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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

la Uzina de utilaj chimic din Ploiești
Simbătă 14 octombrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită de lucru la Uzina de utilaj 
chimic din Ploiești.

Conducătorul partidului și statului 
a fost însoțit de tovarășul Gheorghe 
Pană, precum și de tovarășii Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice.

La intrarea în județul Prahova, 
secretarul general al partidului este întîmpinat ’ ' - • — -
prim-secretar 
de partid.

Intîlnirea
Ceaușescu cu
zinei ploieștene, a prilejuit un fruc
tuos dialog asupra problemelor ac
tuale șl de perspectivă, indicațiile 
date vizînd în primul rînd stabilirea 
unor măsuri pentru dezvoltarea și 
modernizarea acestei întreprinderi, 
astfel ca ea să realizeze în 
mai bune condiții sarcinile 
portante care îi revin în 
tualul cincinal. De altfel, și cu 
lejul vizitei anterioare făcute aici, 
în urmă cu un an, au fost fundamen
tate o serie de acțiuni de mare im
portanță care și-au găsit finalizarea. 
Dar, țînînd seama de hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului, care 
subliniază rolul esențial pe care îl au 
creșterea eficienței economice, ridi
carea nivelului tehnic al producției, 

. îmbunătățirea continuă a tehnologi- 
■- fior de fabricație și a calității produ

selor, este firesc ca problemele con
crete ale activității acestei uzine ca 
de altfel ale întregului sector al con
strucțiilor de mașini să fie abordate 
în această lumină.

Potrivit stilului de muncă propriu 
secretarului general, de a analiza la 
fața locului aspectele esențiale ale 
procesului de producție, de a se sfătui 
permanent cu muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cu specialiști, asupra con
dițiilor de muncă și de viață ale co
lectivelor, și de data aceasta, vizita 
de lucru a îmbrățișat o arie largă 
de preocupări, concretizîndu-se cu 
hotărîri de cea mai mare însemnă
tate. Ea a prilejuit, totodată, o nouă 
și grăitoare afirmare hotărîrii oa
menilor muncii de a înfăptui cu pa
siune și răspundere hotărîrile Con
gresului al X-lea al Partidului Co
munist Român și ale Conferinței Na
ționale a partidului, de a-și mobiliza 
toate forțele, în întrecerea patriotică 
în care este angajată întreaga țară, 
în scopul realizării cincinalului înain
te de termen. Este răspunsul entu
ziast pe care întregul nostru popor îl 
dă chemării partidului și acest răs
puns îl reprezintă faptele, succesele.

Vizita la Uzina de utilaj chimic 
începe direct în secțiile de fabrica
ție, unde se realizează instalații și 
utilaje tehnologice, diferite, printre 
care coloane de sinteză, schimbătoare 
de căldură, diverse cazane, agitatoa
re, autoclave, economizoare, destinate 
industriei chimice și rafinăriilor. U- 
zina are o capacitate anuală de 25 000 
tone. Drumul parcurs de colectivul 
acestei unități în anii care au tre
cut de la profilarea ei pe actualul 
tip de produse este convingător ilus
trat și de cifrele cuprinse în grafi
cele din incinta întreprinderii care 
arată o creștere continuă a principa
lilor indicatori. Numai în ultimii 2 
ani producția de utilaje chimice a 
sporit de 2 ori.

In hala cazangeriei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate 
procedeele moderne cu care sînt rea
lizate imensele recipiente. Controlul 
sudurilor se face aici cu ajutorul ra- 
dioizotopilor. Secretarul general al 
partidului se oprește în dreptul a nu
meroase utilaje, are discuții cu cadre 
de conducere ale întreprinderii, cu 
specialiștii din Ministerul și Centra-

de tovarășul Ilie Cîșu, 
al comitetului județean

tovarășului Nicolae 
harnicul colectiv al u-

si 
im- 
ac- 

pri-

la industrială de resort. Se aralâ, 
printre altele, că datorită faptului 
că producția întreprinderii nu este 
de serie prea mare, a fost necesară 
organizarea procesului de fabricație, 
în așa fel, îneît fiecare produs să fie 
executat Intr-un timp cit mai scurt 
și la un înalt nivel calitativ. Ținind 
cont de gradul de tehnicitate, echi
pele de muncitori au fost repartizate 
să lucreze un singur reper sau cel 
mult două asemănătoare, ceea ce a 
dus la specializarea lor. Ia creșterea 
productivității muncii.

Pe parcursul vizitei se constată
unele deficiențe In dotarea între
prinderii cu utilaje de înaltă tehnici
tate. Se subliniază că. deși uzi
na și-a realizat cu mijloace pro
prii o serie de utilaje im por* ante, 
nu au fost folosite toate forțele în 

aceasta, 
noi măsuri 
^C3ră mai 
jtomatiză riL

Secretarul general al partidului că 
indicații conducerii ministerului, a 
întreprinderii, organelor locale de 
partid să rezolve problemele organi
zării eficiente a fluxului tehnologie, 
ale folosirii raționale a suprafețelor 
de producție. în același timp, subli
niază necesitatea luării unor măsuri 
pentru prevenirea și combaterea zgo
motului la locul de muncă, pentru 
a se asigura cele mai bune condiții 
de lucru oamenilor. în ace.tă 
direcție se Indică o colaborare m-.: 
strînsă cu Institutul 
științifică și tehnică, 
zează o gamă largă 
de zgomot, care f>ot 
folos întreprinderii.

Se trece alături în 
gerie ușoară. Venind 
secretarului general 
tehnicianul Ion Popescu, secretarul 
organizației de jxartid raportează tev - 
rășului Nicolae Ceaușescu, in numele 
muncitorilor acestei secții, că între
gul colectiv este antrenat în ace<*.e 
zile pentru realizarea înainte de ter 
men a unor utilaje destinate indu< 
triei chimice. „Ne-am angajat că vor 
îndeplini cu cinste angajamentele, 
că vom face totul pentru ca cinci
nalul să-I realizăm în patru ar.i și 
jumătate în condiții de înaltă cali
tate. Secția 
tehnologice 
plicăm cu 
mijlocit la 
mașinilor și suprafețelor de produc
ție, la creșterea productivității mun
cii".

în curtea întreprinderii, secretaru
lui general al partidului îi sînt pre
zentate perspectivele de dezvoltare a 
unității, care are de făcut față unor 
sarcini sporite în anii următori, atit 
în direcția dotării unor combinate 
chimice din țară cit și pentru ex
port. Se află printre altele în con
strucție o hală modernă pentru scu- 
lăria uzinei, ca și noi ateliere me
canice.

— Trebuie să aveți în atenție, subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
tegrarea rațională în fluxul tehnolo
gic a tuturor sectoarelor uzinei și nu 
risipirea lor. Hala secției de rulmenți 
este amplasată prea departe ; nu este 
judicios folosită nici calea ferată u- 
zinală, iar depozitele de materii pri
me era necesar să fie în imediata ve
cinătate a secțiilor de fabricație. De 
altfel, există posibilitatea ca și mon
tajul schimbătoarelor de căldură să 
se facă afară, și nu în hală, așa 
cum se procedează în prezent

In continuare se vizitează secția 
de rulmenți, o adevărată fabrică a 
unității, a cărei producție este des
tinată instalațiilor de foraj, utilaje
lor chimice și altor mașini și agre
gate fabricate în țara noastră. Uni
tatea a intrat parțial în funcțiune la 
sfîrșitul anului trecut, urmind a-și 
atinge capacitatea finală de 1 800 
tone anual în 1975. Aici se realizea
ză aproximativ 280 tipodimensiuni

și-a
o serie de utilaje importai 

au fost folosite toate forțele 
această direcție. Paralel cu 
se impune luarea unor 
pentru extinderea pe o 
largă a mecanizării și ai

pentru creație 
unde se reali» 
de atenuatoare 
fi de un real

secția <3e cazan- 
ln întimpî rarea 
al partidului.

este fruntașă. Procedeele 
avansate, pe care le a- 
succes, duc în mod r.e- 
folosirea mai intensivă a
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AZI, ULTIMELE DOUĂ MECIUEl ALE FINALEI „CUPEI DAVIS"

VICTORIOASA LA DUBLU. ECHIPA S.U.A. CONDUCE CU 2-1!
BJE NĂSTASE SI ION ȚIRIAC. UN CUPLU DE NERECUNOSCUT. AU PIERDUT PARTIDA DE DUBLU LA UN SCOR FOARTE SEVER: 3-0(6-2,6-0,6-3) 

PROGRAMUL ZILEI TIRIAC-SMITH. NĂSTASE-GORMAN) ÎNCEPE LA ORA II. LA ARENA PROGRESUL

'A

Lzna

La festivitatea
o

de prezentare de iert pubiicui salutâ echipele finaliste ale ediției 19*2 a „Cupei Davisvarășul Nicolae Ceaușescu
plex de măsuri pentru calificarea 
ritm mai rapid a muncitorilor, p 
tru perfectionarea procesului de pre
gătire profesională a oamenilor mun
cii din această uzină, corelat cu ne
cesitățile din celelalte întreprinderi 
ale municipiului și județului, astfel 
îneît anual toate unitățile să fie com
pletate cu cadre cu temeinice cunoș
tințe. La înfăptuirea acestui plan de 
pregătire a cadrelor — indică secre
tarul general — să se aibă în vedere 
măsurile ce se iau în paralel pentru 
mecanizarea și automatizarea proce
selor de producție, în toate sectoa
rele economiei astfel îneît muncito
rii să poată deservi cu pricepere u- 
tilajele noi care vor intra în dota
rea întreprinderilor.

De asemenea, se impune o preo
cupare stăruitoare- pentru integrarea 
în procesul de producție a unui nu
măr mai mare de femei.

în încheierea discuției cu cadre de 
conducere din industria constructoa
re de mașini și industria chimică, 
secretarul general al partidului indi
că unele măsuri concrete pentru a se 
asigura livrarea ritmică și la terme
nele prevăzute în contracte a unor 
utilaje necesare combinatelor chimi
ce aflate în construcție sau în curs 
de dezvoltare în țara noastră. Se re
comandă. cu acest prilej, o mai in
tensă colaborare între Ministerul In- 
' : = triei Construcțiilor de Mașini și 

Ministerul Industriei Chimice, pen
tru ca toate cadrele de specialitate 
din aceste ramuri importante ale e- 
conomiei naționale să-și unească e- 
forturile, avi nd ca obiectiv creșterea 
eficientei economice a întregii activi-

la reprezenta, în cpi- 
unanună a celor ce 

urmăresc finala „Cupei Davis“, 
un moment de o importanță capi
tală pentru desfășurarea întregii 
întilniri. Pornite de la scorul de 
1—1, înregistrat în prima după a- 
miază de joc, ambele echipe aveau 
de luptat pentru un punct deose
bit de prețios, cu mare pondere 
în distribuția șanselor de victorie. 
Partida de dublu — totdeauna un 
moment crucial în întîlnirile pe e- 
chipe — avea să desemneze forma
ția în avans, cea care putea abor
da cu mai multă seninătate ultima 
suită de ■ confruntări, din & treia 
zi.

Evident, rezultatul acestui meci 
de dublu, atît de important, n-a 
fost cel dorit de noi. Mai mult 
chiar, el a fost o surpriză. Echipa 
română, care păruse multor spe
cialiști ca favorită, și-a .deziluzio
nat suporterii. Ilie Năstase și Ion 
Țiriac părăsesc terenul învinși în 
fața oaspeților. Stan Smith și Erik 
Van Dillen. înfrîngere neaștepta
tă mai cu seamă prin proporțiile 
ei, cuplul american impunîndu-se 
la scor sec, cu trei la zero. Este 
o revanșă pentru eșecul suferit de 
aceiași Smith — Van Dillen în 
Challenge-roundul de anul trecut 
și chiar o revanșă severă. De data 
aceasta, formația cîștigătoare n-a 
lăsat decit cinci ghemuri adversa-

rei sale, pe parcursul de num: 
oră și cîteva minute de joc.

Nu numai rezultatul cif.-ta înre
gistrat pe tabela de marcaj are 
darul să dezamăgească pe suporte
rii reprezentativei noastre, ci 
în special — maniera in care ea a 
fost învinsă. Pentru că această pe
reche de tenismeni pe care noi am 
considerat-o totdeauna situată la 
indici valorici superiori, a fost 
acum de nerecunoscut. Echipa care 
s-a arătat de atîtea ori 
batabilă a fost de data 
pradă ușoară 
De-a lungul i 
petiții, în 23 
susținute în 
chea română 
de trei ori ’ 
marca (1968), 
veland, cu S.U.A. (1969), iar ultima 
oară, la Sao Paulo, anul trecut, 
în finala inter-zone cu 
Dar niciodată tabela de 
indicat o diferență atît 
în defavoarea noastră.

Explicațiile înfrîngerii 
rește, greu de dat. Poate eclipsa 
de formă Pe care o traversează 
Năstase, sau insuficiența serviciilor 
lui Tiriac. Dar, mai cu seamă, 
momentul de vîrf atins de pere
chea americanilor în această oră 
d^ joc. Totul s-a conjugat, parcă, 
în a înclina balanța partidei spre 
partea adversă.

cvasi-im- 
aoeasta o 
adversari, 
de com-

i pentru
a cinci ani
de partide de dublu 
„Cupa Davis“, pere- 
a fost înfrîntă doar 
în meciul cu Dane- 
în finala de la Cle-

Brazilia, 
scor n-a 
de mare

sînt, fi-

ACEL „CEVA" CARE
NU IARTA PE NIMENI

I.E.F.S. A ÎNVINS CATEGORIC
ÎN DERBY ul BUCUREȘTEAN DE HANDBAL FEMININ

SPERANȚE IROSITE 
DIN PRIMELE
MINGI.

Desfâșurat ieri după amiază pe te
renul Tineretului din Capitală, 
derby-ul bucureștean de handbal fe
minin dintre divizionarele A, I.E.F.S. 
și Universitatea a atras un număr 
neașteptat de mare de spectatori dor
nici să asiste la un meci de nivel 
ridicat. Și așteptările n-au fost infir
mate, intrucît ambele echipe au dorit 
mult să obțină victoria, aruncînd în 
luptă toate resursele de care dispu
neau.

Partida a început în nota de evi
dentă superioritate a handbalistelor 
de la I.E.F.S., care au abordat în a- 
părare un eficient 4+1, anihilind-o 
prin Aurelia Costandache pe Simona 
Arghir, cea mai redutabilă aruncă
toare de la distantă a Universității. 
Tactica adoptată de antrenorul Bota 
s-a dovedit a fi neașteptat de bună, 
după 10 minute echipa sa conducind 
deja cu 6—1. înainte de a furniza 
însă alte amănunte privind desfășu
rarea partidei, se cuvine să subli
niem că rareori am avut ocazia să 
vedem la lucru — în campionat — 
o echipă cu un joc atît de rapid în 
atac, cti contraatacuri atît de fulge
rătoare șl eficiente (chiar șl cînd era 
vorba de faza a doua !) cum a fost 
ieri după amiază I.E.F.S.-ul. Aceasta 
fiind situația, handbalistele de la 
Universitatea în aceeași eclipsă de 
formă ca și în etapa precedentă — 
au trebuit să se mulțumească doar

cu incursiunile solitare ț 
dreaptă făcute de Doina 1 
rul se menține tot ti 
echipei I.E.F.S. (mia. 
23 : 9—3), pînă Ia pa 
rel reușind să se ap 
patru puncte : 9—5. R 
începe în aceeași 
a echipei din Deal: 
nu mai manifestă 
jzarte a jocului, îs 
avantajul grație foi 
portarului Irina Clim 
sita tea se apropie dă 
aceasta Ia trei goluri 
dar finalul de meci apa 
tabil formației IEF.S 
șează lejer in Inringăto 
de 16—10.

Principalele realizata

Horia ALEXANMESCU

ECHIPA DE FOTBAL
A ALBANIEI SOSEȘTE
LA 26 OCTOMBRIE

LA BUCUREȘTI
O telegramă din Tirana, din par

tea federației de fotbal din Alba
nia, anunță sosirea reprezentativei 
de fotbal a Albaniei, în vederea 
meciului din preliminariile cam
pionatului mondial cu echipa Ro
mâniei, de la 29 octombrie.

Fotbaliștii albanezi vor sosi pe 
calea aerului la București, în ziua 
de 26 octombrie. Din lotul celor 20 
de jucători anunțați fac parte 
printre alții, Dimela, Gjika, Ra- 
gaaei, Bizi, Tano, Cecet Cami, Ziu.

ZI, 0 ETAPA „FIERBINTE" [A Vll-a] 
ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

Azj vor intra din nou pe gazon 
echipele de Divizia A. Se pare că 
„polul ploilor* s-a mal mutat de 
pe meleagurile noastre și formați
ile vor beneficia acum de condiții 
mai bune de joc, ceea ce implică, 
desigur. *1 un fotbal de calitate, 
atît de așteptat.

Așadar, azi, la 
Vil-a (ce repede 
tă-ne aproape de 
lui !). cu meciuri interesante, cu 
partide de tradiție, într-un cuvînt, 
o etapă... fierbinte.

Am trăit s-o vedem șl pe-asta : 
după clasament, derbyul etapei se 
joacă la Petroșani între Jiul și 
C.F.R. Cluj (locul 4 cu 3 !). Așa e 
fotbalul, plin de surprize. Dar care 
meci nu e interesant ? Sport Club 
— Steaua, Dinamo — Steagul roșu,

start, etapa a 
trece timpul, ia- 
jumătatea turu-

A.S.A. - 
militarii 
mai mereu meciuri bune; pe sta
dionul din șoseaua Ștefan cel Mare, 
Dina mo, dornică de a nu pierde 
contactul cu plutonul fruntaș, va 
încerca să-i facă față liderului (și 
să-l detroneze), iar campionii po
posesc la Tg. Mureș într-un mo
ment nu prea favorabil pentru e- 
chipa lui Bone, care va încerca să

Petroșani : JIUL — C.F.R.
București : DINAMO — STEAGUL I 
Bacău: SPORT CLUB — STEAUA 
Tg. Mureș : A. S. ARMATA — F. C. ARGEȘ
București : RAPID — PETROLUL (stadionul „23 August") 
Constanta : FARUL — UNIV. CRAIOVA
Cluj : „U" - SPORTUL STUDENȚESC 
Arad : U T A. — C.S.M. REȘIȚA

Toate întîlnirile vor începe la ora 15,30.

F. G Argeș? La Bacău, 
bucureșteni au realizat

termine cu șirul neașteptatelor in
succese. Meci tare și la Constanța, 
între două echipe masive, cu bune 
comportări în ultimul timp. Iar 
Clujul găzduiește un derby studen
țesc cu două echipe de la subsolul 
clasamentului, care au primit îm
preună în șase etape, 30 de goluri. 
■Dar iată programul complet al e- 
tapei :

ROȘU (stadionul Dinamo)

A sa cum 
după acele 
deschiderii 
dea miilor pl .BL
cate speranțe intr-o reușită a echi
pei noastre. De la prima minge, 
servită din terenul advers de Ertk 
Van Dillen, inițiativa a fost me
reu de partea românilor. Retururi- 

» lui Ion Țiriac și ale lui Ilie 
iăstase îi 
escoperiți 

urcă repede Ia 0—40. Minge 
break! Van Dillen 
Prim servic 
handicap (15—W) pentru 
mingea imediat următoare 
nil să puncteze 1—0, primul 
cîștigat contra serviciului.

Ne vedem deja lâsînd în 
Pe adversari, ca imediat

a început partida — 
emoționante clipe ale 

festive — ea părea să 
de spectatori, justifi

Țiriac și ale 
găsesc de fiecare dată 
pe americani și scorul 

de 
un 
din 
la

reușește 
bun și reduce 

ca 
romă- 
ghem

urmă 
apoi să 

urmeze un semnal de atenție. Ti
riac fei pierde serviciul. 
Năstase greșise două 
cut:v. Deci. 1—1. Ca 
mul său tur de serve 
sâ realizeze punctul 
tate (1—2). încă de Ia început se 
remarcă marea eficacitate a adver
sarilor în fața fi leului unde, prin-

după ce 
mingi conse- 
apot la pri- 
i. Stan Smith 
fără dificul-

G COMARNISCHI 
Radu VOIA 

Fotografii : Th. MACARSCHi
(Continuare in pag a 4-a)

«
ocă nu iți faci iluzii, nu ai nici deziluzii, spune un alt 
proverb, ca să începem ați, ca și ieri, carnetul acesta cu 
un proverb potrivit noii situații în care se află acjm 
echipa României după jenantul eșec din proba de dublu, 
cîștigată net de prestigiosul cuplu american Smith — von 
Dillen, Rămine pentru ultima zi a tnUlniitî sonsa teoretică

de a cîștiga Țiriac la Smith și Năstase la Gorman, dar, firește, deți
nătorii „Cupei Davis" au un imens avantaj’ practic.

Adevărul este că am fost cu toții îndreptățiți sâ avem iluzii, pentn. 
că Năstase se dovedise, pinâ ieri, la fel de mare ca și Smith, prin 
evoluții și performanțe, împărțindu-și cu acesta cele două mari cam
pionate ale anului, Forest hills și Wimbledon Cuplul Țiriac — Năstase, 
deși se despărțise de un cn de zile, pentru diversele turnee de pe ' 
toate meridianele, rezista și se comporta totuși foarte bine în meciu
rile de „Cupa Davis". Anul trecut realizase acel furtunos 3—0 la 
Charlotte, în S.U.A., cu aceiași Smith și van Dillen, dar mult mai 
strins decit scorurile cu care s-au revanșat ieri americanii.

Si totuși, spectatori și telespectatori, sutele de mii de oameni 
care credeau intr-o victorie, cunoscători și necunoscători au fost decep
ționați de ușurința cu care Ilie Năstase și Ion Țiriac cu fost învinși 
ieri de adversarii lor. Cuplul român atit de apreciat a fost de nere
cunoscut, a-.tionînd cu mult sub posibilități fără personalitate, de multe 
ori fără vlagă, in așa fel incit in trei seturi a realizat numai 5 ghemuri.

Scontam cu toții că ziua a doua ii va ambiționa la maximum 
pe jucătorii noștri și in special pe Năstase. Spectaforii de ieri au fost 
emoționanți în primirea caldă, tonică, făcută mai cu seamă lui Năstase, 
în dorința de a-l ajuta pe acesta să treacă mai ușor peste infrin- 
gerea din debutul competiției, 
sprijin, am putea spune fără precedent, 
ționeze pe Năstase, să-l facă să vrea, 
De indată ce el n-o putut să depășească nivelul de joc din meciul 
cu Smith, bo. dimpotrivă, să-l scadă pînă într-atît incit să devină de 
nerecunoscut, înseamnă că infringerea în fața lui Smith n-a fost un 
simplu accident, ci dovoda concretă că asul român, care a cucerit 
lauri pe aproape toate terenurile din lume, nu s-a pregătit corespun
zător pentru această intilnire de „Cupa Davis". Dacă s-a pregătit 
prea puțin sau prea mult, e greu de apreciat acum, la cîteva ore 
după înfrîngere, probabil că se va stabili în curînd. După lincla si 
premierea de la Forest Hills (11 septembrie 1972), Ilie Năstase a 
moi jucat turnee'e de la Seattle (17 septembrie), și Los Angeles (la 
21 septembrie, fiind eliminat de Tanner), ca să revină din Statele 
Unite, in țară, la 2 octombrie, după o escală în Europa. Sosit la 
București, atit el cit și Tiriac ou urmat un program de pregătire in 
comun, cu antrenamente zilnice tari și îndelungi cu cehoslovacul Kukal, 
firește in dorința de a se pregăti cit mai bine, de a recupera eventual 
din zilele fără antrenament și agitația cotidiană din București. Probabil 
că dozajul n-a fost corespunzător după cum se constată pînă acum, 
in specioi pentru Năstase. De altfel, ritmul pregătirii, dozajul și mai 
cu seamă vaiorificorea antrenamentelor la datele concursurilor este o 
slăbiciune generală în activitatea noastră sportivă, care a dăunat mult 
sportivilor români și la Jocurile Olimpice de la Miinchen.

lată că și acum se plătește scump forma slabă a lui Ilie Năstase 
intr-un moment, am putea spune unic, pentru o performanță de răsunet 

ultimelor
Mai 

o șansă 
Năstase, 
tribune, mai avea incă resurse in revenirea dublului nostru, chiar dună 
două seturi pierdute un optimism poate j’uvenil. dar cu frumusețea 
lui, la care, dacă s-ar adăuga de către antrenori și sportivi cuantumul 
de pregătire corespunzător, s-ar cîștiga enorm în sportul nostru. Din 
păcate, acest „ceva", ignorat de multe ori, pregătirea corespunzătoare 
nu iortă pe nimeni, oricit de mare ar fi...

Fără doar și poate că un asemenea 
nu putea decit so-l amb>- 

să poată redeveni el însuși

cucerirea .Cupei Davis’, căci trofeul se află acum, în ziua 
două .simpluri", aproape in posesia americanilor.
rămine acea cîtime de neprevăzut care să ofere lui Tiriac 
împotriva lui Smith și apoi să se spere iar in revenirea lui 
acest optimism de o natură cu totul specială care ieri, în

Aurel NEAGU

UN COPIL ASCULTĂTOR, VAN DILLEN
Ieri, pe Progresul, in timpul fes

tivității de prezentare a echipelor, 
am simțit un frison în tribune. Era 
o liniște nefirească, deși Ilie Năs- 
tase și Ion Țiriac se aflau pe te
ren. Frisonul avea insă o altă sur
să. Sursa se numea Cristian Țopes- 
cu, crainicul festivității de prezen
tare. In momentul în care Cristian 
a anunțat că Stan Smith și Van 
Dillen nu se află pe teren, ei fiind 
ocupați cu încălzirea, pe un teren 
mărginaș, tribuna a avut o ijituiție 
specială. Noi ne aflam în fața o- 
biectivelor televiziunii, în fața fo
tografilor color șl alb-negru, omi- 
țînd o chestiune de fond : aceea că 
un meci începe mult mai devreme, 
în vestiar sau chiar mai înainte.

Au urmat aplauzele. Tribunele au 
în vestiar 
Năstase și 
lutați prin

Apoi au 
Van Dillen. în sacourile lor negre. 
Tribuna și-a făcut datoria, aplau- 
dindu-i.

sau chiar mai înainte, 
ion Tiriac au fost sa- 
scandări de încurajare, 
apărut Stan Smith și

Și a început meciul. Se aflau față 
în față învingătorii fi învinșii de 
la Charlotte. Am uitat cu toții, pen
tru o clipă, că Stan Smith și Van 
Dillen sînt finaliștii ultimului Wim
bledon. Am uitat cu toții că meciul 
de la Charlotte s-a jucat intr-un 
moment în care finala era, de fapt, 
jucată. Ne-am reamintit doar că 
Iile Năstase șl Ion Țiriac au cîș- 
tigat clndva un Roland Garros și 
au ajuns în finală, la Wimbledon. 
Ne-am amintit, pe neașteptate, că 
Van Dillen este un copil firav, care 
nu seamănă prea mult cu atletul a- 
merican.

Partida de dublu, cea care anun
ță „apusul sau zorile celei de a 
treia zile", a început o dată cu a- 
pariția norilor pe cerul pînă ieri al
bastru. Serviciul lui Ilie a conti
nuat să ne poarte cu dorul spre 
Wimbledon sau Forest Hills. Țiriac 
a încercat să acopere spațiile mult 
prea generoase ale echipei noastre. 
In acest timp, Stan Smith, zimbea, 
ca un arbitru de loc interesat. Sin-

gurul care juca realmente era co
pilul firav Van Dillen.

Rezultatul îl cunoașteți. Mi-e greu 
să-l reamintesc, pentru că depășește, 
pînă și cercul surprizei.
_ De ce am pierdut această parti- 

ce am pierdut-o 
scor atît de as-

că de dublu ? 
(mai ales) cu 
pru ?

învingătorul
Dillen, care e ___ ___  ____ __
copil firav. învingătorul de ieri a 
fost nici mai mult nici mai puțin 
decît aghiotantul cuminte al capo
ralului Stan Smith.

Cine este acest Van Dillen ?
Biografia lui spune că a cîștigat 

ctndva campionatul de juniori al 
Statelor Unite ale Americii. Ca 
orice copil victorios, a visat și el 
să ajungă, cîndva, ceea ce Tilden 
și Donald Budge au

De 
un

teri a fost Vande ___
mai mult decit un

reprezentat

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 4-a)
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IOSIF RITTER LA CEASUL CONFESIUNILOR
Am acordat „11“ metri fără șovăire ca să păstrez integritatea fotbalului
Pentru mine n-a existat <^avantajul> terenului

POVESTEA USEI
MEDALII OLIMPICE
Una din marile surprize ale Olim

piadei recent încheiate, a fost vic
toria americanului Frank Shorter 
în proba de maraton. Medalia de 
aur obținută de acest atlet are o 
poveste deosebit de interesantă. 
Iat-o :

în cursul lungilor și plicticoaselor 
antrenamente, Frank dădea semne 
de oboseală și renunța adesea la 
cota zilnică de kilometri ce și-o 
impusese s-o parcurgă. De fapt, nu 
era vorba de o oboseală fizică, ci 
de izolarea morală, specifică aler
gătorilor de distanțe lungi. I-au 
venit în ajutor întreaga familie, 
prietenii și vecinii. Zilnic, două- 
trei mașini au început să-l înso
țească pe parcurs, originalii supor
teri schimbînd glume cu atletul, 
difuzîndu-i muzica preferată, încu- 
rajîndu-1 sub cele mai diverse for
me. Soția sa, Doris, sprinta foarte 
adesea alături de dînsul, spre a-i 
imprima un ritm mai alert, îl 
cronometra, se ocupa de alimentația 
și igiena necesară lungilor antre
namente. Shorter a început să obți
nă timpi din ce în ce mai buni, 
astfel că a reușit să fie selecționat 
în echipa olimpică a S.U.A., iar în 
final, el, marele necunoscut, să 
cîștige cursa.

întors în patrie, el a dăruit me
dalia de aur olimpică soției sale, 
care la rîndul său a oferit-o școlii 
medii din mica localitate de la pe
riferia Dallas-ului, unde locuiesc.

căci nu pot sta in... tribună"! 
sever, mai ales in acordarea lovitu
rilor de „11“ metri.

— Regulamentul e clar. Orice In
fracțiune comisă în suprafața de pe
deapsă duce la acordarea loviturii de 
11 metri. Iar regulamentul este ace
lași ți pentru oaspeți și pentru gaz
de...

— Cum se explică intransigența și 
curajul de a acorda aceste lovituri de 
pedeapsă, chiar împotriva... gazdelor 7 

Eu am iubit mult fotbalul ți 
am devenit arbitru am dorit 
apăr onoarea și integritatea, 
dumneata, exista și, din păcate, 
există mentalitatea „avantajului

Acum nu mai merg la fotbal
Acum citva timp, într-o seară de 

duminică, Iosif Ritter a intrat în casă, 
și-a sărutat soția ți copiii care îl 
așteptau cu masa pusă, și, căutînd să 
pară vesel, a mărturisit :

— Gata 1 Azi am arbitrat ultima 
partidă de fotbal!

Și-a scos apoi fluierul, acel mi
nuscul obiect care nu de puține ori 
declanșase mari furtuni în tribune și 
pe teren, și l-a așezat într-o vitrină 
unde mai străjuiau tot felul de cupe 
și ecusoane. Cei din jurul mesei tă
ceau, emoționați și ei parcă de so
lemnitatea clipei, neindrăznind să se 
apropie de supa ce aburea in castron. 
După clteva clipe, însă, glasul so
ției avea să alunge melancolia ce 
plutea în cameră :

— In sfirșit, de acum încolo, voi 
fi cea mai fericită femeie din Timi
șoara ! Vom petrece duminicile 
preună... Destul ai pribegit pe 
nuri aproape 30 de ani.

...Da. 
bine de 30 de ani, Iosif 
închinat viața fotbalului, 
ca jucător, pină în 1956 
arbitru pină acum citeva 
s-a retras, la limită de

— Ca jucător, ai fost considerat un 
om de forță, din categoria celor care 
iși iau adversarii „cu fulgi cu tot". 
S-ar părea deci, că promovarea du- 
mitale ca arbitru, ar fi însemnat ra
iul pe pămint pentru fundașii „duri".

— Am fost adeptul jocului bărbă
tesc, e adevărat. Socoteam întotdea
una ca o datorie de onoare să nu las 
„poteci" deschise pe partea mea. Dar 
eu atacam uri nd de mijloace îngă
duite de regulament : cu pieptul. 
Deci toți care vedeau mai tîrziu în 
mine un prieten al „durilor", s-au 
înșelat. Am stint întotdeauna, cred, 
să fac deosebire intre un joc hotărit, 
energic, ți atacul neregulamentar, cu 
mijloace neingăduite.

— Care crezi că e principala ca
litate a unu: arbitru ?

— Să fie cinstit, ferm și curajos. 
Și mai ales să-ți astupe urechile la... 
intervențiile tribunei.

considerat un arbitru

cînd 
să-i 
Vezi 
mai __ ___ ,_ ____  ...._..__ ___
terenuluiK Asta înseamnă că echipa 
gazdă își poate permite orice, avind 
convingerea că arbitrul, aflat sub 
presiunea tribunelor, va mai închide 
ochii. Eu n-am tolerat acest lucru. 
Ambele echipe trebuie să pornească 
de pe poziții egale, Ia luptă, pe orice 
teren ar juca. Altfel, însuși sensul 
întrecerii ar fi denaturat. Gazdele și 
oaspeții sînt supuse acelorași rigori 
ale regulamentului.

— N-ai avut niciodată vreo ezitare 
cînd ai luat cele mai grave decizii ?

— N-am șovăit niciodată. Intr-un 
joc Ia Craiova (Universitatea — 
litehnica Iași) am acordat patru 
vituri de pedeapsă iar prima a 
executată de... oaspeți. Ieșenii 
ratat și victoria a revenit craioveni- 
lor cu... 5—0 ! Știam că fluierul meu 
va dezlănțui iadul pe pămint. Dar 
n-am ezitat niciodată. N-am fost as
pru numai pentru a face paradă. 
Ași am simțit eu că trebuie slujit 
fotbalul. Cu fermitate și chiar sa
crificii... De vreo patru ori, am fost 
scos de pe stadion, sub protecția mi
liției. Iar o dată șoferul a mărturi
sit : — V-am scăpat, tovarășe Ritter, 
dar eu n-aș fi avut curajul la 0—0, 
să acord in ultimul minut penalty 
împotriva... gazdelor.

— Ai fost mulțumit întotdeauna de 
„stelele" primite ?

— Cinstit vorbind, un arbitru nu-i 
stele. Tot 
trei sau... 
pentru el

avut

Po- 
lo- 

fost 
au

îm- 
tre-

tră turistică, ajunsă la un sfert de 
secol de activitate.

mai 
și-a 
întîi

pen- 
con-

Text și fotografie :
Sebastian BONIFACIU

de orientare turistică, un 
de sportivi, antrenori §i acti- 
din tara noastră a efectuat o

Acesta-i adevărul. De 
Ritter 
Mai 

și apoi ca
luni, cînd 

vîrstă...

satisfăcut decît cu „cinci" 
ce e sub cinci — patru — 
nici o stea — reprezintă 
același lucru : o nereușită.

0 DIPLOMĂ

EXCURSIA S-A SOLDAT

ecrr.pa 
din

amertcan de la Eugene, 
t Taylor, clasat al treilea

sa citească scrisori, astfel că aș ti bu
curoasă să-i transmiteți tiv. urarea mea 
de succes, acum și in viitor. Păcat că 
nu găsim să cumpărăm fotografii ale 
acestui mare campion**. Lipsa ce 
tivâ. In această direcție, este, 
văr. supărătoare. Dacă na ne-a 

i propagandistică a lt 
la cea financiari, și 

motivele ca Steaua 
aparține Kăstase. 

x! Ia d-spcnpa s= 
KAstaae — b~ *-*r|tet. 

iccraLa aeesnra.
kGC. COMUNA BAPCA- fost rentltatal Oretre 
Smith, tn nona cărata 

Turn «11 eatupâoni- 
Chiar dacă m 

dimineața.

Cu prilejul campionatelor mon
diale 
grup 
viști 
excursie în Cehoslovacia pen*ru a 
urmări întrecerile așilor hărții și 
busolei. Dar, în ajunul disputării 
primelor probe ale „mondialelor", 
s-a organizat, acolo, un concurs 
„deschis" (i-am putea spune un 
,.cpen“ ideal) la care a putut par
ticipa orice pasionat al acestui 
sport. Au luat startul, în acea di
mineață, aproape 640 de persoane 
(de la 13 la peste... 70 de ani) ve
nite la Stare Splawy ca spectatori 
dar care nu au ezitat să plătească 
o taxă de participare și harta 
tru a încerca emoțiile unui 
curs.

Competiția — care n-a 
deloc aspectul unei simple plimbări 
•— ne-a oferit satisfacția de a o ve
dea pe maestra sportului Georgeta 
Liță (fostă. în repetate rîndtțri, 
campioană a țării) ureînd pe po
diumul de premiere întrucît a ter
minat pe locul II în categoria sa.

Fotografia o înfățișează pe Geor
geta' Liță primind diploma oferită 
de organizatori, diplomă ce ono
rează și pe această excelentă spor
tivă dar, totodată, orientarea noas-

VASILE POPA. VASLUI. C_L3 
nu rămîne în posesiunea defin 
nici unei țări, d trece (sau r.u trece n 
de Ia o țâră la a-ta, in rjncție zultatul finalei. Evident, odată și 
nu va mai fi loc de gravat pe 
numele finalistelor. Dar — — asta se va întâmpla în ju 
2 000. Deci, victorii să obține 
unde să le înregistrăm s-ar

VIOREL CIOATA. ORAȘUL BALAN. 
„Vă rog a-mi spune vârsta exactă a 
lenismanului american Stan Smith, pen
tru a Încheia o contrazicere eu un co
leg". De ce T Vreți să începeți alta ? 
Smith va împlini, în decembrie. 26 de 
ani. Este cu cinci luni mai mic decit 
tlie Năstase. Ați crezut, probabil, că e 
mal In vîrstă. Din cauza... părului.

Retruîairtest 
împotriva faptul 
vă să fie a’că tui 

unui singur ciub. în- 
tr-un r.ed reia, naționala noastrf
a fost, de fapt, echipa Chinezul din Ti
mișoara. iar !n l>5o. la Belgrad, au e- TRISTA POVESTE

ION ANDREI, BUCUREȘTI. Nu m-am 
gindit să țin șl o evidență a meciurilor 
pe care le-a susținut Dumitru Popescu, 
sub culorile Stelei. Dar vă pot răspun
de — fără a apela la serviciile noastre 
de documentare — că a susținut cel 
puțin de... 10 ori mai multe meciuri 
decît pretinde prietenul dv., care a re
dus cariera de stelist a lui Dumitru Po
pescu la maximum... 5 jocuri. El a 
fost, cîțiva ani, unul dintre oamenii de 
bază ai acestei echipe...

I. COSERIU, ARAD, Ați angajat două 
pariuri : 1. Că Suciu, portarul Sportului 
Studențesc, n-ar fi Jucat niciodată la Crișul. Victoria este de partea dv. ! 2. 
Că Lucescu ar fi venit la Dinamo, de

sînt

dificilă
— Fe-

teren

— Cine au fost jucătorii care ți-au 
dat cel mai mult de furcă ?

— La ceasul acesta nu mai 
supărat pe nimeni...

— Cine nu iți punea probleme ?
— L-am apreciat mult pe Dobrin, 

care în teren e foarte corect și res
pectuos. Apoi pe Hălmăgeanu, Săt- 
măreanu, Anca etc.

— Care a fost cea mai 
partidă arbitrată ?

— Nu e una ci două : Ajax 
nerbahee, la Istanbul, pe un
impracticabil, și finala Ț.S.K.A. — 
Levski cînd am acordat două „pe- 
nalty-uri" împotriva Ț.S.K.A. și am 
eliminat doi din jucătorii săi. A în
vins Levski cu 3—1.

— Cine crezi că sînt cei mai buni 
arbitri români, la ora aceasta ?

— G. Limona, N. Petriceanu și A. 
Bentu. Otto Anderco începuse foarte 
bine, dar de la o vreme, „bagheta" 
sa tremură. Probabil, însă, că își va 
reveni.

— Dar dintre arbitrii străini, pe 
cine preferi ?

— Pe „Pompierul din Siracuza" (Lo 
Bello) pe care l-am și cunoscut 
sonal. Un om de o autoritate și 
ste ireproșabile.

— încerci un regret, acum 
te-ai retras de pe teren ?

— Drept să-ți spun, sînt atît
trist uneori, incit nici nu mai vreau 
să merg la stadion ca să văd meciu
rile... Cea mai cruntă pedeapsă este 
să stai în tribune, după ce ani la 
rînd ai fost pe gazon, ca jucător și 
arbitru... Am iubit atît de mult fot
balul. Intrebați-i pe jucători... Une
ori, furat de joc. uitam că sînt ar
bitru și apreciam o fază frumoasă : 
„Bravo, băieți... Admirabil..."

Atunci vorbea Ritter... fostul jucă
tor de la C.F.R. Timișoara...

George MIHALACHE

LIMITELE REZISTENȚEI

FIZICE IN SPORT

per- 
cin-
cînd

de

Posibilitatea introducerii probei 
feminine de 3 000 m. plat în pro
gramul jocurilor olimpice a dat naș
tere la multe discuții, oponenții 
fiind de părere că efortul fizic ce
rut de această întrecere ar depăși 
posibilitățile atletelor participante. 
Numai că realitățile sportului actual 
vin să contrazică o asemenea părere. 
Sportivele de azi sînt capabile să 
acopere în condiții normale și dis
tanțe mai lungi. O foarte tînără 
atletă americană Caroline MacDo
nald din El Canyon (California), în 
vîrstă de 12 ani, parcurge chiar 
distanța maratonului, în timpul de 
3,37,04. Ea se bucură de o sănă
tate perfectă și se dezvoltă normal.

ȘTIAȚI CA
...la Kiiln a avut loc „Campiona

tul mondial de maraton al vetera
nilor" ? La startul acestei probe 
s-au prezentat 550 de concurenți 
care depășiseră vîrsta de 40 de 
ani. Victorios a terminat englezul 
B. Waisham, în 2h 24'59”, timp 
care i-ar fi permis să se claseze 
intre primii 30 la Munchen.

..ce! mai scurt meci de box din 
lume a durat 10 s și 5 zecimi in
clusiv numărătoarea ? Protagoniștii 
acestuia au fost Al Couture (învin
gător prin ko) și Ralph Walton și 
s-a disputat la 24 septembrie 1946.

...cea mai mare viteză atinsă de

un
Ea

• ••

este de 204,778 km/h ? 
realizată de Jose Mei- 
a rulat în spatele unui 
special amenajat.
Wirkola fost campion 

la sărituri
cu schiuri se

de la 
remarcă

ciclist 
a fost 

fferet care 
autoturism

...Bjoern 
mondial 
trambulină
mereu și la fotbal ? La 29 de ani el 
joacă Pe post de fundaș în echipa 
campioană a Norvegiei, „Rosenberg 
Trondheim", fiind foarte apreciat.

...arbitrul de fotbal Lo Bello este 
membru al Parlamentului italian ? 
Pe terenurile de fotbal este greu, 
însă, să i se asigure... imunitatea 
parlamentară.

voluat 
tort de 
noastră 
Georgescu

ln echipa națională... 11 jucă- 
la C.C.A. (Steaua), în formația 
mai Jucind Szoke (Dinamo) și 

(Rapid).
FICSA, COMUNA POIANA 
Dacă Munteanu ar fi Înscris 
minut al prelungirilor me-

la Metalul. Vă înșelați : de la știința I 
Sportul Studențesc. Vorba aceea : ce-ați 
luat pe mere, ați dat pe pere ! Mulțu- mlți-vă. în viitor, cu un singur pariu I

FLORICA ZOGOREANU, COMUNA 
SOMOSTELNIC. „Nu numai tinerele șco
lărițe îi scriu l»ti Năstase, ci, iată și eu, mamă a trei fetițe, știu că n-are timp

MATEI 
STAMPEI, 
in ultimul ciului de ia Sofia, dintre Levski Spar
tak și Universitatea Cluj, echipa noastră 
se califica direct, avind un gol in pius 
marcat în deplasare.

P. KIVANCSI, ORADEA. 1. De unde provine numele fostei echipe de fotbal. 
Ripensia ? De la numele de acum două 
mii de ani ale fostei provincii romane. 
Dacia Ripensis. ce se întindea pe me
leagurile de azi ale Banatului. 2. Nu 
sintețl de acord cu cele scrise de noi : „Boxerul turc și-a expediat adversarul 
la podea, fapt care a contat decisiv In 
darea deciziei". L-ați întrebat și pe P. 
Mihelfl, decanul arbitrilor de box din 
Oradea, care v-a spus că. in boxul a- 
mator. căderile la podea nu au va
loare de punctaj. Este adevărat. Dar, 
dincolo de stipulările regulamentului, 
knock-down-ul impresionează, lnfluen- 
țind in bună măsură decizia, mai ales 
intr-un meci foarte strins. Dacă Mihelfl 
vă spune că, la el. knock-down-ul nu 
Însemnează nimic, să nu-1 credeți. Pu- 
neți-1 să jure ! în altă ordine de Idei, 
m-a amuzat Încheierea dv. legată de 
răspunsurile la scrisori : „Cu respect 
și răbdare". Să recunoașteți că n-ați așteptat prea mult 1

Ilustrații : N. CLAUDIU

Prima zi a întrecerilor atletice de 
la Munchen a fost marcată, dacă vă 
amintiți, de o mare surpriză, ciu
dată și multă vreme inexplicabilă : 
absența de la startul sferturilor de 
finală ale probei de 100 m a record
manilor mondiali Eddie Hart și Rey 
Robinson. S-au făcut multe specula
ții pe marginea acestei întîmplări, 
ajungîndu-se pînă la a se afirma că 
Hart și Robinson nu s-au prezentat 
de teama întllnirii cu Valeri Borzov, 
sau că ar fi fost victimele unui sa
botaj. Iată, potrivit revistei america
ne Sports Illustrated, cum s-au pe
trecut lucrurile in după amiaza zi
lei de 31 august.

întorși dimineața in satul olimpic 
după desfășurarea seriilor, Hart, Ro
binson și Robert Taylor erau con
vinși că vor alerga „sferturile" ’n^ 
jurul orei 19, după seriile de 10 00: W
m. De aceea, poate, au fost văzuți, 
la ore cînd ar fi trebuit să se odih
nească, jucînd minigolf (Hart și Tay
lor) sau lup'indu-se cu prlnzuri pan
tagruelice. Numai că programul pe 
care îl știau de la antrenorul lor 
Stan Wright era vechi de 18 luni și 
fusese de mult schimbat. Noul pro
gram — cu „sferturile la sută" la ora 
16,30 — era cunoscut de toată lumea 
în afara lui Wright și a elevilor săi-

După amiază, pe stadion, primul 
care se îngrijorează de absența sprin
terilor este Lee Evans, care pleacă 
din tribună spre terenul de încăl
zire. Aici ii vede pe David Wottle 
pregătindu-se pentru seriile la 800 
m. „Unde sint sprinterii" ? întreabă 
Evans. „Nu știu, de obicei ne încăl
zeam împreună, acum nu-i văd". 
Evans iși dă seama că undeva e o 
greșeală și pornește în fugă spre sa
tul olimpic aflat la aproape un kilo
metru și jumătate. Ajunge ln sat, 
dar află că sprinterii, împreună cu 
antrenorul lor au plecat de 2—3 mi
nute. „Niciodată nu am alergat atît 
de repede o distanță așa de mare", 
avea să spună mai tîrziu Evans, de
zolat că eforturile sale au fost za
darnice.

Tntr-adevăr, Wright, Hart, Robin
son și Taylor porniseră agale spre

VARIETĂȚI ® VARIETĂȚI • VARIETĂȚI • VARIETĂȚI
adevărul istoric

Se pare că Dick Fossbu- 
rry nu este inventatorul 
stilului care îi poartă nu
mele. Creatorul acestui 
mod de a aborda ștacheta 
la săritura în înălțime a 
fost austriacul Fritz Pingl. 
care în anul 1957 a sărit 
prin procedeul denumit 
azi „flop" 1,96 m„ stabi
lind un record al tării 
sale. Mai apoi Pingl a re
nunțat la acest mod de a 
sări, socotindu-1 prea pri
mejdios în condițiile ab
senței unei saltele elas
tice.

s-au terminat operațiile 
de înlocuire a gazonului. 
Ar părea un simplu eve
niment local, dacă gazo
nul înlocuit azi nu ar fi 
avut o vechime de aproa
pe 160 de ani, fiind plan
tat în anul 1812. Pe acest 
teren amenajat în acea 
epocă pentru cricket, s-a 
antrenat și ducele de Wel
lington, învingătorul Iul 
Napoleon.

COMPENSĂRI EDILI
TARE

PESTE 150 DE ANI

Pe terenul 
„Lords", unul 
mai vechi din

stadionului
din cele

Lopdra

Campionul finlandez 
Vaatainen, marea revela
ție a europenelor de atle
tism de anul trecut, nu a 
confirmat așteptările la 
Munchen. In schimb con
cetățenii săi din Pilpola, 
%u ținut «ă-i atenueze de-

zamăgirea, alegîndu-1 con
silier municipal. Cum a- 
cest oraș este întins pe o 
mare suprafață, alegerea 
unul campion pe distanța 
de 10.000 m. în calitate de 
consilier, apare destul de 
nimerită.

URMĂRI NEAȘTEP
TATE

Lacul artifcial pe care 
s-au disputat probele de 
canotaj ale Olimpiadei 
este în momentul de față 
luat în primire de pesca
rii sportivi. Motivul * Cei 
50.000 de păstrăvi care au 
fost aruncați în lac spre 
a-1 curăța de vegetația 
acvatică.

CONTRASTE
Mark Spitz, super-meda- 

liatul olimpic și-a început

cariera de profesionist al 
succesului, răzîndu-șl mus
tața. E drept că operația 
a fost făcută în fața re
flectoarelor televiziunii, 
ca reclamă pentru cali
tățile unei anumite teme 
de ras. însoțită fiind și de 
primirea unui cec solid.

Mai modestă, Shane 
Gould, a declarat că mul
țumește Olimpiadei de la 
Munchen pentru prilejul 
ce i l-a dat de a gusta și 
din cupa înfrîngerii. Re- 
fuzînd orice oferte publi
citare. multipla campioa- 

declarat că se va re- 
treptat din activi- 
competițională. ide- 

său fiind de a de- 
una din sutele de 

austra-

nă a 
trage 
tatea 
aiul 
veni
mii de școlărițe 
liene.

e care va fi înregis- 
ia zi în finală. De re- 

r a .prins" seria sa 
faptului că progra- 
cu 14

A LUI HART SI ROBINSON

mi-a dat

debutezi în divizie avîno

din
Trage Doina Botezan; blochează

un campionat alături de 
ținut strins legată de

Botezan — 
lingă tine.

Un 
ani 
vi- 
din 
vi-

ce funcționează sincronic ți ce- 
căpătînd aplauze la scenă des- 
și nenumărate simpatii în masa 
care-1 urmăresc evoluția, 
care, în ciuda celor 54 de

n»# V/- xr i.c *.* ».r ■>,;

Mana Botezan — mama : 
doi ani, dar perspectiva 
fiică-mea 
echipă".

de 
puteri

Doina
pe mama 
gura de la care accepți once — 
fără să te simți cumva lezată".

rostit, un mo- 
instalează în 
„E fiică-sa ?"

fiica : minunat să
singura colegă dispusă să-ți ierte totul și sin- 

sfaturi, apropouri, admonestări —

seră la 
tele vizii 
puțin tra 
cîțiva dii 
in block-startui 
lor" spune el 
misie directă 
cian.

Cei trei p 
șină la stadi 
ziu, seriile 1 
alergaseră. Taylor 
goană terenul, îl 
Hasely Crawford 
Trinidad. „în ce 
americanul. .în 
chiar acum". Ti 
tofii cu cuie, face 
și ia startul sosind pe

minute.
i în ochi, Stan Wright 

Robinson. Ni- 
o asemenea 

coach**
irt si Robinso 

erseazâ
vede pe dîsu
sler^iă xorul

«rie siinf Inti
mea $i ale

lor Isi pune

Hart și 
iză, deși 
artea unui .. __ „
e inadmisibilă.
; povestea tristă a
Rey Robinson, doi 

lumii care n-au putut 
șansele într-o probă în 
tarea lor cu Valeri Bor- 
mai așteptat eveniment 

al Olimpiadei.

Vladimir MORARU
feflk Ub «A» Z

* L ■ •> c zp z.A z.s < 5-F

Cluj, 1 octombrie, la orele 10. Sala 
Armatei geme de lume. Sînt supor
terii voleiului, atrași de partida inau
gurală a campionatului „U" — Di
namo, dar și curioșii ver.iți să vadă 
prima evoluție în A a echipei femi
nine a Universității, după popasul ei 
în divizia secundă. Cîr.d crainicul 
sălii anunță formațiile și numele Bo
tezan este de două ori 
ment de rumoare se 
tribune și întrebarea : 
face urgent înconjurul sălii. Răspun
sul cunoscătorilor este afirmativ: 
„Da, Doina Botezan e fiica Măriei 
Botezan".

Interesul crește, atenția se polari
zează acum, asupra cuplului Botezan. 
cuplu ce se întîlnește cel mai mul: 
în cursul partidei pentru că fiica e*e 
ridicătoare iar mama trăgătoare. Un 
cuplu 
cisiv, 
chisă 
celor 
cuplu 
pe care-i totalizează, e prompt si 
guros, pentru că fiica împrumută 
experiența mamei iar mama 
talitatea și debordanța fiicei.

★
11 zile mai tîrziu — timp 

„U“ a cîștigat, în deplasare, 
cu Universitatea București — 
din ședințele de lucru condusă de 
către antrenorul Augustin Poenaru. 
Urmăresc cuplul Botezan și rețin cu
vintele pe care cele două și le a- 
dresează. Surprinzător, cea mai a- 
prigă e Doina, „un ochi care vede 
multe" — cum o califică antrenorul 
— și care „nu iartă nimic" — după 
cvi» imino, rîzînd. Maria Botezan,

în care 
partida 
la una

I retragerii m-a bătut de acum 
măcar

m-a

— Mamă, vezi că la dublaj te duci 
prea in față ! Mamă, vezi că n-ai 
sărit bine la blocaj etc., etc. — sună 
admonestările pretențioasei ridică
toare de 17 ani.

B.neînțeles, nici mama n-o iartă I 
îr. fond, cine dorește mai mult decît 
ea ca Doina Botezan să atingă treapta 
măiestriei sportive, să ajungă voleiba
lista pe care ea o visează !

— Ați vrut dintotdeauna ca Doina 
să vă urmeze exemplul ?

— Nu mi-am propus niciodată lu
crul acesta, însă evenimentele au e- 
voluat de așa natură îneît nu se 
putea altfel. Doina e un copil al 
voleiului, adus la sală de la zece luni 
și crescut în intimitatea acestui sport 
oe care l-a deprins cum deprinzi 
jocurile copilăriei. A fost un fel de 
mascotă a echipelor în care am jucat 
(n.r. Progresul Cluj, Progresul Sibiu, 
C.S.M. Cluj și „U“), însoțindu-le la 
toate antrenamentele și la toate me
ciurile, atît cele disputate acasă cît 
și cele din deplasare. în aceste pere
grinări s-a atașat ea, de altfel, de 
viitoarea ei antrenoare, Vera Pav- 
lenco — colegă de-a mea de echipă 
— profesoara care avea s-o ia, de. 
la II ani, la o pregătire organizată 
și să-i dezlege multe din tainele a- 
cestui sport pe care Doina îl stăpî- 
r.ește astăzi mult mai bine decît 
il stăpfneam eu la vîrsta ei.

— Apropo, la ce vîrstă ați debutat, 
și cîți ani sînt de atunci ?

— Oho. e așa de mult timp 1 — 
exclamă interlocutoarea mea căutînd 
<ă facă ordine în evenimente. în 
toamna asta s-au împlinit 20 de ani. 
Am debutat o dată cu debutul divi
ziei naționale de volei, în 1952. Aveam

pe atunci vîrsta pe care 
fiică-mea : 17 ani — și 
tezan zîmbește nostalgic _ 
cele două decenii pe care le-a dă
ruit sportului la fileu. Un zîmbet 
nostalgic dar lipsit de reproșuri la 
adresa timpului, fiindcă el a lucrat, 
ridicînd lingă voleibalista-veterană 
Maria Botezan copia ei fidelă de a- 
cum 20 de ani.

o are acum 
Maria Bo- 
gîndind la

Maria Botezan (amîndouă în negru)
Foto l FERENC CSOMAFAY

O copie reușită, în care antrenorii 
selecționatei de juniori își pun o 
mare nădejde, o copie de care Uni
versitatea și-a legat o parte din vi
sul ei de a reedita performanțele ani
lor 1959—1964, ani în care se vorbea 
despre „U“ cu teamă și respect.

Nu?a DEMIAN ,
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STEAUA SE APROPIE FARA EMOȚII

DE CELE PATRU TITLURI

j
Ia Anka- 
II în fa-

în turneul de 
probabil locul

5 MINUTE CU...

IAȘUL N-AR MAI FI AVUT EMOȚII DACABRAȘOV, 14 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Așa după cum era 
de așteptat, cea de a treia etapă a 
Diviziei A de scrimă nu a adus nici 
un fel de griji liderului, care este 
același la toate cele 
Steaua. Nici chiar în 
retistelor, în care au 
mația fără Ana Pascu 
neul internațional de 
campioanele țării nu au avut proble
me în obținerea victoriilor. Eie au 
debutat în fața echipei I.E.F.S. cu o 
formație care cuprindea doar trei 
titulare, adjudeeîndu-și victoria cu 
11—5. In următorul meci, echipa a 
dispus categoric de Olimpia Satu 
Mare cu 15—1 și de Viitorul Bucu
rești cu 13—3

La floretă masculin. Steaua a cu
les în primele meciuri succese r.ete. 
consolidîndu-și poziția de lider, mai 
ales că Universitatea București 
fla'ă pe locul secund — a făcut mai 
întîi un surprinzător meci egal cu 
Politehnica Timișoara (8—8) și apoi 
a pierdut la I.E.F.S. __ "
spadă se conturează un schimb de 
locuri chiar sub lider. Electroputere 
Craiova, evoluînd fără G. Duțu (par-

patru arme i 
întrecerea flo- 
aliniat o for- 
(aflată la tur
la Ankara),

a-

cu 5—11. La

67-51 (35-26),

AL NOULIII

Ieri, sala 
primul meci 
rtraSpulin de

tlcipant și el 
ra), va ceda . .. ,
voarea redutabilului cvartet ai 51e- 
dicinei Tg. Mure», ta frunte cu A. 
Pongr&ț.

Cele mai scontate 
Înregistrat în proba 
clasamentul nu oare 
nici unei modificări, 
primei zilei Floreti_______ ___
greșul—Olimpia Satu Mare 9—7 i VI- 
îtorul—U. Buc. 12—41 U. Buc —O-

I E.F.S.—Progresul 
mastoho : Steaua— 

Steaua—Polilehrdc*

lașul sportiv înseamnă — ca în 
multe orașe ale țării — în primul 
rlnd fotbal, sportul care pasionează 
mii de tineri, disciplina care for-

E drept că niciodată timpul nu 
este pierdut. Dănilă, Soflan, Alloale, 
Costăchescu, Costaș, Hanceriuc, Gre- 
ierosn, Romilă II, Naște, Moldovan

ție esențială pentru a crește nu nu
mai sportivi de mare suprafață, ci 
și cetățeni cu o conduită ireproșa
bilă.

21 de ani, căsătorit, un copil. 
1,76 cm. și 70 de kg, Vn record : 
56 de selecționări în reprezentati
va de juniori. De 11 ori la „tine
ret" și de două ori internațional A.

Acesta ar fi, în cîteva date, îu- 
liu Hajnal, cel dinții ,,produs 
A.S.A." prezent în națională. Fot
balist modern, bun la toate în e- 
chipa sa de club...

— Am fost și fundaș, și mijlo
caș, și atacant. îmi iubesc mult 
echipa 
orice.
- SiJ

și pentru ea am acceptat

CICLISM

13-3;
Floretă

11—5 l

rezultate »-au 
de table, unde 
să Ce supus 
Iată rezultatele 
feminin : Pro-

LLF

a
ST AMAPoli

fi. <£=

limpia 
11—5.

I.E.FS. _____ ___________
Timișoara 13—3; OHmnia Satu Mare 
—Progresul 12—4 i Onmpta—LE fS 
10—6: Politehnica—Progresul 10—6 ;
I'. Buc.—Olimpia 9—7 Spadă: Stesua 
C.S.M. Cluj 10—5; Steaua—Olimpia 
Satu Mare 14—2 : Electreqatere—
Olimpia 11—5: Medicina Tg. Mure* 
—U. Buc. lî—t; CJS M—E ectroor- 
tere 9—7 ; Medicina—C.S M 9—T • O- 
limpia—U. Buc. 9—7. Sabie: Stesja 
—Tractorul 11—5 ; Politehnica laș:— 
U Buc. 11—5| CLSJd Ciu—OE—rea 
Satu Mare 9—7; CSM_—U. &■
9—7 : Politheulee 9b stfsl 11—5
Tractorul—Olimpia 6—6 (S-JM.

VOINȚA

In primll meci

CAMPIONAT MASCWJN

totuși, trebuie să-ți placă 
un „Ioc“ anume.

— Virf de atac mi-am dorit din- 
totdeauna să joc. Cred 
litățile mele sînt pentru

— Adică ?
— Să fiu nu numai

că și ca- 
acest post.

găzduit 
campionat

de pe 
Ksa

realizator 
(recent am marcat 3 goluri în 30 
de minute), dar și creator. Nu scot 
performanțe deosebite pe „sută" — 
de altfel, nici nu cred că i se cere 
așa ceva unui fotbalist, — dar, pe 
distanțe scurte, mă întrec cu ori
cine. Lovesc balonul cu ambele pi
cioare, cu capul... Și apoi, nici nit 
prea avem noi înaintași centrali. 
Abia aștept să fiu pus la 
La club sau...

— la națională. Ești unul 
noii chemați ai lui Angelo 
lescu. Cum te-ai simțit ca... boboc?

— Ca acasă. La fel, o familie, un 
tot, o idee în slujba căreia a fost 
chemată sfl lupte întreaga, echipă 
în aceasta constă, zic eu, și „secre
tul" reprezentativei și al A.S.A.-ei. 
V-aș da un exemplu: înaintea 
~ r ~ ului cu Finlanda, Sătmiăreanu 
era foarte răcit, avea peste 38 grade 

toate acesteq nu 
O clină cu
V-o

treabă.

dintre 
Nicu-

Hajnal
A.S.A.,

jucător consacrat la 
speranță a lui Angelo 
Niculescu
Foto : S. BACKSY

I 
poate concepe acest joc 

fără jucători compleți, 4—3—3 cred 
că este sistemul ideal. Aceasta în
seamnă că ataci cu 4—5 oameni și 
te aperi cu 5—6. Iar atunci cind 
vrei să joci cu adevărat fotbal, să
1 te dăruiești total.

— Care sînt cele mai 
dorințe ale tale ?

— A.S.A. să se claseze 
le 6, iar luliu, tizul și fiul meu de
2 ani, sg mă întrebe tot mai des: 
„Tată, mîine pleci Ia lot ?“...

fotbal, să

arzătoare

în prime-

Floreasca a 
din noul 
baschet, cel dintre e- 

chipele bucureștene Voința și
I.E.F.S. Partida se anunța echili
brată, și aceasta datorită locurilor 
ocupate de cele două formații în 
campionatul trecut, precum și evo
luțiilor anterioare. Pe teren, însă, 
baschetbaliștii de la Voința au in
firmat aeest lucru. Ei au avut tn 
permanență inițiativa, au fost pri
mii Ia minge, au dominat cu au
toritate ambele panouri și 
nut o
(35—26). Principalul autor 
tui succes a fost tânărul

meritată victorie:
au obți-

67—51 
al aces- 
Zisu, de

PENTATLON =
modern

Ieri s-a disputat ultima probă — 
crosul — a concursului individual 
de toamnă la pentatlon modem. 
Primii trei clasați la această pro
bă : 1. Francise Rolic (Universita
tea Timișoara) — 1 195 p. 2. Anton 
Kiehm (Universitatea Timișoara) — 
1 153 p. 3. Dumitru Spîrlea (Olim
pia București) — 1132 p.

In urma acestor rezultate, lide
rul de pînă acum al concursului, 
bucureșteanul Dumitru Spîrlea, și-a 
păstrat poziția de fruntaș, termi- 
nind pe primul loc în clasamentul 
general. Iată primii șase clasați: 
1. Dumitru Spîrlea 5 114 p. 2. Fran- 
cisc Rolic 4 805 p. 3. Anton Kihm 
4 378 p. 4. Ștefan Cosma (Univer
sitatea Timișoara) 4 314 p, 5. Con
stantin Călina (Olimpia București) 
4 301 p. 6. Ion Mitici (Șc. Sp. 1 
București) 3 259 p.

P. ARCAN — coresp. județean

EUGEN IONESCU ȘI ECHIPA

CAMPIONI LA CONCURSUL

♦. LUGOJ, 14 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Cu toată 
vremea nefavorabilă, la baza hipi
că din localitate au continuat dis
putele din ultimele concursuri ale 
sezonului.

Conform programului, s-a desfă
șurat etapa finală a campionatului 
de concurs complet. La startul în
trecerii s-au prezentat 
După cele trei zile, în 
renții au trebuit să-și 
măiestria în probele de 
și obstacole, pe primul 
sat dinamovistul Eugen
Valchir, care s-a comportat foarte 
bine, cucerind tricoul de campion. 
Pe locurile următoare s-au plasat 
Gh. Moișeanu (Dinamo) cu Banchet 
și Sile Mircea (Dinamo) cu Alun. 
Pe echipe, titlul a fost cucerit de

12 călăreți, 
care concu- 
dovedească 
dresaj, cros 
loc s-a cla-
Ionescu cu

UNDE MERGEM?
duminica

BASCHET". Sala Giuleștl, ora 9 s Po
litehnica București — Universitatea Ti
mișoara (A m). Rapid — I.C.H.F. (A m) > 
teren Floreasca (în caz de timp nefavo
rabil, sala Dorobanți), ora 12,30 î Uni
versitatea București — P.T.T, (B tn).

BOX : Sala Uzinelor Semănătoarea, 
de la ora 10 : gala amicală cu partici
parea pugUiștllor din cluburile bucu
reștene.

CAIAC CANOE 1 Lacul Herăstrău, ora
8.30 : concurs de fond dotat cu „Cupa 
orașului București".

FOTBAL : Stadionul „23 August", ora
13.30 : Rapid — Petrolul (tlneret-rezerve),
ora 15,30 : Rapid — Petrolul Ploiești 
(Divizia A) ; Stadionul Dlnamo, ora U : 
Dlnamo — steagul roșu (tineret-rezer- 
ve teren III) : ora 15.30 : Dlnamo — 
Steagul roșu (Divizia A) ț Stadionul 
Metalul, ora 11 t Metalul — Politehnica Iași . . —
ora 
tal 
11 : 
C) : 
nirea Tricolor 
C) : Terenul Voința, ora 11 5 
Sirena (Divizia C).

HANDBAL : Teren Voința, 
Voința Buc. — Unlv. Iași (B . . Constructorul, ora 0 t Constructorul 
Buc - Voința Craiova (B f) ; teren 
Ciulești, ora 11 : Rapid Buc. — Con
structorul Timișoara (A D ; teren Tine
retului. ora 15 : IGEX — Tomlstex Con
stanta (B f). ora 16 : Univ. Buc. — 
Trotusul (A m).

TENIS DE CTMP : Terenul Progresul 
ora 11 : partide de simplu din cadrul 
finalei „Cupei Davis".

VOLEI : Sala Floreasca. ora 
A.S.E. — Voința Constanta 
T.EF.S — Farul Constanța (A f). 
greșul — Viitorul Bacău Giulești. ora 11.30 : Rapid — 
Sibiu (A f), ora 17 j Locomotiva 
rora (B m) t 
dlcina 
torul Brașov (A m) : sala Constructo
rul ora 0 l .I.T.B. — Universitatea ’’ași (B fi Constructorul — Universitatea 
Timișoara (A O • sein Arhitectura, ora 
10: C.P.3. — Dacia Pitești (B Q.

(Divizia B) ; Terenul Electronica, 
11 : Electronica Obor — Tehnome- 
(Dtvizia C) ; Terenul Laromet, ora 
Laromet — Flacăra roșie (Divizia 
Terenul Constructorul, ora 13 : U- 

Autobuzul (Divizia 
Voința
ora

f) ; teren

tem peratu ri. Cu 
s-a împăcat nici 
ci r.L tu juca, 
uterul" lui

— O întrebare 
vină stereotipă i
este viitorul fotbalului ?

Geo RAEȚCHI

spune
gindul 
„infir-

care 
care

riscă 
crezi

să de- 
tu că

Azi. la Kutno

ROMANIA - POLONIA

IKCI ATRACTIV. MARTI. PE ..REPUBLICII "
STEAUA BUCUREȘTI

T.S.K.A. SOFIA

(juniori)
Reprezentativa de juniori a țării 

noastre își începe astăzi turneul în 
Polonia. Tinerii fotbaliști vor evo
lua în localitatea Kutno, intîlnind 
selecționata similară a Poloniei.

DINAMO

clubolc

Ceia 
« ai® 
t» e.

1b psfsto

1SAL pe

Cercrxâxx <
t l K

re-: re:-.u:u.'ul englez.

cum se știe, astăzi la Satu 
Divizionara B Olimpia va 
un meci amical internațio-

Jonh Im- 
metodelor

UN LIBERO, CEL MAI BUN 
ȘUTER !

RECORDUL LUI KICKERS 
A CĂZUT

MIERCURI 18 OCTOMBRIE 
OLIMPIA SATU MARE 

GLORIA BISTRIȚA

Dupt 
Mare, 
susține 
nai cu echipa maghiară Honved 
Budapesta. Din această cauză par
tida de campionat cu Gloria Bistri
ța a fost aminată pentru miercuri 
It octombrie.

jrr atsmxS

Ar tart. «r

irtfaiiiag.
Amsterdam — 3 ; Olymplque Marseille, 
Panathinaikos Atena, F. C. Magdeburg 
șl Spartak Trnava — 3 ; campioanaAustriei, S. W. Innsbruck — ț.

Oricum, scurtă glorie pentru cele mal 
multe !

*

Un libero nu prea are ocazia să urce 
Sn atac pentru a marca goluri. El rfi- 
mine cel mai adesea — asta i-o cere și 
..meseria" — cuminte, in fața porții 
sale. Dar „măturătorul" echipei For
tuna din K61n face excepție de la re
gulă. El se numește Struth și a marcat 
pînă acum șapte goluri în liga regio
nală Vest, ceea ce a făcut să devină 
cel mai bun șuter din seria sa.
CRUYFF SUCCEDE LUI KEISERCOMPLET

AL FOST STABILIȚI ARBITRII JOCLRILOR 
(TLR-RETLR), F. C. ARGEȘ — REAL MADRID 

SI RAPID VIENA-
ssbCi: arbitră care 

ecrixrile eetifpetoe 
in turul al Il-iea 
eoe Astfel U 25 

ie «în tur' jocul F. C. Ar- 
Rral Madrid, va fi condus 

de • tetfbdi de arbitri din Anglia, 
arfada-l La centra pe D. Smith, iar 
rxcJ Kapid Viena — Rapid Baeu-

RAPID BLCLREST1
re«â de o aMa £a » cs
Laraax La entrx La p&ritdete i 
tur <* ooâembrăel aa iaK 
=ați arbitri c_3 Is^oau 
Gațalovid la cerere’, i 
Real Madrid — F C Ar 
brigadă din Turria. arie 
tru pe M. Babaeaa. » 
București — Raped V»

ASIGURAREA CU TERMEN FIX
Dacă docțî ca «a mc', sr 

cere altă pcrmaii care vă 
scumpă să prtmaq»ri o wi 
bar.l dapă oa acum;
ceți econom S chibzuite. ta 
fel ea. rînă ța data resxt 
să slringet1 soma. Ce se 1 
t>lă Insă, dacă Intre timp de« 
Persoana respectivă râm. Ine 
sprijinul dv.

Asigararea ea temea fix 
țlonează această problemă, 
ajutorul el puteți gararea

după un 
(nu mai 

de

•o’-u-

persoana aleasă de dv„ 
stabilit tot de dv.

mic de 5 ani, nu mai mare 
20 ani), să primească suma (cel 
puțin 10 000 de lei), indiferent 
dacă, la acea dată, dv. veți mai 
fi sau nu in viață.

Costul acestei asigurări este 
convenabil.

Ci. să asigurați, de exemplu, 
persoane o sumă de 10 000 

plăti lunar la ADAS, 
9 ani, sumele de mai

ur.ei 
leu 
timp 
j os I

88 lei

8.30 : 
(b n
Pro- 

(A m) : sala 
C.S M. 

— Au- 
sala Dinamo, ora 9 : Me- 

Farul (Bm). Dlnamo —Trac- 
Rrasov (Am): 

ora 9 1 .I.T.B. —
Constructorul

(AC ‘ spin

Foarte important :
1. Totalul primelor 

către dv„ în toate cazurile este 
mai mic decît suma care se va 
plăti de către ADAS.

2. în caz de deces al 
tuiul, (persoana care a 
contractul de asigurare) 
numai după cîteva zile 
semnarea contractului (din cauză 
de accidente sau boli infecțioa- 
se acute) sau după 2 ani (din 
atte cauze), asigurarea rămîne în 
vigoare, fără să fie nevoie a se 
mai plăti în continuare prime de 
asigurare, urmînd ca ADAS, la

de plată de

asigura- 
întheiat 

chiar 
de la

împlinirea termenului fix stabilit 
în contract, să plătească suma 
asigurată beneficiarului (persoa
na desemnată în contract).

3. în cursul contractului de a- 
sigurare, se poate schimba orictnd 
persoana desemnată să primeas
că suma asigurată.

Asigurarea cu termen fix se 
poate încheia la responsabilii 
cu asigurările din întreprinderi 
și instituții, la agenții și inspec
torii de asigurare sau. direct, la 
orice unitate teritorială ADAS 
Informații . suplimentare puteți 
obține din aceleași locuri.

PE

ri. - - ! EMB «OMwerMia «MM* fotografiei
ăe jg ri Cx-ș. i-x-x rpre poartă fn ciuda
■mmm JriMBr te •* epSritor of M Legto* Orient. Ambele,

Pict Keiser a renunțat la funcțiile 
sale de căpitan al lut Ajax. De ce ? 
„Povara devenise prea mare, prea difi
cilă', a explicat el fără alt comentariu 
Succesorul sâu a șl fost desemnat. Nu 
este altul (putea £1 altcineva ’) decit 
Cruyff.

TEME EDUCATIVE

„Arbitrul 4 Ștefan Constantinescu
și-a primit răsplata meritată...

Stă in. firea lucrurilor la a aprecaa pe 
„cavalerii fluieru!u£ ca pe r.„sre ca- 
menl cu o competență mdiscutacJ ta 
disciplina care face obiectul acxrr.tăț:: 
lor obștești, iar pe deasupra eetârewt 
cu o înaltă ținută morală, exemple de 
etică socialistă, pildă și pentru 
tivi, și pentru antrenori și perttre po- 
blic. Fără a idealiza, in acest mod con
cepem imaginea unu! arbitru pe tere
nurile de sport și. desigur, și tn afara 
iul.Cu un asemenea profil se prerir-A 
cea mal mare parte a cavalerilor flu
ierului de la noi ; oameni recunoscut: 
prin pricepere, prin pasiune, prin cins
te și onestitate. Iată de ce pare stra.-.m 
ca în acest context să apară oamer.l 
care, ignorind aceste adevăruri, se con
stituie în cazuri de excepție. Am subli
nia, de tristă excepție.

★O asemenea excepție a oferit-o recent 
arbitrul de rugby Ștefan Constantinescu. 
Și nu o dată. Ședința comisiei de dis
ciplină a forului de specialitate a pre
cizat faptele.In primăvară, la meciul Farul Con
stanța — Știința Petroșani, arbitrul în- 
tilnirii, Ștefan Constantinescu a pretins 
formației oaspe (în speță, antrenorului 
Teodor Rădulescu) pentru a cîștlga (t 1) 
suma de 1 000 lei. întîmplnată cu refuz 
această cerere stranie a unul „cavaler- 
al fluierului, arbitrul — în replică — 
n-a mal „văzut", în teren, decît gre
șelile echipei studențești... Aflat in con
cediu. la Păltiniș, arbitrul ștefan Con
stantinescu își oferă serviciile de... an
trenor echipei C.S.M. Sibiu, în lipsa 
antrenorului acesteia, B. Boboc, absent 
din motive obiective. își oferă, inițial, 
gratuit serviciile — chestiune de cole
gialitate — dar. pînă la urmă, pretinde 
să 1 se asigure cel puțin casa și masa 
la Păltiniș : Iul. soției și copilului (t ?)... 
Apare, apoi. în ipostaza de mijlocitor 
al transferului jucătorului Priess de la 
C.S.M. Sibiu ta Universitatea Timișoa
ra. Pretinde, " ‘ .
cest serviciu, dar. spre neșansa sa. cele 
două cluburi tratează într-o manieră 
aboslut corectă problema transferului și 
Stefan Constatlnescu rămîne, cum se

evident, bani pentru a-

Vi

«I pe mm-Tră.-. -t-zl deîe^pel «sn- 
fcczfi Se reia ar.~ Prew. se a- 
— — rețre de o veche izx—e (? î J) șt

Irt. BeC-za-. ta = to, arh.trei
dooa XL pe terea. „executa-, per si s —prii, eetapa Ca Ttanșcar», care pier
de dis^nab'-L

Iatâ fapeeie. ee5e efteva știute, veri
ficare cfte mr e trecut. îasâ, sub Im
periul tăcem T DupS acest adevărat 
cortegiu de dovezi, avem toate motivele 
să credem câ ele n-au fost itagurele F 
că avem de-a tace ea an .speriaHst- 
In materie.

Reehtr.tariu! ecrelsiei de diictp'.inâ a 
fost aspru, dar meritat. S-a prepus Bi
roului federal ca arbitrul ștefan Con- 
stantlnescu să f-e exclus definitiv din 
activitatea sportivă, din corpul „cava
lerilor Cuierului-, precum $1 din alte 
comisii obștești ale federației. Iar Bi
roul federal. întrunit sub conducerea 
tovarășului Jean Oneeseu. ta calitate de 
vicepreședinte al forului de resort șl In 
prezența prof. Ioan Kunst Gbermănescu. 
secretar al Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, a ratificat în 
unanimitate propunerea, care a devenit 
astfel hotărfre. O hotărîre care — con
form procedurii — nu beneficiază de 
recurs. Ea rămîne, deci, definitivă.

„Cazul Ștefan Constantinescu", aproa
pe de neimaginat în sport și mai ales 
în condițiile vieții noastre sociale, se 
încheie cu o sentință aspră, dar meri
tată. Un asemenea caz trebuie să dea 
de gfndlt tuturor acelora tentați să facă 
din sport o sursă de căpătuială, de 
profituri oneroase. înfierîndu-1, ne ma
nifestăm convingerea că nu vom mai 
avea niciodată privaul -4 revenim pe o 
asemenea temfi*

' v. ». «4 la OtymplQds Marseille. Tn 
- a -.emațional Eizagulrre,

»-a trealt Xeaeli ae la conducerea teh- 
ane* a a*M®«t Tenerife din divizia se- 

La F. C Berea, a fost chemat 
wsa-genaaal Atap DerwalL Tot In 

eivs-.an, Heinz Schneller 
i izsz demis și el de la conducerea e- 

■ Toacg Boys, fiind înlocuit cu Ocvz Revert Tîllkewski. de la Munchen 
■a ceva a rrîfeț locui r-u Eek Schwartz, —~P re - -l director tehnic al for- 
■ape* _atpeottaăe— River Plata este 
O--:ar Memes. Mcri.fîcărl au loc și la 

. - " . *r ren-eze-.tative. De
': : .'. r soliei ă peswraoe pecu-j echipa națională,Argentina I-?

Fotbaliștii de la Kickers Offenbach e- 
rau, pe bună dreptate, mîndri : erau ne
învinși pe teren propriu, în campionat, 
de 48 de meciuri (29 de victorii. 19 
jocuri egale, golaveraj 137—53) și spe
rau să atingă cit de curînd cifra 50, 
ceea ce ar fi reprezentat o lzbîndă fără 
precedent. Dar iată că săptămîna tre
cută, Kickers a cedat acasă pentru pri
ma dată după multă vreme, în fața lut 
Schalke 04. Șl cu 1—6 ! I Visurile s-au 
spulberat...

Dl
---- .—   ______ _ Iar â angajat pe Omar SivorL

SAPTAMINA LUI HENRY 
DEPIREUX

Henry Depireux, atacant In echipa 
bt-ztană Racing White, a trăit o dure- 
r—ă rtgtăntfnă sportivă. A început-o 
petr--un serios accident de mașină cu 
« de ore înainte de a juca în „Cupa 
ttFA’ contra portughezilor de Ia 
C.U.F. Barrelrease. din care a scăpat 
Insă neatins. A continuat lanțul ghinl- 
oataelcr safe pri.-.tr-o violentă durere la 
coapsă tn timpul reprizei secunde a 
paredet cu Barrelre-.se și, în sfîrșit, în 
aee-ași med a ratat un penalty. .N-ar 
n trebui* să execut eu lovitura, spu
nea Depireux, după med. SU durea In- 
gtautac coapsa, probabil o tirzie reac
ție a accidentului de automobil, dar cel 
mai mulți dintre colegii mei de echipă 
s-au recuzat. Mj-am zis atunci că slr.t 
profes >mst și trebuie să-mi iau res
ponsabilitățile meseriei-.

SCURTA GLORIE!
Ce fac echipele care numai acum el. 

te va tuni au fost încoronate cu laurii 
tr-rlui de campioane naționale 7 Ne-am 
gindit să facem un tur de orizont prin.. 
clasamentele țârilor din Europa. Re- 
zmtatul î Din 24 de formații (care au 
luat startul și în .Cupa campionilor 
europeni-), dear patru se află șl acum 
pe locul I In noile campionate. Este 
vorba de Veije B. K. ia Danemarca Ji 
binecunoscutele Celtic Glasgow, Bayern 
Munchen, Benfica Lisabona. Doar ele ! 
In rest : Real Madrid, celebra Real Ma
drid. ocupă locul 8 ; Ujpesti Dozsa este 
a T-a ; F. F. Malmo tot pe locul 7, dar 
la 10 puncte de lider 1 Ca. de altfel, și 
Dinamo Kiev ! Dar căderea cea mal 
pronunțată o semnalează campioana 
Angliei, Derby County, prezentă acum 
pe poziția a 14-a I In rest, locuri destul 
de bune: Juventus Torino și Ajax

Fără cuvinte...
Din „Sport IUustrierte*1 — Munchen

PE SCURT • PE SCURT • ’E SCURT
• Internaționalul belgian Van Moer 

se întreabă cînd va lua sfîrșit seria sa 
neagră : a fost victima a trei grave 
accidentări în numai două luni șl pre
tinde că „titlul" de rezervă este epui
zant pentru nervii săi.
• Cîteva curiozități italiene : Fachettl

rămîne recordman al selecțiilor (64), 
înaintea lui Calllgarls (59), dar amin- doi ar putea fi intrecuți de Mazzola, 
care numără „doar" 56 și mal are toa
te șansele să fie, în continuare, chemat 
la Iotul nation Valca-

reggl. Acesta a condus echipa Italiei în 
43 de meciuri, înregistrind doar cinei 
înfrîngeri. Plutonul tunarilor este con
dus și acum de vechiul Meazza : 
de goluri înscrise .. „„_ ____ ___
După el : un alt reprezentant al gene
rației de altădată : '
doar pe (28—30).
• într-un singur 

biletelor de fotbal 
W ți l» »Ut|t

33 
în 53 de meclt rl.

locul al
Pioia (30—34) șt 

ni-lea actualul Kiva
an, în Italia, prețul 
a crescut In medie
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tr-un plasament foarte judicios 
și forța percutantă a loviturilor, ei 
dominau cu pregnanță. Peste acest 
zid de nepătnâns se putea trece 
doar cu mingi , lobate, dar în a- 
ceastă după-amiiază Ilie Năstase, 
marele specialist 
nu era deloc în 
ria mingilor era 
.prea joasă sau 
linia de fund.
faptul că după o evoluție strânsă 
a scorului (2—2. 2—3) se produce 
un nou break, tot pe serviciul lui 
Tiriac, ca apoi americanii să se 
distanțeze fără mari probleme 
(2—5, 2—6). Ui Sima oară pe servi
ciul lui Năstase.

al loviturilor-lift, 
„mînă“. Traiecto- 

i de fiecare dată 
mult dincolo de 

Așa se și explică

DERUTA IN SETUL DOI
partidei începe 
la serviciu și 
treia oară în 
comite dublă

Noi speranțe în-

REVIRIMENTUL
NU S-A PRODUS...

f,.»i

22a

TINERII BOXERI RUCUREȘTENI
A V ____ Aînvingători in partida

CU SELECȚIONATA RELGRADULUI
Cîteva sute de iubitori al sportu

lui cu mănuși din Capitală au fost 
prezenți sîmbătă seara? în sala Giu- 
lești, pentru a urmări tntîlnlrea a- 
micală dintre selecționatele de tine
ret ale orașelor București și Bel
grad. Reuniunea a fost plăcută, cu 
meciuri disputate, tinerii combatanți 
s-au angajat în întrecere cu tot po
tențialul în dorința de a obține vic
toria. Păcat că unele arbitraje în 
ring, excesiv de exigente cu parte
nerii de întrecere ai boxerilor noștri, 
au umbrit — oarecum — aspectul ge
neral al competiției.

Pugiliștii bucureșteni, mai 
pregătiți din punct de vedere 
nic, și-au dominat adversarii, 
gînd, în final, cu scorul de 8—3.
peții au prezentat o garnitură puter
nică, în componența căreia au exis
tat și cîțiva participant la campio- 

■ natele europene de tineret din acest 
an, de la București. Ca și atunci, 
boxerii din țara vecină și prietenă

au dovedit multă putere de luptă, 
frumoase calități fizice, dar și unele 
carențe de ordin tehnic.

Partida inaugurală a reuniunii 
fost și 
Tfnărul 
norului 
pută cu 
noștințe 
să urce . .. .
formanței. El a folosit cu măiestrie 
directele, depășind clar un adversar 
mobil, tehnic și rapid. Un meci foarte 
frumos a realizat și. Mihai 
nu, care 
pe Laza 
T. Dinu 
viei b.p.

nilor se va irosi însă ș: ea. Ș: acum 
adversarii noștri sînt la im pas de 
victorie : 2—5.

Mai reducem o dată handicapai 
prin Tiriac, care servește și voiează 
impresionant. într-un moment cînd 
nimeni nu mai întrevedea vreo po
sibilitate de răsturnare a scorului: 
3—5. Și intra-adevăr. turul de ser
vicii ăl lui Stan Smith, care ur
mează, este ultimul. Mai conducem 
o singură dată după prima minge 
(0—15). Apoi, oaspeții atacă din 
nou. Țiriac și Năstase se apără cu 
loburi fără speranță (15—15). Tiri
ac încearcă un vo'e-cros care ate
rizează în fileu (30—15). O ultimă 
egalitate (30—30) prin efortul lui 
Năstase. Și încă două mingi ce re
vin implacabil americanilor, 
ma însă — ca o ironie — 
fileul înainte de a rămîne 
în terenul învinșilor...

în limbajul laconic al 
toate acestea se pot rezuma astfel: 
Stan Smith, Erik van Dillen—Ilie 
Năstase, Ion Țiriac 6—2. 6—0, 6—3: 
S.U.A.—România 2—1.

Au rămas ultimele întîlniri de 
azi, cînd — în cele două pattide 
de simplu care rămîn — Ion Țiriac 
are de luptat din greu cu Stan 
Smith, iar Ilie Năstase va primi 
replica ambițiosului Tom Gorman. 
Programul reuniunii finale începe 
la ora 11.

a 
una dintre cele mai reușite. 
Viore] Bobe (elev al antre- 
Dumitru Gheorghiu) In dis- 
Mile Radu a demonstrat cu- 
și calități ce-i pot permite 
repede scara valorică a per-

Nu se poate spune că Ion Țiriac 
și Ilie Năstase ar fi dezarmat în 
vreun moment al partidei. Ei au 
continuat să încerce totul pentru 
a depăși „punctul mort" în care 
intrase echipa și în setul al treilea, 
atunci cînd handicapul devenise 
deja considerabil. Pînă la al patru
lea ghem (sei-viseră pe rind Smith. 
Năstase și Van Dillen) echilibrul 
în scor s-a menținut. Mai mult 
chiar, românii se apropiaseră din 
nou de break pe serviciul mezinu
lui formației americane. Ca și 
pină acum, șansa, dar și măiestria 
loviturilor îi ajută mai mult pe 
oaspeți (0—1, 1—1, 1—2). In acest 
moment, Tiriac este puternic con
traatacat pe serviciul său și de ia 
40—15 toate mingile revin în serie 
neîntreruptă perechii adverse : 1—3! 
Servește Smith : 1—4.

Sesizînd momentul de derută în 
care se află jucătorii români, miile 
de spectatori își încurajează favo- 
riții, Năstase trece la serviciu 
cîștigăm 
și încă 
victorie 
central.
Van Dillen, americanii sînt conduși 
(0—30 și 30—40). Ultima ocazie de 
a cîștiga contra serviciului america-

uit:- 
agâțind 
țintuită

bine 
teh- 

cîști- 
Oas-

l-a scos din luptă 
Kraitor. Celelalte 
b.p. I. Raitovski. 
P. Paiu. P.

abandon in fața lui
Foto: Ion MJHĂICA

Ploieștea- 
(abandon) 
rezultate : 
D. Micio-

Anton b.k.o. 1
M. Paici, D. Petropavlovschi b. dese. 
R. Giaici, L. Iovanovici b. dese. G. 
Agapșa, Șt. Florea b. ab. 2 N. Iva- 
novici, P. Stroie b. ab. 2 D. Kneje- 
vici, V. Croitoru b. k.o. 3 M. Popovici,
N. Vlasici b. ab. 1 C. Dumitrașcu.

Mihai TRANCA

dă luptă dîrză pentru 
zgura roșie a terenului 
turul ,de serviciu a lui

Și 
ghemul la zero ! Este 2—4 
se 
pe 
La

DIN CORZILE

BIHCMIECHIPA NOASTRĂ ÎNTRECUTA
a

în

*

Stan Smith și revelația partidei de dublu, Van Dillen.. României

UN COPIL ASCUL TA TOR 67—39 (31—

la Geneva, Chervet 
puncte în 15 reprize 
său, pugilistul spa- 

Garcia.
Intilnirea *a 63—41 (30—13). 

6-a victorie 
sovietice in

A. Dcost 
Snobinsk)

DE SELECȚIONATA BULGARIEI
regulamentare de joc tabela d«* a fost favorabilă reprezentativei 
cu scorul de 61—41 (26—20).partidei au fost

Nicola 4, Szabados

A doua manșă a 
tot cu Van Dillen 
acesta — pentru a 
cursul jocului 
greșeală (0—15).
colțesc în tribune, dar și ele se 
irosesc repede. Adversarii punc
tează în serie și la ghemul urmă
tor cîștigă contra serviciului lui 
Tiriac (0—1, 0—2). Al treilea ghem 
este foarte disputat. Românii fac 
eforturi deosebite pentru a echili-

de baschet

bra jocul. Două mingi frumoase, 
realizate pe rînd de Năstase și Ti
riac, ne aduc la un pas de break 
(30—40) contra puternicelor servi
cii ale lui Smith. Aci. însă. Năs
tase își ratează voleul și scorul 
devine egal. Smeciazâ 
Vsn Dillen pentru 
Smith să încheie 
disputa î 0—3.

Era o evidentă
tenismenilor români.
pierde pentru a doua oară servi
ciul, într-un ghem în care Tiriac 
făcuse un efort vizibil de a se

excelent- 
avantaj, ca apoi 

din serviciu

derută în rândul 
Năstase își

(Urmare din pag. 1)

pentru America. .4 existat, insă, ci
neva care a stabilit w. diagnostic 
foarte precis: „Van Dilleo nu va 
putea fi un Tilden sau ua Budge. 
Van Dillen va fi doar aghiotantul 
caporalului Stan Smith, și va în
văța cu toată conștiinciozitatea me
seria de a-1 servi pe caporalul

Astăzi ați fost mai bunt"..

menține în ritmul extrem de rapid 
al jocului î 0—4. Trece la 
Van Dillen. Californianul 
de ani demonstrează încă 
excelentele sale calități de 
El secondează perfect pe 
dar își ia și răspunderea unor ac
țiuni decisive, atît în atac cît și 
în apărare. Scorul crește i 0—5, 
apoi 0—6 (contra serviciului lui 
Tiriac). Poate că nici o dată nu 
am văzut perechea noastră atît de 
sever dominată...

serviciu 
de 21 
o dată 

dub'.eur.
Smith,

Stan Smith, oriunde va fi nevoie".
Ieri, pe Progresul, Van Dillen a 

fost realmente un ucenic vrăjitor, 
care l-a ajutat pe Stan Smith să-și 
expună masca seniorială, pe care 
și-a compus-o in vederea ciștigării 
„Cupei Davis". Ieri, Van Dillen a 
jucat cu adevărat o partidă de du
blu, cu tot focul omului condamnat 
să renunțe la simplu. Ieri, în sfîr- 
șit, am asistat la respectarea per
fectă a principiului diviziunii mun
cii în tenis.

Ce s-a intîmplat cu echipa noas
tră ?

Băieții noștri s-cu alx 
mult amintirilor. Ei 
D&sslng-shot-urile din 
Rpania. ând Santana 
in fața liniilor albe. Ei n-au uitat 
finala de la Philadelphia. Nici Foro 
Italica. Nici Roland Garros-ul. Ei 
n-au uitat nimic. Ei au trăit iluzia 
că doi oameni care au băut din 
cupa dulce a victoriei pot repeta 
oricind gestul, ca un ritual care li 
te cuvine. Această magie a legăturii 
perfecte a făcut ca ei să-și permită 
chiar luxul de a se despărți un 
timp, ca un cuplu de îndrăgostiți 
obosit de obișnuință, pentru a juca 
cu un Orantes, cu un Bob Hewitt, 
cu un Bungert sau cu multi alții 
in toată această poveste de un mo
dernism relativ, a avut cuvintul, 
în primul rînd, tinerețea lui Ilie. 
Țiriac a făcut doar mutări forțate, 
împovărat de prejudecata anilor în 
plus.

Ieri, pe terenul Progresul, echi
pa de dublu a României, princi
pala noastră forță in „Cupa Davis", 
a cedat in fața impetuoasei vigori 
școlare a lui Van Dillen și in fața 
nonșalantei de supervizor a Iw 
Stan Smith.

La terminarea meciului, toți spec
tatorii formulau în consens: „Asta 
este tot ceea ce putem". Ce simplu 
ar fi dacă reporterul s-ar putea 
convinge de justețea acestor cuvin 
te 1 Din păcate, viermele îndoielii 
îl face să creadă că in viitorul a- 
propiat chiar. Ilie Năstase și Ion 
Țiriac pot cîștiga în fața lui Stan 
Smith și Van Dillen.

Am pierdut partida de dublu! 
Ne-a învins un copil ascultător nu
mit Van Dillen. Un copil care a 
învățat cu multă răbdare arta in
tercepției, renunțînd la multe din 
loviturile care fac bucuria unui ma
re jucător de tenis.

Ăm pierdut partida de dublu! 
Legea echipei a operat doar la 
greu, prin efortul eroic al lui Ți
riac. S-a omis faptul că ECHIPA 
e datoare să-și organizeze victoria 
nu numai prin elanuri, ci și prin 
calcule de mare meticulozitate.

...Părăsesc arena Progresul. A în
ceput să plouă. Toate gîndurile spec
tatorilor întirziați se indreapă acum 
spre Ion Țiriac, care își joacă as
tăzi „centenarul" carierei sale de 
sportiv.„

tndonat prea 
n-au uitat 
meciul cu 
îngenunchea

VARNA, 14 (pri” teleio.i de la tri
șai nostru speciei}. Meciul inaugural

• Caai a; campionatului eu- 
bascher feminin s-a desfășu- 
;osul Pa.at al sporturilor din 
n-re reprezentativele Uniunii Franței. Sportivele franceze 
sat impresionate de faima 

talia adversarelor lor șl au luptat li •-vg-sare de-a lungul întregii 
Datorită acestui fapt, diferența 

1 era de numai 12 puncte (30—13) 
irea multiplelor campioane mon- 

e-r.-opene. In repriza secundă 
Franței a mai ținut pasul cîteva 

în continuare, Semionova 
a mai putut fi contracarată 
luat proporții.cu scorul de 

fost cea de a 
a sportivelor ediție.

rmat meciul dintreRomămei și Bulgariei. Baschetbalistele 
dm reprezentativa țării noastre au în
cepe: meciul crispat și de la început au 
comis greșeli de tehnică, au ratat din 
poziții clare. Baschetbalistele bulgare, 
în schimb, au demonstrat că alcătuiesc 
o echipă pornită pe fapte mari, cu un moral excelent, susținută de un nubile 
entuziast. Ca urmare. în vreme ce atacurile noastre se iroseau unui după 
altul, reprezentantele țării gazdă înscriu 
coș după coș. Tabela de scor indica, in min. 11. 20—5. Un minut de odihnă bine 
cerut de antrenorul emerit Sigismund 
Ferencz a repus într-o oarecare măsură Pe picioare .,5“-ui României, care a în
ceput să refacă din handicap : 11_ 20 in
min. 14 șl 20—26 în momentul cînd sirena 
anunța scurgerea timpului regulamentar din prima repriză.

în partea a doua a întilnirii formația tării noastre a rezistat mai bine timp de 
10 minute, reușind să păstreze pe tabela 
de marcaj o diferență de numai 5—6 puncte. In minutul 30 scorul era de 36—30 
în favoarea gazdelor. Din acest moment- 
încurajate frenetic de publicul prezent 
în tribune, sportivele bulgare au domi
nat tot mai categoric jocul, intercep
tând, recuperînd șl înscriind o suită de 
de coșuri. Diferența a început să se 
mărească vizibil, echipa bulgară luind 
un avantaj care a pus-o la adăpost de 
orice surpriză. La sfârșitul celor 40 de

selecționatele

minute 
marcaj 
bulgare __Cele 102 puncte ale «-__-___ -realizate de : Diaconescu 3, Gugiu 1. Ti
ta 9, Ciocan 11.
Szabo 2, Prăzaru 4 pentru formația română, respectiv. Metodieva 21, Todorova 
4, Kirova 2. K. Gheorghieva 14. Novkova 
4. Dirova 4. Starkelova 2, M. Gheorghic- 
va 2, Stoianova 8 pentru selecționata 
Bulgariei. Au arbitrat bine (R. F. a Germaniei) și M.
(Polonia).

In general, reprezentativa
a evoluat la nivelul întrecerilor furnizate 
la Burgas, în turneul preliminar, nereu
șind să pună în pericol victoria reputa
telor adversare. Baschetbalistele noastre 
au ratat din nou din situații clare, nu
mai că de astă dată aici, la Vama, nu a 
au mai întîlnit echipe stăpînite de emo
ție ci o formație care luptă pentru una 
din medalii.

La ora cînd are loc convorbirea tele
fonică este în curs de desfășurare cel

de al treilea meci al turneului final care a pus fața în fața formațiile Cehoslova
ciei și Ungariei. După prima zi a între
cerilor de ia Vama, clasamentul se prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 6 p. 2. Bulga
ria 6 p, 3. Cehoslovacia 2 p (un joc mal 
puțin). 4. România 2 p, 5. Ungaria 0 p 
(un joc mai puțin). 6. Franța 0 p.

In turneul pentru locurile 7—12 Intîî- nirea care se anunța cea mai disputată, R. D. Germană — Ralia, a furnizat o 
surpriză prin proporțiile scorului. Echi
pa R. D. Germane s-a impus printr-un joc mai hotărît și mal precis și a înche
iat disputa cu scorul de 65—40 (25—22). 
A fost evident că baschetbalistele Italiei 
sînt în deficit de rezistentă. Celelalte 
rezultate : Iugoslavia — Austria 76—64 (39—39) : Polonia — Olanda 28).

Programul partidelor de Italia — Austria. Polonia — 
mană, Iugoslavia — Olanda , 
pentru locurile 7—12) și România Franța, U.R.S.S. — Cehoslovacia, 
garla — Ungaria (în turneul pentru locu
rile 1—6).

D. STANCULESCU

învins înainte de limită de en
glezul Joe Bugner, fostul campion 
european de box la categoria grea, 
vest-germanul Jurgen Blin, 
anunțat oficial că a renunțat la 
activitatea competițională. 
cursul carierei sale, care a durat 
3 ani, Blin a cîștigat de două ori 
titlul de campion al Europei. Prin
tre învinșii săi figurează și spanio
lul Urtain.

Boxerul elvețian Fritz Chervet 
și-a păstrat titlul de campion eu
ropean la categoria muscă. în me
ciul disputat 
l-a învins la 
pe șalangerul 
niol Mariano

/N TURNEUL DIN ANGLIA

Ieri, la 
de rugby 
cel de-al 
turneului 
Anglia, întîlnind selecționata Comi
tatului Devon. „Remarcabilul tur
neu al echipei române" — cum îl 
intitulează agenția France Presse 
— s-a terminat cil o înfrîngere la 
limită: 24—23 în favoarea „XV"-lui 
englez, după ce la pauză scorul era 
favorabil rugbyștilor noștri : 11—9.

DECLARAȚII DIPA MECI

duminică : R. D. Ger- 
(ta turneul

Bul-

★
Fostul campion mondial de box 

la categoria grea, Cassius Clay, a 
semnat contractul prin care se an
gajează să-l întîlnească la 12 no
iembrie la Stateline (Nevada) pe 
campionul lumii la cat. semigrea, 
americanul de culoare Bob Foster. 
Meciul se va desfășura pe distan
ța de 12 reprize a cite 3 minute.

VOLEIBALISTELE

DE LA PENICILINA IAȘI
Torquay, reprezentativa 

a României a susținut 
treilea meci din cadrul 

pe care l-a întreprins în

I

FRANȚA-U.R.S.S. ÎN PRELIMINARIILE

Interesant de arătat este faptol 
că rugbyștii români — evident o- 
bosiți după susținerea a trei me
ciuri în opt zile — au prestat și de 
astă dată un joc curajos, deschis, 
aplaudat mult de spectatorii ea- 
glezi. în sprijinul acestei afirmații 
iată modul în care s-a punctat pen
tru realizarea scorului partidei: 
gazdele au avut o încercare (trans
formată) și 6 lovituri de pedeapsă, 
iar oaspeții au înscris 3 încercări 
(una transformată), o lovitură de 
picior căzută și două lovituri de 
pedeapsă.

IN U. R.S.S
MOSCOVA, 14 (Agerpres). — E- 

chipa feminină de volei Penicilina 
Iași a susținut la Moscova două 
întîlniri amicale cu formațiile 
Burevestnik și Lokomotiv. în am
bele partide, victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3—0 și respec
tiv 3—1. Voleibalistele din Iași vor 
susține alte două partide la Le- y 
ningrad.

C. M. DE FOTBAL
CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

După partida de dublu, preșe
dintele Federației italiene de tenis 
Luigi Orsini, care asistă la " 
de la București, a declarat 
toarele unui redactor al 
preș": „Nu mă așteptam ca 
nii să piardă proba de 
Eșecul lor, după obținerea

finala 
urmă- 

„Ager- 
româ- 
dublu.

___  , __ atitor 
succese internaționale, nu este însă 
inexplicabil. Chiar din partida cu 
Smith mi-am dat seama că Năstase 
este obosit. Nu este oare acesta 
efectul unui interminabil jir de 
turnee, la care Năstase a partici
pat, inceptnd din luna ianuarie ? 
Mi-a părut rău că Năstase, jucător 
foarte admirat la noi. In Italia, 
nu a putut juca la valoarea lui".

fără
van

La rtndul său. Basil Ray (An
glia), secretarul 
ganizare pentru 
spus: „Credeam 
blu, importantă 
bele echipe, se
voarea tenismenilor români. Ame-

comitetului de or- 
„Cupa Davis', a 

că partida de du- 
acum pentru am- 
va termina fn fa-

ricanii au jucat însă aproape 
greșeală, iar tinărul Erik 
Dillen s-a întrecut pe sine. In acest 
sfîrșit de sezon Năstase este obosit

Fostul cîștigător al Wimbledonu- 
lui, celebrul jucător englez Fred 
Perry, a declarat: „L-am văzut pe 
Năstase jucînd la Forest Hills. Au 
trecut de atunci cîteva săptămtni 
dar ce mare diferență tn jocul său. 
Evident, Năstase resimte eforturile 
depuse mai ales în cele 4 turnee, 
toate cîftigate, care, bineînțeles, 
l-au solicitat la maximum. Indife
rent de rezultat, a ‘61-a ediție a fi
nalei „Cupei Davis" este un mare 
eveniment. Românii au organizat 
foarte bine această competiție, al 
cărui act final se dispută pentru 
prima oară în Europa, după 35 de 
ani. Este, după mine, ți acesta un 
succes al tenisului european".

O- — J

ZÎMBETELE OLIMPIADEI

Au existat destule elemente de 
face din trecuta ediție miinche- 

neză, o Olimpiadă lipsită de vese
lie. Șl totuși, unele momente au 
produs, în tribune, ilaritate. Reți
nem, în special, ps acela al falsu
lui maratonist, purtînd un număr 
inexistent în cursă și care, sosind 
în ciștlgător al probei, a descins — 
din uralele mulțimii — direct în 
mașina poliției. S-a aflat apoi că 
se numește Norbert Suhaus, stu
dent în litere la Universitatea lo
cală. Iată declarația sa : „Nu m-atn 
gînclit nici un moment să minima
lizez gloria ciștigătorului, Shorter. 
Am vrut doar să înveselesc publi
cul, care aștepta grav și tăcut so
sirea ciștigătorului. M-am dezbră
cat Ia toaletă, mi-am agățat pe spa
te numărul de concurs dăruit ca a-

a

• Pestfe 35 000 de spectatori au 
urmărit la Paris meciul dintre selec
ționatele U.R.S.S. și Franței, dispu
tat în cadrul preliminariilor campio
natului mondial de fotbal. Fotbaliștii 
francezi au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0), prin golul marcat în 
minutul 60 de Beretta.

Arbitrul elvețian ScheUrer a con
dus următoarele formații :

FRANȚA : Carnus — Broissart, 
Quittet, Tresor, Rostagni, Michel, 
Adams, Chiesa, Revelli, Larque, Be
retta.

U.R.S.S. : Rudakov — Hurțilava, 
Dzoudzuzașvili, Kaplicinîi, Lovcev, 
Semionov, Olșanski, Kolotov, Fedotov, 
Blohin, Ihtoian.

« La Moscova, în meci pentru cam
pionatul european de fotbal (echipe 
de tineret), selecționata U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 3—1 (1—1) repre
zentativa Franței. Au marcat Nodia, 
Buriak, Guțaev, respectiv Sarramagna.

• în campionatul de fotbal al Bra
ziliei, echipa Maceio a dispus cu sco-

rul de 3—2 de Botafogo. La Rio de 
Janeiro, Flamengo a întrecut cu 2—1 
formația Vasco da Gama. Din cele 
două echipe au lipsit Cesar (Flamen
go) și Tostao (Vasco). Cruzeiro Minas 
Gerais a terminat la egalitate (2—2) 
cu Palmeiras, iar Santos, fără Pele 
în formație, a făcut 0—0 cu Interna- 
cional. Alte rezultate : Atletico Belo 
Horizonte — Vitoria Salvador 5—0; 
Bahia — Sao Paulo 1—0: Nacional — 
Portughesa 2—0; Rio Fluminense — 
Santa Cruz 2—1 ; Corinthians — Nau- 
tico 1—0; Ceara — America Minas 
2—0 . Gremio — Sergipe 2—0 ; Coriti- 
ba — Parana 0—0.

TURNEUL VOLEIBALIȘTILOR
DIN R. P. CHINEZĂ

IN SUEDIA

PROGRAMUL GRUPEI A
La ședința Comitetului de orga

nizare a C.M. de hochei pe gheață 
ediția 1973. care se va desfășura la 
Moscova, a fost definitivat progra
mul jocurilor din cadrul grupei A.

Iată cum se prezintă acest pro
gram :

TURUL II
aprilie : Polonia — Cehoslova-
(ora 14) ; R.F.G. — U.R.S.S.

Și

STOCKHOLM.
pa masculină de volei a R.

mintire de un halterofil iranian 
am pornit, in fugă, pe stadion. Lu
mea s-a grăbit să mă aplaude, fără 
să se întrebe de unde am apărut".

Gluma l-a costat pe Norbert 24 
de ore de arest la poliție, pentru 
„tulburarea ordinei

14 (Agerpres). — Echi- _________ __ - — p chineze 
și-a încheiat turneul In Suedia. întil- 
nind selecționata țării gazdă pe care a 
învins-o cu 3—1. Din cele șapte partide 
susținute, voleibaliștii chinezi au cîști
gat' cinci și au pierdut două. In zilele 
următoare, selecționata R. P. Chineze 
va întreprinde un turneu de trei me
ciuri în Finlanda.

nind selecționata țării gazdă pe care a
voleibaliștii chinezi au cîști-

TURUL I
31 martie : Cehoslovacia — Polo

nia (ora 14 E.C.) ; U.R.S.S.—R.F.G. 
(ora 17,30 E.C.) ;

1 aprilie ; Polonia — Suedia (ora 
14) ; R.F.G. — Finlanda (ora 17,30).

2 aprilie: Suedia — Cehoslova
cia (ora 14) ; Finlanda — U.R.S.S. 
(ora 17,30).

3 aprilie : Cehoslovacia 
(ora 14) ; U.R.S.S. — Polonia 
17,30).

4 aprilie: R.F.G. — Suedia
14) ; Polonia — Finlanda 
17,30).

5
(ora 
(ora

6
(ora

7 .
vacia (ora 14) ; Suedia — 
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17,30).
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R.F.G.

Cehoslo- 
U.R.S.S.

8 
cia 
(ora 17.30).

9 aprilie : Suedia — Polonia (ora
14) ; Finlanda — R.F.G. (ora 17.30).

10 aprilie: Cehoslovacia — Sue
dia (ora 14) ; U.R.S.S. — Finlanda 
(ora 17,30).

11 aprilie : R.F.G. — Cehoslovacia 
(ora 14); Polonia — U.R.S.S. (ora
17.30) .

12 aprilie : Suedia — R. F. G. (ora 
14) ; Finlanda — Polonia (ora
17.30) .

13 
(ora 
(ora

14
17.30) .

15 aprilie: Cehoslovacia — Fin
landa (ora 12) ; U R.S.S. — Suedia 
(ora 15,30).

La Moscova, vor funcționa ca ar
bitri următorii : Gobecki (Austria), 
Isolato (Finlanda), Baader (R.F.G.), 
Szczepek 
(Elveția), 
(U.R.S.S.), 
Dahlberg 
ponia). Rezervă : Zaharov (URSS).

aprilie: Suedia — Finlanda
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(Polonia), Ehrensperger 
Lee (S.U.A.), Karandin 

Bata (Cehoslovacia), 
(Suedia), Sumisava (Ja-
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MARK SPITZ

înotător
a cîștigat șapte medalii

american Mark

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Celebrul 
Spitz, care 
olimpice de aur la J.O. de la Miin- 
chen, își va face debutul ca actor. 
Peste cîteva zile, el va turna un 
scurt metraj pentru televiziunea a- 
mericană. „Platoul" de turnare va 
fi desigur o piscină. Această pisci
nă este proprietatea cunoscutului 
actor american Bob Hope, care lo
cuiește la Hollywood, Bob Hope va 
fi regizorul acestui prim film al 
lui Mark Spitz.

In cursa ciclietă de șase zile, care se 
desfășoară pe velodromul acoperit din 
Berlinul Occidental, după 334,500 km 
parcurși, conduce cuplul Partrick Sereu 
(Belgia) — Van Lancker (Franța), eu 
76 p. Ti urmează perechile Pijnen — 
Duyndam (Olanda) — 43 p. și Schul
ze — Renz (R. F. a Germaniei) — 22 p. 
■
Proba de dublu bărbați din cadrul cam
pionatelor de tenis ale Poloniei (între
cerile se desfășoară la Varșovia) a fost 
cîștigată de cuplul Tadeusz Novlckl — 
Jacek Nedzvedzski, care, în finală, a 
învins cu 6—2. 6—3. 6—1 perechea Me-
cleslaw Rybarczlk — Voiczeh Fibak.
In prima zi a turnului internațional 
masculin de baschet de la Belgrad, e- 
chlpa italiană Ignis Varese a întîlnit 
formația locală Steua Roșie, pe care a

învins-o cu scorul de 91—82 (48—41).
într-un alt Joe, Simmenthal Milano a 
dispus cu 83—72 de formația lugoplasti- 
ka Split.

Concursul International de vitei», dis
putat Is ospedalettî (Italia), a revenit 
motociclistuluî englez J. Mortimer. A- 
cesta, pilotînd o motocicletă „Ysmaha"- 
125 cmc, a acoperit 70,980 km In 40:42,9 cu o medie orară de 104.600 km. Ita
lianul Renzo Pasolini a obținut victo
ria Ia clasa 250 cmc, parcurgind tra
seul în 38:22,3 (viteză medie orară 
110,988 km).

formația Avtomoblllst Sverdlovsk. Intr-o 
altă partidă, Traktor Celiabinsk a pier
dut In deplasare cu 4—7 (2—2, 2—1, 0—4) 
In fața formației Himlk Voskresensk, 
în clasament conduce Dinamo Moscova, 
cu 8 p, urmată de T.S.K.A. Moscova — 5 p și Spartak Moscova — 4 
tirnele două echipe au clic to—’, 
mal puțin disputate.

cite două
p. ui- 
jocurl

de ci
încheiat cu vlc- 
Reino Pakonen,

In cadrul etapei a 4-a a campionatului 
unional de hochei pe gheață, echipa 
Dinamo Moscova a învins pe teren pro
priu cu scorul de 8—1 (2—1, 2—0, 4—0)

Concursul internațional 
șurat la Stockholm s-a 
toria atletului finlandez cronometrat pe distanța de 30 km cu 
timpul de 1 h 40 :51,0. Pe locul secund 
s-a clasat compatriotul său Hannu Par- tanen — 1 h 41 :59,o, urmat de suedezul 
Goran Hogsberg — 1 h 42:10. Cunoscutul 
campion finlandez Tapio Kantanen. ma
rele favorit al cursei, s-a situat pe lo
cul patru, cu timpul de 1 h 45:10.
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