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Participarea tovarășului Hicolae Ceausescu
CUM FINALIZAȚI 
CUM PREGĂTIȚI INVESTIȚIILE ACESTUI AN? 

ANULUI VIITOR?

la festivitățile de la Moscova

CONSTRUCTORII
Șl BENEFICIARII

în competiția devansării 
termenelor de execuție

ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII INDUSTRIA SÎRMEI - ClMPIA TURZII
• Pe unsprezece luni — un bilanț pozitiv la toți indicatorii • Stadiile fizice 

care constituie front de lucru pentru iarnă - in avans cu o lună față de gra
fic • Pe agenda de lucru a organizației U.T.C. din uzină - pregătirea forței 
de muncă destinată noilor capacități • Prin revizuirea proiectelor de exe
cuție și schimbarea unor soluții tehnice, volumul construcțiilor-montaj a fost 
redus cu 30 la sută față de documentația inițială.

ne Informează tovarășul Necu- lae Preda, aecretarul comltclu-

Au îndeplinit 
planul anual 

JUDEȚELE MARAMUREȘ Șl VRANCEA

Cu acest prilej nu foat «droaie telearame C.C. al P.C.P.. 
tovarisuiui Nicol.AE cEAUȘESCV. de Comitetete Județene

a Orarele Tleleal. Novaci pe anuMn^rs. Este vorba

Oameni din Cîmpia Burnasului

de usa ferecata. Slnteti o Ie- spectacole, la dUtracțil. O mo- mcic llndrO. Iml vine ateu sA Uvați prin credința sectei la vfi^ntelOK clnultrnren,jloama^dc care aii aderai. Proferat! caia

FORTĂREAȚA 
IGNORANȚEI 
într-un apartament 

civilizat...
Scrisoare deschisă către mama Danielei

MONICA ZVUUINSCH1

SPORT
J • UN RECITAL DE MĂIESTRIE AL 

GIMNASTICII ROMANEȘTI cu 
! prilejul campionatului republican 
J pe echipe și al întrecerilor din ca- 
. drul „Cupei României".
• ACTIVITATEA SPORTIVĂ - O 

MIȘCARE DE MASĂ.
. • ECHIPA GALĂȚEANĂ A CIȘTI- 
t GAT „CUPA FEDERAȚIEI ROMĂ- 
i NE DE BOX".
■ • CE FAC FOTBALIȘTII NOȘTRI, 
i IARNA.
! • SPORTIVI ROMÂNI IN INTÎLNIRI 
ț INTERNAȚIONALE.
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Cum se pregătesc și participă formațiile tineretului la

FESTIVALUL „CÎNTAREA ROMÂNIEI' actualitatea PENTRU 
TINERET

în vacanța
de iarnă

La puterea mereu vie 
tradițiilor

Vernisajul expoziției 

..Libertatea naționala si independenta 

statală a României in conștiința 
tineretnlui"

ZALĂU:

O ștafetă 
a muncii 

patriotice-

PENTRUTABERE

SECRETARII U.T.C: DIN ȘCOU

IULIA

E3Î33

UE LA ADAS

Preocupările privind per-— activității comcrcla-

Concursul „Buna servere"
il^.Buna servire" pentru tl-

Mn SStiî^teMilT-’lnrt'lu-
e. metalo-chimice, allmen-
Sl de cofetărie, otpatlI,bucătari. Cu ocaila 

a s-au organizat schi 
pildă. „Etica pro,“lonaJ*

Alexandru Ivasiuc ..RACUL“

.Calistrat Hogaș" 
din Piatra Neamț

Fortăreața ignoranței

Inaugurarea Casei de cultură 
a sindicatelor
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Cluj-Napoca

UN RECITAL DE MĂIESTRIE 
AL QIMNASTICII ROMÂNEȘTI

Teodora

Ungureanu

vedeta

Simbătă și duminică au con
tinuat la Cluj-Napoca întrece
rile din cadrul Campionatului 
R.S.R. pe echipe și al Cupei 
României. Duminică diminea
ța, cu aproape o oră înain
tea începerii competiției, sute de 
iubitori ai gimnasticii aflați in 
fața ușilor Sălii sporturilor iși 
încercau șansa la „un bilet în 
plus". Celor care norocul le-a 
suris au avut o zi fericită. Au 
putut admira intr-o amplă și 
îndîrjită întrecere cîteva dintre 
stelele gimnasticii noastre care 
au strălucit la Montreal și în 
alte locuri de confruntare 
ale gimnasticii mondiale, dar și 
la Cluj-Napoca. Chiar date fiind 
participarea Nadiei Comăneci 
doar la bîrnă și la sol, in cadrul 
campionatului pe echipe (care, în 
ultimul timp a efectuat un pro
gram redus de antrenamente), 
neparticiparea la nici o probă 
a Marianei Constantin (acciden
tată), imposibilitatea de a-l ad
mira pe Dan Grecu la inele 
(proba sa favorită), cei aproxi
mativ 4 000 de spectatori pre- 
zenți în Sala sporturilor au ad
mirat un festival de gimnastici 
de mare spectaculozitate.

Sportiva nr. 1 a acestei com
petiții a fost fără îndoială Teo
dora Ungureanu, care a primit 
două calificative maxime la 
bîrnă și la paralele. O părere 
unanimă: Teodora Ungureanu a 
evoluat la Cluj-Napoca mai bine 
decît la Montreal, a evoluat mai 
spectaculos și mai sigur, fapt 
care atestă că ea se află 
continuă ascensiune. Dacă 
realul reprezintă o culme 
de gimnastica mondială
vîrful acestei culmi au fost 
gimnastele noastre, timpul care 
s-a scurs de atunci este caracte
rizat de căutări, de acumulări, 
de perfecționare continuă a mă
iestriei.

A fost pregnant vizibilă a-

întrecerilor

„Cupa 30 Decembrie^
• Turnee de handbal în Capitală și la Baia Mare
• Pe pirtiile de schi de la Poiana Brașov, Predeal,

Vatra Dornei și Paring

intr-o 
Mont- 
atinsă 
9i Pe

ceasta puternica efervescență fi 
tn încercările altor gimnafti de 
a atinge și chiar depăși ceea ce 
s-a obținut. Cluburi tinere, gim- 
naști tineri au intrat în com
petiție fără complexele provoca
te de rezonanța unor nume de
venite cunoscute în lume. Do
vadă că se lucrează temeinic, 
perseverent și ambițios pentru a 
păstra fi înălța un renume! 
„Consacraților* li s-au alăturat 
zeci fi zeci de concurenți care 
vin din urmă nu numai eu 
ambiție, dar mai ales cu exer
ciții noi, de un ridicat grad de 
dificultate, cu dorința de a adău
ga noi lauri sportului românesc. 
Emoționanți acești copii sau a- 
dolescenți cu mușchi și nervi de 
oțel, izvoare de grație și forță 
în același timp, ei merită a- 
plauze la scenă deschisă, pentru 
tenacitatea cu care au luptat 
pentru fiecare punct. Cu sigu
ranță, in curînd, se va vorbi 
in gimnastica românească de noi 
stele care, aici, la Cluj-Napoca, 
au cunoscut botezul marii per
formanțe.

IOAN RUS

Rezultate tehnice
CAMPIONATUL REPUBLICAN: La băieți, titlul de cam

pioană a României a revenit echipei DINAMO BUCUREȘTI, 
care a totalizat 274,55 puncte. Pe locurile 2 și 3 s-au clasat 
echipele Steaua București- și Liceul nr. 1 București, cu 272,20 
și, respectiv, 259,60 puncte.

întrecerea echipelor feminine a revenit formației clubului 
DINAMO BUCUREȘTI, cu 186,80 puncte. Echipa Liceului de 
gimnastică din orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej" s-a clasat 
doar pe locul al doilea, cu 184,10 puncte, pierzînd titlul de 
campioană cîștigat anul trecut. Un merituos loc 3 a ocupat 
țeaiipa C.S.M. Baia Mare, cu 182,45 puncte, formație care parti
ția pentru prima oară în campionatul național pe echipe.

„CUPA ROMÂNIEI** : La gimnastică artistică, individual com
pus, pe primele trei locuri s-au clasat Rodica Mazilu (I.E.F.S.), 
cu 28,45 puncte, Doina Păltineanu (Viitorul București) — 28,45 
puncte și Mihaela Tîrnoveanu (București) — 27,40 puncte.

întrecerile feminine, la aparate, au fost dominate de cunos
cuta și apreciata sportivă TEODORA UNGUREANU: — sări
turi — 19,40 p.; paralele — 19,95 p.; bîrnă — 19,90 p. și sol — 
19,65 p.

Probele masculine, pe aparate: sărituri — Ion Checlcheș 
(Steaua) — 19 p.; inele — Mihal Borș (Steaua) — 18,95 p.; cal 
cu mînere — Kurt Szilier (Dinamo) — 18,90 p.; paralele — 
Sorin Cepoi (Steaua) — 18,90 p.; bară — Kurt Szilier (Dinamo) 
— 18,95 p. La sol, pe primul loc s-a clasat Ion Checicheș 
(Steaua), cu 19,25 puncte.

Întrecerile de
a unor tinere _______„....... ....... ....... .... ______________
crării. In imaginile noastre două „nume" c_ J_
veni cunoscute fi in arena internațională : Gabi Gheorghiu (Li
ceul de gimnastică din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej) ți 
Adriana Vlad (Liceul nr. 4, Galați), evoluind la bimd. (Foto : 
IOAN LESPUC).

Za Cluj-Napoca au prilejuit apariția in public 
fi talentate gimnaste care bat la porțile consa- 

*7 care, sperăm, vor de-

99Un izvor nesecat de
Tovarășul Silviu 

Magda, secretar res
ponsabil adjunct al 
Federației române de 
gimnastică ne-a de
clara* : ..Competițiile 
au avut un nivel mai 
ridicat. Dovadă că 
după olimpiadă pre
gătirile au cunoscut 
un curs ascendent. 
Am avut in această

competiție dteva 
surprize. Foarte mul
tă tinerețe in pri
mul rînd. Apoi as
censiunea mai puțin 
așteptată a unor clu
buri sau gimnaștâ. Aș 
remarca clubul din 
Baia Mare, echipa 
Liceului nr. 1 din 
București, echipa Si
biului etc. și cite-

talente^
va nume : Aurelian 
Georgescu, care este 
cooptat deja in 
echipa națională, Co
rina Sasu, de la Li
ceul de gimnastică 
din Onești, Dumitri- 
ța Turner (Baia Ma
re), Rodica Răulea 
din Sibiu și alții 
despre care sper că 
vom mai auzi". (I.R.)

Simbătă și ieri, Sala sportu
rilor „Olimpia" (fostă „Recol
ta") din Capitală a cunoscut o 
activitate intensă. Peste 300 de 
tineri, din 26 de asociații spor
tive ale sectoarelor 2 și 5. ale 
Capitalei, și-au disputat întîie- 
tatea în cadrul popularei com
petiții de handbal „Cupa 30 
Decembrie", care se desfășoară 
în mai multe etape. Referîn- 
du-se la aceste întreceri, pre
ședintele comisiei de handbal a 
sectorului 5, I. Trandafir, ne-a 
spus că de la startul în actuala 
ediție a avut prilejul să urmă
rească o suită de jocuri inte
resante, în care competitoarele 
s-au dovedit de forțe sensibil 
egale. A reținut atenția derbiul 
dintre formațiile clasate pe pri
mele două locuri, Electromon- 
taj și Filaret, cu spectaculoase 
acțiuni de atac și multe goluri. 
Victoria a revenit echipei de la 
Electromontaj, cu 23—16. Iată 
și alte rezultate tehnice înre
gistrate în etapa a 5-a : Filaret- 
I.S.P.I.F. 32—21, Alfa-Danubia- 
na 28—18, Electromontaj-I.M.B. 
21—17.

în întrecerea echipelor de 
handbal din sectorul 2, conduce 
în clasament formația Calcula
torul, urmată de Flacăra roșie 
și I.T.B.

Profitând de timpul favorabil 
din ultimele zile, fn sectorul 5 
s-a organizat și un turneu de 
fotbal dotat cu Cupa 30 Decem
brie, la care s-au întrecut 14 
echipe. Trofeul a fost cîștigat de 
echipa Sănătatea, ai cărei ju
cători s-au dovedit mai viguroși 
și plini de... sănătate.

• Sala sporturilor din 
Mare a 
mini că. 
handbal 
reunind 
localitate, din Timișoara, Cluj- 
Napoca și din alte orașe. Pe 
primele două locuri s-au clasat 
echipele Constructorul Baia 
Mare și Constructorul Timișoara.

• O amplă competiție de ma
să dotată cu trofeul Cupa 30

Decembrie s-a desfășurat în 
comuna Podoleni, județul Neamț, 
avînd în program concursuri de 
șah, tenis de masă, trîntă și hal
tere, la care au participat nu
meroși tineri săteni din 20 de 
localități. Trofeul a fost cîștigat 
de Asociația sportivă din comu
na Borlești, care a realizat cel 
mai bun punctaj.

• Iubitorii sporturilor de iarnă 
au rezervate, în această săptă- 
mînă, o serie de concursuri 
populare de schi, care se vor 
desfășura pe categorii de vîrstă, 
juniori și seniori. Vineri 24 de
cembrie, la Poiana Brașov vor 
avea loc întrecerile Cupei 30 De
cembrie, la probe de schi-fond, 
iar duminică 26 decembrie, la 
Predeal, se va desfășura un con
curs de schi-sărituri.

• Duminică peste 5-0 000 ti
neri și tinere din localitățile ju
dețelor Dolj, Gorj și Mehedinți 
au luat parte la acțiunile în
scrise în programul Spartachia- 
dei de iarnă. Pe pirtiile Parin- 
gului și ale Munților Mehedin- 
țului, în zonele subcarpatice, ca 
și pe pantele dealurilor s-au 
disputat întreceri la săniuțe și 
schi, în timp ce în sălile cămi
nelor culturale și ale cluburi
lor, în săli de gimnastică au 
continuat întrecerile la tenis de 
masă, handbal, volei, șah.

• Zăpada căzută în nordul 
Moldovei a creat condiții favo
rabile desfășurării sporturilor de 
iarnă, astfel, că ? '
Vatra Dornei, pe pirtiile și pa
tinoarele de aici au fost orga
nizate primele competiții de 
schi alpin, schi fond, săniuțe și 
patinaj. Au participat peste 300 
de tineri din școli și asociațiile 
sportive. Manifestări similare 
s-au desfășurat în aceeași zi și 
în așezările montane de pe văi
le Bistriței și Moldovei, la Cîr- 
libaba, Ciocănești, Dorna Arini, 
Iacobeni, Crucea, Panaci, Fundu 
Moldovei.

duminică, la

Ce fac fotbaliștii
noștri, iarna

• ANTRENORII PREGĂTESC PLANURILE DE „BATAIE" PENTRU 
NOUL SEZON • PROGRAMUL MECIURILOR INTERNATIONALE 
DIN PRIMA PARTE A ANULUI 1977 • NOI DEBUTANJI IN PRIMA 

DIVIZIE

BOX ■■ „Cupa F. R. B

Baia 
găzduit, simbătă și du- 
competiția feminină de 
„Cupa 30 Decembrie", 

mai multe formații din

H

a fost cîștigată de echipa gălățeană
DAR PENTRU EDIȚIA DIN 1977 SE IMPUNE 0 RECONSIDERARE DE FOND A COMPETIȚIEI

_ întâlnirea’ finală pentru cuce
rirea Cupei Federației române 
de box, dintre echipele Box 
Club-Galați și Box Club-Brăila 
a revenit primei formații cu 
scorul final de 24—20. O victo
rie pe care o anticipasem, dar 
care a stat mult timp sub sem
nul întrebării. După disputarea 
a nouă meciuri, scorul era egal : 
18—18, urmind ca victoria să fie 
decisă de meciul „semigreilor". 
Pînă atunci, brăilenii conduse
seră întâlnirea și se părea că 
vor produce și ei o surpriză, așa 
cum făcuseră adversarii lor care 
eliminaseră pe deținătoarea cu
pei din ultimii 3 ani — echipa 
„Farul- Constanța. Intr-adevăr 
cu victoriile obținute de Niță 
Robu (muscă). Ion Gută (semi- 
ușoară), David Tănase (semi- 
mijlocie) și cu cele două me
ciuri nule (la „semimuscă" și 
„cocoș") brăilenii se instalaseră 
la conducere. Dacă la acestea 
mai adăugăm decizia eronată 
(după părerea noastră !) din par
tida Adrian Guțu (B. C.-Galați) 
— Eugen Stoica (B. C.-Brăila)

in care victoria a fost acordată 
de juriu gălățeanului, putem 
conchide că brăilenii au trecut 
pe lingă cucerirea cupei chiar 
după meciul „ușorilor". în con
tinuare, boxerii gălățeni for
țează egalarea : Ilie Tîrilă rea
lizează un meci nul în compa
nia lui Co6tache Ciochină, iar 
Sandu Tîrilă, după un meci dur, 
în care s-au schimbat lovituri 
violente, aduce egalarea învin- 
gîndu-1 prin abandon, în 
priza a 3-a, pe I_. ~
Meciul „semigreilor", 
neam mai sus, avea 
soarta partidei. De 
brăileanuhii Costică 
medaliat cu bronz la 
depindea cucerirea_ ,__
fost un meci dramatic in care 
adversarul lui Dafinoiu. gălă- 
țeanul Costică Chiracu, lovind 
năpraznic, a obținut victoria 
prin abandon în repriza a doua.

In ultimul meci. Vasile Le- 
hăduș (B. C.-Galați) a învins, 
cum era de așteptat, pe Ion 
Perre. boxer prea ..crud" încă, 
pentru categoria grea.

Astfel, s-a încheiat ediția 
1976 a „Cupei F. R. de box", 
gălățenli întorcindu-se acasă cu

re- 
Ion Răducu. 

cum spu
să decidă 

evoluția 
Dafinoiu, 
Montreal, 
cupei. A

trofeul^ ce încununează campi
oana țării pe echipe. Dincdlo de 
dramatismul unor partide, tur
neul final al acestei competiții 
a repus pe tapet o serie de mi
nusuri mai vechi ale boxului 
nostru : precaritatea pregătirii 
tehnice a combatanților, insufi
cienta cunoaștere a procedeelor 
de apărare (au existat foarte 
multe abandonuri !), obișnuitele 
decizii discutabile ale arbitrilor, 
dorința unor antrenori de a ob
ține cu orice preț victoria (ceea 
ce i-a determinat să urce în 
ring boxeri complet nepregătiți 
sau, unii, mai tineri, inapți să 
facă față. unui turneu dur. de 
rutină, în care a predominat 
lupta oarbă, bazată exclusiv pe 
forță). Sugerăm federației de 
specialitate revizuirea sistemu
lui de disputare al cupei, gă
sirea unei formule competițio- 
nale noi, care să permită, e- 
ventual, și participarea (măcar 
cu „a doua garnitură") a echi
pelor cluburilor „Steaua" și 
..Dinamo" ceea ce ar dinamiza 
întrecerile, le-ar spori nivelul 
tehnic și spectacular.

• Vicepreședintele F.R.F., 
Ștefan Covaci, ne-a furnizat 
noi amănunte cu privire la 
programul de pregătire a 
jucătorilor din primul eșalon 
și, îndeosebi, a componen- 
ților loturilor naționale de 
seniori, tineret și juniori, 
precum și datele complete 
ale meciurilor internaționale 
din anul 1977.

Toți jucătorii sînt convo- 
cați pentru data de vineri 7 
ianuarie 1977 la cluburile lor, 
urmind să efectueze contro
lul medical, după care vor 
ataca primele obiective din 
planurile de pregătire, pe 
care le întocmesc în aceste 
zile conducătorii tehnici ai 
celor 18 divizionare A. La a- 
ceeași dată, componențîi lo
tului național se vor reuni 
in Capitală pentru a susține 
primul... examen al anului, 
controlul medical. Incepînd 
de duminică 9 ianuarie, lo
tul, alcătuit din 24 de jucă
tori, se va pregăti la Brașov, 
timp de 10 zile, iar între 19 
?i 27 ianuarie, selecționabilii 
iși vor continua antrenamen
tele la Timișoara, unde vor 
susține și cîteva jocuri-școa- 
lă cu formații divizionare A 
și B. între 29 ianuarie și 16 
februarie, lotul va întreprin
de un turneu în Franța, ur
mind să susțină trei meciuri 
la Bordeaux, Marsilia și 
Nisa, cu echipe din prima 
ligă.

Primul meci oficial al na
ționalei va avea loc miercuri 
23 martie, la București. Res
pectiv, pe Stadionul „23 Au
gust" se vor intilni echipele 
României și Turciei, în ca
drul noii ediții a Campiona
tului balcanic. Miercuri 6 a- 
prilie, tot în Capitală se va 
disputa meciul amical Româ
nia — Polonia, iar simbătă 
16 aprilie, Stadionul „23 Au
gust" va găzdui meciul de 
debut din preliminariile edi
ției a 11-a a C. M., Româ
nia — Spania. După 11 zile, 
la 27 aprilie, în Capitală vom 
urmări meciul România — 
R. Q. Germană (amical), iar 
la 8 mai selecționata țării 
noastre va susține, la Bel
grad, al doilea meci din pre
liminariile grupei a 8-a a 
C.M., cu reprezentativa Iu
goslaviei.

• Lotul de tineret va sus
ține în 1977 un număr de 9 
meciuri, dintre care 5 oficia
le. Dar iată programul com
plet. Miercuri 23 martie, la 
Ankara, Turcia — România, 
în Campionatul balcanic de 
tineret ; miercuri 6 aprilie, 
Polonia — România ; sîmbă- 
tă 16 aprilie Spania — 
România, în C. E. ; la 27 a- 
prilie, România — R.D. Ger
mană (amical) ; la 8 mai, la 
București, România — Iugo
slavia, în C.E. ; între 19 și 
24 iulie Turneul țărilor so
cialiste, în Polonia ; 31 au
gust, România — Ungaria ; 
8 octombrie, Polonia — 
România ; 26 octombrie, la 
București, România — Spa
nia, în C.E.; 13 noiembrie, 
Iugoslavia — România, îQ 
C.E.

• De cîteva zile, antreno
rul emerit Angelo Niculescu, 
împreună cu o mare parte 
dintre componențîi lotului 
echipei Sportul studențesc se 
află în... recreație la Băile 
Felix, unde își vor întări 
forțele pentru noul sezon 
competițional, care se anun
ță bogat în confruntări cu 
caracter republican și inter
național. Ei vor reveni la 30 
decembrie în Capitală, iar 
după opt zile au programat 
primul antrenament oficial 
pe anul 1977. De la 9 ianua
rie, studenții din Regie își 
vor stabili locul de pregătire 
la Izvorul Mureșului.

• în sezonul de primăva
ră, Universitatea Craiova, cu 
Constantin Teașcă Ia „timo
nă", va oferi noi surprize 
plăcute entuziaștilor ei su
porteri. După promovarea 
juniorilor Irimescu, 
Ciobanu, Băluță, 
Buică și Albulescu, 
nii și-au propus să 
alți jucători tineri, 
spectivă. Este vorba 
niorii Cristian Vancea (18 
ani) și Aurel Țicleanu (18 
ani), care au fost convocați 
la programul de pregătire 
din sezonul de iarnă al lotu
lui de seniori.

. Luță, 
Geolgău, 
craiove- 
lansezc 

de per- 
de ju-

M. LERESCU
TEODOR POGOCEANU

Sportivi români 
în întîlniri 

internaționale 
Buna comportare 

a echipelor românești 
în cupele europene 

de volei
Duminică, la Brașov, în meci 

retur pentru „Cupa campionilor 
europeni" la volei feminin, e- 
chipa Dinamo București a în
vins cu scorul de 3—0 (15—4, 
15—9, 15—6) formația Eczaci- 
bashi din Istanbul. învingătoare 
și în primul joc, voleibalistele 
românce s-au calificat pentru 
semifinale, urmind să întâlneas
că la 8 și 15 ianuarie formația 
Traktor Schwerin (R. D. Ger
mană).

La Liberec, în meci retur 
pentru „Cupa campionilor euro
peni" la volei masculin, echi
pa cehoslovacă Dukla Liberec 
a întrecut cu 3—1 formația Di
namo București, dar voleiba
liștii români, care ciștigaseră 
primul joc tot cu 3—1, s-au ca
lificat în turul următor datorită 
unui punctaveraj superior. Di
namo București va juca la 8 și 
15 Ianuarie cu S. K. Leipzig 
(R. D. Germană).

★
Echipa Rapid București a în

vins cu 3—0 pe Panathinaikos 
Atena în „Cupa Cupelor" la vo
lei feminin șl s-a calificat în 
semifinale, urmînd să joace cu 
Ț.S.K, Sofia (primul joc în de
plasare).

Năstase l-a învins 

pe Rod Laver
în cea de-a treia zi a turneu

lui de tenis „Challenge Cup", 
ce se desfășoară în orașul a- 
merican Las Vegas, românul 
Ilie Năstase l-a învins clar cu 
6—3, 6—1 pe australianul Rod 
Laver, iar spaniolul Manuel 
Orantes l-a întrecut cu 6—2, 
2—6, 6—3 pe Harold Solomon 
(S.U.A.). Referindu-se la partida 
lui cu Năstase, Rod Laver a de
clarat : „Niciodată Năstase nu a 
servit atît de bine în meciurile 
pe care le-am susținut împreu
nă. Este un mare jucător".
.Năstase și Orantes, fiecare cu 

cite două victorii, se vor întâlni 
din nou duminică pentru a de
cide pe cîștigătorul grupei B, 
care urmează să joace în primă
vara anului viitor cu Jimmy 
Connors, învingător, după cum 
se știe, în prima grupă.

• Selecționatele de Juniori ale 
Ungariei și României la hochei 
pe gheață au susținut un meci 
amical la Budapesta. Hochelștii 
români au repurtat victoria cu 
scorul de 12—5 (5—0, 5—1, 2—4). 
Todor a înscris 4 puncte.

J
• Competiția internațională de 

hochei pe gheață pentru „Tro
feul Izvestia" a continuat la 
Moscova cu desfășurarea meciu
lui dintre selecționata U.R.S.S. 
și o echipă a Canadei, formată 
din jucătorii clubului Winnipeg 
Jets. Hocheiștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 6—4 
(1—1, 3—0, 2—3).

Aseară, echipa Suediei a în
vins cu scorul de 2—1 (0—0, 0—0, 
2—1) selecționata Cehoslovaciei.

•Echipa de tenis a Italiei 
a cîștigat „Cupa Davis" ediția 
1975/1976, conducînd cu 3—0 în 
finala cu Chile.

• în „Cupa Mondială" la schi, 
duminică a avut loc la Ma
donna di Campiglio o probă 
masculină de slalom special, 
care a fost cîștigată de italia
nul Fausto Rădici, cronometrat 
în cele două manșe cu timpul 
total de 108”ll/100.

Un simplu accesoriu ? Nu, o primă condiție pentru a te bucura
de frumusețea zilelor de odihnă

ECHIPAMENTUL DE VACANȚĂ
Fără să efectuăm un 

test al opțiunilor pentru 
modul în care își vor pe
trece elevii și studenții 
vacanța de iarnă, știm 
că ele nu pot ocoli pa
tinoarele, pirtiile de schi 
și săniuș, excursiile la 
munte chiar și numai 
pentru plăcerea unei ve
sele bătăi cu zăpadă. 
Iama devine tot mai 
mult un anotimp fertil 
al sportului Și drume
ției. „Cluburile vacan
ței" vor organiza pretu
tindeni cursuri de iniție
re pentru învățarea 
schiului și patinajului, 
întreceri sportive adecva
te sezonului „alb", dru
meții pentru cunoașterea 
împrejurimilor și călirea 
organismului. Vacanța va 
prilejui, de fapt, intensi
ficarea activității recrea
tive și sportive, care se 
bucură de multă atenție 
în rîndul tineretului. 
Ne-am referit la elevi și 
studenți, pentru că ei i- 
lustrează acum cel mai 
bine acest exemplu, be
neficiind de timpul liber 
al vacanței, dar pasiunea 
pentru practicarea spor
turilor de iarnă este ca
racteristică tuturor cate
goriilor de tineri, pe 
care-i vedem în fiecare 
sfîrșit de săptămînă în- 
dreptîndu-se spre munte 
sau spre amenajările din 
orașe.

în sensul dorințelor 
lor, comerțul de stat a- 
sigură, prin intermediul 
unităților specializate și 
al raioanelor cu profil 
din marile magazine, în
treaga recuzită adecvată

tuturor vîrstelor și pre
ferințelor. Un raid prin 
magazinele bucureștene 
relevă suficient aseme
nea situație.

PENTRU „SĂNIUȚA 
DE ARGINT"

Vacanța oferă prilejul 
cel mai potrivit pentru 
pregătirea tinerilor în ve
derea concursului „Să
niuța de argint". Cei mai 
mulți n-au așteptat prima 
zi de vacanță ca să-și 
pună la punct echipa
mentul, ci au pornit din 
timp la acțiune. I-am 
întîlnit în magazine, so
licitând săniuțe „ca cele 

de concurs". La raionul 
de materiale sport-voiaj 
al magazinului „Victoria", 
tânărul Andrei Radu în
cearcă îndelung cîteva 
săniuțe. „Aș dori una 
puțin mai ușoară". Paula 
Militaru, șefa de raion, 
îi recomandă din catego
ria celor din lemn, cu 
bară metalică pe talpă. 
Tînărul cumpărător se 
arată mulțumit, alegin- 
du-și o săniuță de mă
rime mijlocie. Aflăm că, 
din acest sortiment, se 
găsesc patru mărimi de 
săniuțe, la prețuri înce- 
pînd cu 91 pînă la 131 
lei. Alături de acestea, 
potrivite pentru orele de 
destindere ale copiilor și 
tinerilor, sînt săniuțele 

metalice cu spătar (85 
lei) și fără spătar (69 
lei).

La magazinul sportiv 
„Alpin" de pe Bd. Băl- 
cescu nr. 24, asistăm la 
o demonstrație de mon
tare a unei săniuțe 
pliante. Operațiunea e 
foarte simplă. Patru chei 
sint strinse și săniuța 
poate visa la pista de ză
padă. După folosire se 
strînge tot atît de ușor și 
poate fi transportată ca 
orice bagaj de mină, fără 
să ocupe prea mult loc. 
Pentru voiaj este foarte 
indicată. Așa se explică 
și larga ei solicitare. Pre
țul este convenabil tutu
ror categoriilor de tineri 
(104 lei). Organizatorii co
merciali ne informează 
că în acest sezon se vor 
mai găsi în unitățile de 
stat și săniuțele din 
lemn, tip Davos, în 3 
mărimi, la prețuri cu
prinse între 80—110 lei.

Pînă la cucerirea „Să
niuței de argint", una din 
săniuțele pe care ni le 
oferă comerțul de stat 
este binevenită.

DE EA ÎNCEPĂTORI 
PÎNĂ LA CAMPIONI

Un dialog frecvent în 
magazinele de sport se 
poartă în jurul schiuri- 
lor. Fiecare cumpărător 
solicită dimensiunea ce i 
se potrivește, în raport 
cu înălțimea sa. Ne inte
resăm și noi, împreună 
eu clienții, ce ne oferă la 

acest produs unitățile 
specializate (cele două 
magazine sport de pe 
Lipscani 21 și 85, din 
Str. Băcani, „Alpin", de 
la raioanele de la Vic
toria și Unirea. Răspun
sul s-ar condensa într-o 
formulă auzită de la un 
vînzător : „Avem schiuri 
de la începători pînă la 
campioni". Nu știu care 
dintre tinerii cumpără
tori intră în respectivele 
categorii, dar șansa să 
devină campioni o au 
toți, începînd cu copiii. 
Pentru aceștia din urmă 
magazinele Ministerului 
Comerțului Interior au 
pus în vînzare schiuri 
din lemn, cu și fără le
gături, de tipul „Turist", 
și „Super". Dimensiunile 
variază între 60 și 130 
cm. In raport de acestea, 
și prețurile (de la 66 lei 
la 395 lei). Pentru tineri 
și adulți se găsesc așa 
zisele schiuri populare 
din lemn, „Super" și 
„Combi R“, a căror lun
gime se măsoară de la 
140 cm pînă la 205 cm, 
iar prețul lor cuprins în
tre valorile 345—580 lei. 
Cit despre calitățile lor, 
ce-am putea spune ? Un 
singur reper — materia
lele din care sînt confec
ționate — lemn sau com
binat cu fibră de sticlă și 
metal —- vorbește despre 
rezistența, elasticitatea, 
greutatea redusă, ușurin
ța întreținerii, estetica 
plăcută etc. In zilele ur
mătoare, vor intra în vîn
zare și alte tipuri, care, 
credem, vă vor suscita 
interesul. Este vorba des

pre tipurile „Postăvarul", 
„Safir", „Topaz" (160—200 
cm), „Cristal" și „Rubin" 
(170—220 cm), de calități 
superioare, ultimele două 
destinate sportivilor de 
performanță. Se găsesc, 
de asemenea, bețe pentru 
schi din fibră de sticlă, 
ușoare și rezistente.

Favorizați mai mult ca 
în anii anteriori sînt iu
bitorii de patinaj și 
sporturi cu patine. Ghete 
cu patine, de Ia numărul 
18 pînă la 30, albe și ne
gre și separat, patine pen
tru hochei, se găsesc în 
cantități suficiente la 
magazinele și raioanele 
specializate pentru des
facerea articolelor sport. 
Vă lăsăm pe dumnea
voastră să vă convingeți 
de caracteristicile lor.

LA DRUM, 
FĂRĂ GRIJĂ

Cu sau fără schiuri, să
niuță sau patine, putem 
pleca la drum de iarnă 
bine echipați vestimen
tar. O expoziție cu vîn

zare. ca să oferim doar 
acest exemplu, ne oferă 
la „Magazinul Sportivi
lor" din Lipscani nr. 85, 
o listă întreagă de artico
le de încălțăminte. Iată 
întreaga serie de bocanci 
pentru munte „Turist" 
sau „Campion". Alături, 
bocancii schi populari 
care pot suplini bocancul 
de munte, sau ghetele 
expandrile, cizmele din 
piele cu talpă de talpă sau 
cauciuc, îmblănite, reco
mandate vînătorilor și 
pescarilor sportivi. Tot 
pentru schi, mănușile din 
piele, cojoc sau foaie de 
cort, călduroase și im
permeabile. La magazi
nul Alpin, studenta Ele
na Băjenaru ne recoman
dă un model deosebit de 
elegant de mănuși din 
piele, din două culori 
(negru și roșu, bleu și 
negru), călduroase, leje
re, confecționate special 
pentru protejarea miinii 
în locurile mai expuse.

Elegante și tinerești se 
prezintă costumele pentru 
schi din relon (băieți și 
fete) și geaca cu salope
tă cu bretele (femei), 

căptușite cu scai, în cu
lori vii (galben, portoca
liu, bleumarin), cu du
blură, pantalon evazat, 
fermoare etc. „Sînt ex
celente", exclamau tinerii 
loan Șerbu și Florian. 
Pipercea. Și au dreptate. 
Cota vînzărilor, atît la 
„Cabana", „Alpin" și ce
lelalte magazine, confir
mă părerea lor.

Rezistente, comode Ia 
purtat, protejînd împo
triva vîntului și umezelii 
sînt și hanoracele din 
foaie de cort, sau tercot, 
ca și canadienele îmblă
nite cu mesadă sau blu
zele de schi. Ele se com
pletează mai ales cu pu
loverele groase din PNA, 
fie la baza gîtului, fie cu 
guler rol. Mergeți în ori
ce magazin sportiv sau 
oricare altă' unitate sau 
raion de tricotaje și le 
veți găsi în cea mai di
versă gamă de modele și 
culori, de desene deosebit 
de plăcute. Sînt foarte 
practice și comode, se 
mulează pe corp, nu se 
întind, se curăță ușor. A- 
sortate cu fulare și . că
ciuli (fes și „cosmonaut"), 

cu mănuși tricotate, ele 
sînt, împreună, o adevă
rată îneîntare, mai ales în 
cadrul dinamic al pati
noarelor.

SUS, LA CABANĂ
Amatorii de drumeții 

sau cei de alpinism își 
pot reînnoi sau completa 
acum echipamentul de 
iarnă. Magazinele co
merțului de stat dispun 
de saci de dormit din 
melană, călduroși, ușori, 
ieftini (277 lei). în ruc
sacurile încăpătoare, cu 
două și cu trei buzunare, 
întărite cu bare metalice 
și curele căptușite cu pîs- 
lă e bine să se afle, pen
tru momentele de odih
nă și destindere de la ca
bană, un joc de șah sau 
remi, special destinate 
voiajului, de diverse di
mensiuni, și cu piese 
frumoase și ușoare din 
plastic. Tipuri noi de 
termosuri pentru alimen
te, truse de voiaj pentru 
două sau patru persoane 
(cu termosuri pentru li
chid și alimente, farfurii 
și tacîmuri) multe alte 
asemenea articole necesa
re turistului, se găsesc în 
magazine la dispoziția 
pasionaților de excursii 
și drumeții montane.

Produsele, prin marea 
lor diversitate, oferă ele 
însele tot atâtea sugestii 
pentru petrecerea cît 
mai plăcută, reconfortan
tă, instructivă a vacan
ței de iarnă, a zilelor li
bere pe care le avem la 
dispoziție în acest antre
nant sezon „alb". Amin- 
tindu-vă cîteva asemenea 
articole, caracteristice e- 
chipamentului sportiv de 
iarnă, vă facem invitația 
de a vizita, chiar și pen
tru numai o sugestie, 
magazinele comerțului de 
stat.

V. RĂVESCC 
Foto ! V. TANASOFF
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