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oc se va desfășura 
-5 octombrie, returul 
bă Loc ia 8 noiembrie.
In CUPA U.E.F.A. echi- 
va califica in urma re- 

tre Universitatea Cluj și 
LrvsJu Spartak Sofia, va întilni pe 
Opnamn Berlin, primul joc urmind 
să a:M 3oe !a 25 octombrie, la Ber- 

Returul. La 8 noiembrie.
C5tți (■ numărul de miine ai zia- 

m&c pnenauai complet a! meciu- 
■ >- s- adversarelor e-

la 
ur-

Dapă frâniatata etapă a Diviziei A la fotbal

PREGĂTIREA INSUFICIENTĂ.
CAUZA PRINCIPALA

A REGRESULUI
7

Luni, 2 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Roman, 
președintele Consiliului de Sta: ai 
Republicii Socialiste Român t. a 
făcut o vizită de lucru in munici
piul Cluj.

Secretarul general al par.idulul 
a fost însoțit in această viztiă âe 
tovarășii Paul Niculescu-XILz.1 ș. 
Mihai Gere.

Primit cu aceeași caldă dragoete 
și ospitalitate cu care este 
pinat pretutindeni in țară ăe Ce. ce 
făuresc bunurile materiale «: spi
rituale, de toți cetățeni; patriei, 
conducătorul partidului șt statul— 
a participat, în cursul cLmrenL 
la inaugurarea noului an de favă- 
țămînt în marele centru universitar 
clujean. Prezența secretarului ge
neral al partidului — și in aceas
tă toamnă — la deschiderea cursu
rilor universitare, la marea 
toare studențească, ilustrează, 
tă în plus, înalta prețuire, 
deosebită pe care le acordă

sărbă- 
o da- 
grija 

parti
dul și statul nostru, întregul popor 
școlii superioare, rolului el însem
nat în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
tate.

în aceeași zi, tovarășul 
Ceaușescu a fost oaspetele 
velor unor importante unități

dszvol-

Nicolae 
colecti- 

n- 
dustriale, s-a întâlnit cu cadre de 
răspundere din întreprinderi ș* in
stituții, cu specialiști și oame-.: a; 
muncii, examinînd cu atenție ș: in 
mod nemijlocit, la fața locului, o 
sferă largă de probleme privind 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului, realizarea 
cincinalului înainte de termen, ri
dicarea continuă a nivelului de 
viață și a gradului de civilizație 
al poporului.

întîlnirea cu cei ce trăiesc și lu-

a

Sint cunoscute eforturile făcute in ultimii ani în direcția îmbunătă
țirii nivelului de joc al fotbalului românesc la eșalon divizionar și inter
național. O serie de măsuri printre care, creșterea efectivelor de jucători 
la cluburile de divizia A, de la 18 Ia 30 de jucători, finanțarea campio
natului de tineret, înființarea de noi centre de copii și juniori, crearea 
unor condiții superioare față de trecui pentru activitatea în echipele 
divizionare și reprezentativele țării, sporirea relațiilor internaționale — 
toate acestea au contribuit ca în anii 1970 și 1971, la campionatul mon
dial Mexico ‘70 și în campionatul european 1971/72, fotbalul românesc 
să înregistreze prin echipa națională și prin echipele de club, cea mai 
valoroasă comportare din întreaga sa istorie de 50 de ani de activitate.

Acest progres remarcabil a început să se dilueze în primăvara anului 
1972, după nereușita eliminării echipei Ungariei în cele trei partide dis
putate la Budapesta. București și Bcigrad, dar mai cu seamă după eșecul 
calificării pentru turneul final olimpic de la Munchen. Concomitent cu 
părăsirea scenei internaționale s-au constatat scăderi ale nivelului de 
ioc Și in campionat, slăbirea echipelor care au contribuit CU un număr 
mai mare de jucători la loturile reprezentative, situație care, la un 
moment dat a părut firească după aglomeratul și dificilul maraton inter
național la care au fost supuși fotbaliștii noștri fruntași. Dar, tot atît 
de fire-c ar Ii fost ca după vacanță, in noul campionat și sezon inter
national din această toamnă, activitatea fotbalistică să se redreseze și 
să înceapă cu un nou avînt campionatul intern și preliminariile cani- 
ptonatnlni mondial ’74.

Spre surpriza generală, noul sezon intern și internațional 
»*b semnul regresului față de anii precedent!, cu o vădită 
•ivelnlni de joc.

Dacă m prunele etape de campionat s-a considerat, ca 
comportare din cauza intrării mai i

Q.

a

(Continuare in pag. a 3-a)

VEDEREA FINALEI

PRIMELE SCHIMBURI DE MINGI
PE .CENTRALUL DE LA PROGRESUL

un cazan
Ia frumu-

DAVIS'*

tru ăpt—rea eu
României pe 
peritate $: e

-Ora 9.M. 
pe stadionul 
in această zi de t-ceput 
are o înfățișare fesuri.

Secretarul general al 
este întîmpmat de tovarlst 
Duca, prim-secrecar al 
județean Cluj a! PCLR. 
terfL v. cepreseclcte al Ou 
ie Stat. preșeixte-e 
oameciScr natr: de 
magh-ară, reprezemanț 
lor Locale ce porric 
perse nali tău 
culturale el

O gardă 
forțelor poastre ai 
bri ai gărzilor petrâocce 
tașamentelor de peegt-_re a 
tului pentru apăra 
zinxă onorul

□e ptr-x

eLz.nao.
aunoarar.,

a debutat 
scădere a

de obicei, 
ă • asemenea comportare din cauza intrării mai anevoie în 
uarmai cnmpetițional, evoluția necorespunzătoare din partida cu 
1 te b nrinnki. urmată de slăbirea nivelului de joc din etapele 
pansat aMeriuare. inclusiv ultima, de duminică, a sesizat Biroul 

Faabal si enndueerea C-N.ET.S. care au analizat acest debut nesatis- 
ilui fotbalistic și an convocat luni la amiază Pe 
A.
fast purtate in jurul pregătirii insuficiente și a 
joc pe care le manifestă majoritatea echipelor și 

dîtîria A. Din această cauză se constată un evident

antre-

care 
cum

prin

PE AEROPORTUL OTOPENI
LA SOSIREA LUI

știri care parvin 
cu finala „Cupei 

una, de mare în- 
amatorii de tenis

în puzderia de 
zilnic în legătură 
Davis“, iată încă 
semnătate pentru 
din România. Ilie Năstase se află
în Capitală și ieri după amiază a 
făcut primul antrenament la Pro
gresul.

Intr-adevăr, luni, la ora 15,10, 
cînd cursa de la Paris s-a oprit pe 
pista de beton a aeroportului in
ternațional Otopeni, pe scara avio
nului a apărut Ilie Năstase, cu ne- 
lipsitu-i set de rachete sub braț. 
Supercampionul român își încheia 
astfel călătoria începută la Los An
geles și continuată cu escale la 
Londra (după zece ore de zbor 
neîntrerupt) — Bruxelles — Paris 
ți, în sfîrșit, București.

Abordînd o mină zîmbitoare, care

ILIE NASTASE
ne-a devenit a 
Năstase a cerat 
în legătură cu pregâi_r .e 
lui, în primul rind 1

„Mă simt puțin • 
cinci turnee la care 
ne-a spus Ilie. Am insă 
de joc și abia aștept sa 
cu Țiriac și eu toti ai 
de aici, de la Otopea; plec să 
antrenez la Progresul. îsuisirea de
cisivă cu tenismenii «mtricini pe=- 
tru „Salalieră" este prea importantă 
ca să-mi permit vreun răcaa. tu 
rest, sint optimist“_ au fost 
mele cuvinte ale lut ILe —* oe
a se urca în automobil 
să-l ducă ia Progresul

r-o dată șa- 
trăi tactica 

de puncte. A 
uținele etape fără 
1, ceea ce trădează 

minate crescută pentru 
it. o conștiință a puterii 

> dârîmare de ierarhii pre- 
Performerele etapei a 

fură îndoială Universita
tea Craiova, C.F.R. Cluj și Jiul, 
care s-au întors cu punctaj maxim 
cir. deplasare. Formațiile acestea au 
c rrr.at de fapt startul lor solid 
șl comportarea anterioară. Victoriile 
lor nu ni se par facile, întrucit par
tenerele căzute victimă sînt forma- 
-,:i cu forță tradițională, care, pe 
teren propriu cel puțin, nu îngă- 
duie mai niciodată să li se calce or
goliul sub crampoane. „Triunghiul" 
acesta plin de merite, la o privire 
mai atentă relevă un fenomen, am 
spune, simptomatic : aceste formații 
au dus in campionatul trecut o 
luptă susținută pentru a evada din 
zona retrogradării. Se pare deci, că

Ion CUPEN

capa- 
fotba- 
regres 

jBcăMrflar și echipelor. O ÎNGRIJORĂTOARE SLĂBIRE 
4 NIVELULUI D€ JOC IX CAMPIONAT. Este evident eă PREGĂTIREA
Ptvrwr ACEST SEZON competition al nu a fost corespun- 
Z 4 TOACE. ee a arp> dTijnl necesar, iar atitudinea jucătorilor și antre- 
••cilev. activiuie Labarieasă, pe de o parte și exigență, pe de altă parte, 
--îs i«u la nivelul pe care îl pretinde un campionat de fotbal modern. 
*>o discațiile ca antrenorii a rezultat eă MULT! JUCĂTORI, PRINTRE 
( VKL >1 INTER NAȚIONALI. NU SE PREGĂTESC SUFICIENT ȘI NU 
DUC O VIATA SPORTIVA CARE SA LE PERMITĂ RECUPERĂRI DUPĂ 
EFORTURILE DE LA .ANTRENAMENTE ȘI MECIURILE DE CAM
PION \T. Aceasta este cauza principală a Lipsei de formă a unor jucători 
tj • valoare bine cunoscută. Lucrînd puțin Ia antrenament, ocolind efor
turile in pregătire, ei nu au în jocurile oficiale potențialul necesar pentru 
a pune in valoare realele lor posibilități tehnice. De aceea sîntem nevoiți 
sa urmărim evoluții submediocre, uneori penibile, chiar in jocuri 
ar fi trebuit să constituie derbiuri din toate punctele de vedere, 
a fost, de pildă, cazul cu meciul Dinamo București — F.C. Argeș.

Ceea ce devine cu totul îngrijorător este maniera inadmisibilă
care mulți jucători ascund incapacitatea lor de a da un randament 
normal : JOCUL LENT, CU PASE LATERALE, FARA ANGAJARE, CU 
FUGA DE RĂSPUNDERE LA ACȚIUNILE DECISIVE. ACEST ȘTII, DE 
IOC BĂBESC ÎNCEPE SA CONTAMINEZE DIN CE IN CE MAI MULT 
CAMPIONATUL NOSTRU. Dacă din punct de vedere al pregătirii antre
norii găsesc unele scuze obiective și socotesc că jucătorii sint primii 
vinovați, IN CEEA CE PRIVEȘTE MOOUL DE ACȚIUNE AL 
ÎNTREAGA RĂSPUNDERE REVINE ANTRENORILOR.

De altfel, dacă antrenorii sînt exigenți, fermi in acțiunile 
duplecați față de manifestările de delăsare și de abateri de la 
nu se poate ca intr-un timp scurt echipele să nu își 
să nu presteze în campionat jocuri apreciabile.

Problema readucerii echipelor divizionare A în 
nivelul cunoscut in trecutul apropiat este de cca 
pentru actuala activitate internațională care solicită echipele de club in 
cupele europene și echipa reprezentativă a țării în preliminariile cam
pionatului mondial.

C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal s-au arătat foarte hotărite să nu mai tolereze 
pe viitor atitudini de delăsare din partea jucătorilor și antrenorilor echi
pelor divizionare de fotbal. In locul obișnuitelor măsuri administrative, 
care s-au aplicat și de această dată, vor fi luate pe viitor măsuri radicale 
Împotriva acelor jucători care nu înțeleg că apartenența lor la cluburi 
divizionare și loturi reprezentative ii obligă ia o pregătire temeinică, 
perseverentă, făcută cu dragoste pentru culorile cluburilor și echipelor 
naționale, după cum antrenorii trebuie să fie pătrunși de faptul că lor 
te revine răspunderea integrală pentru modul cum se pregătesc ți se 
prezintă jucătorii și echipa respectivă în campionat și întîlnirile Inter
naționale.

Este de așteptat ca secțiile de fotbal și cluburile să analizeze situația 
echipelor lor, modul cum jucători și antrenorii se vor mobiliza pentru 
a realiza cit tnai repede o redresare a nivelului de joc din campionat, 
cu atît mai mult cu cit jocurile internaționale din cupele europene și 
preliminariile campionatului mondial bat Ia ușă 1

ECHIPEI,

lor, neîn- 
disciplină, 

revină la valoarea lor,

cel mai scurt timp la 
mal mare importanță

TINERETUL SPORTIV PARTICIPĂ LA MARELE EFORT I

O secvență de la primul'antrenament al lui Ion Tiriac cu Jan Kukal
Fotei Theo MAGARSCHI

COLECTIV AL STRlNGERII

Jan Kukal — un excelent partener de antrenament

RECOLTEI
IN LIVEZI

Șl PE OGOARE
încet, încet, arena Progresul și a- 

nexele din jur capătă o nouă înfăți
șare, astfel ca această bază complexă 
să fie la înălțimea marelui eveniment 
așteptat cu atîta interes pretutindeni 
și, mai cu seamă, în țara noastră, fi
nala „Cupei Davis**, ediția a 61-a, care 
va opune echipele României și S.U.A.

De ieri dimineață, pe „centralul" de 
la Progresul — proaspăt amenajat — 
au apărut Ion Tiriac șl coechipierii 
iui, Marcu și Sântei, împreună cu cu
noscutul jucător cehoslovac Jan Ku
kal. Oaspetele nostru a sosit duminică 
la București, răspunzînd cu amabili
tate invitației ce i s-a făcut de a fi 
partener de antrenament al jucăto
rilor români în zilele premergătoare 
meciului cu tenismenii americani.

Jan Kukal, titular în echipa de 
„Cupa Davis" a țării sale, are un ga
barit impresionant și folosește lovituri 
foarte puternice, în special cele din 
serviciu. în genul lui Stan Smith, ceea 
ce va fi de mare utilitate sportivilor 
noștri. Solicitat să ne împărtășească 
opiniile sale asupra întîlnirii din 13— 
15 octombrie, a jucătorilor care se vor

pe care li cunoaște foarteînfrunta și ; ‘2 ____ *_______
bine, Jan Kukal ne-a declarat :

„Fără îndoială, un pronostic este 
foarte greu de dat. Cred insă că Ro
mânia va ciștiga. Stan Smith este un 
mare jucător, capabil să învingă pe 
oricine. Dar Ilie Năstase se află în- 
tr-o formă extraordinară și victoria 
lui de la Forest Hills nu face decît să 
confirme afirmația mea. Cit privește 
pe Tiriac, el este un jucător cerebral, 
un excelent tehnician. Cind condiția 
Iui fizică este desătirșită. Tiriac devine un —1---------- "----- ’ .....
Oricum, 
partidei 
ciului";

Poate 
cuția cu simpaticul nostru interlocu- 
to’-, dar, Țiriac intrase pe teren și pri
mele schimburi de mingi trebuiau să 
înceapă. Zilele următoare, care se a- 
nunță atît de pline în evenimente in
teresante, ne vor oferi, desigur, și alte 
subiecte demne de consemnat pentru 
a fi aduse la cunoștința cititorilor 
noștri.

adversar extrem de redutabil, 
am impresia că rezultatul 

de dublu va hotărî soarta me-

că am mai fi continuat dis-

I

I

f

entru oamenii ogoarelor, duminica aceasta nu a fost o si de odihnă. 
Profiiînd de faptul că în cea mai mare parte a țării timpul s-a 
îndreptat, ei au lucrat intens, cu toate forțele, la strinsul recoltei, 
acțiune de mare anvergură, aflată — în aceste zile — pe primul 
plan al preocupărilor organelor de partid și de stat.

Efortul susținut, pe care țărănimea muncitoare îl depune spre a
umple grabnic hambarele și a degaja terenurile planificate să fie însămân
țate în această toamnă, a găsit un sprijin larg din partea celor mai dife
rite categorii de cetățeni, care nu-și precupețesc timpul liber pentru a 
ajuta ia strinsul legumelor, la culesul strugurilor și al cartofilor, partici
pând cu entuziasm Ia această activitate patriotică

Prinlre cei care muncesc sîrguincics, cot la cot cu țăranii cooperatori, 
se află numeroși sportivi, elevi și studenți. Despre aportul lor adus succe
sului marii „campanii a recoltei'' vă relatăm în. rîndutile de mai jos:

STUDENȚII BĂCĂUANI-IA DATORIE
„Să muncim 15 zile din noul an uni

versitar la strinsul recoltei !“ La che
marea organizației U.T.C. și a Uniu
nii asociațiilor studențești de la In
stitutul pedagogic din Bacău, studen
ții anului. I ai Facultății de educație 
fizică au răspuns „prezent", astfel că 
în momentul de 
multe ferme de

Cîteva detalii 
fost oferite de 
Guidea, decanul

„Cu cîteva zile înainte de 1 octom
brie — ne-a spus interlocutorul — cei 
mai tineri studenți ai facultății noastre 
au venit la Bacău pentru a afla unde

față ei se află la mai 
stat.
în acest sens ne-au 
conf. univ. Nicolae 
facultății :

trebuie să se prezinte. Impărțiți în 
trei grupe coordonate de cadre didac
tice ei vor lucra Ia fermele Serbești, 
Gh. Doja și Itești".

Astăzi dimineață (n.n. — ieri) de
canul facultății băcăuane ne-a confir
mat că „Studenții s-au prezentat încă 
de duminică la fermele unde au fost 
repartizați Pină ia • 15 octombrie cei 
mai mulți dintre ei vor lucra la recol
tatul cartofilor, porumbului și sfeclei 
de zahăr. Vă vom ține la curent, a 
adăugat tovarășul Guidea, cu această 
„campanie agricolă de toamnă a stu
denților noștri",

Pe profesorul de educație fizică Ion 
Rinderiu, director-adjunct al Liceului 
„Nicolae Bâlcescu" din Craiova, l-am 
întîlnit într-una din zilele trecute, 
împreună cu un grup de elevi ai li
ceului, întoreîndu-se de la acțiunile 
patriotice ce se desfășoară în aceste 
zile în livezile de pomi ale întreprin
derii agricole de stat Breasta sau la 
Centrul de sortare a legumelor și 
fructelor de la I.Is. Craiova.

Profesorul Ion Rinderiu a ținut să 
ne spună i „Printre cei mai sirguin- 
cioși elevi care au fost prezenți la 
acțiunile patriotice organizate pe o- 
goare și în livezi, în acest sezon, s-au 
aflat și o serie de sportivi dintre cei 
mai cunoscuți ai școlii și ai munici
piului Craiova. Este vorba de Adrian 
Ignat, Nicolae Coțofană și Constantin 
Zamfir, component! ai echipei de vo
lei a Școlii sportive, baschetbalis- 
ta Valentina Rusu și atletul Liviu Bo
boc. Conducerile celor două unități 
agricole s-au declarat foarte mulțu
mite de aportul pe care l-au adus 
elevii de la liceul nostru".

De notat că acțiuni asemănătoare 
desfășoară șl elevii de la Liceul „Fra
ții Buzești" din Craiova

Ștefan GURGUI 
corespondent județean

de educație fizică Ion



1 CĂLĂRIE După campionatele naționale La închiderea festivă a cursurilor de zbor cu motor, planorism și parașutism

FRUMOASE ACȚIUNI ÎNTREPRINSE
ECHITAȚIA MAI ARE DE PARCURS UN DRUM LUNG

de la Brasov

IN CAPITALA SI ÎN TARĂ
pasionante 
din Calea

La Federația română de patinaj 
continuă să sosească confirmări de 
participare la marile demonstrații 
programate în zilele de 11 și 12 oc
tombrie la Miercurea Ciuc și în 14 
octombrie pe patinoarul „23 Au
gust" în București, organizate în 
cadrul acțiunilor sărbătorești prile
juite de împlinirea a 100 de ani de 
la primele manifestări ale acestui 
sport pe meleagurile patriei și a 
50 de ani de la înființarea federa
ției de specialitate.

După multiplii campioni mondiali 
și europeni la dans pe gheață, re
dutabilii sportivi sovietici Ludmila 
Pahomova — Alesandr Gorșkov și 
Zsuzsa Almassi — campioana Un
gariei (a patra clasată la ultimele 
„mondiale" și J.O.), care dețin ca
pul de afiș al acestor demonstrații, 
lista celor pe care îi vom putea ur
mări în zilele amintite a fost com
pletată cu : Bernd Wunderlich și 
Steffi Knoll — campioni la juniori 
ai R. D. Germane, perechea Diana 
și Martin Skotniski și Zdenek Paz- 
direk, campioni, și, respectiv, vice- 
campion ai Cehoslovaciei, Jacky

Mrozek
Teresa Wevna și Piotr Bojanczyk — 
campionii Poloniei la dans pe ghea
ță și deținătorii locului 9 la ulti
mele C.E. de patinaj. Acestea sînt, 
doar, cîteva nume de pe tabelul 
deosebit de cuprinzător al sporti
vilor care ne vor vizita, în curind, 
țara.

în cadrul acțiunilor festive, fe
derația de patinaj a inclus și des
fășurarea celei de a Vl-a ediții a 
internaționalelor de juniori, progra
mate ia București în zilele de 
19—21 octombrie la care vor parti
cipa, de data aceasta, reprezentanți 
ai 16 țări cu frumoase tradiții în 
patinajul artistic. Vor fi prezenți 
la acest concurs sportivi din Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Danemarca, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană. R. F. a Germaniei, Italia, 
Iugoslavia, Olanda, Polonia, Suedia, 
U.R.S.S. și bineînțeles România.

Biletele pentru demonstrația din 
14 octombrie de la București au 
fost puse în vînzare la casele de bi
lete de la sediul CNEFS și la pa
tinoar.

— vicecarr.pion al Franței.

După zece zile de 
dispute, la baza hipică 
Plevnei s-au încheiat campionatele 
naționale de călărie — dresaj și 
obstacole. Pentru titlurile puse în 
joc s-au întrecut peste 60 de călă
reți și 160 de cai. calificați in urma 
etapelor anterioare, de la opt clu
buri : Steaua, Dinamo, Petrqlul Plo
iești, C.S.M. Iași, Rovine Craiova, 
Recolta Mangalia, Filmul București 
și Mondial Lugoj

SITUAȚIA DRESAJULUI TRE
BUIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ. Deși apa
rent mai puțin spectaculos, dresa
jul este, totuși, 
bit de frumoasă, 
concurent, atunci 
cute la un înalt 
de la Olimpiadă 

■rios argument), sînt mult apreciate 
nu numai de cunoscătorii în mate
rie ci și, să zicem, de simplii ama
tori. Proba de dresaj este mai di
ficilă chiar decît aceea de obsta
cole, dovadă și faptul că pentru a 
pregăti un cal de dresaj trebuie 
mulți ani de muncă. Probabil de 
aceea înregistrăm, în ultima vreme, 
un număr extrem de mic de con- 
curenți la probele de dresaj. Ex- 
ceptîndu-i pe juniori, la seniori au 
fost prezenți la toate cele patru

o probă deose- 
execuțiile fiecărui 
cînd ele sint fâ- 

nivel (transmisiile 
constituie un se-

probe doar 5 
unii dintre ei 
afirma cineva 
suficient ? Doar cu Iosif Molnar și 
Dumitru Velicu — cît timp vor mai 
rezista și aceștia — se pot emite 
pretenții la o continui ascendenți ? 
Nu peste multă vreme, dacă se va 
perpetua această situație, se va pier
de supremația și la Campionatele 
Balcanice (ultima ediție ne-a ară
tat un remarcabil progres al celor
lalte țări, pentru că este greu de 
presupus că la alte competiții de 
mare anvergură, călăreții români 
s-ar număra printre protagoniști. 
Desigur, aceasta va fi urmarea r.u 
numai a lipse: de oameni.

călăreți (! !), e drept, 
cu cite doi cai. Poate 
că acest număr este

xistenți. Avind ca etalon recent în
cheiata dispută Olimpică, apare ca 
firească 
români la această disciplină, 
oare această stare de lucruri poale 
dăinui ?

Nu vrem să găsim nici un „acar 
Păun”, dar parcă prea mult fiecare 
antrenor (oameni pasionați, de alt
fel) este preocupat să se „vaite” și 
prea puțin interesat să găsească cele 
mai eficiente căi pentru ieșirea din 
impas. Nu negăm, există suficiente 
bariere, unele artificiale, care îm
piedică activitatea, și cum numai 
cu _sufletul- nu se pot realiza prea 
multe, ar fi cazul ca și această dis
ciplină să primească un sprijin mai

neparticiparea sportivilor 
Dar

VOR IEȘI OARE DIN ANONIMAT> ÎNTRECERILE diviziei a?

UN SPECTACULOS
MITING AVIATIC

Duminică dimineața, la Bucu
rești, Tulcea, Satu Mare, Lugoj și 
Craiova au avut loc partidele pri
mei etape a returului diviziei A 
de lupte greco-romane. Ne obiș
nuisem, cu puține excepții, ca în 
preajma saltelelor unde aveau loc 
întrecerile divizionare să întîlnim, 
cu regularitate, cîțiva spectatori in
tercalați printre luptătorii echipe
lor participante. Erau rude sau 
prieteni ai competitorilor. Atît. Or
ganizatorii nu-și făceau probleme 
atunci cînd trebuia să găzduiască 
o etapă de lupte. Aveau săli de 
antrenament, 
nici 
era 
ori 
n-a 
ziei 
ment, .pentru 
mare unor 
de volei cu 
de juniori ! 
,proape toate 
— cele de 
spațiu decât 
bancă sau două.

A venit însă Olimpiada de la 
Miinchen. unde luptătorii noștri 
au repurtat succesele cunoscute. Și. 
apoi, duminică dimineața, a venit 
și prima etapă a returului diviziei 
A. Ne-am dus și noi pe calea 
Plevnei, în sala de antrenament a 
luptătorilor de la clubul Steaua, 
pentru a urmări triunghiularul 
bucureșfeăn Steaua — Metalul ■— 
Rapid. Ei bine, de astă dată, băn
cile aduse In sală de organizatori

n-au mai fost suficiente, mulți dintre 
spectatori fiind nevoiți să stea în 
picioare. Bine cel puțin că sala 
acestui club este destul de mare 
și au avut loc si în picioare ! Prin
tre spectatori se aflau președintele 
federației de specialitate, col. Ale
xandru Crăciunescu, precum și 
președintele clubului Metalul, Savu 
Spătaru, împreună cu Ion Șufer din 
consiliul clubului Metalul ș.a.

rile pentru a- asigura desfășurarea 
întrecerilor de lupte în săli cores
punzătoare dacă partidele vor con
tinua să fie lipsite de dinamism, 
de combativitate și de spectaculo
zitate.

De 
acord 
care, 
alcătuiesc formațiile 
xageraț cu greutatea

asemenea, nu putem fi de 
cu practica unor antrenori 
din lipsa unor concurent:, 

.jonglînd* e- 
sportivilcr.

crmpi

Foto :

rr1

T MACARSCHI

Cornel [lin 'Stftte 
Coniac t-a 
printre precopcruț;. 
campionaîelo- «5: 
de căline. 
Iul de 
tacole.

eficient, pentru a se ridica la ni
velul impus de continua dezvoltare 
a sportului.

JUNIORII. Este îmbucurător fap
tul că la 
putut să 
serie de 
calități îi

3Pe aerodromul Sînpetru — Bra
șov, aproape 10 000 de spectatori au 
asistat, duminică, la un mare mi
ting aviatic organizat de către Fe
derația Aeronautică Română, prin 
Aeroclubul „Mircea Zorileanu" — 
Brașov, cu ocazia închiderii festive 
a cursurilor practice de zbor cu mo
tor, planorism și parașutism și bre
vetarea noii serii de zburători for
mați la acest

Festivitatea 
manifestare 
brașovean — 
inițiativa reputatului pilot Andrei 
Popovici — de a sărbători într-un 
cadru specific și solemn recunoaș
terea oficială a fiecărei generații de 
zburători.

Mitingul aviatic s-a bucurat de un 
succes enorm prin zborurile demon
strative și de înaltă acrobație cu a- 
vioane și planoare executate de ași 
recunoscuți ai manșei ca : Ștefan 
Calotă, Mircea Finescu, Cezar Rusu 
precum și de către proaspeții ab
solvenți ai școlii. A fost executată 
astfel întreaga gamă acrobatică cu
noscută, opturi, bucle, tonouri, 
loopinguri, imelmanuri, zboruri și a- 
crobație de grup.

îndelung aplaudată de public a 
fost demonstrația de înaltă acroba
ție cu elicopterul ca și salturile cu 
aterizare la punct fix executate de 
un grup de opt parașutiști la verti
cala aerodromului.

Spectacolul a prezentat în pre
mieră într-o demonstrație publică la 
Brașov planorul de construcție ro
mânească I.S. 29 D complet metalic, 
al cunoscutului constructor român 
ing. Iosif Șilimon, pilotat de ing. 
Nicolae Conții.

întregul miting condus în mod 
competent de către ing. Gheorghe 
Lie a oferit prilejul iubitorilor spor
turilor aeronautice să se apropie și 
să înțeleagă frumusețea zborului cu 
și fără motor.

aeroclub.
leagă prin această 

tradiția aeroclubului 
înființat în 1934 din

Succesul remarcabil înregistrat cu 
acest prilej ne face să regretăm 
raritatea unor asemenea spectacole 
și este un argument deosebit de con
cret pentru o repetare periodică a 
demonstrațiilor aviatice cu

★
Tot la aeroportul Sînpetru 

șov a avut loc un concurs 
noare aeromodele în pantă, primul 
organizat după o întrerupere de a- 
proape 20 de ani. întrecerile au de
monstrat cît se poate de bine calită
țile deosebite ale aparatelor (pentru 
prima dată teleghidate de la sol) cît 
și a terenului, urmînd ca pe viitor 
să se organizeze un număr sporit 
de concursuri în acest loc.

Mihai BĂRA

public.

— Bra- 
de pla-

wT FRUMOS SUCCES 
AL CONSTRUCTORILOR

DE NAVOMODELE
Sibiu a avut loc recent cea 
8-a ediție a concursului euro- 
de navomodele machete CI—

La 
de a 
pean
C4, pentru prima dată organizată 
la noi în țară. Concursul, constînd 
din expunerea modelelor de nave, 
la care au participat reprezentanți 
din Bulgaria, R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei, Italia și România, s-a 
bucurat de un frumos succes. Con- 
firmînd prestigiul de care se bucură 
sportivii noștri, ei au obținut prin 
Vasile Baicu, Gh. Anghel, Helmuth 
Orban trei medalii de aur, iar prin 
Andrei Ghițescu, Pavel Covaci, Eu
gen Postolache, Iuliu Ludoșan, A- 
drian Crîstea, C. Botez (de două 
ori), șapte medalii de argint. Aces
tora li se adaugă și un număr de 
12 medalii de bronz.

această ultimă etapă am 
revedem la obstacole o 
tineri călăreți ale căror 
recomandă cu insistență.

Ne referim, în primul rînd, la Da
nia Popescu (Steaua), Gheorghe Ni- 
colae (Petrolul), Nicolae Piculeață 
(Rovine Craiova), Sorin Soveja 
• Steaua) și aiții, care îndrumați 
atent pot constitui o rezervă de 
nădejde. Din păcate au lipsit (mo
tivat) de la întreceri călăreții de' 
la C.S.M. Sibiu, care 
la etapele precedente 
tași.

La dresaj, situația 
cu cea de la seniori : Dana Chir-

Norica Petric, Daniela Mol
nar și... atît. O mai intensă muncă 
de popularizare în școli ar putea a- 
vea, credem, ca rezultat depistarea 
mai multor tineri, ceea ce ar mări 
eșalonul specialiștilor la această 
probă.

DT,

Ploieștieste sinonimă

CONCURSUL NATIONAL DE ZBOR CU MOTOR

Emanuel FÂNTÂNEANU

In campionatul republican Feminin

POLITEHNICA

VEC-ttAD

s-au numărat 
printre frun-

începi nd de astăzi,

Voinței Cluj (Lazăr
Horvath 2 v, Indo- 

10—7.
telefon). Echipa lo-

pe aerodromul Strejnic

Di VIZII SEL.St

la Sleia*.
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NOTAȚII
DRUMULUI-

Medicina Timișoara 3—0,

MARILE SURPRIZE ALE

io

s ACELAȘI CONTRAST
1

1.

ATLETISM

HOCHEI
8
0

L 
X 
X
4.

A. PĂPĂDIE 
FI. SANDU

rezultat a depins chiar soarta în- 
tîlnirii pe echipe. Au realizat : Lun- 
țeanu 3 v, Căpriță 2 v pentru Vo
ința și Crișan 2 v, Spiridon 1 v, 
Gheorghiu 1 v pentru Politehnica.

Scăpind practic
..ui* cu PaUtehj

adversarii lor, prin mai multă forță 
și printr-o mai evidentă preocupare 
pentru jocul colectiv. Din aceste mo
tive, acțiunile lor erau mai periculoa
se decît ale bucureștenilor și tot din 
aceste motive ei au condus cu 1—0 
(autor Kedves) și 2—0 (autor Ballo). 
în repriza ultimă, I.P.G.G. a avut o 
puternică revenire, a redus din handi
cap, a ratat cîteva ocazii extrem de. 
clare, dar luciditatea celor din Miercu
rea Ciuc și-a spus cuvîntul, ei mar- 
cînd prin Pop și asigurîndu-și victoria.

3
3

SCORURI MARI DIMINEAȚA,

38
14
14
c
4

de de- 
Bacău, 
si du-

jocurile 
etape a 
rezervat 
a adus

PARTIDE ECHILIBRATE DUPĂ-AMIAZA!

fo—.ația feminină Politehnica București a pierdut surprinzător, 
echipa masculină a ciștigat categoric în fața Voinței. Iată-l pe cel mai 
bun jucdto’- ai învingătorilor, Teodor Gheorghe Foto ; S. BAKCSY

precedentă de Agronomia Cluj). Lesne 
de înțeles că ambele echipe au abor
dat partida cu dorința fermă de a în
vinge și de a lua astfel o mare opțiu
ne pentru ocuparea unuia din primele 
patru locuri ale clasamentului final 
din „Cupa României", care conferă 
dreptul de participare la prima grupă 
valorică a diviziei A. Jucătorii din 
Miercurea Ciuc s-au detașat puțin de

Giurgiu. Gh. 
M. Nicolau. P. Dumitres- 
Popovici, S. Ionescu, ȘL

Clasament :
6
8
0
8
0

ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

(se înțelege, fără 
un fel de tribună) și totul 
rezolvat... Bunăoară, de cite 

clubul Progresul din Capitală 
planificat confruntările divi- 
A în mica sală de antrena- 

a face loc în cea 
meciuri ale echipelor 
toate că acestea erau 
Or. este știut că a- 
sălile de antrenament 

lupte, firește — n-au 
pentru cel mult o

TENIS DE MASĂ i
VOINȚA BUCUREȘTI

După o întrerupere de foarte 
mulți ani, pilotajul sportiv începe 
să reintre în drepturi. Organizat de 
către Federația Aeronautică Română 
pe aerodromul Strejnic de lingă 
Ploiești concursul național de zbor 
cu motor reunește noua generație

de piloți care, trebuie să recunoaș
tem, nu a avut prilejul pînă în 
prezent să participe la întreceri de 
acest fel.

Festivitatea de deschidere are loc 
astăzi la ora 10 în prezența tova
rășului general-locotenent Vasile 
Alexe, președintele Federației Aero
nautice Române, după care se va 
trece, la prima probă a concursului, 
probă ce va fi stabilită de către 
directorul de concurs în funcție de 
condițiile meteorologice.

REZULTATELE DIVIZIEI B
Campionatul diviziei secur.de la 

volei a continuat cu partidele eta
pei a Il-a. Iată rezultatele înre
gistrate «

MASCULIN: Petrolul Ploiești — 
Constructorul Suceava 3—0. Re'.o- 
nul Săvinești — Politehnxa 
3—1, Locomotiva București — Ura
rea Tricolor Brăila 1—X Aurora 
București — Farul Constanta 1—- 
Delta Tulcea — Medicina Bucu
rești 3—0, Politehnica Timișoara 
— Voința Alba Iulia 3—0. A-SA. 
Sibiu — Electroputere Crstva 
3—0, Pedagogic Tg. Mureș — Uni
versitatea Brașov 1—3. Industria 
Sîrmii C. Turzii — A.umiaB Ora
dea 1—3 ;

FEMININ : Flacăra Ros e B :cu- 
rești — I. T. București 0—X Poli
tehnica Galați — Progresul Bucu
rești 0—3, A.S.E. București — 
Viitorul București 1—3. Spar-

București — C.P. Bucu-
3—2. Voința Brașov — Cor-

tac 
rești . ......
vinul Deva 3—0, Universitatea Cra
iova _____ ________
Drapelul Roșu Sibiu — C. S Tîr- 
goviște 3—0, Constructorul Arad — 
Voința Reghin 3—0.

CORESPONDENȚI: A. Cristea.
C. Nemfeanu, M. Topolschi. L Io
nescu, S. Albu, Șt. 
Arsenie, 
cu, V.
Iacob.

hoiie nweir't

cete nnc meciuri ale ce- 
trutu Ttafr* a returului cam- 

,rj:__d reptxtican de tenis de
saaâ pe ect.pe. două au dat loc 
_» ritrwro. t'.u <fc<putate. încheiate 

limită : masculin : 
Progresul București 
: Voința București 

i.ca București 5—1. ulti- 
terttir.d și o surpriză, 
încnte ce la toate par-

în cealaltă întîlnire masculină, 
Locomotiva București (Gheorghiu 
3 v, Danielis 3 v, Păuna 2 v, Tu
dor 1 v, Danielis — Păuna 1 v) a 
ciștigat în fața " “
2 v, Duțu 2 v, 
leanu 1 v) cu

ARAD, (prin 
cală Voința folosind numai juniori, 
a pierdut cu 0—17 la Comerțul Tg. 
Mureș.

în Capitală a avut loc un cuplaj, 
cuprinzind întilnirile dintre echipele 
masculină și feminină ale Politeh
nicii și Voinței. în prima, cea din-

BUCUREȘTI 5-4’
Intîlnirea fetelor avea să producă 

surpriza etapei. Studentele, în for
mație completă, au cedat cu 4-5 
împotriva unei echipe care a luptat 
cu o ambiție deosebită de la început 
pînă la sfîrșit. Forma excelentă a 
Anei Lunțeanu, învingătoare în toa
te cele trei partide (cu Gheorghiu 
2—0, Spiridon 2—1, Crișan 2—1), a 
fost determinantă pentru succesul 
Voinței. La scorul de 3—3 au jucat 
Lunțeanu și Crișan. Prin lovituri va
riate, Ana Lunțeanu și-a impus su
perioritatea (după ce a pierdut pri
mul set) într-o partidă de al cărui

PROBELE CONCURSULUI
Solicitînd întreaga gamă a măies

triei piloților sportivi concursul are 
în compunerea lui un număr de trei 
probe :

— Proba de aterizare Ia punct fix
— Raid de viteză și regularitate
— Proba de acrobație :

• Exerciții impuse
• Exerciții liber alese.

JUMĂTATEA
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LOTUL PARTICIPANȚILOR
Aeroclubul „MIRCEA ZORILEA- 

NU“ — Brașov : Teofil Ciotloș, Ce
zar Rusu, Mihai Albu, Dorina To- 
mescu, Romeo Vlădescu, Nicolae 
Conțu.

Aeroclubul „AUREL VLAICU“ — 
București : Ion Trucmel, Marin Ni
colae.

Aeroclubul „GHEORGHE BĂN- 
CIULESCU" — Ploiești : Petre 
Gheorghe.

Aeroclubul „MOLDOVA” — Iași : 
Valerian Aftanasiu.

S.S.A. — Focșani : Titi Enăchescu, 
Gheorghe Uță, Ion Ioniță, Mihai 
Pop, Octavian Ulici, Florin Preda.

!

tre formațiile masculine, studenții 
și-au adjudecat victoria la un scor 
concludent (13—4). Iată autorii vic
tor, ilor : Gheorghe 4 v, Antal 4 v, 
Bobocică 3 v, Călăuz 1 v, Gheor- 
g-.e — Bobocică 1 v pentru Poli
tehnica și Bodea 2 v, Podgoreanu 
1 v, Lambru 1 v pentru Voința.

CAMPIONATUL 
DECATLONIȘTILOR 

ARE LOC 
ÎN BUCUREȘTI

Campionatul republican 
cation, programat inițial la 
se va desfășura, sîmbătă 
minică, pe stadionul Republicii din 
Capitală, în același timp cu Dina- 
moviada internațională de atle
tism.

întrecerile vor începe sîmbătă la 
ora 9 și duminică la ora 11,05.

Duminică s-au disputat 
din cadrul celei de a V-a 
campionatului de handbal 
diviziei B. Această rundă 
— spre surprinderea generală —
un număr de rezultate nescontate 
care vin să confirme ambiția noi
lor promovate. Astfel, Universitatea 
Craiova a răsturnat, din nou, toat- 
pronosticurile, depășind de această 
dată, pe lidera seriei I masculine. 
Știința Bacău ; apoi. în aceeaș se
rie, Rapid București a obținut încă 
două puncte, depășind destul de 
comod redutabila formație Relonui 
Săvinești și, în fine, CJS.U. Con
strucții București, echipa despre 
care începuse să se spună că va 
pleca din divizie tot așa cum a ve
nit, a surclasat pe Voința București, 
la capătul unui joc pe care l-a di
rijat fără nici o problemă. O altă 
promovată — Voința Bacău — s-a 
simțit și ea stingheră fără nici un 
punct și, întrecînd neașteptat pe Ra
finăria Teleajen, a acumulat pri
mele două puncte din acest cam-

■ pionat. De notat ar mai fi și cea 
dinții înfrîngere suferită de teamul 
feminin Chimia Făgăraș, precum și 
ascensiunea băieților de la Timișul 
Lugoj care, in această rundă, au 
depășit pe C.S.M. Reșița. Iată, însă, 
prezentarea rezultatelor :

FEMININ, Seria I : IGEX — U- 
NIVERSITATEA IAȘI 13—20 (4—12). 
Meciul a Început în nota de domi
nare a echipei ieșene, care ajun
sese să conducă în minutul 19 eu 
10—1 ! La reluare, jocul este tot 
mai echilibrat, bucureștencele reu
șind să mai refacă din handicap, 
dar puternicul final de meci al e-

coe LE-FA.

ara Bu-

>11 
$9
Vi
S3 
ST
57

114 18 JL pun la aoÂpost ce ever:ui> surpn-
U W P ze. La polul opus al clasami
dl 8 P Olimpia Săra Mare nu mal are nici
<7 • P o șansă de a se menține In — — .

< P divizie ; ea n-a obținut nici o vie-
55 4 P- torie in întrecerile ce pini acum .

]■jcru- Clasament:

Cea de a doua etapă a „Cupei Ro- 
—Ir.rei* s-a asemănat in foarte multe 
priviațe cu runda inaugurală. La fel 
ca atunci, in cele două partide de di
mineață formațiile fruntașe ale ho
cheiului nostru (Dinamo București și 
Steaua) s-au impus net in fața a două 
echipe, care nu aspiră la unul din 
incurile primei grupe valorice a divi
ziei A : Avintul Gheorghieni și Tîrna- 
va Odorhei. Și tot la fel ca duminică, 
jocurile programate după-amiază 
ne-an oferit dispute îndirjite, echili- 

cu multe si frumoase faze de

care

ui

silescu. P. Enaehe. G. Rosner. A L Steaua 10 a a 122 >- p
Băloi. D. Lădaru. F_ Fehervari. V. X Progr. Boc. 6 • 4 86 i a AU p
Popoviei. D. Diaconescn. S. Neniță. 3. Univ. Buc. 5 0 5 • 4 10 p
$L Iacob, L Ionescu, C. Olaru, V. 4. I-E.FK 4 0 6 61 8 p
Săsăranu. I. Turjan, C. Gruia, P. 5. Olimpia S. ii. 3 0 7 72 6 p
Arcan, M. Faliciu). 1 6. Viitorul Buc. 2 o a 56 4 p ITiberiu STAMA

Reuniunea de după-am ază s-a des
chis cu un meci In care s-au întilnit 
C.S. Miercurea Ciuc (joc egal dumini
că cu Dunărea Galați) și I.P.G.G. 
București (învinsă la limită în etapa

Fapt 
Ia menți- 
real inte-

reprezentative, 
contribuie

X
4.
5. 
X

Steaua 10 8 0 118 20 p.
Pollt- Iași 7 0 3 89 14 p
C-S-XL Cluj 5 0 5 78 10 p
Tract Brașov 4 0 6 75 8 p.
Univ Buc. 4 0 C 71 8 p
Olimpia S. M. 0 010 47 0 p.

ir
Pregătirile pentru cea de a doua

REZULTATE TEHNICE: Steaua 
Tlznava Odorhei 16—€ (

-f. 7—f); Dinamo București 
A.-'-nt-l Gheorghieni 22—1 (
i—•. 6—1); C-S. Miercurea
— LP-G.G- 1—1 (1—0. 1—0. 1—1); 
A4’:r.om^a C*uj — Dunărea Ga- 
ua 1—» (t-2. 0-1- 0-3) !

Pn -gramul de azi: ora 8,30: 
C. S. Miercurea Ciuc — Tirnava 

: ora 11: Agronomia Cluj
— Arintul Gheorghieni; ora 16:
Dnamo București — Dunărea 
Galați: ora 1831: Steaua
I.P.G.G.

secur.de
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Șl RESPECTAT Șl... DE JUCĂTORI!

ne păstrăm

APROPO DE HOTĂRIRILE FEDERAȚIEI

REZULTATELE ETAPEI

W.W T-.

4

(Urmare din pag. 1)

?•—: .

- rc A--

5— *

învățături de min- 
pauza dintre cam- 
și spornic, pregă- 
cristalizindu-și o 

fortificindu-și atu-

A VII-A ÎN DIVIZIA C
SEI IA a «-o

EUaya viitoare: Recolta Srtolcăneștl — 
Pe—r. .1 v.ieie. Automatica Alexandria
— FtacSra Mareni, Dacia Pitești — Ol
og lallTT. C.F.R Roșiorii de Vede —

P.tești, Progresul Corabia
— Chimul GAețti, Unirea Drăgășanl —
Peu- . tt-s . Răsăritul Caracal
— m'ti'j Tr Măgurele.

Turda — C.I.I. Blaj. Unirea Alba tull-a 
— Industria sîrmei Cîmpia Turzli. Arie
șul Cîmpia Turzii — C.I.L. Gherla.

SERIA a X-a

POSTSCRIPTS LA ETAPA A V-a A DIVIZIEI A SERIA a Vll-a

Evident, in post-scriptumul de 
față la meciul Dinamo F.C. Ar
geș n-o să mai revenim asupra 
arbitrajului lui I. Rus. Întrucît 
greșeala comisă am amendat-o în 
cronica de ieri, nu ne rămîne de- 
cît de a adăuga o singură referi
re : a fost clar pentru toată lu
mea că încărcătura nervoasă a 
partidei, fără a scuza prin aceasta 
pe jucători, alterarea spiritului de 
fair-play din unele perioade ale 
jocului, s-au datorat în bună mă
sură și lipsei de fermitate a con
ducătorului principal al partidei, 
în ciuda cartonașelor galbene ară
tate lui Ivan și Prepurgel (de ce 
numai lor ?).

Revenind la subiectul titlului 
scurtelor noastre însemnări tre
buie să spunem că ne-a surprins, 
duminică, încălcarea unei hotărîri 
a federației de specialitate t este 
vorba de intrarea in teren fără 
încuviințarea arbitrului a antre
norului FI. Halagian (de citeva ori) 
și o dată a lui Nelu Nunweiller în 
momentele cind jucătorii lor se aflau 
căzuți la pămînt. Arbitrul n-a avut 
nici un gest de reprof in fa(a unor 
asemenea abateri. Halagian a avut 
și unele ieșiri nepoliticoase la a- 
dresa arbitrilor, ceea ce vine în 
totală neconcordanțâ cu comporta
rea de pînă acum a antrenorului 
argeșenilor. Firește, toți sîntem 
oameni, ne mai și enervăm, d n 
cind în cînd, dar tot atît de ade
vărat este că trebuie să știm a

învăța să 
în orice împrejurare tu «re Be
am afla.

Iată-ne deci. Ia i-
cări a hotărîrilor federal.« care 
precizează fără echivoc Joes! *s-

Cronica săptăminLă a 
tulul nostru s-a Îmbogăți 
cu noi elemente demze de re 
Unele sint plăcute, altele 
nesc nedumerire și chiar tri 
dacă ținem seama de figrâ c 
se produc in prima dtrize. tz 
mai importantă cocoperiu* u 
acolo unde activează .-•ri.-or 
naționali, care — se prea. 
au și o pregătire teccnrl 

cu toate precizările îoranăsr 
naționale. Dar. cîte-ra falite 
cute in ultimul t.mp. rut f 4 
această presupunere

La Helsir.ju. se șâe. 
ducanu a blocat peea sbxlB -a 
mint bal:-_l 
tea art XII 
părerea irSc 
derit ci iacă

nroc, ut *

ish: — Minerul Moldova
Kxu» 4—t <î—4)

-ne-_ l.r.ru — Victoria Craiova
O—«I

Mma Tmleț — Minerul Rovinari
S-l O—•»

Suria Pet-oșard — Metalul Otelul Ro
și • <»-•>

s—ir. — Pienița — A. S Bocșa

•- Tt : — Pandurii Tg Jiu
a—•

texria Lueoj — Neva Dro- 
Seta Tr. Seve-n S—0 (2—0)

iCrnșMărotl: St. Zvlgnea, V. Cră- 
et*. C Avram, St Kanycska, I. Julea, 
* Manie ș> C. Olaru).

Someșul 9atu Mare — Unirea Zalău 
t—0 (2—0)

Minerul Cavnic — Constructorul Baia 
Mare 4—1 (2—0)

Rapid Jibou - Victoria Cărei 0-2 
(0—1)

Recolta Salonta — Bihoreana Mar- 
ghita 1—0 (1—0)

Minerul Bala Sprie — Bradul Vișeu 
1—0 (0—0)

Voința Cărei — C.I L. Slghetu-Marma- 
ției 1—0 (1—0)

Topitorul Baia Mare — Minerul Bala 
Borșa 6—0 (2—0)

(Corespondenți ; Z. Kovacs, Z. Debre- 
țeni, F. Kulcsar, Gh. Cotrău, Al. Do- 
muța, Tr. Silaglii și V. Săsăranuj

Smn'.A

■■ga vamaee: SCnerul Rovinari — A. 
S_ Baraa. Meaaial Oțeîu Roșu — Vul- 
xsril mafla Lacoj. Minerul Moldova

< — - : - s P.3. Minerul
Maars — FaedorS Tg. Jiu, Cimentul 
2*. *a — SOtoșa Petroșani. Victoria 
Oaseep — Meva Drobeta Tr. Sevorin, 
tMMeaa Cada-at — Metalul Topleț.

X ssocni Mm 7 4 8 1 83— 8 10
X twat* Loco) 7 4 2 1 18— 5 10
X I>=Srea Catitat 7-322 8— 8 8
v—» «■- roșu K-enlț» 7 4 0 3 8- 9 8
4—X Tbpleț 7 4 0 !1 12—131 8
c A.» Bocșa 7 3 13 10— 7 7
X Me-. 1 Drofteta Tr. Severin

7 3 13 8— 8 7
X PacA-.-U Tț Jiu 7 3 13 5— 7 7
X M-reru. MXCav* N. 7 2 2 3 13—11 6

1> Sri^ia Pecroșar.i 7 3 0 4 9—10 6
ÎL ICrer-v: Brim-. 7 2 2 3 5—9 6
U. Csearut Tx J‘.u 7 2 2 3 5—14 6
XX vtKccd Craiova 7 2 14 6—19 5
M. Xra.Oț. Roș u 7 12 4 6 —8 4

Etapa viitoare: Bihoreana Marghita —'

1. Victoria Carei 7 5 1 1 23— 3 11
2. Minerul Cavnic 7 5 1 1 12- 0 11 <3. Topitorul Baia Mar» 7 5 0 2 15- 8 10.
4. Minerul Baia Sprie 6 4 0 2 10- 5 8
5, Recolta Salonta 7 4 0 3 7-7 8
6. Bihoreana Marghita 7 4 0 3 9—11 8
7. C.I.L. Sighet 7 3 13 11- 7 7
8. Bradul Vișeu 7 3 1 3 6-8 7
9. Voința Carei 7 3 0 4 6—12 6

10. Someșul Satu Mare 7 2 1 4 5—10 5
11/—12. Unirea Zalău 7 2 1 4 6—11 5
11.'—12. Rapid Jibou 7 2 1 4 5—10 5
13. Minerul Baia Borșa 7 2 0 5 9—14 4
14. Construe. Baia M. 6 0 1 5 4—14 1

Bradul Vișeu. Topitorul Baia Mare —; 
Voința Cărei, Someșul Sațu Mare — 
Constructorul Baia Mare, Victoria Că
rei — Minerul Baia Borșa, Rapid Ji
bou — C.I.L. Sighetu Marmațlei, Unirea 
Zalău — Minerul Baia Sprie, Minerul 
Cavnic — Recolta Salonta.

SIRIA a Vîll-a

De--a Mineral Ghelar 3—1

Victoria Câlan

Vagonul Arad 0—1

U. M. Ti-

Mureșul Deva

C.FJU Simeria

Constrictorul Arad

TREI MOMENTE PfMBIlE H IG. MUMS
Meciul dintre .LS.A. și Universi

tatea Craiova a fost prrsiral ca 
cîteva secvențe penibile, c.-tro- 
mițătoare, pe care am dori să r. 
le mai vedem pe stadioanele noas
tre. Primul gest nesportiv s-a pro
dus în minutul 5. in momentele ur
mătoare înscrierii golului al doCea 
de către Marcu. In acele clipe, ju
cătorii de la A.S.A. s-au năpustit 
asupra arbitrului Mircea Bici cău- 
tînd să-1 convingă să se ecristrite 
cu tușierul Maximilian Popescu ș. 
eventual să schimbe derra Dar 
conducătorul jocului a rămas ae*n- 
duplecat. în cele două minute de 
întrerupere, toți jucătorii —.ureser 
mai puțin portarul Solyom. l-au în
conjurat pe arbitru plimbir.du-1, în- 
tr-un cerc închis, dintr-o parte în 
alta. Abia cînd antrenorul Bone a 
pătruns pe teren spiritele s-au li
niștit. în asemenea situație, credem 
că arbitrul a greșit. Ar fi fost ni
merit ca el să ia o hotărire dras
tică, prin eleminarea unuia dintre 
turbulențl și, cu siguranță, și cei
lalți „înfierbîntați" s-ar fi potolit.

J— 4

III X 
te vi 
teii 
•Mî 
Tll!

Petre. Co-

u 
r
X 
c
L
C

X
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s«l Deva 
r-a CXat

7 3 2 8
7 S 2 0
7 4 2
7 3 2
7 3 2
7 3 2
7 2 3

2
5
4
6
7
6

18—18

14—
13—
18—
13—

1
2
2
2
2

7 3 13 11—11
7 2 14
7 13 3
7 13 3
7 2 14
T 1 1 3
7 113

lfr—10 
e— s

8-18
7— 18
8- 28

12
12
10

8
8
8
7

I 7
S
5
5
5
3
3

îwx. Mtssrrx Teir-t — IDnenl
V:x«r. -T* — V-r^ra CAlan.
CBara T—ș>*rx

SOIA a a-a
■iar — '-—rea Aiaa luUa

-. «a Orna — nadussaa «Srmei
c.mma Txnsa a—•

C=ot* Tz-=_ — Arieșul Turda 
S-4 a—ș>

Arad — Cstrea Dej •—•
Wseasr Ziu.na — Dermaxa Cluj î—0 

G—O)
TMcoiriș Cuj — Auro: Brad •—a
CJ.U B-al — CJ.U Gherla S—0 (0—0)
,C: .-upaadettp : M Domițian, Cm. 

T—Ureanu. St. Giurgiu. L Somogyi, N. 
Blsaa. E. Febervari și V Munteanul.

DISPARE ȘABLONUL VICTOHIILOB 
PE TEREN PROPRIU ? 8 

C
3
3
4
4
4

Etapa viitoare: Demna ta Cluj — Meta-
s. -1. Aurul Brad — Minaur Zlatna. 

Sada O—ut Mures — Minerul Bihor. 
t.‘:urea De; — Tehaofrig Cluj, Arieșul

L Minerul Bihor 7 5 0 8 8— 8 10
î. irinazr Zatr.a 7 4 12 ID- 6 9
S. C I.L. Bia’ 7 4 0 3 8—4 8
ș. Aurul Brad 7 3 2 2 9—6 8
5 Meralul Aiud 7 3 13 5— 4 7
€. Unirea Dej 7 4 2 1 9- 4 6
7. Trtmoriig Cluj 7 14 2 3—4 6
K Arieau: C. Turzii 7 3 0 4 7-9 6
X Soda Ocna Mureș 7 2 2 3 3—7 6

1> tri sirmei C. Turzii 7 4 12 13— 8 5
IL C I L Gherla 7 2 0 5 10—12 4

U. Dermata Cluj 7 12 4 4—9 4
IS. Unirea Aiha Tulia 7 12 4 3—10 4
H Arieșul Turda 7 3 13 8—11 3

SERIA a Xl-a
Unirea Cristur — Mureșul Toplița 2—2 

(0-0)
Forestierul Tg. Secuiesc — Viitorul 

Gheorghienl 1—2 (0—0)
Foresta Susenii Blrgăului — Vitrome- 

tan Mediaș 0—1 (0—1)
Minerul Bălan — Textila Odorhei 0—1 

(0-0)
Lacul Ursu Sovata — Oltul Sf. 

Gheorghe 1—0 (0—0)
Carpați Covasna — Someșul Beclean 

7—0 (5—0)
Gaz metan Mediaș — Viitorul Tg. 

Mureș 4—1 (0—1)
(Corespondenți : V. Lorintzi, 1, Păuș, 

A. Corciu, R. Bortoș, A. Fekete, Fr. 
Gazdag șl V. Popovici).

1. Gaz metan Mediaș
2. Lacul Ursu Sovata
3. Textila Odorhei
4. Viitorul Gheorghleni
5. Minerul Bălan
6. Viitorul Tg, Mureș

7—8. Forest. Tg. Sec. 
7—8. Carpați Covasna

9. Unirea Cristur
10. Mureșul Toplița
11. Someșul Beclean
12. Oltul St. Gheorghe
13. Vitrometan Mediaș
14. Foresta Suseni

7 5 1 1 22- 5 11
7 4 2 1 14- 9 10
7 4 0 3 12— 8 8
7 4 0 3 11—10 8
7 2 3 2 5— 6 7
7 3 13 11—18 7
7 2 2 3: 12—9 6

7 2 2 3 13—10 6
7 2 2 3 10— 9 6
7 2 2 3 11—11 6
7 3 0 4 6—31 6

7 2 14i 13-6 5
7 4 0 3 9- 7 4
7 10 6 5—21 2

Etapa viitoare: Carpați Covasna — 
Gaz metan Mediaș, Viitorul Tg. Mureș
— Someșul Beclean. Oltul St Gheorghe
— Forestierul Tg. Secuiesc. Viitorul 
Gheorghleni — Mureșul Toplița, Textila 
Odorhei — Unirea Cristur, Lacul Ursu 
Sovata — Foresta Susenii Bîrgăului, . 
Vitrometan Mediaș — Minerul Bălan.

SERIA a Xll-a

Indenender.ța Cisnădie — Metalul Cop- 
șa Mică 0—0

Chimica Tirnăvenl — C.F.R Sighi
șoara 2—1 (0—0)

Tractorul Brașov — I.C.LM. Brașov
1- 0 (1—4)
Oltul R:n. VUcea — Lotrul Brezol 3—1 
(»—l)
C.S.U. Brașov — Carpați Brașov 1—0 
(1—•>

Chimia Or. Victoria — U.P.A. Sibiu
2- 1 (1—0)

Textila Sebeș — Torpedo Zămești 3—1 
(2—0)

(Corespondenți: I. Andrei, I. Ducan, 
E. Bogdan. P. Giornoiu, B. Lugen, T. 
Maniu și D. Lădaru).

Etapa viitoare: U.P.A. Sibiu — Carpați 
Brașov, Metalul CopȘa Mică — Oltul 
Rm Vtlcea, C.S.U Brașov — C.F.R. Si
ghișoara. Chimica Tlmăvenl — Chimia 
Or. Victoria. Torpedo Zărnești — 
I.C I.M Brașov. Independența Cisnădie 
— Lotrul Brezoi, Tractorul Brașov — 
Textila Sebeș.

1. Tractorul Brașov 7 5 8 0 13— 5 12
2. I.C.I.M Brașov 7 5 11 14— 3 11
3. Oltul Rm. Vilcea 7 3 2 2 14— 9 8
4 Chimia Victoria 7 3 2 2 12—10 J
5. C.S.U. Brașov 7 3 13 10— 9 7
6. C.F.R Sighișoara 1? 1 3 9— 9 7
7. Chimica Tîrnăveni 7 3 13 8—11 7
8. In de pen Clsnăidle 7 2 2 3 10—10 6
9. Lotrul Brezoi 7 2 2 3 5—10 6

10. Carpați Brașov 7 2 14 9- 8 5
11. Torpedo Zărnești 7 2 14 10—12 5 ;
12. U.P.A. Sibiu 7 13 3 11—14 5
13. Metalul Copșa M. 7 2 14 4—10 5
14. Textila Sebeș 7 3 0 4 7—16 2

dintr-un sezon presărat cu neca
zuri, ele au tras 
te, că au folosit 
pionate judicios 
tindu-se asiduu, 
personalitate, 
urile, apărîndu-și — concomitent — 
zonele vulnerabile.

Această etapă, în tumultul ei și 
după fațada sa frumos pavoazată, a 
ascuns însă vicii ce nu pot fi negli
jate, în stare să păteze fair-playul 
și să macine ca un cariu ce-1 do
rim mereu strivit definitiv sub 
călcîi, postamentul de încredere și 
seriozitate pe care ne place să cre
dem că este clădit campionatul 
nostru.

Multe dintre arbitraje au fost 
defectuoase, nesigure, echivoce, ele 
au permis realizarea de goluri ne
valabile și au declanșat nemulțu
miri și tensiune ! Din opt partide, 
doar în trei dintre ele, conducătorii 
de joc au fost fără reproș. în rest, 
greșeli mai mari sau mai mici s-au 
suprapus peste meciuri încordate și 
este suficient să amintim despre 
două goluri — la ambele porți — 
neconforme cu realitatea, marcate la 
Tg. Mureș, despre golul egalizaior 
al lui Dinamo, precedat de un ofsaid 
clar, despre o lovitură liberă fina
lizată, dictată imaginar de O. An- 
derco, în favoarea Sportului Stu
dențesc sau despre eroarea rutina
tului Aurel Bentu care a refuzat un 
penalty... bineînțeles, oaspeților. Și 
această lipsă de formă a „cavaleri
lor fluierului" și-a găsit răsplata 
condamnabilă : la Tg. Mureș, Mir
cea Bică a fost nevoit să se refu
gieze din incinta stadionului, pro
tejat de mașina miliției. Regretabil!

Etapa de duminică, așa cum pre-

ASTĂ-SEARĂ LA BASEL

EUROPA-AMERICA DE SUD
Zt'RlCT 2 (Agerpreș). — Stadio

nul rn._ttic.pa. c.n orașul elvețian 
Baori va găzdui astâ-seară o par- 
:.dă de fotbal de mare atracție în
tre se.ecțioaatele Americii de Sud 

Eurtpeu Echipa ciștigătoare va 
■riaoi «Capa Stanley Rous", iar în- 
cofâr .e vor fî alocate fondului de 
creare a .Cer.irului Pestalozzi’’, de 
ia Trasee <fin nardul Elveției, unde 

r fi eresc-ri: s. educați 150 de co- 
p £n America de Sud, Africa și 
Asăa.

lază «sterile celor două selectio-
■ KMEMICA DE SUD : San- 

Șar» Argent.rai. Manga iBrazilia) 
— ptetari; Pavoni. Heredia, Buzzo 

Urgeri". ta). Champitaz (Peru), 
Mnotera (Uruguay) — fundași; Ma-

neiro (Uruguay), Enrique, Bargas 
(Argentina), Munante (Peru) — mij
locași ; Soții, Baylon (Peru), Alon=o, 
Brindisi, Ayala (Argentina), Rochas 
(Uruguay), Cubillas (Peru) — ata- 
canți. Antrenor — Sivori.

EUROPA : Viktor (Cehoslovacia), 
Măriei (Iugoslavia) — portari ; An- 
quilletti, Salvadore, Faccheti, Bertini 
(Italia), Schnellinger (R.F.G.), Hila- 
rio (Portugalia), Hasil (Olanda) — 
apărători ; Haller (R.F.G.), Velas
quez, Amancio (Spania) — mijlo
cași ; Van Hanegem și Cruyff (O- 
landa), Albert, Bene (Ungaria), , 
Geaici (Iugoslavia), Lubanski (Polo
nia) — atacanți. Antrenor Helenio 
Herrera.

CAMPIOXATE EUROPENE DE FOTBAL

ÎN AIIVIIA POS f SORIIop Dl UIOTlPIS'lf (ÎMIOAIf 
LA SlSTE'IELț Dt JOt 1010 PR0N0SP0P1

La 21 octombrie 1972, Administra
ția de Stat Loto-Pronosport în co
laborare cu Filiala A.C.R. a Muni
cipiului București, organizează „RA
LIUL AUTOMOBILISTIC AL CÎȘ- 
TIGÂTORILOR LA LOTO-PRONO- 
SPORT“.

Caracteristica acestui raliu constă 
în faptul că la start vor fi prezenți 
CONCURENȚI posesori de autotu
risme cîștigate la sistemele de joc 
Loto, Pronoexpres, Pronosport și 
Loz în Plic.

Amănunte și înscrieri la toate Di
recțiile județene Loto-Pronosport și 
Filiale A.C.R.

• Excursiile în Bulgaria atribuite 
la tragerea excepțională Loto din 
19 septembrie 1972 (continuare) : 
13. Vîrlan Costache — com. Berea 
jud. Buzău ; 14. Mane Alexandru 
— Buzău ; 15. Ion I. Constantin — 
com. Baciu jud. Cluj; 16. Durla

Gheorghe — Ccnstacța; 17. Bălă- 
nescu Vasile cm Tcpcrisx.-, jud. 
Constanța ; IX. Viers Cosrică — 
Galați ; 19. Me.u Neculai — din 
Tecuci ; 20. Doc.; Ana — Deva;
2L Drăcia Dumitru — Petroșani ;
22. Botoșeneanu Dumitru — Iași ;
23. Purcariu D. Constantin — Tir- 
năveni ; 24. Cristescu Mircea — Si
naia ; 25. Dănciulescu Nicolaie — 
Sibiu (Continuare în numărul de 
miercuri).

• S-au pus în vînzare biletele 
pentru tragerea spedhlă Loto A RE
COLTEI, de marți 10 octombrie 
1972. La această tragere se atribuie 
în număr NELIMITAT premii în 
bani de valoare variabilă și fixă, 
autoturisme DACIA 1300 și DACIA 
1100 precum și excursii la Brașov 
de cîte 2 locuri cu petrecerea Reve
lionului. Procurați-vă din vreme 
biletele. _

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES 

Nr. 39 DIN 27 SEPTEMBRIE 197Î
Extragerea I: Categ. 1 i 1 variantă 

IO*, a 1 <0.000 lei ț cat. 2i 2 variante 
5?: . a 35.751 lei și 1 variantă 10*. a 
7.150 lei | cat. 3 i 6,70 variante a 11.739 
iei ; cat 4 : 30,10 variante a 2.613 lei ț 
cat. 5 1 85,80 variante a 917 Ie j 
cat. 6 r 3.219,10 variante a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 961.322
lei.

Extragerea a Il-a : 
variantă 
te 10% 
variante 
variante 
variante 
riante a 
40 lei.

Ciștigul de 100.000 lei jucat 10% a 
revenit participantului MOLDOVAN 
VIOREL, din Cluj.

Rubrică redactată de 
■oio-PRONOSPORT

L\I\ ERSIT ATI A C1U

Categ. A i 1 
25% a 38.041 lei și 2 varian- 
a 15.216 lei ! cat B i 19.20 
a 3.566 lei ; cat C i 66J»5 
a 1.029 lei j cat. D : 2561.45 
a 60 lei i cat. E i 126.70 va- 
200 lei | cat. F. i 2679.60 •

IUGOSLAVIA (etapa a 8-a) : Di- 
Zagreb — Vardar Skoplie 

Rad-, cri Kiș — O.F.K. Beo- 
î—• ; VojvocLna Nori Sad —

Faririsari Belgrad 2—2; Hajduk 
S>_: — Sctjesca 3—•; Steaua Ro- 
O* Beicrad — OLmpia Ljubljana 

i ; Velez Mostar — Bc r 3—1 ;
Borax — S^artax 1—0; Sloboda 
Turna — Sare evo 2—1 ; Zelezniciar 
sare;ero — CeUc Zdrika 3—0. Cla- 
MBeoe: L Skeama Bogie Belgrad — 
13 p 2. Ze ect-r^r — 12 p ; 3 Ve- 
«- 11 |L

sr AX1A «etapa a 3-a) : Depor- 
tw Cana* — Vălenri» 1—1; Sa- 
<■•■■ — Oriedo 3—• ; Granada — 
Becsa Atărtico Madrid — Es-
•■Mt Baotea •—•; Gijon — 
Bat Socnadad 3—•; CateUoo — 
Ma aga 1—* ; Burg» — Cella Vîgo 
•—* ; C. T. Bareriuca — Real Ma- 
BM 1—•; Las Pa —as — Atletico

BaraHeaa — U ș ; 1 Sara gnat ■ — 
t p X F.gav.' Barcelona — 7 p.

UNG ARIA etapa a 3-a) : V-deo- 
•ob — Fetencraras 3—1; Vasas — 
SaigMarjaa 3—1 ; Egyeterles — 
Csepel 1—1 ; Honved — Diosgydr 
3— î t M TX. — Pecs 1—0 ; Raba 
ESo — Ujpesti Broșa 1—0 ; Dala- 
gersaeg — Szeged 4—0 ; ■«nV» — 
Zi-.iZiz.ri I—L 1 Hon-

ved — 6 p; 2. M.T.K. — 5 p ;
3. Vasas - 4 p.

SUEDIA (etapa a 19-a) : Gais — 
Malmoe 0—0 ; Landskrona — Oer- 
gryte 3—0 ; Hammarby — Halmstad 
7—0 ; Norrkoeping — Oerebro 1—0 ; 
Oester — Aatvidaberg 2—4. Clasa
ment: 1. Aatvidaberg — 29 p ;
2. A.Î.K. — 24 p ; 3. Oester — 22 p ;
4. Norrkoeping — 22 p.

AUSTRIA (etapa a 7-a) : Wiener 
Sport Club — Admira Wacker 0—0 ; 
A. K. Graz — Rapid Viena 1—1 ; 
Austria Viena — Bregenz 2—1 ; 
Wacker Innsbruck — F. C. Viena 
3—1 ; Donawitz — A.S.K. Linz 2—2 ; 
Austria Klagenfurt — Eisenstadt 
0—1 ; Voest Linz — Sturm Graz 
3—1 ; Austria Salzburg — Wiener 
Neustadt 2—0. Clasament : 1. Rapid 
— 12 p ; 2. Admira Wacker — 12 p ; 
3. Austria Viena — 9 p.

FR.A*TA (etapa a 8-a) : An
gers — Kimes 0—1 ; Nice — Bor
deaux 1—0 ; Valenciennes — Mar
seille 1—0 ; Ajaccio — Nantes 1—1 ; 
Sochaux — Rennes 2—1 ; Red Star
— Lyon 0—1 ; Metz — Sedan 4—2 ; 
Reims — F. C. Paris 1—1 ; St. 
Etienne — Nancy 1—0 ; Bastia — 
Strasbourg 4—0. Clasament : 1. Nice
— 13 p ; 2. Angers — 13 p ; 3. Mar-
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(Urmare din pag. 1)

tul de Chimie al Ministerului Edu
cației și învățămîntului.

Oaspeții sînt salutați de prof. dr. 
Gheorghe Marcu, prorector al Uni
versității „Babeș-Bolyai", directo
rul^ institutului, de numeroși cer
cetători și studenți care-și desăvîr- 
șesc aici pregătirea.

Sînt de față Mircea Malița, mi
nistrul educației și învățămîntului, 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo- 
gie: Traian Ștefânescu, președintele 
Uniunii Asociației Studenților, rec
tori și decani, cadre .didactice. 
^Vizitînd institutul, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat, se o- 
presc cu interes la laboratorul de 
analiză termogravimetrică și la cel 
de analiză spectrală în infraroșu, 
la instalația de recuperare a pla
tinei din catalizatori, unde se apli
că cu succes un procedeu original, 
aparținînd inginerului Mihai Stră- 
jescu.

Secretarul general al partidului 
subliniază că activitatea de cercetare 
nu trebuie să aibă un scop în sine, 
ci să vizeze elaborarea de so’uțli 
solicitate de producție, obținerea 
de tehnologii eficiente pentru a se 
ajunge la o integrare completă a 
învățămîntului, cercetării și pro
ducției.

Vizita continuă la Institutul de 
izotopi stabili.

Directorul institutului, prof. <fr 
Victor Mercea, informează cu satis
facție pe secretarul general al 
partidului că îndrumările privind 
pregătirea practică a studenților 
sînt apucate cu roade bune.

Capacitatea creatoare și spiritul 
inventiv ale cadrelor didactice și 
studenților de ia Institutul poli
tehnic sînt regăsite, sugestiv ilus
trate, și în expoziția organizată la 
Complexul studențesc nr. 2. ridi
cat pe dealul Feleacului. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ceilalți con- 
ducători de partid și âe stat, vi- 
zitează cu interes sălile expoziție:, 
unde sînt prezentate numeroase 
aparate, dispozitive și piese, dife
rite prototipuri, multe dinte” ele 
create de studenți.

Conducătorilor de partid ș; de 
stat le sînt înfățișate, ce aseme
nea. date semnificative privind «is- 
tematizarea acestui cartier un - 
versitar, unde s-au ridicai, in 
ultimii ani, numeroase construct 
cu o linie arhitectonică modernă 
S’ un grad înalt de funcționa].taxe. 
Este vorba de 7 mari cămine, cu 
o capacitate de 3 500 de locuri, o 
cantină cu 3 000 de locuri Ș; un 
dispensar.

Tot pe dealul Feleacului este 
vizitat Centrul teritorial de calcul 
electronic.

De la „Orășelul studențesc", co
loana mașinilor oficiale se în
dreaptă spre Universitatea „Ba- 
beș-Rolyai". Secretarul generai al 
partidului este intîmpinat la so
sire de membrii senatului, tn frun
te cu rectorul acestei vechi insti
tuții de învățămînt superior, prof, 
dr docent Ștefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei. Un 
grup de studente oferă buchete ce 
flori Sute de studenți $: cadre 
didactice ovaționează pentru par: d, 
scandează „Ceaușescu-P C R_“. 
intonează „Gaudeamuș igitur*. 
diționaiul imn studențesc.

Vizita în Universitate începe la 
muzeul catedrei de minerala e. 
unul dintre cele mai bogate de 
acest fel din țară, în care slnt ex
puse numeroase mostre de r— -rv-- 
rale, ilustrînd variat bogăp.le sub
solului patriei.

Se vizitează. în continuare, labo
ratoarele Facultății de fizică ș: ca
binetul de științe sociale al Fa
cultății de științe economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
condus în „Aula Magna". Nume
roșii studenți și cadrele didactice 
aflate aici fao secretarului general 
al partidului o caldă primire.

în cadrul discuțiilor cu repre
zentanța instituțiilor clujene de 
învățămînt superior a revenit ideea 
integrării puternice a învățămîntu 
lui. cercetării și producției. Insis
ted asupra importanței deosebite

a acestei concepții, a implicațiilor 
sale de mare valoare, conducăto
rul partidului și statului nostru 
relevă că laboratorul uzinei tre
buie să fie însuși laboratorul uni
versității, numai acolo studentul 
putîndu-se forma ca practician 
după cum atelierul trebuie să de
vină adevărate școli unde cursurile 
să nu devină teoretice, 
gate de însăși viitoarea 
tînărului. Intr-un fel, 
versități ale muncii — 
trebuie să constituie 
tirii studenților 
rășul Nicolae Ceaușescu.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în centrul universitar 
Cluj se încheie la Sala sporturilor 
din localitate, unde are loc mi
tingul consacrat deschiderii noului 
an de învățămînt.

Sosirea secretarului general al 
partidului e întîmpinată cu vii 
entuziaste aplauze. La intrarea ... 
sala de festivități, miile de stu- 
denți veniți să participe la miting 
— români, maghiari și de alte na
ționalități — scandează minute în 
șir numele secretarului general. 
Sînt prezenți, alături de studenți 
români, și tineri din alte țări care 
studiază în amfiteatrele și labo
ratoarele institutelor clujene. Este 
o atmosferă sărbătorească, subli
niată de manifestările entuziaste 
ale tinerilor.

Mitingul este deschis de către to
varășul Aurel Duca.

A luat apoi cuvîntul ministrul 
învățămîntului și educației, Mircea 
Malița.

In continuare, au vorbit prof. dr. 
docent Ștefan Pascu, rectorul Uni
versității „Babeș Bolyai", Dumitru 
Ciupercescu, președintele Consiliu
lui Uniunii Asociației Studenților 
din Centrul Universitar Cluj, 
Ildiko Laszlo, studentă în anul 
I la Conservatorul „Gheorghe 
Dima“. Petre Simola, lăcătuș meca
nic la ■ Uzina „Carbochim". student 
.a Facultatea de studii economice 
și Galiș Viorel, student la Institu
tul Politehnic.

Primit cu puternice ovații și 
orale, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvântarea secretarului general 
al partidului a fost subliniată în 
repetate riaduri cu puternice 
aplauze.

Mitingul a i-at sSrșit intr-o at- 
ntusferă de vibrant S: fierbinte en
tuziasm. în ovațiile prelungite ale 
asistenței.

ci strîns le- 
profesiunea 
aceste uni- 
atelierele —, 
baza pregă 

sublinia tova

Și 
în

♦
dupâ-amiezi!, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a vizitat mai 
mu-:e Irtreprin-der: din municipiul 
Cluj.

c.

Se

și moctaj. atelierul ie peoaxioarL 
ateLerul-școalâ.

La sfirvtul vizitei. secretarului 
general al partid.lu: & aim prezen
tate. m cadrul unei expoziții. une
le tfin Doc te și cele sa; repr»zm- 
sarive pcoduse concepute și execu
tata de specalîșrii uzlnej.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciazâ rezultatele obținute de 
cercetătorii și proiectanții uzinei, 
de întregul colectiv în domeniul 
diversificării, face recomandări de 
îmbogățire In continuare a nomen
clatorului de produse. îndeosebi 
prin introducerea in fabricație de 
instalații frigorifice mari pentru 
toate sectoarele industriei alimen
tare, sporirea producției acestora în

CHALLENGERAEUROPA
(Aparifia ,,mufchetarilor")

Duelul americano-australian — asupra căruia am in
sistat în capitolul precedent — n-a fost singurul ca zbu
ciumata istorie a „Salatierei". Au existat șl alie rivalități, 
individuale sau între echipe, care au pasionat, la vremea 
lor. cercurile iubitorilor de tenis. Una dintre c®le mai 
interesante rămîne aceea care opune, ieri ca și azi. pe 
primii deținători ai trofeului, tenismenii Statelor Unite 
celor din Europa.

Confruntarea dintre cele două continente, american și 
european, s-a făcut încă de la prima ediție. Dar, în rîn- 
durile ce urmează, vom face abstracție în mod justificat 
de tenisul britanic, avînd alt specific decît cel pe care 
obișnuit îl numim „continental". Insularii, de la faimoșii 
Doherty pînă la Fred Perry (campionul celui de al 4-lea 
deceniu ț 4 challenge-round-uri cîștigate, 1933—1936), sînt 
tributarii tenisului pe gazon, cu caracteristici cvasi-identice 
celui american. Rivalitatea dintre Insulă și Noul conti
nent, pregnantă în anii de început, a fost reeditată doar 
atunci cînd Perry și Austin au reușit acea frumoasă serie 
de patru victorii, consemnată în lista finalelor de mai jos.

Cînd verbim de tenisul european, ne referim la cel 
care se practică în marea majoritate a țărilor continentului 
nostru, adică pe terenuri cu zgură („terre battue" în fran-

*) FINALELE

întreprindere, se
al partidului, cei- 
fost călduros în-

vederea satisfacerii nevoilor eco
nomiei naționale și creării unor 
disponibilități tot mai mari pentru 
export.

Secretarul general al partidului 
are, în continuare, un dialog cu 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, cu conducerea uzinei.

în continuarea vizitei în zona de 
vest a orașului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat se îndreaptă spre 
o altă întreprindere clujeană — 
„Metalul Roșu", una din principa
lele uzine producătoare de mașini 
și utilaje tehnologice pentru indus
tria ușoară.

La sosirea în 
cretarul general 
lalți oaspeți au
tîmpinați de tovarășul Ion Crăciun, 
ministrul Industriei ușoare, de re
prezentanți ai conducerii întreprin
derii și ai Consiliului oamenilor 
muncii. Numeroși muncitori îl a- 
clamă cu entuziasm pe conducăto
rul partidului și statului, își expri
mă bucuria de a-1 primi în mijlo
cul lor.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți oaspeți sînt invitați apoi să 
viziteze cîteva din sectoarele de 
producție. Dialogul început în fața 
panourilor și graficelor .continuă 
acum cu cei ce le realizează, în fața 
mașinilor și utilajelor produse.

în sectoarele vizitate, muncitorii 
au făcut o caldă și entuziastă pri
mire conducătorului partidului și 
statului. Cu satisfacție ei au rapor
tat că angajamentele luate în în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XXV-a aniversări a procla
mării Republicii au fost încă de pe 
acum integral îndeplinite.

La plecare, luîndu-și rămas bun, 
de ia conducătorii întreprinderii, 
de la muncitori, secretarul general 
al partidului îi felicită pentru rea
lizările înfăptuite, subliniind că pot 
fi obținute rezultate și mai bune, 
urîndu-le mult succes în străda
niile lor.

Aceeași primire călduroasă este 
rezervată oaspeților și la Fabrica 
de tricotaje „Someșul". Sute de 
muncitori șl muncitoare au venit 
în întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului. Răsună urale. se 
aud puternice aclamațit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat se opresc la diferite locuri 
muncă, discută cu 
specialiștii asupra 
fabricație.

Salutat ej căldură 
clujeni, la încheierea
nele orașului, tovarășul 
Ceaușescu se îndreaptă apoi către 
una din instituțiile care au tocmai 
menirea de a asigura schimbul de 
mîine pentru cei care, astăzi, lu
crează nemijlocit în produepe : Li
ceu! industrial energetic.

F^te de față ministrul ere-giel 
electrice. Octavian Groza. Profeso
rii. un mare număr de elevi întim- 
pinâ cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Snt vizitate mal m. 
toare ate liceului.

La înriteteree vizitei, tovarășul 
Nteoiae Ceausescu aprectază telul 
!= care s-a desfășura: eatebonrea 
tetre Ministerul Eduoatar. jf !=vă- 
tăm'ntulu: și MdLSteruî &tert>ei 
Electrice -n acțiunea de nrp- r.-» 
$i de dotare a liceului industrial 
Este relevat tn mod spectal faptul 
că. datorită condițiilor create, ab
solventul liceului, la terminarea 
celor 12 ani de studii, este înarmat 
at.'t cu cunoștințele teoretice nece
sare cîL mai ales, cu deprinderile 
practice care-: permit să se anga
jeze în producție, ca tehnician sau 
ca muncitor calificat.

Seara, este vizitată Expoziția din 
pavilionul parcului municipal de 
sistematizare a teritoriului, amena
jată în vederea documentării «1 a- 
nalizetor de lucru ale specialiștilor 
și cadrelor de conducere din do
meniul construcțiilor 
zărit

Seara. Comitetul 
partid Cluj a oferit 
rășească.

muncitorii, 
procesului

de 
cu 
de

de muncitorii 
vizitei în uzî- 

Nicolae

laîxca-

și sistemati-

județean de 
o masă tovă-

POVESTIRILE SALATIEREI

OLIMPIADA DE ȘAH DE LA SKOPLJE TIMIȘOARA

PARTICIPA

ROMANIA LA A TREIA VICTORIE LA UN TURNEU

IN R. D GERMANA2. -1» CU ELVEȚIA handbal feminin a

• Echipele feminina ale ROMÂNIEI, U.R.S.S., R. D. GERMANE, 
BULGARIEI, ANGLIEI, CEHOSLOVACIEI, UNGARIEI Șl R. F. A 
GERMANIEI îți vor disputa titlul.

Echilibrul valoric caracterizează 
actuala ediție a turneului final al 
Olimpiadei de șah. Exceptînd echi
pa Iugoslaviei, care — printr-un 
start foarte puternic — a reușit să 
acumuleze un avans de două 
puncte, celelalte formații cu pre
tenții la primele locuri sînt depar
tajate prin diferențe foarte mici, 
ceea ce face — in continuare — 
lunta deosebi: de interesantă.

tn runda a 5-a. România a Intîl- 
nit Elveția, pe care a intrecut-e la 
limită, eu ! •—l1 ». La prima ma
să. Florin Gheorghiu l-a întilnit. 
cu negrele, pe fostul campion mon
dial de juniori, Hug, și n-a putut 
obține nimic mai 'mult decît o re
miză. Victoria lui Cioeâltea (cu al
bele) în dauna multiplului campion 
al țării. Lombard, a adus în avan
taj echipa noastră, care mărește 
diferența după ce Partes (extrem 
de eficace pînă acum) înscrie un 
punct întreg Ia Virtenson : 2' j— 
','i. Din păcate, insă, Ungureanu 
pierde la Schlanberger, lim:tînd 
un succes care putea fi mult mai 
categoric.

Surpriza etape: a fumizat-o Sue
dia. învingătoare cu 2: 2—l*'j în 
fața Ungariei (așa că nu trebuie 
să ne afecteze din cale afară de 
mult meciul egal pe care selecțio
nata noastră l-a tăcut cu formația 
scandinavă). La prima masă, An
derson a cistcgat in fața lui Por- 
tisch. celelalte trei partide fiind re
mize.

Iugoslava a întrecut categoric 
(3—1) SuUJk. iGLgoriri a ciștcgat

la Kavalek, iar Liuboevici la Ben
ko), iar U.R.S.S. reprezentativa 
R.D. Germane (3>/2—i/2), ceea ce 
a permis deținătorilor titlului să se 
apropie de lideri. Cu același scor, 
Spania a triumfat în fața Dane
marcei, anunțîndu-se drept o can
didată redutabilă la un loc pe po
dium. Alte rezultate: R.F.G. — 
Polonia, 2—2. Cehoslovacia — Ar
gentina 2’ ?—1>'2, Bulgaria — Olan
da 3—1 (runda a 5-a), U.R.S.S. — 
Bulgaria 2'/t—1V2, R.F.G. — R.D.G. 
2'?—IV,, Argentina — Elveția'2—2 
(runda a 4-a).

CLASAMENTUL este următorul 
după 5 runde : Iugoslavia 15, Un
garia 13. U.R.S.S. si Spania 131/,, 
Cehoslovacia 12. ROMANIA llVs, 

----- - Bulgaria 10,
Polonia 8V2, 
Elveția 6V2,

Clasamentul : ROMANIA și BUL
GARIA 6!/2, Mongolia 4'/2, Brazi
lia 4, Israel 3, Elveția 2‘/3.

In grupa I: U.R.S.S. — Irlanda 
l'/2—J/2, R.D.G. — Olanda U/2—1/2. 
Clasamentul : U.R.S.S. 7>/2, R.D.G. 
5, Olanda 4, Australia 3, Irlanda 0.

în grupa a Il-a : Anglia — Ceho
slovacia 1—1, Iugoslavia — Japo
nia 2—0, Scoția — Austria 1—1. 
Clasamentul : ANGLIA 8>/2, CEHO
SLOVACIA 8, Iugoslavia 7*/2, Aus
tria 3'/2, Scoția 2. Japonia l/2.

în grupa a IV-a: Ungaria — Po
lonia 1—1, R.F.G. — Suedia 2—0, 
Finlanda — Singapore 1—1. Clasa
mentul : UNGARIA 8. R.F.G. 7>/t, 
Polonia 7, Suedia 4, Finlanda 2'/t, 
Singapore 1.

Primele două clasate în fiecare 
serie s-au calificat în turneul fi
nal, care începe astăzi.

Valeriu CHIOSE

Campioana de 
țării noastre, Universitatea Timi
șoara, participă sîmbătă și duminică, 
în capitala R. D. Germane, la un 
turneu intrenațional. Intîlnirile — 
la care participă formațiile T.S.K. 
Berlin, Empor Rostock, Sel. de ju
nioare a R. D. Germane, Spartak 
Baku și Universitatea Timișoara — 
se desfășoară în sală, meciurile 
durînd 40 de minute (2X20).

In schimb. Universitatea Timi
șoara nu va mai juca în primul tur 
al Cupei campionilor europeni. A- 
ceasta deoarece adversara sa — 
campioana Franței, Start Pessaise 
— s-a retras din competiție. Pro
movată, deci, direct în turul doi, 
formația lectorului universitar Con
stantin Lache va trebui să aștepte 
pînă la 10 decembrie (cînd se va 
face tragerea la sorți) pentru a-și 
cunoaște noua adversară.

R. F.G. 11, Suedia și
S. U.A. și Argentina 9. 
Olanda 7V2. R.D.G. și 
Danemarca 5:/j.

în runda a 6-a se 
R.F.G. întîlnese :

— Suedia, U.R.S.S. — Polo
nia. Bulgaria — R.D.G., Ungaria — 
Elveția. ROMÂNIA — Cehoslova
cia. Argentina — Danemarca. Spa
nia — Iugoslavia. Olanda — S.U.A

★

luat sfîrșit și seriile prelimi- 
ale competiției feminine

Au 
nare

în grupa a IlI-a. ultima rundă 
nu a
- Elveția 1’4—«/, (Nicolau—Faster 

' ?—12, Napeer—Polihroniade 9—1). 
Bulgaria — Mongolia l>/2—’/j. Bra
zilia — Israel lns—1’t.

produs modificări : România

PUNCT FINAL
ÎN TURUL CICLIST AL BULGARIEI

— Echipa României pe locul 4 —
SOFIA 2 (Agerpres). — Cea de a 

22-a ediție a Turului ciclist al 
Bulgariei, desfășurată în 12 etape, 
s-a încheiat la<Sofia cu victoria ru
tierului bulgar Ivan Nikolov la in
dividual și a formației bulgare, pe 
echipe. Echipa României, alcătuită 
din. tineri alergători aparținînd clu
burilor din Brăila, București și Tg. 
Mureș, s-a situat pe locul patru.

TENISMENII AMERICANI AU ODTINUT VICTORII»

DAR PUȚINE CERTITUDINI - IN TESTUL PARIZIAN
• S.U.A. - FRANȚA /2 3, LA ROLAND GARROS

STAN SMITH

Primul dintre români în clasamen
tul general a fost Ion Cernea (O- 
limpia București) pe locul 9. O 
comportare meritorie a avut și brăi- 
leanul M. Hrisoveni, învingător în 
etapa a 8-a.

Clasamentul general individual :
1. Nikolov (Bulgaria) — 351)18:30 ;
2. Lisz (Polonia) — la 3:42 ; 3. Henke 
(Cehoslovacia) — la 5:04 ; 4. Bunder 
(Olanda) 
(U.R.S.S.) 
lonia) — la 7:30 ; 7. Ilajek 
slovacia) — la 
(U.R.S.S.) — la c.,, , =. 
(România) — la 10:20 ; 10. Odrin- 
ski (Bulgaria)

Din cei 75 de concurenți prezenți 
la startul primei etape au 
cursa 46.

Clasamentul final pe
1. Bulgaria ; 2. U.R.S.S. — la 12:16 ;
3. Polonia — la 12:30 ; 4. ROMÂ
NI — la 29:01 ; 5. Olanda — la 
59:56 . 6. Selecționata Plovdiv — 
la lh05:12 ; 7. Selecționata Tolbuhin 
— la lhll:53 ; 8. Italia — ’ i
lh42:55 etc.

Premiul pentru cel mai activ con
curent a fost atribuit ciclistului so
vietic Ciaplîgin.

la 6:58 ; 5. Trifonov 
la 7:24 ; 6. Zwirkc Po- 

(Ceho-
Zibirev 
Cernea

7:32 :
9:47 ;

8.
9.

la 10:20.

terminat

echipe :

AGENDA

tenis a
București. Cei 6 te: 
pitanul de echipă 
pregătește pentru fi 
au susținut, simbătă si c 
ciuri de verificare cu cei

ia făcută de 
nților presei 

„Stan Smith este indiscu- 
r la simplu. Dar pentru 

jucătorul ar. 2. n-am hotărî t încă ni- 
aăc. Trei posibilități se prezintă : Ha- 
r«M SokMBO*. care n-a mai jucat in 
turnee din perioada Forest Hills-ului. 
Tmb Gorman, actualmente in bună 
formă și Eddy Dibbs. tinăr jucător 
care «e comportă bine pe zgură, dar 
căruia ii lipsește experiența. Voi face

11 12

ceză, ..clay-court" tn engleză, „en-tout-cas" în termeni 
universali). Est» tenisul mat lent, dar mai elaborat, ce 
rezultă din suprafața de joc tare și aspra a zgurii roșii 
Este adevăratul tenis - spunem noi. Și din ce în ce mai 
multă lume ne dă dreptate, tn locul loviturilor de mă
ciucă de pe gazonul alunecos sau cimentul extra-dur al 
americanilor și britanicilor, 
încercare brațul și mintea, 
vote, o întreagă gamă de 
măiestrie a tenismanului.

Acestui joc l-a fost însă
Ia egal, cu cel al deținătorilor tradiționali ai trofeului. 
Oricît de mari puteau fi campionii zgurii, ei erau cu re
gularitate decimați în confruntarea cu așii Americii sau ai 
Australiei, bineînțeles pe terenurile acestora. In anii de
ceniului a! 3-lea, în lumea 
că o victorie a 
vârâtă minune.

Ei bine, ea 
ei — 4 francezi
Henri Cochet, Renă Lacoste, Jacques Brugnon. Istoria te
nisului i-a poreclit „cei 4 mușchetari", parafrazînd pe eroii 
romanului lui Al. Dumas. Cochet, geniul tenisului, ar fi 
fost înțeleptul Athos. Puternicul jucător de dublu „Toto" 
Brugnon, trebuia să fie Porthos. Matematicianul jocului, 
Lacoste, calculat șl dur. era Aramis. în fine, cine putea 
f: d’Artagnan, decît meridionalul Borotra, „bascul zburător", 
plin de curaj șt fantezie ?

„Cei 4" au atacat Cupa, pentru prima oară în 1925, 
la Philadelphia. Tentativă eșuată. Ca și cea care a urmat 
imediat, pe același teren. Dar a treia oară, tot la Phila
delphia, asaltul bravilor mușchetari reușește, spre sur
prinderea șl admirația întregii lumi sportive. Lacoste 
căruia 1 se mal spunea și „crocodilul" pentru rezistența 
sa în luptă — reușește performanța incredibilă de a în-

un joc gîndit care pune la 
In locul schemelor serviciu- 
lovituri exprimînd adevărata

foarte greu să concureze, de

europenilor
tenisului se instaurase ideea 
în Cupa Davis ar fi o ade-

totuși, In anuls-a produs,
de mare clasă. Numele lor i

1927. Autorii 
Jean Borotra,

SAPTAMINII
2— 8, ȘAH — Olimniada 

(turneul final), Ia Skoplje.
3— 8, BOX — Dinamoviada, 

la Sofia.
3, FOTBAL — Europa — 

America de Sud, la Basel.
4, FOTBAL — Norvegia — 

Belgia (preliminariile C. M. 
1974), la Oslo.

4— 6, TENIS DE MASĂ — 
Jocurile Balcanice, la Ankara.

5— 8, AUTO — Raliul Iugo
slaviei.

5—9, HANDBAL — Dina
moviada, la Opole (Polonia)

7, FOTBAL — R. D. Ger
mană — Finlanda (prelimina
riile C. M. 1974) la Dresda.

7, CICLISM — Turul Lom- 
bardiei.

7— 15. TENIS — Turneu 
pentru Marele Premiu F.I.L.T., 
la Buenos Aires.

8, AUTO — Marele premiu 
al S.U.A. (formula I) la Wat
kins Glen.

8, FOTBAL — Danemar
ca — Scoția (preliminariile 
C. M. 1974), la Copenhaga ;

Luxemburg — Italia (pre
liminariile C. M. 1974), la 
Luxemburg).

8— 15, BASCHET — Cam
pionatul european feminin, la 
Varna și Burgas (Bulgaria).

alegerea mai tîrziu, după mai multe 
ședințe de antrenament. La dublu, ca 
și contra Spaniei, vor juca Smith și 
i an Dillen". Ralston este departe de 
a fi încrezător înaintea meciului de 
la București i „întrecerea va fi foarte 
strinsă — spune el. Proba de dublu 
va fi, după mine, decisivă".

Căpitanul americanilor a dat ex
plicații pentru absențele lui Jim Con
nors, în dezacord cu federația de spe
cialitate, Clark Graebner, fără rezultat 
în acest an și Roscoe Tanner, care nu 
se acomodează cu terenurile de zgu
ră.

In ce privește pe Stan Smith, cam
pionul Wimbledon-ului și nr. 1 în 
echipă, acesta are relativ puține spe
ranțe pentru o victorie Ia București. 
El a declarat i „Năstase este un jucă
tor excepțional și în fața publicului 
să'i. întreaga echipă a României va fi 
foarte greu de întrecut".

Cam acesta ar fi „barometrul" echi
pei americane, după importanta pro
bă practică a primului contact cu zgu
ra europeană și Înainte de decolarea 
spr. București. Aceasta este prevăzută 
pentru miercuri (n.r. mîine), cînd 
Ralston și băieții săi trebuie să so
sească în capitala României.

vinge pe ce doi „BIT". Tides si Johnston, iar Cochet îi 
desăvirșește cpera, mareî-d a! treiiea punct în fața „mi
cului" Johnstoo. Pentru prima oară. Cupa Davis era îm
barcată pe un transatlantic cu destinația Europa. La so
sirea în portul Le Havre, o mulțime Imensă îi aștepta 
pe mușchetari. Au fost purtațî în triumf de francezii tn 
delir. Trofeu! « rămas la Paris pînă tn vara lui 1933, cînd 
mușchetarii Lmbătrinițl cedau în fața echipei lui Fred 
Perry. Clșr.gasert, pînă atunci, șase Challenge-rounduri 
consecutive I

Autorul rfndurilor de față a avut prilejul să cunoască 
pe toți acești iluștri campion! ai rachetei. Impresia ce mf-au 
lăsat-o rămîne de neuitat Am stat alături de Jean Borotra 
In tribunele stadionului Roland Garros, în timpul finalei 
Kodes—Năstase din 1971. „Doar un ghinion odios îl poate 
opri pe acest român să cîștige !_" îmi spunea bătrînul 
mușchetar, Li admirația jocului lui Uie Năstase. Atunci, 
într-adevăr, Uie pierdea o mare finală. Avea să cîștige, 
însă, altele...

Am stat mult de vorbă eu jovialul Jacques ..Toto" Brug- 
non Acesta m!-a făcut o mărturisire senzațională: „Eu sînt 
acela care am dat Cupei Davis numele de Salatieră!...“ 
Și cele spuse de veșnic glumețul „Toto" par să aibă te
mei Americanii — nici astăzi — nu spun niciodată ,,Sa- 
latiera", pentru ei trofeul tenisului rămîne ceea ce era 
la început un bol de punch. Dar francezii, cu Brugnon 
în frunte, au promis cu sfidare, la traversarea Oceanului, 
în 1927 i. „Le vom lua Cupa și punem acasă salată în ea ! 
Nu merită să stricăm șampania franțuzească pentru cas
tronul lui Davis_“ Totuși, francezi! au băut șampanie 
din marea Cupă șl încă de șapte ori. Porecla a prins, însă, 
trofeul rămînînd, pentru totdeauna, „Salatlera de argint".

Ceea ce a părut o „minune" în anii ”30. n-a mai fost 
reeditat, de atunci. Niciodată tenismenii de pe zgură n-au 
mai reușit să cîștige Salatlera. Italienii, cu Pietrangell și 
Sirola (în I960 și 1961). spanioli! Iul Manuel Santana (1965 
șl 1967), mexicanii (1962) sau vest-germanil (1970) au eșuat 
de fiecare dată. Aceeași soartă au avut-o — știm prea 
bine — șl tenismenii României, în cele două tentative 
de pînă acum. Le-a stat împotrivă forța deosebită a ad
versarilor, dar șl... terenuL Este evident

Concluzia noastră va fi scurtă. Orlcît de frumoasă 
a fost întrecerea, de-a lungul a 60 de ediții, rezultatele 
el s-au arătat, în importantă măsură, tributare Inechită
ților cauzate de vechiul regulament. Challengeril trebuiau 
de fiecare dată sâ joace pe terenul ales de campioni, iar 
aceștia nu aveau de susținut decît o singură tntîlnire — 
finala. Regulă, din fericire, abolită azi.

TELEX*TELEX
Desfășurată la Palermo, înttlnlrea do 
atletism dintre selecționatele mascu
line ale Bulgariei și Italiei s-a încheiat 
cu scorul de 130—82 puncte tn favoarea 
gazdelor. Iată clteva rezultate tehnice : 
ioo m : Mennea (Italia) 10,3 ; 400 m t 
Puosi (Italia) 47.7 : 1 500 m : Del Buono 
(Italia) 3:39,8 : 10 000 m: Jelev (Bulga
ria) 30:19.8 
(Italia) 14.0 , _______ ______ ____  .
right (Italia) 7.20 m ; săritura tn înăl
țime : Schlvo (Italia) 2,15 
te : Koțev (Bulgaria) 18,63 m 
Vecchiato 
4X100 m :

110 m garduri : Buttari
săritura tn lungime : Ar-

m ; greuta- 
elocan : 

(Italia) 67,04 m ; ștafeta 
Italia 40,1 ; Bulgaria 12,2.

Internațional masculin de 
în-

urmărit de 25 000 de spectatori. Fran
cezul a dominat întîlnirea în prima 
parte, dar boxerul turc a avut o -spec
taculoasă revenire. și-a expediat la 
podea adversarul în rundul 12, fapt 
care a contat decisiv în acordarea de
ciziei.■
tn localitatea vest-germană Singen
disputat meciul internațional amical de 
handbal dintre echipa vest-germana 
V.f.L. Gummersbach (de mai multe ori 
cîștlgâtoare a „Cupei campionilor euro
peni") șl formația iugoslavă Partizan 
Bfelovar. Handbaliștli vest-germanl au 
cîștigat cu 11—10 (4—7).

■s a

Turneul
tenis de la Alamo (California) s-a 
chelat cu victoria cunoscutului iucător 
profesionist australian John Newcombe, 
tn finală. Newcombe l-a învins în trei 
seturi, cu 6—1, 6—1, 7—5. pe sud-afr!es- 
nul Cliff Drysdale. Proba de dublu 
a revenit cuplului Tom Okker (Olan
da) — Marty Rlessen (S.U.A.). care în 
finală a dispus cu 7—6. 6—4 de pere
chea Ismall el Shafel (Republica Ara- 
bâ Egipt) — Brian ' “ 
elandă).■
In cadrul turneului 
culin de baschet de ._ _____ - .
locală Slavia a întrecut cu scorul de 
99—35 (47—40) formația poloneză Gwcr- 
dia Wroclaw.

natație din 
unei .edin- 
declară îm-

Asociația antrenorilor de 
S.U.A. a aprobat, în cursul 
țe, un protest prin care se . .. 
potriva proiectului de reducere a nu
mărului probelor de înot Ia Jocurile 
Olimpice de vară.■
Cursa cicllstă internațională desfășura
tă pe circuitul din apropierea atașului 
K61n a fost cîștlgată de rutierul vest- 
german Klaus Peter Thaler, care a 
parcurs 65 km în lh 23:32, Pe locurile 
următoare s-au clasat Schumacher 
(R. F. a Germaniei). Tlschler (B. F. a 
Germaniei) și Becker (R. F. a Germa
niei), toți în același timp cu învingă
torul.

(Melbourne) Australia — S.U.A. 
(Sydney) Australia —
(Forest Hills) S.U.A. _ Australia 
(Adelaide) Australia — S.U.A. 
(Melbourne) Australia — S.U.A. 
(Brisbane) Australia — S.U.A.
(Forest Hills) S U.A. — Australia 
(Sydney) Australia — Italia 
(Melbourne) Australia — Italia 
(Brisbane) Australia — Mexic 
(Adelaide) Australia — S.U.A. 
(Cleveland) S.U.A. — Australia 
(Sydney) Australia — Spania 
(Melbourne) Australia — India 
(Brisbane) Australia — Spania 
(Adelaide) Australia — S.U.A. 
(Cleveland) S.U.A. — România 
(Cleveland) S.U.A. _ R F. a Germaniei 
(Charlotte) S.U.A. — România

1953 
19M 
1955 
1955 
1957
1953 
1959 
1969
1961
1962
1963
1964
1965
1953
1967
1968
1969
1970
1971

— S.U.A.
— S.U.A.
— Marea Britanie
— S.U.A.
— Marea Britanie

3—2

3—2
3— 2
2- 3
4— 1
3— 0
3— 2
1— 4
5— 2
2- 3
0-5 
i—1
5—0
4— 1
1—4
3- 2
4— 1

Franța 
Franța 
Franța 
Franța 
Franța

(Paris)
(Paris)
(Paris)
(Paris) 
(Paris)------ --  ---------
(Wimbledon) Marea Britanie — S.U.A. 
(Wimbledon) Marea Britanie — S.U.A. 
(Wimbledon) Marea Britanie — Australia 
(Wimbledon) <
(Philadelphia) S.U.A, 
(Philadelphia) S.U.A. _

___ (Melbourne) Australia — S.U.A.
1947 (Forest Hills) S.U.A. — Australia
1948 (Forest Hills) S.U.A.
1949 (Forest Hills) S.U.A. ------
1950 (Forest Hills) S.U.A. — Australia
1951 (Sydney) Australia — S.U.A.
1952 (Adelaide) Australia — S.U.A.

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

1938
1939 
1946

Marea Britanie — S.U.A.
— Australia 
_ Australia

Australia 
Australia

(Va urma)

Falrlle (Noua Ze-

International mas- 
la Bmo, echipa

Radu VOIA

Pentru prima ’ oară In Istoria boxului 
profesionist, un pugilist turc, Carnal 
Kamaci, a reușit să devină campion 
european, in urma victoriei obținută ia 
puncte tn 15 reprize în fața deținătoru
lui centurii, francezul Roger Zaml. A- 
cest meci, contînd pentru titlul cotiâ- 
nental la categoria superușoară, a ..ost

Tradiționala competiție 
„Marele premiu de la 
ratâ de-a lungul a 5 
cheiat la Pucusana (73 
cu victoria peruanului 
gali. Acesta, pe un „r

automobili vrii u. 
Lima", desfășu- 
etape. s-a in
km de Lima), 
Teodoro Yan- 

. . _ ... .,Ford Mustang", a
parcurs 2 693 km în 27 h 30:40. Pe ’icu
rile următoare s-au clasat compatrloțil 
săi Guillermo Arteaga șl Hubert Grimm.
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