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SAIII MARE A SĂRBĂTORIT UN MILENIU DE EXISTENȚĂ
Cel mai de nord municipiu de 

pe harta țării, Satu Mare, a împli
nit un mileniu de existență ates
tată documentar. Gloriosul jubileu, 
care a polarizat entuziasmul tutu
ror celor 90 000 de locuitori, tnîn- 
dri de străvechea istorie a orașu
lui lor, a căpătat o mare strălucire 
prin prezența la sărbătoare a con
ducătorului 
nostru, 
Ceaușescu.

Secretarul 
a sosit la Satu Mare in 
zilei de 3 octombrie. 
Cluj, uhde s-a întîlnit cu oamenii 
muncii din această parte a țării 
cadrul vizitei sale de lucru și 
prilejul deschiderii noului an 
învățămînț universitar.

Pînă la Satu Mare, se străbat 
mune frumoase din județele I 
laj și Maramureș. Mii de țărani 
cooperatori salută cu entuziasm pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. La 
Șoncuța Mare, coloana de mașini 
se oprește în centrul localității', 
unde se adunaseră toți locuitorii 
comunei și alți cooperatori din sa
tele învecinate. Era de față tova
rășul Gheorghe Blaj, prim-secretar 
al Comitetului județean Maramureș 
al P.C.R. Prin aplauze și urale, cei 
prezenți își exprimă bucuria de a 
avea în mijlocul lor pe iubitul con
ducător al poporului nostru. Se 
scanda „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul !“.

Conducătorii de partid și de stat 
trec apoi prin orașul Baia Mare, 
întîmpinați de oamenii muncii de 
aici în aceeași atmosferă entuziastă 
și ajung, la ora 10. în Satu Mare.

Ca și în celelalte vizite ale se
cretarului general al partidului, în- 
tîlnirea sătmărenilor cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a constituit pri
lejul unei calde manifestări de 
dragoste și atașament față de 
partid, de stimă, prețuire și pro
fundă recunoștință față de cel 
care, în fruntea partidului și statu
lui, prin forța exemplului său. a 
făcut ca puterea creatoare a popo
rului român să cunoască cea mai 
înaltă împlinire a sa.

Aniversarea celor 10 veacuri de 
istorie sătmăreană a fost pregătită 
cu mare însuflețire și dăruire de 
toți locuitorii orașului — români, 
maghiari, germani sau de alte na
ționalități — într-o impresionantă 
unitate. Zorii zilei de marți au sur
prins străzile, casele, marile edificii, 
în ipostaza lor cea mai sărbăto
rească.

La sosirea în oraș a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mii de oameni, 
unii veniți din alte localități a’.e 
județului, trăiesc clipele de emoție 
și bucurie proprii marilor eveni-
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delung.

împreună cu secretarul 
al partidului, au sosit 
Paul Nieulescu-Mizil ți 
Gere.

Un cald cuvint de bun 
orașul milenar este rostit
varășul Iosif Uglar, membru 
pleant al Comitetului Executiv 
C C. al ~ ~ 
Comitetului județean de 
președintele Consiliului popular ju
dețean Satu Mare.

O companie militară, împreună 
cu detașamente ale gărzilor patrio
tice și formații de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei 
prezintă onorul. Se intonează Im
nul de Stat al Republicii Socialis
te România.

In timp ce ovațiile nu conter.esc, 
primarul municipiului, Vasile Gita 
înmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cheia de aur a orașului 
milenar.

La rîndul lor, pionierii, împreună 
cu un grup de copii înveșmintați 
în tradiționale costume oșer.ești, 
oferă flori conducătorului iubit. îi 
înconjoară cu dragoste. într-o re
vărsare spontană de recunoștință 
și stimă. Una dintre purtătoarele 
cravatei roșii, eleva Simona Nas- 
tai, de la Liceul 
cu", rostește citeva cuvinte 
de emoție și căldură, 
voința tinerei generații 
patriei, partidului, tot 
frumos în gîndurile 
lor, mergînd mereu 
into" spre binele si fericirea 
porului nostru.

Momentele solemne ale întilnir: 
sînt încheiate de puternice aplauze 
și urale. care culminează atunci 
cind tovarășul Nicolae Ceau-escu 
se apropie de rîndurile de 
ai muncii, răspunzînd cu 
salutului lor, stringindu-le

Sătmărenii au multe și 
iate motive să-și exprime 
mai fierbinte entuziasm bucura de 
a se reintilni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe care l-au avut în
totdeauna alături, si în momentele 
marilor satisfacții ale munci; întâl
nite, ca și în clipele de grea încer
care din mai 1970.

Orașul milenar reprezintă o re
marcabilă forță economică. O tre 
me din populația sa lucrează in 
industrie: Uzinele „Unto*. Fg!>rtca 
„Mondiala”, fabricile _23 Aucasf. 
..Solidaritatea”, .Ardeleana' s alte
le. Di nd viață cr emir: tor narticu- 
lui. sărirăte;. raprrtează fc.A’p’i- 
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ETAPA FĂRĂ SURPRIZE

ILIE NÂSTASE: „Vom lupta din toate puterile

MACARSCHIfi*

Azi este zi de pauză, întrecerile 

vor fi reluate miine
foarte agitată de 

în cuplajul de după- 
fost martorii celei mai 

surprize pe 
oferi

După etapa 
luni, cînd 
amiază am 
copioase surprize pe care ne-o 
putea oferi hocheiul la acest 
început de sezon (victoria formației 
Dunărea Galați în meciul cu Agro
nomia Cluj și încă Ia un scor net 
6—0 !), ieri „Cupa României" a _ avut 
o desfășurare ceva mai calmă Și 
aceasta nu pentru că formațiile par
ticipante și-ar fi pierdut prea rapid 
(după trei meciuri) suflul competi- 
țional sau pentru că, așa cum s-ar 
putea crede, pregătirea lor fizica <a 
acest început de activitate nu este -ă 
perfectă Motivul acestui calm tre
buie căutat în felul în care au fost 
programate întilnirile, etapa de ieri 
avînd pe agenda sa patru partide în 
care s-au aflat față-n față echipele 
de primul eșalon al D’viziri A 
cele din eșalonul secund.

Dintre rezultatele consemnate 
foile de arbitraj ale eta 
puțin ieșit din comun este doar 
cin meciul Dinamo București —

REZULTATE TEHNICE

cu

pe

cel
Du-

C. S. Miercurea Ciuc — Tîrnava 
Odorhei 6—2 (3—0 1—0, 2—2) i Agro
nomia Cluj — Avîntul Gheorghieni 
8—0 (l—0, 3—0. 4—0) s Dinamo 
rești — Dunărea Galați 16—0 
2—0, 8—0) : Steaua — I.P.G.G 
rești 9—0 (5—0, 2—0. 2—0).

Astăzi este zi de pauză, partidele 
din „Cupa României", continuînd joi 
după următorul program i ORA 8,30 : 
C. S. Miercurea Ciuc — Avîntul 
Gheorghieni, ORA 11 : Agronomia
Cluj — Tîrnava Odorhei, ORA 16: 
Strana — Dunărea Galați, ORA 18,30 s 
Dinamo — I.P.G.G.

narea Galați, In care bucureștenîî 
au realizat o victorie neașteptată 
doar ca proporții Intr-adevăr, Du
nărea Galați după ce cu o zi înainte 
sjrr.ise o veritabilă furtună în mica 
lume a hocheiului. ieri a capotat 
fără drept de apel în fața lui Dina
mo București, care, deși lipsită de 
aportul lui Tureanu (accidentat) a 
manifestat o vervă neobișnuită In 
rest, așa cum spuneam, rezultatele 
clare, obținute fără prea mari e- 
forturi de formațiile învingătoare.

Primele partide de hochei ale se
zonului ne-au prilejuit, însă, și alte 
citeva constatări legate de felui in 
care sînt organizate aceste întîlniri 
și de modul în ca-- cavalerii fluieru
lui s-au achitat de sarcinile lor. Dacă 
în ce privește desfășurarea competiției 
nu avem de reproșat decît fantul fă 
orele de începere nu se respectă, 
parcă dintr-o tradiție (de nedorit I) 
a patinoarului „23 August”. tn 
schimb în ceea ce privește arbitra
jele sînt multe și din păcate nu 
prea bune lucruri de spus De pildă, 
aprecierea jocului 
foarte diferită de 
la altul, fapt care produce numai 
confuzie atît printre jucători (foarte 
mulți tineri în acest sezon) cît și 
printre spectatori. In plus, o parte 
dintre arbitri continuă să fie nea- 
tenți la faze și să pară „surzi" la 
modul de exprimare al unora dintre 
jucători pe gheață. Dar. cum și 
echipelor — socotind că ne aflăm 
abia la primele meciuri — le mat 
trecem încă cu vederea unele ca
rențe de pregătire, tot așa și cavale
rilor fluierului nu le punem, deo
camdată, note...
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care retorii profesori le vor avea în 
iDe a:;-, rezidă marea seriozitate 
cu care studenții trebuie să-și desă- 
• h-seas-că pregătirea profesională și 
să-gi consolideze un înalt profil etic.

• Programul tricolorilor in acest sezon

ea oficiald a anului universitar la I E F S Rectorul institu 
Lean Teodoresca, «reasS noi succese viitorilor profesori de educație fizică 
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A XlV-a DINAMOVIADA DE ATLETISM,
CEL MAI IMPORTANT CONCURS POST-OLIMPIC
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• Multe alte probe

î **

sa. amKna 
3BBT2-.

ee .a Socrii Orange. tot pe 
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* de la Vimbiedoc și mai ales 

atunci.
Ferest Hills a urmat 
res la Seattle și apoi 

■tfr nțrm la Taaaer ia turneul 
de U Las Angeles. Fără îndoială, 
există explicații, oboseala celor 
patra turnee jucate și ciștigate 
c-susecutiv. suprafața de ciment 
de la Las Angeles etc. Ce ne 
noti umne ”

— Sigur, o lună de joc in com- 
petițti aduce Ia un moment dat o 
anumită stare de oboseală, oricit de 
itir.e a: fi pregătit fizic. Totuși, a- 
veam încă resurse. Cînd am văzut 
Insă că mă acomodez foarte greu 
cu suprafața atit de tare a terenu
lui de ciment, nu am mai consi
derat util să-mi risipesc eforturile. 
Am continuat să joc dar să mă și 
menajez. Nu este vorba de vreo 
scuză și nici nu aș vrea să fiu 
gnes t înțeles. Am vrut să ciștig la 
Tanner (altfel un remarcabil ju- 
că: ?r). ca și concursul, dar dorința 
de a-mi păstra intacte forțele pen
tru intilnirea decisivă cu tenisme- 
r.n americani a fost mai mare.

— Și acum vor urma antrena
mente zilnice, probabil și cite 
două pe zi. alături de Țiriac, de 
ceilalți coechipieri ca și in com
pania lui Kukal. Sub ce auspicii

Constantin COMARNISCHI

PE STADIONUL REPUBLICII
PRINTRE STUDENȚII DE LA I.E.F.S.

ANTON NEAGOE (Dinamo)-CAMPION NATIONAL

Surpriză la velodrom! Ștefan 
Laibner, specialistul nr. 1 al cursei 
pe 1 000 m cu start de pe loc, cam
pionul și recordmanul probei, a 
părăsit ieri după-amiază pista 
fără a mai purta laurii repetate
lor sale biruinți. De data aceasta, 
victoria a suris unui tînăr. lui 
Anton Neagoe (Dinamo) care, aflat 
în primul său an de seniorat, cîș- 
tigă un titlu atît de mult râvnit, 
cel de campion național.

Cum s-au petrecut lucrurile? La 
startul probei s-au prezentat 14 
concurenți. Timpul răcoros și vân
tul care sufla în rafale nu lăsau 
să se întrevadă realizarea unor 
performanțe deosebite. Și nici n-a 
fost vorba de așa ceva. Mai mult 
chiar, unii dintre concurenți, N. 
Andronache, C. Tudoran, M. Ro- 
mașcanu, I Puteritv au evoluat 
foarte slab. Noroc de ultimele 
„tentative" care au readus pe 
lodrom suflul bătăios, specific 
trecerilor pe pistă. Paul Soare 
reușește un 1:13,6, urmează Laib
ner care coboară sub 1:13,0 (1.12,9), 
dar vin G. Negoescu și P. Dolofan 
care stopează cronometrele 
1:12,7. Și cînd se credea că 
acesta vom avea nu unul ci

la 
anul 

doi
Anton Neagoe in cursa care i-a adus titlul de campion național la seniori 

Foto i Paul ROMOȘAK

PESTE O SĂPTĂ\«\A. LA BLCIRESTL LX ATRACTIV MECI AMICAL DE FOTBAL

ROMÂNIA
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următorul examen (chiar dacă e 
vorba de o partidă amicală, meciul 
In rine constituie un examen) ?>e 
care tricolorii II vor susțme în a- 
cest sezon fotbalistic.

Miereurj 11 octombrie. ECHIPA 
RAȚIONALĂ va juca, la București, 
cu selecționata GRECIEI. Este ver-

C M I97T
Va urma apei, Ia 29 octombrie, 

e tnti n.re cu caracter cfîcia! - 
ROMANIA — ALBANIA, de a*e 
menea, pe teren propriu, in cadrul 
preliminariilor CM 1974.

Piuă lâ finele anului vor mai avea

isc următoarele meciuri ale echipei 
naționale i Istanbul; TURCIA — 
ROMÂNI A (22.X I.); Tel Aviv t 
ISRAEL - ROMANIA (20X11).

Lotul național pentru meciul cu 
Grecia va fi definitivat vineri după- 
amiazâ, tn cadrul ședinței de lucru 
a biroului federal.

Tovarășul profesor doctor An
drei Iliescu, secretarul comitetului 
P.C.R. din Institut, a ținut să-i asigu
re pe studenți de deplinul concurs 
si ajutor al întregului colectiv de ca
dre didactice. Studenta din anul I, 
Maria Ionescu — aflată pentru prima 
dată în postura de purtătoare de cu- 
vînt a colegilor săi -boboci" — și-a 
exprimat (o dată cu emoția) convin
gerea că ajutorul colegilor mai mari 
și al profesorilor va veni atît în în- 
tîmpinarea unei bune pregătiri pro
fesionale cît și a realizării performan
țelor sportive ridicate de către cei 
mai tineri studenți. Din partea Aso
ciației Studenților din Institut, a luat 
cuvîntul asistentul universitar Nicolae 
Constantin.

A urmat apoi un moment pe care 
l-au așteptat, cu deosebit interes, toți 
cei prezenți. Continufnd o frumoasă 
tradiție existentă la Institutul din str. 
Maior Ene, au fost împărțite premii, 
în semn de prețuire, celor mai buni 
trei studenți din fiecare an pentru re
zultatele obținute la diferite discipline 
sportive.

Radu TIMOFF
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prof. dr. doc. ȘTEFAN PASCU, 
membru corespondent al Academiei, 

rectorul Universității Babeș-Bolyai 
președintele de onoare al clubului sportiv „U" Cluj

sportiv al Uni-

scurt popas și 
aceste zile, cu

Un prilej potrivit ca, în aceste 
zile de multiple gînduri și preocu
pări menite să asigure un 
universitar cît mai bun, 
rodnic în toate domeniile
vitate, să ne gîndim, atît cît tre
buie, și la activitatea sportivă, care 
de altfel, a început mai devreme 
decît deschiderea porților universi
tății pentru miile de studenți. La 
activitatea sportivă și, firește, la 
organismul care conduce, organi
zează și asigură activitatea de per
formantă : Clubul 
versității.

Este necesar un 
asupra clubului în
gîndul și cu preocuparea de a-i. a- 
sigura o activitate cît mai bună, cît 
mai plină de satisfacții, deoarece, 
așa cum am mai avut ocazia să 
mărturisesc în paginile acestui ziar, 
socotesc activitatea sportivă, de 
masă și de performanță, parte in
tegrantă a activității complexe a 
unei instituții de învățămînt supe
rior. Se înțelege, cu ponderea cu
venită în raport cu celelalte acti
vități : de instruire și de educare a 
tineretului studios, de cercetare 
științifică, de creație culturală, de 
activitate politică și obștească. Cu 
atît mai mult, cu cit sportului în
suși, fie de masă, fie de perfor
manță, nu i se poate nega nici ca
racterul instructiv-educativ și nici 
cel științific chiar. Dacă instruirea 
și educarea prin sport a devenit un 
adevăr axiomatic, caracterul știin
țific al sportului ar mai putea fi 
pus la îndoială de unii, mai puțin 
cunoscători. Nu mă pretind cîtuși 
de puțin un mare cunoscător al 
sportului, dar .din ceea ce mai «-

tesc și eu în legătură cu această 
activitate, din ceea ce observ și eu 
cu diferite prilejuri și din ceea 
ce-mi spun colaboratorii de la clu
bul sportiv, am înțeles că astăzi 
nu se mai face sport ca acum 50 
de ani și nici chiar ca acum 25 sau 
20 de ani, că sportul pretinde și el 
inteligență, pricepere și 
metode, noi tactici, noi 
cer neapărat cunoscute 
dacă dorești să fii la 
sportului contemporan.

De aceea, nu este nici de mirare 
și nici inexplicabil că oameni de 
prestigiu în profesiunea lor, în lu
mea științifică, nu s-au simțit scă- 
zuți cu nimic ocupîndu-se îndea
proape, nemijlocit. în calitatea de 
președinți chiar, de cluburile spor
tive studențești. Cel puțin aceasta 
este situația clubului universității 
din Cluj, care a avut în fruntea 
sa, în jumătatea de veac și mai 
bine de existență. personalități 
marcante universitare : Iuliu Hație- 
ganu, Iuliu Moldovan. Silviu Dra- 
gomir ș.a. Prestigiul lor — cel pu
țin o parte al acestuia — s-a im
primat și clubului : tinerii spor
tivi s-au simțit onorați de o ase
menea grijă și patronare, s-au sim
țit obligați la eforturi, la străduin
țe. la o comportare sportivă supe
rioară. Prestigiul conducătorului se 
resfrînge și asupra clubului, iar la 
rîndul său, conducătorul clubului 
se simte răsplătit de succesele clu
bului. pentru grija sa, pentru preo
cuparea sa, pentru osteneala sa, se 
întristează de insuccesele acestuia, 
nutrind mereu nădejdea nestrămu
tată în izbînzile și ascensiunea sa.

Uz >*z x :,r 5

CLUJ
Recorduri, din care

— europene
— balcanice
— republicane

Sportivi in loturi reprezentative, 
din care :

— seniori
— juniori
— tineret

Antrenori
Profesori de educație fizică 
Arbitri
Instructori

„întreaga noastră activitate, tot ceea ce facem, este menit să slujească omul cu 
preocupările și nevoile lui materiale - care, după cum știți, nu sînt printre cele din urmă, 
cu preocupările și necesitățile Ini spirituale, facem totul pentru a crea condiții cit mai 

bune de viață din toate punctele de vedere”
(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU rostită la Cluj, la inau

gurarea noului an universitar 1972)

ASIGURAREA UNEI BAZE DE MASA PUTERNICE,
PREMISA A SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ

Interviu cu tovarășul CONSTANTIN CRIȘAN, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.

bine. Dacă in activitatea de masă, prin buna organizare 
a competițiilor 
moașe — locul 
dintre centrele 
de performanță 
tisfăcător, deși ,
(juniorii și tineretul de la „U"), iar atletismul un re
cord balcanic la decatlon, prin Vasile Bogdan. Indiscu
tabil că rezultatele in sportul de performanță nu sînt 
pc măsura condițiilor materiale și umane existente in 
centrul universitar Cluj. Or, în acest context va trebui 
desfășurată “o mai susținută muncă de investigare a 
elementelor valoroase existente in sportul școlar, o ur
mărire atentă și pregătirea lor în conformitate cu ce
rințele secțiilor de performanță ale cluburilor univer
sitare.

— Cîteva cuvinte despre preocupările de viitor privind 
dezvoltarea bazei materiale, cunoscut fiind rolul ei în 
atragerea tineretului spre practicarea sportului.

— Planurile de sistematizare ale tuturor localități
lor cuprind obiective sportive adecvate cerințelor ; parte 
din ele au și intrat în funcțiune (stadioanele din Turda» 
Dej, Gherla, sălile de educație fizică de la Școala ge
nerală 1 Cluj, Grupul școlar M.I.U. Turda, pirtia de 
schi de Ia Băișoara, terenuri de handbal, baschet, te
nis de cîmp și volei Ia căminele studențești), iar altele 
sînt în construcție (sala de educație fizică a Casei pio
nierului din Cluj, cea a Grupului școlar construcții, 
cele ale școlilor generale din Viișoara și Aghireș, pa
tinoarul artificial, stadionul C.F.R., complexul sportiv 
de pe Cetățuia Cluj și baza nautică și de agrement 
din cartierul Gheorghieni). urmînd ca ele să intre in 
funcțiune intr-un viitor mai mult sau mai puțin apro
piat. Ne preocupă, de asemenea, găsirea unei soluții 
pentru construirea unei baze sportive de tip complex, 
necesare activității școlilor cu profil sportiv 
cație fizică.

— Ținînd cont atît de numărul ridicat al 
populează amfiteatrele sănătății — și care 
deci, unei instrucții prin sport —, cît și de

— în ansamblul sportului românesc, Clujul — muni
cipiul și județul — are o recunoscută pondere. Ea este 
dată de permanența sportivilor clujeni in loturile olim
pice și republicane, de o viață sportivă universitară in
tensă, de o continuă preocupare pentru îmbunătățirea 
și completarea perimetrului sportiv. Acest recunoscut 
ascendent — care reprezintă, de altfel, o mîndrie pen
tru județul dumneavoastră — cere, pentru menținerea 
și perpetuarea lui, o muncă intensă ți de calitate, o 
sporită responsabilitate din partea tuturor factorilor 
competenți in acest sector al vieții sociale. Spre ce 
laturi ale activității de educație fizică și sport consi
derați, stimate tovarășe secretar, că trebuie insistat în 
mod deosebit și care sînt preocupările organului de 
partid în acest sens ?

— Tradiția sportului clujean, cît și specificul său 
demografic (18 la sută din populația județului este re
prezentată de tineretul studios) ne obligă să insistăm 
spre dezvoltarea în continuare a activității sportive pe 
toate planurile. In mod firesc ne preocupă problema 
lărgirii activității sportive de masă cu caracter necom- 
petițional, recreativ, avind în vedere rolul acesteia in 
menținerea și întărirea stării de sănătate a tineretului 
și a oamenilor muncii. La fel de firesc ne preocupă 
formele competiționale ale activității sportive de masă, 
ca mijloc important și propice de călire, instruire și 
educare a cetățenilor, indiferent de naționalitate.

Preocupare insistentă manifestăm și față de activita
tea sportivă de performanță, care de atitea ori în anii 
Republicii ne-a adus mari satisfacții datorită prezenței 
sportivilor clujeni în competiții republicane și in în- 
tilniri internaționale de prestigiu.

Revenind la problema activității sportive de masă, 
considerăm că va trebui, in viitor, să determinăm în 
mai mare măsură factorii răspunzători să-și intensifice 
activitatea în toate sectoarele, cu un accent deosebit 
pe unitățile de bază — școli, facultăți, uzine, între
prinderi — pentru practicarea organizată a educației 
fizice și sportului pe o scară cît mai largă, conștienți 
fiind că fără asigurarea unei baze de masă puternice, 
sportul de performanță nu are șanse de izbîndă. Această 
bază a sportului de performanță ne preocupă și sub 
aspectul extinderii rețelei școlilor sportive și a celor cu 
program de educație fizică. In altă ordine de idei, la 
C.S. Universitatea și celelalte cluburi universitare din 
Cluj, la C.S.M., Industria Sîrmei Cîmpia Turzii, C.S. 
Voința, la asociațiile sportive C.F.R., Clujeana, Unirea 
Dej și Arieșul Turda, va trebui îmbunătățită consi
derabil activitatea, munca de îndrumare în secțiile de 
performanță.

— Clujul, cetatea lui universitară, are peste 20.000 
de studenți. Tradiția sportului clujean are o vechime 
de peste o jumătate de secol. Apreciați că, față de 
realizările de pînă acum, în sportul universitar este 
loc pentru mai mult și mai bine ?

— Da, indiscutabil, este loc pentru mai mult și mai

studențești, s-au obținut rezultate fru- 
1 pe țară, de două ori, în întrecerile 
universitare —, în domeniul sportului 
nu putem acorda decît calificativul sa- 
fotbalul deține două titluri republicane

și de edu-

celor care 
se supun, 

___ _ ____ ______ f__ r___ . importanța 
ce se acordă sportului în sistemul instrumentelor fo
losite în educație, simțiți nevoia unor recomandări în 
acest sens ?

— Am recomanda ca tinerii să fie mai receptivi față 
de înseși virtuțile pe care le propulsează sportul pe 
care ei îl practică. Preluînd de la acesta^ disciplina 
de colectiv» corectitudinea pe care el o solicită și munca 
pe care o presupune și ducîndu-le atît in arenele spor
tive, cît și în viața socială, tinerii noștri nu ar avea 
decît de cîștigat atît în aprecieri, cît și în stimă. De
sigur, pe calea aceasta ei trebuie să fie îndrumați de 
toți acei care le supraveghează și îndeamnă activitatea 
din săli sau de pe stadioane, dascăli care trebuie să 
depună o muncă migăloasă și de durată, dar o muncă 
nobilă, de formare etică, cetățenească, a tineretului.

OAMENI SI FAPTE
o
mint), activitatea artistică șl sportiva 
— și ca o cupă a cupelor (se decern 
mai tntil cupe pe ani. cupa „chaliange" 
urmînd să fie înmînată uneia dintre 
facultățile care a acumulat cel mai 
mare punctaj). -Cupa Iuliu Hațieganu”, 
cheamă. Intr-adevăr, în competiție 
forțele institutului și răsplătește 
adevărat pe cei mai bun.

BAZA SPORTIVA MODEL. Baza 
tivă a orașului Gberia prezintă un . 
de atracție nu numai pentru beneficiarii 
eț — sportivii și amatorii de mișcare —. 
e pentru oricare turist, atuurile ei fi
ind : o concepție modernă și estetică, 
un splendid cadru natural, o Împrej
muire elegantă șl cochetă. De specificat 
că ea a trebuit refăcută aproape com
plet după inundații. Intervenție care a 
necesitat, pe lingă subvenții, o mare 
cantitate de muncă patriotică și un 
sprijin consistent din partea organelor 
locale. îndeosebi din partea tovarășului 
Andrei Cristea, pdm-secretar al Comite
tului orășenesc de partid, primarul Gher
lei.

STOP-CADRU : VIRGIL SALVAM.
Primul boxer român care a luat parte 
la o competiție internațională a fost 
clujeanul Virgil Saivan, „mijlociul" care 
a participat la Concursul international 
al sportivilor din armatele interaliate, 
de la Paris — 1919, un fel de Olimpiadă 
tardivă în locul celei programate în 
1916. dar suprimată din cauza războiului.

PREȘEDINȚII CARE-ȘI ONOREAZĂ 
FUNCȚIA. La succesele anumitor ra
muri sportive trebuie adăugat, dincolo 
de talentul șl pregătirea sportivilor, de 
munca și priceperea antrenorilor, sfa
turile apreciate și intervențiile oportune 
ale unor președinți de comisii județene, 
cum slnt : Eugen Ramonțeanu (atle
tism). Petre .Turcă (fotbal), Laurențiu 
Vlad (box). Victor Malcoci (șah), Aure- 
relian Vlntllă (volei).

SCHIUL INTRĂ ÎN DREPTURI. Pirtia 
de la Băișoara — preconizată a avea in 
final o lungime de 2490 m, o diferență 
de nivel de 550 m, și o lățime variabilă 
între 30—35 m — este practicabilă acum 
pe o distanță de 1400 m (facilittnd astfel 
campionatele naționale de copii, faze 
de zonă și județene) și dispune de două 
teleschiuri. Pîrtia a fost amenajată, 1n 
cea mai mare parte, prin muncă patrio
tică (cca. 12.500 ore), organizată de acti
vul comisiei județene de schi (preșe
dinte : Mircea Gogonea), șl cu subven
ții acordate de către CJEFS și federația 
de specialitate.

CONȘTIINȚA TN ACȚIUNE. Convinși 
că o activitate sportivă care să răspun
dă cerințelor actuale ale învățămlntulul 
și solicitărilor din ce in ce mai nume
roase a!e elevilor nu se poate realiza 
decît în condițiile existenței unei baze 
materiale cuprinzătoare și bine pusa ia 
punct și conștienți că în marea com
petiție cu -orașul" sportul școlar de ia 
sat nu poate ciștiga decît beneficiind 
de o complexă bază de pregătire, con
ducerile mai multor școli generale d.n 
mediul rural. impulsionate și sprijinite 
de către profesorii de educație firîeâ. 
au oferiț. sportului și educației 
spatii rfvnite de multe omonime 
mediul urban. Reținem, din suita aces
tora, școlile generale din Aghireș, Așchl- 
leu. Bobilna, Poeni. Jucu și Dăbica. De 
remarcat că în aceste școli pulsează și 
o activitate sportivă ce-ar putea fi re
ținută ca exemplu.

O PREMIERA LA CLUJ. In dorința de 
a avea un liceu cu program de educație 

complet. Clujul a 
cu... specializarea începînd de

fizice 
d:n

toate 
cu

sper- 
punct

r Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz Uz U 
C ZjK Zj" “ jC ZțC ZjK Zț

fizică cu un ciclu 
coborît „ . _ , - -
la vîrsta de 6 ani, înființînd două clase 
I (gimnastică), a cîte 40 de elevi (20 de 
băieți și 20 de fete), pe care le-a dis
tribuit pe lingă cele două 
mână și maghiară — ale 
colae Bălcescu". Filiera : 
avansare — perfecționare _
suferi astfel nici un fei de hiatusuri.

„AGRONOMIA" ÎȘI SPOREȘTE ZES
TREA. Clubul sportiv al agronomilor a 
atins recent ultima fază — fățuirea — 
a unei lucrări de proporții : o platformă 
betonată de 1800 metri pătrați, destinată 
vara jocurilor sportive, iar iarna patina
jului. Vasta platformă — care va satis
face și o parte din necesitățile de pre
gătire ale divizionarei A de hochei pe 
gheață — vine să completeze noua zonă 
sportivă a „Agronomiei", ce mal cu
prinde o elegantă sală de gimnastică 
(300 m.p.) și o platformă în roșu (8u0 
m.p.) pentru handbal, volei, '

CUPA-CHALLANGE IULIU 
NU — competiția nr. 1 a 
medico-farmaceutic din Cluj 
regulament aparte, creat anume pentru 
a angaja în competiție cît mai muiți 
studenți șl a cointeresa majoritatea ca
drelor din cele 4 facultăți ale institu
tului. Concepută ca o cupă menită să 
răsplătească eforturile depuse de către 
studenți. în cele trei mari sectoare ale 
activității lor — învățătura (contează 
media generală obținută de către o fa
cultate la sfîrșitul unui an de învăță-

secții — ro- 
liceului ,Ni- 
inițiere — 
nu va mal

baschet.
HAȚIEGA- 
Institutului 
— are un

Speranțele baschetului feminin 
clujean : talentatele eleve ale pro
fesorului Horia Pop, campioane 
naționale ale diviziei de juniori 

ji țcolari, ediția 1971—1972

a

PE RAMPELE DE LANSARE

Un valoros produs al atletismului 
clujean : Ileana Silai, multiplă cam

pioană ji recordmană a țării

la C.M. și J.O. 
campioni europeni 
campioni balcanici 
balcanice

INTR-UN SEDIU AL PERFORMANȚEI
Alături de fanionul ce reține da

ta nașterii Clubului sportiv mun
citoresc Cluj — 17 aprilie 1960 — 
pe peretele de „onoare" al C.S.M.- 
ului se află trei diplome, mărturii 
a tot atitea succese repurtate de 
această unitate de frunte a spor
tului de performanță : locul II pe 
țară — obținut consecutiv în anii 
1969, 1970 și 1971 — în întrecerea 
cluburilor sportive de categoria I. 
Distincțiile — rezultat al unor 
punctaje superioare obținute la ca
pitolele „grele" ale performanței : 
titluri șl recorduri naționale, bal
canice și europene — vin nu nu
mai să răsplătească realizarea unor 
totaluri consistente, ci să ateste 
o muncă de calitate și bine orien
tată.

Din galeria acestora — ce tre
buie, desigur, deschisă cu inepuiza
bila Ileana Silai, senatoarea pro
bei de 800 m și posesoarea unui 
„argint" olimpic — fac parte atle
tul Vasile Sărucan, luptătorul loan 
Marton, tenismanul Șerban Doboși. 
(urmașul cvartetului de aur: Ne- 
gulescu — Cobîrzan — Giurgiucă 
— Rethi, de 5 ori ciștigător al 
C.C.E.), scrimerii Ioan Pop și Paul 
Szabo, ca să evidențiem numai 
vîrfurile și totodată pe cei care 
n-au întrerupt activitatea în ca
drul acestui club. Dar, deși pre
zentarea acestora te trimite la vic
toriile de prestigiu ale clubului din 
Piața Libertății, oglinda fidelă a 
rezultatelor obținute de către C.S.M.

în cei 12 ani de activitate nu 
ne-o poate oferi decît bilanțul ci
fric, element la care și apelăm. 
Deci, C.S.M. 1960—1972 :

Medaliați
Titluri de 
Titluri de 
Recorduri
Titluri internaționale
Titluri de campioni naționali
Recorduri republicane
Sportivi componenți în lo

turile reprezentative
Un bilanț tonic, care dă C.S.M.- 

ului (președinte : Simeon Kezdi) 
prestigiu și autoritate, care vorbește 
de capacitatea și responsabilitatea 
profesională a multora din cei 37 
de antrenori ai clubului cu 700 de 
sportivi legitimați și despre devo
tamentul unei întregi pleiade de 
activiști voluntari.

REZULTAT

DOUĂ ÎNTREBĂRI, DOUĂ RĂSPUNSURI,
DOUĂ SEMNIFICAȚII

deceniu, de cind sin- 
Consiliului județean

Bogatul eșalon de performanță pe 
care îl prezintă Clujul solicită existen
ța unei pepiniere numeroase și exce
lent cultivate, condiție esențială pen
tru asigurarea schimburilor, implicit, 
pentru existența secțiilor. Condiție vi
tală, căreia școlile sportive, liceele cu 
program de educație fizică și centrele 
de inițiere au căutat — și caută per
manent — să-i dea cel mai bun răs
puns, aducînd în fiecare an pe ram
pele de lansare spre diviziile naționa
le elemente dotate și receptive care 
— continulndu-și la un alt nivel de 
maturitate și responsabilitate pregă
tirea — au putut prelua locuri vacan
te sau și-au revendicat posturi ale se
natorilor de drept. Exemplele sînt 
multiple. Din suita lor nu vom reți
ne, însă, decît pe cele marcante : Va
sile Bogdan, Andrei Șepci, Draga 
Comșa — atletism ; Ștefan, Anca, Cre
țu, Mureșan, Barbu, Licâ — fotbal ! 
Roman, Oczelac, Moisin — baschet, 
surorile Meseșan — volei.

Desigur, pînă In momentul cînd 
vlăstarele sînt chemate să dea difici
lul examen al promovării, ele trebuie 
să ofere dovezi convingătoare ale pro
gresului lor, teste pe care de altfel Ie 
facilitează competiția rezervată vîrstei 
acestora : campionatele republicane 
ale școlarilor și juniorilor, întreceri în 
care județul Cluj a înscris anul tre
cut 13 echipe divizionare (5 de volei, 
5 de baschet, 2 de handbal, 1 de fot
bal), revendieîndu-și două titluri de 
campioană : la fotbal (antrenor Adal
bert Kovaci) și baschet fete (prof. Ho
ria Pop) și un loc secund : baschet 
băieți (prof. Vasile Mureșan). Dar, re
zultate confortabile nu se întilnesc 
doar la jocuri. Atletismul, înotul, gim
nastica și schiul au impus și ele une
le nume, capul de afiș deținîndu-1, 
bineînțeles, atleta Eva Zorgo, cam
pioană republicană de juniori, cam
pioană balcanică și finalistă, ia J.O. 
de la Miinchen, în proba de suliță.

Ca să ne edificăm. însă, mai bine 
asupra bazei umane pe care se spri
jină cele patru cluburi universitare,

C.S.M.-ul, ca și celelalte secții de per
formanță din Turda, Dej, Gherla, 
Huedin și Cîmpia Turzii, să facem o 
scurtă trecere in revistă a unităților 
productive existente In perimetru și a 
potențialului lor de cuprindere :

Cluj: — Școală sportivă, cu 7. sec
ții și 43 de grupe ;

—Școala sportivă Viitorul, cu 6 sec
ții și 18 grupe ;

— Liceu 
fizică, cu 
maghiară.

— Șase
(6 grupe), 
tenis de ctmp și volei.

Turda: — Secție cu program de 
educație fizică i 3 discipline, 6 grupe ț

— Centre de înot și lupte.
Dej : — Secție cu program de edu

cu program de educație 
secție română ți secție

centre de inițiere : fotbal 
schi, baschet, gimnastică,

cație fizică : 3 discipline, 10 grupe;
— centru de box.
Băișoara : — Centru de schi pe lin

gă școala generală din comună.
Un panoramic robust (căruia vrem 

să-i mai adăugăm numărul de 424 de 
profesori de educație fizică ce servesc 
activitatea de educație fizică și sport 
în școlile generale, licee și școlile pro
fesionale), care dă siguranța zilei de 
miine și oferă certitudinea apariției 
citorva nume care să preia ștafeta al 
cărei schimb de azi îl constituie atleți 
ca Ileana Silai și Curt Socol, baschet- 
baliști ca Emeric Vizi și Matei Ruh- 
ring, voleibaliști ca Viorel Mateescu 
șl Ioan Bînda, boxeri ca loan Popa 
și Ladislau Mathe, fotbaliști ca Pexa 
și Remus Cimpeanu.

— Timp de un 
teți președintele 
de specialitate, ați fost promotor sau 
motor al tuturor mutațiilor petrecute 
in sportul clujean. Din vasta panora
mă a împlinirilor, care a fost aceea 
care v-a mulțumit cel mai 
ce rezultat v-a dat cea mai 
tisfacție ?

Răspunde președintele C.J.E.F.S. 
Cluj, tov. Nicolae Mureșan ;

— Incontestabil, cea mai mare sa
tisfacție și, totodată, momentul cel 
mai emoționant pe care l-am trăit in 
deceniul de cînd mă aflu lingă sport 
a fost acela cind pe malul Someșului 
s-au aprins luminile la Sala sporturi
lor și la bazinul olimpic, certitudine 
că sportul clujean și-a mutat sediul 
in lăcașe unde poate respira și, impli
cit, prospera.

mult, sau 
mare sa-

— Ciștigător consecutiv al celor trei 
ediții ale întrecerii pe țară intre con
siliile județene pentru educație fizică 
și sport, C.J.E.F.S. Cluj și-a stabilit 
— bănuim — obiective îndrăznețe și 
pentru perioada următoare. Ați putea 
selecta din suita acestora obiectivul 
care, in ordinea importanței, are gra
dul I?

— Olimpiada, care a fost pentru noi 
o adevărată lecție, nu numai In sen
sul orientărilor spre care ne-a diri
jat, ci și in sensul unor „apostrofări" 
la care a supus, implicit, și perfor
manța clujeană— ne-a reașezat pre
ocupările, canal izfndu-le spre un scop 
care de acum a devenit pentru noi cu- 
vlntul de ordine : promovarea perfor
manței, astfel ca la Olimpiada de la 
Montreal, Clujul să contribuie la re
coltarea de către sportul românesc a 
unor succese de mare prestigiu.

Asociația dejeană — ce funcționează pe 
lingă Centrala celulozei și hîrtiei Dej, 
Fabrica de mobilă și întreprinderea do 
industrie locală Bobilna — are o acti
vitate nu numai variată și multilaterală 
(desfășurată de cei 225 de sportivi legi
timați în cele 10 secții afiliate), ci șl 
una marcată de rezultate ce nu stau 
tocmai la îndemîna oricui : trei ticuri 
consecutive de campioni republicani de 
juniori la aeromodelism (prin cuplul 
Emil Teușan — pilot, Victor Racolta — 
mecanic), numeroase titluri în con
cursuri interne și internaționale la orien
tare turistică (prin loan Biriș), țlt'uri 
județene la box, evoluții aplaudate în 
Întrecerile județene, de zonă și republi
cane la șah, tenis de masă și popice.

Dar, cum bunul renume al unei aso
ciații sportive nu-1 compune doar oer- 
formanța, el și activitatea sportivă a 
celor muiți. trebuie adăugat — pentru 
a contura și mai pregnant profilul aso
ciației cane are peste 2000 de membri 
— preocuparea pentru inițierea diferite-

lor forme de activitate (campionate pe 
asociație la șah și popice, competiții 
permanente de fotbal, volei și popice — 
eu etape pornind de la secții), forme 
ce caută să-și lărgească continuu posibi
litățile de cuprindere și să-și revizuiască 
permanent conținutul pentru a fi d* 
maț actuale și a întruni cît mai multe 
opțiuni.

în acest efort de vitalizare și perso
nalizare a asociației sportive numărul 1 
din Dej se remarcă — după cum n« 
specifica tovarășul Gheorghe Gheras.e. 
președintele C.M.E.F.S. Dej — o pleiadă 
de oameni muncitori și devotați cum 
sînt președintele asociației sportive — 
Gheorghe Budăceanu. director economic 
al CCHD, secretarul „Unirii" — Cornel 
Pop, instructorii voluntari Uieș Csaba 
(aeromodelism). loan Biriș (orientare 
turistică), Ioan Filip (radioamatorism) 
ș.a., oameni care și-au unit forțele atît 
pentru promovarea ramurilor preferate, 
cît și pentru dezvoltarea bazei materiale 
a asociației, de care și-au legat mal 
puțin interesele șl mai mult inima.

TRADIJIA MUNCITOREASCA
A CLUBULUI DIN CÎMPIA TURZII

PRINTRE CEI CARE NU LAȘA LOC NOSTALGIILOR
In primăvara anului 1230, 

tntr-o zonă verde din mar
ginea Someșului, rfțlva tineri 
destoinici încercau să tran
sforme natura suprimîr.d ar
borii ce se dovedeau inco
mozi pentru arțari tineri și 
ronduri, de flori, ascultînd. în 
distribuția acestora, de indi
cațiile unul supraveghetor 
care nu se sfia să pună mina 
pe cazma : savantul Iuliu Ha- 
țieganu. Dintre cei care dă
deau personalitate și funcțio
nalitate acelor locuri sălbati
ce — ce aveau să se transfor
me în splendidul parc sportiv 
studențesc — martorul ocular 
al vremii a reținut în mod 
deosebit trei nume, fie pen
tru că ele 1 se imprimaseră 
deosebit in timpul întreceri
lor sportive de atletism și 
gimnastică, fie pentru că ele 
erau atunci mai des apelate 
de către maestru. E vorba de

Albln Moraru, loan Amăut și 
Onoriu Chețeanu, trei nume 
care, ulterior, aveau să se 
lege strins atît de parcul că
ruia l-au sădit temelie, cit Și 
de sportul clujean, pe oare 
au rămas să-l slujească — 
intr-o formă sau alta — pînă 
astăzi.

Maestrul emerit al sportului 
Albln Moraru — apreciatul 
virtuoz al „inelelor" din anii 
1922—1936 — a preluat de la 
profesor ideea necesității edu
cării tineretului în spiritul 
dragostei pentru exercițiul fi
zic, aplecindu-se cu răbiare 
și migală asupra vlrstelor 
fragede, cărora a încercat — 
și încearcă — să le sădească 
pasiunea pentru acest nepre
țuit prieten al vieții. Acum, 
la 68 de ani, neobositul Al
bin Moraru, continuă plăcuta 
sa trudă de instruire a celor 
mal mici purtători ai crava-

telor roșit in ansambluri spot- 
tlve atractive și pe măsura 
lor, primind In schimb mul
țumirea câ formează o men
talitate propice unei activități 
vitale. Concomitent cu instru
irea, veteranul Moraru caută 
să Insufle acestor suflete re
ceptive interesul pentru valo
rile trecute ale sportului c u- 
jean, angajîndu-î pe cei mai 
miei într-o pioasă operă de 
colecționare a documentelor Ș> 
trofeelor sportive ale. trecutu
lui. materiale ce vin să îm
bogățească muzeul sportiv pe 
care — tot tînărul Albin — l-a 
deschis ta Casa Pionierului.

„Doctorul" Ion Arnăut — 
acel pionier al atletismului, 
care de 20 de ani și-a mutat 
sediul activității și vieții sale 
în parcul sportiv pe care 
nu-t părăsește decît în con
cedii — a rămas să slujească 
performanta. Dovada c-a slu-

Jit-o bine ne-o oferă presti
gioasa listă de atleți crescuți 
sau perfecționați de mina pri
cepută și ochiul aprig al .doc
torului" : Ion Moina, Se^ar 
Cor acu, Pompiliu Stoichițescu. 
A. Palade-Ursu. Grigore 
jocaru, Alexandra Sicoe, 
limpia Cimpeanu. Marilis 
țuî, Anlele Pasciuc, Dora 
pîndeanu, Ema Conrad.
briei Georgescu, Traian Suiri- 
gean, Mircea Pop. Ilarie Măg- 
daș Cornel Porumb. Constan
tin Crețu, Curt Socol, Ana 
Beșuan.

Doctorul Onorlu Chețianu a 
înțeles că sportivul are ne
voie de medic nu numai pen
tru a-i... obloji rănile, ci pen
tru a-i îndruma și suprave
ghea rational și științific efor
tul, optînd astfel pentru pos
tul de colaborator al antreno
rului și de confident al spor
tivului, rol pe care îl îndepli-

Co- 
O-

Cu- 
Co- 
Ga-

nește cu responsabilitate de 
ani șl am de zile.

Desigur. lista veteran’lor 
care au slujit sportul clujean 
în toate etapele vieții lor nu 
se sfirșește aici. Nume ca 
acelea ale conferențiarului 
universitar loan Moina — Ieri 
sprinter neîntrecut, azi șef de 
catedră la Institutul Politeh
nic. Farkaș Paneth — sfetnic 
de oatru decenii al mînjito- 
rilor 
Ioan
jttor 
și al 
vin să completeze prestigioa
sa listă a celor care au nu 
numai meritul pionieratului, 
ci și pe acela al unei activi
tăți de durață. a unei munci 
elogiată astăzi la fel ca acum 
20 sau 30 de ani în urmă.

mingii de celuloid, prof. 
Scurtu — un devotat slu- 
al performantei școlare 
voleiului divizionar etc...

Credem că nu e deloc lipsit de 
semnificație să pornim biografia 
Clubului sportiv Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii prin comentarea a 
două serii de cifre : 188 — cea ca
re reprezintă numărul sportivilor 
legitimați și 186 — cea care ex
primă numărul sportivilor legați 
organic de viața uzinei (108 fiind 
cei care lucrează nemijlocit aici, 
iar 78 — juniorii i și II — fiind 
copii ai muncitorilor care servesc 
prestigioasa întreprindere din ora
șul lor, sau elevi ai Grupului șco
lar profesional ce funcționează pe 
lingă uzină).

Serii de cifre care, comentate, 
îți oferă proba legăturii organice 
dintre club și uzină, uzină și oraș, 
oraș și club, implicit a unității de 
ideal și destin, a comuniunii de 
interese și scop.

Inclus într-o asemenea unitate 
privit în devenirea ei, sportul 
la Industria Sîrmei își descope- 
adînca lui tradiție muncitoreas
ca activitate ce-a satisfăcut

și 
de 
ră 
că.
făurarilor din uzină necesitățile de

refacere, reconfortare și delectare, 
ca domeniu ce le-a oferit acestora 
posibilitatea de manifestare în cî- 
teva discipline spre care au avut 
permanent înclinație: boxul, fot
balul, popicele, modelismul. voleiul.

De altfel, aceste ramuri — că
rora li se mai adaugă tenisul de 
cîmp și atletismul — compun și 
tabloul performanței la Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii și reprezintă 
principalele direcții spre care se 
îndreaptă opțiunile în competițiile 
tradiționale ale sportului de masă 
din uzină, cum sînt : ..Cupa Meta
lurgistul" (competiție a cărei etapă 
pe județ a fost cîștigată pentru a 
treia oară consecutiv de către „Sîr- 
ma“), „Cupa Unirii" și Campio
natul clubului, această din urmă 
fiind cea mi antrenantă întrecere, 
deoarece ea include etape pe secții 
(unde orgoliu1 conduce Ia aprige 
dispute) și finale pe uzină, la care 
vin să fie martori un număr de 
spectatori ce-ar putea fi invidiat 
de oricare divizionară A de volei 
sau handbal.

Pagină realizată de :
Nușa DEMIAN și corespondentul județean Victor MOREA
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In etapa a Vil-a a Diviziei B
Campionatul republican

ASTAZI SOFIA CUPAIN MECIUL RETUR

ECHIPE NOI ÎN FINALA PE ȚARĂ
După șase ani, începînd de vi

neri, municipiul Craiova, va găz
dui din nou turneul final al cam
pionatului republican de oină.

Pentru a se ajunge la acest „epi
sod" decisiv, numeroase echipe de 
la orașe și, mai ales, de la sate 
s-au întrecut în fazele județene 
(desfășurate în două etape), și în 
cele de zonă, cele mai valoroase 
dintre ele obțlnînd dreptul de a 
participa la ultimul act al dispute
lor pentru titlul național. Printre 
acestea, se află echipe prezente ani 
de-a rindul la turneele finale, cîș- 
tigătoare ale campionatului sau a 
altor competiții de amploare cum 
sînt : C. P. București, Dinamo 
București, Avîntul Curcani (Ilfov), 
Biruința Gherăiești (Neamț) și A- 
vîntul Frasin (Suceava). într-o altă 
categorie intră unele dintre ce
lelalte finaliste — Celuloza Călă
rași (Ialomița), Tricolorul Baia 
Mare (Maramureș) și Torpedo Zăr- 
nești (Brașov) — echipe care s-au 
afirmat abia în ultimii ani și a că
ror comportare este, de la un sezon 
la altul, mai bună. Remarcam și 
două prezențe inedite, Recolta 
Crasna (Gorj) care s-a calificat în 
dăuna mai rutinaților oiniști de la 
Chimia Tr. Măgurele și Steaua ro
șie Rm. Sărat.

Tată și o scurtă 
cretarului general 
oină, C. Oprițescu, 
tele dispute de la
pentru titlu va fl deosebit de dirză. 
mai mult de jumătate din echipele 
participante emițind justificate 
pretenții pentru laurii de câmp ma
nă. După părerea mea. va 
echipa care va pasa cu mai 
rapiditate, care va ținti cu 
zie și care va executa mai 
baruri".

Și acum, cîteva precizări ale re
gulamentului privind formula de 
desfășurare a jocurilor finale. în
trecerile se vor disputa sistem tur
neu, numai tur, iar în caz de ega
litate de puncte și victorii, pentru 
prima poziție a clasamentului vor 
avea loc două jocuri de baraj. Dacă 
egalitatea va persista și după a- 
ceste partide, va cîștiga echipa care 
a lovit mai mulți adversari in jo
curile de departajare. în caz că se 
vor afla 
litate se 
piu.

I
I
i
i
I
I 
I

I
I

U CLUJ-HOTĂRÎTĂ SĂ-ȘI APERE AVANTAJUL 
ÎN FATA LUI SPARTAK LEVSKI

declarație a se
al federației de 
privind apropia- 
Craiova : „Lupta

I

cistica 
multi 
preei- 
multe

mai multe echipe la ega- 
va juca un turneu sim-

Dumitru NEGREA

IN DIVIZIA B ARHITECTURA
ÎNVINSĂ

în etapa a
fost înregistrate următoarele rezul
tate: MASCULIN: Voința Times; ara 
-— Olimpia Sibiu 93—52 (40—24', 
Clujeana — Medicina Tg. Mureș 
44—77 (24—34), Universitatea Cra
iova — Știința Mediaș 67—68 (42—36). 
Mureșul Tg. Mureș — Sănătatea 
Satu Mare 88—69 (50—35). P.T.T. — 
Știința Învățămînt Ploiești 70—89 
(26—40), Constructorul Arad — 
C.S.M. Reșița 73—56 (36—33). AS. 
Armata Bacău — Rapid C.F.R. Ga
lați 95—62 (39—37). C5.M. Iași — 
Politehnica Galați 63—95 (25—46> 
Politehnica Iași — Universitatea 
Brașov 88—85 (36—51); FEMIXIX : 
Olimpia București — Arhitectura 
București 60—57 (20—28) — o mare 
surpriză realizată de tlnăra echipă 
antrenată de prof. Gh. Lăză.-escu. 
Prima repriză a aparținut studen
telor, dar tn cea de a doua baschet
balistele de la Olimpia au luat ini
țiativa și, profitînd de numeroasele 
greșeli comise în apărare de Arhi
tectura, au recuperat handicapul, au 
obținut avantaj și au condus chiar 
si cu 12 puncte (47—35). Finalul a 
fost foarte disputat, rămănînd fa
vorabil echipei Olimpia, din rîndul 
căreia s-au remarcat Alexandrina 
Bîră (23 p) și Alexandrina Tomescu 
(17 p). De la învinse s-au evidențiat 
Irina Vasilescu (13 p) șl Cristina 
Giurgea (11 p). P. POPA-coresp.; 
Universitatea București — P.T.T. 
București 38—49 (17—28) — dinamis
mul și rapiditatea au caracterizat a- 
cest meci în cursul căruia s-au remar
cat Ileana Chiraleu (P.T.T.) și Paula 
Bacescu (Universitatea) — R. GEOR- 
GE-coresp ; Progresul București 
I.E.F.S. II 68—53 (37—30), Voința 
Brașov — Universitatea II Cluj 
49—18 (29—9). Voința Galați — Inst. 
Politehnic Galați 75—49 (31—19), 
Universitatea Craiova — Construc
torul Arad 75—33 (31—17), Medici
na Timisoara — Rapid Deva 42—77 
(24—37), Metalul Salonta — Crișui 
II Oradea 76—37 (37—13), Confecția 
Dorohoi — Confecția Focșani 66—77 
(32—44), Voința Oradea — Voința 
Sf. Gheorghe 78—44 (35—24). Uni
versitatea Iași — Sănătatea Ploiești 
71—27 (44—16).,

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții D. Diaconescu, I. 
Boitoș, Șt. Iacob, I. Mandache, Gh. 
Cotrău, C. Crețu, I. Iancu, P. Rad- 
vany, V. Popovict. G. Tamaș, P. 
Dumitrescu, C. Albu.

DE
Ill-a

OLIMPIA I
a diviziei B. *u

I
I

SOFIA, 3 (prin telefon, de la 
nostru special).

In ajunul celei de a doua 
din cadrai primului tur al 
C.E.F.A.". care va opune Iui Spar- 
tăk-Levxki formația studenților din 
Cluj, atmosfera de aîcL din caoitala 
Bulgariei, este aceea caracteristică 
marilor evenimente sportive inter
naționale. Și este firesc să fie asa 
atîta vreme cit speranțele gazdelor, 
intr-o calificare pentru turui urmă- 
tor al cctr.pet.tie^ au crescut cocsî- 
derabil In ultimul timp și conti
nuă să se merțină la o cotă su
ficient 'de r.i.cată. in coda han- 
cicapulu. de trei goluri

în eerciaue mai intime a> efoba- 
loi sofict. insă, meciul cu „C“ Caj 
este privit cu oarecare rezervă dacă

trimisul

manse
..Cupei

mai

•KJ

atac, unde Țvetkov va apărea in lo
cul lui Boncev. Ceea ce înseamnă că 
formația cu care Spartak-Levski va 
începe jocul pentru a încerca să-și 
valorifice avantajul terenului pro
priu in vederea calificării va fi ur
mătoarea : Stoikov — Bogdanov, 
Jecev. Aladjov. Ivkov — Stoiaaov. 
Radi ev — Veselinov. Tvetkov. Hara- 
lambiev. Miikov. De remarcat că 
punctul forte al acestui _11* il con
stituie înaintarea cafe are in Vese- 
liaov. Țvetkov. Haralambiev ș. MU- 
kov patru jucători tehnici, rajur. s. 
eficace de care se leagă speranțele 
marelui număr de simpatizant ai 
echipei bulgare intr-o victocte ca
pabilă să le împlinească aștep-tăr.le.

Despre echipa r.oastră aș vrea să 
preczez că a sosit in cursul după-

.ezei

Ac.

a- 
li 
ta

DEPARTE E TOAMNA AURIE

Așadar, etapa consumată dumini
că, cea de a șaptea, în divizia se- 
< undă a întrerupt monotonia cu care 
ne obișnuise. Cele două victorii și 
șapte egale realizate de oaspeți au 
răsturnat multe din calculele hîr- 
:le:. mărind astfel nota de atractivi- 
tate a competiției. Cele două victo
ri: le-au obținut echipe cu o com
portare constant bună în această 
toamnă : Politehnica Iași și Metalul 
București. Studenții ieșeni au întîl- 
nit duminică un adversar incomod, 
însă pînă la urmă experiența lor 
mai mare și-a spus cuvîntul. In a- 
cest fel, formația din Iași a rămas și 
cupă a șaptea etapă singura neîn
vinsă dintre cele 32 de competitoa
re. conunuîndu-și cursa solitară 
spre eșalonul pe care l-a părăsit în 
vară Prin victoria de la Brăila, Me- 
:alul București a urcat pe locul se
cund al clasamentului, la patru 
p_r:te de lider. Bucureștenii, fără 
veleități anunțate la șefia seriei, e- 
voineezâ. de la o etapă la alta, la 
un nivel tot mai apropiat de ce
rințele *> așteptările suporterilor 
lor. Cu același număr de puncte (9), 
Gloria B’-cdu ocupă locul trei. Asa 
eon aan mai amintit și cu alte pri- 
lejuri. trebuie din nou să subliniem 

Buzău, care 
egalitate la 
Si cealaltă 
Tulcea, se 

afl* tn plutonul fruntaș, pe pozi
ția a patra a clasamentului. Actua
lul antrenor al Deltei. V. Copil, 
d _pă ua an deosebit de fructuos la 
Oltec.ta. pare decis să aducă pe 
acf-alx săi elevi într-o poziție cît 
■tai favorabilă in configurația cla- 
sameaftilm. Si faptele dcvedesc că 
no-i numai o

Ip sfîrsit. 
spart ghea’a. 
mită, gâiâten 
încrederea în

comportarea echipei din 
duminică a terminat la 
Grârrphc. cu Dunărea. 

prtitnovatâ. Delta

teaptă cu un moral refăcut derbyul 
local din etapa următoare, cu F.C. 
Galați.

în seria a doua, Politehnica Ti
mișoara continuă să dețină primul 
Ioc, cu un avantaj de două puncte 
față de următoarea clasată, C.S.M, 
Sibiu. Celelalte pretendente la șefie, 
F.C. Bihor și Minerul Baia Mare. 
au același număr de puncte (8) și 
împart frățește locurile 3—4. In e- 
tapa a VII-a aceste formații au 
evoluat în deplasare șj au reușit 
să plece, de la Bistrița și respectiv 
Arad, cu cîte un punct, ceea ce 
constituie totuși, o performanță dacă 
ținem seama de faptul că gazdele lor 
nu cedează cu ușurință puncte pe 
propriile terenuri. „Lanterna roșie" 
a preluat-o Corvinul Hunedoara, 
care însă n-a jucat duminică. Me
ciul cu Chimia Făgăraș va avea loc 
astăzi, pe stadionul din Hunedoara, 
și deci este posibil ca după-amiază 
să paseze incomodul loc C.F.R.-ului 
Timișoara, echipă cu cel mai slab 
golaveraj dintre cele cu cite 5 punc
te.

După ce în etapa a Vl-a jucă
torii au dat dovadă 
iată că în ultima ei s-au lăsat din 
nou pradă nervilor. Din această 
cauză arbitrii au fost nevolți să îm
partă nenumărate avertismente și 
să elimine pe doi dintre cei mai re
calcitranți.

Merită să amintim că duminică, 
în etapa a VIII-a, sînt programate 
derbvurile locale în orașele unde 
activează cîte două divizionare B. 
Așa de pildă, la București se vor 
întîlni Metalul și Progresul, la Ga
lați — Politehnica cu F.C. Galați, 
la Timișoara—Politehnica cu C.F.R, 
și la Oradea — Olimpia cu F.C, 
Bihor.

de disciplină,

i A FEYENOORDULUI P. VINT1LA
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Jack BERARIU

MECI DE PREGĂTIRE

proaspete : 
-a foc: atrasă

Joi. d 
la Norr

sntplă dorință...
Poli.'ehnica Galati a 

Deși învingători la li- 
incep să recapete 

forțele proprii și aș-

ARBITRAJE CONTRADICTORII...

i

■ jtc r* -

I
I anji in ii tr. 332 a imnti

I
I
I 4. ’

SUSȚINE AZI UNI
I • ospectatori—

I
I
I CONTINENTALE

CUPA CUPELOR

VIITOARELE NOASTRE ADVERSARE

meei 
tst

-v-

— RAPID
— Hajduk
— Schalke
— Spartak
— F. C. Besa
— Ferencvaros Budapesta
— A. c. Milan

— Leeds United
BUCUREȘTI 
Split
M
Moscova

meetarilor <Hn al doilea fur : 25 
jnbrie (returul). In prima manșâ, 
apld ii (dac* se va califica) „U*

I
I

i
I

I
I
I
I
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— Păi aici ■ 
multă vreme t« 
petecul se same

Amărăciunea se 
minau masa tinenjar s-porter-. ară
deni ci nd ar. pleeat.

Și aceeași atmosferă am regtac-o 
la clubul CTA. cssde btrocu secun
de fotbal încearcă cu disperare al 
repună bătrâna carapace. c_pă eștxa- 
rea pe nisipul Et.sr.it :r a_ ~,-r 
de-azi-pe-miine, ta bătaia •

LOTUL DE JUNOW U. E. F. A.

Pregătirile lotului fiaucctal dt șz>- 
niori în vederea part_ae. cu 
slavia, din cadrai pre'.:—s-z- .-v 
Turneului U.E FA.„ cor rima azi. 
Tinerii fotbaliști au fost eccâoci*. 
la București pentru u jac aataml 
cu Laromet, programai axî ka ara 13 
pe terenul „Laromet*. Au fost eap- 
voca ți următorii jucători :

Portari : Ciurea (Farul) j; 
(Rapid București)

Fundași : Cotigă (Progresul Brte- 
la), Nagy (St. roșu Nevrntia «. Hur- 
loi („U“ Cluj). Chira .U Craio
va). Mateescu «Metalul E-rarest

Mijlocași : Stoica tPă-.teitr.ica Ga
lați), Serafim (Minerul Lupecu). Bă
lăci („U* Craiova). Iuga (Progresul 
Brăila), Papp (Bihoreana Marzhita

înaintași : Crișao (Mineral B. 
Mare), Rădueanu Steaua'. Staa CCÎti- 
tpia Brăila). Palaki 4OUmp«a & 
Mare), Oaneea (C S. Tîrgovș») șt 
Fanici (Mureșul Toplița).

în zilele de 15 și 17 ocsoobrâe. 
lotul nostru de juniori va susține 
două partide amicale pregătitoare

rttill

CITA CAMP1OX1LOI ELBOPEAI

rai a
■r.sari se ta :•

Fvm SUVESCU

COMPETIȚIILOR

LA 10 OCTOMBRIE 19Î2 ERAOEREA 
SPECIALĂ LOTO A RECOLTEI

La 10 octombrie 1972, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport or
ganizează o nouă tragere specială : 
TRAGEREA SPECIALA LOTO A 
RECOLTEI.

Această tragere specială acordă 
participanților în număr NELIMI
TAT : premii în bani de valoare 
fixă și variabilă, autoturisme DA
CIA 1300 și DACIA 1100 precum și 
excursii de cîte două locuri la Bra
șov cu petrecerea Revelionului.

Participarea se face pe bilete de 
2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Va
riantele de 15 lei dau dreptul de 
participare la toate extragerile cu 
mari șanse de cîștig. Luni 9 octom
brie, est_> ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor.

dru ; 35. Țonea Ivana ; 36. Drăgan 
Maria ; 37. Ceamur Ivan ; 38. Spă- 
taru Eugenia ; 39. Moraeu Ion;
40. Nițescu Nicolaie: 41. David
Gheorghe și 42. Rauscher Stefan 
toți din București ; 43. Mihai N. 
Dumitru — corn. Comana sat Gră
diștea jud. Ilfov (continuare în nu
mărul de vineri).

• înscrierile pentru „RALIUL, 
AUTOMOBILISTIC AL CÎ$TIGA- 
TORILOR LA LOTO - PRONO
SPORT", continuă la toate Direc
țiile Județene Loto-Pronosport și Fi
liale A.C.R. care furnizează toate 
amănuntele necesare acestui raliu.

REAL MADRID
Așadar, dupâ nouâ ani, din nou Real 

Madrid Li România, In cadrul „Cupei 
campionilor europeni*. Intr-adevăr. în 
toamna lui 196.1. formația madrilenă, 
aureolată de cele cinci victorii conse- 
cutive in C.C.E. și de cucerirea primei 
ediții a „Cupei Intercontinentale* popo
sea la București, pentru a întîlni pe 
Dinamo, campioana de atunci a Româ
niei. Echipa lui 
la 13 noiembrie 
August* cu 3—1, 
cembrie 1963). cu 
nabeu*. Dinamo 
care, spărgînd...

excursiilor în Bul
la tragerea excep- 

din 19 septembrie

• Cîștigătorii 
garia atribuite 
țională Loto 
1972 : 26. Cotarcea Mihai — Lugoj ;
27. Grendel Ana — Timișoara ; 
28 Pandaciuc Alexandru — Bucu
rești : 29. Schwartz Elias — Bacău ; 
30. Garlea Nicolaie ; 31. Zamfirescu 
Aurel : 32. Gheorghe Grigore ; 33. 
Ignat Lucia ; 34. Ivan M. Alexan-

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr.

DIN 1
CATEGORIA 
riante 10% a
CATEGORIA
15,60 variante
CATEGORIA

40
OCTOMBRIE 1972
I t (12 rezultate) 7 
cîte 15.384 lei.

(11 rezultate) 
lei.
(10 rezultate) 

lei.

va-

a 
a

II- a :
8 284

III- a ia
215,20 variante a 901

Rubrică redactată de
LOTO—PRONOSPORT

Dl Stefano a cîștlgat 
1963 pe stadionul „23 
iar in retur (18 de- 
5—3. pe vestitul „Ber- 
fiind singura echipă 
canoanele, a marcat 

trei goluri, lui Real, chiar la Madrid.
Real a luat ființă în 1902 și se numă

ră printre cei șapte fondatori al F.I.F.A., 
creată in 1904. bol ani mai tîrziu 
fost scoasă din această organizație 
temațională pentru că se hotărâse, 
tre timp c?> membrii ai F.I.F.A. nu 
fi decît federațiile naționale. Alături de 
C. F. Barcelona, rivala sa nr, 1 din 
soccerul spaniol. Real a activat numai 
în prima ligă, cucerind între 1929 (cînd 
a fost introdus campionatul național în 
Spania) și 1972 nu mai puțin de 15

titluri. „Cupa Spanie:* s-a odihnit șl ea 
de 11 ori în vitrina clubului.

Dar marile victorii Real le-a obținut 
în arena internațională: de două ori 
ciștigătoare a „Cupei Latine* (1955 și 
1957), de șase ori a „Cupei campionilor 
europeni*, cinci victorii fiind consecu
tive (1956—1960). iar cea de a șasea în 
1966, A fost ultima victorie a Realului 
într-o mare competiție Dar să nu ui
tăm triumful In prima ediție (1960) a 
„Cupei Intercontinentale*.

Șl acum, din nou Real in 
campioanei noastre. De data 
moșul stadion din Pitești va 
cui fotbaliștilor spanioli. In
echipei F. C. Argeș. Numai că între 
Realul de azi și Realul de ieri este o 
mare diferență de 
de locul 8 ocupat 
cinci

2 :

compania 
asta, fru- 

găzdul jo- 
compania

echipei

se leagă 
fotbalu- 

a înscris 
soccerului 

campioană 
numeroși 

repre-

a 
in- 
în- 
pot

5
i etape :
1 2 3—5 5 p

RAPID

valoare, ilustrată și 
In clasament, după

VIENA
Două 

tîlnesc 
pelor“. 
Rapid,’

echipe eu
in turul al
Două echipe, care se numesc 
una din Viena alta din Bucu-

același nume se 
doilea al „Cupei 

care se

în- 
cu-

rești, foarte bine cunoscute prin tradi
ția și valoarea lor reputata atit în Aus
tria cît și în România. Să vă prezen
tăm deci, pe scurt, adversara 
române, pe Rapid Viena.

De numele formației vieneze 
o serie de amintiri plăcute ale 
lui austriac, pentru că ea 
pagini de glorie în istoria 
vlenez. De peste 20 de ori 
și câștigătoare de Cupă, cu
internaționali furnizați echipei 
zentative iată trecutul acestei formații 
din cartierul Hiitteldorf din orașul de 
pe malurile Dunării. Să lăsăm trecu
tul și să vorbim despre prezent, pentru 
că el interesează, în fond, pe iubitorii 
fotbalului din România.

Anul trecut, Rapid Viena a pierdut la 
„potou* titlul de campioană, dar, în 
schimb a cîștigat Cupa. Startul în ac
tualul campionat a fost deosebit de pro
mițător. Dup* șapte etape. Rapid este 
neînvinsă fiind pe primul loe cu ur
mătorul bilanț:
7 5 2 0 15—5 12

Printre victoriile cele mai semnlfica-

pesea' a creat reacții nesportive pe 
in special din partea jucăto- 

r8ar la A^.A. Tirgu Mureș. A- 
BMț» a» dat naștere la unele de- 

'ompensa:orii, printre care a-
■ rrea polului din min 37, pentru 
AS^A. 'fault la portar). In repriza 
• ÎI-* a reușit «n arbitraj corespun- 
«•o»-. ApĂrindu-se. M. Bîcă spu- 
f ta foaia sa de arbitraj că. la a- 
mrearea g țiului din min. 5 a fost 

(nu, însă și bruscat) de 
către .pcâterii de la AJS.A.. care 

i cerut sâ se consulte cu tușierul 
_Vu s-n f3rut acest lucru 

eapBc* M B;că — deoarece 
MMpra tvotae de Ia ttss adversar*. 
Să f văzut ma. bme 

W. Bită decît 
Po-es-u sau

arbitrul de 
furierul Maii- 
viceversa 7 In 
care s-a creat 
exprimările ei 
este, așa cum 

torul federal, ur- 
pse. ce colaborare Intre ar

ama și cel de linie. Co
li a! arbitrilor urtr.Tnd 
să de partea cui este

rindu-se la felul cum a condus Ion 
Rus, observatorul federal, Coloman 
Braun-Bogdan face următoarele a- 
precieri : „neatent in momentul acor
dării loviturii de la 11 metri. Lu- 
cescu plecase din ofsaid. La fel, a 
fost acordată foarte ușor lovitura 
de pedeapsă* După care, at bitrajul 
este notat cu... 7. Ne abținem de 
la comentarii. Folosim însă, prile
jul pentru a arăta că nu L. Szecsei 
(care trecuse după pauză pe partea 
cealaltă) ci I. Soos nu semnalizase 
poziția de ofsaid a lui Lucescu.

Cronicarii noștri nu s-au declarat 
pe deplin mulțumiți nici de arbitra
jele lui Aurel Bentu (Petrolul — 
Steagul roșu) și Otto Anderco 
(C.S.M. Reșița — Sportul Studențesc), 
ținînd seama, mai ales, de locul 
fruntaș pe care îl ocupă cei doi în 
rândurile „cavalerilor fluierului". 
Observatorii federali au avut. însă, 
alte puncte de vedere, Angelo Ni- 
culescu acordînd nota 9 lui Aurel 
Bentu, iar Robert Cosmoc nota 8 lui 
Otto Anderco !.

De altfel, fotbalul n-ar fi... fot
bal. dacă toată lumea ar cădea de 
acord asupra lui, a întîmplărilor din 
terenul de joc—

viric B ; clasamentele golgeteriloi 
in eșalonul secund.

• Tur de crizcnt în seriile pre- 
Kaunore ale C. M. 1974.

• Noutăți din fotbalul grec, îna
intea meciului dintre reprezentativa 
noastră și cea a Greciei, de săp- 
tămina viitoare.

• Un reportaj de la Amsterdam, 
după finală Cupei Intercontinentale.

• O pagină de Magazin extern.
• Rubricile obișnuite : Carnetul 

scriitorului. Prim plan. Carnet ex
tern, Din fotbalul internațional, 
Camoionatele naționale in Europa 
precum ți numeroase alte știri din 
fotbalul de peste hotare.

ri it ‘ s '

ir ' ' . ’ • * J
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Aspect de la tragerea la sorți a meciurilor din cel de al doilea tur al 
competițiilor europene intercluburi. De la stingă la dreapta; Artemio 
Franchi (Italia), Wilhelm. Bak (Polonia) și Jacques Georges (Franța), care 

dintre echipele trase din urnă
Foto t A.P.-AGEHPRES

tocmai anunță numele uneia

TRAKIA PLOVDIV ÎNVINGĂTOARE
Vienna, apoi 
pentru me- 

prellmlnarille

tlve repurtate recent notăm pe aceea cu 
Wiener Sportklub : 6—0!

Astăzi Rapid joacă cu 
campionatul se întrerupe 
ciul Austria—Ungaria din
C.M. iată 11-le de bază al vienezllor: 
Fuchsblchler — Ullmann, Werner, pa- 
jenk, Fak — Walzer, Hof, Galoș — Kast- 
ler, Krankl, Lorenz. Internaționali sînt 
portarul Fuchsblchler, mijlocașul Hot

Antrenorul Ernst Hlozek a declarat că 
tragerea la sorți nu-i este defavorabilă 
și căi speră calificarea. Avantajul con
stă !n faptul că primul meci este pro
gramat la Viena.

Karl POINTNER
„Kronenzeitung* Viena

CU 5-0 IN FINALA CUPEI BALCANICE
Săptămîna trecută s-a disputat Ia 

Plovdiv, în Bulgaria, prima manșă 
a finalei „Cupei Balcanice" inter- 
cluburi, între formația locală Trakia 
și Vardar Skoplje (Iugoslavia), cîști- 
gătoarele celor două serii. Spre sur
prinderea generală, Trakia a obți
nut o victorie la scor : 5—0 (1—0), 
prin punctele marcate de V. Apos
tolov și Kicenov (4). Partida a fost 
condusă de arbitrul român N. Rai- 
nea ; au asistat 5.000 spectatori.

Returul va avea loc la data de 
11 octombrie la Skoplje.

Et.sr.it


(Urmare din pag. IJ

în 
a- 
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bitat. Transportul între secții și 
cadrul lor se face mecanizat cu 
jutorul autocarelor, macaralelor 
podurilor rulante.

Oaspeții se opresc apoi pe plat
forma amenajată în aer liber, unde 
sînt expuse principalele produse 
ale constructorilor de utilaje mi
niere : mașini de încărcat, locomo
tive, trolii, transportoare, electro- 
palane, și alte cîteva zeci de uti
laje specifice. Secretarul general 
asistă în continuare la demonstra
ții practice executate cu electropa-

lane de 20 tone, mașina pneumatică 
de încărcat cu siloz, locomotiva de 
mină — LDM-45.

în încheierea vizitei la această 
întreprindere. conducătorul parti
dului și statului nostru aprectază 
calitatea produselor, adresează con
structorilor de utilaj minier feli
citări pentru realizările obținute și 
le urează în continuare noi suc
cese.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat sînt invitați apoi la sediul Co
mitetului județean ,de partid, unde 
li se prezintă schița de sistemati
zare a municipiului Satu Mare

MITINGUL DIN MUNICIPIUL
SATU MARE

orașului, muncitori, 
elevi, practic 

populație a 
de care au 

comunelor

intelec- 
aproape în- 
orașului, a- 
venit locui- 
din preaj- 

a 
de 
de 
a 

la

care
în alte colțuri 
și invitați de

as- 
ale 

peste

istoria sa Satu Mare

Piața Republicii, din centrul mu
nicipiului, freamătă. Sînt întruniți 
aici cîteva zeci de mii de locuitori 
ai 
tuali,
treaga 
lături 
tori ăi 
mă, din întregul județ, pentru 
participa la mitingul prilejuit 
sărbătorirea celor 1000 de an- 
existență, atestată documentar, 
orașului Satu Mare. Participă
această festivitate jubiliară repre
zentanți ai organelor de partid și 
de stat din județele limitrofe și ai 
altor municipii, cîteva sute ,de fii 
de seamă ai Sătmarului, 
tăzi muncesc 
tării, precum 
hotare.

Niciodată în
nu a trăit un asemenea moment 
de înaltă semnificație, iar întru 
cinstirea mileniului, orașul a Îm
brăcat haină de sărbătoare. Pe 
mari pancarte sînt înscrise cuvinte 
de glorificare a Partidului Comu
nist Român și Patriei 
Mari drapele 
pele tricolore

La apariția 
Ceaușescu, a 
de partid și 
sediului Comitetului 
partid, răsună din nou. cu același 
entuziasm nestăvilit cu care săt
mărenii l-au întîmpinat ori de cîte 
ori a venit în mijlocul lor pe se
cretarul 
ternice 
festări 
unității 
lorilor 
mâni, maghiari.

naționalități

socialiste, 
ale partidului și dra- 
împodobesc edificiile, 
tovarășului Nicolae 

celorlalți conducători 
de stat, la balconul 

județean de

seneral al partidului, pu- 
ovațiî și urale. Sint mani- 
deosebit de grăitoare ale 
puternice, depline, a locui- 
acestor meleaguri — ro- 

germani și de 
alte naționalități — în jurul 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale adeziunii unan mea 
întregului popor la politica ciea- 
toare. internă și externă a part.du- 
lui și statului nostru, 
gură 
mai 
ție.

în

a poporului spre 
înalte de progres

căiăuza 
culmi tot 

si civiliza-

cadrul mitingului au luat

cuvîntul : tov. Iosif Uglar, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al 
tar al 
partid, 
popular
Socialiste Mihai Pop, muncitor la 
Uzinele Unio; muncitoarea Roza
lia Horvath, de la 
fecții „Mondiala" ; 
directorul Liceului 
Cîmpean, membru 
ilegalitate.

Cu acest prilej, 
stantin Stătescu, secretarul Consi- 
liului de Stat, a dat citire Decretu
lui Consiliului de Stat al Republt-ct: 
Socialiste România privind confe
rirea Ordinului „Steaua Repur c. 
Socialiste România" clasa I muni
cipiului Satu Mare.

Tovarășul Vasile Gita. pr.-n-se
cretar al Comitetului m-i-, .-jpu' oe 
partid Satu Mare, primarul n-. uri- 
cipiului. a mulțumit pentru înalta 
distincție acordată așezări: milenar* 
de pe Someș.

în aplauzele $: wafc.le zesSrpte 
ale zecilor de m ._ de parT-Ctpa- la 
miting, ia corintul secreta.-, ivneral 
al P.C.R.. președinție Ceea_ u
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea «mdacăaorulu. pru
dului și statului nostru, feLci »■ e 
adresate cu prilejul acesze-, 
aniversări au fost iatimpena-* *>. 
sa'jiate cu puierx.ee k riueaz’* 
aplauze, cu ir..nelur-g- urale. Ca 
în adtea rizduri, cuvtx^rea wva- 
rășu’.u; Nicolae Ceausescu a cec- 
stituit 
mare F î: 
tivitatea ș 
popor o i 
cerea îa v 
elaborat < 
*1 X-lea ț 
partidului, 
cietății so 
voltate. pentru iafăr^ea tormănes 
«ociaLste si fer curea pc-țscr-u.s ro
mân. Manifestarea raita, p.râ ne 
insufle;.re a jocu.jor.a>c sear.
•x Satu Ma-e ce-mustrmuâ 'u-ca- 
rîrea tuturor oetâtee. tocnJer. 
ai aceste-, impocta-.ț aaeră- ur
bane a țării, a tuturor jocuriorxx

C.C. al P.C.R., prim-secre- 
Comitetului județean de 

președintele Consiliului 
județean; Eroul Muncii

Fabrica de Con- 
Boris Malai, 
nr. 2 ; Grigore 
de partid din

tovarășul Con-

județului, a 
mân, de a 
versate a Republici: cu noi gi me
reu mai rodnice fapte de muncă, 
de a face totul per.tru ca Ramârtia 
socialistă să urce cu pași mai reper. 
sub conducerea sigură a partidul-, 
comuniștilor, treptele spre viitorul 
strălucit al împlinirilor soriaLste.

în cursul după-am:ezii, ia pro
gramul de lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost înscrise 
vizite la mai multe obiective eco
nomice din municipiul Satu Mare.

Primul dintre acestea — fabrica 
de confecții „Mondiala*, reprezen
tativă unitate a industriei noastre 
ușoare.

Coloana mașinilor oficiale se în
dreaptă spre platforma din apro
pierea fabricii de confecții -ifon- 
diala". unde este vizitată o suges
tivă expoziție agricolă a . - ie- - _

Seara. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună eu tova-â». 
Paul NicuIescu-MizH ți Mihai Ge
re. a sosit la teatrul oe Nord p_p 
Satu Mare, la spectacol-1 —«r
consacrat snivenării a ltod de ar
de existentă atestată documentara 
orașului Satu Mare

La intrarea în sala a secretaru
lui general al par-.îu-p i-t-rea*» 
asistență apiaudă ». ovapwaaua 
îndelung.

Spectacol ui tema f ca • v — . ae 
Zare de țară, faumâ de tară. S*t- 

raar — Cerate Muenxră" a roaMI 
cele ma. bone Sar» amaCee r s 
j-Jdet : actori ai se-tuâog- r’găti 
si ~ag- a-» aje tea—- — de stat 
kmiV a de eri*eee sc car» ae 
că_T. .-eor calxxaje in anocie Sai- 
Ctor.ce «âtrărene cele -ma. rrpre- 
zentanve. aje caie.<r oe rrriură 
c.: Sa*u Mar* v Car* F i naC

Iar*, tratn ucraie r r~*ee pasrjsSe* 
car*- emeâ 9».r — de an a> 
pcțtev- u. roecăn.

La sfirs-tai speesaouujx. areas.- 
tor I s-a «ArsE ea Cor»
parte* tovM-ăsuuc.c*LarCe»-^earu

SKOPLJEOLIMPIADA DE ȘAH DE LA
A DESPRE TURNEUL LORI

HOCHEIȘTII CANADIENI
5

DIN EUROPA

OO

Oe rezultat U.R.S.S. a în-
văBB Polonia, astfel că diferența 
dtaâre principalele candidate la pri- 
■■I toc a rimas neschimbată.

Reprezentativa noastră a pierdut, 
iapă întrerupere, meciul cu Ceho- 
i tor ari r Gheorghiu a remizat cu 
■art (a S-a egalitate consecutivă 
ia uneai final), Ciocâltea cu Filip,

Rezultatul a 
Iui Jansa la 
Cehoslovacia

ale rundei :

LUCRĂRILE CONGRESULUI F.LD.E
Viitoarea Olimpiadă, in Franța

mg'1.; 7

■c.câ

a 3q
SXXZ

sărbătorirea
LUI A. BRUNDAGE

I

unei informări prezentate 
ce trezorierul federației, deficitul 
actual este de peste 15 000 de franci 
eivepeni.

Reporterii prezenți la Congres au 
remarcat absența campionului mon
dial Robert Fischer, care este și el 
membru al Biroului F.I.D.E.

iar Partoș cu Trapl. 
fost decis de victoria 
Ghițescu. Scor final :
— România 2*/2—l'/2.

In celelalte întîlniri
Argentina — Danemarca 2—2, Un
garia — Elveția 3*/2—V2, RF.G. — 
Suedia 2—2, Bulgaria — R.D.G. 
24/2—11/,, Olanda — S.U.A. 2—1 (1).

CLASAMENTUL: Iugoslavia 18, 
Ungaria 16’/2, U.R.S.S. 15*/2, Ceho
slovacia 14’/2, Spania 13’/2, ROMA
NIA și R.F.G. 13, Bulgaria 12'/2, 
Suedia 12, Argentina 11, S U.A. 10 
(1), Olanda 9,/2 (1), Polonia 9’/2,
R. D.G. 8, Danemarca 7:/2. Elveția 7.

Runda a 7-a programează urmă
toarele întîlniri : R.D.G. — Olanda, 
Elveția — R.F.G., Suedia — U.R.S.S., 
Polonia — Bulgaria, Cehoslovacia
— Ungaria, Danemarca — ROMA
NIA, Iugoslavia — Argentina,
S. U.A. — Spania.

I

PRAGA (Agerpres). — Terminînd 
la egalitate (3—3) cu echipa Ceho
slovaciei, în meciul disputat la 
Praga, selecționata profesionistă de 
hochei pe gheață a Canadei și-a 
încheiat turneul de șapte jocuri în 
Europa.

într-un interviu acordat la sfîrși
tul turneului, antrenorul echipei Ca
nadei, Harry Sinden, a declarat ur
mătoarele : „Turneul a fost extrem 
de util. Noi vom continua să efec
tuăm asemenea turnee în Europa, 
avînd 
tabiie 
Praga, 
dat o
ori echipa canadiană a fost 
tată de stilul de joc al formației 
cehoslovace. Hocheiștii cehoslovaci 
patinează rapid, execută des și co
rect „bodycheck-ul“.

ca parteneri cele mai 
selecționate. I.. meciul 
hocheiștii cehoslovaci 
puternică ripostă. De

redu
ce |a 
ne-au 
multe 
deru-
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Americanii la Roland Garros
în drum spre București

Remus Cozma, Antoniu Vasile și Gheorghe Ene 
au debutat victorioși la Dinamoviada de box

fală. ulttoeSe
Cacr.a a Ursa: 9

versarul a :
asculte —ur
mus Ooxsiia

SOFIA, 3 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). — In sala -Festi- 
valna" din capitala Bulgariei, a înce
put cea de a XlI-a ediție a „Dina- 
moviadei“ de box la care participă 
pugiliști din cluburile sportive Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia), Gwardia (Po
lonia), Dinamo (România), Dinam c 
(U.R.S.S.), Dynamo (R.D. Germană . 
Dosza (Ungaria) și Levski-Spartak 
(Bulgaria).

în prima reuniune a competiției au 
urcat treptele ringului și pugilisti de 
îa Dinamo (România). Ea categoria 
semimuscă Remus Cozma a boxat cu 
Slizlo (Ruda Hvezda). Deși dezavanta
jat de statura și alonja adversarului 
său sportivul român a inițiat, chiar 
de la început, atacuri prelungite, apli
când serii de lovituri Ia cap si corp, 
evitînd cu succes ripostele omului din

co
erau cite 
un avert:
pul, fapt ce a fo 
rea verdictului 
te In favoarea
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sni TCNMu 3 (Agerpres). — 
pe eșec, me al CJ.O„ Avery 

a fosî sărbâtont la Chi-
■ f * împlinirii virstei de 
am. A. Brundage, ales pre- 

' de onoare pe via;ă al C.I.O., 
■C- - -. f„ncț:a de președinte 
1 torului olimpic timp de 20

în declarația făcută zia- 
prezenu la aniversare, 

,-ndage ș;-a exprimat încre- 
viitorul Jocurilor Olimpice

■ adus și vor putea aduce o 
npe importantă la coopera- 
lemaț-. coală.

i

în timp ce Ilie Năstase se pregă
tea să se reîntoarcă la București, 
rivalul și viitorul său adversar, Stan 
Smith, se afla în compania co
echipierilor săi la Paris. Ajunsă joia 
trecută în Franța (cu excepția lui 
Smith, sosit vineri după amiază), 
echipa S.U.A., alcătuită din cei pa
tru titulari. Smith, Solomon. Gor
man. Van Dillen, plus cei doi ju
cători de rezervă, tinerii Dibbs și 
Gottfried, a disputat la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute o întîlnire amicală 
cu formația Franței pe care a în
vins-o cu 12—3. Apoi, s-a anunțat 
că tenismenii americani își vor 
continua antrenamentele pînă cînd 
vor lua avionul spre capitala 
României, miercuri sau joi.

..Scopul intilnirii cu jucătorii fran
cezi a fost acomodarea sportivilor 
mei. înaintea finalei 
cu terenul de zgură, 
semănătoare cu cele 
juca la București),
condițiile de joc specifice, ne-a de
clarat Dennis Ralston, căpitanul-an- 
trenor al echipei americane, după 
încheierea intilnirii. Jucătorii mei 
au reluat abia aici contactul cu a- 
ceastă suprafață de joc pe care n-au 
mai evoluat de aproape două luni, 
din semifinala „Cupei Davis" de la 
Barcelona.

— în lumina celor văzute la Ro
land Garros, în cursul meciului cu

— șansele 
Jauffret și 
reduse la 

jucător de 
?

o competiție 
Iată explica- 
slabe contra 
la intilnirea

Hills.
lui
pină 
mai rămin 10 zile

din România, 
cu mingile tă
cu care se va 
in general cu

TLRLL AUTOMOBILISTIC AL EUROPEI

VA TRECE PRIN ROMANIA
MCXCBEN*. 3 (Agerpres). — Cea 

oe-a lă-a ediție a Turului automo- 
r = : al Europei, care va începe 
$ — ca-a. măsoară 12 947 km și va 
caca 13 zile. Traseul a fost impăr- 

ia end etape. Participanții vor 
trece prm Milano, Grenoble, Barce-

Ion a,
Sofia,
Bratislava. Praga și alte orașe. La 
startul competiției vor fi prezente 
43 de echipaje din Iugoslavia, Italia, 
Franța. Olanda. Austria, Finlanda, 
Danemarca, S.U.A. și R. F. a Ger
maniei.

Lisabona, Veneția, Skoplje, 
București, Brașov, Budapesta,

POVESTIRILE SALATIEREÎ 15

Franța, — am întrebat 
lui Solomon, învins de 
Proisj» sînt într-adevăr 
zero pentru postul de 
simplu alături de Smith

— Solomon, cel mai tînăr jucător 
al formației noastre — a împlinit 
20 de ani la 17 septembrie — nu 
a fost prezent la nici 
de după Forest 
ția comportării 
francezilor, dar 
de la București
în timpul cărora tinărul student ar 
putea să-și regăsească forma ce i-a 
permis să 
Gisbert la 
mi-a dat 
acomodeze 
ca inainte.
voi face doar în ziua care va pre
ceda tragerea la sorți. Românii sînt 
favoriți la București, încheie Ralston. 
Nici unul din jucătorii mei n-a mai 
evoluat în Capitala română, deci 
condițiile sînt. practic, necunoscute 
pentru noi toți.

„Eu am fost de fapt la București, 
îmi povestea Stan Smith, campionul 
Wimbledon-ului și care a lăsat o 
impresie destul de bună aici. Fu
sesem cu doi ani în urmă, cu Ashe 
și Pasarell, invitați de români. Din 
păcate, o leziune la umăr m-a con- 
strîns la un rol de spectator. Tere
nul, pe cit am putut să judec a- 
tunci, mi se păruse diferit de zgura 
de la Roland Garros. Pe cit țin 
minte era tare alunecos. Dar neju-

se impună în fața lui 
Barcelona. Tom Gorman 
satisfacție. Pare să se 
mult mai bine cu zgura 
In orice caz, selecția o

cînd eu personal, nu mă pot pro
nunța cu siguranță".

Timpul surprinzător de cald, fru
mos și însorit din capitala franceză 
oferă americanilor posibilități ideale 
de antrenament la Roland Garros. 
„Jucătorii au sosit obosiți după dru
mul lung din California unde au 
concurat, cu excepția lui Solomon, 
la turneul de la Los Angeles, cîști
gat de Smith", afirmă Ralston. La 
această competiție Gorman s-a ca
lificat în semifinale, învins de 
Smith, Van Dillen s-a înclinat în 
fața australianului Carmichael, 
Dibbs în fața lui Ashe după ce ob
ținuse un meci-ball, iar Gotffried a 
pierdut la Hewitt.

„La Los Angeles am servit cel 
mai bine 
in finala 
mintește 
vorbăreț, 
în urma 
triva jucătorilor francezi. în schimb, 
Gorman, surîzător, îmi explică 
noua lui preferință pentru zgură, 
suprafață pe care nu putea să o 
suporte înainte.

în orice caz, echipa americană, 
după cele văzute la Roland Garros 
pare să aibă o șansă limitată con
tra românilor, deoarece, dintre toți 
jucătorii prezenți, Smith pare sin
gurul capabil de a marca, eventual, 
punctele necesare, contra lui Ilie 
Năstase și Ion Țiriac.

JUDITH ELIAN
L’EQUIPE — Paris

anul acesta. Vreo 13 „ați" 
contra lui Tanner“, îmi a- 
Smith. Solomon, de obicei 
se abține de la comentarii 
eșecurilor suferite împo-

A

In preajma finalei „Cupei Davis"
(Urmare din pag. 1)

Obstacolele puse în calea partanților in cursa pentru 
„Salatieră", întotdeauna mari, ar fi putut descuraja t»* 
multi dintre cei care au încercat emoțiile prtmutx start. 
Iată și explicația pentru faptul că numărul echipe.or etn- 
petitoare, în edițiile de început, a crescut destul de tent. 
Printre primele țări care și-au trimis reprezentanții in 
suprema întrecere a sportului alb s-a numărat și România 
Era în anul 1922. , . . , ,

Curaj deosebit pentru o țară fără veleități, pe a.ur.c:. .a 
un loc fruntaș în ierarhia mondială a rachetelor. Fără 
posibilități deosebite, sportul românesc fiind, in acea vre
me. lipsit aproape cu totul de sprijin oficial și tmpuMo- 
nat doar de eforturile citorva entuziaști. Pe seama acestui 
entuziasm și a dorinței sincere de participare trebuie pus, 
desigur, debutul acelei echipe de tenismer.: român:. care 
s-a prezentat Ia startul ediției a 17-a a „Cupei Davis".

Prima luare de contact n-a avut darul să răsplătească 
acest curaj Echipa română părăsea învinsă cu 5—O te
renul de la Eastbourne, mică localitate balneară ce pe 
coasta de răsărit engleză, acolo unde-și dăduse întfinire 
cu puternica reprezentativă a Indiei. Dar această petoță 
prezență românească în competiție n-a trecut nwjijse» wată. 
în cercurile de specialitate S-a remarcat, pe drept c 
dîrza rezistență opusă de campionul român Nicolae MW 
celor doi adversari indieni, pierzlnd unul din meciuri <Mp* 
cinci seturi de mare luptă. In contrast, la noi acasă, ves
tea participării tenismenilor români a trecut aproape ne
observată. Reluînd rezultatul din presa rtr zternl
„Ecoul sportiv" se întreba surprins : ,—și Comisia de tenis 
nu știe nimic ?“ Poate că nici nu știa, fiindcă tenisul, cn 
și alte sporturi, erau copii vitregi in sistemul de educație 
din acele vremuri.

Nicolae Mișu, (născut la 18 ianuarie 1893. trăind s: =z: 
la București), a fost, fără îndoială, marea personalitate a 
tenisului românesc din anii de pionierat El se remarcate 
și în turneele internaționale, în special cele de pe Coasta 
de Azur. A fost laureat în probele de simplu și cub::, 
la Monte Carlo, Menton. Nisa. Cannes S-a impus :.:ar 
în 1922) în turneul de la Bruxelles, apoi cele de la Hur- 
lingham și Hendon. Enciclopedia sportivă Larousse îl men

rocsâne, fa romele sale aoarițiL 
ie -.r rj tur derij fa ;928 (dar 
Belgia.» oentru a teca cu 1—4 
fa ruada ur-niteare. Cu doi ani 

este cansec-at și primul meci
pentru -Cuoa Da s* dăpetat la Buturești. pe terenul Te- 
nis-Clubciai Reuni-, aml? arde se i“.a si azi parcul Pro- 
g-esul. gazia tz«fifiuuaS a -rarilor fc-.ilniri de tenis 

i? italia -
Era o<: ndirea ♦tieiă a AfiriMor m-ndrțu în care avansa 
tenjsui mănese. la primii săi pași.

An fo«t ttcirvi lntEniri rnemtvafaile. chiar si in acea 
vreme. Ir. afară de acel meri tis'.-ga: In fata belgienilor, 
echipa lui Misu are o a tâmple remarcă' a pe bâtrinul sta
dion Roia-.d Garros, chiar fa compania -m-ușchetarilor* 
francezi. Era arul 1927. mcmer.t-iJ marei lor consacrări. 
In primul tur. Franța întrece România cu 4—1, faci nd

astfel primul pas spre Salatieră. Marele Borotra luptă din 
greu cu Mișu (6—2. 2—6, 6—4, 7—5) pentru a înscrie punc
tul, iar perechea Mișu—Poulieff face un joc frumos în 

nostru a 
neprezen- 

de neuitat 
— a fost

tul, iar perechea Mișu—Poulieff face un joc 
compania faimoșilor Brugnon—Borotra (punctul 
fost făcut după calificarea francezilor, Lacoste 
tindu-se în meciul cu Gieă Poulieff)- Un meci 
— după mărturiile culese de noi la Varșovia _ __
și acela jucat de echipa română în fața polonezilor, la ei 
a~asă. In 1930. Mișu si Poulieff cedează cu 2—3. dar sînt 
la un oas de victorie

O nouă echipă a României intră în arenă. în anul 1937. 
avînd în comoonența sa pe Cristea Caralulis și Arnulf 
Schmidt. F,i pierd net In fața Iugoslaviei — cu celebrii 
Punce și Palada în formație — dar în anul următor far 
un meci foarte sirius cu Anglia, la Harrogate <2—3). Ace
lași scor se înregistrează si la București. în 1939. în fața 
puternicei echipe maghiare condusă de Jo«ef Asbolh.

Sub noi auspicii începe oarticîparea eeh:pei României 
în marea competiție a te-isului- în anii de după Eliberare 
In primăvara lui 1948. B’-ure<t:u1 trăiește un meci de 
neuitat: echipierii români C. Caraiulis și tinărul Gh. V>- 
ziru — conduc cu 2—0. duDâ prima zi. în fața puternicei 
formații a Franței. «Hnp’.’să din M. Bernard si B. Des- 
tremeau. Iluzia unei victorii s-a spulberat însă de a doua 
zi. cînd francezii înscriu punct după punct, obținind ca
lificarea.

Adevărata înnoire în echipă se produce însă mai tirziu- 
în 1959, cînd concentrăm apar'ia unui nou Davi<-cuomân. 
alături de Gheorghe Viziru. Este vorba de Ion Tiriac, al 
cărui debut în echipă coincide cu o nretioasă victorie îmno- 
triva No’i Zeelande (3—2). românii fiind pentru orima oară 
prezenți în al treilea tur. A fost apoi rindul Iui Tiriac — pri
mul tenisman de mare anvergură ai acestor ani — să-și cau
te un partener adecvat TI găsește abia în 1966. cînd alături 
de el pășește In echipă Ilie Năstase. Era un nou meri 
cu Franța, la Roland Garros, pe care-I pierdem cu 4—1. 
dar ne cîștițăm noi simpatii. Văzind i-l oe Năstase. bă- 
trînul „Toto* Brugnon exriamă in tribună : „Acesta este 
campionul anilor viitori ! Numai Borotra avea, ca el. a- 
ceastă extraordinară anticipare a mingii, al șaselea simț 
al tenismanului—”. Prezicere confirmată. întru totul, azi.

Cu această pereche formidab:lâ de deschizători de pîrtii. 
tenisul rominesc începe să culeagă victorie după victorie 
Marile lor afirmări puteau începe încă în al doilea an 
al activității lor reunite.' Dar în 1967. spaniob'i San'ana și 
Gisbert (luxindu-și brațul la ultima minge cîșt'.gatăi smulg 
o v’ctorie in care nu mai credeau nici ei. Iar în 1968. 
după două meciuri cîstigate (4—1 cu Danemarca. 5—0 cu 
Norvegia), sorții ne aduc în cale echipa Africii de Sud 
și refuzăm să intrăm pe teren alături de sportivii unei 
țări care practică discriminarea rasială Marea performanță 
este amînată pentru anul următor tstorta ei o cunoaștem 
prea bine : 1969. Cleveland... 1971. Charlotte... De două ori 
în Challange-round !

Și acum, pentru a treia oară, alături 
americani. în confruntarea decisivă pentru 
rită lui Ilie Năstase și Ion Tiriac, „Cupa 
după 35 de ani în Europa...

iți apare marea finală a „Cupei 
Davis" de peste o săptămină ? 
Cu ce șause pornim și care îți 
este pronosticul ?

— Intr-adevăr, în aceste zile sin
gurul lucru care mă interesează este 
numai și numai pregătirea. E bine 
pentru varietatea antrenamentelor 
că vom beneficia și de colaborarea 
prietenului nostru, Jan Kukal. După 
cele cîteva zile de pauză simt ne
voia unui antrenament intens. De 
la Los Angeles și pînă la Paris 
nici adversarii noștri n-au mai ju
cat. Am văzut la televizor cîteva 
secvențe din evoluțiile lor în capi
tala Franței. Îmi e greu să mă pro
nunț. Oricum, toată lumea știe că 
meciurile de la București sînt la 
fel de grele și pentru noi și pentru 
americani. Dar, noi trebuie să fa
cem marele pas atît de așteptat de 

din România, să 
mult rîvnita „Sa
ca într-una din

Dennis Ralston,, 
oaspete, a spus

iubitorii sportului 
cucerim, în sfîrșit, 
latieră". Cu toate 
declarațiile sale 
căpitanul echipei

că la București îi este frică mai mult 
de... arbitri. Vom dovedi că sîntem 
de data aceasta mai buni, că pu
blicul românesc este animat de cea 
mai deplină sportivitate, că întîl- 
nirile se vor desfășura in condițiile 
celui mai desăvîrșit fair-play. Cred 
cu toată convingerea în victoria 
culorilor românești, cu 3—2 sau 
chiar 4—1.

— Indiscutabil, Ia ora actuală, 
întreaga atenție este polarizată 
în jurul celui mai mare eveni
ment al lumii sportului alb 
găzduit Ia București. După a- 
ceea insă ce va urma, care este 
calendarul viitoarelor competiții 
Ia care vei fi prezent ?

— Pînă la sfîrșitul anului voi lua 
startul la încă șase turnee : Barce
lona (16—22 octombrie), Edinburg, 
Paris, Stockholm, Londra și din nou, 
Barcelona (turneul campionilor). 
Dar deocamdată nu trăiesc decît 
pentru finala celei de a 61-a ediții 
a „Cupei Davis". Ce se va întîmpla 
dacă vom ieși învingători ? Nici nu 
vreau să mă gîndesc de pe acum.

In „Cupa municipiului București" 
STUDENȚESC 34—29STEAUA—SPORTUL

Ieri după amiază s-a disputat pe te
renul Ghencea — în cadrul Cupei mu
nicipiului București— întîlnirea de 
rugby dintre divizionarele A. Steaua și 
Sp. Studențesc. La capătul celor 80 
de minute de joc. ce au fost un ade
vărat recital rugbystic. militarii au cîș
tigat cu scorul dc 34—29 (16—9). Intil
nirea, care a fost arbitrată foarte bine

de către „debutantul" Emil Dumitrescu, 
a plăcut datorită dezinvolturii cu care 
au evoluat rugbyștii ambelor formații. 
Este greu de a evidenția vreun jucă
tor. Toți. împreuna cu brigada de ar
bitri. pot fi felicitați pentru spectacolul 
oferit. A fost un joc cum nu întîlnlm 
prea des nici în campionat

7 OCTOMBRIE: DECIZIE U.E.F.A. IN MECIUL 
PANATHINAIKOS—T.S.K.A.

lamentului. arbitrul intilnirii a stopat 
executarea penaltyurilor după ce s-au 
marcat cinci: trei (din trei) de Ț 9 K A 
și două (din patru) de Panathinaikos’. 
Campioana Greciei a făcut contestație 
și U.EiF.A. va lua o decizie. privind 
acest meci, la 7 octombrie. Este posi
bil să se dispute un al treilea

Este știut că echipa de fotbal Pana
thinaikos Atena a contestat meciul cu 
T.S.K.A. Sofia, disputat în cadrul ..Cu
pei campionilor europeni". învinsă la 
Sofia cu 2—1. echipa greacă a cîștigat' 
la Atena cu 3—2, deci scor egal (4—4), 
care s-a menținut și după prelungiri. 
Conform regulamentului s-au executat 
lovituri de la 11 m. Dar contrar regu-

ULTIMUL CONTRACT AL LUI PELE
joc.

(Va urma)

de tenismenii 
victorie. Dato- 
Davis“ revine.

Radu VOIA

RIO DE JANEIRO, 3 (Agerpres). — Ce
lebrul fotbalist brazilian Pele a semnat 
ultimul său contract de jucător cu e- 
chipa F. C. Santos. în cadrul căreia 
activează de 18 ani fără întrerupere. 
Contractul are o valabilitate de 2 ani. 
Pele a reafirmat căi toate sumele care-i

EUROPA—AMERICA DE

.revin vor fi alocate unui fond 
torare a oamenilor săraci. în 
Pele a specificat că va evolua numai 
în meciurile din cadrul campionatului 
național, precum și în partide interna
ționale amicale.

SUD 0—2, LA FOTBAL

de aju- 
contract

AmericaAseară, Ia Basel, a avut loc meciul de fotbal Europa 
de Sud, organizat în scopuri de binefacere.

După un joc spectaculos, sud-americanii au cîștigat cu 2—0 (1—0).
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