Adrian Teo- 
dorescu l-am găsit la sală, in 
plină lecție de antrenament. E- 
levii săi executau un program 
intens, bine dozat, cu elemente 
specifice. Săli Adcm, Ion Că- 
nrărescu. Dănnt Gontariu, Aii 
Izmail. Marcel Mihalâche. Ion 
Corneanu. Florca Zamfir, Ni
colae Grigore si alții munceau 
fără menajamente, cu gîndul la 
viitoarele confruntări. Alături

In apartamentul său din Aleea 
Păcurari 12 B, probele, mărturiile 
despre această înfrățire a medi
cului cu natura te șochează de 
la primul pas. Fragmente de roci, 
obiecte de artizanat popular, 
multe fotografii. Frumusețea uni
că a Carpaților noștri a fost 
imortalizată în mii de imagini. 
Singurul care l-ar putea concura 
pe dr. Martin Ochs poate fi doar 
neobositul nostru alpinist Emi- 
lian Cristea, maestru emerit al 
sportului.

Medicul ieșean a colindat, însă, 
șl alte meleaguri montane. A 
fost în Tatra, in munții Turin- 
glei, în Vosgi, în Alpii italieni. 
Nu s-a mal Întors, insă, pe acolo 
„pentru că nimic nu se aseamă
nă cu Carpații noștri, nimic nu-1 
egalează în frumusețe. Pe ori
unde al străbate Carpații, ospe- 
ția românească este fără margini. 
Odată, pe rîul Viser, lingă Sighe- 
tul Marmației, un muncitor cefe
rist a stăruit să rămin la el cit 
poftesc. Iar la plecare mi-a um
plut desaga cu merinde...»

Cu atîtea trofee și mai ales cu 
un har inegalabil de povestitor, 
dr. Martin Ochs și-a format 
chiar dintre sportivi, dintre pa- 
ciențli săi, mulțl adepțl ai turis
mului montan. Sint atlețl, luptă
tori, rugbyștl. Unii îl însoțesc pe 
cărările de munte din vecinăta
tea unor tabere de odihnă, alții 
la Bîrnova, acest adevărat plă- 
mîn aflat în apropierea marelui 
oraș de pe Bahlui. Tot mai multi 
tineri sportivi apreciază drumeția 
montană ca o îndeletnicire nu 
numai agreabilă, dar și utilă pen-

RUGBÎULOI NOSTRU!
(222—33), realizat în proporție de 
90 la sută prin eseuri !

Priceput, dar modest, prof. 
Stefan Ionescu consideră că me
ritul revenirii echipei C.S.M. 
Suceava în prima divizie apar
ține jucătorilor în proporție de 
90 la sută, iar lui mai puțin... 
Sportivii sînt, însă, de altă pă
rere. Dumitru Grig, căpitanul e- 
chipei, exprimînd de fapt opinia 
întregului lot consideră că 
„succesul formației noastre n-ar 
fi fost posibil fără o unitate 
morală desăvîrșită între jucători 
și antrenor, la care trebuie să 
asociem sprijinul larg, perma
nent, al conducerii secției, asi
gurat <le prof. Eugen Pleșca, în 
calitate de președinte, ing. Dan 
Burac, vicepreședinte, al condu
cerii clubului, prin prof. Valeriu 
Dura. Un sprijin care asigură 
condiții excelente de pregătire — 
un teren propriu, Ia complexul 
sportiv „Unirea", material și 
echipament din abundență".

Iată realități care explică reuși
ta echipei C.S.M. Suceava și dă 
de înțeles totodată că dorința ei 
de a se menține pe prima scenă 
a rugbyulul românesc este pe 
deplin realistă !

T. St.

de ei cîțiva juniori deprindeau 
tainele boxului, dar trebuie 
remarcat că toți componenții 
secției sînt tineri, nici unul ne- 
avînd mai mult de 22—23 de 
ani. iar foarte tinerii Mihai Va
lentin și Ion Ferariu se anunță 
autentice speranțe ale pugilis- 
mului constănțean.

Dar, despre cauzele stagnă
rii, de moment se zice, ale 
performanțelor secției am avut 
o discuție cu președintele Con
siliului Județean pentru Educa
ție Fizică și Sport, Dumitru 
Ivan, care ne-a spus : „Este o 
situație trecătoare. Doar apa
rent sîntem în scădere, dar să 
nu se uite că «artileria noastră 
grea* a abandonat activitatea, 
că schimbul dc generații nu se 
face cit ai bale din palme. 
Băieții care s-au retras nu pot 
fi inlocuiți imediat, iar anul 
trecut am cucerit un titlu de 
campion, iar ediția anului in 
curs nu s-a disputat încă. Se 
știe, depistarea și formarea u- 
nui boxer de valoare nu se 
face în 2—3 ani. Pentru aceas
ta se cere răbdare, multă, ex
trem de mullă muncă și, nu 
în ultimul rind, talent pedago
gic, calități pe care antrenorul 
secției de la Farul le posedă 
din belșug".

Din constatările noastre : • 
sala de antrenament are un as
pect necorespunzător ; ® echi
pamentul sportivilor și mate
rialele ajutătoare suferă de o 
uzură înaintată ; • din convor
birile purtate cu factorii in
teresați de viața pugilistică 
constănteană a reieșit necesi
tatea înființării — avînd în ve
dere tradiția îndelungată — a 
unui Box-Club etc.

Avem convingerea că boxul 
constănțean are mari resurse, 
că toate organele cu atribuții 
vor conlucra pentru readuce
rea acestui îndrăgit și popular 
sport în prim-planul atenției și 
al preocupărilor.

Pcul IOVAN 

tru sănătatea trupului și a spi
ritului.

Acest medic sportiv de o fac
tură deosebită trăiește, însă, pe 
undeva, un regret, atunci cînd 
se gîndește cum înțeleg unii să 
practice turismul de munte : „Mai 
întilneștl uneori grupuri care o- 
dată instalate in cabane, scot din 
rucsacuri băuturi alcoolice, iar 
tranzistoarele le amplifică la ma
ximum. Recunoști repede între 
aceștia turiști care n-au nici o 
chemare, nimic comun cu mun
tele, cu natura..."

Sigur, medicul ieșean nu se fe
rește să dea și soluții, care tre
buie să le pună în practică cel 
însărcinați cu activitatea de or
ganizare a turismului de masă. 
Noi Înșine ne-am convins că în 
acest domeniu de activitate stă
ruie multe neajunsuri, care go
nesc din cabane pe adevărații iu
bitori al naturii și ai muntelui.

„Să nu mergem prea departe, 
ci să răminem ta perimetrul la
șului, la Birnova pe care am e- 
vocat-o ! ta cabana aflată acolo 
băuturile alcoolice stat Ia bună 

vedere ; le găsești mal ușor dcclt 
o mincare caldă sau un ceai. Șl 
tot ta jurul lașului, zone turis
tice de o rară frumusețe rămin 
nevalorificate, se face prea puțin 
pentru cunoașterea lor : parcul 
natural de Ia „cerbărie", kilome
trii pătrați de pădure de la Poenl, 
zonele Ciric și Repedea. Cei peste 
300 000 de locuitori ai lașului, dc 
toate virstele, n-ar mal căuta 
aiurea, la zeci de kilometri, li
niștea unei zile de odihnă sau a 
unui concediu. Ar avea-o la doi 
pași de casă"...

Medicul sportiv din Iași, ple
dant Înflăcărat al turismului și 
drumeției pentru toți este ferm 
convins că o asemenoa situație 
se va rezolva cit de curînd. Pen
tru că o cer oamenii, nevoia lor 
de mișcare, de viață !

Tiberiu STAMA

ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE

EITA LOVIN SI ANISOARĂ CUSMIR ÎNVINGĂTOARE-» ■» J ->

ÎN „MAREEE PREMIU Al BUDAPESTEI"
BUDAPESTA, 30 (prin telex), 

în cadrul importantului concurs 
atletic internațional „Marele 
premiu al Budapestei", atletele 
românce au avut o comportare 
remarcabilă. Astfel, în cursa de 
800 m, la startul căreia au fost 
prezente citeva alergătoare^ de 
renume, campioana româncă 
Fița Lovin a obținut o victorie 
aplaudată. Ea a dominat clar 
întrecerea și a fost cronometra
tă în 1:57,73 (una dintre cele 
mai bune performanțe mondi
ale din acest sezon). Fița Lo
vin a fost urmată de recordma
na poloneză Jolanta Januchta 
— 1 ;59,14, sovietica Olga Mine- 
eva (medaliată cu argint la 
J.O. ’80) — 2:00,13 și bulgăroai- 
ca Zvetla Zlateva, fostă record
mană a lumii, — 2:00,63.

Un remarcabil succes au avut 
și cele două tinere săritoare in 
lungime, Anișoara Cușmir și 
Vali Ionescu, adică „medalia" 
de argint și, respectiv, bronz, 
la recenta Universiadă bucu- 
reșteană. Ele au ocupat prime
le două locuri ale clasamentu
lui cu 6.61 m — Cusmir si 6,54 
m — Ionescu. Pe locul 3, cam
pioana poloneză Anna Wlodarc- 
zyk (la J.O. a fost a 4-a cu 
6,95 m) a fost notată cu 6,44 m-

Cursa feminină de 1500 m 
care a reunit, de asemenea, ci
teva certe valori ale atletismu
lui internațional a oferit un 
duel extraordinar, in finiș, in
tre alergătoarea sovietică Olga 
Dvirna și românca Maricica 
Puică. Dvirna a cîștigat cu 
3:57,88 (cel mai bun. rezultat 
mondial al anului) in timp ce 
Puică a înregistrat cu 3:58,29 
recordul său personal (de notat 
că recordul țării, cronometrat 
manual, este de 3:58,2!). Pe 
locurile următoare: 3. Bukis 
(Polonia) 3:59,5, 4. Doina Me- 
linte (România) 4:03,70 (record

ATLETISM 9 In cadrul concur
sului de la Fornla (Italia), proba 
de 2 mile marș a fost cîștigată 
de italianul Maurizio Damiliano 
cu timpul de 11:59,56 (cea mai 
bună performanță mondială a se
zonului). Alte rezultate : înălțime
— Goode (S.U.A.) 2,25 m ; prăjină
— Leveur (Franța) 5,50 m ; 3000 m
— Fontanella (Italia) 7:54,75 ; 100 
m — King (S.U.A.) — 10,74.

CICLISM » După desfășurarea 
a 12 etape, in Turul Portugaliei 
pe primul loc se află Manuel 
Zeferino (Portugalia), urmat la 
10:19 de Santos (Portugalia). E- 
tapa a 12-a : Lamego — Sennora 
de Graca a fost cîștigată de Car
valho (Portugalia), care a par
curs 101 km in 3.09:12.

FOTBAL • intr-un meci ami
cal desfășurat la Halmstad. echipa 
Suediei a învins cu 1—0 (1—0) 
selecționata Finlandei. Unicul 
punct a fost marcat în minutul 
16 de Bjoerklund. S La Belo Ho
rizonte (Brazilia) în cadrul com
petiției pentru ..Cupa Libertado- 
res“, echipa Atletico Mineiro a

Campionatele mondiale de caiac-canoe

SPORTIVII ROMÂNI AU ÎNCEPUT 
ASALTUL SPRE LOCURILE FRUNTAȘE

NOTTINGHAM, 30 (prin te
lefon). Joi dimineața, la centrul 
nautic de la Holme Pierrepont 
s-a dat startul în cea de a 16-a 
ediție a campionatelor mondiala 
de caiac canoe. La întrecere 
sînt prezenți cei mai buni spe
cialiști ai genului din 34 de țâri 
din întreaga lume. Printre par
ticipant! multe nume cunoscu
te în arena mondială a caiacu
lui și canoei și, spre satisfac
ția noastră a celor ce însoțim 
delegația română, printre cele 
mai des rostite se află cel al 
multiplului campion olimpic și 
mondial Ivan Patzaichin, care 
face eforturi să dispară din ca
lea gazetarilor și a vînătorilor 
de autografe.

în reuniunea de debut a aces
tei mari competiții au avut loc 
seriile probelor de 1000 m la 
K 1. K 2, K 4, C 1. C 2 si K 1, 
K 2 fete (ambele pe 500 m). 
Așa cum ne așteptam toți re
prezentanții lotului nostru au 
realizat calificarea pentru se
mifinale dar, fiindcă există și 
un dar... am avut și un echipaj 
care va trebui să tragă încă o 
cursă de recalificare, cursă ce 
se va disputa seara.

Iată amănunte despre prime
le întreceri. Canoea de doi a 
lui Ivan Patzaichin și Toma 
Simionov a cîștigat seria sa cu 
cel mai bun timp al zilei (4:05), 
deși au avut vint contra, iar 
echipajele sovietice (4:14) și cel 

personal). 5. Waitz (Norvegia) 
4:03,34, 6. Weniger (Ungaria) 
4:08,73 — record național.

Iată alte rezultate: BĂRBAȚI: 
100 m: Lattany (SUA) 10,07; 
200 m: Floyd (SUA) 20,41; 400 
m: Cameron (Jamaica) 45,41, 
Mc Coy (SUA) 45,66; 800 m: 
Cook (M. Brit.) 1:45,42, Boit 
(Kenia) 1:45,89; 1500 m: Ovett 
(M. Brit.) 3:31,57, Khalifa (Su
dan) 3:34,96; 3000 m: Coghlan 
(Irl.) 7:44,99; 110 mg: Nehe- 
tniah (SUA) 13,39, Ivan (Ceh.) 
13,60; 400 mg: Lee (SUA) 49.72, 
King (SUA) 49,84; lungime: 
Szalma (Ung.) 7,82 m; triplu: 
Marlow (SUA) 16,73; înălțime: 
Nagel (RFG) 2,24 m, Peacock 
(SUA) 2,24 m; disc: Schmidt 
(RDG) 67,44; suliță: Tafelmeier 
(RFG) 88,34 m: FEMEI: 100 m: 
Kratochvilova (Ceh.) 11,19; 200 
m: Kratochvilova 22,25, Orosz 
(Ung.) 23,06 — record national; 
400 m: Zapriauova (Bul.) 52,41; 
înălțime; Bela (Ung.) 1,88 m.

ASTĂZI ÎNCEPE CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE TENIS DE

Cea de a 24-a ediție a Campio
natelor europene pentru juniori 
la tenis de masă debutează, as
tăzi, la Topolcany (Cehoslovacia). 
Speranțele jocului cu mingea de 
celuloid se vor întrece intr-o 
„rundă" care, după aprecierile 
specialiștilor, va fi mai echili
brată ca precedentele, avînd în 
vedere că și-au făcut apariția o 
serie de talente autentice.

Sînt prezenți la start juniori și 
cădeți din Austria, Bulgaria, Bel
gia, Polonia, U.R.S.S., Italia, Ce
hoslovacia, Franța, Luxemburg, 
Anglia, Olanda etc. Țara noastră 
va fi reprezentată de Alboiu Ma
ria, Iudith Rorbely (junioare I), 
Olga Nemeș, Kinga Lohr (cadete), 
Andras Fejer, Eugen Florescu,

@ TELEX @
învins cu 1—0 (1—0) formația O- 
limpia (Paraguay).

ÎNOT • Celebra înotătoare a- 
mericancă Tracy Caulkins a cîș
tigat 5 probe cu prilejul concur
sului desfășurat la Tuscalosa (A- 
labama). în cadrul acestei com
petiții, Caulkins a stabilit două noi 
recorduri ale S.U.A. în probele de 
100 și 200 m bras cu timpul de 
1:09,49 și 2:32,43. Ea a mai ter
minat învingătoare în proba de 
100 m spate cu 1:04,63, 100 m li
ber în 56,63 și 400 m mixt in 
4:43,47.

tenis © S-a stabilit ca finala 
grupei A. (zona europeană) a 
,.Cupei Davis" dintre echipele 
Spaniei și Ungariei să aibă loc 
între 18 și 20 septembrie la Aviles 
(Spania) © în . turneul feminin 
de la San Dicgo’ au fost înregis
trate următoarele rezultate : 
Tracy Austin (S.U.A.) — Suzy 
Jaeger (S.U.A.) 6—0, 6—0 :
Kathy Jordan (S.U.A.) — Terry 

al R.D. Germane (4:09) au tras 
doar pentru obținerea califică
rii în semifinale. Oricum, Ivan 
și Toma nu par a da prea 
multe speranțe adversarilor 
lor...

Canoistul Gheorghe Tilu a 
cîștigat seria și dreptul de a 
fi in semifinalele ce se vor dis
puta simbătă dimineața. Ion 
Bîrlădeanu a sosit in caiacul 
său pe locul trei in serie (care 
asigură calificarea), dar el nu 
a urmărit decît acest lucru. Ca
iacul fetelor Agalia Buhaev — 
Maria Ștefan a cîștigat ușor 
seria sa și le așteptăm sîmbă- 
tă cu evoluții la fel de bune. 
Caiacul de 4 alcătuit din 
Gheorghe Nițn, Vasile Dîba, 
Ion Geantă și Petricâ Dimofte 
a obținut și el dreptul de a fi 
prezent în semifinale, după o 
cursă in care n-a ridicat prea 
mult strocul. Concurind și la 
simplu Agafia Buhaev a sosit 
a doua în serie și așteaptă cu 
încredere cursa următoare. Sin
gurii care nu au obținut cali
ficarea direct, au fost Alexan
dru Giura și Nicolae Țicu care, 
sperăm ca în recalificări să 
realizeze obiectivul pentru care 
toti ceilalți sportivi români nu 
au avut probleme deosebite. 
Deci, putem spune că „flotila" 
noastră a pășit cu dreptul la 
această ediție a campionatelor 
mondiale...

Vladimir MORARU

COMPETIȚII ATLETICE 

ÎN LUNA AUGUST
Calendarul competițiilor atle- 

ților noștri in perioada imediat 
următoare cuprinde. între alte
le, următoarele acțiuni: — 31 
iulie — 2 august, concursul in
ternațional de juniori „Priete
nia", la Debrețin, 2 august, fi
nala „B“ a Cupei Europei — 
Bruno Zauli, la Pescara; 15—16 
august, concursul republican pe 
echipe „Cupa României", eta
pa a Ii-a (juniori de cat. a 
IlI-a), la Sibiu; 17—18 august, 
finala „Daciadei" și a campio
natului național pentru juniorii 
de cat. a 111-a, octatlon și pen
tatlon, la Sibiu; 20—23 august, 
campionatele europene de juni
ori, la Utrecht (Olanda); 28—30 
august, campionatele naționale 
ale juniorilor de cat. I, la 
București (in paralel au loc și 
campionatele naționale pentru 
tineret). Concursul republican 
„Cupa Eliberării", programat la 
Poiana Brașov, la 8—9 august, 
a fost amînat.

MASĂ JUNIORI
Mircea Nicorescu, Paul Haitian 
(juniori I), Vasile Florea, Călin 
Toma (cădeți).

Competiția va debuta cu între
cerile pe echipe. Formațiile noas
tre se află în grupele prelimina
rii cu Olanda, Danemarca, Franța, 
Luxemburg (cădeți) Iugoslavia, 
Polonia, Belgia, Spania (cadete), 
Olanda, Turcia, Norvegia (junio
ri), Iugoslavia, Austria, Irlanda 
(junioare).

La precedenta ediție, sportivii 
noștri s-au aflat printre medalia- 
ții competiției, ceea ce ne face 
să credem că și de aceeastă dată 
ei vor face totul pentru a se nu
măra printre fruntașii campiona
telor.

Holladay (S.U.A.) 6—2, 7—5 ; Bet- 
tina Bunge (R.F.G.) — Anne Ki- 
yomura (S.U.A.) 6—1, 6—4 ; Kate 
Lathan (S.U.A.) — Leslie Alien 
(S.U.A.) 6—2, 6—4 O In turul doi 
al turneului de la South Orange, 
spaniolul Manuel Orantes l-a e- 
liminat cu 6—3, 6—3 pe Ramesh 
Krishnan (India). Alte rezultate : 
Buehning (S.U.A.) — Witsken
(S.U.A.) 7—5, 6—4 ; Drewett (Aus
tralia) — Castellan (Argentina) 
6—2, 3—6, 7—6 ; Meyer (S.U.A.) — 
Case (Australia) 3—6, 6—4, 6—0 © 
Turneul de la North Conway din 
cadrul „Marelui premiu- al 
F.I.L.T.** a programat noi întîl- 
niri. Rezultate : Lendl (Cehoslo
vacia) — Bauer (S.U.A.) 7—5, 
6—4 ; Purcell (S.U.A.) — Kohl-
berg (Suedia) 6—4, 6—4 ; Dibs
(S.U.A.) — Strode (S.U.A.) 7—6, 
3—6, 6—4 ; Clerc (Argentina) —
Portcs (Franța) 7—6, 6—2 ; Vilas 
(Argentina) — Feigl (Austria) 
5—7, 6—4, 6—4 ; Damian! (Uru
guay) — Taygan (S.U.A.) 7—6.
G—3.



Pregătirile divizionarelor ,.A“ pentru noul campionat

S1EAUA A CIȘTIGAT CEA DL A 15-a EDIȚIE
A.S.A. TG. MURES ESTE DECISA SA...SUFLE ȘI-N IAURT 
PENTRU A EVITA FINALURILE EDIȚIILOR TRECUTE!

Unchias, 
veritabil 

,Un jucă-

Al patrulea meci de pregă
tire din actuala perioadă nre- 
competitională. A.S.A. Tg. Mu
res l-a susținut în compania 
divizionarei „A" clujene .,U“ si 
l-a cîstigat cu 1—0. nrintr-un 
gol marcat de Szabo în min. 
82. în această partidă formația 
utilizată, din primul minut, 
de antrenorii Atilla Erdogh si 
loan Czako a fost următoarea : 
Varo — Szabo, Ispir. Costin, 
Gal/ — Dulău. Boloni. Biro I 
— Both II. Bolba. Cernescu. 
Două întrebări apar, volens- 
nolens. după... citirea „ll“-lui 
din Tg. Mures. Mai întîi de 
toate, cine-i acest Costin. che
mat să înlocuiască ne unul din
tre cei mai vechi titulari ai e- 
chipei. „bătrinul" 
multi ani la rînd 
stîlp al apărării ?
tor de la Gaz metan Medias — 
ne spune antrenorul principal 
Erdogh — ci bune evoluții pe 
post de libero. Arc 25 de ani 
si. deci, suficientă experiență 
pentru a putea face fată rigo
rile/ primei divizii". O a doua 
întrebare îi vizează, desigur, pe 
cei doi tineri atacanti. Bolba Si 
Cernescu. transferați la Tg. 
Mures de la clubul bucurestean 
Steaua. „E adevărat, afirmă 
Erdogh. nc-a plecat un fun
daș foarte bun. Fodor. dar prin 
venirea Iui Cernescu si Bolba 
cred că vom întări serios ata
cul. compartimentul cei mai de
ficitar al echipei in campiona-

U. T. A. are o singură idee

VIAȚĂ LUNGĂ ÎN DIVIZIA „A“
„campania 
elită" în 

promovat !
U.T.A. a început 

pentru eșalonul de 
ziua în care a... _ ___ ....
Atunci și-a pus la punct un a- 
mănuntit „plan de asalt", vi- 
zînd întărirea lotului cu două- 
trei piese necesare si omogeni
zarea unei formații „care să 
reziste fără emoții altitudinii 
primei divizii, unde am lipsii 
doi ani", cum declară președin
tele clubului. Nicolae Blăgău. 
Prea multe nume noi n-au apă
rut în lotul echipei textiliste. 
A venit Kaiser, de la Olimpia, 
jucător de valoare si cu expe
riență s-a reîntors portarul 
Szabo. împrumutat la Rapid 
Arad, a fost promovat de la 
juniori Vuia si se mai duc 
încă tratative cu doi-trei jucă
tori din diviziile inferioare. Așa 
îneît. U.T.A. și-a început pre
gătirile cu următorii „alergători 
de cursă lungă": Dueadam, Lo
vas. Szabo. Bîtea. Bodi, 
Hirmler, Kaiser, Kukla, Giur- 
giv- Iova, Șchiopu, Vaczi. Mu-
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PERMANENTE I

Cel mai simplu șl popular sis
tem de joc — LOZUL IN PLIC, 
răsplătește cu regularitate perse
verența a tot mal numeroși par- 
ticipanți. Iată numai cîțiva dintre 
cei mai proaspeți posesori de 
AUTOTURISME, obținute la se
riile de Loz în plic aflate In vîn- 
zare : Cioabă Gabriel (satul ploș- 
tina, jud. Gorj), Pal Ecaterina 
(Năsăud), Mircea Anton (Buzău), 
Crucianu Costică (Podu Turcu
lui), Gheorghe Ion (com. Păuleș- 
ti, jud. Prahova), Amăriuței Va- 
sile (Iași), Pătru Marin (satul 
Cornățel. jud. Argeș) și Caraian 
Nicolae (com. Cojasca, jud. Dîm
bovița) — „Dacia 1300“ ; Mihăiasa 
Nicolai (com. Vînători, jud. 
Neamț), Racz Pavel (Arad) și 
Bălăci Constantin (sat Virteșcoiu, 
jud. Vrancea) — „Trabant 601". 
La sate șl orașe, la munte și la 
mare, LOZUL IN PLIC oferă tu
turor posibilitatea de a obține 
succese asemănătoarei Se știe, 
Insă, că... NUMAI CINE JOACA 
POATE CIȘTIGA !

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 31 iulie 1981, se televizează 
in direct începînd de la ora 18,20.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 24 IULIE 1981 
Categoria 1 : 1 variantă 25% 

(autoturism Dacia 1300) ; cate- 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

2 variante 100% 
și 7 variante 25% 

; categoria 3 : 16,50 
; categoria 4 :

categoria 5 : 
categoria 6 : 
categoria X :

goria 2 :
23.652 lei
5.913 lei ;
5.375 Iei ;
3.196 lei ;
680 lei ;
313 lei ; i
100 lei.

Report la
278.936 lei.

Autoturismul
la categoria 1, realizat pe un 
bilet jucat 25%, a revenit par
ticipantului ȘTEFAN RUSU din 
București.

27,75
130,50
233.25
1.573

1 :categoria
„Dacia 1300“ de

lele trecute. Mai mult, titulari
zarea lor va duce implicit si 
Ia o stabilitate a liniei de mij
loc".

După răspunsurile date la cele 
două întrebări, tînărul antrenor 
Atilla Erdogh s-a mai refe
rit printre altele și la pregă
tirea pe care lotul echipei (din 
care mai fac parte Biro II. Un- 
chias, Hajnal. Vigu. Ilie Cos- 
tel. Fazekaș. Covaci și Groza, 
ultimul promovat de la Chimi
ca Tîrnăveni. divizionara „B“ 
cu care A.S.A. continuă să co
laboreze fructuos. în schimbul 
acestuia treeînd. la Chimica, 
Munteanul l-a făcut, ca si în 
anii precedents la Sovata. unde 
i s-au creat excelente condiții, 
precum și Ia eforturile ce tre
buie făcute pe toate planurile 
pentru a nu se mai ajunge în 
situația precară de la sfîrsitul 
campionatelor 1979/1980 si 1980/ 
1981. dnd A.S.A. s-a salvat in 
extremis, după victorii obținu
te în ultima etapă !

„Am muncit cu o mai mare 
responsabilitate — susține an
trenorul mureșenilor — si. sin
cer să fiu. nu cred că vom 
mai avea in viitor atit de multe 
surprize 
nionatul

A.S.A. 
program 
primele patru etape, 
din Tg. Mures va 
toate cele trei performere ale 
campionatului trecut. Cu Uni-

neplăcute ea in cani- 
trecut".

va avea un început de 
foarte, foarte greu. în 

echipa 
intîlni pe

în
caracterizează

același lu- 
Si in nri- 

pregătirc 
recuperare.

sat. Tisa. Cura, Csordas. Mar
cu, Tirban. Vușcan. Vuia. „Un 
Iot care s-a otelit în divizia 
secundă, care s-a omogenizat
sufletește si a cîstigat un plus 
de tărie fizică, de răutate 
sensul necesar fotbalului com
petitiv !“, îsi _ 
elevii antrenorul Ștefan Czako, 
cel care a fost lăsat la condu
cerea echjpei, împreună cu se
cundul I. Pătrascu. în virtutea 
respectului pentru munca depu
să de cei doi tineri tehnicieni.

U.T.A. a „fugit" pentru 12 
zile la Poiana Brasov. De ce 
sub Postăvar și nu mai aproa
pe. Ia Moneasa 7 — a fost o în
trebare pusă de mai multi. 
„Pentru că dacă, la Moneasa, 
aveam condiții foarte bune de 
cazare si hrană, nu 
cru ii putem spune 
vinta condiții'or de 
si. mai ales, de ______ _
Plus ozonificarea superioară a 
Poianei !“ — a venit răspun
sul conducerii echipei de pe 
Mureș. între traseele montane, 
saună si jocurile de pregătire 
începute chiar în „perioada 
Poiana", a apărut și programul 
turului, si U.T.A. a înțeles că 
o așteaptă un start foarte greu, 
cu două deplasări în primele 
trei etape, dintre care una în 
curtea campioanei. „Nu ne-am 
făcut o clipă iluzia că vom 
avea o viată ușoară în primul 
an de revenire in ! Startul 
acesta amplifică responsabilita
tea fiecăruia. Debutăm in fala 
unei revelații a ultimului cam
pionat. echipa Iui Lucescu. ju
căm în deplasare, primul meci, 
în fața altei revelații, F.C. Olt, 
si ne prezentăm la „examenul

F.C. CONSTANTA — RA
CING CLUB BEIRUT 4—2 
(2—1). Au înscris Nistor (min. 
30). Turcu (min. 44). L Moldo
van (min. 46). Petcu (min. 85), 
respectiv Mahul (min. 18). Ka- 
rati (min. 90).

F.C. Constanta a utilizat for
mația : Costas (Lascu) — Cara- 
malău, Antonescu. Nistor (Con- 
stantinescu). Turcu — Gache, 
Drogeanu Mănăilă (Cănănău) 
— Petcu, Mărculescu (Bătri- 
neanu). Buduru (I. Moldovan).

In deschiderea acestui meci 
s-au întâlnit F.C. Constanta (ti- 
neret-sperante) si I.M.U.M. 
Medgidia. Oaspeții au cîstigat 
cu 5—1 (2—0). Autorii goluri
lor : Catrina 3, Bărcus 2. pen
tru învingători. Mihale (din 
11 m) pentru învinși. (C. PO
PA — coresp.)

U.T.A. — CELIC ZENICA 
(Iugoslavia) 1—2 (1—1). Joc viu 
disputat pînă la sfîrsit 
oaspeții au înscris golul 
riei. Au marcat : Coras 
43). respectiv Zubovici 
28) si Ibrasimovici (min.

U.T.A. a aliniat 
echipă : Dueadam 

cînd 
victo- 
(min. 
(min 

88) 
următoarea 
— Bîlea.

ale

versitatca va juca acasă, sîm- 
bătă 8 august. în etapa de de
but. iar cu Dinamo si F.C. Ar
geș — în deplasare. între par
tidele cu „locurile 2 Si 3"
ediției trecute. A.S.A. va evo
lua. pe teren propriu. în com
pania Chimiei, pe care nici a- 
nul trecut n-a învins-o ! Dar...

„Vom sufla si-n iaurt anul a- 
cesta conchidea, la rîndul lui. 
căpitanul Cornel Cacovean. 
locțiitor al șefului clubului. 
A m căutat să completăm lo
tul cu jucătorii necesari pen
tru posturile deficitare si în
deosebi să întărim coeziunea 
sufletească a colectivului. Si
gur. mai sînt destule probleme 
de rezolvat, dar sperăm cu 
toții, cei ce îndrăgesc si susțin 
echipa A.S.A.. să nu mai ajun
gem în situația lui...... a fi sau
a nu fi" din ultima etapă".

O promisiune în concordantă 
cu valoarea lotului, a unor ju
cători ca Ispir, Boloni. Vigu, 
Hajnal. Szabo, Both II. Biro I, 
în care iubitorii fotbalului din 
Tg. Mureș continuă să creadă, 
aceștia neuitînd că. 
numele echipei lor 
aflat de cîteva ori 
la sediul U.E.F.A..
pantă la competițiile europene 
intercluburi. Si așteaptă de Ia 
ei... reconfirmări de această na
tură. Nu e repetarea finalurilor 
din ultimele două campionate !

nu de mult, 
favorite s-a 
în urna de 
ca nartici-

Lourențiu DUMITRESCU

craiovean". E un test foarte 
greu, insă tot trebuia să jucăm 
cu aceste formații, odată si 
odată. Faptul că venim dintr-o 
serie a diviziei „B“ care a fost 
numită de unii o.„ grupă „B" 
a primei divizii, avînd in ve
dere numărul marc de ex-divi- 
zionare „A", ne poate da plusul 
de încredere de care avem 
nevoie. Și, mai ales, tinerețea 
formației ne face să credem că 
U.T.A. va rezista primului an, 
care pentru orice promovată 
este dificil din multe puncte 
de vedere". Această declarație 
a președintelui clubului. Ni
colae Blăgău, spune clar că 
U.T.A. este realistă. Nu-j plac 
vorbele mari, angajamentele 
spectaculoase. „Bătrâna doamnă" 

își pune toate speranțele în tine
rețea lotului, a cărui medie este 
de 24 de ani. în tinerețe și în 
muncă susținută, fără rabat. în 
angajarea fiecărui om din an
grenajul echipei cu maximă 
responsabilitate. Cu modestie 
Si seriozitate jucătorii arădeni 
pregătesc întilnirea cu eșalonul 
de elită, unii visînd la fru
moase amintiri tesute oe gazo
nul unde, cîndva. a fost elimi
nată Feyenoord. alții dornici 
să se lanseze spectaculos pe 
prima scenă fotbalistică a tării. 
Se pare că pe toti i-a unit 
greul drum al revenirii. că 
fiecare, de la „veterani" la ju
niori a învătat să se bată pen- 
tru o idee. Si singura idee a 
acestei echipe de frumoasă tra
diție. care se numește U.T.A.. 
este astăzi „viată lungă în pri
ma divizie a tării".

Mircea M. IONESCU

Kukla. Hirmler. Giurgiu — 
Kaiser, Vaczi. Coras — Cura, 

■ Csordas, Vesa. Au mai jucat :
Lovas. Șebiopu. Bodi si Marcu.
Mîine. la Arad. U.T.A. va juca 
cu Jiul Petroșani. (N. STRĂ- 
JAN — coresp.)
• CORVINUL HUNEDOARA

— STAHL RIESA (R.D.G.) 
5—2 (3—0). Meciul s-a disputat 

MECIURI AMICALE
miercuri dună amiază. Golurile 
au fost realizate de Andone 
(min. 8 și 9). Dumitriu IV 
(min. 28). Rednic (min. 76), 
Lucescu (min. 78). respectiv 
Henning (min. 76) și Borner 
(min. 89). înainte de începerea 
partidei. M. Paseu. președintele 
clubului Corvinul. și toti jucă
torii hunedoreni l-au felicitat 
călduros pe Mircea Lucescu. 
care. în acea zi. a împlinit 36 
de ani.
• GLORIA BUZĂU — 

MASSRY (EGIPT) 0—1 (0—1).

Fodor (Steaua) și Stroe (Sportul studențesc) într-unul din nu
meroasele dueluri ciștigate de fundașul militar.

Foto : D. NEAGU
învingătoare în etapa de 

marți, disputată la Ploiești 
Steaua si Sportul studențesc 
s-au întîlnit Ieri după-amiază. 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală. în finala „Cupei mu
nicipiului București". Victoria 
și trofeul pus în joc au reve
nit echipei antrenată de Traian 
Ionesou si Nicolae Pantea la 
capătul unei dispute cu prea 
puține virtuți spectaculare care 
a avut, totuși, meritul că a ți
nut. pînă în final sub semnul 
întrebării rezultatul întîlnirii. 
Pentru că Steaua a înscris un 
gol. încă din minutul 10 și a- 
cesta a rezistat, timp de 80 de 
minute în ciuda numeroaselor 
încercări ale studenților bucu- 
resteni de a obține măcar ega
litatea și dreptul de a benefi
cia de șansa loviturilor de la 
11 metri. Steaua nu a mai ree
ditat comportarea din meciul 
disputat în urmă cu două zile, 
în care 
Vulcan, 
evoluat, 
crispați, 
de

a dispus de Progresul 
Tinerii săi jucători au 

chiar de la început, 
poate si impresionați 

_ ambianta sărbătorească a 
festivității de închidere a Uni
versiadei si de numărul mare 
de spectatori din tribune, apro
ximativ 60.000. la începutul 
partidei. Se pare, de asemenea, 
că si căldura a constituit un 
adversar mai greu de depășit. 
In schimb, ca si în meciul de 
marți de la Ploiești, fotbaliștii 
militari au luptat cu multă ar
doare pentru rezultat si succe
sul lor în fata unei echipe mai 
mature, care a eliminat din 
competiție pe Dinamo, este, fă
ră îndoială, remarcabil. învinsă 
Sportul studențesc — ieri doar 
cu Mircea Sandu recuperat din 
cei sase titulari absenți în me
ciul precedent — a arătat că. 
si în aceste condiții, rămîne o 
formație robustă, cu o idee de 
ioc modernă, cu o mare forță 
de exprimare. Echipa antrenată 
de Ion Voica si Stelian Titeica 
a dominat mai mult, a cîstigat 
majoritatea duelurilor în zona 
de construcție a jocului, dar s-a 
dovedit mult prea neinsnirată 
în fazele de poartă, ratind nu
meroase si mari ocazii de gol.

Meciul a avut o primă repri
ză echilibrată desfășurată în- 
tr-un tempou mai lent. Steaua, 
cu un plus de incisivitate, din 
start, reușește să înscrie. în 
minutul 10. unicul gol al parti-

Unicul gol a fost realizat de 
Gouda (min. 38). (D .SOARE — 
— coresp.)

• TURNEUL ECHIPEI 
KARL MARX STADT. Săptă- 
mîna viitoare, formația Karl 
Marx Stadt (R.D. Germană) va 
întreprinde un turneu de me
ciuri amicale în tara noastră. 
Primul joc. la Bacău, cu

fi desemnați

3—1 (0—1).

Sport club, pe 5 august. în zi
lele de 9 si 12 august oaspeții 
vor juca în compania unor ad
versari care vor 
ulterior,

O CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
F.C.M. GALATI
Autorii golurilor : Jelescu (min. 
52). Leancă (min. 69). Nită 
(min. 82). respectiv Balaban 
(min. 40).
• DELTA TULCEA — Ș.N. 

TULCEA 1—0 (0—0). A marcat 
Tănase (min. 62). (P. COMȘA
— coresp.)

a

avînd mai

dei prin I. Mureșan care a tri
mis cu capul precis, la colt, fă- 
cînd inutilă intervenția lui La- 
zăr. Ceva mai tîrziu, începînd 
din minutul 25. Sportul studen
țesc se hotărăște să iasă din 
jocul de așteptare practicat pî
nă atunci, si are de trei ori 
ocazia să realizeze egalitatea pe 
tabela de marcaj. Ratează însă 
de două ori. în min. 30 si 43, 
Bueurescu. iar în min. 44 se o- 
pune Nitu la sulul precis si pu
ternic expediat de Șerbănică. 
După pauză, tribunele s-au mai 
rărit. în schimb partida a fost 
ceva mai alertă si mai atractivă. 
Sportul studențesc.
mult inițiativa, s-a găsit de nu 
mai puțin de sase ori în fata 
golului egalizator : în min. 52 
prin Bueurescu. în min. 53 prin 
Șerbănică. în min. 58 prin Că- 
toi. în min. 62 si 66 prin M. 
Sandu si. mai ales în min. 70 
prin Bueurescu. singur cu por
tarul Toma în fată ! La rîndul 
său. Steaua a avut Si ea posi
bilitatea să se desprindă si să 
privească cu mai multă liniște 
finalul întîlnirii, dar Balint a 
ratat o bună ocazie în min. 63, 
Marcu n-a reușit să-1 învingă 
pe Lazăr. la capătul unei curse 
deosebit de 
min. 65. iar 
al aceluiași 
aproape de 
Constantinescu.
astfel. învingătoare de justele. 
Steaua a cîstigat cca de a 15-a 
ediție a „Cupei municipiului 
Bucuresți". O performantă care 
poate constitui un stimulent in 
acțiunea dc reconstrucție a e- 
chipei începută de antrenorul 
Traian Ionescu.

Arbitrul Mihai Crutescu. aju
tat la tuse de St. Dinu si M. 
Stan, toti din București, a con
dus foarte bine următoarele 
formații : STEAUA : NIȚU 
(min. 46. TOMA) — Anghelini. 
FI. Marin. Iovan. FODOR — A. 
Stoica. Balint. I. MURESAN — 
Flarea (min. 50 Udrică ; min. 
75 Minea). Sertov. MARCU ; 
SPORTUL STUDENȚESC: LA- 
ZĂR — M. Mihai. Cmstanti- 
nescu. O. IONESCU. Tănăses- 
cu (min. 82 Marinescu) — SER- 
BĂNICA (min. 84 Smărăndoiu). 
CĂTOI. A. Munteanu (min. 78 
Nită) — Stroe. M. Sandu, 
Bueurescu (min. 72 Predoi).

< 
Mihai IONESCU

spectaculoase. in 
in min. 87. un șut 
Marcu a fost scos 
ne linia porții. de 

în corner. Si

• PANDURII TG. JIU — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—5 (2—5). Au marcat : Rădoi, 
Turcas si Croitoru. respectiv
— Păuna, Bălăci si Irimescu 
(3). Campioana a folosit urmă
toarea formație : Lung — Pu- 
rima. Tilihoi. Ispas Donosc — 
Geolgău. Irimescu. Bălăci — 
Crișan. Cîrtu. Păuna. Au mai 
jucat : Boldici. Ad. Popescu, 
Cioroianu. Firănescu si Trifu. 
(P. CRISTEA — coresp.)
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — C.F.R. TIMIȘOARA 3—0 
(2—0). Au înscris : Anghel
(min. 26). Cotec (min. 44) si 
Murar (min. 66 din 11 m). Sim- 
bătă si duminică Pe terenul 
C.F.R.. va avea loc ..Cupa 
C.F.R.". la care vor lua parte 
Olimpia Satu Mare Pandurii 
Tg. Jiu. U.M. Timișoara si 
C.F.R. Timișoara. (C. CREȚU
— coresp.)

Sportul Pog.ii 7-a



GRANDIOSUL FESTIVAL SPORTIV AL UNIVERSIADEI '81A LUAT SFlRSIT
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Steagul F.I.S.U. este adus pe stadion pentru a fi predat viitorilor 
organizatori ai Universiadei

0 EMOȚIONANTA DESPĂRȚIRE DE J.M.U. DE VARĂy

MULȚUMESC, BUCUREȘTI

mare competiție spor

ei istoriei bătrînei, dar, 
de tinerei urbe a

y

Această frumoasă manifes
tare care a marcat grandiosul 
moment final al Universiadei 
’SI București a cuprins și 
două inspirate ansambluri de 
gimnastică, ambele susținute 
excelent pe două planuri. Mai 
întii a fost culoarea. Culoarea 
costumelor, d eșarfelor, a com
binațiilor de costume. Și apoi 
a fost muzica. O muzică super
bă. tinerească, antrenantă, spe
cifică tineretului participant la 
această . _
tivă, a cărei desfășurare se va 
înscrie, fără discuție, în cartea 
de aur ................. ' '
totuși, atît 
Bucureștiului.

După ce cei 85 de stegari ai 
țărilor participante au părăsit 
stadionul, un uriaș semicerc, 
format din steagurile albe cu 
insigna F.I.S.U., a alcătuit un 
fel de cortină, din spatele că
reia au pătruns pe uriașa sce
nă de gazon verde a stadio
nului cel mai mici dintre par
ticipanta la manifestările după 
amiezei finale u Universiadei. 
Sînt pionierii Capitalei, îm- 
brăcați în alb-roșu, băieții și în 
alb-albastru fetele. Spus așa, 
cu cuvinte simple, este foarte 
greu de cuprins în alb-negrul 
cernelii de tipar îneîntătoarea 
potriv *.lă a acestor culori, fă

cută din nuanțele roșului de mac 
și al albăstruiul de cer senin. 
Și deodată, în ritmul antrenant 
al muzicii, copiii (am aflat, și 
consemnăm acest lucru cu plă
cere, că sînt elevi ai școlilor 
din sectorul V al Bucureștiu
lui) încep o suită de dansuri, 
foarte frumoase, avînd mișcări 
din ritmurile tuturor meridia
nelor și temperamentelor. în
tregul ansamblu are viață, cu
loare, mai ales culoare. Și toc
mai cînd admirăm mai mult 
combinațiile de culori, ele se 
separă : băieții cu alb-roșul lor 
la mijloc, fetele cu alb-albas- 
trul lor pe lateral, în zona pe
luzelor. Din nou dans, mișcare, 
ritm. Miile de copii mimează 
sugestiv diferite sporturi, în
cheind cu un frumos salt și cu 
un strigăt : „Coș !". Băieții, 
formează apoi în mijlocul te
renului un uriaș porumbel alb. 
Doar ciocul este roșu. Apoi 
„aripile'' porumbelului încep să 
se miște, eșarfele albe încer- 
cînd să exprime zborul acestei 
păsări-simbol, dorința întregu
lui tineret din România socia
listă de a trăi, învăța și munci 
în PACE — cuvînt pe care-l 
strigă în cor, la finalul exer
cițiului lor.

Și din nou, uriașa „cortină"' 
albă formată in fața tribunei a

(Urmare din pag. 1)
sportive de înaltă valoare, cit 
si o suită de prestigioase reu
niuni cultural-stiintifice organi
zate împreună cu Federația In
ternațională a Spartului Uni
versitar —- toate acestea con- 
stituindu-se într-o expresie e- 
locventă a nobilelor idealuri ale 
tineretului de pretutindeni.

Permiteți-mi să exprim cele 
mai sincere mulțumiri tuturor 
participanților. sportivi și ofici
ali, — în mod deosebit Comi
tetului Executiv al Federației 
Internationale a Sportului Uni
versitar, reprezentanți ai pre
sei. radioului si televiziunii, 
pentru contribuția adusă la 
încununarea cu succes a Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
Vară — București 1981.

împreună cu dumneavoastră, 
poporul țării noastre, tineretul 
său, au făcut totul pentru ca 
Universiada ’81 — așa cum își 
exprima convingerea președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, în Mesajul adresat 
participanților la Jocurile Mon
diale Universitare de vară — 
să reprezinte o nouă contribuție 
la promovarea prieteniei și în
țelegerii dintre tinerii din toa
te țările, un aport de seamă 
la cauza nobilă a păcii și co
laborării internaționale.

sedoua din steagurile F.I.S.U. 
deschide, lăsind să pătrundă 
pe gazon ansamblul tineretului 
din București. O antrenantă 
muzică de dans animă acesta 
grupuri de tineri și tinere, 
țin în mîinile lor plăcuțe 
diferite culori. Este iarăși

ce 
de

, o 
simfonie a mișcării în culoare. 
Galben, roz, verde crud, oran
ge ca soarele în apus. Totul 
se schimbă cadențat. Totul de
curge superb, încîntînd ochiul 
și sufletul. Pe fondul muzicii 
foarte moderne, grupurile de 
pe gazon se mișcă cu precizie, 
formând diferite figuri geome
trice, cu aplecări și ridicări 
în... „undă", lăsind impresia 
unor uriașe valuri galbene, roz,
verzi sau orange. Se for-
mează în mijloc o fru-
moașă floare-simbol al tine-
reții și al gingășiei Și apoi
uriașa stemă a Universia-
dei ’81. Apoi își iau zborul
„ciorchini" de baloane, 
steagurile Universiadei 
într-o îngemănare de 
un steag alb pe care 
„LA REVEDERE"...

Ca răspuns, din tribuna spor
tivilor participanți, se ridică o 
pancartă albă pe care scrie : 
„MULȚUMESC BUCUREȘTI".

purtînd 
’81, iar 
baloane 

scria

Sîntem încredințați că veți 
duce în tarile dumneavoastră a- 
cest mesaj de pace al Româ
niei, al președintelui Nicoiae 
Ceaușescu, al sentimentelor de 
prietenie și caldă ospitalitate 
cu care poporul român, tine
retul său v-au înconjurat.

Vă urăm drum bun și împli
nirea tuturor năzuințelor ce vă 
animă, noi succese în activita
tea dumneavoastră viitoare 1“

în continuare, a vorbit, în 
limba română, președintele Fe
derației Internaționale a spor
tului Universitar, dr. Primo Ne
biolo :

„La încheierea Universiadei 
de la București doresc să mul
țumesc Comitetului de organi
zare, Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din Româ
nia, autorităților politice, spor
tive și civile, studenților și tu
turor celor care au contribuit 
la succesul organizării Jocuri
lor Mondiale Universitare de la 
București.

Doresc, de asemenea, să a- 
duc un omagiu și să exprim 
gratitudinea noastră domnului 
Nicoiae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care a avut amabilitatea de a 
accepta organizarea și patro
narea Universiadei de la Bucu
rești.

Această Universiadă a fost mi
nunat organizată, într-un mod 
impecabil, s-a bucurat de par
ticiparea miilor de sportivi din 
toată lumea. A fost o mare săr
bătoare a tinereții, care a 
vrut să demonstreze, dincolo 
de rezultatele tehnice, că ti
nerii vor să trăiască in seni
nătate și prietenie, dincolo da 
barierele ideologice, de rasă 
și religie. Exprimăm gratitudi
nea noastră poporului român, 
care ne-a oferit o caldă ospita
litate, de neuitat, precum și 
publicului din frumosul muni
cipiu București, care a urmărit 
jocurile noastre cu entuziasm și 
pasiune.

Sper, în numele Federației 
Internaționale a Sportului Uni
versitar, că acest mesa j de pa
ce și prietenie, care a luat naș
tere la Universiada de la Bucu
rești, va contribui la rezolvarea 
problemelor tinerilor și stu
denților din lumea întreagă, 
care vor avea posibilitatea să 
participe împreună la manifes
tările noastre sportive.

Doamnelor și domniilor.
Am onoarea. în numele Fe

derației Internaționale a Spor
tului Universitar, să declar în- 
chisă, oficial. Universiada de 
la București — 1981".

Pe fondul unor puternice a- 
plauze, ce se constituie într-o 
grăitoare mărturie a aprecieri
lor tuturor celor prezenți față 
de valoarea și importanța Jocu
rilor Mondiale studențești, față 
de succesul incontestabil de care

tiv 
co
vor 
din 
les
ac-

s-au bucurat Întrecerile de la 
București, drapelul F.I.S.U. este 
coborît de pe catargul sta
dionului. Imnul studențese 
„Gaudeamus", care a răsplă
tit de fiecare dată pe învin
gătorii din cele 10 sporturi, se 
aude acum, din nou, de data 
aceasta însoțind stingerea flă
cării Universiadei.

Ediția a XI-a a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară 
s-a încheiat.

Toți cei prezenți la Bucu
rești în aceste zile pline de ten
siunea și bucuria întrecerilor 
— sportivi, fie învingători, 
învinși, antrenori, arbitri, 
tuziastul nostru public — 
păstra amintiri de neșters 
timpul acestui grandios 
tival sportiv universitar.

Momentul despărțirii de 
tuala ediție a Jocurilor a sosit. 
Drapelul Federației Internațio
nale a sportului universitar 
este înmînat reprezentanților 
delegației Republicii Populara 
Bulgaria, tară unde.’ i. 1983, 
va avea loc următoarea ediție 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare (de iarnă).

Urmează momentul solemn al 
coborîrii drapelului Republicii 
Socialiste România. întreaga a- 
sistență, în picioare, ascultă cu 
firească emoție Imnul de stal 
al României, țara care, cu tra
diționala sa ospitalitate, a ofe
rit o excelentă găzduire ac
tualei ediții a Universiadei, și 
unde sportivii studenți veniți 
din toate colturile lumii au trăit 
un timp al prieteniei, păcii și 
înțelegerii. în acordurile cîn- 
tecului ..E scris pe tricolor u- 
nire", opt sportivi poartă pe 
brațe, prin fata tribunei oficiale, 
drapelul Republicii Socialiste 
România în aplauzele și ova
țiile miilor de spectatori pre. 
zenți pe marele stadion.

Ediția a XI-a a Universiadei, 
dincolo de recorduri și meda
lii, intră în istoria sportului 
universitar legată de numele 
României, de vocația ei sta
tornică de pace și conlucrare 
prietenească și deplin egală în
tre popoarele lumii, tineretul 
studios de pretutindeni găsind 
la București atmosfera calmă, 
propice întrecerilor pașnice in 
arenele sportului. Succesul 
Jocurilor nu poate fi disocia! 
de acest climat, în care dorin
ța tuturor sportivilor studenți 
participanți la întrecerile ce
lor 10 discipline de a trăi în
tr-o lume a păcii și prieteniei 
și-a pus pecetea pe întreaga 
desfășurare a competițiilor. Oas
peții au avut totodată minuna
tul prilej de a cunoaște mun
ca și viața tineretului român 
constructor al unei societăți noi 
în care se dezvoltă multilate
ral, corespunzător âsțarații- 
lor sale cele mai înalte, de 
prosperitate șl pace, într-o țară 
independentă și suverană.

NOAPTEA CARNAVALULUI
Au trecut in amintire nop

țile acelea lungi. în care ador
meam tîrziu și ne trezeam în 
zori, visînd că a mai căzut un 
record, că ștacheta s-a tot ri
dicat. Si a venit noaptea cea 
mai scurtă, noaptea Carnavalu
lui...

Sunetul tulnicelor vestește, 
în patru zări, că eroii arene
lor sînt oameni obișnuiți, oa
meni tineri, veniți de pretutin
deni la București nu doar spre 
a lupta pentru medalii, dar și 
spre a-și umple sufletul de 
frumos, a învăța, a cunoaște. 
Ziua sau seara, cînd cronome- 
trul se oprea sau răsuna fluie
rul final, devenise un fapt co
tidian să-i vezi pe străzile Ca
pitalei sau pe aleile Satului, 
împreună, cîteodată. un negru, 
un alb sau un galben. Acum, 
„Teiul" a devenit, pentru o 
noapte, locul de întîlnire al 
studenților lumii. Unde desco
peră sau redescoperă portul și 
obiceiul popular românesc pre
zentat de Alaiul folcloric. Iar 
în Tîrgul belșugului. Alaiul se 
încheie prin jocuri, printr-o 
horă în care se prind, laolaltă, 
tineri din Berlin sau Djakarta, 
Roma sau Pekin. Brisbane sau 
Cairo. Moscova sau Sao Paulo. 
Oameni care, pînă acum citeva 
zile, nici măcar nu se cunoș
teau

Unde să te îndrepți mai întîi ? 
Baschetbalistul sudanez Aigai 

Mohamed s-a oprit mult la 
Teatrul de vară. S-a îndrăgos
tit, pur și simplu, de folclorul 
românesc. Colegii lui de genera
ție din București, Baia Mare, 
Iași sau Sibiu i se par, ne asi
gură, adevârați artiști. Pe stu
denta poloneză Marta Jodlowska 
o întîlnim în Tîrgțil belșugului. 
„Ce nume potrivit !, exclamă. 
Pentru toți universitarii lumii, 
posesorii celei mai de preț 
bogății : tinerețea, speranța de 
a trăi în pace". Aici, alături 
de mulți alții de-o vîrstă ce 
ascultă, înregistrate pe bandă, 
voci celebre.

Estrada varietăților... au fost 
de fapt două. Pe terasa centra
lă și la cupola geodezică I. 
Grupuri sau formații — Song, 
Basorelief, Holograf, Gimna- 
zion. Izvorul, de la Teatrul C. 
Tănase, din București și Timi
soara —. soliști (Mihaela Bustu- 
chină, Nicu Alifantis), invitați 
de onoare — Zaița Brîndușa 
Silvestru și... păpușile sale, 
Duo Postelnicu. Sînt nume pe 
care atletul marocan Said 
Aouita. înotătorul belgian Jan 
Olbrecht si atletul iaponez Yu- 
taka Kanai nu le vor uita asa 
curînd. Au spus-o ei înșiși. Si 
nu numai ei.

La terasa Neptun, cu pro
gram și... recoltă de la Dunăre 
sau Marea Neagră, cîntă Du
mitru Fărcaș, frații Petreuș, or
chestra Doina Bucureștiului și

Exuberanță tinerească, voioșie — într-un dans al prieteniei
formația Studio. în pavilio
nul expozițional, fotografii și 
lucrări de artă. într-o sală, 
proiecție — 3 ore, non-stop ! — 
de filme. Ceva mai încolo, 
standuri de cărți. Și în tot a- 
cest timp, pe apă trece un va
por în miniatură, ai cărui „pa
sageri" sînt o fanfară militară 
și un grup de balet de la Li
ceul de artă George Enescu. 
Peste tot, surîzători, studenții 
sportivi ai lumii bucurîndu-se 

dc viață, visînd la o lume 
fără arme. Peste tot, gazde a- 
mabile — Florian Dudu, Petro 
Nițoi, Ion Butoi, Maria Dum
bravă, Lattrențiu Hodorog și 
atîția alții.

E miez de noapte. Perechile 
pînă mai adineauri înlănțuite, 
purtate de muzica discotecilor, 
se adună în Tîrgul belșugului. 
Perinița Prieteniei se va pre
lungi mult în noapte. La lu
mina focului de artificii, tine

rii locuitori ai Pămîntului zim- 
besc viitorului. „Trebuie să 
credem că vom face o lume 
mai bună 1". Cuvintele studen
tului român Marius Căta-Chi- 
țiga exprimă gindul unui po
por și al unei generații în
tregi, de pretutindeni.

A fost cea mai scurtă noap
te a Universiadei, dar a fost 
una dintre cele mai frumoase—

Geo RAETCHI


