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LA RIMNICU SĂRAT

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚELE ALDA ȘI HUNEDOARA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar generai al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat, a făcut joi o vizită de lu
cru în județeie Alba și 
doara. unde s-a InUlnit 
lectore de oameni ai 
a Ja fața locului
pentru înfăpîtorea obiectivelor stabi- 
Lte de Congresul al X-lea al parti- 
dulci. pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoitate. pen
tru creșterea continuă a nivelului de 
vuzțâ si civilizație al populației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Însoțit în vizita pe care a Intre- 
prins-c fa unități economice din ju
dețele Alba și Huzședcara de tovarășii 
XLe Verde». Meu Dobreseu și Ion 
Dinei

La (ăeearct cm. București, pe ae
roportul Băneasa. au fost prezenți to- 
'■arâș.: Pad NK-uiescu-MizU, Maxim 
Bergtnxnu. Petre Lspc. Dumitra Po- 
-e : . Le- -* ?.i- 
ca. Stefan Voătee. Petre Blajovici, 
Mmes CtriHSt-tinesru. Mihai Dales. 
M±sai Gere. SUnesra ș: Ștefan

$-a 
oam

Hune- 
cu co
munei!, 

căile

secretar.

vederea meciului

asa fel

JUNIORILORDE TIR ALE

vârâse 
ră-ască ?m:_

-•șg-mx, v

— ră 3e eco-

Metalul Bar *,

• 1 ’-T

Ci

Grupul tricolorilor români reunifi ic»i Ia
A rămas mai puțin d« o săpU- 

mînă pînă ia startul echipei noastre 
reprezentative de fotbal lntr-c r.ouâ 
si cea mai Importantă competiție ca 
caracter oficial : campionatul mon
dial. De fapt, putem vorbi deocam
dată de un start în faza preliminar, 
a acestei competiții, care va fi luat 
după cum se știe, miercuri 20 sep
tembrie, pe stadionul din Heisinjci, 
odată cu disputarea meciului re va 
opune echipei României pe aceea a 
Finlandet

în vederea acestui așteptat detun 
fotbaliștii români au Început încă din 
luna trecută pregătirile, susținlnd 
între timp — cum bine este cunoscut 
— și un meci amlcai, la Craiova, cu 
reprezentativa Austriei. Constituind o 
verificare deosebit de utiîă in per
spectiva apropiatului debut In preli
minariile campionatului mondial, 
partida cu Austria a dezvăluit o se
rie de slăbiciuni în jocul formației 
noastre, pe care — evident — condu
cerea ei tehnică nu le putea ignora 
și pentru care au fost preconizate 
măsuri de îndreptare. Printre ele se 
înscrie și chemarea Ia lot a lui Nea
gu, măsură pe care și noi am susți- 
nut-o, deoarece, în ciuda unei ușoare 
scăderi de formă a înaintașului rapi- 
dist față de sezonul trecut, el dispu
ne de calități necesare unui autentic 
vîrf de atac, care a lipsit naționale: 
noastre (și s-a resimțit) în recentul 
meci de ia Craiova.

Pe baza acelorași constatări din

riaadâ de 
tea plecări

ta vederea aoes 
tor de riievi c,e 
r.aițat. format ic 
can. Aă—arbe. S
Vele». Dw3B.tr*. R«4w Swweln. 
Hajaal_ Lacescx. Demhrwv itb.. D»-
FL Domitrescn*. a fess recratit ne-t- 
tru iert ia amiază, ia sedhM feoera- Vei.

Din motive obiective, pînă Ia ora 
prlnzulul sosiseră numai 10 dintre 
jucătorii convoca ți. ReînUlnirea lor 
a fost, ca de fiecare dată, foarte plă
cută. în centrul atenției s-au situat 
— firește — cei doi component! ai 
Rapidului, Răducar.u si Neagu. feli
citați călduros de ceilalți coleg: de 
lot pentru victoria din ajun a echi
pei lor asupra formație: suedeze 
Lan ds km na Boys. De altfel. putem 
spune că debutul promițător al ce
lor trei reprezentante ale fotbalului 
românesc In cupele europene a înse
ninat vizibil atmosfera în care echi
pa națională își reia pregătirile.

Constantin FIRANESCU

SASE TKTAțl R0MÂM CONCUREAZĂ 
LA CAMPIONATELE EUROPENE

se var SEzafaăcâ

va

PRIMA ZI
DE ȘCOALA

importante unități ale industriei me
talurgice.

Secretarul general al partidului e- 
xaminează metodele de muncă, orga
nizarea producției, dotarea fabricii, 

în timpul vizitării noilor hale a- 
flate în construcție, secretarul gene
ral est« informat că lucrările se des
fășoară potrivit graficelor, iar unele 
obiective se află chiar în avans.

Coloana de mașini se îndreaptă 
către I.A.S. Aiud .Această unitate re
prezentativă a agriculturii dispune de 
o fermă de cereale, una viticolă, una 
pomicolă și o puternică fermă zoo
tehnică.

în drum spre eentrul județului, se 
străbat numeroase localități : Teiuș, 
Oiejdea etc. Mii și mii de oameni 
ai muncii au venit în întimpinarea 
secretarului general al partidului, sa- 
lutîndu-1 cu multă căldură.

Coloana de mașini intră în Alba 
lulia, străveche așezare românească, 
cu vii și profunde rezonanțe în is
toria și cultura țării, care cunoaște 
astăzi o impetuoasă dezvoltare pe 
multiple planuri — economic, spiri
tual, social-edilitar.

zi de început de toam- 
așezare — mult întine- 
socialismului — este în 
Pe . frontispiciul clădiri- 
în balcoanele noilor 
arterele principale, flu- 

’ ’ ' ' ' Pe 
nenumărate pancarte sînt înscrise 
călduroase cuvinte de bun venit con
ducătorilor partidului și statului nos
tru. Sînt urări care exprimă senti- 

. mentele de bucurie și dragoste cu 
care mii și mii de localnici au ve- 

Prima vizită, la Combinatul de in- 
o :-:rislizare a lemnului — unitate 
• : tată în cincinalul anterior — care 
: ntribuie la valorificarea superioa- 
ri. ::mplexă a lemnului de rășinoa- 
se și fag ce pe văile Sebeșului, Afn- 
- ....c: și Arieșului. Datorită strîn- 
■ cooperări dintre fabricile com- 
pc -.ente, dotării cu utilaje de înalt 
nivel, aici se obține un indice su
perior de utilizare a materiei pri
me. o valorificare aproape integrală 
» fietăru: metru cub de masă lem-

bordul unui elicopter special, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de stat, au sur
volat zona colinară de la poalele 
munților Cibinului, pînă la Sebeș. 
Secretarul general al partidului este 
întîmpinat aici cu multă dragoste, cu 
entuziasm de locuitorii orașului, de 
cetățeni din localitățile învecinate, 
care își exprimă satisfacția, bucuria 
pentru prilejul de a se întîlni cu 
conducătorul iubit aî partidului și 
statului nostru.

La coborîrea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este salutat 
de tovarășii George Homoștean, 
prim-secretar al Comitetului județean 
ce partid Alba, Traian Bradu, prim- 
srrretar al Comitetului orășenesc de 
ț a rtid Sebeș. Sînt prezenți membri ai 
conducerii organelor locale de par
ti: și de stat, un numeros public, 
care ovaționează „Ceaușescu — 
P.C.R. !*, „Ceaușescu — P.C.R. !**.

Intîlniraa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii din 
. _ iețul Alba este plină de semnifi- 
: Sebeșul a cunoscut, în ultimii

asemenea tuturor localităților 
țării. o dezvoltare deosebită. Aici 
s-au ridicat noi cartiere de locuințe, 

rf-i peste 700 de apartamente, 
așezăminte de artă și cultură, 

alte obiective de interes general. Sînt 
r-nstrucție numeroase blocuri de 

. ■ ; nțe. Pe harta economică a ora- 
șu.u: a apărut un mare combinat 
de industrializare a lemnului, au 
fest modernizate și dezvoltate fabri- 
i.ie de ciorapi și tricotaje și de ar
ticole de marochlnărie.

Se vizitează fabrica de plăci tl- 
cemaoase, cu o capacitate de pro- 
. î:e proiectată care o situează pe 

.1 ioc in- Europa, unitate tnzes- 
utiiaje de Înalt randament, 

rează pe baza unui proce- 
nologic apreciat de specîa- 

ea deosebit de actual si efî-

doua întreprindere vizitată este 
fabrica ^Sebes* — cea mai mare în- 
Teprindere producătoare de ciorapi

vizitarea Sebeșului, unde a 
lit pretutindeni cu căldură 

sentimente de alinei prețuire, oas- 
- *-au îndreptat, cu elicopterele, 

s-ve crasul Alui o altă localitate 
îf-iii In plin proces de dezvoltare 
sorial-eccr.omici

La sosirea inalților oaspeți, pesta- 
: tenul din Aiud. unde au aterizat 
eheoptereie, se află un mare număr 
ce oameni ai muncii, români și ma

să-! întimpine pe con
voi iubit al partidului și stâ

rv ați:’, e celor prezenți, cori
de partid și de stat se 
către întreprinderea . .Ale-

ghiari, veniți 
ducdtoi ’ 
tulut In 
ducătorii 
îndreaptă . ți'. ___... ..
talurgica*. în ultimii * ani aceasta a 
parcurs cîteva trepte de dezvoltare 
care au ridicat-o în rîndul celor mal

în această 
nă, bătrîna 
ritâ în anii 
sărbătoare, 
lor publice, 
blocuri, pe 
tură stegulețe roșii și tricolore, 
nenumărate pancarte sînt

nit să-i primească, din toată ini
ma, pe iubiții oaspeți.

în aclamațiile entuziaste ale mul
țimii, sînt străbătute bulevardele mu
nicipiului, coloana oficială de ma
șini oprindu-se, apoi, la porțile celei 
mai mari întreprinderi din Alba Iu- 
lia — Fabrica de produse refractare, 
unitate care înscrie viguros orașul 

. pe coordonatele industrializării.
întreprinderea îi întîmpină pe oas

peți cu ritmul trepidant al muncii. 
O lozincă dă glas angajamentului ho- 
tărlt al colectivului de a lucra mai 
bine, mai eficient, în vederea în
făptuirii istoricelor hotărîri ale Con
ferinței Naționale a partidului.

La începutul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat, sînt invi
tați în fața unor sugestive machete, 
a unor semnificative grafice și pa
nouri, unde li se dau ample expli
cații privind dezvoltarea actuală și 
în perspectivă a acestui însemnat o- 
biectiv industrial.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează cîteva sectoare de bază ale 
întreprinderii, în mare parte meca
nizate și automatizate. Se trece prin 
secția de fasonare și ardere, pe la 
cîteva cuptoare-tunel, unde se ur
mărește cu atenție procesul complex 
de fabricație a cărămizilor refrac
tare, produse cu ridicate performan
țe tehnice, ele rezistînd pînă la tem
peraturi de 1 600 de grade.

întrerupîndu-și pentru cîteva clipe 
activitatea, muncitorii aclamă înde
lung pe oaspeți. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se oprește cu interes în 
fața unor utilaje, se interesează de 
calitatea produselor, de prețul lor de 
cost, de stadiul Îndeplinirii sngaja-

lațtințelor.

(Continuare In pag. a 4-a)

Multe dintre pregătirile pentru noul an sportiv școlar, printre care 
a-ina/area sau -^amenajarea terenurilor, au intrat in faza finală. Nu ne 
rămine deci: să înregistrăm, in viitoarele noastre raiduri, imagini pline

Astăzu 15 •epcessprie. copcii țării pășesc apăsat, solemn și 
pe porțDe șechr Este atita încredere in privirile lor ’ Zilele ce 
rămas in amorțire— După odihna celor trei luni de excursii, 
activități după gusturi șt peeferințe, iată acum intervine o poftă nestăvilită 
de muncă.

Un fapt apare es-tden! : școala constituie un act civic de o deosebită 
importanță, pe care micii cetățeni ai țării il săvirșesc cu sentimentul unei 
mari respocsabilități. Fiindcă școala nu înseamnă numai revederea cu co
legii. cu profesorii, ci un proces complex de îmbogățire a 
mijloc ideal de continuă autodepăsire pentru Secare elev.

Realitățile vieții noastre de azi favorizează plenar indepldurea unui 
asemenea deziderat Invățămintul românesc a reușit să se cristalizeze in
tr-un sistem unitar, național, a căpătat tradiție și ținută. El este capabil să 
dea patriei, an de an, eșaloane întregi de oameni bine pregătiți, în măsură 
să ducă la îndeplinire misiunea istorică pe care poporul rumân și-a asu
mat-o, fapt subliniat recent și de lucrările Conferințe: Naționale a partidu
lui — construirea unei societăți socialiste multilateral dezvoltate.

Pentru a se ajunge aici societatea are nevoie de oameni multilztera’ 
pregătiți, cu virtuți recunoscute nu numai sub raportul spiritului ci și al 
trupului. Iată de ce în conceptul actual exercițiul fizic 
de egalitate cu cel al exercițiului minții. Modernizarea 
seama strict de această lealitate, de o asemenea cerin

începe, așadar, un nou an școlar.
Este un prilej de sărbătoare pentru noi toți, un mocnești 

pentru elevi și pentru profesori : elevii, gata să capteze cot șî no

cu mindnc 
vacanță au 
drumeții și

internațional de toamna

în primul concurs

(Continuare in pag. a 3-a)
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V. Sărucan, în plin efort
Foto: TH. MACARSCHI

REZULTATE PROMIȚĂTOARE
ALE ATLETILOR

Organizat cu... discreție de către 
clubul sportiv Metalul, concursul 
internațional — găzduit joi după 
amiază de stadionul Republicii din 
Capitală — ne-a prilejuit o plă
cută revedere cu o parte dintre 
atleții fruntași. Ei au fost atrași 
la start nu atît de renumele oaspe
ților de peste hotare (concurenții 
din Cehoslovacia, Franța, Italia și 
Polonia au fost de valoare în ge
neral modestă), cit de semnificația 
pe care i-a dat-o federația, aceea 
de concurs de selecție in vederea 
triunghiularului România «—Suedia 
— Finlanda, ce va avea loc săptă- 
mîna viitoare la Constanța.

Am asistat astfel, la unele probe, 
la întreceri disputate, încheiate cu 
rezultate satisfăcătoare, unele chiar 
bune dacă le raportăm la nivelul 
general al atletismului 
nu la superrecordurile 
Olimpiade. Astfel, Vasile Sărăcan a 
sărit 7,80 m la lungime, Virginia 
Ioan a trecut ștacheta înălțată la 
1,78, Olimpia Cataramă a aruncat 
discul aproape de 60 m (59.54 m), 
Gh. Zamfirescu a alergat 200 m In 
21,1 și 100 m in 10,5, iar Csaba Dosa 
a sărit 2,08 m la Înălțime, renun- 
țînd apoi din cauza ... întunericu
lui (organizatorii nu și-au imaginat 
că întrecerea săritorilor în înălțime 
se va prelungi pînă după ora 19 — 
au fost 15 concurenți — și n-au 
stipulat în contract aprinderea re
flectoarelor...). Trebuie să notăm și 
faptul că timpul a fost răcoros, că 
pe parcursul unor probe a bătut 
vintul — astfel că, firește, unii din
tre participant! au fost stînjeniți în 
mod evident.

Iată acum cîteva rezultate teh
nice ale întrecerii: Băieți — 
400 mg: Gh. Monea (Steaua) 52,2; 
100 m: Gh. Zamfirescu (Steaua) 
10,5 ; disc : Z. Hegeduș (St. r. Bra
șov) 50,66 m ; lungime : 1. Vasile 
Sărucanu (Cluj) 7,80 m ; 2. Mihai 
Zaharia (Rapid) 7,48 m ; 5 000 m : 
Gh. Cefan (Rapid) 14:28,8; 1500 m: 
Z. Gaspar (CAU) 3:57,0 ; greutate : 
Paolo Marconcionî (Italia) 16,38 m; 
triplusalt: Șerban Ciochină (Meta
lul) 15,90 m; 200 m; 1. Gh. Zam-

Gh. Dul-firescu (Steaua) 21,1 ; 2. 
gheru (Dinamo) 21,2; 3 000 m ob
stacole: Ion Dima (Metalul) 9:01,8; 
suliță : C. Grigoraș (Suceava)
73,16 m ; înălțime : Csaba Dosa (Tg. 
Mureș) 2,08 ; fete — greutate : 
Olga Soja (Polonia) 12,72 m ; 100 m: 
Mariana Goth (Metalul) 12,0 ; 
400 m : Alexandra Bădescu (Rapid) 
55,8; înălțime: 1. Virginia loan

(Rapid) 1,78 m ; 2. Erika Teodorescu 
(Dinamo) 1,75 m ; 1500 m : Maria 
Lincă (Metalul) 4:30,1 ; lungime : 
Dorina Cătinean (Metalul) 6,02 m ; 
disc : Olimpia Cataramă (Cîmpulung 
Muscel) 59,54 m : 200 m : Ruxandra 
Marinescu (Dinamo) 25,5; suliță : 
Jana Kopetka (Cehoslovacia) 
40,40 m.

LA 55 DE CENTIMETRI DE

MONDIAL - NEOFICIAL - AL

CIOCANULUI!
Cu prilejul unui concurs atletic 

desfășurat la Predeal juniorul 
TUDOR STAN (Viitorul București), 
antrenor Constantin Mușat, a reali
zat o performanță excelentă la 
aruncarea ciocanului. El a obținut 
70,96 m (cu un ciocan de 6 kg), 
la numai 55 de centimetri dc recor
dul mondial — neoficial — al ju
niorilor.

Hristache NAUM

RECORDUL
ARUNCĂRII

Acest tînăr sportiv este una din 
speranțele atletismului nostru, care 
dacă va munci și în viitor ca a- 
ceeași perseverență și seriozitate va 
marca, indiscutabil, noi performan
te de valpare în această probă, atît 
cu ciocanul de 6 kg, cit și cu cel 
de 7,257 kg al seniorilor. îi dorim 
succes !

ue start 
cunoștințe 

din patrimoniul științei și cultură ; profesorii — cu spiritul ue dăruire ce 
îi caracterizează — prempți să împărtășească toate cunoștințele tor, folo
sind din plin bogata lor experiență. Oare există misiune mai nobilă decît 
aceea de a instrui viitoarele generații ?

afiați în sfera activității școlare, le urăm 
bucurii și de izbinzi în viață, la

Tuturor celor 
mai rodnic, plin de

an cit
carte ra și la sport 1

TOTUL ESTE GATA PENTRU PRIMELE ORE
DE EDUCAȚIE FIZICĂ, PENTRU 0 ACTIVITATE

SPORTIVĂ CIT MAI BOGATĂ
Din nou prin școli, in aceste zile de revedere cu colegii, ca profe

sorii, pentru a surprinde momente din pregătirile ce s-au făcut in vederea 
deschiderii anulai de invățămint- Redactorii, reporterii și colaboratorii noș
tri au avut prilejul «ă eonsl3te și de data aceasta interesul acordat bunei 
pregătiri a noului an școlar, existența unei atmosfere propice multor îm
pliniri. Așa cum vă veți putea da seama lecturiud raidul-anchetă de față, 
realizat in mai multe localități din țară.

BUCUREȘTI : La linul „N. Bal- 
eescu", tradiția atletică va con

tinua

Este ideea desprinsă din dialogul 
purtat cu prof. Virgil lonescu. di
rector-adjunct pentru problemele de 
tineret șj membru al colectivului 
cadrelor d^ educație fizică. Ne a- 
mintim i în toamna anului trecut, 
colectivul liceului a organizat o 
foarte reușită întrecere de cros cu 
participarea marii mase a elevilor. 
Acțiunea s-a repetat în primăvară. 
Acum ea a intrat în calendarul 
competițional al asociației sportive. 
Prof. lonescu răspunde personal de 
reușita întrecerilor atletice și în a-

ceiași timp de cei care s-au dedicat 
baschetului.

Tradiția sportivă a Liceului „Băl- 
cescu“ vizează, însă, și alte disci
pline i voleiul (cel feminin aflat sub 
îndrumarea prof. Leonid Sorbală, 
cel masculin dirijat de prof. Con
stantin Tudose), handbalul (coordo
natoare, neobosita profesoară Ana 
Zelinschi) și baschetul feminin (a- 
vînd drept „dirigintă1* pe fosta in
ternațională prof. Adriana Florescu).

E drept că și condițiile pentru 
practicarea sportului sînt aici dem
ne de luat în seamă i două săli 
sport și o bază sportivă în aer 
ber pentru atletism și jocuri, 
plus, o magazie de materiale 
echipament sportiv care poate

de 
li- 
în
Și 
a-

Raid-anchetâ întreprins
in mai multe orașe

com- 
mai 

prof, 
liceului,

coperi toate nevoile activității 
petiționale a liceului. N-ar 
fi de amintit decît faptul că 
Luiza Recan, directoarea 
înțelege să acorde tot sprijinul ac
tivității sportive, mai ales atunci 
cind eroii întrecerilor sînt și elevi 
cu situații bune la învățătură... în- 
tr-un cuvînt, nădăjduim ca la „Băl- 
cescu“ sportul să pășească cu drep
tul în noul an școlar 1

JOSENII BÎRGĂULUI : O solă 
de sport demnă de un oraș!
Realizarea cea mai importantă 

din timpul vacanței mari este o 
sală de sport de 19 X 9 m, con
struită în întregime prin munca pa
triotică a sătenilor, cu ajutorul 
CJEFS Bistrița-Năsăud șj al Inspec
toratului școlar județean, dar mai 
ales prin dragostea pe care cadre
le didactice ale școlii au demon
strat-o și o dovedesc ori de cite ori 
este vorba de activitățile sportive 
ale elevilor.

■De fapt, care a fost 
construcției acestei săli de

Mai întîi, s-a aprobat de 
Consiliul popular comunal, 
drul unei adunări plenare 
s-a petrecut cu doi ani în 
construcția unui asemenea 
tiv. Cu concursul substanțial 
conducerii organelor locale 
mar, 
matorilor de sport din 
Bîrgăului au început să

istoria 
sport ? 

către 
în ca- 
(faptul 
urmă), 
obiec- 

al 
(pri- 

Miron Platon), planurile a- 
Josenii 

_ _ prindă
viață. După eforturi pe care nu 
este greu să le imaginăm, acum 
o lună, elevii din această frumoa
să comună, bistrițeanâ au primit 
în dar o construcție sportivă a-
Raid anchetă realizat de: Tiberiu 
STAMA, Radu TIMOFTE, 
FANTANEANU, Horia 
CU, Petru ARCAN, 
Constantin ALEXA și lancu BOTO 
CAN

Emanuel 
ALEXANORES- 

llie FETEA NU,

(Continuare in pag. a 2-a)
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ATLETISM j DISCUL VA ZBURA TOT MAI DEPARTE!
Discul feminin a fost și răminc 

una dintre probele de bază ale at
letismului românesc. Dacă ar f să 
ne referim numai la Jocurile Olim
pice, competiție supremă a a'-letis- 
multii. trebuie să consemnăm un 
vast capitol consacrat realizării >r 
unei atlete cu o 1 ingevitate unică 
in arena olimpică, Lia Manoliu 
Simplul fapt că ea a fost prezentă, 
edi(ie de ediție, de Ia Helsinki, din 
1952, și pină la Miinchen, in 1972, 
ne apare ca o performanță ieșită 
din comun. Lia Manoliu i-a dat 
strălucire acestei probe, a realizat 
victorii și rezultate în fața cărora 
cunoscători sau mai puțini cuncs-

Melnik s-a născut la 9 iunie 1945: in.il- 
time — 172 om. greutate —83 kg: Menis 
s-a născut la 19 iulie 1948 ; înălțime — 
172 cm, greutate 88 kg.

PARALELA

Melnîlc Menis

1964 33,94 m
l&b.î 4M0 ni v 44,90 m
1966 47.02 rn
1967 43,34 m 49.74 ni
1958 50,72 rn 52.00 m
1969 54 76 m 53,24 m
1970 61,80 m 55,14 m
1971 64.88 m 51,08 m
1972 86,76 m 66,58 m.

cători într-ale atletismului trebuie 
să se plece cu admirație și respect. 
Recordul său de participare la 
Jocurile Olimpice este un fapt în
deobște cunoscut și el a fost subli
niat, cum se cuvine, de presa scri
să și vorbită din toate colțurile Iu
ti,ii. Intr-adevăr, pină li ea nici o 
altă atletă n-a realizai o asemenea 
suită de participări țirei dintre ele 
încununate cu medalii!), n-a avut o 
evoluție atît de remarcabilă. Prin 
rezultatele sale, prin comportarea 
ei, Lia Manoliu a dat, pur și sim
plu, peste cap teorii de fiziologie 
fundamentate științific, atleta bucu- 
reșieană inregistrind pe măsură ce. 
implacabil, înainta in vîrstă, perfor 
inanțe din ce în ce mai bune. Este 
oare o simplă întimplare faptul că 
in 1972, la peste 40 de ani. Lia 
Manoliu a realizat cu 62,07 m cea 
mai bună performanță din lunga 
sa carieră sportivă? Categoric nu! 
Pentru că Lia Manoliu, o ființă 
foarte bine echilibrată, a reușit 
ceea ce puțini izbutesc într-lin ase 
menea mod, să pună pe același 
plan, și cu același randament, pre
ocupările sale in domeniul profesi
onal (nu uitați că ea este inginer 
electronist), cu cele sportive, cu 
nevoia continuă de a cunoaște lu
cruri noi din muzică, pictură, lite
ratură etc., de a fi un cetățean vred
nic al patriei noastre socialiste.

La Miinchen, cum am spus, Lia a 
fost prezentă pentru a șasea oară 
in cercul olimpic de aruncarea dis
cului. Și-a cucerit locul în echipă 
pe merit, printr-o muncă asiduă, 
prin rezultatele pe care fiecare iu
bitor al atletismului le cunoaște atît 
de bine. La Miinchen, Lia Manoliu

a* depășit-o pe. . Lia Manoliu, cam
pioana Jocurilor de la Ciudad de 
Mexico, dar deș, a aruncat acum 
cu 22 cm mai Nnult decît in urmă 
cu patru șni. atunci etnd a obțin îl 
medana de atu6 și un nou record o- 
limpic, ea n-a mai avut acces în 
finala probei, fiind clasată, pe lo
cul nouă! Locul 9 dintre cele 17 a- 
runcătoare înscrise la această pro
bă. Se cuvine, deci să-i adresăm 
felicitările noastre!

★
Vedeta echipei noastre de atle

tism a fost, insă, cealaltă aruncă
toare de disc. Argentina Menis, cea 
care a preluat de la Lia ștafeta re
cordului repubf ean, ducind valoa
rea acestuia la distanțe apreciate 
unanim în lumea întreagă. Argenti
na Menis a început să practice at
letismul la Craiova, în anul Olim
piadei de la Tokyo, atunci cînd 
Lia obținea, pe stadionul Național, 
al doilea bronz al său, cu 56.97 m. 
Poate că și acest rezultat a con
tribuit într-un fel la drumul din 
sport pe care și l-a ales Argentina, 
a impulsionat-o în activitatea ei. 
De anul trecut, mai cu seamă, per
formanțele .Argentinei au depășit 
cu mult toate așteptările și mult vi
sata graniță a celor 60 de metri a 
fost trecută de ea, prima dintre a- 
runcătoarele noastre. Debutînd la 
„europenele" de la Helsinki, Argen
tina Menis a avut pentru întîia 
oară prilejul să le vadă, cum se 
spune, pe viu pe toate marile arun
cătoare ale lumii, să asiste la noul 
record mondial pe care Faina Mel
nik l-a înregistrat cu o aruncare de 
64,22 m, după ce, pină atunci, se 
afla pe locul secund al clasamen
tului.

ARGENTINA MENIS

LIA MANOLIU

Experiența căpătată în cursul 
anului 1971 i-a fost de foarte mare 
folos în pregătire. Dovada: noul 
sezon de concursuri al anului olim
pic 1972 i-a prilejuit o suită excep
țională de rezultate de prim rang 
(în toate competițiile a aruncat pes-

joasă, ambițioasa hamca. Argen
tina Menis și-a propus ca la Mun- 
chen să cucerească nu o medal e 
oarecare, ci chiar pe cea de a .r. 
Pentru aceasta a muncit, pentru _- 
ceasta s-a străduit, Iuptindu-se ca 
tonele de haltere și cu sutele ce a- 
runcâri. la antrenamente. penîra 
aceasta a visat. Faptul că în c r-4

> CICLISM TURUL JUDEȚULUI CLUJ

N. DAVID ÎNVINGĂTOR IN PRIMA ETAPA
CLUJ. 14 (prin telefon). 53 de 

concurenți, reprezentînd 10 cluburi 
sportive din țară au onorat cea de 
a IX-a ediție a turului județului 
Cluj. Printr-o bună organizare, cu 
numeroase premii oferite primilor 
clasați, C.J.E.F.S. Cluj face astfel 
o frumoasă propagandă sportului 
cu pedale.

Dar iată filmul primei etape des
fășurată de-a lungul a 110 km pe 
ruta Cluj — Lita — Valea Arieșu- 
lui — Turda — Cluj. Startul tehnic 
s-a dat la ora 9 din centrul orașu
lui. După cîteva hărțuieli la care 
am fost martori chiar imediat după 
plecare, la ieșirea din oraș reușesc 
să evadeze din pluton cinci cicliști 
care nu vor mai putea fi prinși de 
urmăritori pină la sfîrșitul cursei. 
Este vorba de V. Budea (Steaua), 
N. David (C.S. Mureșul). M. Bădilă 
(CTBO Brașov), C. Tănase (C.S. 
Brăila) și clujeanul I. Nagy. care

actualmente luptă pentru cuier.ie 
clubului Steaua.

Lupta la sprinturile cu prerr..; 
s-a dat, bineînțeles, între ce: cinci I 
evadați. La Iara trece primul N. . 
Da vide, la Turda — I. Nagy. Apoi, 
urmează sprinturile de câțărare de la , 
Dăbăgău și Feleac. ambele cîștigate • 
de N. David. Și tot N. David reu- I 
șește să ciștige și ultimul sprint, 
cel de la sosirea în Cluj, unde ar- j 
bitrii îl cronometrează cu 2 h 49:27 [ 
(medie orară 38.944 km). Pe locu- i 
rile următoare s-au clasat : 2. M.
Bădilă (CIBO Brașov), 3. V. Budea 
(Steaua), 4. I. Nagy (Steaua), 5. C. 
Tănase (C.S. Brăila — același timp), 
6. G. Marton (C.S.M. Cluj) 2 h 51:30

Astăzi se va desfășura etapa a 
doua pe ruta : Cluj — Turda — 
Cluj 64 km.

I. POCOL-coresp.

te 60 de metri), care au culminat 
cu acel record — mondial — de 
66,58 m, stabilit cu prilejul Jocu
rilor Balcanice de la Izmir. Cura-

nei mon

CAMPIONII LA LANSETĂ — EDI
ȚIA 1ST*

Pe sadkxml ICAB c.a Bjruresl—

•*U pell V - V »** _ ”

ționați în concursurile județene pre
mergătoare fazei finale.

După două zile de întrecere <șî 
după parcurgerea celor c.nc; probe : 
distanță i ,o0 g. Ski5'!~. g. A.e 7.—
berg 7.50 g. muscă combinată s 
Skish-musca) s—au clasai, în oz a: re. 
la categoria tineret: I. Ernest P_ț»- 
vici (București) 456.14 puncte. IL Ma
nuela Niculescu (București) 433-92 
puncte. III înes Enache (București 
407.59 puncte: categoria adalțî- I. 
Victor Porzsolt (Cluj) 5*1,TZ puncte. 
II A’ictor T^ruș (Brașov) 515.03 pune-

CAMFiOSATVL MOKDUL M 
LVNSETA

echipe. Mascul r-ă: Viite, Pansa* 
iClujl A'ictar Tftrws BraaovS. Mbra 
lae V irteaa si Ernest Pe prici (Bara- 
resri) sz fraie ră i Maaaela V«ea- 
lescu ș. laes I na the (BuccxestA

(Urmate din pag. 1)

menajată cu tot ceea ce este ne
cesar. O sală de sport demnă de 
un oraș. Acum, elevii din Josenii 
Bîrgăului așteaptă cu nerăbdare 
primele ore de educație fizică. Ele 
se pat desfășura chiar și în con
dițiile în care vremea nu va fi 
prea îngăduitoare...

GALAȚI : Ultimele retușuri...

Școala generală nr. 26 din Ga
lați... In ziua în care am vizitat-o. 
pe terenurile de volei, baschet și 
tenis mulți copii de la blocurile 
învecinate se aflau, deja, în plină 
activitate. Pînă la finele primului 
trimestru al anului școlar se pre
vede asfaltarea a încă două te
renuri, ceea ce va face să spo
rească zestrea materială a școlii.

Și la Liceul „Vasile Alecsandri; 
se executau ultimele retușuri, după 
ce întreaga bază sportivă (sală, ba
zin de înot, terenuri pentru voie:, 
baschet și handbal — cu zgură și 
bitum — poligon de tir) s-au aflat 
pe tot timpul vacanței mari în 
reparații generale.

Un ultim popas — la Liceul nr. 1 
cu program de educație fizică. 
Dacă terenurile din curtea școlii 
se aflau într-o stare acceptabilă, în 
schimb în sala de gimnastică a- 
totstăpînitor era... praful. Ni s-au 
dat, insă, asigurări că pînă la în
ceputul anului școlar (!) totul va 
fi pus la punct. Tot aici se află 
în construcție o sală pentru gim
nastică. Dar. din păcate, lucrările 
nu sînt prea avansate. O cauză i 
în toată luna iunie pe șantier n-au 
existat utilajele necesare, ceea ce 
a determinat stagnarea lucrărilor. 
Ar fi de dorit ca lucrarea să fie 
urgentată, mai cu seamă că liceul 
se profilează în noul an școlar pe 
gimnastică si natație...

TIMIȘOARA : Peste tot intense 
pregătiri

Pentru a oferi condiții cit mai 
bune în vederea desfășurării unei 
rodnice activități sportive, Inspec
toratul școlar al municipiului Ti
mișoara. în strînsă colaborare cu 
celelalte organe <u atribuții in

domeniul activității de educați^ fi
zică și sport, a întocmit încă din 
vară un plan special de măsuri, 
vizînd în principal punerea la 
punct a bazelor sportive. De notat 
că la această amplă acțiune și-au 
adus aportul atît elevii, cît și pă
rinții, prin prestarea a mii de ore 
de muncă patriotică.

La această dată au fost bitum.- 
nate terenurile școlilor generale 
nr. 6, 13, 14 și 16, cele ale liceelor 
nr. 1, 2, 3, 5, 6 și 7, altele au fost 
recondiționate. De notat, de ase
menea, câ în toate curțile școlilor

după cum se vede un bun gospo
dar. Pentru noul an școlar se pre
vede amenajarea unei mici săli d» 
sport, care va cvmple’-a astfel in
ventarul sportiv.

La Școala generală d.r. comuna 
Cernești, preparativele pentru rotii 
an — cele de ordin sportiv, bine
înțeles — au fost conduse de prof. 
Elena Costache, preiei-ita asoc.a- 
țiej sportive. Majoritatea eievi' jr
au răspuns cu prompUt-adine che
mării școlii, efectulnd sute de ore 
de muncă patriotică pmtru înfru
musețarea bazei sportive. Acum, 
patrulaterele de zgură. cestuia*» 
voleiului și handbalului, ca ?i sec-

xc.âL?. nxxicrir. -zâlc o*
sport ale țcelil:r dui Mozăcee.. — 
BabaroezA Pâdurotu — Po aaa L«- 
cuîoi. Recea. Ștefan cel Mare. StL- 
B.-ădu. Sțobora. Corb: și Lâceul a- 
gricof d.n Curtea de Argeș,

Reanaecajâri și reuulâr. fj»t 
efectuate și la Liceul —Zarea Go- 
lesca* Pitești, ja Grupul șccĂar UAP 
Coi Lași. Ia grupările școlare de eoa- 
stmrt.: elTiie. petrol si C.F.R. Pi-

de Argeș, ia Liceul din Rucăr și ia 
Școala geaerală din Berevoieșt.

O roesțhzae pentru Liceul expe..- 
mental de at.etism din Cîmpulung

TOIUL 1ST! GATA PENTRU PRIMELE ORE DI EDUCAJIE 
IIZICÂ, PENTRU ACTIVITATEA SPIIRIIVÂ

au fost amenajate sectoare 
atletism (sărituri).

Toate acțiunile din această sferă 
s-au desfășurat sub titulatura -Cea 
mai frumoasă bază sportivă școla
ră" și „Pentru cea mai bună auto- 
dotare cu materiale sportive nece
sare desfășurării orelor de educa
ție fizică".

Cu asemenea atu-uri, elevii ti
mișoreni promit să se afirme tet 
mai mult, și pe plan sportiv, ir. 
anul școlar care începe.

DÎMBOVIȚA : Acolo unde exis
tă buni gospodari...

Popas în două comune ale ju
dețului.

Mai întîi, la Tătărani. Elevii 
școlii generale de aici au lucrat 
din plin la înfrumusețarea terenu
rilor de sport, la amenajarea sec
toarelor de atletism. Peste tot 
zgură, marcaje, brazde Cu flori. 
Totul arată ca acum doi ani, cînd 
a fost inaugurat microcomplexul 
sportiv al școlii. In fruntea ac
țiunii s-a situat chiar directorul 
școlii, prof. Gheorghe Xndreescu,

areie oe atie.ism nu așteapta de-

ARGEȘ : In centrul atenției — 
baza materială a școlilor

Lioeui din Corbeni (director, prof. 
C. Pulpă)— Prin muncă patriotică 
elevi: au reușit să-și construiască 
o frumoasă sală de sport, care va 
fi dată în curind în folosință. Va
loarea orelor prestate, precum și 
a unor contribuții locale se ridică 
la suma de 80 000 lei.

Au avansat lucrările la sălile de 
sport (care vor fi date în folosin
ță anul acesta) aparținind școlilor 
generale 1 Pitești (director, prof. N. 
Ghindescu). Bîrzești — Hîrtiești 
(director, prof. FI. Chirițescu). și 
nr. 12 Pitești (director, prof, A. 
Popa).

In același timp, au fost rearpe-

Muscel i atit stadionul, cit și sala 
de sport au fost puse la punct, iar 
echipamentul și materialele sportive 
reînnoite. Cit privește lucrările la 
pista de atletism (acoperită) ele sînt 
foarte avansate (elevii au efectuat 
aici mii de ore muncă patriotică), 
astfel că există nădejdi că ea va 
deveni utilizabilă chiar in acest an.

RĂDĂUȚI : Felicitări elevilor de 
la Liceul nr. 2 !

Pe scurt: Liceul nr. 2 din Rădăuți 
jirector, prof. Petre Bejenaru) va 

dispune în noul an școlar de un 
complex sportiv cuprinzînd terenuri 
pentru handbal, volei, baschet, te
nis de cîmp, minifotbal, un portic 
de gimnastică, o sală de 6port caro

SPORTUL, AZI...
Omul e tare ca fierul și slob ca musca — spun 

cărțile înțelepte și bătrîne. Nu această Olimpiadă le
3 contrazice. Duminică după amiază — la capătul 

unei scptămîni de cu totul altă natură — m-am sur- 
prins rizind de „maratonistul" cu nr. 72, care a 
o^ut ideea sublimă de a distra o lume și un popor 
r r'-htul celei moi crincene probe pedestre. Cu 

cîteva ore înainte, m-am surprins incercînd un alt 
sentiment inadmisibil de amuzant : i-am înțeles pe 
aceia care protestează, peste Ocean, cînd li se ia 
un meci de baseball pentru a se transmite o plecare 
sere Luna. Ni s-a luat legătura cu stadionul Repu- 
blicii — unde se desfășura cel mal prost meci de 
fotbal intern din ultimul deceniu — 
pentru o se transmite handbalul olim
pic. meci intr-adevăr important pen
tru noi, numai că rezultatul său ne 
'.ra cunoscut din relatarea radiofo
nică a lui Ghițulescu. Drocu* să mai 
înțeleagă ceva, dar mi s-a făcut dor 
de fotbalul acela de acasă, pe ploa
ie. pe un stadicn gol, fără goluri, ab
solut stupid, din care nu rețineam 
decît propunerea unui corespondent 
care semna N... Eseu și ahume: „Spor
tul studențesc' să fuzioneze fără jenă 
si fără ipocrizie cu „Progresul', nu- 
mindu-se in cele din urmă „Progresul 
tudențesc* I Cu asemenea ginduri

-etrebnice, om urmărit o admirabilă transmisie, stră
bătută de acel veșnic refren al nostru : „ah, dacă am 
6 jucct oșa în semifinala pierdută ieri 1'... Comutați pe 
.Republicii', prinzînd acel 0—0 de apoteoză, m-am 
revoltat împotriva mea și am început să mă prelucrez 
;n direcția Argentinei, acceptînd că nimic nu e mai 
important decît discul și „mai lasâ-mă, dom'le. în pace 
cu Ion Constantin'... (Nu pot fi atît de lipsit de or
goliu ca să nu observ că am fost primul care, aici, 
cm otras atenția asupra lui, din primul meci al cam
pionatului. Acum îl vede aproape toată lumea...).

Pentru ca in timpul „discului" și din ce în ce mai 
stăruitor spre miezul nopții —dublind superbele vești 
cespre Berceanu și Martinescu — mintea mea să-l 
ceară pe llie Năstase, ochiul să nu mai vrea box, ci 
Fc-est Hills I încăpător e sufletul omului, vaste sin! 
dorințele acestei viețuitoare mai ciudate decît toate 
elicopterele și furnicile lumii I

Se va găsi cineva care să se supere sau care să 
r.ă gâsecscă deplasat fiindcă aplaud îndelung trans-

miterea de două ori in aceeași noapte a celor citeva 
secunde din finalul de la Forest-Hiils ? „Match-point - 
ul lui Năstase a fost reluat de Ciurescu, la emisiunea 
„24 de ore" — imaginea e de neuitat, măcar atita 
să ne râminâ de acolo : Năstase era îngrozit de bucu
rie, el n-avea putere să surîdă, să sară, era crispat 
de fericire, era cumplit la înfățișare și eu ii cred. 
Mărturisesc că nici eu nu știu să mă comport în 
fața victoriei lui, nu știu ce să scriu ca să nu sune 
prea „poetic", prea emfatic sau prea normal.

în fața acestui eveniment fără precedent în spor
tul românesc — ar trebui să fim la fel de crispați, de 
serioși și de sobri ca Năstase in clipa triumfului.

Oricum, cuvîntul „fantastic" mă fe
resc sâ-l mai scriu, de cînd am citit 
declarația acelui suedez care socotea 
marți c victorie la Arad drept „fan
tastică" ! Vai, iat-o I Firește, fiecare 
are „fantasticul" iui, dar prea rrtulte 
realizări „fcntastice" nu mâ incintă i 
Preferam o U.T.A. normală, care să nu 
permită nimic fantastic adversarilor ei. 
Dar U T.A. nu mai e normală, ea plă
tește de mult tributul ei de mică pu
tere a fotbalului nostru. Și n-aș pune 
accentul pe singura contraperformanță 
românească din această miercuri, dacă 
„U" Cluj și Rapid, prin victoriile lor la 
trei puncte avantaj, m-ar fi entuzias

mat. Dar vremurile — chiar și in sport, mai ales 
in sport, după Olimpidă — sînt aspre și exigente. 
Am ajuns să nu rriai leșinăm de bucurie la 4—1 sau 
3—0 pentru noi, in meciuri-tur. Mai contează și alt
ceva...

Așa e omul in '72 — ca să închei de unde am 
început.
CORESPONDENTĂ :

Dr. I. Di nescu (B-dul Republicii 77 — Constanța) : 
Am transmis celor doi redactori cele ce m-ați rugat, 
v-am îndeplinit cu plăcere dorințele, mai ales fiindcă 
sint de acord cu dv. Oricum, nu merită să vă gîndiți 
la un infarct, v-o spun ca un cinstit ipohondru...

G. Chirițâ (București — sectorul 7) : Mă bucur că 
nu mâ socotiți printre aceia care ignoră opinia publică 
sportivă. Dar nici nu mă pot lăuda câ-mi stă in 
putere să rezolv problemele pe care le sesizați cu 
multă îndreptățire. Tmi pare foarte rău, dar să nu 
descurajăm.

BELPHEGOR

ETAPA A IlI-a
Duminică este programată cea de 
111-a etapă a campionatului fe

lin de handbal, divizia A. și,
a 
mi 
cu speranța că timpul va continua 
să se intrumusețeze pînă 
să așezăm față în față cele 
pe, ir.eereînd să anticipăm 
lor în această rundă.

Spectatorii din Capitală 
iejul să vadă la lucru, pentru pri- 

oaz* in noua ediție a diviziei A, 
ecr. oj campioană. Universitatea Ti
mișoara. ce va avea ca parteneră 
de Întrecere formația Progresul, 
• ntr-o partidă al cărei pronostic nu 

L greu ce bănuit Timișoren- 
-■«se au un început de campionat 
br_n. sau. în orice caz. mai bun decît 
a. . -bancarelor", aflate încă departe 
de ceea ce știm că pot dar și han
dicapate de programul campion a- 
turu. t rare )e-a opus în primele 
r-rxe exact cele mai puternice for- 
trat . dia drme: IEFS. Universi
tatea Rararrss. »: la. vers: ta tea Tt- 
•taosrav Meer-d are loc pe tere- 
=1 ProtresxL fncegtnd de la ora 9.

Cea de a cosa partxiă pcograma- 
«ă ta Bocszegst se anunță ceva mai 
•cs^hcasă aducîad î~ fața Univer- 
‘-alc. Barareșt: foemaua Rap.d. 
F Jid coaoKUt startul în forță al 
ueTexx- axt-erix- ..ui C. Popescu și, 

debutul modest al 
tem înclinați în a 
sete de v.ctorie stu- 
a chiar dacă avem 
-le de meci extrem 
care cartMrtenzează

atunci, 
10 echi- 
șansele

au pri-

' ■

COU-

f

ț.

$-4

S5IJ: ,.Independența* și cei
3 000 de elevi ai mu.

In divizia feminină A
VA FI LA FEL
hei, unde Voința, după două în
frângeri consecutive, are posibilita
tea să obțină acum primele puncte, 
în confruntarea cu Textila Buhuși. 
Aceasta presupune, însă, o mai se
rioasă angajare din partea handba
listelor din Odorhei, cu atît mai 
mult cu cit echipa din Buhuși, lip
sită în timpul jocurilor de îndru
mările unui antrenor, aruncă în 
luptă toate resursele de care dispu
ne.

Intenționat am lăsat la urmă 
meciul dintre Constructorul Timi
șoara și Rulmentul Brașov, pentru 
că handbalistele de pe Bega, abia 
revenite în primul eșalon, consti
tuie, cel puțin pînă îrr momentul 
de față, singura surpriză plăcută 
a noului campionat. Fără a dispune 
de niște individualități de mare 
valoare, fără a emite pretenții peste 
puterile ei, echipa tînărului antrenor

DE MONOTONĂ ?
Farcaș a fost cit pe-aci să încurce 
socotelile Universității Timișoara 
în prima etapă (10—11) și a învins 
In deplasare Voința Odorhei cu ca
tegoricul scor de 11—6. Iată deci ce 
adversar dificil are de înfruntat 
Rulmentul...

Dincolo de aceste , calcule ale 
hirtiei" apare, aproape firească, în
trebarea • va fi și în această rundă 
aceeași monotonie ca pînă acum ?

Iată configurația 
după două etape.
1. IEFS
2. Univ. București
3. Univ. Timișoara
4. Textila Buhuși
5. Constr. Tim.
6. Mureșul Tg. Mureș
7. Rapid București
8. Voința Odorhei
9. Rulmentul Brașov 

10. Progresul Buc.

clasamentului

2 2 0 0 28—15 4
2 2 0 0 28—18 4
2 2 0 0 30—21 4
2 110 18—17 3
2 10 1 21—17 2
2 10 1 17—18 2
2 0 1 1 21—23 1
2 0 0 2 15—22 0
2 0 0 2 23—33 0
2 0 0 2 11—30 0

Fază din partida Universitatea București — Progresul, disputată in 
etapa a Il-a. Fotoreporterul nostru Tlieo Macarschi a surprins un atac al 
<'udentelor, prin Niculina lordache, care a pătruns spectaculos la semicerc.

cu uft proC-1 foarte divers, cu elevi 

sportive — fotbalul, '.aptele, boxul, 
judo-tri. voters’, «ttetfaâra! etc.

In ir.timp narea dorinței de sport 
a Ia ,
conducerea șeol.i (director, m< Ra
da Breabăn) s-a îngrijit Ș; în acest 
an să asigure cedrul necesar des
fășurării unei cft mai rodnice acti
vități t terenuri și o sală de sport. 
In același tmp — prin nvrocă pa
triotică — elevii de alei î»: vor a- 
menaja o bază sportivă pentru vo
lei. fotbal și handbal — in zona din 
vecinătatea OboruhzL Vor etrista. în 
general, condiții pentru ca toți ele
vii să poată practica, în orele li
bere, sportul preferau

De menționat câ zestrea ce ma
terial și echipament Sportiv a aso
ciației sportive va spori simțitor, 
încă din această toamnă, prin pro
curarea unor cantități suplimentare 
în valoare de circa 10 OM lei.

Firește că este încurajator să constați preocuparea care există in 
toate școlile pentru ca sportul să devină un prieten cit mai apropiat al 
elevilor. Asigurarea unei baze materiale — nota specifică a raidului an
chetă prezentat aici — reprezintă o asemenea modalitate directă

Evident că așteptăm ca elevii și profesorii să valorifice <it mai bine 
condițiile ce le sint create, să fie prezenți in cit mai multe activități, 
la nivelul claselor îndeosebi, sprijinind astfel consiliile asociațiilor spor
tive. De altfel, legat de acest ultim aspect, ziarul nostru intenționează 
să fie din nou prezent, în școli evidențiind inițiativele frumoase, dar 
scoțînd în relief și unele tendințe de inerție ăcolo unde acestea se mai 
fac simțite...

Duminică, primele meciuri in „B“

LA START: ECHIPELE DIN SERIA A ll-a
Doar două zile ne despart de în

ceperea campionatului divizionar 
B de rugby. Față de anul trecut, 
actuala ediție a campionatului se 
prezintă schimbată și îmbunătă
țită. Echipele înscrise au fost îm
părțite în patru serii, corespunză
toare cu zonele de densitate a rug- 
byului, astfel: seria I este alcă
tuită din 11 echipe, seria a Il-a — 
12, (primele meciuri — duminică, 
17 septembrie), seria a IlI-a — 6, 
iar seria a IV-a — 7. învingătoa
rele seriilor vor participa, in final, 
la un turneu de baraj, ce va de
semna pe cele două echipe care 
vor promova în divizia A.

Seria I. alcătuită pe scheletul 
echipelor bucureștene, este compu
să din Rapid. Constructorul, Aero
nautica, Politehnica, Arhitectura, 
Olimpia și A.8.E. din București, 
Dunărea Giurgiu. Tinărul petrolist 
Ploiești, Chimistul Pitești, Ș. N. Ol
tenița. încă de la început trebuie 
să remarcăm prezența echipelor 
Rapid și Constructorul (foste divi
zionare A), principalele candidate 
la cîștigarea seriei.

Seria a Il-a. sau seria Dobrogei, 
denumită astfel datorită prezenței 
in exclusivitate a echipelor din 
această zonă, este compusă din : 
Voința. S.S. 2 — I și II, Farul II.

Portul, C.F.R., Dacia și I.T.C. din 
Constanța, Ideal Cernavodă, Ci
mentul Medgidia, Chimia Năvo
dari. Principala favorită rămîne, 
ca și anul trecut, echipa secundă a 
clubului Farul din Constanța.

în seria a IlI-a, șansele cele mai 
mari la primul loc le are echipa 
studenților ieșeni. Agronomia. Ce
lelalte echipe din această serie 
sînt : Unirea și C.S.M, din Iași, 
Ancora Galați, U.R.A. Tecuci și 
Minerul Gura Humorului.

In cadrul seriei r IV-a, vor ac
tiva echipele : Aripile și C.F.R. din 
Brașov, Minerul Lupeni, Știința II 
Petroșani, Voința Timișoara, Agro
nomia Cluj și Eleciroputere Cra
iova. Jucătorii de la Electroputere 
Craiova rămîn primii favoriți la 
cîștigarea seriei.

Remarcăm apariția unor noi 
echipe în orașe cu vechi sau mai 
noi state in rugby. Astfel. în 
București, s-a înființat o nouă 
echipă studențească — Politehnica, 
la Iași, Unirea și C.S.M., iar Ia 
Brașov, Aripile. Orașele Medgidia 
și Cernavodă își reînscriu numele 
în campionatul de rugby prin în
ființarea echipelor Cimentul și, 
respectiv. Ideal.

George ROSNER, coresp.

„ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE ADMINISTRARE 
A BAZELOR SPORTIVE"

DIN BUCUREȘTI, BULEVARDUL MUNCII NR. 37—39, SECTORUL 3, 
TELEFON 21.66.85,

ANGAJEAZĂ
orin concurs în condițiile legii 12/ 1971

ȘEF BIROU FINANCIAR
.......................  ■ ...... in»
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DEBUTUL ECHIPELOR ROMÂNEȘTI IN COMPETIȚIILE CONTINENTALE DE CLUB

BILANȚ PROMIȚĂTOR DUPĂ PRIMA MANȘA A TURULUI I
IN PARTIDA DE LA LUXEMBURG

In ciuda diferenței de clasă In favoarea sa,
F.C. ARGEȘ A ARĂTAT 0 PRECAUȚIE EXAGERATĂ

Pai-u jucători -aptdifti — 
Boc, Angelescu, Naom ți Co- 
drea — î* optxn acțitnui pfr~

Foto: S BAKCSI

LUXEMBURG, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Sosind din Miinchenul olimpic 
agitat, cu multiplele și trepidantele 
planuri sportive, Luxemburgul, cu 
cei 70 000 de locuitori și imagini 
de pinacotecă, mi s-a părut o oază 
a liniștii, iar meciul de fotbal Aris 
Bonnaweg — F.C. Argeș un joc de 
copii.

Seară rece, înnorată ca de noiem
brie, teren alunecos, din cauza ploii 
persistente din timpul zilei, 2000 
de spectatori în 15 000 de locuri 

'* ale stadionului și reflectoare la lu- 
mina cărora violetul tricourilor 

► campionilor noștri avea o strălu
cire de echipă grandioasă, iată ca
drul meciului. Totuși, F.C. Argeș, 
deși a învins numai cu cit a fost 
necesar, 2—0. n-a reușit mai mult 
nici ca joc și nici ca scor, în fața 
unor adversari inferiori cu o cate
gorie, dintr-o cauză caracteristică 
tuturor echipelor noastre în jocu
rile din deplasare: Drecauția exa
gerată. F.C. Argeș a început jocul 
cu libero (Barbu), cu patru fundași 
în fața acestuia, cu doi mijlocași ți 
trei înaintași, oferind astfel modeș
tilor săi adversari mijlocul terenu
lui și o nesperată ocazie de a nu 
pierde la scor. Dacă adăugăm și 
temporizarea absurdă făcută aproa
pe de fiecare jucător piteștean în 
parte, ne explicăm atît scorul alb 
de la pauză cit și cel final. Acest 
mod de a acționa al echipei. F.C. 
Argeș a dat cronicarului ziarului 
„Loraine Republicam" posibilitatea 
«â scrie următoarele : 
făcut aseară 
xemburghez.

dar a ratat, 
rf de rădăcri.

• a ja

drcc*-

,F.C. Aris a 
cinste fotbalului lu- 

Eșecul său cu O—2 nu

este deloc meritat. In ciuda celor 
ce s-a gindit despre jucătorii lai 
Aris. aceștia au realizat un jac 
deschis in fata unor adversari pu
ternici, cu tehnică individuală, dar 
oarecum dezorganizați, cu momente 
de slăbiciune și de lemporinre S> 
citeodată jenați ți de gazonul alu
necos".

Intr-un smgur loc nu an 
late coiegul luxemburghez,
cind scrie că eșecul nu este de£«c 
meritat Diferența de clasă de joc 
dintre componenții celor două echi
pe s-a dovedit a fi netă de Partea 
campionilor români. L-să deosebi
rea în modul de a acționa ir. teren 
a! celor două formații n-a fost -ri
zibilă decît la preluări, deposedări 
și pase. In general o pasă, maxi
mum două. Prin i rima re. din pnnet 
de vedere tactic. F.C. Argeș ș-a dis
tanțat prea Putin de F.C. Aris.

După 30 de mir.ute de joc. aziîre- 
norul Halagîan 5>-a dat seama de 
inutilitatea „iacă tui uri săa ți L-a 
trimis pe Olteanu să penduleze in
tre apărare ți atac, acesta însă. 

. deși a muncit muit. r.-a făcut-o cu 
abilitatea ți orizontul unui mijlo
caș. De aceea, jocul echipei româ
ne a rămas în continuare rupt, de
ficitar la mijlocul terenului. In 
fapt, F.C Argeș a creat numai două 
faze în stilul jocului său corect si 
a înscris două goluri : primul, in 
min. 58, la o pasă in adincime dată 
de Olteanu lui Troi. al doilea, in 
min. 89. la intrarea lui Roșu în ca
reu, atacat din spate, neregulamen
tar. de către 
infiltrări ale 
soldat și cu 
Încercat de

Dabee. în rest, multe 
lui Pigulea, care s-au 
două bare. Dobrin a 
cîteva ori să înscrie

pe PirilffL 'ftrjs Fopeses 
Si < extra. oestru 1 s'e-ita în joc. 
Si pe Dobrin pectru etalarea par
țiali a bagxjuhh lai tehnic. car» a 
rirrevsîanat pe eăzde.

J acătării 1-jf FjC. A—s rs o beri 
ciodrție de joc. al-earțâ nmlt. cfțria 
tntre ei str.t chiar remarcabt.: 
K-rkbenț ți Lcrze — înaintași. u- 
riașd fundaș teatral Roemer ți mij
locașa] ofens.v Vetss.

Seara, după meci, jocăxorii de la 
F.C. Arfei erax. așa ewm era fi
resc. bucuroși S-ar putea ca ringu
rile de mai sas să-i deranjeze, asa 
cum întotdeauna critica se digeri 
grea, mai ales după victorie. Am 
făcut-o insă in perspectiva viito
rului joc din turul II al „Cupei 
campionilor europeni*, atunci cind 
FX. Argeș va intilni o echipă mult 
mai puternică decît campioana Lu
xemburgului. pentru care va fi ne
cesar să se pregătească mult mai 
bine in vederea jocului in depla
sare ți să acționeze mult mai în
chegat și matur decît a făcut-o 
miercuri seara cu F.C. Aris. în par
tida de debut din ,.C.CE‘.

Aurel NEAGU

DUPĂ FRUMOASA VICTORIE A LUI „U“
i

SA NE BUCURAM CU GRIJA!
Victoria de miercuri a lui „U“ 

Cluj a fost substanțială, meritată și 
prestigioasă. Levski-Spartak Sofia, 
adversara sa din primul tur al 
Cupei U.E.F.A., este cotată drept un 
outsider firesc în lupta pentru su
premație din fotbalul bulgar și de 
aceea redutabila Ț.S.K.A. se teme ' 
de această echipă care l-a lansat, 
cîndva, pe regretatul Asparuhov.

Levski-Spartak a venit la Cluj 
după un start bun în campio
natul de acasă (locul III după 
patru etape), Universitatea a primi
t-o după o plecare șovăielnică în 
campionatul nostru. Emoțiile stu
denților erau îndreptățite și cele 
mai optimiste planuri ale lor vizau, 
desigur, victoria, dar nu îndrăzneau 
sâ-i dea un contur mai pregnant.

Și totuși, succesul lui „U“ a fost 
r,et și surprinzător de consistent. 
;J.-oIuția studenților ni s-a părut 

, normală, după revirimentul marcat 
în întîlnirea cu Rapid (scor 1—0) și 
eficacitatea lor de acum două zile 
n-a însemnat, de fapt, decît conso
lidarea echipei pe un făgaș dibuit 
în meciul amintit, cînd numai Ră
ducanu a salvat, ct. patru parade 
excepționale, tot atîtea goluri gata 
făcute. Nu punem la îndoială juste
țea victoriei și nici măcar propor
ția scorului, dar credem de cuviin
ță să insistăm aici asupra unor 
date sesizabile care s-au înscris în 
meciul cu Levski-Spartak în coloa
na cu minusuri. Așa de pildă, por
tarul Ștefan a avut cîteva stîngăcii 
pe care nu i le cunoșteam (priză re
dusă la balon). Pexa a fost încet și 
imprecis, Mihăilă n-a putut ține piept 
extremei Veselinov, care aleargă 
suta de metri în 11,2 sec. Fanea 
nu a ieșit dintr-o eclipsă de formă 
mai veche, Lică nu mai este/jucă
torul dinamic și cu dribling sclipi
tor. cum ne obișnuise anul trecut. 
Solicitarea multor băieți în cam
pionatul european studențesc a lăsat

urme și, momentan, echipa nu-și 
poate egala (deși se străduiește) ran
damentul obișnuit. Toate aceste 
tare au existat în meciul cu Levski- 
Spartak și dacă adversarul nu le-a 
exploatat, acest lucru se datorește 
propriilor slăbiciuni și dorinței de 
autodepășire a clujenilor, perseve- 
renți și harnici în partea a doua a 
partidei.

Meciul în sine a însemnat un 
duel între o formație in ofensivă și o 
alta care a încercat s-o contracareze 
prin betonarea clasică și contraata
cul tradițional. Ivkov a jucat „li
bero", un mijlocaș și cei doi atacanți 
centrali au blocat drumurile de 
acces spre poartă, doar Veselinov 
și Mitkov au rămas să-i hărțuiascâ 
pe fundașii lut „U“. Tactica a- 
ceasta a reușit de minune timp de 
67 de minute, după care, presată 
fără răgaz, defensiva oaspeților s-a 
prăbușit, pentru că atacurile cluje
nilor (sprijinite admirabil de Anca) 
au fost mai inventive, mai viguroa
se și mai bine servite tehnic decît 
puteau să replice fotbaliștii bul
gari. Trecînd peste faptul real că 
Levski-Spartak a prins o zi slabă 
în această partidă, că bănuita ei 
abilitate tehnică și proverbiala ei 
capacitate de efort au fost surcla
sate de jucătorii noștri, credem că 
armele hotărîtoare ale succesului 
clujean au fost următoarele două : 
inspirata modificare în structura 
echipei, după pauză, cind Anca a 
fost repus „în drepturile" sale de 
mijlocaș ; puterea de mobilizare a 
întregii echipe, care și-a revenii 
spectaculos și eficient după golul 
primit, ca un boxer capricios care 
se trezește din pumnul adversaru
lui. Poate că si șansa a operat aici 
fericit, întrucît golul egalizator, al 
iui Soo (într-o luptă acerbă de 
reabilitare, cu galeria locală), a 
venit la limita de timp acceptabilă, 
pentru a putea remonta, cu adevă

rat, terenul pierdut. Și am fi ne
drepți dacă în acest pasaj cu meri
te ale clujenilor, nu am releva com
portarea constant bună a celui mai 
tînăr jucă*or al echipei. Mureșan, 
un mijlocaș ofensiv calm, truditor, 
lucid și eficace. El a fost brav și 
la rău și la bine, un atu moral și 
unul, deopotrivă, strict fotbalistic, 
în mijlocul unei echipe șocată, la 
un moment dat, de întorsătura dra
matică a evenimentelor, declanșată 
de golul cu care a fost condusă.

din So-
avan cronica 

Panov și 
lăsați acasă, 
echipă fără 
exactă, dar 
la 4 octom- 
va „mușca"

Ziarul „Naroden Sport1 
fia și-a intitulat astfel 
acestui meci: „Fără 
Țvetkov. accidentați și 
Levski-Spartak este o 
canini !“. O anticipare 
trebuie ținut seama că 
brie, Levski-Spartak 
din felia subțire de șansă pe care 
o mai are, cu dantura completă...

Ion CUPEhț

VA FI, OARE,

ni 14 Ia
te tr-r-

*• jC

r.

99 EXAMENUL LANDSKRONA"
SEMNUL RENAȘTERII RAPIDULUI?
mare diferen

SS
ia* la

ese

i'a

o echipă de tal.a lai Karrhd- 
peng. pe care de altfel a șj Invins-o 
în finala „Cupei Suediei*.

prilej de rdscBmpdrs-e. un 
de ieșire orgolioasă diatr-un

impas care tindea sâ devină cronic, 
perspectiva unui al doilea start — 
mai fericit — de sezom

Să recunoaște" că prima repri
ză a jocului cu Landskrona nu în
senina nimic din situația Rapidu
lui. Ba, existau chiar destule sem
ne care sâ confirme și eventual să 
adîncească tonul cenușiu... Atleticii 
suedezi marcau sobru și sever pe 
tot terenul, rapidiștii se zbateau 
mult, dar se zbateau în gol și pe
ricolul venea mai mult de la oas
peți, conduși energic de „buldoze
rul" Sonny Iohansson, care — cu 
ale sale 100 de kg armonios repar
tizate pe un trup de aproape doi 
metri — se „scutura" de cite doi- 
trei adversari deodată Ia fiecare 
zvîcnire ofensivă. A mai fost și a- 
cel minut 12, cînd Răducanu a sal
vat senzațional un gol pe care 100 
de portari nu l-ar fi 
bil, evita și putem 
samblul partidei se

putut, proba- 
spune că an- 
desena, încet

cari pe

Si ut

coo£țăe de., marfar) și a început 
sd fugă ca ți in z.» bune. Mișca
re continuă, derutantă, in ofensivă, 
atacuri cootinue. val după vaL oca
zii la poartă și două frumoase go
luri.

Se pcate afirma că Rapid a luat 
o serioasă opțiune pentru califica
rea in turul al U-lea. deși greșit 
și periculos ar fi ca giuleștenii să 
considere calificarea definitiv tran
șată.

Problema — principală — care 
se pune este aceea a condiției ge
nerale a Rapidului.

Va reprezenta, oare, examenul 
Landskrona un nou start în activi
tatea Rapidului ?

Va reuși echipa giuleșteană să 
nu mai dea înapoi, plecînd înainte 
de la acest atu multiplu cîștigat 
miercuri seara ?

Bine ar fi.
Oricum, jucătorii și antrenorii 

feroviari ar trebui să lupte — a- 
cum — pentru a-șî continua fără 
frîne cursa...

Judecind la rece actuala situație 
a Rapidului, se cuvine abandonată 
„privirea înapoi, cu mînie“ (și cu

tristețe). canalizfndu-se gîndurile și 
eforturile spre un orizont realist

Deși este diminuată valoric — 
sub raportul componenței lotului 
său — fată de ediția trecută a cam- 
v . natului. Rapid păstrează, totuși, 
: echipă mai bine înzestrată decît 
destule formații ale actualei Divi- 
»: A. Trei jucători de nivelul lo
tului reprezentativ — Răducanu, 
Neagu s. Boc. care miercuri a fă
tul _ partidă excelentă —. tineri 
deja valoroși, susceptibili de pro
gres — Varin Station, Petreanu, 
Scris, Na-m. Grigoraf —, ca să nu 
mai vorbim de exper. men tații Pop, 
Cjdrea. Angelescu, Mușat, Năstu- 
reacu^

-Acesta fiind inventarul uman — 
valoros, după părerea noastră — 
al echipei feroviare, credem că cel 
mai important pas pe care ea tre
buie să-1 facă este cel al omogeni
zării și al profilării jocului pe co
ordonatele actuale ale distribuției 
Rapidului.

Nemaiavîndu-i pe Lupescu și mai 
ales pe Dumitru, care structura șl 
construia într-un anumit fel jocul 
întregii echipe, Rapid trebuie să-și 
organizeze — în conformitate cu 
potențele actuale ale înlocuitorilor 
lui (și ex-stelistul Savu, de pildă, 
ni s-a părut a promite foarte muit 
pentru viitor, el fiind și astăzi o 
reală valoare) — un joc solid, bine 
orchestrat în condițiile prezenței 
unor instrumente noi...

Marius POPESCU

U.T.A, DOUĂ REPRIZE DIAMETRAL OPUSE
Pe frontispiciul stadionului din A- 

rad se află la loc de cinste două 
plăci de marmură. Pe una sînt tre
cute marile victorii reușite de U.T.A. 
în campionat și în Cupa României ; 
pe cealaltă — eliminarea echipei 
campioane intercontinetale, Fe.ve- 
noord Rotterdam, cu doi ani în urmă, 
realizată de băieții lui Nicolae Du
mitrescu...

Aceiași băieți care azi par atit de 
departe de cei care anul trecut și 
cu doi ani în urmă realizau perfor
manțe dintre cele mai frumoase la 
scara fotbalului continental. Și, cu 
toate astea, cei 11, cu foarte mici ex
cepții, sînt aceiași. Lipsesc doar 
Florian Dumitrescu și acela care îl 
tniocuiese in sezonul trecut, Both. 
Printre absenți — e un fel de a zice 
pentru că zilnic el se află lingă echi
pă ■— și antrenorul Nicolae Dumi
trescu, aflat in continuare în conce-

cu Toma Jur-diu medical și înlocuit 
că.

Poate că lipsa celor 
anii care s-au mai adunat, împreună 
cu pregătirea fizică deficitară, au 
făcut ca miercuri, U.T.A., să pără
sească terenul cu capul plecat. Com
portarea ei a fost și rămîne de ne
înțeles, pentru că între prima și cea 
de a doua jumătate a partidei nu 
poate exista nici un fel de concor
danță. într-atit de mare a fost dis
crepanța de valoare, deși cei care 
evoluau pe gazon erau tot Vidac, 
Lercter, Pojoni, Pctescu etc. Dacă 
in prima repriză U.T.A. a realizat 
un joc de zile mari, o țesătură de 
pase prin care în foarte multe rîn- 
duri a depășit complet apărarea for
mației din Norrkoping, în cea de a 
doua mingile pe sus; trimise în ca
reul suedez erau o pradă ușoară fie 
pentru talentatul portar Andersson,

doi, poate că

LOTUL NATIONAL S-A REUNIT IERI
(Urmare din pag. 1)

In meci amical

F. C. BOLOGNA - O1NÂMO
Z-l (1-1)

BOLOGNA (prin telefon). — 
Miercuri seara în fața a 7—8 000 de 
spectatori, cele două echipe au fur
nizat un joc plăcut, de o bună va
loare tehnică și de un total fair- 
pîay, respectînd caracterul amical 
al partidei. Dinamo a început mai 
bine jocul și, în minutul 7. Dinu. 
pornit într-o acțiune individuală de 
la mijlocul terenului depășește in 
dribling patru apărători, și șutea- 
ză, învingîndu-1 și pe portarul 
Adani ieșit în întîmpinare. Gazde
le echilibrează partida și reușesc 
să egaleze în minutul 35 prin Sa- 
voldi.

După pauză Bologna are o pe
rioadă de dominare și preia con
ducerea în minutul 52 prin Gregori. 
rezultat care rămîne neschimbat 
pînă la sfîrșit, deși ambele echipe 
s-au mai aflat de cîteva ori pe 
punctul de a înscrie. Meciul a fost 
condus de italianul Frinchieri.

Formațiile : BOLOGNA : Adani 
— Roversi. Fedele, Scorsa (min. 46 
Caporale), Cresci, — Gregori, Filip
pi. — Bulgarelli, Savoldi. Vieri, 
Landini (min. 46 Ghetti). DINAMO: 
Constantinescu — Cheran. Dobrău. 
G. Sandu, Deleanu — Dinu, Sălcea- 
nu — Lucescu. Dumitrache. Nun- 
weiller. Fl. Dumitrescu.

Meci amical

PROGRESUL BUCURLSTI
SPORTUL STUDEMILSC

4-1 (1-0)

înscrierea a 
echipei sale, 

cuvinte

Satisfăcut, desigur, de rezultatele 
pe care F.C. Argeș, Rapid șl „U" 
Cluj le-au obținut in partidele sus
ținute miercuri, antrenorul Angelo 
Nicuiescu ne-a mărturisit că este la 
fel de mulțumit de modul în care 
s-au comportat componenții lotului 
național din cele trei echipe de club. 
„Apreciez jocul făcut de Neagu, ne-a 
spus el. înaintașul rapidist a acope
rit o zonă mare de activitate, a fost 
combativ. — așa cum îl știam — și, 
cu toate că nu figurează printre mar
catori, a contribuit la 
două dintre golurile
Despre Răducanu, din nou 
bune. El a dovedit și miercuri seara 
că apără mereu mai bine și că se 
poate conta pe el. Foarte mult m-a 
interesat comportarea lui Anca în 
partida cu Levski Spartak Sofia, atît 
pe postul de fundaș central, cit și pe 
cel de mijlocaș. Consider că el a ju
cat bine în ambele ipostaze, dar mai 
ales în aceea de mijlocaș, după pau
ză. cînd a putut pleca înainte pentru 
im- ulsionarea ofensivei echipei sale. 
Iar rezultatul s-a văzut pe tabela de 
marcaj". Antrenorul naționalei noas
tre a ținut să adauge că nici juca-

torii de la Dinamo nu îl provoacă 
griji, ei prezentindu-se la această 
oră destul de bine, după cum o de
monstrează și evoluția lor în cam
pionat.

La ora 12, jucătorii din Iot sosiți 
la federație pină atunci, împreună cu 
antrenorii Angelo Nicuiescu și Ion 
Voica, au plecat cu un autobuz 
Ia Snagov. In cursul serii urmau să 
li se alăture jucătorii dinamoviști. 
care au susținut cu echipa lor de 
club un meci amical la Bologna (în 
Italia) și care aveau anunțată pentru 
ora 17 sosirea la București, precum 
și Dobrin, care, de asemenea, s-a 
reîntors ieri după-amiază din Luxem
burg, împreună cu F.C. Argeș.

Singurul învoit pină astăzi — An
ca, jucătorul clujean avînd de sus
ținut un examen.

Tricolorii vor rămîne la Snagov, 
unde se vor antrena și vor susține 
jocuri-școală (simbătă cu Dinamo- 
tineret și duminică cu Petrolul-tine- 
ret) pînă luni dimineața, cînd este 
fixată plecarea în Finlanda.

Bineînțeles, vom ține Ia curent pe 
cititori cu relatări zilnice despre pre
gătirile lotului național de fotbal.

Domide încearcă să-și depășească adversarul, suedezul Malm (nr. 3), sub privirile lui Popovici, Axente și a...
10 000 de spectatori. Fază din meciul U.T.A. — I.F.K. Norrkoping, 1—2 Foto: Marcel CANCIU-Arad

fie pentru fundașii Eek, Malm sau 
Larsson. Adăugind eficacitatea foar
te scăzută, lipsa de... putere în șut, 
sau pasele trimise, în această parte 
a jocului, numai la adversar, avem 
explicația întoarcerii rezultatului de 
către suedezi. I.F.K. Norrkoping, in
vitată la joc nu a rezistat — firește 
— tentației și s-a avîntat în atac. 
A întîlnit în fața sa o apărare foar
te penetrabilă în unele momente, cu 
un dublaj ca și inexistent, a profi
tat de cîmpul larg avut în față cu 
prilejul rapidelor contraatacuri dez
lănțuite de masivul Wendt șl punc
tate de neastîmpăratul și experimen
tatul Kindwall. Au fost suficiente 
două clipe de neatenție Ia care au 
colaborat atit jucătorii din liniile 
defensive arădene cit și Vidac, pen
tru ca scorul să devină în cîteva 
minute favorabil oaspeților. Calită
țile acestora au ieșit cu precădere 
la iveală de-abia după pauză — 
după ce, luînd pulsul U.T.A.-ei, au 
ieșit de la cutie. După marcarea ce
lor două goluri și-au întărit apăra
rea astfel că toate încercările — ha
otice — ale lui Domide și colegi
lor săi din atac s-au lovit de hotă- 
rîrea cu care își apărau zestrea fot
baliștii scandinavi.

La 27 septembrie, pe stadionul 
Idrottsparken din Norrkâping, U.T.A. 
va trebui să lupte, 
lificare. Și credem 
obțină cu obligația 
țin la fel de bine 
priză a partidei de 
fel, aceasta este și 
rului Nicolae Dumitrescu care, după 
meci, ne spunea că „U.T.A. a jucat 
după pauză fără nici un fel de tac
tică. Atunci cînd în jocul său a 
existat o idee, adversarul a fost pus 
în inferioritate. Șansele noastre de 
calificare au fost diminuate, dar asta 
nu înseamnă că ele nu mai există". 
M. Lofgren, antrenorul formației din 
Norrkoping, era de părere că „U.T.A. 
a etalat, în unele momente, un fot
bal de foarte bună calitate. Califi
carea noastră, deși o dorim fierbin
te, nu o avem în buzunar..."

Să sperăm, însă, că cele două 
plăci de marmură de pe frontispicul 
stadionului arădean vor fi un me
mento pentru 
redeveni, cit 
adevărată.

în cadrul pregătirilor din aceas
tă săptămînă, formațiile bucurește- 
ne Sportul studențesc și Progresul 
s-au întîlnit miercuri după-amiază. 
Victoria a revenit jucătorilor de la 
Progresul cu scorul de 4—1 (1—0). 
în urma golurilor marcate de Ma
nea (min. 30 și 51), Gh. Georgescu 
(min. 72) și Pîslaru (min. 84). Go
lul studenților a fost realizat de‘ 
Leșeanu (min. 62). A condus bine 
D. Predescu.

Simbătă, pe stadionul Republicii

„MEMORIALUL
I0ACHIM POPESCU"

5 MINUTE
CU ISPIR

1 „MĂ SIMT UN ADEVĂRAT
J

Ispir a venit Ia Tg. Mureș din- 
tr-o grădină cu multe flori frumoa
se,' care însă mor adesea prea de
vreme — am, numit campionatul 
orașului București. Un necunoscut 
ce debutase la piticii Stelei, pentru 
a juca apoi sub culorile echipei 
T U.G. A devenit repede, la A.S.A.. 
ceea ce se cheamă un „om de ba
ză", prin calități de fotbalist și de 
om. In campionatul trecut, a fost 
unul dintre cei mai constanți a- 
părători.

— Cei ce te cunosc bine te ca
racterizează drept un om calm, so
bru. De fapt, voiam să te întreb, 
mai de mult, ce s-a înlîmplat în 
ultimul meci al campionatului tre
cut, cel cu Rapid ?

— Sînt, într-adevăr, un om echi-

MUREȘEAN...**
librat. Pe teren însă... Uit de mine, 
trăiesc fiecare fază. Cu Boc a fost 
un accident. O altercație, eu nu 
mi-am putut stăpîni nervii... Regret 
și faptul că acest excelent fundaș 
a pierdut din cauza mea meciul cu 
Italia.

— Refin că pentru tine fotbalul 
înseamnă enorm...

— Sînt primul din neamul meu 
care joacă fotbal. Cîte discuții nu 
am avut acasă cu părinții cînd, 
seara tîrziu, mă reîntorceam de pe 
maidan. Acum, tata e mîndru de 
mine și e un mare microbist... Fot
balul pantalonilor scurți l-am a- 
bandonat cînd l-am cunoscut pe nea 
Romeo Catană. Atunci am înțeles 
că jocul acesta nu e chiar așa sim
plu, că el se perfecționează mereu.

Și l-am iubit și mai mult. Nu sînt 
numai apărător central. Un „sto
per" este și un coordonator, un teh
nician, un atlet.

— Ești singurul bucureștean în
tr-o echipă cu puțini nelocalnici. 
Ce înseamnă acum, pentru Florea 
Ispir, A.S.A. și Tîrgu Mureș ?

— Bucurie. Colegi buni, un an
trenor priceput și înțelegător. M-am 
căsătorit aici, iar soției îi plac mult 
fanioanele mele (deocamdată puți
ne...). Mă simt un adevărat mure
șean.

— O obișnuită întrebare de final: 
care ți-e „programul" de viitor ?

Sper ca la unul din loturile 
să apară un noureprezentative 

provincial...
Geo RAEȚCHI

totuși, pentru 
că 
să 
ca 
la
părerea antreno-

ar putea 
joace cel 
in prima 
Arad. De

ca- 
s-o 
pu-
re- 
alt-

textiliști, că U.T.A. va 
mai repede, U.T.A. cea

Mircea TUDORAN

Sîmbătă, pe stadionul Republicii, 
va avea loc prima ediție a compe
tiției „Memorialul Ioachim Popes
cu" organizată de clubul Sportul 
studențesc. Vor avea loc două par
tide, Sportul studențesc — Farul 
(de la ora 16) și Dinamo—Rapid (de 
la ora 18). Cîștigătoarea competi
ției — care va primi cupa pusă în 
joc — va fi stabilită, în cazul ega
lității de scor din cele două me
ciuri, prin 
lui. Dacă și 
se menține, 
semnat prin

împărțirea golaveraju- 
în acest caz egalitatea 
cîștigătorul va fi de- 
tragere la sorți.

DUMINICĂ, ÎN CAPITA! Ă
Stadionul Progresul, ora 11: 

Progresul — Metalul Plopeni (Divi
zia B) :

Terenul Sirena, ora 11: Sirena 
— Tehnometal (Divizia C) ;

Terenul Laromet, ora 11 : Laro- 
met — Olimpia Giurgiu (Divizia 
C) ;

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B. — 
Azotul Slobozia (Divizia C) :

Terenul Electronica, ora 11 : E- 
lectronica Obor — Voința (Divizia 
C);

Terenul Flacăra roșie, ora 11 : 
Flacăra roșie — Dinamo Obor (Di
vizia C).

LA 19 SEPTEMBRIE

0 NOUĂ TRAGERE
LA ACEASTA TRAGERE SE A- 

TRIBUIE NELIMITAT: BANI — 
premii în numerar de valoare fixă 
•și variabilă, AUTOTURISME: 
DACIA 1300 și SKODA S 100, 
EXCURSII la Sofia cu petrecerea 
revelionului — durata circa 5 zile.

La tragerea excepțională Loto 
din 19 septembrie se efectuează 4 
extrageri.

Se extrag în total 29 numere. Se 
vor atribui 9 categorii de premii.

Pârtiei panții 
joc își pot procura 
merele preferate la 
Loto-Pronosport

★
LISTA NOILOR 

LA CONCURSUL 1 
EXCEPȚIONAL - 
EXCURSII CU PETRECEREA re

la acest sistem de 
biletele cu nu- 
toate agențiile

CÎȘTIGATORI
PRONOEXPRES
- PREMII ÎN

EXCEPȚIONALA LOTO
velionului la PRAGA continuă: 
Big loan din Săcel județul Mara
mureș, Szabo Alexandru din Dîm- 
bău Adămuș județul Mureș, Da- 
bandoi Neculai din Anexa Vînători 
Piatra Neamț județul Neamț, Hîr- 
zaiu Gheorghe din Craiova, Preda 
Luigi din Ursoaia județul Buzău, 
Tudorache Nicolae, Ludoc Sigis
mund, Toned Maria, Stan Ion, Tu
dor ~
Lateș __ ___
din București, Bauer Eugen 
Turulung județul Satu-Mare, Savu 
Constantin din Suceava, Stoenica 
Florea comuna Țigănești, județul 
Teleorman, Tomescu Tulul din Re
șița și Popeț loan din Timișoara.

d, Toned Maria, Stai __ ,
Alexandru, Percegju Florentin, 
ș_ Grigore și Popescu Ion toți 

din

RiMkrkă redactată 
de MTI’O-PKONUSPORT

h



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚELE ALDA ȘI HUNEDOARA
(Urmare din pag. 1)

mentelor asumate. Secretarului gene
ral al partidului i se prezintă stația- 
pilot a fabricii, aportul acesteia la 
asigurarea ritmicității producției, a 
calității materialelor.

Următorul obiectiv îl reprezintă cea 
mai tînără unitate a orașului — U- 
zina de utilaje — Alba Iulia.

Sînt vizitate, pe rlnd, secția de 
prelucrări mecanice, înzestrată cu 
mașini-unelte de mare tehnicitate, 
halele de lăcătușerie și montaj. Se 
subliniază că în uzină se realizează, 
în principal, utilaje și piese de 
schimb pentru industria materialelor 
de construcții. în legătură cu per
spectivele care se deschid întreprin
derii, se relevă că ea va avea, în 
anul 1973, o nouă capacitate de 3 200 
tone pe an și că va atinge, în acest 
cincinal parametrii proiectați, ur- 
mînd să producă în anul 1975 peste 
10 600 tone de utilaje și piese de 
schimb.

Este rîndul colectivului uneia din 
cele mai tinere unități economice — 
Fabrica de porțelan, a cărei con
strucție a început în 1969, fiind dată 
în folosință la întreaga capacitate la 
sfîrșitul lunii iunie a anului trecut, 
să-si prezinte faptele de muncă.

Oaspeții vizitează cîteva din sec
țiile principale ale fabricii, sînt in
formați asupra preocupărilor tinăru- 
lui colectiv, asupra problemelor cu 
care acesta este confruntat acum, la 
început de drum.

Se parcurg cîteva din principalele 
secții ale fabricii — secția de faso
nare, turnătoria, secțiile de ardere 
și -’ecor.

De la Fabrica de porțelan, oaspe
ții se îndreaptă spre noul cartier 
de locuințe, înălțat pe legendarul 
Platou al Romanilor, unde are loc 
un entuziast miting. După încheierea 
mitim-ului, tovarășului Nlcoiae 
Ceaușoscu îi sint prezentate, în fața 
unei machete, dezvoltarea edilitară 
actuală a orașului, perspectivele a- 
cestei de. oltări.

Mii de locuitori, vîrstnîcl și tineri, 
au luat parte. în încheierea vizitei 
în orașul lor a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la un entuziast miting.

întîmpinat cu vii și puternice u- 
rale, cu ovații îndelungate a luat 
cuvîntul secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntarea a fost subliniată în re
petate rînduri de aplauze entuziaste, 
semne ale deplinei aprobări cu care 
oamenii muncii din Alba Iulia au 
primit cuvintele, indicațiile conducă
torului partidului și statului.

Imensul Platou al Romanilor a de
venit locul unei impresionante ma
nifestări de adeziune față de partid, 
față de cel care, în fruntea sa, adu
ce contribuția cea mai de preț, ho- 

Americanii admirația „argintului viu"

tărîtoare la edificarea unei politici 
creatoare, marxist-leniniste, în pro 
fundă consonanță cu aspirațiile ma 
jore, cu înaltele idealuri socialiste 
ale poporului. „Ceaușescu — P.C.R. I* 
— cuvinte strîns legate între ele, 
cuvinte care exprimă gîndurile oa
menilor muncii, prețuirea pe care o 
acordă activității neobosite, de înaltă 
esență revoluționară, patriotică, pe 
care o desfășoară în fruntea parti
dului și a țării tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

★
In cursul după-amiezii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a sosit Ia Cugir, 
pitoresc orășel situat la poalele mun
ților Sebeșului. Locuitorii și-au îm
podobit orașul sărbătorește. Pretutin
deni același entuziasm de masă, a- 
ceeași bucurie pe care am întîlnit-o 
pretutindeni pe meleagurile județu
lui Alba.

Elicopterul cu care călătorește to
varășul Nicolae Ceaușescu a aterizat 
pe terenul sportiv din imediata ve
cinătate a uzinei mecanice.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
uzina. Conducerea întreprinderii in
formează pe secretarul general al 
partidului despre rezultatele obținute 
de constructorii de mașini în înfăp
tuirea hotăririlor Conferinței Națio
nale arătînd că întregul colectiv a 
pornit cu și mai multă hotărîre în 
întrecerea socialistă însuflețiți de do
rința de a întîmpina aniversarea Re
publicii eu noi ți noi succese.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează în
deaproape de preocupările colectivu
lui în direcția diversificării produc
ției, a r^îizării de mașini și utilaje 
de concepție proprie. ,

Secretarul general apreciază mun
ca creatoare a acestui colectiv și re
comandă ca în viitor să acorde o a- 
tenție și mai mare muncii de con
cepție, colaborării cu institutele de 
specialitate din Capitală și din alte 
centre științifice.

în timpul vizitei constructorii de 
mașini fac o primire deosebit de 
călduroasă secretarului general al 
partidului, celorlalți oaspeți.

Transfcrmări înnoitoare a cunoscut 
și fosta comună devenită acum un 
oraș al constructorilor de mașini. In 
ultimii ani, aici s-au construit peste 
1 000 de apartamente, școli, alte așe
zăminte social-culturale. în prezent 
se ridi-' aici un nou microraion, 
care va totaliza 2 300 de apartamen
te, din care în acest an vor fi date 
în folosință peste 300.

★
Coloana de mașini se îndreaptă 

spre municipiul Deva. La intrarea 
în județul Hunedoara, în întîmpina- 
rea secretarului general al partidu
lui au venit mii și mii de oameni 
ai muncii din satele învecinate. Pe 

o mare pancartă se afla înscrisă 
urarea „Bine ați venit în județul 
nostru, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu!". Tovarășul Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., rostește un cu- 
vînt de bun sosit.

Pe întregul traseu, — la Orăștie, 
Spini, Simeria, Sîntuhalm a ieșit în 
întîmpinarea secretarului general a] 
partidului întreaga populație din a- 
ceste localități.

...Pe străzile orașului Deva s-au a- 
dunat la ceasurile Inserării zeci de 
mii de cetățeni. Tn Piața Victoriei 
din centrul municipiului o companie 
prezintă onorul.

Coloana de mașini străbate cen
trul orașului. Pe străzi domnește o 
atmosferă sărbătorească. Cu mic cu 
mare, locuitorii orașului au venit în 
întîmpinarea conducătorului partidu
lui și statului salutîndu-1 cu deose
bită căldură. Se flutură stegulețe, bu
chete de flori. Din mii de piepturi 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Sute de ti
neri au aprins torțe, iar pe dealul 
cetății sclipesc culorile focurilor de 
artificii. Dintr-o mașină deschisă to
varășul Nicolae Ceaușescu răspunde 
manifestărilor prietenești adresate de 
mulțime.

După călduroasa întilnire cu lo
cuitorii județului Hunedoara și a! 
municipiului Deva, secretarul general 

partidului, ceilalți conducători de 
partid și de stat care-1 însoțesc In 
vizita în județele Alba și Hunedoa
ra, se îndreaptă spre centrala termo
electrică de la Mintia, a doua uni
tate de acest fel, ca mărime, din 
țara noastră, după cea de la Cra
iova, a cărei construcție a fost fi
nalizată în primul an al actualului 
cincinal.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au venit sute de munci
tori. Se află, de asemenea, pe pla
toul din fața termocentralei, țărani 
cooperatori din comunele Dobra, Ilia 
și Vețel și alți oameni ai muncii din 
împrejurimi care au ținut să salute 
pe oaspeții dragi. In fața unei ma
chete ing. Ieronim Rusan, directorul 
general al electrocentralei, informea
ză pe secretarul general al partidu
lui despre preocupările acestui tinăr 
colectiv

Sînt vizitate apoi sala mașinilor, 
camera de comandă, precum și sta
ția de transformare de înaltă ten
siune, dotată cu echipament furnizat 
de întreprinderea Autometalica din 
București.

La despărțire, conducătorul parti
dului și statului felicită harnicul co
lectiv al termocentralei pentru rea
lizările obținute și-i urează noi suc
cese în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor și angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă, pentru realiza
rea cincinalului înainte de termen.

al sportului alb...

au Început concursurile post-olimpice
MEMORIALUL „BRUNO ZAULI"

BOB SEAGREN NU SE REGĂSEȘTE!
ROMA, 14 (Agerpres). — Ediția 

din acest an a tradiționalului con
curs internațional atletic „Bruno 
Zauli" a reunit la Roma numeroși 
participant! la recentele Jocuri 
Olimpice de la Munchen.

Cu un rezultat surprinzător s-a 
încheiat proba de săritură cu pră
jina, în care cunoscutul recordman 
american Bob Seagren nu a reușit 
să se claseze decît pe locul trei cu 
5,20 m. Victoria i-a revenit suede
zului Hans Lagerqwist cu 5,30 m.

PERFORMANTE 
ÎN BAZINUL

DE LA BRATISLAVA
PRAGA 14 (Agerpres). — în pri

ma zi a concursului internațional 
de natație care se desfășoară în 
piscina acoperită de Ia Bratislava, 
la startul căruia sint prezenți îno
tători de valoare care au concurat 
și în cadrul Jocurilor Olimpice de 
vară desfășurate la Munchen, au 
fost înregistrate o serie de perfor
manțe valoroase.

Astfel, înotătorul american Garry 
Hall, fostul recordman mondial 
in probele de mixt, a repurtat un 
dublu succes ciștigînd cursele de 
400 m mixt — 4 :46. 4 și 100 m flu
ture în 57,7. Brazilianul Jose S’l- 
vino Fiolo s-a clasat pe primul loc 
în proba de 100 m bras obținînd 
timpul de 1 109.0. Alte rezultate t 
100 m liber — John Murphy 
(S.U.A.) 53 : 4 : 200 m spate — Mike 
Stamm (S.U.A.) 2 :09.6.

Un frumos event a realizat ți 
înotătoarea canadiană Leslie Cliff, 
învingătoare detașată la 400 m mixt 
— 5 :13.9 ți 100 m fluture —
1 107,1. Compatrioata sa Wendy 
Cook a ciștigat proba de 100 m 11- 
ber cu timpul de 1 :03,1

Alte rezultate: 100 m bras — 
Erika Ruegg (Elveția) 1:18,6; 
200 m spate — Sue Atwood (S.U.A.)
2 i 27.4

Campionul olimpic Iuri Tarmak 
(U.R.S-S.) a cîștigat proba de sări
tură în înălțime cu 2,15 m, iar ame
ricanul Lee Evans a ocupat primul 
loc în cursa de 400 m plat cu tim
pul de 45 sec. în proba de 200 m, 
sprinterul italian Pietro Mennea a 
trecut primul linia de sosire în 
20,5, întrecîndu-1 pe americanul 
Larry Burton, clasat pe locul doi 
cu 20,6.

Gianni De! Buono ți-a adjudecat 
victoria în cursa de 5 000 m cu tim

pul de 13:22.4 (nou record al Ita
liei), fiind urmat de Steve Prefon
taine (S.U.A.) — 13 :26.4 ți Iuha 
Vaatainen (Finlanda) — 13 :28.4. La 
triplusalt a terminat învingător 
Dia Mansour (Senegal) — 16,05 m, 
secundat de Giusseppe Gentile (Ita
lia) — 15.51 m.

In concursul feminin, cel mai 
bun rezultat a fost obținut de atleta 
poloneză Skowronska, învingătoare 
în proba de 800 m cu 2 ■ 02.1. Cla
sată pe locul doi, Paola Pigni a 
stabilit un nou record italian cu 
2 :023
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Au luat sftrșit campionatele de tenis de masă ale Asiei

Hasegawa și Li Li 
învingători în finale

PEKIN, 14 (Agerpres). — La Pe
kin, au luat sfîrșit campionatele de 
tenis de masă ale Asiei.

In finala probei de simplu mascu
lin, japonezul Hasegawa l-a învins 
cu 3—0 pe Tsi En-Tin (R.P- Chine
ză.) Proba de simplu feminin a re
venit cunoscutei jucătoare Li Li 
(R.P.) Chineză). Ea a învins-o în 
finală cu 3—1 pe japoneza Ykei 
Ohzeki.

La dublu masculin, a terminat 
învingătoare perechea japoneză 
Mitsuru Kono-Tetsuo Inou, iar la 
dublu femei a repurtat victoria cu
plul Yon Suit — Kin Sane-e (R.P. 
Chineză) Hasegawa și Kanno (Japo
nia) au cîștigat proba de dublu 
mixt

Pe echipe, la masculin a cîștigat 
Japonia, iar la feminin primul loc a

START IN ,,TOUR DE L AVENIR"
Competiția ciclistă internațio

nală rezervată amatorilor „Tour de 
l’Avenir — Trofeul Peugeot" a pro
gramat prima etapă i Merlin — 
Plage — SL Jean de M on ts (16,100 km
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fost ocupat de echipa R.P. Chineze. 
Viitoarea ediție a acestei compe

tiții va avea loc în primăvara anu
lui 1974 lu Tokio.

Gimnaștii sovietici la Tokio
TOKIO 14 (Agerpres). — La 

mijlocul lunii decembrie va avea 
loc la Tokio un mare concurs in
ternațional de gimnastică. La acest 
concurs au fost invitați să partici
pe printre alții și gimnaștii sovie
tici Nikolai Andrianov, Olga Kor
but și Ludmila Turîșceva, meda- 
liați cu aur la Jocurile Olimpice de 
la Munchen. In cadrul concursului 
vor mai evolua gimnaști și gimnas
te din Ungaria, S.U.A. și alte țari.

contracronometru pe echipe). Pri
mul loc a fost ocupat de selecțio
nata Franței, urmată de cele ale 
Italiei. Elveției, Olandei, Angliei și 
Cehoslovaciei. |
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NĂSTASE A
Ecourile marii victorii obținute 

de Ilie Năstase în finala campiona
telor internaționale de tenis ale 
S.U.A sînt departe de a se fi stins, 
aci la New York. în cercurile spor
tive americane, succesul compatrio
tului nostru este subiectul unor 
multiple comentarii, ele vizînd atît 
excelenta sa comportare de pe par
cursul open-ului de Ia Forest Hills, 
cîț și apropiata finală a „Cupej Da
vis" Năstase este considerat acum 
un adevărat supercampion al spor
tului alb și adversar de temut pen
tru Stan Smith. în meciul de la 
București, opunînd echipele Româ
niei și S.U.A Tenismanul român nu 
este numai laureatul celui mai 
mare turneu individual al sezonu
lui. ci și un adevărat artist al ra
chetei. De altfel lui i-a fost atri
buit șj premiul special pentru cea 
mai frumoasă partidă a turneului, 
cea cîștigată în compania englezu
lui Taylor.

Dar, între timp, au ieșit la iveală 
și o serie de amănunte inedite asu
pra finalei. înaintea meciului de
cisiv, organizatorii turneului au fă
cut toate pregătirile, inclusiv dis
cursurile de premiere, pentru sărbă
torirea victorie lui... Arthur Ashe, 
apreciată act a fi grea, dar sigură. 
Spre exemplu, cu o zi înaintea fi
nalei presa și televiziunea băteau 
monedă pe această temă. Comenta
torul sportiv al postului de televi 
ziune C.B.S se exprimase în ur
mătorii termeni • „Ashe va bea 
șampanie din cupa victoriei, nu 
pentru că Năstase ar fi ajuns cumva 
întîmplător în finală — departe de 
noi acest gînd irațional — ci pen
tru că profesionistul american este 
renumit pentru jocul său excepțio
nal pe gazon, are marele avantaj 
de a juca Pe teren propriu. în fața 
unui public de al cărui suport moral 
nu se îndoiește și. in plus, pe par
cursul turneului. „ demonstrat că 
este în ma'e formă"

Pe teren, după cum se știe, lucru
rile s-au petrecut altfel. Deși cei 
15 OOO de spectatori prezenți la 
meci nu și-au pierdut nici un mo
ment speranța în victoria compa
triotului lor. chiar și în cel de al 
cincilea set. cînd românul se dis
tanțase la 5—3. în acel moment, pe 
serviciul Iui Năstase, americanul fă
cea încă eforturi disperate de a-1 
opri pe adversar din marșul său 
spre victorie. La 40—30. Ashe mai 
lupta dîrz pentru egalare. Un even
tual break ar fi constituit o presiu
ne psihologică- asupra lui Năstase 
care i ar fi putut reface șanse'e. A 
urmat însă ceea ce trebuia să fie 
ultima minge...

Toate privirile erau concentrate 
asupra tenismanuluj român. Ashe 
învîrtea nervos racheta în mîini, 
în timp ce llie aștepta liniștit înde
părtarea unui avion cu reacție care 
tocmai trecuse cu zgomot pe dea
supra terenului central. Servește 
Năstase 1 Aruncă mingea deasupra 
capului, își arcuiește puternic corpul 
și o trimite cu putere în terenul

FĂCUT MARELE .BREAK '
advers. Ashe o retumează cu reve
rul, în lung de linie, împiedicfn-îu-1 
pe Năstase și se apropie de fiieti. 
Prins pe picior greșit jucătorul 
român răspunde cu o minge înaltă, 
permițîndu-i adversarului să lo
vească fulgerător. Ilie. anticipînd o 
asemenea lovitură, se plasase pe 
linia de fund Mingea lovește însă 
banda aibă a fileului și cade ușor 
pe gazonul apărat de Năstase. Ashe 
ridică brațele în sus crezînd că a 
marcat punctul egalării. S-a bucurat 
Insă prea devreme. Nedezmințin- 
du-șj numele de „argint viu" al 
sportului alb — așa cum este nu
mit aci — Tlie ajunge din două sal
turi lîngă fileu și înainte ca min-

sale electrizante de 
lente de zgură. pe 

obicei, adaptindu-le 
cu gazon, obișnuite

pe terenu- 
cara joacă 
suprafețe- 
in marile

MARGINALII LA PRIMELE MECIURI
DIN CUPELE EUROPENE

Corespondență specială

pentru Sportul

gea să facă al doilea hop, o retri
mite încet în terenul care nu mai 
putea fi apărat de Ashe, rămas 
imobil. In tribune se aud exclama
ții de uimire. Ilie aruncă racheta 
în înălțimi, exclamînd : „Am cîști
gat I Victoriei".

Și iată deznodămîntul relatat de 
ziarul .Washington Post", în croni
ca dedicată meciului t „Ashe a venit 
lingă fileu să dea mina cu Năstase, 
după care a părăsit terenul și s-a 
așezat pe un scaun, stînd cu capul 
între mîini minute în șir, pină a 
început festivitatea de premiere". 
Aceasta a fost mai mult o ocazie 
de a-l consola pe Ashe, decît de a 
vorbi despre meritele învingătorului, 
fapt care nu l-a deranjat pe Nâs- 
tase. care înțelegea bine starea su
fletească a prietenului și adversa
rului său. ..îmi va fi foarte greu să 
dorm la noapte — declara Ashe 
cronicarului citat. Cînd conduci cu 
2—1 la seturi și cu 4—3 la ghemuri, 
nu-ți trebuie decît să cîștigi 8 punc
te pe serviciul tău pentru a obține 
titlul de campion" Dar Ashe n-a 
putut să-și valorifice această șansă. 
In fața jocului excelent în apărare 
al adversarului... Și tot „Washing
ton Post" încheie i „Ashe a califi
cat înfringerea drept cea mai mare 
decepție din întreaga sa carieră de 
tenisman".

Este interesantă declarația făcută 
de Donald Dell, fostul căpitan ne
jucător al echipei americane pentru 
..Cupa Davis* i „Unii oameni nu 
cred că Ashe a luptat cu toate for
țele sale pentru victorie, întrucît 
aceasta nu se putea citi Pe fața sa. 
Eu vă asigur însă că el a vrut să 
ciștige mai mult ca oricînd ți poate 
că tocmai pentru acesta a jucat u- 
neori crispat și reținut"

Iar ..New York Times* completea
ză; ..Deși meciul Năstase—Ashe a de
monstrat cit de apropiațj în valoare 
sînt cei doi jucători, rezultatul do
vedește că atunci cînd Năstase vrea

să se concentreze exclusiv asupra 
Jocului, ei nu are egal nici pe su
prafața de gazon Ciștigînd campio
natul open al S.U A. Năstase ■ 
ajuns pe o culme la care rivalii săi 
potențiali bănuiau de mult că va 
ajunge. El și-a perfecționat lovitu
rile 
rile 
de 
lor
turnee internaționale".

Presa americană, analizînd victo
ria Iui Ilie Năstase. amintește de 
viitoarea finală România — S.U.A., 
care va încheia actuala ediție a 
„Cupei Davis". Tot în „New York 
Times" găsim următorul pasaj : 

„Ilie Năstase — argintul viu al 
sportului alb — împreună cu inaltul 
și puternicul Ion Tiriac, au făcut 
ca România să fie una din forțele 
principale ale „Cupei Davis*, ei 
ajungînd in Challengeroundurile din 
1969 și 1971. Semnificativ este fap
tul că ei sînt acum din nou 
nala competiției și vor juca 
cu echipa S.U.A.".

Totodată, poate pentru 
dată în ultimii ani, presa 
oceanică nu mai este atît de
că americanii vor reuși să păstreze 
„Saiatiera de argint" și la actuala 
ediție.

în fi
larăți

prima 
trans- 
sigură

C. ALEXANDROAIE
New York, septembrie

în ciuda faptului că nu au pro
gramat, prin grija... sorților, nici o 
partidă de 24 de karate, competițiile 
continentale au venit cu cîteva sur
prize, unele determinate de propor
țiile unor înfrîngeri, altele de eșe
curile unor fruntașe ale fotbalului 
de pe continent în fața unor formații 
care niciodată n-au figurat în păr
țile superioare ale competițiilor ; dar 
care au, se vede treaba, ambiția de 
a străluci — fie șl pentru două săp- 
tămîni (adică pină la meciul-retur) 
— în titlurile ziarelor, în comenta
riile care se fac acum, de-a lungul 
și de-a latul Europei. Să parcurgem 
însă șirul rezultatelor și să ne oprim 
asupra ceor care merită cîteva cu
vinte de subliniere...

în „Cupa campionilor europeni" 
vom nota că doar trei laureate au 
învins în deplasare : F. C. Argeș 
(România), Dinamo Kiev (U.R.S.S.) 
și Gornik Zabrze (Polonia) Sigur că, 
mai cu seamă în privința campioanei 
noastre și a celei poloneze, clasa 
modestă a adversarelor (Aris și, 
respectiv, formația din Malta, Slie
ma Wanderers) au contribuit la ușu
rarea misiunii echipelor lui Dobrin 
și Lubanski. Dinamo Kiev, însă, a 
realizat o performanță de mai mari 
semnificații, privită din unghiul po
tențialului adversarului, ambițioasa 
formație austriacă, Wacker Inns-
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Echipa franceză, condusă de Toi
let, trece linia de sosire.

Telefoto: A.P. Agerpres

TELEX
Boxerul italian Antonio Puddu și-a păs
trat titlul de campion european la cate
goria ușoară, tn gala desfășurată la Ca
gliari. el l-a Învins prin abandon in re
priza a 11-a pe compatriotul său Enzo 
Petriglia

i Z1 / zi 
■'/-Â

TURNEUL DE TENIS
Turneul International masculin de tenvs 

de la Montreal a programat primele par
tid- din cadrul optimilor de finală ale 
probei de simplu. Performerul zilei a 
fost tud-africanu! Cliff Drysdale, care l-a 
eliminat în două seturi eu 6—1. 6—2 pe 
cunoscutul jucător australian Ken Ro- 
gewall. Campionul olandez Tom Okker a

DE LA MONTREAL
dispus cu 6—1, 6—4 de americanul Bob 
Lutz. Iar Cliff Richey (SUA) l-a întrecut 
cu ș—4, ș—4 pe tilkola Piliei (Iugoslavia). 
Tenismanul de culoare american Arthur 
Ashe. finalist ai recentului turneu de la 
Forest Hills, a cîștigat cu 6—2. 6—4 par
tida susținută cu australianul John Ale
xander.

■ ■■

Spectaculoasă luptă pentru balon tn partida Liverpool — Eintracht 
Frankfurt, din ..Cupa U.E.F.A.“, ciștigată de fotbaliștii englezi cu scorul 
de 2—0. Telefoto A. P. — Agerpres

bruck. Mai departe, ar trebui să vor
bim puțin despre egalul smuls foar
te greu de cei șapte înternaționali 
vest-germani, la Istanbul. Becken
bauer se plînge de jocul foarte de
cis al apărătorilor campioanei Tur
ciei, „confundînd adeseori piciorul 
adversarului cu balonul...", cum spu
nea căpitanul lui Bayern MUnchen. 
Credea cineva că Celtic Glasgow o 
să se chinuie cu o semi-necunoscută 
a fotbalului european, Rosenborg 
Trondheim ? Vechile glorii ale Scoției 
au trebuit să lupte din răsputeri 
pentru un anemic 2—1 care poate fi 
preludiul unei mari surprize. Celti
cul a pornit-o spre zonele mediocri
tății. Faptul că micuțul Johnstone, a 
fost pus pe lista de transferări, pă
răsind chiar în ajunul meciului 
Glasgowul. prevestește această in
trare pe tobogan...

în „Cupa cupelor", rezultate foar
te strînse ; doar un 6—1 administrat 
de tenacii fotbaliști ai lui Carl Zeiss 
Jena jucătorilor veniți din Finlanda, 
face excepție pe tabloul rezultatelor 
In care diferențele la un punct și 
egalitățile sînt scorurile cele mai 
frecvente. Ceea ce dă cote suplimen
tare de interes pentru întilnirile din 
retur. Anticipările văd „meciuri de 
foc" Ia : Sofia, unde Slavia poate re
face handicapul de un singur gol 
față de Schalke 04 : Baga, unde 
noul club purtînd numele capitalei 
olandeze, pornește de asemenea doar 
cu un goi mai puțin decît Spartak 
Moscova ; Salonic, fiindcă PAOK se 
întoarce cu o egalitate de la Viena 
din disputa cu Rapid ; Edinburg, 
teatrul jocului-retur al Iui Hiberni
ans cu Sporting Lisabona, serios 
zdruncinată de contraatacurile sco
țienilor în meciul de miercuri și 
constrînsă să se mulțumească cu un 
firav 2—1 ; Praga, care va vedea o 
renăscută echipă a Spartei, pornind 
doar de la 0—1 a doua manșă a jo
cului cu Standard Liege ; și chiar la 
Leeds, pentru că nici suporterii pă
timași ai tinerei cîștigătoare de cupă 
din Turcia, Ankaragiikii, n-ar fi cre
zut într-un egal cu faimoasa United 
din insula engleză.

Parcă spre a face figură complet 
opusă „Cupei cupelor". „Cupa

U.E.F.A." a reprezentat o avalanșă de 
scoruri astronomice. 3—5... 5—3...
3—6... 5—1... 6—1... 7—0... 6-0.,.
9—0... 6—1... iată cîteva dintre sco
rurile primei manșe ; surprinde, to
tuși, dezechilibrul dintr-o serie de 
partide, deoarece „Cupa U.E.F.A." a 
încetat să mai fie o competiție a ca
priciilor federațiilor ; acum formații 
clasate numai în primul pluton sint 
admise

Echipa masculină franceză de baschet 
ASPO, care activează în prima divizie a 
campionatului, și-a început turneul >n 
Polonia jucînd la Cracovia cu format» 
locală Wisla Baschetballștii polonezi au 
terminat învingători cu scorul de 81—Ș* 
(43—37).

în competiție.
Eftimie IONESCU

rezultatele partidelor careIată 
s-au încheiat miercuri noaptea tîr- 
ziu, după închiderea ediției ziarului 
nostru :

• Cupa Campionilor europeni :
Real Madrid — I. F. Keflavik (Is

landa) 3—0 (1—0) Olympique Mar
seille — Juventus Torino 1—o (1—0). 
Precizăm că rezultatul meciului Uj- 
pesti Dozsa — F. C. Basel este 2—0 
(0—0) și nu 0—0 așa cum s-a înre
gistrat dintr-o greșeală de transmi
sie telegrafică.

• Cupa Cupelor :
Ankaragiikii — Leeds United 1—1 

(0—0) ; Sportitig Lisabona — Hiber
nians Edinburg 2—1 (1 0) ; Cork Hi
bernians (Irlanda) este prima echipă 
calificată în turul doi din această 
competiție prin cele două victorii a- 
supra lui Penoporikos Larnaka (Ci
pru) : 2—1 în tur, 4—1 tn retur. Prin 
acordul celor două cluburi, s-a sta
bilit ca meciul tur dintre Ferencvaros 
Budapesta și Floriana La Valetta 
se dispute ia 20 septembrie.

• Cupa U.E.F.A.
Hvidovre Copenhaga se califică 

turul următor prin retragerea
I.F.K. Helsinki. Alte rezultate : To
rino — Las Palmas 2—0 (2—0) ; So- 
chaux — Frem Copenhaga 1—3 (1—1); 
Internazionale — F .C. La Valetta 
6—1 (5—1) ; Dukla Praga — O.F K. 
Beograd 2—2 (0—1) ; Dinamo Dresda
— Voest Linz 2—0 (2 -0) : Feyenoord
— Ruemelingen (Luxemburg) 9—0 
(4—0) ; Kimes — Grasshoppers 1—2 
(1—1); Vittoria Setubal — Zaglebie 
Sosnowiecz 6—1 (3—0). i

I

să

în 
lui

Campionul mondial de box la categoria 
semigrea, americanul de culoare Bob 
Foster, a sosit la Londra. El îl va intîlni 
la 26 septembrie pe campionul european 
Chris Finnegan. Acesta din urmă a fost 
campion olimpic la categoria mijlocie în 
cadrul J O. de la Ciudad de Mexico. Fin
negan are 28 de ani.

In turul do! al turneului internaționale4 
minin de tenis de la Charlotte (Carolina 
de Nord) au fost înregistrate rezultate 
scontate. Favorita nr. 1 a concursului, 
americana Billie Jean King, a învins-o 
cu 6—l). 6—4 pe olandeza Betty Stove, 
jucătoarea australiană Kerry Melville a 
dispus cu 6—4. 6-2 de Courrlne Moles- 
worth (Anglia), iar Margaret Court .Aus
tralia) a întrecut-o cu 6—3. 6—2 pe Jiu 
Cooper (Anglia). Alte rezultate : Rose
mary Casals (SUA) - Pam Teeguarden 
(SUA) 6—7. 6—1. 6—2; Francoise Durr 
(Franță) — Julie Heldman (SUA) 7—5, 
6—2. Wendy Overton (SUA) — Lesley 
Hunt (Australia) 7—5. 6—4.

■
Turneul Internațional masculin 
de Ia Sacramento (California) 
nuat cu desfășurarea partidelor 
rul trei al probei de simplu.

de ten!» 
a contl- 
din tu- 

______ ___ _____„ Partida- 
derby s-a disputat între spaniolul Ma
nuel Orantes și sud-afrleanul Ray Moore. 
Victoria l-a revenit eu 6—3, 6—3. lui Ray 
Moore. In alte două partide, Colin D’b- 
ley (Australia) l-a învins eu 4—6. 6—1,
6— 2 pe Eddy Dibbs (SUA) iar Andrew 
Pattison (Rhodesia) a dispus tu 5—4.
7— 5 de Bj6rn Borg (Suedia). Rezultate 
înregistrate tn proba de dublu (turu) D '■ 
Olmedo (SUA), Barthes (Franța) — 
Marks, Rae (SUA) 6—2. 6—2; Orantes. 
Pattison — Reolds, Kellock (SUA) 6—2. 
6—3.

Prima etapă a Turului ciclist al Catalo- 
niel, desfășurată pe ruta Tremp — Tar
ragona (211 km), a fost cîștlgată de ru
tierul spaniol Domingo Perurena tn 6h 
18:57 Pe locurile următoare s-au clasat 
comoatriotul său Oliva — la 10 sec șl 
olandezul Herman Boysens — la 16 sec. 
Francezul Lucien Aimar a ocupat locul 
9. la 20 sec. de învingător.

Ședința Comisiei de disciplină a F. R. F
TERENUL CRA1OVEAN SUSPENDAT PE O ETAPA

Comisia centrală de competiții și dis
ciplină a F.R.F. a tinut ieri o ședință, 
prelungită pină seara ttrziu, din cauza 
unei agende de lucru încărcate, care a 
avut drept „cap de afiș" meciul lintre 
Universitatea Craiova și F. C. Argeș, ia 
care s-au comis, în terenul de joc și In 
afara lut. o serie de grave abateri. Rea
mintim că, în această partidă, nu ma> 
puțin de 7 jucători (patru de la F. C. 
Argeș șt trei de la Universitatea Craio
va) au fost avertizați de arbitru, pen
tru ioc dur sau proteste, iar unii spec
tatori turbulenți au aruncat o sticlă și 
cartofi în terenul de 1oc. făcînd în ace
lași timp să explodeze două petarde.

După lungi dezbateri. în prezența de- 
legaților celor două echipe. Comisia cen
trală de competiții Si disciplină a luat 
următoarele hotărtri:
• Se ridică dreptul de organizare la 

Craiova, PE O ETAPA, echipei Universi
tatea, punîndu-se în vedere conducerii

secției de fotbal că va suporta sancțiuni 
și mal grave, în cazul cînd, la Craiova, 
vor mal fi detonate petarde pe stadion.
• Jucătorul NICULESCU (Universitatea 

Craiova) a fost suspendat pe două etape, 
pentru lovirea adversarului (Stan), după 
terminarea meciului.
• Jucătorul OLTEANU 

fost suspendat o etapă, 
5i atitudine incitatoare.
• Fotbaliștii IVAN, 

STRTMBEANU, BADIN 
Ci-alova). VIAD și RADU
au fost sancționați cu mustrare, pentru 
atitudini nesportive.

(F. C. Argeș) a 
pentru proteste

DESELNÎCU» 
(Universitatea 
(F. C. Argeșî

NĂSTASE CONTINUA...

,.*K

In ziua a doua a turneului de ten;« 
de la Seattle (S.U.A.). Uie Năstase l-a 
Învins pe americanul Glenn Gerstnar cu 
6—4. 6—4. Alte rezultate : Chanfreau
(Franța) — Dell (S.U.A.) 6—4. 6—7, S—1 • 
Fletcher (Australia) — Nerr (S U A.) 
6—2. 6—1.

NOU RECORD MONDIAL LA
5 000 M

Cu prilejui unui concurs International 
atletic desfășurat joi la Helsinki, fin
landezul Laase Viren a stabilit un nou 
record al lumii in proba de 5 JOC m 
timpul de 13:16,4. Vechiul record era 
de 13:16.6 și aparținea australianului 
ROr. Clarke.

RUGBYȘTII DE LA STEAUA ÎNVINGĂTORI
Ieri după-amiază. pe terenul Steaua, 

s-a disputat partida restanță, conrind 
pentru etapa a VI-a..a campionatului Di
viziei A de rugby. între echipele Steaua

șf Rulmentul Birlad. Meciul s-a desfișu- 
rat In nota de superioritate evidentă a 
rugbyștilor gazdă, care au obținut o ca
tegorică victorie cu 33—o (18—0).
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