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Tot ceea 
tinerele ne 
păstrat în 
intim al sufletului nostru. Tre
cerea anilor nu reușește să 
estompeze aceste aduceri a- 
minte, ci — dimpotrivă — le 
face mai vii, le dă contururi, 
parcă, mai precise.

Dintre toate locurile 
sport ale Bucureștiului, cel 
mai aproape de inima gene
rației mele a fost „amfitea
trul" pardosit cu zgură roșie 
al „Dreptului*, mic, cochet, 
adăpostit între multi pomi, cu 
o cabană pe măsura dimensiu
nilor sale, care avea in hol o 
singură masă de tenis. în parc 
erau lei sfătoși și bănci 
șchioape, martorii muți ai iu
birilor noastre studențești, ne- 
mărturisite.

Terenurile de la „Drept" an 
fost leagănul volei-baschet- 
uliii bucureștean (pe atunci a- 
ceste jocuri se aflau în grija 
unei singure federalii): Aici 
au crescut mari jucători și 
mari pasiuni pentru sport. La 
„Drept* i-am văzut și i-am 
admirat pe Costi Herold, per
formerul polivalent, pe Nae, 
Bădulescu. asul pătrunderilor 

■— (actualul eminent farma
cist ), pe remarcabilul inginer 
Uță Vulescu. metronomul arun
cărilor de la semi distantă, 
pe Coco Avachian și Gicu E- 
puran. pioni de bază ai bas
chetului nostru din 
muri.

Dar voleiul ? Pe 
„Dreptului* și-au 
de glorie marele 
„Medicinei", Titi
(mecanicii* ), regretatul 
Patras — zburătorul, 
Constantinescu, cel care 
na" mingile pe plasă, 
Georgescu, Dor el Scorțeanu,
Niki Drâgomirescu și atîția 
alții care au pus cîte o cără
midă, mai mare sau mai mică, 
la temelia actualului edificiu 
al voleiului nostru. „Dreptul* 
rămîne un simbol al sportului 
pur.

Seară de seară, primăvara, 
vara, toamna, era lumină aici. 
Apoi, dintr-o dată, s-a stins, 

multi ani. Nici 
nu știm de ce. Proba- 
mîria neglijenței a fost 

care a răsucit comuta-

ce ne amintește de 
rămine drag, este 
ungherul cel mai

de

bas-
acele vre-

terenurile 
trăit anii 

„tunar11 al 
Mediana 

Mimi 
Gicu 

„atir- 
M iron

Pentru mai
astăzi 
bit că 
aceea 
torul.

Dur
la ..Drept" ard din nou re
flectoarele. Comisia orășeneas
că și-a adus aminte de aceste

iata că. de cîteva zil> 
ard din nou

P rimele rezultate : MASCU
LIN : P.T.T. -— Metalurgistul 
66— 37, Academia militară II
— Steaua II 67—74, S.P.R. 
„30 Decembrie" -— IPROMET 
50—42, Electrificarea — Pro
iectantul 50-55, B.N.R.S.R.
— Sănătatea 51—35, Univer
sitatea — ICI1F 69—64, 
Steaua I—Construcții 76—51 ; 
FEMININ: Constructorul — 
Olimpia T.V 59—40. Azi, pe 
terenul Floreasca, de la ora 
17.30, se dispută o nouă eta
pă (CIL POPESCU-coresp.).

terenuri, centrale, frumoase, 
iubite, le-a reparat și a pro
gramat pe ele cîteva jocuri din 
tradiționala „Cupă de toamnă'* 
la baschet.

Poate că reqprinderea aces
tor lumini va atrage către 
sport noi tineri, vă consacra 
din rîndurile studențimii alte 
nume glorioase în voleiul și 
baschetul românesc.

VALERIU CHIOSE

Vineri
22 septembrie
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Voleiul, la ordinea zilei
AZI, LA CLUJ

Al 31-lea meci masculin
România-Polonia

Sala sporturilor din Cluj 
(unde de duminică pină la 
29 septembrie se va desfă
șura importantul turneu 
masculin internațional de 
volei, verificare a reprezen
tativei noastre în vederea 
C.E., cu participarea echipe
lor U.R.S.S.. Japoniei, R.D. 
Germane, Poloniei, Bulga
riei și României-seniori și 
tinerei) găzduiește astăzi, 
de la ora 18, „avanpremiera" 
interesantei competiții- O 
partidă foarte atractivă. Este 
cel de-al 309-lea meci inter- 
țări al primei reprezentative 
a României, și al 31-lea pe 
care îl va susține în compa
nia echipei Poloniei. Aceasta 
— prezentată integral de noi 
ieri - va începe probabil 
jocul, după cum ne-a spus 
antrenorul său T. Szlagor, 
în următoarea formație (ne
lipsitul pină în 1967, rutina
tul Rutkowski nu figurează, 
fiind anunțat ca rezervă) : 
Sierszulski, Siwek, Ambro- 
ziak, Paszkiewicz, Wagner, 
Skorek, cu trăgătorii prin
cipali Anibroziak și Skorek 
postați inițial pe zonele cen
trale, III și, respectiv, VI,

iar ridicătorii Siwek și Wag
ner pe II și pe V, poziții pe 
care le ocupă în așezarea 
„clasică”, 
ciului,

Cit privește 
tră, antrenorii 
și FI. Balaiș intenționează 
să folosească 
formație : Barlha (Derzei), 
Schreiber, Drăgan (Ganciu). 
Udișleanu (Corbeanu), Sme- 
recinschi (Tîrlici, Crețu), Co- 
zonici (Cliristiani, Stoian).

întîlnirea va fi condusă de 
cuplul arbitrilor clujeni V; 
Morarii și V. Chioreanu.

Un pronostic pentru aces 
al 31-lea meci masculin de 
volei România — Polonia ? 
Il vom căuta în palmaresul 
disputei : din cele 30 de me
ciuri de pînă acum, echipa 
României a cîștigat 22. pier- 
zînd doar 6. Acasă, însă 
hiciodată. Deci. . . Să sperăm 
că voleibaliștii noștri — în 
pofida bunei forme dovedite 
în ultima vreme de adversa
rii lor — ne vor îngădui să 
dăm azi start nădejdilor 
pentru „europenele” din 
Turcia !

Selecționata de handbal 
a Berlinului occidental

în România

Aseară a sosit în România se
lecționata de handbal masculin 
a Berlinului occidental, care va 
susține două jocuri cu selecțio
nata orașului Galați. Prima par
tidă va avea loc sîmbătă 23 sep
tembrie la Galați, iar revanșa 
se va disputa la 25 septembrie 
în orașul Brăila.

la începerea me- 
trăgătorii secunzi.

echipa noas-
S. Mihăilcscu

următoarea

— C. F. —

Viitorul
al lui Sever

Trimisul nostru special la 
„Cupa Jadran", ADRIAN 
VASILIU, ne transmite prin 
telex :

Astăzi, in sala Dmamo

Voleibaliștii reprezentată 
vei U.R.S.S. Intr-o scurtft 

plimbare în Capitală..
Foto : V. BAGEAC

U. R.S.S.—Reprezentativa Capitalei
Ieri a sosit în București 

reprezentativa de volei a 
U.R.SS. care va participa, 
începînd de duminică, la tur
neul internațional de la Cluj. 
Formația oaspe va susține 
astăzi, de la orele 18, in sala 
Dinamo, un meci de verifi
care in compania unei re
prezentative a Capitalei, al
cătuită pe scheletul echipei 
noastre campioane, Steaua.

Meciul se anunță deosebit 
de interesant, spectatorii 
bucureșteni avînd prilejul 
sâ vadă la lucru pe jucătorii 
echipei campioane olimpice 
și deținătoarea medaliei de 
bronz la campionatele mon
diale de anul trecut.

0 PALIOĂ
CONSOLARE
7-5 CU OLANDA

a. b.

(Continuare în pag. a 2-a)

adversar
Dron: Bungert

campionatele inter-Au continuat ----- _
naționale de tenis ale Iugoslaviei de 
la Belgrad. In proba de simplu mas
culin, cehoslovacul Hunta l-a învins 
cu g—2, 6—2 pe Dumitrescu. Al doi
lea reprezentant al României în acest 
turneu, Sever Dron, urmează să-1 
întîlnească pe Bungert (R.F. a Ger
maniei). Alte rezultate mai impor
tante : Wilson (Anglia) — Saia (Ita
lia) 6—4, 6—1 ; Sangster (Anglia) — 
Tandari (Iugoslavia) 6—4, 6—2 ; Okker 
(Olanda) — Stolcer (Iugoslavia) 6—1, 
6—1 : Jovanovici (iugoslavia) — ias- 
masov (Bulgaria) 6—2, 6—4.
• în turul trei al concursului in

ternațional de tenis de la Tbilisi 
jucătorul român Petre Mărmureanu 
l-a învins cu 6—3, 6—2, 7—5 pe Mihail 
Dibțev (U.R.S.S1.).

TIRUL
ROMÂNIEI
Recalificat la

Benny Groen a

prima victorie

masa

adus

de

verde,

Olandei

etapă

în 
zile 
a apărut și pentru națio
nala de polo a Românie^ 
aici pe coasta AdriaticeLț 
la cea de-a treia ediție a' 
«Cupei Jadran". O palidă 
consolare după eșecurile 
de pînă acum, dar, oricum, 
un succes : 7—5 cu Olanda.

Partida România — Olan
da, programată în cea de-a 
patra zi a turneului, a 
consfințit și prima victorie 
a culorilor noastre. Victo
rie dificilă — 7—5 (1—8, 
3—1, 2—2, 1—2) — la
prima vedere, dar obținută, 
de fapt, cu o neașteptată 

și 
re- 
ini- 
mai
re

sfîrșit, după atîtea 
de așteptare, soarele

O busculadă l-a 
scos pe Kazmier- 
zak din plutonul 
fruntaș
Gabriel Moiceanu 
își continuă... se
ria ghinioanelor 
Aradul i-a primit 
sărbătorește pe 
cicliști

Grivita
9

Hotăriri ale

ușurință. Din primul 
pînă în ultimul minut, 
prezentanții noștri au 
țiat acțiuni din cele 
variate care au dus de 
qulă Ia goluri spectaculoa
se sau puncte de penalitate 
cu lovituri de 
transformate de data 
ceasta imparabil. în deose
bită vervă, Aurel Zahan, 
la cel de-al 188-lea med 
în națională, a „tras" după 
el întreaga echipă, șutind., 
de cîte ori a avut ocazia, 
fără greșeală. De altfel, 
căpitanul formației noastre 
a realizat în acest meci 
o performanță destul de 

rară în întîlnirile fruntașe
lor poloului mondial. în
scriind ȘASE din cele 
șapte goluri ale victo-

la 4 m.
a-

(Continuare în pag. a 2-aj

in pag. a lî-a J

Rosie — Dinamo5

biroului F R. R



OLEI I
După trei etape

de campionat
S-au disputat trei etape din 

campionatul republican de hand
bal. Un prim bilanț ne arată 
că din cele 60 de echipe parti
cipante, 16 nu au gustat încă din 
cupa amară a înfrîngerii. Dintre 
acestea, amintim pe STEAUA 
(masculin), UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA, UNIVERSITATEA și 
CONFECȚIA din BUCUREȘTI (fe
minin), din Divizia A, METALUL 
COPȘA MICĂ, ȘCOALA SPOR
TIVĂ BUZĂU, SPARTAC CON
STANȚA, VOINȚA ODORHEI, 
UNIVERSITATEA CLUJ din Di
vizia B. Dar mai bine să lăsăm 
clasamentele să vorbească:

Măsuri disciplinare după meciul 
Grivița roșie —Dinamo

întrunit ieii pentru a 
penibilele incidente din 
partidei de campionat Grivița Ro
șie — Dinamo, Biroul Federației 
române de rugbi a hotărît urmă
toarele i

SE SUSPENDĂ pe cîte trei e- 
tape din campionatul diviziei A 
jucătorii Țuțuianti, Zlătoianu, Fu- 
gigl, Giugiuc (Dinamo București), 
V. Rusu, Dinu, Oblemenco și Ve- 
luda (Grivița Roșie);

SE SUSPENDĂ pe cîte o eta
pă din campionatul diviziei A ju
cătorii Ene (Dinamo București),

discuta
timpul

U.R.S.S.- REPREZENTATIVA CAPITALEI
(Vrmare din pag. 1)

I

DIVIZIA A
MASCULIN

1. Steaua 3 3 0 0 43—31 6
2. Dinamo Buc. 3 2 jO 1 65—44 4
3. Universitatea Buc. 3 2 0 1 62—43 4
4. Dinam m Bacău 3 2 0 1 54—45 4
B. Universitatea Cluj 3 1 1 1 53—55 3
6. Dinamo Brașov 3 1 1 1 38—40 3
7. Rafinăria Teleajen 3 1 1 1 42—56 3
8. Politehnica Tîm. 3 1 0 2 47—52 2
9. C.S.M. Reșița 3 0 1 2 40—59 1

10. Textila Cisnădie 3 0 0 3 37—56 0
FEMININ

1. Universitatea Buc. 3 3 0 0 38—19 6
2. Universitatea Tim. 3 3 0 0 35—21 6
3. Confecția Buc. 3 2 1 0 28—22 5
4. Rapid Buc. 3 2 0 1 35-18 4
B. Politehnica Galați 3 2 0 1 27—28 4
C. Constructorul Tlm. 3 111 28—26 3
7. Rulmentul Bv. 3 10 2 21—27 2
». Mureșul Tg. M. 3 0 0 3 22—31 0
». Liceul nr. i. 'Fim. 3 0 0 3 14—30 0

10. Progresul Buc. 3 0 0 3 19—45 0
DIVIZIA B

MASCULIN SERIA I
1. Politehnica Galați 3 3 0 0 58—47 4
2. Inst. Ped. Bacău 3 2 0 1 49—41 4
3. Voința București 2 2 0 0 28—24 4
4. A.S.A. Ploiești 3 2 0 1 53—51 4
B. Politehnica Buc. 1 1 1 1 40—39 3
S. Cauciucul Or. Gh.

Gheorghiu-Dej > 1 1 1 39—38 3
7. Agronomia Iași 3 1 0 2 40-38 2
8. Politehnica Bv. 3 1 0 2 32—56 2
S. Tractorul Bv. 3 0 0 3 42—54 0

10. Rapid București 2 0 0 2 17-36 0
SERIA A n-A

1. Metalul C. Mică 3 3 0 0 54-38 6
2. Medicina Tg. M. 3 3 0 0 54—45 6
3. știința Dovrin 3 2 0 1 61—31 4
4. știința petroșenl 3 2 0 1 38—51 4
5. Tehnometal Tim. 3 1 0 2 43—46 2
6. Universitatea Cv. 3 1 0 2 49—54 2
7. Universitatea Tim. 3 1 0 2 47—53 2
8. I.C.O. Arad 3 1 0 2 43—53 2
8. Timișul Lugoj 3 1 0 2 43—50 2

10. Politehnica Tim. 3 0 0 3 43—54 0
FEMININ SERIA I

1. Șc. sp. Buzău 3 3 0 0 43—12 6
2. Spartac C-ța 3 2 1 0 40—24 5
3. I.C.F. București 3 2 1 0 26—20 5
4. Textila Buhușt 2 2 0 0 25—12 4
5. Șc. sp. n Buc. 3 2 0 1 31—24 4
6. Universitatea Iași 3 111 21—33 3
7. Politehnica Iași 3 0 1 2 18—33 1
8. Politehnica Buc. 2 0 0 2 15—27 0
8. Șc. sp. Ploiești 3 0 0 3 20—35 0

10. Inst. Ped. Bacău 3 0 0 3 16—35 0

72 de echipaje la star!
(Urmare din pag. 1)

mai numeroasă participare am 
notat-o la clasa pînă la 850 cmc 
(16 mașini), urmată de clasa pînă 
la 1150 cmc (13) șl de clasa pînă 
la 770 cmc (12). Intr-o categorie 
specială concurează cele 3 auto
mobile R — Gordini 1300, cu 
care reprezentanții noștri au luat 
parte la Raliul Dunării din vara 
aceasta. Menționăm că pe lista 
de înscrieri figurează 4 echipaje 
feminine, 3 echipaje mixte, pre
cum și clțiva motocicliști cunos- 
cuți: Mihai Pop, Ștefan lanco- 
vici, Grigore Bereny.

Duminică la prînz, bucureștenii 
sînt invitați să asiste, în Piața de 
la Pavilionul de expoziții, la o 
interesantă probă de viteză pe 
circuit, cu care se încheie între
cerea.

Demian și Marinescu (Grivița Ro
șie).

SE RETROGRADEAZĂ pe timp 
de trei luni cu cîte o categorie 
de salarizare antrenorii D. Io- 
nescu și D. Manoileanu;

I SE RETRAGE arbitrului P. Ni- 
culescu dreptul de ă conduce me
ciuri de categoria A pînă la sfîr- 
șitul anului 1967 ;

SE SUSPENDĂ în bloc echipele 
Dlnamo București și Grivița Ro
șie pe cîte o etapă de campionat, 
jocurile din etapa respectivă fi
ind pierdute de ele prin nepre- 
zentare (așadar, meciurile Agro
nomia Cluj — Dinamo și Steaua 
— Grivița Roșie sînt cîștigate de 
Agronomia și de Steaua cu sco
rul de 3—0, învinsele nebenefi- 
ciind de nici un punct in clasa
ment) ;

SE DĂ AVERTISMENT secțiilor 
de rugbi Dinamo București și Gri
vița Roșie pentru grave lipsuri 
în domeniul muncii educative cu 
sportivii.

La sosire, conducătorii delegației 
sovietice ne-au declarat că actualul 
lot, deși nu cuprinde nici un jucă
tor de superclasă, cum a fost în 
trecut Ccsnokov, are totuși o pre
gătire care le dă multe speranțe 
la apropiatul campionat european. 
Antrenorul Klesciov a reușit să 
formeze un lot omogen, în care cu 
greu ai putea să faci distincții: 
ioți sint foarte buni.

Alături de cunoscuții Mondze
levski (care a absentat de la C.M. 
de la Praga din cauza unei acci
dentări la picior), Bugaenkov, 
Kravcenko, Lapinski — jucători 
foarte experimentați, apar și nume 
mai puțin cunoscute ca Vlasov, 
Beleaev, Ivanov etc., jucători tineri 
în care antrenorii își pun mari 
speranțe. în felul acesta, echipa 
sovietică îmbină experiența gene
rației mai vechi cu vigoarea și 
elanul tinereții.

lată loturile celor două echipe

care se vor întîlni astăzi în sala 
*.Dinamo :

U.R.S.S. :
Lapinski, 
Kravcenko, 
Astanin, 
Vlasov.

Reprezentativa Capitalei (de a 
cărei pregătire s-a ocupat antreno
rul Stelei, T. Tănase) : Rauch, lor- 

1 ga, Pojornicu, Rotaru, Stamate, 
Mânu, Bînda, Ioneseu, State, An- 
dreica, Bojan.

Mondzelevski, Ivanov, 
Beleaev, Sibiriakov, 
Bugaenkov, Mihalciuk, 

Saurambaev, Penteșkin,

Qoto

0 palidă
consolare:

I 7-5 cu Olanda
iVrmare din pag. 1)

OPIC

DE LA FEDERAȚIE
Biroul F.R.P. în ultima sa ședință, 

luind în discuție atitudinea indisci- 
plinată a sportivului Constantin Ra
dulescu în tabăra de tineret, a hotă
rî* excluderea lui din lotul republl-

EHZE33

Victoria perseverenței
Știrea parvenită zilele trecute de 

la Sibiu — anume că bucureșteanca 
Viorica Ivan (MTTc.) a redevenit 
deținătoare a titlului de campioană 
junioară de tenis de masă a țării
— a produs oarecare nedumerire 
printre cunoscătorii acestui sport 
de la noi. De ce ? Pentru că Vio
rica Ivan — deși foarte talentată, 
cu un an, doi in urmă — ncglijin- 
du-și pregătirea, dispăruse aproape 
complet de pe firmamentul tenisu
lui de masă autohton. Și iată acum
— cînd puțini mai credeau în vreo 
revenire — că Viorica Ivan și-a 
reocupat primul loc în ierarhia 
junioarelor noastre. Despre acest 
caz am stat de vorbă cu maestrul

am adus-o pe Viorica Ia 
MTTc. unde eram an-

a decurs instruirea ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Firoiu, Kroner, Szabo, No- 
Mărculescu si Culineac au 
un important aport la ob- 
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Doar portarul Frățilă s-a com
portat slab, primind nu mai pu
țin de 5 goluri parabile. Fără 
ele, victoria echipei române s-ar 
fi profilat pe măsura diferenței 
de valoare existentă în tot de
cursul meciului.

Arbitrul M. Manguillot (Spania) 
a condus bine următoarele for
mații : ROMÂNIA: Frățilă —
Zahan (6), Firoiu, Szabo, Kroner, 
Novac, Mărculescu, Culineac, 
Zamfirescu, Grințescu (1); OLAN
DA : De Vries — Wouda, Van 
Ommen, Hoogveld, Van Dorp (1), 
Hermsen, Van Der Voet, Geutjes 
(2), Bongers (2), Schmidt.

Nu mai puțin interesante au 
fost și celelalte două partide care 
au completat programul: Uniu
nea Sovietică a condus în par
tida cu Ungaria cu 3—1 și 4—2, 
dar băieții lui Markovits au 
smuls in extremis o decizie ega
lă. Scor final: 4-—4 (0—0, 3—1, 
1—2, 0—1), care deschide cale 
largă echipei... iugoslave pentru 
victoria finală. în sfîrșit, for
mațiile R. D. Germane și Italiei 
ne-au oferit o luptă acerbă, din 
care nu au lipsit fazele de mare 
spectacol. Jucătorii germani au 
condus cu 3—0 dar „squadra 
azzurra", impulsionată de exce
lentul Marsili, a revenit puternic, 
nu suficient însă pentru a îm
piedica victoria sportivilor din 
R. D. Germană: 3—2 (1—0, 2—0, 
0—1, 0—1).
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Viitoru

sportului și fostul campion al țării, 
Mircea Popescu, actualul antrenor 
al Vioricăi Ivan.

— De cind vă ocupați de pregă
tirile elevei dv ?

— De un an, o dată cu inaugura
rea activității mele de antrenor la 
asociația sportivă MTTc. Pe atunci, 
Viorica era legitimată la clubul 
Progresul, care însă o suspendase 
pentru unele abateri. Discutînd cu 
ea și găsind înțelegere la organele 
de resort, 
asociația 
trenor.

— Cum
— Trebuie să menționez că în în

treaga perioadă de cînd am reîn
ceput antrenamentele, Viorica Ivan 
s-a pregătit cu multă conștiinciozi
tate, fără nici un moment de între
rupere, fie iarnă, fie vară. Iar re
zultatele nu s-au lăsat așteptate.

— Ce preconizați pentru activita
tea viitoare a Vioricăi Ivan, care 
ii sint perspectivele ?

— Antrenîndu-se cu aceeași sîr- 
guință, Viorica poate îndreptăți 
speranțele pe care le nutresc. Adi
că, socotesc că ea are toate posibi
litățile să fie — în scurt timp — de 
folos reprezentativei țării. Eu îi 
pretind însă — în continuare — 
maximum de seriozitate. Personal, 

„cariera" 
la cei

I

I
ISERIA A II-A

I
I
I
I
I

COMARNISCHI

Viorica 
MirceaVa- 

care 
acest 
la o
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ALFABETUL LIPSUF
Caranse- ăsta îl critic rău 

au început super-

Ora
Progres

R. Fot-
65) ex-

1. Voința Odorhel 3 3 0 0 40—19 6
2. Universitatea Cluj 3 3 0 0 35—18 6
3. Voința Sighiș 3 2 1 0 44—22 5
4. C.S.M. Sibiu 3 2 1 0 36—24 5
5. Universitatea CV. 3 1 1 1 28—27 3
6. Universitatea Tim. 3 1 0 2 23—24 1
7. I.S.E. Buc. 3 1 0 2 26—46 2
8. ȘC. sp. Petroșeni 3 0 1 2 22—26 1
9. Constructorul B.M. 3 0 0 3 24—39 0

10. Universitatea U
București 3 0 0 3 15—48 0

Duminică, „Sportul popular"!
Ziarul nostru va apar* du

minică, 24 septembrie, cuprin- 
zînd ample cronici ți comen
tarii de la cuplajul de fotbal 
interbucureștean, „Turul Româ
niei", ca ți de io alte com
petiții sportive de sîmbălă, din 
țară ți de peste hotare.

Corespondenții sînt rugați să 
telefoneze relatările lor redac
ției SÎMBĂTA, 23 SEPTEMBRIE, 
DE LA ORA 17.

Anul școlar a 
început. O dată 
cu el a fost relua
tă și activitatea 
sportivă. încă de 
la ''primele ore, e- 
levii s-au prezen
tat cu multă 
poftă de lucru. A- 
cest fapt îl de
monstrează imagi
nea fotoreporte
rului nostru 
sile Bageac, 
a surprins 
instantaneu 
lecție de educație 
fizică la Școala 
generală nr.

sînt optimist privind 
sportivă a Vioricăi Ivan, 
17 ani ai săi.

Fără îndoială că atît 
Ivan, cît și antrenorul ei, 
Popescu, merită o strîngere de 
mină pentru recentul succes ob
ținut.

tate (fi 
tactică 
au mij 
dar dă

„înce 
rul Val 
rinduril 
potenții 
ma m< 
Trakia. 
trem d 
o „chei 
mîinile 
mi triu 
musculi 
Greavu 
mene, i 
In ace:

PRONOSPORT • PRONOEXPRES
2 zile pîna la închiderea 2 „Moskvici'* eu radio, 2 
VÎNZARII BILETELOR LA CON
CURSUL EXCEPȚIONAL PRONO

EXPRES DIN 24 SEPTEMBRIE
1967

• PRONOSPORT

F-. , r.
Doriți ca duminică 24 septem

brie să fiți posesorul unui auto
turism ? Atunci jucați neapărat 
la concursul excepțional PRQNO- 
EXPRE.S de ■ 
brie 1967, 
autoturisme 
TAT.

La < 
tiga 
mărci 
tiiburo 
autoturisme : . 
da 1000 
bani 601 
tigătoare

Pentru
și 4 din
«ere la

duminică 24 septem- 
la care se/atribuie 
în număr NELIM1-

acest 
autoturisme 
și capacități.

* în număr

concurs puteți cîș- 
de diferite 
Astfel se a- 
NELIMITAT

Renault 16*. „Sko- 
,Fiat 850* și „Tra- 

’ pentru variantele cfț- 
cu 6 din 9.
variantele «u 5 din 9 
9 se atribuie prin tra- 
soifi 10

Skoda 
1000 M.B.', 2 .Flat 850“, 4 „Tra
bant 60LJJ, toate cu huse de pro
tecție.^

In 'aiară de autoturisme mai 
puteți obține și premii în bani 
de valoare variabilă și fixă.

Azi și mîine sînt ultimele zile 
în care vă mai puteți procura 
biletele pentru acest concurs 
care poate să vă aducă un auto
turism, o excursie de două locuri 
la Brașov cu petrecerea Reve
lionului sau un premiu în bani.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri.

Agențiile LOTO-PRONOSPORT 
vă țin la dispoziție și bilete de 
participare gratuite.

• Ctștigătorii excursiilor cu 
petrecerea Revelionului la BER
LIN, de la tragerea autotufisme- 
ior LOTO din 5 septembrie 1967 
(continuare); Moisescu Emilia din

autoturisme:. Jimbolia Stanciu Silviu clin Si-

ghișoara ; Bușu Ion din Ploiești ; 
Lăzărescu Alexandru din Bucu
rești ; Toma Marin din Arad ,- Sir- 
ghie Teodor din Focșani ; Avram 
Simion din Bîrnaru-Vatra Doritei; 
Voinica Maria din Corbu-Medgi- 
dia; Bălcescu Maria din Bucu
rești ; Cristea Chirina din Bucu
rești ,• Tancu Verona din Galați ; 
Radu Chivu din București • Pfohl 
Iosil din Bocșa-Reșița; Bițu Gheor- 
ghe din Ploiești; Martalogu A- 
lexandru din București ; Corlu A- 
lexandru din Gîrcina-Piatra 
Neamț; Năsăudeanu Viorica 
București; Simion Felicia 
Constanța; Stănescu Avram 
Caransebeș ; Petruțiu Cornel 
Bucufeș-ti.

(Ceilalți 
mîine).

Rubrică 
trufia de

I
I
I
I
I

din 
din 
din 
din

I
I

cîșfigători, în ziarul de

redactată de Adminis- 
stat Loto-Pronosport.

I
I

Primesc o depeșă din 
beș :

„Vezi că 
bal există 
pediata de . 
din localitate. Citește-o !

Te iubește și le apreciază, Nae lo 
nescu — președintele cercului umo
riștilor din Caransebeș.

P.S. Mi-a plăcut grozav 
poantă de acum doi ani 
tate I..

Găsesc adresa trimisă 
Române de Fotbal și citesc : _ 
tractul de muncă încheiat Intre a- 
sociatia sportivă C.F.R. Caransebeș 
și tov, antrenor Georgescu Vasile 
(categonia a V-a) se reziliază de 
către noi pentru următoarele mo
tive :

A) Tovarășul Georgescu Vasile a 
pretins la angajare un salariu de 
iote lei pe lună, plus o jumătate de 
normă ca antrenor. Dar, ca să se 
apuce de lucru, ne-a mai cerut ți 
3 000 de lei, motivînd că are un 
proces. Bineînțeles, suporterii din 
Caransebeș au pus mină de la 
mină, cu. s(rin« acești 3 000 de lei ji 
i-au dat.

— Lasă, îmi zic, că ti tncoruieiez 
suporterilor 

j ,
pretins să“ i 
mobilată, fit 
pine cu so

arta legitim.

pe masă la F. 
o adresă (nr. 
asociația sportivă C.F.R.

mai : pe
De cind ______  ___
plătească chiria antrenori- 
urmă, după ce spune că e 
își aduce... soția, cu care 
este legitim !

continuare, a

ultima ta 
șt jumă-

Federației 
.Con

eu. Auzi : să ceară 
să-1 plătească procesul

B) Pe urmă, a mai 
se găsească o locuință 
bloc dacă se poate, că 
fia, cu care tnei nu 
Insă. să căutăm aă-i plătim chirie 
acestei locuințe, care ne-a costat 
see de lei pe lună. Au făcui supor
terii fi acest ejisrt.

— Ce 
de lot ! 
terii să 
lor ? Pe 
căsătorit 
Încă nu

C) In .............
se mai mulțumește cu salariul, plus 
jumătate de normă ?i că vrea I OM 
de lei pe lună, în mină !

— Asta e bună !...
D) șt a mal venit cu o pretenție: 

masa pentru el și soție (de două 
ori pe zi la cantină) să-i fie plă
tită de către asociație. S-a aranjat 
și treaba asta, 
fost mulțumit ?

— Ei, lasă, că îl
E) Văzind că tot 

dat, tov. antrenor 
le a început să 
numai cite 2—3 zile pe lună. Dar, 
primea in mină 2 000 de lei I

— Lucra „tare”, omul .'
F) Vreau televizor ! a spue in

tr-o zi tov. Georgescu Vasile. Un su
porter din oraș i-a cumpărat apa
ratul. Too. Georgescu a luat televi
zorul, a mulțumit și acum. bietul 
suporter... suportă ratele.

— Frumos !
G) Nemaidueindu-se la serviciu, 

(salariul fiindu-i asigurat de susți
nători) tov. Georgescu Vasile și-a 
mai luat o jumătate de normă de 
antrenor, „pregătind" șt echipa de 
fotbal „Victoria" Caransebeș di*> 
campionatul regional. Deci, MC de 
lei de Ia noi, plus 700 lunar de 
M OL

spus că na

Dar credeți cu «

„mulțumesc” eu 1 
ce a cerut I s-a 
Georgescu Vosi- 
vină la serviciu

— Int
H) M 

Georget 
și un 1 
nistrato 
porcul 
fost in 
în două 
din loc<

— Ast
I) Da 

odată i 
lat por 
tov. an 
jucător 
cite o 
pentru 
formau 
echipă, 
Acelea? 
pentru 
ransebe 
motivul 
porc" o 
Tuiu 
Franci»

— M-< 
mai ști

J) La 
Aurul 
Vasile 
torii de 
luau b 
diș Fra 
nu tari

— Foi 
L) Pe 

ținut t€ 
că nu-i 
la antr<

— Lai



OTBAL
E ORE ÎNAINTE DE CUPLAJUL BUCURESTEAN...

J
ireștean al 
important 

etapa a 
entru mo- 
rat încă ; 
prinde și o 
ipt, impor- 
re a cres- 
momentu- 
uă întîlniri 
bi : prima 
tru coada 
doua (Di- 

itru pozi-

.le noastre 
iurtale în
tre supor- 
tene. Este 
care dăm 

r" ce se 
întru a-și

: „ÎN PO- 
1, RAPID 
IILE"
ceasta ra- 
„purgato- 

analiză în 
tot meca- 
i. Au fost 
văruri ui-

O imagine suficient de sugestivă pentru interesul 
București : tribunele marelui stadion sini arhipline.

de care se bucură un meci Steaua — Dinamo 
Mai pline decit la România — Italia, de pildă 

Foto : V. Bageac

0 nedumerire și o precizare
La întfcwea de fotbal' F. C. Argeș. — Ferencvaros Budapesta, 

desfășurată miercuri după amiază la Pitești, persoane oficiale și 
reprezentanții presei au fost înfimpinafi, lă intrarea tribunei ofi
ciale, de un tovarăș postat în fața ușii și înarmat cu un carnet 
de bilete. Inutile legitimările cu permisele de libero intrare eli
berate de C.N.E.F.S, cele de ziariști și chiar cele ale Federației 
de fotbal (în fata noastră a fost „taxat* însuși vicepreședintele 
federației de resort 1).

Nu ne îndoim că vrednicii conducători ai clubului piteștean 
și-au luat aprobări de la organele în drept mai îna
inte de a proceda la fixarea prețurilor (20 Iei tocul la tri
buna 1 1) și chiar la suspendarea unor permise (cate de fapt 
sînt ABONAMENTE plătite chiar de la eliberare).

Ne exprimăm însă surprinderea, nedumerirea și chiar insatis
facția pentru măsura privind anularea (fie chiar și pentru un 
meci) a valabilității carnetelor de ziarist care înseamnă, de fapt, 
împiedicarea exercitării profesiunii noastre. Facem această ob
servație pentru a fi luată în considerație mai întîi de către con
ducerea C.N.E.F.S. și apoi de către cluburile și asociațiile spor
tive care ar fi, la rîndul lor, surprinse și gata să protesteze 
văzînd că gazetarii sportivi ignorează sau trec total sub tăcere 
o manifestare organizată de ele, fie și de nivel internațional.

Ceea ce, în cazul repetării situației de la Pitești, s-ar putea 
întîmpla - cel puțin în ceea ce privește ziarul „SPORTUL 
POPULAR*.

RED.

URILOR
ȘTI
•MBBIE

gust*
Progresul 

ucurești —

EMBRIE

sica
a Buc. —
a B)
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a Obor —
■ B)
torul

Buc. —
C)
licii
■ Buc. — 
a C)

disciplina 
încrederea 
uri timizi, 
iță.
a antrenc- 
ă strîngem 
1 la întreg 
i în preaj- 
jgresul și 
-rioadă ex- 
I că există 
i numai în 
mbătă, Du- 
■e (ruptură 
), iar pe 
ie de exa- 
ru Plovdiv, 
ul cu Pro-

greșul, vom alinia următoarea 
iorma(ie: C. Răducanu — lupescu, 
Motroc, Dan Coe, Ștefan — Dinu, 
Jamaischi — Năsturescu, Ionescu, 
Neagti, Codreanu".

CORNEL DRĂGUȘIN:
„ÎN REGULĂ !"

PROGRESUL: în sfîrșit. „ban
carii* au trăit o săptămînă liniș
tită. Cele două puncte realizate 
în partida cu A.S.A. Tg. Mureș au 
avut valoarea unei pungi cu oxi
gen și pregătirile pentru meciul 
cu Rapid nu s-au mal desfășurat 
cu dinții strînși. Surprinzătorul 
transfer al lui Georgescu în pri
ma linie a adus înaintării echipei 
lui Mindru înălțimea și greutatea 
necesară.

Cornel Drăgușin, pe care l-am 
întîlnit miercuri la... Pitești, la 
meciul F. C. Argeș — Ferenc
varos, a avut, pentru presă, doar 
două cuvinte : „In regulă !“ Din
colo de aceasta se ascunde satis
facția de a fi repus echipa pe 
linia de plutire. Ieri, am cerut 
pentru avancronica noastră ulti
mele noutăți. „Nici una", a 
fost răspunsul. „Aceeași forma
ție, aceeași dorință, a tuturor ju
cătorilor, de a obține victoria și 
încrederea publicului" — ne-a de
clarat Cornel Drăgușin. Și atunci, 
repetăm formația : Mindru — V. 
Popescu, Măndoiu, Peteanu, Adr. 
Constantinescu — AI. Constanti- 
nescu, Șoangher — Matei, Mate- 
ianu (I. Popescu), Al. Georgescu, 
Țarălungă.

NELU NUNWEILLER:
„CRED CA ECHIPA MEA...*
DINAMO BUCUREȘTI : Cine al

tul decit Nelu Nunweiller, căpi
tanul echipei Dinamo București, 
este mai în măsură să ne vor
bească despre derbiul etapei și

poate al acestui tur de campio
nat ?

„Ca întotdeauna, înaintea meciu
rilor „cheie" mă cuprinde o oare
care febră de start. O stare care 
pe mine nu mă inhibă, ci mă mo
bilizează. Altfel cum aș putea să 
servesc drept exemplu coechipie
rilor mei mai tineri. Vă intere
sează, desigur, un pronostic. Ia- 
tă-1, pe scurt: cred că echipa 
mea va rămîne singura neînvin
să și după etapa a VI-a".

In privința formației, se pare 
că antrenorii Traian Ionescu și 
Bazil Marian vor apela la servi
ciile acelorași jucători care au 
evoluat duminica trecută la Bra
șov. Adică : Niculescu — Popa, 
Boc, Nunweiller III, Ștefan — 
Ghergheli, Dinu — Pîrcălab, Nun
weiller VI, Dumitrache, Haidu. 
Este posibilă și folosirea lui Lu- 
cescu.

fost disciplinată și siăruincioasă 
la antrenamente. Există, ca să 
spun așa. un spirit de comba
tivitate îmbucurător. Autenticita
tea sa va fi verificată în timpul 
jocului. Și, acum, iată formația 
pe care intenționăm s-o aliniem: 
Haidu — Sălmăreanu, Hălmăgea- 
nu, D. Nicolae, Rotam — D. Po
pescu, Negrea — S. Avram, Con
stantin, Soo, Manea".

în ceea ce ne privește, să aș
teptăm...

Echipa națională de tineret
s-a întors

Aseară a sosit, pe calea aeru
lui, echipa națională de tineret, 
victorioasă — miercuri —■ la 
Graz, în fața reprezentativei simi
lare a Austriei.

Pe aeroportul Băneasa, tinerii 
fotbaliști au fost întimpinați de 
numeroși prieteni și suporteri.

în Capitală
grăbiți să-i felicite pentru meri
tuoasa comportare. „Sînt bucuros 
— ne-a declarat CUPERMAN — 
că revenirea mea în echipa de 
tineret a coincis cu o victorie, 
obținută în deplasare. Regret, în 
același timp, că nu m-am numă
rat printre marcatori".

Dupâ meciul F.C. Argeș — Ferencvaros

ÎN VESTIARELE STADIONULUI DIN PITEȘTI

R...

ȘTEFAN ON1S1E :
„SÎNTEM ÎN FORMĂ, DAR“...

STEAUA: „Sîntem în formă, 
dar... un meci cu Dinamo Bucu
rești, un derbi în condițiile ac
tuale, impune circumspecție în ce 
privește aprecierile cu caracter 
de pronostic. într-o asemenea 
partidă, o greșeală personală poa
te decide pe cîștigător. Și, în 
afară de aceste date obiective, 
una de ordin subiectiv. Știți prea 
bine că în atari prilejuri antre
norilor le place să-și păstreze 
pentru ei gîndurile care-i fră- 
mîntă. Deci, îngăduiți-mi să oco
lesc problema învingătorului. Să 
lăsăm cele două echipe să dea 
răspunsul, simbătă după amiază*.

Ceva despre pregătiri și des
pre... moral. Printr-o inversare 
ciudată, la noi pregătirile și at
mosfera sînt bune atunci cînd ur
mează succesului. Toată lumea a

Succesul repurtat miercuri de F.C. 
Argeș în fala reputatei echipe unga
re Ferencvaros. în primul tur al ,,Cu
pei orașelor tîrguri", a produs iubito
rilor de fotbal din Pitești, așa cum 
era și firesc, o mare satisfacție. 0 
victorie în lata unei formații cu 'o 
„carte de vizită" impresionantă, avînd 
în componența sa nu mai puțin de 6 
internaționali din prima echipă a Un
gariei (Matrai, Pancsics, Szu.cs, 
Varga, Albert, Rakosi) este un suc
ces care are desigur un larg ecou și 
pe plan internațional.

După terminarea meciului, ne-am 
îndreptat spre cabinele jucătorilor.

în vestiarul piteștenilor radia bu
curia. Kraus, Dobrin. Barbu primeau 
felicitări de la colegii lor : îmbrăți
șări, sărutări. Antrenorii Ion Bălă- 
nescu și Eugen Mlădiu, care stăteau 
în fața ușii, parcă pentru a-și „apă
ra" băieții de entuziasmul speetatori-

spodar, tov. 
ă-și crească 
o zi, admi- 

■a trezit că 
orgescu a 
•a nimănui) 
mului C.F.R.

toate I
!i vine nici- 

și-a insta- 
stadionului, 
pe fiecare 

“ să aducă 
de mîncare

TJti. se con- 
u scoși din 
.indisciplină.

valabile și 
C.F.R. Ca- 

tfel, pentru 
mâncare la 

iot jucătorii 
3rea, Boldiș

ot : nici nu 
critic !

aransebeș — 
Getorgescu 

după jucă- 
file nu evo- 
jalistul Bol- 
de ffit, dar 
s,

Sibiesei, l-a 
tato.r pentru 
primea nici

M) L.a terminarea turului, a ple
cat din localitate luînd cu el șl te
levizorul și porcul. După o lună 
insă, ne-a dat telefon că dacă vrem 
să vină înapoi trebuie să acceptăm 
noile lui condiții. Respectiv, să nu 
mai facă serviciu la Depoul de lo
comotive C.F.R. și să-l angajăm 
undeva ospătar sau barman. Adică, 
să-i mai „pice" și lui ceva. Iar ptnă 
ne gîndim noi, să-i trimitem niște 
bani, l-am expediat 300 de lei.

— Măi, ce om!,..
N) Noi, bineînțeles, ne-am gîndit 

și am ajuns la concluzia că tov. 
Georgescu Vasile nu e antrenorul 
de tip nou de care avem nevoie.

— Au umor băieții âștia de la 
C.F.R. Caransebeș !

O) De altfel, nici susținătorii din 
oraș nu mai vroiau să dea bani 
acestui trîntor.

— In sfirșlt !...
P) Pentru toate cele arătate, noi îi 

rezlliem contractul de muncă tov. 
Georgescu Vasile (Geo — eum i se 
spune) și vă rugăm pe dv să-l obli
gați să vină la Caransebeș (am auzit 
că e prin Brăila și li fraierește și pe 
Sin de acolo) pentru a restitui banii 
celui care i-a plătit televizorul (adi
că vicepreședintelui Sfatului popu
lar), pentru a achita mesele mtncatt 
șl neplătite la cantină, pentru a achi
ta camera mobilată (pe perioada fe
bruarie - iunie), pentru a repara stri
căciunile făcute în Cele două came
re, eu ocazia șederii porcului lui, la 
stadion.

— Coreet !...
R) Desigur, asociația noastră spor-

tivă i-a atras atenția că aceste ile
galități nu pot merge la infinit. El 
insa avea un singur răspuns : dacă 
nu faceți cum spun, vă las ! Și 
dacă vă las eu, retrogradează echipa 
din ,,C“. Or, acest lucru nu se poate 
numi decit șantaj !

— Curat, șantaj !
S) Pentru toate cele petrecute vă 

rugăm, deci, a-1 scoate definitiv din 
rîndul antrenorilor.

— Foarte frumos !
T) Menționăm că tov. Georgescu 

Vasile a mai avut asemenea abateri
— după cite am auzit și la Anina 
șl la Tulcea, pe oriunde a lucrat.

— Ca să vezi I
U) Așteptăm răspunsul dv șt spe

răm că un asemenea element va fi 
dat de exemplu pe întreaga țară.

— Lăsați-l pe mina mea ! . . .
V) Luptăm pentru redresarea fot

balului. . .
— Așa !
X — Y) Asociația sportivă C.F.R. 

Caransebeș."
— Ura ! . . .

ir
Trimit o telegramă lui Nae Ionescu

— președintele cercului umoriștilor 
din Caransebeș : „Găsit adresa nr. 65 
pe masa F.R, Fotbal. Citit ! Subiect 
mare ! Rămîn dator. Te salut ?i te 
apreciez. P.S. N-am înțeles ultima ta 
poantă din ziarul local, dar mi-a plă
cut !“

A doua zi, primesc o contra-tele- 
gr&mă de la Nae Ionescu : „Vezi că 
pe masă la F.R. Fotbal mai există o 
adresă (nr. 85) expediată de asociația 
sportivă C.F.R. caransebeș. Citește-o! 
Este răspunsul asociației noastre la 
adresa 20477 a F.R. Fotbal care cere 
contractul noului antrenor. Te iubesc 
și te apreciez. P.S. Cînd citești răs
punsul asociației, ai grijă să nu fii 
în picioare. S-ar putea să eaxi...

jos ! La noi poantele finale sînt 
hazlii rău, ! - -

Găsesc noua adresă, (nr. 85) trimisă, 
Federației Române de F&tbal și ci
tesc : „Referitor la rezilierea contrac
tului de muncă al tov. Georgescu 
Vasile — fost antrenorul nostru. — 
vă comunicăm următoarele r

1) In urma memoriului. făcut de
n-ai, acum o săptămână, în care ară
tam unele aspecte negative al-e t&v. 
Georgescu, ne permitem acum, să 
arătăm și unele P’ăn.j peziti've 
ale acestuia, cuvint, nu îi-
mai reziliem contractul, tov. antre
nor Georgescu Vasile înțelegînd che
marea noastră și revenind în sînul 
echipei.

— Formidabil : ei l-au chemat 
înapoi ’

2) Cit privește comportarea lui ca 
antrenor,* ea s-a dovedit a fi bună, 
exceptînd, se înțelege, micile abateri 
carg v-au fost relatate.

— Adică : bani, chirie, mese la can
tină, porc, televizor etc.

3) In încheiere, tov. Georgescu Va
sile luat angajamentul față de
noi că va munci și mai serios !

— Asta mai trebuia ! . . .
4) Drept pentru care vă rugăm să-i 

acordați toată încrederea dv.
— Just !.. .
5) Pe noul antrenor, Șecoșan Mircea 

— angajat în urma plecării tov. Geor
gescu — l-am mutat la echipa de 
juniori.

—• Sigur, n-are „valoarea" antreno
rului Georgescu.

6) Luptăm pentru redresarea fotba
lului. . .

— Așa ! . ..
7) Asociația sportivă C.F.R. Caran

sebeș."
— Ura ! . . .
M-a lucrat tare Ionescu ăsta ! . . .

VASILE TOFAN

lor rătăciți pe culoarele de sub tri
bune, erau la rîndul lor felicitați de 
colegii lor, antrenorii V. Mărdărescu, 
Traian Jonescu, Valentin Stănescu, 
Ștefan Covaci, veniți special la Pi
tești împreună cu echipele lor ca să 
urmărească acest meci. In asemenea 
împrejurări era greu de „scos" o de
clarație... Totuși, „nea Ion" ne spune 
telegrafic: „Păcat de autogol! Dur 
și așa plecăm la Budapesta? cu opti
mism. Am încredere în băieții care azi 
au luptat cu o îndîrjire deosebită".

Urcăm la 'etaj. în fața vestiarului 
echipei ungare îl întîlnim pe craini
cul reporter G. Gulyas, care a trans
mis în direct' repriza a doua a me
ciului la postul de radio Budapesta.

„Eu v-am spus încă la sosire că 
la Pitești ne așteaptă un meci greu. 
Așa a și fost. Luni seara, cînd ci
team la Budapesta în „Nepsport" că 
piteștenii au cîștigat la Petroșeni, 
mi-am dat seama că F.C. Argeș este 
o echipă bună. Și azi, m-am convins 
de acest lucru. Barbu și Ilie Stelian 
au jucat excelent, iar Dobrin are o 
tehnică desăvîrșită. Să vâ spun de 
ce a înt ins F.C^ Arge^?' Peutrii cu, 
odoptînd carp la e&rp*, nu

a dat posibilitate adversarului să-și 
facă jocul, libert nu suportă marca
jul, ca și Varga de altfel".

Intrăm în vestiarul oaspeților. E 
liniște. Ii cerem antrenorului Karoly 
Lakat părerea despre joc :

„Victorie pe deplin meritată. Măr
turisesc că nu mă așteptam la o ase
menea replică. Elanul piteștenilor a 
fost extraordinar, lupta pentru fiecare 
balon—calități pe care le întrevedeam 
— au fost dublate de o bună 
tactică (marcajul strici al jucătorilor 
noștri de bază) și de o surprinză
toare tehnică a unora dintre învingă
tori : Kraus, Dobrin, Barbu. Ferenc
varos a fost departe de faima de 
care se bucură în ultima vreme : a 
jucat fără orizont și în general în- 
tr-un ritm lent".

— Și pentru meciul revanșă ?
„Un avans de două goluri con

tează. Arefi, deci, dreptul să fiți 
optimiști".

Regulamentul competiției prevede 
e«, în cazul unui scor general egal, 
golurile marcate în deplasare se soco
tesc dublu. Atenție, piteșteni ! Me
ciul F.C. Argeș — Ferencvaros nu 
este încă terminat.

ION OCHSENFELD

O nouă acțiune ofensivă a piteștenilor, pe care Kraus, deosebit 
de activ in meciul de miercuri, o tnelieie cu un șut la poarta 

apărată de Creezi



EMIL RUSU nu arc

Comentarii ți imagini felefofo de la trimișii noștri speciali 
Hristache NAUM ți Aurel NEAGU.

Etapa I Oradea — Arad, 1 medie orară
a IX-a 1 112 km 38,300 km.

ARAD, 21 (prin telefon). Etapa 
» lX-a, încheiată astăzi în localitate, 
va intra în istoria ciclismului româ
nesc. S-a întîmplat un lucru aproape 
de necrezut. Benny Croen a sosit la 
Oradea, în etapa de ieri, după în
chiderea controlului orar, și în bule
tine a apărut eliminat din cursă. în 
timpul nopții, juriul internațional a 
discutat, însă, și a acceptat ce
rerea antrenorilor, recall ficîndu-i pe 
Croen și Schalen (Olanda). Prelog 
(Austria) și Ion Miculan (România 
tineret II), care și-au datorat tn- 
tîr/.ierea și numărului mare de defec
țiuni pe care le-au avut pe traseul 
Cluj—Oradea. Ei bine, omul acesta, 
care cu o zi în urmă nu fusese ca
pabil să ajungă la capătul etapei 
nici după o oră de Ia sosirea învin
gătorului, a bătut astăzi întreg plu
tonul, cu toți așii lui, cu toți oame
nii care se zbat să obțină secundele 

• Olandezul DENNY CROEN - surpriza etapei...
de bonificație pentru a sălta în cla
sament !! Ieri, antrenorul van Breen en 
nici nu -vroia să-l privească, atît de 
supărat era pe Groen, iar astăzi l-a 
sărutat și l-a purtat pe brațe..."

Cursa dramatică la care asistăm a 
mai cunoscut astăzi o întîmplare 
ieșită din comun. Chiar la plecarea 
din Oradea, cînd plutonul trecea pe 
lingă o căruță, caii speriați au pro
dus o cădere în care au fost antre
nați 10—12 rutieri. Gh. Ciumeti. a 
trebuit să părăsească caravana, atît 
de grea a fost căzătura, iar Gabriel 
MoicCanu să cunoască durerile unei 
noi lovituri. Unul din degetele de la 
mîna stingă se pare că a fost frac
turat. Primind îngrijire din mers, el 
a continuat cursa, dar cred că ar fi 
făcut-o oricum. Alți doi cicliști au 
plătit — și ei — greu tribut aces-

Fișier
CLASAMENTUL INDIVIDUAL 

AL ETAPEI : 1. BENNY GROEN 
(OLANDA) 2h55:28, 2. Vasile Tu
dor (România II), 3. Lothar Bors- 
chel (R.D.G.), 4. A. J. Ek, 5. I. 
Ardeleanu, 6. Cr. Nielsen. 7-14. 
S. Nielsen, W. Prinsen, J. Ma
rek, G. Moiceanu, F. Stausholm, 
W. Ziegler, N. Ciumeti, S Su- 
ditu,. 15-20. E. Rusu, P. Mikkel- 
sen, Gh. Suciu, Fr. Gera, J. Ka
sai. C. Ciocan — toti același 
timp cu învingătorul, 21. I. Du- 
dev 2h55:42, 22-30. L. Bogers,
St. Cernea, G. Minneboo, R. 
Drechsler, D. Mickein, P. Grand, 
R. Strand, A. Sofronie, C. Gri- 
gore, (...și încă 21 alergători) — 
toti 3h04:32.

CLASAMENTUL GENERAL IN
DIVIDUAL, DUPĂ NOUĂ ETAPE: 
1. EMIL RUSU (ROMÂNIA I) 
29h04:04, 2, Walter Ziegler (Ro
mânia II) la 1:39, 3. Lothar Bors- 
chel (R.D.G.) 2:11, 4. Gh. Suciu 
(România II) 2:50, 5. Fr. Gera (Ro
mânia I) 3:29, 6. N. Ciumeti (Ro
mânia II) 3:48, 7. V. Tudor (Ro
mânia II) 4:45, 8. So Nielsen (Da
nemarca) 5:33, 9. I. Ardeleanu
(România I) 9:20, 10. Cr. Nielsen 
(Danemarca) 9:39, 11. W. Prinsen 
(Olanda) 9:55, 12. A. J. Ek (Sue
dia) 11:03, 13. G. Ciocan (Româ
nia II) 11:04, 14. J. Zelenka (Ceho
slovacia) 12:31, 15. G. Moiceanu 
(România I) 14:15, 16. J. Marek 
(Cehoslovacia) 16:03, 17. R.
Drechsler (R.D.G.) 16:26, 18. G. 
Grigore (România I) 21:00, 19. A. 
Sofronie (Voința Ploiești) 22:10, 
20. C. Ciobanu (Voința Ploiești) 
23:29, 21. F. Stausholm (Dane
marca) 25:27, 22. J. Machac (Ce
hoslovacia) 30:11, 23. D. Mickein 
(R.D.G.) 31:56, 24. P. Mikkelsen 
(Danemarca) 32:46, 25. Gh. Nea- 
goe (Individuali) 33:50, 26. I. 
Dudev (Bulgaria) 34:43, 27. K.
Kazmierzak (R.D.G.) B6:54, 28. J. 
Kasal (Cehoslovacia) 39:01, 29.
St. Cernea (Voința Ploiești) 40:02. 

tei întîmplări : Kazmierzak și Gonțea 
și-au defectat bicicletele în cădere 
și pînă a primi altele au pierdut 
contactul cu plutonul. Au trebuit să 
ruleze mai bine de 100 km în doi 
și au ajuns la Arad cu o întîrziere 
dp aproape o jumătate de oră. Kaz
mierzak, omul care ne-a stîmit zile 
Ia rînd admirația, omul care după 
prăbușirea din etapa a IlI-a a urcat 
cu greu, treaptă cu treaptă, în clasa
mentul general a fost din nou azvîr- 
lit în mijlocul plutonului, în spatele 
multor cicliști care n-au nici pe 
jumătate meritele lui. Dar toate aces
tea sînt lucruri des întîlnite în 
cursele de fond, sînt' — dacă vreți — 
riscurile pe care le cunosc toți cînd 
se angajează să parcurgă sutele de 
kilometri ale tururilor cicliste.

Am arătat cum a debutat etapa. 
Să continuăm descrierea prin a spune 
că șoseaua șerpuiește continuu spre

Arad și că vîntul, care a bătut cu 
destulă putere, și-a schimbat de fie
care dată direcția, fiindu-le cînd 
prieten, cînd vrăjmaș. Cam pe la

Sosirea cicliștilor din „Turul 
României" va avea Joc dumi
nică 24 septembrie, în jurul o- 
rei 17, pe stadionul Republica. 
Cu acest prilej se va desfă
șura un bogat program poli
sportiv cuprinzînd printre al
tele, partida de rugbi Grivița 
Roșie - Beziers, campioana 
Franței.

km 30 înainte de Salonta s-a pro
dus o acțiune care și-a lăsat am
prenta asupra desfășurării ulterioare 

tehnic
30. G. Minneboo (Olanda) 40:18. 
în urma friptului că Gh. Ciumeti 
a abandonat și, de asemenea, că, 
I. Miculan n-a luat plecarea în 
etapă, -au mai rămas în cursă 54 
de alergători.

CLASAMENTUL GENERAL PE 
ECHIPE : 1. ROMANIA II 87h
18:42, 2. România I 87h25:20, 3.
R. D. Germană 87h47:00, 4. Ceho
slovacia 871150:21, 5. Danemarca
87h51;i2, 6. Voința Ploiești 87h
59:51, 7. Olanda 88hl3:01. *8. Sue
dia 88h46:31, 9. Bulgaria 89h
44:59, 10. România tineret I 89h 
54:32, 11. Austria 92h 12:86. Echipa 
noastră Tineret II nu mai con
tează în clasament.

E T A P A...
Cu neașteptate peripeții într-o etapă 

pe care toți o așteptau de un calm 
desăvîrșlt, caravana și-a sporit — e 
drept, cu prețul unor tributuri indi
viduale — valențele de frumusețe și 
spectaculozitate.

Dar, Turul României este la ediția 
din acest an mai mult decît un ad
mirabil spectacol sportiv. San cel pu
țin așa îl dorim.

îl dorim un tonifiant puternic pen
tru ciclism, pentru sportul din toate 
așezările pe care le străbate. Un e- 
pilog pe care l-am aplaudat cu en
tuziasmul cu care zeci de mii de oa
meni au întîmpinat, etapă de etapă, 
caravana.

Și pentru că ultimii din cei 112 
km ai cursei de azi îl vom parcurge 
pe străzile Aradului, mă gîndesc cit

contra candidați!

Olandezul Denny Croen reușește pnntr-uri ejort suprem să treacă primul 
linia de sosire la Arad, talonat de Vasile Tudor

a cursei. Bătînd din lateral, vîntul 
i-a forțat pe cicliști să-și asigure 
adăpost trainic în plasa vecinului. 
Dar pe o linie nu pot încăpea prea 
multi. Mai slab, mai puțin dîrz, unul 
dintre alergătorii aflați la jumătatea 
plutonului n-a mai insistat, n-a mai 
avut forța să lupte cu vîntul și a 
creat o breșă. Ruptura s-a accentuat 
și, după/ cîteva sute de metri, pc 
șosea se aflau două plutoane. Văzînd 
în ce companie se află (plutonul era 
alcătuit din 21 alergători : România 
II — 5, România I — 4, Dane
marca — 4. Cehoslovacia — 2, 0- 
landa — 2, Bulgaria — 1, R.D.G. 
— 1. Suedia — 1 și Tineret II-1), 
alergătorii din echipele României au 
luat cursa cu asalt, au insistat la 
trenă pînă cînd urmăritorii au ce
dat pasul. Așa s-a făcut că la sosire 
aveau un beneficiu de peste 9 mi
nute.

Sprintul de Ia Salonta a revenit 
lui Borschel. De necrezut și totuși 
adevărat: singurul ciclist din R. L). 
Germană prezent în acest pluton a 
reușit să-și adjudece victoria ! El a 
fost urmat de So Nielsen. Cristian 
Nielsen și Marek.

Cursa constituia o vînătoare între 
cele două mari grupuri. Ia km <>0 
cronometrăm pentru prima oară dife
rența : plutonul doi se afla la I min. 
30 sec. iar Kazmierzak și Gonțea 
aveau o pierdere de peste 7 minute. 
L-am privit cîteva clipe pe Kazmier
zak. Nu schița nici un gest de scuze, 
nu ne arăta tricoul zdrențuit în că
zătură, pentru a-1 compătimi. Și nici 
nu-și îndemna colegul de alergare să 
treacă mai des la trenă. Se comporta 
ca un adevărat ciclist. Revenind 

de prețios ar fi un astfel de epilog 
ciclismului din orașul de pe malurile 
Mureșului.

Stau de vorbă cu decanul de vîrstă 
al rutierilor din într-eaga țară. La 
74 de ani, Gheorghe Boroneață a ve
nit de la Arad pînă la Oradea pe... 
bicicletă, să prindă plutonul. A de
butat acum o jumătate de veac. Mă 
invită să-mi arate cele 88 de medalii 
cucerite de Bianchi al său, de care 
nu s-a despărțit în tot acest timp.

Tentația de a consemna tradiția 
performanței este mare. Dar în ca
ravana care trece acum prin Chiși- 
neu-Criș nu este nici un ciclist ară
dean. Pentru că, de fapt, nu există 
nici o secție de performanță în ora
șul lui Gheorghe Boroneața. 

lîngă primul pluton l-am revăzut pe 
Moiceanu. Era pe prima linie, dirija 
lupta ca un om complet valid, își 
aducea aportul La mărirea ri imului. 
Stai și te gîndești : din ce aluat sînt 
plămădiți acești sportivi? De unde 
au forța de a trece peste orice sufe
rință, de unde au puterea de a sfida 
neșansa ?

în plutonul doi zărim cicliști pe 
fața cărora se citește tristețea. Sînt 
Zelenka și Drechsler care își văd 
spulberate șansele de a mai rămîne 
în primii 10. își îneacă supărarea 
ducînd Irene mai rapide, mai lungi. 
Zelenka. Ia un moment dat, a și 
plecat singur să-i regăsească pe 
fruntași. Dar vîntul bătea atunci din 
față și n-a rezistat disputei dure.

Sprintul final, din centrul orașu
lui Arad, ne-a dat impresia că Fran-

ASTĂZI.,.
... se desfășoară etapa a X-a, 

Arad-Deva, 154 km. Startul se 
va da la ora 13, din fața Sfa
tului popular. Ore de trecere : 
13,58 - Lipova, 14,41 - Bîrzava, 
15,20 - Săvîrșin, 16,25 - Ilia. 
Sosirea va avea loc la Deva, 
în jurul orei 17, pe bulevar
dul „Dr. Petru Groza". Sprint 
la Lipova.

cisc Gera va cîștiga. Atacînd însă 
prea devreme a lost' depășit ciar. 
Apoi, Vasile Tudor s-a detașat. Nici 
el n-a rezistat și ultimul care și-a 
spus cuvîntul a fost Benny Groen! 
Astă-seară cu siguranță cicliștii olan
dezi îi vor sărbători pe colegul lor, 
uitînd că în clasamentul general el 
se află pe locul 53...

Tmi amintesc și de alte toamne, 
cu popasuri de neuitat pe malurile 
Mureșului. Am scris atunci, și eu și 
alți colegi, că spre frumoasa pădure 
a Vînătorului sau spre „insulele*4 Bo- 
drogului, la Pecica și la Vinga am 
văzut ciclismul la el acasă.

Atunci, despre tradiția acestor en
tuziaste excursii ? Nu, pentru că tra
diția nu și-a urmat drumul știut de 
noi. De ce oare ? în Arad sînt în cir
culație aproape 100.000 de biciclete ? 
Dar ele nu fac decît cursa obișnuită, 
de acasă la uzină sau la școală și 
înapoi. E prea puțin pentru „mens 
sana in corpore sano“ și mult prea 
puțin pentru ca ciclismul arădean 
să iasă din anonimatul pe care ni-1 
relata. într-o recentă scrisoare, citi
torul nostru I. Engelman — din cîte 
știm — un mare pasionat al sportu
lui cu pedale.

Dar, iată Aradul. Primire caldă, im
presionantă. Un decor splendid. Și 
mii "de oameni pe toate străzile. Ci
clismul, cu dinamismul, cu atracția 
sa irezistibilă, cu mirajul plutonului 
și al tricolului galben, cu tot mag
netismul este si aici, pe malurile 
Mureșului, salutat cu căldura unei 
reîntîlniri mult așteptate.

Epilogul de care vorbeam : etapa 
de azi — o etapă în reapariția și a- 
firmarea ciclismului arădean. Poate 
că și pentru asemenea performanțe 
ar trebui să se acorde tricoul galben. 
Start !...

P.S. Dorim un asemenea epilog și 
în Sibiul care așteaptă acum cara
vana.

in competițiila 
europene de tolba!
în competițiile europene de fotbal 

desfășurate miercuri seara, cea mai 
mare surpriză s-a înregistrat desigur 
la Glasgow, unde proaspăta cîștigă- 
toare a „C.C.E.**, Celtic, a plecat stea
gul în fața solidei echipe sovietice 
Dinamo Kiev (1—2). La un asemenea 
rezultat se impun și cîteva amănunte 
cu care am rămas datori cititorilor 
noștri. Scorul a fost deschis în min. 
3 de Puzaci, iar în min. 30, interna
ționalul Bîșeveț l-a majorat. In în
curajările frenetice ale celor 90 000 
de spectatori, gazdele domină copios 
dar nu reușesc să înscrie decît un 
gol (min. 60) prin Lennox. Revanșa 
are loc la 4 octombrie la Kiev. Va 
reuși Dinamo să-i elimine pe cele
brii scoțieni ?

Iată și alte rezultate : „Cupa cam
pionilor europeni** : AS St. Etienne 
— pallonsera (Finlanda) 2—0 ; „Cupa 
Cupelor*4 : FC Valencia — Crusaders 
Belfast 4—0 ; AC Milan — Levsfci So
fia 5—1 ; „Cupa orașelor tîrguri44 : 
fiice — Fiorentina 0—1 ; Atletico 
Bilbao — Frem Copenhaga 3—2 (în 
primul joc spaniolii au cîștigat cu 
1-0).

IN TURUL CICLIST AL...

.. .Bulgariei a continuat cu des
fășurarea etapei a 7-a pe distanța 
Gabrovo — Razgrad (166 km). Vic
toria a revenit ciclistului bulgar 
Koțev, cronometrat în 4h 25,55. 
în clasamentul general individual 
conduce cehoslovacul Venczel. 
Locurile ocupate de cicliștii ro
mâni : Egyed 32, Moldoveanu 41, 
Stoica 45, Rîndașu 52.

O NOUA TRAGERE LA SORTI 
ÎN C.M. FEMININ DE HAND8ÂL

OSLO 21 (Agerpres). Federația 
internațională de handbal a pro
cedat la Oslo la o nouă tragere Ia 
sorți pentru alcătuirea meciurilor 
preliminarii din cadrul campiona
tului mondial feminin. Ordinea 
jocurilor este următoarea : Iugo
slavia — Olanda ; Norvegia — Ce
hoslovacia ; Polonia — Danemarca ; 
Suedia — România și R.D. Germa
nă — Bulgaria. Sînt calificate di
rect pentru turneul final echipele 
Ungariei, campioană mondială, 
U.R.S.S., ca țară organizatoare și 
R.F. a Germaniei prin tragere la 
sorți.

ÎN TURNEUL CANDIDATELOR...

în runda a 10-a a turneului can
didatelor la titlul mondial de șah 
de la Subotica : Nicolau — Fried
man 0—1- Perevoznic a întrerupt 
cu Nedelkovici. în clasament con
duce Stadler cu 8 (1) puncte, urma
tă de Zatulovskaia și Aleksandria 
cu 6 (1) puncte, Koslovska 5'A (3), 
Kislova 51/, (2), Marcovici 5% (1), 
Nicolau S'/2 etc.

RECORDURI LA NATAȚIE

La Tbilisi se desfășoară întîlnirea 
internațională de natație dintre echi
pele reprezentative ale U.R.S.S. și 
Angliei. După prima zi, scorul este 
de 76—46 puncte în favoarea gazde
lor. - Tn proba feminină de ștafetă 
4x100 m mixt, echipa U.R.S.S. a 
stabilit un nou record european cu 
o performantă de 4:35.7, Vechiul re
cord era de 4:36,4 și aparținea echi
pei Olandei. La 100 m liber — băr
bați a cîștigat McGregor (Anglia) cu 
52,3 (cea mai bună performanță mon
diala a sezonului).

• Cu prilejul unui concurs de 
natație desfășurat la Leipzig, înotă
torul Roland Matthes (R.D.G.) a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de tiO yarzi spate cu timpul de 1:W 
(v.r. 1:01,5 — John Monckton).

PE SCURT

• La baschet masculin (la An
vers) : Izrael — Belgia 91—53 
(42—29).

• Atletul sovietic Ann a reali
zat la decatlon 7 979 p într-un con
curs care a avut loc la Magdeburg. 
Este a patra performanță mondială.

SPANIA - ECUADOR 2-0 
ÎN „CUPA DAVIS"

La Barcelona a început ieri me
ciul de tenis dintre echipele Spaniei 
și Ecuadorului, contînd pentru se
mifinalele interzonale ale „Cupei 
Davis“. Spaniolii par a nu avea „pro
bleme*4, deoarece conduc după pri
ma zi cu 2—0 : Santana — Guzman 
6—2, 6—1, 6—1: Gisbert — Olvera
3—6, 6—3, 6—3, 6—2.

LA TIRANA :
PARTOS SI UNGUREANU 

PE PRIMELE LOCURI
S-a încheiat cel de-al 22-lea cam

pionat de șah al Albaniei, la care 
au participat, în afară de concurs șl 
sportivii români C. PARTOS si E. UN
GUREANU. La încheierea întrecerii, 
pe primele două locuri ale clasamen
tului se află șahiștii români, urmați 
de Duraku și Konci (Albania), care 
vor susține un meci de baraj pentru 
desemnarea campionului.

A


