
5 M Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

rostită la posturile de radio și televiziune 
cu prilejul Anului Nou

Stimați tovarăși și prieteni,
Cetățeni ai României socialiste,
A devenit o tradiție ca de Anul Nou să trecem în 

revistă munca pe care am desfășurat-o, cu roadele și 
bucuriile ei, împlinirile și neajunsurile din anul în
cheiat si, totodată, să scrutăm viitorul cu hotărîrea 
de a trăi și munci și mai bine, de a da viață altor 
și altor năzuințe de progres și prosperitate.

Anul pe care îl vom încheia peste citeva minute 
va rămîne în istoria patriei ca anul în care am intrat 
intr-o nouă etapă a revoluției noastre economico-so- 
ciale — etapa făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Prevederile primului an ai cincinalului 
1971—1975 au fost îndeplinite și depășite. Producția 
industrială a continuat să se dezvolte in ritm înalt, 
cunoscind o puternică diversificare și modernizare 

jAgricultura noastră socialistă a dat anul acesta cea 
mai înaltă recoltă de cereale din istoria țării. Au 
fost luate noi măsuri pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei și culturii — factori de seamă ai fău
ririi noii civilizații socialiste in România. Dezvolta
rea ascendentă a economiei noastre se reflectă sin
tetic în creșterea venitului național — care în acest 
an este cu circa 12 la sută mai mare decit în 1970 
— ceea ce a permis trecerea la realizarea hotărîrilor 
Congresului al X-lea privind ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al întregului popor.

Anul care a trecut s-a caracterizat printr-o intensă 
și multilaterală activitate de perfecționare a relații
lor socialiste de producție, a organizării societății. S-a 
amplificat și s-a îmbunătățit cadrul instituțional care 
permite participarea tot mai activă a maselor de 
muncitori, țărani și intelectuali la conducerea între
prinderilor și instituțiilor, a întregii țări. A fost adop
tat un șir de noi legi menite să reglementeze mai 
bine normele de bază ale activității economice și so
ciale. drepturile și îndatoririle oamenilor muncii în 
calitatea lor de producători și proprietari ăi mijloa- « 
celor de producție, de membri ai societății socialiste, 
să întărească ordinea și legalitatea "n întreaga noas
tră viață publică. Programul adoptat de plenara din 
3—5 noiembrie a.c. a trasat jaloanele ridicării nive
lului muncii ideologice, dezvoltării cunoașterii și îm
bunătățirii educației socialiste a maselor, formării o-

mului nou, afirmării eticii și echității socialiste în 
întreaga viață socială, deschizînd o perspectivă largă 
de participare tot mai activă, conștientă, a întregului 
popor la făurirea propriei sale istorii, a destinului 
său luminos.

Marile succese obținute în realizarea grandiosului 
program elaborat de Congresul al X-lea constituie o 
nouă confirmare a justeței politicii creatoare marxist- 
leniniste a Partidului Comunist Român — al cărui 
semicentenar glorios a fost sărbătorit anul acesta 
de întregul nostru popor — a consecvenței și capa
cității cu care el își îndeplinește rolul de forță politi
că conducătoare a societății, a tuturor domeniilor 
activității economice și sociale. Aceste realizări șînt 
rodul muncii pline de eroism și abnegație a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
care traduc în viață cu fermitate politica partidului 
nostru corespunzătoare intereselor vitale ale întregii 
națiuni.

Acum, la sfîrșitul unui nou_an de avintată con
strucție economică și socială care a ridicat patria 
noastră pe noi trepte de progres, adresez, în numele 
conducerii partidului și statului, ai meu persohal, cele 
mai calde felicitări cetățenilor Republicii Socialiste 
România.

Intrăm în noul an cu un program precis conturat, 
care deschide orizonturi largi de muncă, de creație, 
de noi și mari înfăptuiri pe calea dezvoltării econo
mice, sociale și culturale, a României, pe calea îmbu
nătățirii condițiilor de viață materială și spirituală 
ale tuturor celor ce muncesc. Planul pe 1972 prevede 
continuarea în ritm înalt a industrializării, diversifi
carea și modernizarea și mai accentuată a produc
ției, creșterea eficienței economice, ridicarea calității 
produselor și sporirea productivității muncii. Se pre
vede, de asemenea, întărirea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, îmbunătățirea organizării muncii în ve
derea dezvoltării intensive a producției, în special a 
zootehniei. Va trebui să se intensifice participarea 
activă a oamenilor muncii Ia gospodărirea avutului 
socialist, la conducerea unităților economice și a insti-

(Conținu are în pag. a 4-a)

REPORTAJ ÎN NOAPTEA DE REVELION

SPORTIVII NOȘTRI AU ÎNTÎMPINAT ANUL 1972 
cu bucurie și Încredere în noi succese

dintre
încrezătoare întîmpinare aCa în fiecare an, seara Revelionului a însemnat pentru fiecare 

noi o invitație la veselie, la o caldă și 
Noului An.

Sportivii noșlri au sărbătorit și ei Revelionul, 
anului ce s-a scurs și exprimîndu-și intenția de 
mari, în anul ce vine.

lată, de altfel, cîteva instantanee

trecînd în revistă amintirile 
a obține realizări și mai

din seara Revelionului.

FLACARA
OLIMPICA
A AJUNS

LA TSiVD
zi a acestui ,.n, aTn prima 

sosit Ia Tokio, cu un avion 
al companiei „Japan Air 
Lines", flacăra olimpică adu
să pe calea aerului din Gre
cia. Pe aeroportul Haneda, 
flacăra a fost preluată de 
primul schimb al ștafetei de 
alergători japonezi care o vor 
purta pină la Sapporo.

Flacăra olimpică urmează 
să ajungă la Sapporo în ziua 
de 29 ianuarie și va arde, pe 
principalul stadion al acestui 
oraș, pe toată durata olim
piadei de iarnă.

DIN SUMAR

• Cei mai buni sportivi 
din județele țării

9 Rezultatele
concursului-anchetă
al ziarului nostru

(pag. a 2-a)

• FOTBAL

învins: Dumitru
— Intlmplări care n-au 
avut loc In „cronica partidei"

(pag. a 3-a)

• Agenda internațională 
a lunii ianuarie

TN NOAPTEA ANULUI NOU, 
VISURILE STNT MAI ÎNDRĂZ

NEȚE CA ORICÎND

Radu Nunweiller și-a chemat, în 
noaptea de Revelion, prietenii, un 
select buchet de nume ale lurrri 
noastre sportive : Lucescu și Mar
cel Roșea, Dinu și Dumitru, Săl- 
ceanu și Sever Dron, Dărăban și- 
arbitrul, recent uns, de mini-fotbal, 
balerinul Victor Vlase.

Cînd reporterul colindător a a- 
juns în blocul nou din Balta Albă, 
amfitrionul a exclamat rîzînd:

— Și noi hotărîsem ca, măcar 
o dată în... doi ani, să nu vorbim 
despre sport...

Le-am promis (în glumă, desi
gur) că nu o să vorbim și i-am as-

Cu 30 de zile înainte de Sapporo

iiicanstgFîța ta tîr o pl^Memă ce poate fi rezolvată
După cîteva inii 

de kilometri par
curși prin zăpada 
și gerurile de din
colo de Cercul □ 
Iar și după două 
concursuri în 
Alpi, la care, pen
tru prima oară în 
acest sezon, cro- 
nometrele și-focu
rile ratate au sta
bilit ierarhii, e- 
ram curioși să-i 
vedem pe biatlo- 
niștii noștri olim
pici pe pîrtia și în 
poligonul din Po
iana. Triunghiu
larul programat 
de federația noa
stră a devenit 
însă, din cauza u- 
nei curse de avion 
anulate, un meci 
România — R. F. 
a Germaniei, inte
resant fără îndo
ială, dar care nu 
ne-a putut da pre
țioasele puncte de 
reper așteptate 
din partea echi
pei Italiei.

A rămas deci 
să-i apreciem pe 
candidații noștri 
la un loc în 
pa olimpică prin 
comparație cu ei 
înșiși. Ce 
spus aceasta ?

BIATLONIȘTII 
SE APROPIE DE

FORMA 
MAXIMĂ

Timpurile din 
cele două curse 
(individuală și 
ștafetă) și tragerile, 
loarea lor absolută, 
rate cu ale oaspeților, 
că biatloniștii noștri se apropie de 
forma maximă, 
să se întîlnească 
crul este posibil 
munci susținute 
Fiindcă, această 
îmbine fericit alergarea cu trage
rea, vom analiza separat compor
tarea lor în aceste două discipline
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Cei patru care au format echipa victorioasă în proba de ștafetă (de la stingă spre 
Fontana, Constantin Carabela, Ion Țeposu ți Vilmoș GySrgy 

Foto : M.
Victor

atît prin va- 
cît și compa- 

dovedeșc

Cu ea urmează 
la Sapporo și lu- 
în condițiile unei 
și bine dozate, 
formă trebuie să

$

dreapta) ;

THEO

FOTBALIȘTII DE LA STEAUA,
PRIMII LA ANTRENAMENT

(pag. a 4-a) Gh. EPURAN
Cu echipa Steaua am 

nul trecut, un reportaj 
gătirile el, tot cu ea îl începem pe 
cel nou.

Harnicul lot bucureștean, pe 
care-1 așteaptă cîteva scadențe fer-

încheiat a- 
de la pre-

(Continuare In pag. a 4-a)

Prima echipd qor» a tnșe'puț PȚegjțirila a /ost Steaua. Secvența de la antrenamentul fotbaliștilor bucureșteni. 
~ K. BAGEAG

me (și pe care dorește să le onore
ze la nivelul numelui său) — un 
turneu sud-amerlcan peste o săp- 
tămtnă, sferturile de finală In „Cu
pa cupelor", .Cupa României" (a- 
dică cîștigarea finalei — zio ste- 
llștii) și campionatul (în toate re
tururile Steaua a fost vioara I) — 
s-a antrenat Ieri dimineață pe tere
nul Ghencea.

N-a fost o simplă mișcare .de e- 
chil lumii “ (au asistat cîteva zeci 
de spectatori), ci un antrenament 
destul de tare, care a durat 90 de 
minute, cuprinzînd o încălzire de 
o jumătate de oră și un joc — 
două reprize a cîte 30 de minute.

Cele două echipe aliniate:
Steaua

Hălmăgeanu, 
Dumitriu III, 
Constantin.

Steaua II i 
Smarandache,
nu, Savu, Ștefănescu, Dr. 
pețeanu (medicul echipei), Aelenei, 
Constantin (antrenor secund).

In pofida subiectivismului arbi
trului... Valentin Stănescu (care a 
cam „tras" cu echipa secundului 
său. Constantin), formația lui Tă
taru a învins cu 9—3.

Au lipsit de la antrenament lor- 
dănescu (nerestabilit încă), ca și 
Coman, Năstase, Pan tea, Marcu 
(„învoiți* — ne-a spus cu o undă... 
pedagogică antrenorul V. Stănescu).

Steua își continuă zilnic antrena* 
montele.

I i Haidu — Ciugarin, 
Cristache, Vigu, Naom, 

Tătaru, Voinea, I.

Neagu (maseur —
Negrea, Sătmărea-

Ghim-

cultat pe Dinu și Lucescu toreînd 
amintiri, pe Roșea l-am aplaudat, 
cînd cînta, la unison cu ceilalți, 
pe Dron, executînd „în stil de 
maestru" un dans african.

Am fost primul care l-am 
citat' în numele dv., stimați 
tori, pe Dumitru care se pregătea 
și pentru aniversarea lui (Ia 2 
nuarie împlinirea 22 de ani).

Observasem că Nelî Lucescu 
retrăsese la un moment dat 
tr-un colț. „Pregătește vreo sur
priză" — șopti Dinu. Și nu s-a 
înșelat. Căci soția căpitanului de 
pe Wembley a citit curînd două 
catrene familiilor Vlase și Nun
weiller și, fără să vrea, prin ura
rea făcută lui Radu, ca în 1972 

a deschis discuția 
despre fotbal, despre viitor... In
tre două tangouri, Sălceanu, cu 
calda-i vorbă de moldovean, îmi 
„aruncă" un singur cuvînt—NAȚIO
NALA, pe care m-a rugat să-1 
scriu cu majuscule. Și, în timp 
ce rugbystul Dărăban pregătește o 
partidă de mimă, rămîn față-n față 
cu Radu Nunweiller și notez:

— Gîndui meu se îndreaptă a- 
cum cil’ dragoste și recunoștință 
spre nea Angelo, omul care a cre- 
ziit întotdeauna în mine. Apoj spre 
ceea ce ne așteaptă în Campiona
tul european. Cred că vom termi
na printre primii patru...

Pe nesimțite, se apropie de noi 
Manana, soția lui, excelent bucă- 
tar-șef (au spus-o, cu mîna pe 
inimă, toți invitații), și îl întrerupe:

— Și eu sînt sportivă și aș zice 
că speranța nu trebuie nicicînd 
strunită. Adu-ți aminte că înain
tea partidei cu Cehoslovacia, erai 
trist, abătut. Ți-am spus să crezi 
în victorie, in

să fie „nr. 1“,

In noaptea de
nul Nou, cînd

mare

O familie 
velion cu

fericită — iată ce exprimă acest instantaneu fotografic de Re- 
maestrul emerit al sportului, la handbal.

tilături de soția sa și
se află în localitate, în

tine. După meci, ai

categoriile
vederea participării la apropiatele 
competiții republicane. Deși repre-

.S

A-
fo-

toreporterul nos
tru a surprins a-
ccst instantaneu
de familie,
naționalul
tru avea

inter-
Dumi-
22 de

ani... fără o zL

Fotograflj de
Ț. MACARSCHI

iw

r

..

mi-ai mulțumit... 
veți juca finala I

venit la mine șl 
Cred, așadar, că

Pentru acest vis superb (ireal 2 
Există ceva ireal în fotbal ?), pen
tru alte trepte pe care sportul 
nostru le va urca în 1972, am în- 

achinat prima cupă de șampanie 
Noului An.

PLANURI OPTIMISTE.-

TUȘNAD (prin telefon). In aceste 
zile, patinatorii de viteză de toate

le , 
W J

.
•;

B
zintă cluburi și asociații diferite, 
ei s-au grupat în tradiționala noap
te a Revelionului, petrecînd într-o 
atmosferă de voie bună, uitind pen
tru cîteva ore de acele cronometre- 
lor și de luciul gheții.

I-am căutat pe cei mai valoroși 
ți i-am găsit pe campionii absoluți 
ai țării, Crista Tracher și Andrei 
Okos de la Dinamo Brașov, împreu
nă cu foștii campioni Maria Taș- 
nadi și Dan Lăzărescu, ambii de 
la Dinamo București, stind la masă

Gheorghe Gruia, 
de fiica lor, Andreea...

Se aflau ’e asemenea colegi și... 
adversari din Miercurea Ciuc și 
din alte localități.

I-am abordat pe actualii și foștii 
campioni, separat, tn primele mi
nute ale lui ’72.

— Crista Tracher, titlul de cam
pioană absolută te obligă în orice 
moment, ești de acord ?

— De acord. Și tocmai de aceea 
mă gîndesc, chiar și în aceste cli
pe, cum să-l apăr mai bine în fața 
bunei mele prietene, Maria Tas- 
nadi...

— Ce îți dorești în noul an, An- 
miliei Okos...

— Fără să știu ce a declarat Cris
ta, împărtășesc gîndurile... logodni
cei mele: aș dori ca viitoarele 
titluri supreme să aparțină tot fa
miliei Okos..

— Maria Tasnadi, cu ce gînduri 
îți vei începe activitatea de profe
soară de educație fizică ?

— Am marea satisfacție că ter- 
minlnd Institutul, am revenit în o- 
rașul meu natal. îmi manifest spe
ranța că Liceul nr. 1 din Miercu
rea Ciuc îmi va oferi o pepinieră 
de performeri. Nu uit însă că am 
de recucerit un titlu...

LA

Sosea
de „La

PREDEAL, PRINTRE 
ATLEȚI

ANUL 1972. Sărutări, urări 
mulți ani și sănătate", dar 

îi gînduri, o mulțime de gînduri, 
pentru noul an, anul Olimpiadei.

(Continuare în pag. a 2-a)

CE VA DORIȚI
IN 1912?

Pășind în noul an, gportlrtf, antrenorii yt activiștii 
sportivi și-an îndreptat gîndurile și apre marile com
petiții ce ae vor disputa In 1973 pe toate meridianele 
lumii. Spre Jocurile Olimpice de Iarnă șl de vară în
deosebi, propunîndu-și ca — printr-o activitate de pre
gătire șl mal Intensă, printr-o evoluție la nivelul ma
xim al posibilităților lor — să realizeze performanțe de 
răsunet care să sporească prestigiul sportiv internațional 
al României socialiste. In rindurilo care urmează, re
dăm cîteva dintre gîndurile cu care au intîmpinat anul 
1972 o seamă de sportivi de frunte 
activiști sportivi. •

GHEORGHE GRUIA, maestru 
emerit al sportului: „In fond, dacă 
toată lumea mă consideră cel mai 
bun handbalist al lumii, nici nu-mi 
doresc altceva, în anul care a în
ceput deja, decît... variațiuni pe 
aceeași temă. Asta, în general. Dar 
practic, colecția mea de medalii de 
aur mai are nevoie de una sin
gură : cea olimpică. Așa că, la 
Munchen, nici nu concep să scap 
ocazia. Și cam tot pe-acolo doresc 
să întregesc sulta de goluri mar
cate pentru echipa națională șl să 
o apropii de 600, Handbalului ro
mânesc îi urez să-șl mențină pozi
țiile cîștigata cu atlta trudă în ul
timii 15 ani*’.

GEORGE FLORESCU, maestru 
emerit al sportului la tir: „1972 este 
anul Olimpiadei și flecare sportiv 
dorește să fie prezent la J.O. și să 

2L.1 —1 bun,
. Obținerea unei me- 
competiția competi- 
lucry foart? 4iii4L

obțină un rezultat cit mai 
chiar o medalie, 
dalii la J.
țiitor, este

O., 
UCl

ai țării, antrenori și

La noi Ia tir e- 
xistă foarte mulți 
sportivi de o va
loare ridicată și 
apropiată, toți 
tinzînd la locuri 
fruntașe. De a- 
ceea, nu cred că 
e bine să țintesc 
neapărat o meda
lie, să-mi impun 
acest lucru. Se 
știe că într-o com
petiție de o ase
menea amploare 
pot interveni multe 
Eu doresc să ating la Miinchen cea 
mal bună valoare, să ajung la cea 
mai înaltă formă, să concurez la 
capacitatea mea maximă. Atunci 
totul va fi posibil.

Mal doresc tinerilor pe care îl 
pregătesc să realizeze cit mai multe 
•uocesa".

ZORO FIAT, maestru al sportu
lui, ijgltere : ,1. Unul dintre primele

Laureatul trăgătorilor, George Florescu

Imponderabile. trei locuri la campionatele euro
pene, din mai, de la Constanța. Ar 
fi un frumos cadou pe care l-aș face 
tuturor prietenilor mei și celor care 
m-au ajutat de-a lungul anilor. 2. 
Aș dori să încep de pe acum pro
fesia de antrenor. Bineînțeles, tot 
în cadrul clubului Steaua, de care

|T -■ ’ - , U| , ,,

(Continuare tn pag. a J-zJ
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NOI MAEȘTRI EMERITI 
JI SPORTULUI

Prin Hotărtrea Biroului GN.E.F.S., la sfîrșilul anului 1971 a fost conferit 
titlul de „Maestru emerit al sportului" unui număr de 25 de fruntași ai mi,- 
cflrii noastre sportive care, de-a lungul anilor, au realizat performante deo
sebite. Publicam astăzi fotografiile maeștrilor emeriti CAROL CORBU (atle
tism), ANCA RACOVIȚA (baschet), ANANIA MOLDOVANU (modelism), COR
NELIA POPESCU (atletism) fi VASILE ANTONIU (box).

CEI MAI BUNI SPORTIVI
DIN JUDEȚELE

Ancheta de sfîrșit de an pentru alcătuirea listei cu cei mai buni spor
tivi s-a extins și în județe. Iată-i pe cei mai buni trei sportivi în 1971 
din județele țării :

ALBA
1. Gheorghe Făcurare — navomo- 

deltsm (Textila Sebeș), 2. Dumitru 
Dinea — fotbal (Metalurgistul Cu- 
gir). 3. Florica Roman — atletism 
(Metalurgistul Cugir)

ARAD
1. Elisabeia Lazăr — canotaj (UTA),

2. Iosif Lereter — fotbal (UTA),
3. Magdalena Leszay — tenis de masă 
(Voința Arad)

ARGEȘ
1. Nicolae Dobrin — fotbal (F.C. 

Argeș). 2. Olimpia Cataramă — atle
tism (C.S. CImpultmg Muscel), 3. Li
liana Lean — atletism (Liceul central 
de atletism CImpulung Muscel)

BACĂU
1. Emeric Dembi-ovschi — fotbal 

(S.C. Baciu), 2. Dinu Condurat —- 
box (S.C. Bacău), 3. Anca Grigoraș 
—- gimnastică (Liceul cu nrogram de 
educație fizică din Or. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej)

BIHOR
1. Sotan» Prelinceanu — sărituri- 

natatie (Crișul Oradea), 2. Gheorehe 
Csoma — aeromodelism (A.S. Plas
tica Oradea), 3. Liviu David — atle
tism (Școala sportivă Orndea)

BISTRIȚA - NAsAUD
ț. 1. Emil Pop — radioamatorism, 2. 
i Daniel Sima — radioamatorism. 3. 

Leonida Chivu — haltere (toți de la 
' Dacia Bistrița)

BOTOȘANI
1. Mihai Drescanu — lupte (Avîn

tul Botoșani) 2. Maria Gheorghiu — 
atletism (Textila Botoșani). 3. Marja 
Nicolăită — baschet (Viitorul Do- 
rohoil

BRASOV
i I. Ludovic Ambruș — Iunte (Stea- 
t gul roșu Brașov). 2. Ion Zangor — 
( bob (A.S.A. Brașov). 3. Ana Sălăgean 

•— atletism (Tractorul Brașov)
BRAILA

1. Vasile lorga — lupte (Progre
sul B-ăila), 2. Artenle Buciuc — ca
noe (Sc. sp. Brăila). 3. Doru Onrea 
— atletism (Șc sp. Brăila)

BUZĂU
1. Eva Balogh — parașutism (Șoi

mii Buzău), 2. Cornel Dumitrescu - 
box (Voința Buzău), 3. Camelia 
Filimon — tenis de masă (Școala 
sportivă Buzău!

CLUJ
1. Ileana Silai — atletism (C.S.M, 

Cluj), 2. Vasile Bogdan — atletism 
(„U” Clui), 3. Claudiu Rusu — Dolo 
(Voința Ciuli

CARAȘ-SEVERIN
I. Eugen Aimer — natație (Olimpia 

Reșița), 2. Mircea Hohoiu — natatie 
(Olimpia Reșița). 3. Ildicd Zsizsik — 
popice (C.S.M Reșița)

CONSTANȚA
1* Dumitru Nicolae — lupta (I.M.U.

SPORTIVII NOȘTRI AU ÎNTÎMPINAT
ANUL 1972

(Urmare din pag. 1)

Antrenorii loan Soter fi Nicolae 
Mărășescu ii urează Vioricăi Visco- 
poleanu repetarea performantei din 
1968. iar mai tinerilor atleți R. Vu- 
lescu, Rafira Fița, C. Anton și M. 
Satmari — toți din lotul național 
de juniori — împlinirea haremuri
lor pentru participarea la Munchen. 
Tot la Jocurile Olimpice se gîndea 
și Leonida Caraiosifoglu, dar după 
cum ne-au mărturisit, și lectorul I. 
Ciotea, asistentul I. Burcă (ambii 
de la Institutul pedagogic Tg. Mu
reș) și antrenorul Gheorghe Fodo- 
reanu ai căror elevi, chiar dacă 
vor scăpa Miinchenul. nici nu vor 
să se gîndească că ar putea lipsi 
de la ediția următoare.

PETRE MĂRMUREANU 
VREA SA DEVINĂ...

AUTOMOBILIST

Frumoși ca noaptea Anului Nou, 
înalți ca bradul care le împodo
bește elegantul interior, soții Ga
briela și Petre Mărmureanu stîr- 
nesc, oriunde ar fi văzuți, admi
rația tuturor. Vineri ei au plecat 
mai devreme de acasă. Nu pentru 
că ar fi fost îngrijorați că nu vor 
prinde un „34“ liber să-i ducă pe 
strada Gh. Mihail, la familia Că
priță — unde au fost invitați —, 
ci pentru că aveau motive înte
meiate sâ fie grăbiți. El, Petre, 
maestru al sportului, campion na
țional la tenis, colegul de echipă, 
la clubul Steaua, al lui Iiie Năstase, 
de mai mulți ani component al 
reprezentativei țării în meciurile 
de „Cupa Davis" — aștepta reîn
tâlnirea cu prietenul său, Cornel 
Căpriță, cunoscut automobilist, 
cîșVeător, în primăvara lui ’71, al 
„Raliului Primăverii", pentru a 
pune la punct, împreună, primele 
detalii ale participării lor la cîteva 
concursuri automobilistice.

Ea, Gabriela, era tot atît de gră
bită s-o întîlneascâ pe... Gabriela 
Căpriță pentru ca împreună să-i în- 
tîmpine pe ceilalți invitați.

Și iată-ne, In jurul orei 24, și pe 
noi acasă la Cornel Căpriță. Măr
mureanu, de obicei zgîrcit în zîm- 
bete șl declarații, este de astă dată 
bine dispus și volubil. îl roagă pe 
colegul nostru, Theo Macarschi, 
să-1 fotografieze lîngă soția sa, în- 
trucît „de cînd sîntem căsătoriți 
ne-am fotografiat doar de două ori 
alături". „Tot timpul este plecat de 
acasă — adaugă Gabriela. Iar cînd 
se întîmpla să vină el, plecam eu 

Medgidia). 2. Aurel Mihai — box (Fa
rul Constanta), 3. Radu Bratu — radio
amatorism (Dorobanțul Constanta)

COVASNA
1. Iuliu Dobai — gimnastică (Șc. 

sp. Sf. Gheorghe). 2. Endre Ecklinger
— lupte (Autosport Sf. Gheorghe), 
3. Ștefan Fulop — fotbal (Oltul Sf. 
Gheorghe)

DÎMBOVIȚA
1. Aurelia Diaconescu — aeromode- 

îism (Avîntul tineresc Pucioasa). 2. 
Ion Radu — rachetomodelism (Meta
lul Tîrgoviște). 3. Ion Iatagan — 
lupte (Metalul Tîrgoviște)

DOLI
1. Nicolae Onescu — atletism (Ro

vine Craiova). 2 Constantin Dutu — 
scrimă (Electroputere Craiova). 3. 
Ion Stoica — lupte (Electroputere 
Craiova)

GALATI
I. Petrică Marcov — canoe (Du

nărea Galați). 2. Rafira Fi ta — atle
tism (Inst. pedagogic Galați). 3. Ion 
Ivanov — canoe (Dunărea Galații

GOR.I
I. Paul Filipcscu — motociclism 

(I.T.A. Tg. Jiu). 2. Constantin Cioba- 
nu — șah (Sănătatea Tg. Jiu). 3. Au
rel Călin — box (Minerul Motrul

HARGHITA
1. Ioan Basa — hochei (Avîntul 

M. Ciuc). 2. Ileana Miklos — hand
bal (Voința Odorheiul Secuiesc). X 
Pavel Szabo — gimnastică ($c. so. 
Gheorghieni)

HUNEDOARA
1. Leontin Ciortan — navomode- 

lism (Jiul Petroșani), 2. Elena Balo
— rachetomodelism (Voința Deva), 
3. Constantin Dinu — rugby (Știinta 
Petroșani)

IALOMIȚA
1- Ion Tase — handbal. 2. Verg.lica 

Vișan — gimnastică, 3. Elena Mar- 
dare (Șc. sp. Călărași)

IAȘI
1. Dan Irimiciuc — scrimă (Poli

tehnica Iași), 2. Emil Butu — lupte 
(Nicotină Iași). 3. Florentina Itu — 
volei (Penicilina Iași)

ILFOV
1. Florica Tudor — popice (Cetatea 

Giurgiu), 2. Andi Pîrvulescu — lupta 
(Tractorul Călugărenil, 3. Adrian Cir- 
stea — navomodelism (Cetatea Giur
giu)

MARAMUREȘ
I. Gleb Pintilie — tir. 2. Leontîna 

Sălăjan — atletism. 3. luliana Simonfi
— gimnastică (C.S Baia Mare)

MEHEDINȚI
1. Vasilica Iiie — atletism (Se. sp. 

Tr. Severin), 2. Dumitru Căpătinâ — 
box (Metalul Tr. Severin). 3. Ion 
Naghi — lupta (Tierna Orșova)

MUREȘ
1. Csaba Dosa — atletism (Inst. 

pedagogic Tg. Mureș). 2. Rozalia Soos 

în vreo deplasare cu echipa de 
handbal a clubului Progresul".

Din camera învecinată celei In 
care ne aflăm, se aude muzica 
unui magnetofon. Pentru cîteva mo
mente cele două perechi ne lasă 
singuri. Poate că Petre și Cornel 
ar mai fi vrut să ne spună cite 
ceva, dar au înțeles din privirile 
soțiilor lor că este timpul sâ dan
seze. Nu ne-am despărțit, totuși, 
de Petre Mărmureanu mai înainte 
de a-i cere să ne spună ce așteaptă, 
cu cel mal mare interes, ca sportiv, 
de la 1972:

— „Un rezultat cît mai bun în 
meciurile noastre din -Cupa Davis»-.

UN ANTRENOR AMBIȚIOS: 
TEODOR RADULESCU

Revelion acasă la Teodor Rădu- 
lescu, antrenorul principal al echi
pei Știința Petroșani, liderul cam
pionatului diviziei A de rugby— 
Cadru clasic de familie, multă voie 
bună.

De fapt, o familie de sportivi t 
actualul antrenor a fost pini nu de 
mult jucător de rugby la Grivița 
Roșie și de mai multe ori interna
țional. Soția sa, Sofia Stanciu-Rădu- 
lescu a activat ca baschetbalistă la 
Rapid. în fine, Alexandru Rădu- 
lescu (14 ani. elev în clasa a Vil-a 
a Liceului nr. 35 cu program de 
educație fizică) pare să continue 
tradiția familiei, a mamei, desigur, 
practicind tot baschetul. Unul din
tre cei mai buni jucători de la 
„35"...

Intre un pahar de vin și cîteva 
specialități culinare demne de acest 
eveniment, cîteva momente de e- 
vocare și altele de perspectivă.

— Gurile rele afirmă că antre
norul Rădulescu va pleca din Va 
lea Jiului...

— Vorbe!... Ce antrenor șt-ar 
rărăsi echipa, tocmai atunci cînd 
aceasta merge din victorie în vic
torie ? Este adevărat, au existat 
cîteva oferte foarte tentante la 
București și în alte părți. Rămin 
însă consecvent ideii de a menți
ne echipa pe locul I pînă la finele 
campionatului. După aceea, voi 
mai vedea...

— Apropo de rugby... Sfîrșitul 
acestui an ne-a lăsat un gus amar. 
Ești de acord ?

— Vă referiți la Beziers... A fost 
o lecție învățată superficial. Era 
limpede că nu se întrezărea nici o 
perspectivă de victorie, nici măcar 
de rezultat strîns.

— Cum trebuie învățată bine lec
ția ?

— Muncind mai mult, mai or-

ȚĂRII
— handbal (Mureșul Tg. Mureș), 3. 
Adalbert Kovacs — pentatlon mo
dern (Inst. pedagogic Tg. Mureș)

NEAMȚ
1. Eleonora Monoranu — atletism

2. Mariana Suman — atletism, 3. Mi- 
haela Loghin — atletism (Clubul atle
tic Roman)

OLT
1. Gh. Rînjea — atletism (Știința 

Drăgănești). 2. Nicolae Onofrei — 
fotbal (Oitul Slatina). 3. Octavian 
Cazon — șah (Caracal)

PRAHOVA
1. Ion Panțuru — bob (C.S. Sinaia).

2. Mihai Mocanu — fotbal (Petrolul 
Ploiești). 3. Ștefan Chlțu — moto- 
ciclism (Poiana Cîmpina)

SATU MARE
1. Ștefan Haukler — scrimă (Olim

pia Satu Mare). 2. Gheorghe Stan
— lupte (Olimpia Satu Mare). 3. Vio
rica Balls i — baschet (Sănătatea 
Satu Mare)

SALAJ
1. Livia Ciorocan — atletism (Li

ceu pedagogic Zalău), 2. Vasile Ga- 
vriș — fotbal (Liceul Zalău), 3. loan 
Briscan — sah (Liceul Zalău)

SIBIU
1. Ion Ganea — sărituri-natatie 

(Independenta Sibiu). 2. Ion Bobtl- 
neanu — motociclism (Voința Sibiu),
3. Carmen Dragoman — patinaj (Sc. 
sn. Sibiu)

SUCEAVA
1. Valentina Cioltan — atletism.

2. Constantin Grigoraș — atletism, X 
Aurel Scoiobiuc — atletism (Flacăra 
Suceava)

TELEORMAN
1. Eugenia Marin — tir (Construc

torul Alexandria). X Mircea Laza — 
aeromodelism (Sporting Roșiori de 
Vede). 3. Petre Neagu — box (Chi
mia Tr. Măgurele!

TIMIȘ
1. Cristina Metzenrath — handbal 

(Universitatea Timișoara), 2. Petre 
Cemâu — lupte (C.F.R. Timisoara),
3. Gertrude Baumstark — șah (Me
dicina Timișoara!

TULCEA
1. Maria Cosma si Fedosia Nichi- 

forov — caiac (C.S. Delta Tulcea șl 
A.S. Pescarul Tulcea). 2. Dumitru 
Manea — lupte (Pescărușul Tulcea). 
3 Marcel Lupu — box (Automobilul 
HăcirJ

VASLUI
L Cornel Bogoș — rugby (Rulmen

tul BIriad). X Luehian Ciorici — 
rugby (Rulmentul Birlad). 3. Tudo- 
rița Proca — atletism (Liceal agricol 
Huși)

VTLCEA
1. Lucian Bereeanu — aeromode- 

lism. X Adrian Mannescu — atletism.
3. Emil Alexe — volei (Rm. VEcea)

VRANCEA
1. Vasile Cristian — atletism (Șc. 

sp. Focșani), X Vastliea Manea — tir 
(Viitorul Focșani) 3. Gheorghe CEcea
— box (Viitorul Focșani).

Gabriela și Petre 
Mărmureanu, Ga
briela și Cornel Că
priță — inchinfwd 
pentru realizările a- 
nului care a trecut 
și pentru succesele 

viitoare

Foto i Theo 
MACARSCHI

ganizat, mai lucid. Numai așa lec
ția Beziers-ului, la fel ca și cea a 
Bordeaux-ului, cu an» in urmă, t-a 
fi uitată. Avem talente, avem for
țe pentru a redeveni cineva în 
rugby, pe continent și in lume. De 
altfel intenționez să scriu ziarului, 
să pun în discuție cîteca proiecte—

ACASĂ LA RUGIUBEI
Ca să ajung în locuința lui Ru- 

giubei — golgeterul de toamnă al 
diviziei A la fotbal — nu mi-a 
fost chiar așa de ușor. Scara ce 
ducea spre apartament era plină 
de colindători care așteptau să le 
vină rîndul să ureze talentatului 
fotbalist băcăuan mulți ani, suc
cese în viață și, firește, cucerirea 
titlului de golgeter.

In apartament multă veselie. Ca 
invitați, doi colegi de club : hand- 
baliștii Voinea fi Berzea. Gazda, 
foarte primitoare, insista să luăm 
loc și să ciocnim un păhărel în 
cinstea lui ’71 care pentru familia 
lui Rugiubei va rămîne de neui
tat. La începutul anului, căsătorie. 
Apoi Rugiubei devine adevăratul 
Rugiubei și cel mai mare eveni
ment se petrece la mijlocul lunii 
decembrie cînd vine pe lume 
Mugurel, viitorul Rugiubei II... De 
fapt, Rugiubei III, amintind și de 
tata, Rugiubei L

CE VĂ DORIȚI
IN 1972?

(Urmare din pag. 1)

mă simt legat, și ale cărui culori 
le apăr de multă vreme“.

Prof. ANATOL GRINȚESCU, an
trenorul lotului național de polo: 
„Ce gînduri mă frămîntă acum, în 
primele zile ale Anului Nou ? In 
principal, unui singur : acela de a 
realiza la J.O. de la Munchen, cel 
puțin locul 4... Ar fi cea mai bună 
poziție ocupată vreodată de poto
ul românesc în marile confruntări 
sportive din lume. Asta ar însemna 
să ne clasăm în imediata vecină
tate a redutabilelor formații 
ale Uniunii Sovietice, Iugoslaviei și 
Ungariei. Aș vrea să vă încredin
țez că TOȚI jucătorii de polo din 
lot sînt animați de o asemenea do
rință, de ambiția de a aduce această 
disciplină sportivă în prim planul 
performantei".

Prof. CAMIL MORȚUN, unul 
dintre marii animatori ai mișcării 
sportive românești, activist volun
tar al federațiilor de atletism și 
rugby : „Faptul că J.O. se vor des
fășura pe continentul nostru consti
tuie, Intr-un fel, un avantaj pen
tru sportivii europeni. Este și pre
misa de la care plec, gîndind că în 
1972, la marea întrecere olimpică 
de la Munchen, reprezentanții țării 
■noastre și în special atleții, caiaciștii 
și canoiștii, luptătorii și boxerii, scri- 
merii și exponenții tirului, handba- 
liștii vor avea prilejul să-și etaleze 
plenar calitățile și talentul și să 
aducă cit mai multe medalii. In 
acest sens, cred că ediția jubiliară 
a J.O. ar putea să însemne cel mai 
net succes românesc realizat peste 
hotare".

Prof. TUDOR VASILE, președin
tele Consiliului municipal București 
pentru educație fizică și sport: 
.O primă dorință : Sâ văd în
cepute lucrările la viitoarea sală de 
sport a Capitalei, pe care toți iubi
torii sportului din primul oraș al 
țării (și nu numai ei) o așteaptă cu 
nerăbdare. O a doua dorință: să 
existe eît mai multe asociații la 
nivelul fiecărui cartier. „Experiența 
Ferentari", de acum un deceniu, și 
altele care au urmat-o s-au dove
dit extrem de utile. Asociații spor- 
t:ve pe cartiere, iată o soluție ideală 
pentru a impulsiona activitatea 
sportivă cotidiană a cetățenilor, 
începînd cu cei aflați Ia cea mai 
fragedă vîrstâ — copii și pionieri — și 
încheind cu cetățeni — pensionari,

„ALLEZ, LES ROUMAINS!"
i

...Dacă gazdele nu sînt „nume" 
în istoria sportului românesc, au 
totuși legături strînse cu toate 
manifestările de acest gen: Matei 
și Andrei Haiducu — primul pa
sionat poli-., spectator, al doilea 
student la I.E.F.S. Așadar, — nor
mal — la Revelionul tor trebuia 
să fcrtîlnim cel puțin un personaj 
sportiv central al acestei sărbă
tori.

într-adevăr, l-am găsit aiei — 
și cu atît mai plăcută a fost în
tâlnirea — pe actualul atacant cen
tral echipei franceze Nimes, fotbalis
tul Florea Voinea. Și dacă paha
rul cu vin al fotbalistului Voinea 
(bineînțeles în virtutea unei as
pre vieți sportive...) se golește 
greu, în schimb noutățile curg i

— E minunat să revii printre ai 
tăi! Și mai ales cu ocazia Anului 
Nou. Trebuia ca pe 2 Ianuarie să 
fiu — împreună cu Ion Pîrcălab— 
în Franța... O să mai întîrziem 
o zi-două — nu se poate altfel, 
credeți-mă — o să plătim și o a- 
mendă, dar, ce să-i faci, nu ne 
obișnuim cu gîndul că trebuie să 
stai atît de puțin în țara ta !...

Revelionul este — ca întotdeau
na — un moment al întîlnirilor i 

dornici să rămînă credincioși unul 
sport sau altuia, șahului, turismului, 
popicelor etc. O experiență încerca
tă la Oradea merită atenția tuturor, 
în fine, doresc sportivilor români, 
care vor fi prezenți la J O., cît mai 
multe medalii la Munchen, așa cum 
au cucerit la Ciudad de Mexico, 
Tokio, Roma și Melbourne"

MARIA ALEXANDRU, maestră 
emerită a sportului la tenis de 
masă : „1972 este anul campionate
lor europene, care vor avea loc în 
Olanda, la Rotterdam. între 15 si 
22 aprilie. Așa că dorința mea cea 
mai fierbinte este legată de această 
cea mai importantă competiție in
ternațională din următoarele 12 
luni. Aș fi nespus de fericită ca la 
Rotterdam să cuceresc cel puțin o 
medalie. Iar dacă metalul va fi cel 
mal strălucitor, adică de aur, voi fi 
tn culmea bucuriei".

Col. VALERIU BUZEA — pre
ședintele clubului Dinamo: „Do
resc din toată inima ca la Olim
piada de la Munchen, sportivii di- 
namoviștii din loturile reprezenta
tive ale României, să fie Ia înăl
țime. iar Argentina Menis să do- 
btndească medalia de aur. Și pentru 
că fotbalul trebuie să fie amintit 
și acum, la început de an. doresc 
ca echipa națională să-și continue 
drumul în campionatul european, 
selecționabilii de la Dinamo sâ fie 
cei mai buni, iar echipa noastră de 
club să dobindească titlul de cam
pioană*.

RADU HUȚAN, antrenor emerit; 
,.Se împlinesc aproape 20 de ani 
de cînd am Îmbrățișat meseria de 
antrenor. Firește, în acest răstimp, 
am avut și satisfacții, dar și unele 
neimplinirl Nădăjduiesc ca în 1972 
— anul Jocurilor Olimpice de la 
MGr.chen — canoea românească, de 
a cărei pregătire răspund, să înre
gistreze un nou succes de prestigiu. 
Cucerirea unui loc I la această su
premă competiție ar aduce sportului 
nostru cu pagato cea de a cineea 
medalie olimpică de aur. Către acest 
frumos obiectiv se îndreaptă, acum, 
gindurile ți eforturile noastre".

Prof. NICOLAE NAVASART, an
trenor emerit: „Gind de noul an, 
gir.d „olimpic", îndreptat spre po
diumul de premiere de la Munchen. 
Doresc ca împreună cu sportivii ca- 
iaciști ce se pregătesc pentru Olim- 

de data asta al amintirilor fotba
listice din anul care a trecut, cu 
planurile de viitor. Voinea poves
tește, acum, cu cîteva minute 
înatitea orei zero, cît de simpati
zați sînt cei doi fotbaliști români, 
de către suporterii francezi, de 
noua formulă de încurajare a lo
cuitorilor din Nîmes i „Allez. Ies 
Roumains !“...

...Printre urările prilejuite de 
primele pahare de șampanie din 
noul an, își face loc și una la 
care toată lumea subscrie cu en
tuziasm : anul 1972 să fie cel pu- 
ț:n tot atît de bogat în realizări 
și în afirmarea peste hotare a 
sportului românesc, ca cel care a 
trecut O contribuție în această di
recție va fi adusă șl de fotbaliștii 
Voinea și Pîrcălab. Și amlnduro- 
ra — deși unul era absent — 
le-am urat: „Succes !*

Grupaj realizat de Tiberiu ST AMA, 
Traian IOANIȚESCU, Ion GAVRILES- 
CU, Radu TIMOFTE, Dumitru GRAUR, 
Geo RAEȚCHI, Cornel POPA, Petru 
ARCAN și Hie IANCU.

piadă să realizăm în anul 1972 o 
valoare foarte ridicată la probele 
individuale (K 1). Aceasta ne va 
permite ca în preajma Jocurilor O- 
limpice să formăm echipaje de înal
tă performanță (K 2, K 4) care să 
candideze cu succes în apriga dar 
frumoasa cursă a viitoarelor meda
lii olimpice".

ȘTEFAN GEORGESCU, căpitanul 
echipei României pentru „Cupa 
Davis". „Și 1972 este un an plin de 
speranțe pentru tenisul românesc. 
Și pentru ca ele să se împlinească 
aș dori în primul rind să găsim un 
înlocuitor demn al lui Ion Tiriac, 
pentru ca să ne calificăm cît mai 
departe in cursa pentru ..Salatiera[ 
de argint". Aș mai dori ca Iiie 
Năstase să cîștige unul dintre cele 
trei mari turnee, Roland Garros, 
Wimbledon sau Forest Hills, iar eu 
să am o inimă tare care să reziste 
la toate emoțiile meciurilor lui Iiie.

Mă mai gindesc că, poate, acest 
an va aduce și realizarea unei idei 
pe care am exprimat-o mai de 
mult, înființarea unei școli cu pro
fil de tenis. în sfîrșit, sper ca în 
1972 să termin noua mea carte des
pre tenis".

VICTOR VLASE, prim balerin la 
Opera Română: „Deși îmi este 
foarte greu de ales din noianul de 
competiții și concursuri ale anului 
1972, mă opresc, bineînțeles, la' 
Jocurile Olimpice de la Munchen, 
unde sper ca Gruia și colegii săi să 
mai adauge o floare la cununa care 
le strălucește pe cap, unde cred că 
Marcel Roșea își va dovedi matu
ritatea cîștlgînd în fine, și medalia 
de aur și sper, de asemenea, într-o 
foarte bună comportare a Corneliei 
Popescu, a caiaciștitor și canoiști- 
lor noștri și — de ce nu — și a e- 
chipei de fotbal. Dar, în același 
timp, mai aștept și rezultatele sur
priză, cu care— ne-am obișnuit a- 
proape la fiecare Olimpiadă I

Fotbalului îi doresc, dar aș spune 
mai curînd că îi prevestesc, califi
carea în primele patru echipe ale 
continentului într-o dispută în care, 
după părerea mea, adversari slabi 
nu există, dar în care echipa noa
stră națională, prin valoarea șl con
stanța de care a dat dovadă în ul
timul timp, are posibilitatea să e- 
limine orice echipă, fie că ea se 
numește Anglia, Belgia, sau R F. 
a Germaniei.

Și aș mal vrea, ca regizor, ca 
spectacolul de gală al laureațitor 
anului 1972 să-mi dea, prin bogăția 
și varietatea succeselor sportivilor 
români, cît mai multe bătăi de 
cap !“.

Cîștigătorii 
concursului-anchetă 
al ziarului nostru: 

„Cei mai buni 10 sportivi 
ai anului 1971“

Procesul de triere a celor 
peste XQflO de scrisori care 
ne-au sosit în cadrul anchetei 
pentru desemnarea „Celor 
mai buni 10 sportivi ai anu
lui 1971“ s-a încheiat. O sur
priză : nici unul dintre citito
rii noștri participanți la a- 
ceastă anchetă n-a reușit să-i 
indice pe toți cei zece spor
tivi, așa incit cîștigătorii con
cursului au fost desemnați 
dintre cei care au indicat 9 
nume exacte. Departajarea 
acestora pentru dobîndirea 
premiilor acordate de ziarul 
nostru s-a făcut pe baza in
dicării unei ordini cît mai 
apropiate de cea a rezultatu
lui final.

Iată, deci, cîștigătorii con
cursului „Cei mai buni 10 spor
tivi ai anului 1971".

1. GHEORGHE FATAKI - 
Șimleul Silvaniei, str. Dună
rii 17, jud. Sălaj, care a cîș- 
tigat un aparat de radio- 
tranzistor mare ;

2. ȘTEFAN BUNARU - 
Vatra Dornei, str. Unirii 58, 
BL 4 Sc. A, ap. 10, jud-Su- 
ceava (o bicicletă);

3. ANA ALBERT — com. 
Sălacea 328, jud. Bihor (un 
ceas de mînă).

4—10. Constantin Kujoiu — 
Ploiești, str. Baraoltului 7, 
Bl. 41 A, Sc. B, ap. 33, jud. 
Prahova ; Iacob Imling — 
com. Vulcan, str. Dealului 6, 
jud. Hunedoara; Iiie Chisă 
liță — corn. Biniș 31, jud 
Caraș-Severin ; Constantin 
Grădinarii — sat Nichiteni, 
corn. Coțușca, jud. Botoșani ; 
Oprica Preda — Bd. Dacia 2 
București ; Octavian Carp — 
Timișoara, Bd. Leontin Sală 
jan, Bl. D, ap. 77 ; C. I. Buj- 
doiu — Curtea de Argeș, str. 
Vlad Țepeș 29, jud. Argeș 
(cîte un abonament pe anul 
1972 la ziarul „SPORTUL").

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 242, sectorul II 
mașini 72, 106, 110, tramvai — 5, pînă la stația Glucoza

ANUNȚĂ

CONCURS:
pentru ocuparea următoarelor posturi de maiștri:

• mecanici întreținere pentru serv. Mecanic Șef
• prelucrări mecanice
• sculărie

Sollcitanțil trebuie să îndeplinească condițiile de studii șl sta

giu. Concursul va avea loc la S zile de la publicarea anunțului.

Sollcitanțil trebuie să aibă domiciliul stabil tn orașul București 
sau în județul Ilfov pe o rază de 50 km.

Informații suplimentare se primesc la Serviciul Personal, Te
lefon : 33 00 20, interior 116.
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DOAR LIDERUL (U.T.A.)
PĂSTREAZĂ UN ECHILIBRU!

Iată-ne într-un an nou. Ianuarie 
1972. Peste cîteva zile, echipele 
noastre de divizia A își vor relua 
antrenamentele pentru sezonul de 
primăvară. Să sperăm că vor urma 
două luni de intense pregătiri, de 
muncă asiduă pentru noi acumulări 
necesare unui viitor sezon competi- 
țional, la fel de încărcat și de pre
tențios, ca și cel precedent.

în aceste împrejurări, retrospecti
vele turului de campionat ni se par 
acum și mai interesante. Pentru azi 
am ales o temă deosebit de impor
tantă pentru echipele noastre, evo
luția, jocul practicat acasă și în 
deplasare, maniera în care echipele 
abordează meciurile în cele două 
situații, concepția de joc, randamen
tul și, implicit, rezultatele care de
pind de totalitatea factorilor de 
care aminteam.

După cum începuse turul actua
lului campionat, se părea că vom 
asista la o adevărată „revoluție" a 
jocului practicat în deplasare.

în prima etapă, oaspeții au cuce
rit 7 puncte din 16, deci aproape 
jumătate. Dinamo a clștigat la Cluj 
în fața feroviarilor (o victorie, poa
te, scontată, dacă ne gîndim la va
loarea celor două echipe), U-T.A. 
a terminat la egalitate cu Rapid, 
la București, și tot cîte un punct au 
luat „U“ Cluj ța Iași, Farul la Tg. 
Mureș, Jiul la Oradea și Universi
tatea Craiova la Steaua. Atunci 
doar Sport Club și Steagul roșu au 
reușit să cîștige acasă. Se credea 
că vom avea un campionat deosebit 
de echilibrat, în care regula abso
lută a celor două puncte de acasă 
va fi, de acum înainte infirmată. Și 
etapa a doua confirma această pă-

Dinamo pe stadionul din șos. Ste
fan cel Mare, Jiul a învins cu 1—0 
la Ploiești. Surprize, în general, le
gate de fluctuațiile de formă, de 
ziua slabă a gazdelor, de lipsa de 
eficacitate a localnicilor, care, în 
ciuda unor dominări teritoriale in
sistente, nu au reușit să marcheze.

ANALIZA TURULUI 
CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI NAȚIONALE A (IV)

în turul actualului campionat, din 
240 de puncte posibile, oaspeții au 
cîștigat 60 (deci 25 la sută). Procen
tul respectiv, destul de modest, se 
datorează formațiilor de la mijlo
cul clasamentului, care, pierzînd a- 
casă, au alergat după puncte în de
plasare pentru a evita locurile 15 
și 16 (cazul lui Jiul, Universitatea 
Craiova, Politehnica, Petrolul).

Totalul de puncte cîștigate în de
plasare se datorează în principal 
U.T.A.-ei, ...dărniciei Crișului și fe
roviarilor clujeni, care au pierdut 
atîtea puncte pe terenurile lor.

Dintre toate echipele noastre, prin 
echilibrul comportării acasă și în 
deplasare, se detașează U.T.A. Ară
denii știu să-și folosească cu price
pere avantajul propriului teren (o 
dată, cu Steaua, s-au aflat în difi
cultate), dar joacă la fel de bine și 
afară. U.T.A. a cîștigat fără drept 
de apel la Oradea și Ploiești, iar la 
București, cu Rapid și Dinamo, a

Fază din meciul Steaua — Steagul roșu (0—0). Iată-i pe IVANCESCU și 
ADAMACHE puți în situație dificilă de către IORDANESCU, Dar bra
șovenii vor depăși acest moment critic și, datorită unei bune evoluții, vor 
ciștiga, pe merit, un punct prețios.

Foto I Theo MACARSCHI

riere. De altfel, după o etapă în care 
oaspeții au realizat doar un punct, 
și jocuri de un nivel modest, un 
coleg remarca, pe bună- dreptate, că 
din maniera de joc reiese că antre
norii una învață la cursuri și alta 
aplică pe teren. Și așa ei Cu excep
ția U.T.A.-ei (din toate punctele de 
vedere, U.T.A. ne-a demonstrat că 
merită locul pe care-1 <t»cupă), toate 
celelalte formații au avut compor
tări oscilante, au mizat pe meciu
rile de acasă, avind un golaveraj 
negativ la partidele disputate în de
plasare. Iar golaverajul exprimă ca
pacitatea ofensivă, maturitatea, uni
tatea de acțiune, indiferent de te
renul pe care evoluează echipa res
pectivă. Și Dinamo, și Steaua, și 
Rapid, mereu candidate la titlul de 
campioană, au_. datorii în privința 
rezultatelor în deplasare. Mai mult 
sau mai puțin, și ele se pierd în 
deplasare ca niște formații anoni
me. Să nu mai vorbim de golave
rajele (de fapt, producția jucători
lor în cauză) realizate în deplasare 
de „U“ Cluj (6—13), F. C. Argeș 
(7—18), Rapid și A.S.A. (5—13), 
Jiul (4—13), Universitatea Craiova 
(2—16), Steagul roșu (2—6). Cifre 
ce spun foarte multe despre modul 
în care evoluează echipele noastre 
în deplasare, despre randamentul 
lor. Dar, iată o situație statistică 
elocventă în aceasta privință (cifre
le reprezentând, în ordine, punctele 
realizate acasă, in deplasare, gola
verajul de acasă și în deplasare); 
U.T.A. 13 9 23—4 10—10, Sport Club 
15 4 22-6 7—12, „U“ Cluj 16 2 
(nici o victorie) 18—2 6—13. F. C. 
Argeș 14 4 19—4 7—18, Steagul roșu 
13 4 (0 victorii) 17—5 2—Steaua 
12 4 13—6 5—7, Rapid 13 3 15—7 
5—13, Dinamo 11 5 15—9 8—10. 
A.S.A. 11 5 10—2 5—13, Jiul 10 5 
10—3 4—13, Univ. Craiova 11 3 (0 v) 
16—4 2—16, Politehnica 10 3 (0 v) 
12—6 5—16, Farul 12 1 13—5 1—15, 
Petrolul 9 3 6—7 2—15, Crișul 7 1 
3—4 2—18, C.F.R. 5 2 (0 v) 6—10 
5—15. Concluziile sînt lesne de des
prins. Mai mult ca aricind, liderul 
convinge pe oricine că e lider ade
vărat, merituos. C.F.R. Cluj și Cri
șul, la toate... rubricile, sînt pe ul
timele locuri, ca și în clasament A- 
proape de ele, un pluton cu nume 
pe care altădată le găseam prin 
fruntea clasamentului (Petrolul, Fa
rul, Politehnica, Universitatea Cra
iova). Farul a marcat un singur gol 
în deplasare ! Steagul roșu, Petro
lul Și Universitatea Craiova, ca și 
Crișul, doar două. Ar fi multe de 
spus, dar să-1 lăsăm pe cei în drept 
să tragă concluziile.

Constantin ALEXE

Ieri 
„marele 
românesc 
antrenori, 
Dumitru

tmplinit 22 de ani 
învins" al soccerului 

pe anul 1971. Ales de 
preferat de ziariști, 

— căci despre el e

vorba — a căzut la public, ca
tegorie beneficiară a unui coe
ficient dublu de puncte (in an
cheta tradițională a revistei Fot
bal), coeficient care a impus, in 
cele din urmă, pe ciștigătorul 
trofeului in persoana seducăto
rului „prinț al fentei" din Tri- 
vale, Dobrin, probabil singurul 
jucător român care este in sta
re să cîștige intr-un singur mi
nut (adeziune, simpatie, capital 
moral) ceea ce alții adună in
tr-o jumătate de an.

Fără a-i contesta victoria pi- 
teșteanului, hotărită, ca adese
ori la box, in „runda a 3-a“, 
rundă în care s-a situat și evo
luția sa de neuitat din decisiva 
partidă cu Cehoslovacia, rindu- 
rile de față iți propun să dea 
micului „decar" giuleștean ce 
este al lui, ce a fost al lui în 
1971, an in care cota 
valorică a produs o mare 
presie tehnicienilor, 10 din 
16 antrenori ai diviziei A
semnindu-l ferm jucătorul nr. 1...

sa 
im- 
cei 
de-

★

(plecînd pe orice picior), 
pasa (atît cea scurtă, cît și 

lungă, britanică) n-are pen
el nici un secret (fiind o

(
g

...De fapt, CINE și CE a fost 
DUMITRU în anul trecut ?

Investit cu tricoul nr. 10 al 
Rapidului, Dumitru, conducător 
de joc de excepție, dotat cu 
toate darurile reclamate de pos
tul de „șef de orchestră", a 
avut și are, atît la echipa sa de 
club, cît și la cea reprezentati
vă, un rol adeseori ingrat (din 
punct de vedere spectacular), de 
sacrificiu.

Deși șutează perfect cu ambe
le picioare, deși driblează uimi-

tor 
deși 
□ea 
tru
„specialitate a casei"), Dumitru 
a fost hărăzit, de toți antrenorii 
care l-au avut în echipă, rolu- 
lulul de APĂRĂTOR DE ACO
PERIRE. De jucător de sigu
ranță care, pendullnd în fața 
fundașilor, să întărească șl să 
protejeze sistemul defensiv 
imediat. Avînd în vedere ex
cepționala sa capacitate de a re
lansa jocul prin admirabile pa
se, antrenorii l-au „plantat* a- 
părător mai ales, in virtutea ca
lităților sale de deposedare, Du
mitru fiind, după toate probabi
litățile, de neîntrecut in Ro
mânia la capitolul acroșaj. De- 
posedînd excepțional, relansînd, 
apoi, imediat atacul prin pase 
excelente, Dumitru a ajuns o 
„piesă de aur" (pe care mulți 
antrenori o visează și o caută) 
în angrenajul rapidist, ca și în 
cel al naționalei.

Din păcate — și aici este 
ghinionul soartei lui — cel mai 
util jucător al Rapidului (pri- 
mul autor al locului 2 obținut 
de feroviari în campionatul tre
cut), și adeseori al reprezentati
vei, rămîne, de cele mai multe 
ori, victorios în mijlocul cîmpu- 
lui de luptă, ajungînd greu și 
rar în fața redutei, în fața por
ții. Prin forța împrejurărilor și 
a importantelor servituți 
rolului său...

Efect incontestabil : dînd 
pase excelente, de maestru 
zute mai ales de antrenori), Du
mitru este și va fi, totuși, în
totdeauna „bătut" — în ochii 
marelui public — de un voleu 
care-și încheie existența sub 
bară, în gol...

Chestie veche. Avantajele din- 
totdeauna ale goleadorului și ro
lul de umbră al omului de mij
loc, al servantului.

Cam așa s-au petrecut lucru
rile (și) cu Dumitru în anul 
care a trecut. Evoluînd remar
cabil ultimele două sezoane — 
cu excepția unei perioade de 
vreo lună, cînd, spre ghinionul 
lui, a cules și fructele unei ac
cidentări suferite tocmai în 
preajma partidei cu Cehoslova
cia — „decarul" rapidist a fost 
învins „la fotografie" de acest 
ales al destinului care se nu
mește Dobrin, autor al unui 
final de senzație.

Dînd lui Dumitru ce este al 
lui — și este foarte mult! — 
aducem un omagiu unui MARE, 
ÎNVINS, spre care se în
dreaptă toată admirația noastră

ale
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INTÎMPLÂRI CARE N-AU AVUT LOC 
ÎN „CRONICA PARTIDEI

<
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rare. Pe cinci terenuri, la Craiova, 
București, Petroșani, Arad și Con
stanta, oaspeții (C.F.R. Cluj, Stea
gul roșu, A.S.A., Steaua și Politeh
nica) n-au putut fi învinși. Și a- 
tunei, cu excepția formației din Tg. 
Mureș, echipele aflate în deplasare 
au înscris cîte două goluri, ceea ce 
însemna că remiza n-a fost obținută 
grație jocului defensiv. Iar Steaua, 
C-F.R. Cluj și Steagul roșu au fost 
la un pas de a învinge pe U.T.A., 
Universitatea Craiova și, respectiv, 
Dinamo, jocul lor fiind elogiat. Și 
în etapa a treia, oaspeții și-au luat, 
acum, obișnuita porție de puncte. 
Dinamo a cîștigat la Iași, Jiul ța 
C.F.R. Cluj, U.T.A. Ia Oradea. Și 
ciudat. învinseseră exact echipele 
care cu o săptămînă înainte pier- 
tiuseră puncte pe teren propriu... 
Cian se putea Interpreta noua si
tuație T Era vorba de o maturitate
• echipelor noastre sau de o insta- 
bfldtate de formă, manifestată la în
ceputul campionatului ? Se pare că
• doua variantă era cea mai plau
zibilă. Și aveam să ne convingem 
în etapa a patra. Atunci, doar 
Steaua a reușit vn 1—1 la Petro
șani, deși s-au mai deplasat echipe 
cu pretenții ca Sport Club, Politeh- 
nlca, Steagul roșu. Ba, A.S.A. a 
pierdut la Arad cu 1—5, Politehni
ca, la Craiova, cu 0—5. Crișul la 
Universitatea Cluj cu 0—4. In etapa 
următoare, însă, oaspeții se impun

scăpat printre degete victoria pe 
care o merita cu prisosință. U.T.A. 
nu se pripește și nu se pierde pe 
terenurile străine, nu disperă, nu se 
apără orbește. Ea rămîne aceeași 
echipă metodică, folosind cu price
pere pentru finalizare pe Both, Kun 
și Broșovschi. In deplasare, arăde
nii au realizat un golaveraj de 
10—10. Pentru jocul practicat afară 
ar mai fi oarecum de evidențiat 
Steaua, F. C. Argeș și A.S.A., echi
pe ce nu se „închid" la disperare. 
Poate și Dinamo ar merita să fie 
remarcată, dar de la această forma
ție se așteaptă mult mai mult. In 
schimb, două dintre fruntașele cla
samentului — Spart Club Bacău și 
Universitatea Cluj — n-au reușit 
să obțină rezultate pe măsura jo
cului destul de bun practicat une
ori.

In general, configurația clasamen
tului (cu excepția locului I) e de
terminată de zestrea de puncte ago
nisite acasă. Rapid m află la mij
locul clasamentului — pentru că 
bilanțul său din jocurile realizate 
în deplasare este, poate, cel mai 
sărac din ultimele cinci sezoane. 
La Rapid, au obosit cărăușii de altă
dată, cei care acopereau o mare 
zonă de teren și unde, acum, ad
versarul își face jocul. Slab se pre
zintă și Farul. Echipa care altădată 
cîștiga în serie la București, și nu 
numai la București, a obținut un

Orica cronicar își are arhiva m profesională ți 
sentimentală, îmbogățită cu Secara etapă de cam
pionat. Arhivă alcătuită din fapte ți data care, din 
rațiuni psihologice ți din lipsă da spațiu tipografic, 
nu apar nici în avancronici ți nici în cronici. Acum, 
în vacanță, dnd clasamentul m odihnește ți el, re
porterul Iți permite, însă, să dezvăluie cîteva din 
intimitățile campionatului...
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SOARE. în avionul tie Ba
cău, cu destinația Bucu
rești. Alături de mine, 
Ghiță. Strînge tare, cu 
mîinile sale vînjoase, sca
unul din față. Caută să se 
scuze, ca un copil, și 
spune că el care e în stare 
să lupte Cu un urs, el care 
nu știe ce-i frica, tremură 
de mama focului în avion. 
Dembrovschi, care merge și 
el la convocarea lotului na
țional, amintește ceva des
pre antrenorul Valentin 
Stănescu. Se face, deodată, 
haz nebun, și Ghiță șar
jează, curajos, într-un tîr- 
ziu : „Cind sînt ea și nea 
Tinel In avion. • spectacol 
mare, na alta! No facem 
fețe, fețe, la cea mal mică 
Înclinare a avionului!" 
Pentru că totuși zburăm 
deasupra Carpațftor,
schimb discuția spre fot
bal. Cu o zi înainte, „e- 
chips Răduleștilor" nu re
ușise decit un punct aca

să, cu Crișul, dar se men
ținuse în plutonul fruntaș.

— Ce zid, Aristică, tra
geți la titlu ?

— Domnule, asta nu-mi 
place mie la ziariști. Cum 
merge bine o echipă, gata, 
vă și gindiți ia titlu ! Dacă 
tragem noi la titlu, atunci 
Dinamo și Steaua ce să 
mai facă ?

...S.C. Bacău începe re
turul de pe poziția a doua 
a clasamentului, ca nicio
dată în istoria sa de pînă 
acum !.„

♦'
SAFTICA, eu două 

zile înaintea tierbyului Di
namo — Steaua, de la 1 
decembrie. Campionii au 
terminat antrenamentul. 
Se Intone de sub dușuri. 
Reporterul devine Iscodi
tor. Publicul vrea să știe 
ce gîndește fiecare înain
tea acestui „derby clasic14. 
Și discutăm aproape o 
oră. Spre sfîrșit, o „re

priză* scurtă cu Mircea 
Lucescu. în timp ce vor
bim despre una, despre 
alta, doctorul Ciortea își 
face meseria tratind pi
ciorul sting al căpitanului 
naționalei. Degetul mare 
de la piciorul stîng e se
rios umflat. Unghia e a- 
proape toată vînătă. Noi 
discutăm despre derby. 
Doctorul își vede de so
luțiile sale tămăduitoare 
și de pacient. Lucescu su
feră. strînge în el dure
rea, dar se vede bine că 
îl doare cumplit. Șj noi 
discutăm despre ce va fi 
cu Steaua ! „Te rog să nu 
scrii despre treaba asta cu 
piciorul, zice Lucescu. Ar 
Însemna să mă vinzi ad
versarului !“

Cine putea să scrie, a- 
tunci, așa ceva ?!...

Peste două zile dinamo- 
viștii, cu Lucescu în for
mație, învingeau cu 1—0...

★
DIALOG AMICAL cu 

Vidac, la puțin timp după 
ce U.T.A. a pierdut Ia 
Bacău ou 4—2.

— Nu trebuia să intru 
în teren. Dar ml-am dat 
seama de acest lucru abia 
cind m-am trezit între bu
turi. Și atunci nu mal pu

team da înapoi. Era o 
chestiune psihologică,

— Se spune că aveai fe
bră mare I

— înainte de joc aveam 
38,2. în timpul jocului nu 
mal știu cit am a^ut. Ceea 
ce știu este că după pri
mele mingi nu mai aveam 
forță nici să degajez, eram 
vlăguit. Două dintre goluri 
sînt ale mele. Dar nici 
pînă astăzi nu mi-a repro
șat cineva ceva.

— Am auzît că șl la Se- 
tubal ai fost bolnav!

— O criză de rinichi 
m-a scos din minți. îna
inte de Setubai m-am hră
nit citeva zile numai cu 
ceaiuri. în ajunul meciu
lui ml-am completat... 
masa și cu portocale. Timp 
de șapte zile n-am trăit 
decit cu ceai și portocale 
Și am slăbit șase kilo
grame. Abia mă mai ți
neam pe picioare.

Omul acesta, care timp 
de șapte zile n-a trăit de- 
cît cu ceai și portocale, a 
fosț eroul meciului de la 
Setubai. Șl nu în fața unui 
atac oarecare. în fața lui 
Torres, Joao Jacinto și 
Jose Maria, obsesia atîtor 
portari din lume...

Mircta M. IONESCU

I
I
I 
I 
ii
I
I
I 
I 
I 
I 
I
1 
I 
I 
I 
! 
I ?I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
II
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

La sflrșîtul lunii decembrie, patinoarul 
acoperit „23 August" clin Capitală și pista 
lacului Clucaș din Tuțnad au găzduit 
ultimele concursuri ale anului 1971, do
tate cu trofeul „Cupa 30 Decembrie". La 
start au fost prezenți patinatori de toate 
categoriile (copil, juniori șl avansați) 
care au obținut rezultate mal mult decit 
mulțumitoare. Iată clștlgătorli diferitelor 
probe.

„Cupa 30 Decembrie" la patinaj artistic: 
Începători — Mlbaela Radu (Șc. ap. nr. 
1 Buc.) 17,4 pi Florin G.afencu 
(A.S.C.P.M.B.) 18,0 p; copii cat. a 11-a: 
Tereza Nencu (Constructorul) 21,6 p; Tl- 
berlu Suciu (Constructorul) 21,8 p; copii 
cat. I î Roxana Cebuc (Constructorul) 
21,8 p; Adrian Vaslle (A.S.C.P.M.B.) 21,3 
p; juniori cat. a Il-a : Felicia Pelmuș 
(Constructorul) 27,4 p; Cătălin Ioniță 
22,3 p; junioare cat. I : Silvana Suciu 
(Constructorul) 28,0 p; seniori : Ion Mir

cea (Șc. sp. nr 2 Buc.) 30,6 p; Doina 
Mitrldcă (A.S.C.P.M.B.) 30,8 p.

„Cupa 30 Decembrie" la patinaj viteză: 
junioare cat. I: 500 m — Sanda Frum (Șc. 
sp. Sibiu) 53,4 p; 1000 m —Liana Oarda? 
(Mureșul Tg. Mureș) șl Sanda Frum 2:05,3; 
juniori cat. I : 500 m șl 1500 m — Eugen 
Imecs (Agronomia Cluj) 49,1; 2:45,71
Junioare cat. a n-a — 500 șl 1000 m — 
Eva Szlgeti (Șc. sp. M. Cluc) 55,8, 2:09.8; 
Juniori cat. a n-a — 500 șl 1000 m Zoltan 
Sandor (Dinamo Brașov) 47,7, 1:51,3;
seniori — 500 m, 1500 m șl 5000 m — Vic
tor Sotirescu (Dinamo București) 45,5, 
2:35,1, 9:27,4; copil cat. I > 1000 m — Car
men Dragoman (Șc. sp. Sibiu) 2:00,3 și 
Nicolae Terzeanovici (Constructorul Buc.) 
1:50,8; copii cat. a n-a : 300 m — Tereza 
Costache (Constructorul Buc.) 39,3 și Ion 
Opincaru (Șc. sp. Sibiu) 34.1. în clasa
mentul pe echipe, primul loc l-a ocupat 
Mureșul Tg. Mureș cu 111 puncte.

D. NEGREA

A CUCERIT „CUPA F. R. BOX"
In cel mai frumos meci, Ion Mageri l-a învins pe lacob Augustir»
Ultima compet.fie pugilistlcă a anului 

1971 s-a consumat in ajunul revelionului 
1972, in sala Floreasca din Capitală. în 
fața citorva sute de iubitori statornici 
al nobilei arte. Și ei nu au avut ce re
greta, deoarece cele două formații care 
și-au disputat „Cupa F.R. Box" au oferit 
o întrecere pasionantă pe alocuri, de un 
bun nivel tehnic șl spectacular, cu răs
turnări de situații dintre cele mai ne
prevăzute, dar cu un Învingător final 
scontat : combinata bucureșteană Meta
lul Rapid. Dar merite In reușita aces
tui spectacol pugilistic le revin și spor
tivilor de la A.S.A. Cluj, care au oferit 
clștlgătorilor trofeului o replică demnă 
de toată lauda, mai ales că antrenorul 
clujean Iosif Mihalll; a prezentat o gar
nitură tînără, lipsită de rutina adver
sarilor Întâlniți pe ringul bucureștean. 
Dar, să trecem în revistă desfășurarea 
celor 11 meciuri ale finalei „Cupei F.R. 
Box" pe anul 1971.

Primii care au urcat treptele ringului 
au fost sportivii de la categoria semi- 
muscă, Gheorghe Cristea (M4-R) și Con
stantin Maxim (A.S.A.). Bucureșteanul, 
un pugilist cu vechi state de serviciu 
în acest sport, a încercat să-1 surprindă 
pe mult mai ttaărul său adversar cu 
croșee și lovituri largi. Dar clujeanul 
nu s-a lăsat prins în tactica adversaru
lui său și folosind foarte bine directele 
de stînga l-a ținut pe Cristea la distanță, 
iar atunci cind s-a ivit prilejul a punctat 
decisiv cu directa de dreapta. După 2 re
prize în care tehnica iul Maxim se dove
dise decisivă pentru obținerea victoriei, 
Cristea a încercat in ultimele 3 minute 
să răstoarne rezultatul în favoarea sa, 
dar a făcut aoest lucru într-un mod de
zordonat și un croșeu bine plasat de 
Maxim l-a pus pe bucureștean în situa
ția de a asculta numărătoarea arbitrului 
de ring. Cei trei arbitri judecători nu 
au avut altă sarcină decit' de a con
sfinți, in unanimitate, victoria la puncte 
a Iul Maxim. Deci. 2—0 pentru A.S.A.

La muscă, Constantin Lucian (M:-R) și 
Decebal Gregorian au oferit un meci 
„curat", în care intervențiile arbitrului 
din ring I. Cetățeanu (Craiova) erau 
inutile. Avertismentul gratuit dat în ul
timele secunde ale meciului iui Grego
rian a făcut ca judecătorii să acorde un 
verdict de egalitate, ceea ce îl nedrep
tățește pe clujean, care se dovedise mai 
bun. După două meciuri, 3—1 pentru 
A.S.A.

în cadrul oategoriei cocoș, mult mal 
tehnicul șl experimentatul boxer iulian 
Lungu (M%R) a reușit să-1 întreacă de 
o manieră categorică pe Nicolae Sztt'.osl, 
care a fost trimis de două ori la podea 
în prima repriză. Astfel, prin victoria la 
puncte a lui Lungu, boxerii combinatei 
au egalat situația : 3—3. La categoria
pană, Rădticanu Ivanciu (M ;-R) a făcut 
totul pentru a-1 depăși Pe Vaslle Morea 
(A.S.A.). dar un avertisment (neiustifl- 
cat) acordat în ultimele secunde ale 
meciului a Înclinat balanța victoriei de 
partea lui Morea, astfel că A.S.A. a mai 
acumulat două puncte și : 5—3. A urmat 
partida dintre semiușorii Ion Mageri 
(M-j-R) șl Augustin lacob (A.S.A.). Am
bii sportivi cu frumoase cărți de vizită, 
dar cu stiluri diferite de luptă. Ei au 
oferit un meci electrizant, In care lacob 
a căutat să plaseze unul din croșeele 
sale de stingă, iar Mageri a evitat acest 
lucru in mod abil și atunci cînd s-a găsit 
în situație favorabilă a lovit foarte bine, 
cu directele de stînga. precum și cu 
upercuturi ce și-au atins în marea lor 
majoritate ținta. Toți cei trei judecători 
l-au Indicat învingător pe Mageri și, in 
disputa pe echipe, 5—5. La categoria u- 
șoară. Nicolae Paraschîv (M;R) și Con
stantin Llcă (A.S.A) au practicat un 
tel de „box-lupte" in care au abundat 
greșelile de tehnică șl de orientare în 
ring. Decizia cu 2—1 acordată lui Pa- 
raschlv nu a convins pe cei prezenți 
în solă de Justețea el, dar Metalul 4. 
Rapid a luat pentru prima dată condu
cerea cu 7—5. La semimljlocie s-au în
tâlnit Ion Hodoșan (M4-R) șl Ion Fuicu 
(A.S.A.). Surprins în primul minut de 
o directă de dreapta, Hodoșan a fost 
trimis la podea pentru 8 sec., Iar clu
jeanul a cîștigat repriza la 3 puncte 
diferență. în rundul 2, Hodoșan a evoluat 
foarte bine, a lovit din toate pozițiile, 
l-a măcinat pe Fuicu și. după ce l-a ex
pediat șl la podea, arbitrul ion Boamfă

a dictat abandonul lui Fuicu. care nu se 
mat putea apăra. Deci. 9—5 pentru com
binată. La mijlocie mică, Tudor Nicolae 
(M-f-R) a fost descalificat de arbitrul M. 
Voiculescu (Craiova) în fața lui Șerban 
Grăgol (A.S.A.). Fără a ține să scuzăm in
corectitudinea cronică a loviturilor lui Ni
colae, decizia ni s-a părut pripită, deoare
ce la faza încriminată bucureșteanul lo
vise corect. Scorul devine 9—7.

Mijlociul Viorel Tecuceanu (M-j-R) a 
făcut, poate, cel mal bun meci al carie
rei sale și a obținut o meritată victorie 
la puncte în fața lui Ion Mihoc (A.S.A.). 
Scor 11—7. Semigreul Marin Constanti- 
nescu (M-|-R) l-a învins prin abandon 
în ultima repriză pe Alexandru Coro- 
lanu (A.S.A.) aslgurînd în acest fel vic
toria echipei sale : 13—7. Meciul nul în
registrat îa categoria grea între Pătru 
Cojocaru (M ;- R) și Alexandru Mureșan 
(A.S.A.) a consfințit rezultatul final de 
14—8 in favoarea bucureștenilor care au 
intrat în posesia trofeului.

Paul IOVAN
P.S. Un vot de blam pentru antrenorii 

bucureșteni (șt în primul rînd celor de 
la Steaua, din motive lesne de înțeles) 
care nu âu găsit cu cale sâ-și ajute la 
colț colegul (Mihalik) aflat singur în 
Capitală.
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Gin nou, împărțind punctele de la 
egal la egal cu gazdele : 8—8 ! A- 
cesta avea să fie recordul turului !

Totul a fost frumos pînă aici. 
Fiindcă în etapele următoare oaspe
ții devin respectuoși cu gazdele și 
rar Ie mai deranjează. De regulă, 
In deplasare s-eu cîștigat puncte 
la C.F.R. Cluj, la Crișul, la Politeh
nica, )a Jiul (ultima echipă abia 
în etape a X-a a înregistrat prima 
victorie pe teren propriu, în fața 
campianfior I), șl la PetriftuL Str- 
guincioasă, doar U.TA„ cea mai 
valoroasă, aproape la M de bună 
în deplasare ca »i acasă, avea să a- 
dune și ta continuare puncte fi de 
pe alte terenuri. Au urmat-o, dar 
de la distanță. Steaua, Dinamo și. 
surprinzător, AJS.A. șl Jkd- Din 
ctad ta ctad, mai apărea fi c®te o 
surpriză. Sport Club a învins pe 
Rapid ta București, Petrolul a câș
tigat la Iași, A.S.A. a făcut egal cu 
Steaua în Capitală, Crișul, 0—0 la 
Bacău, F. C. Argeș a cîștigat la 
Craiova, Petrolul a xeaMzet fel cu

singur punct în deplasare, în prima 
etapă, Ia Tg. Mureș. Și Farul e doer 
o echipă matură.

Vorbind despre jocul acasă șl ta 
deplasare, de mare folos ta forma
rea unei păreri cît mai apropiate 
de adevăr poate fi și numărul de 
goluri marcate. Acasă s-au înscris 
218 șl s-au primit 84. Cu excepția 
ultimelor trei clasate (Petrolul, Cri
șul și C.F.R. Cluj), celeilalte echipe 
au un golaveraj pozitiv pe teren 
propriu. Da, pe teren propriu ma
niera de joc e pur ofensivă (uneori 
chiar, oarbă) la atac participă fi 
fundașii, care devin adevărate ex
treme. In deplasare, însă, ideea 
remizei, « punctului salvator, para
lizează aproape orice tendință de 
ofensivă șl dacă „pică* un got a 
lucru mare. Așa se explică perfor
manțele Jiului, de piWă în 25 de 
minute, la Petroșani, Universitatea 
Cluj era condusă cu 3—0, pentru ca 
la Pitești, în 90 de minute, Jiul să 
treacă ta bilanțul său doar un șut 
spre poarta luJ Sten |l două cor-

CLUJ, 1 (prin telefon, de Ia co
respondentul nostra). La bazinul 
acoperit din localitate a luat sfîrșit 
concursul republican de înot „Cupa 
speranțelor", care a reunit circa 500 
de participențl. !n ultima zi a com
petiției, am asistat la probe specta
culoase fl am consemnat fl cîteva 
rezultate bune, printre care cinci 
recorduri naționale (bilanțul celor 
trei sile i 1T recorduri). înotătorii 
do la Școala sportivă Reșița au do
minat și această întrecere, alături 
de oi mai puțind fi ovidențlați cei 
de la Petrolul Ploiești șl do la Crișul 
Oradea. Din Capitală, doar repre
zentanții Școlii sportive nr. 2 au 
izbutit să țină pasul cu ritmul im- 
guș de sportiva celor trei echipe.

REPREZENTANȚII ȘCOLII SPORTIVE REȘIȚA AU CUCERIT „CUPA SPERANȚELOR"
în sfîrșit, promițător locul cinci 
ocupat de C.S.M. Cluj.

Ca observație generală, socotim 
că este necesară ridicarea haremu
rilor de participare, deoarece actual
mente între primii și ultimii cla
sați este un decalaj prea mare.

Rezultate. BĂIEȚI, cat A : 200 m 
mixt: D. Aid ea (PetroOu.1) 2:35,2 ; 
300 m delfin: A. Ursu (Șc. sp. 2) 
2:39,2; Al. Barany (Șc. sp. Reșița) 
2:40,3 ; 4x100 m bras : Petrolul 5:33,0; 
4x100 m liber: Petrolul 4:16,0 — re
cord (v.r. : 4:23,5) ; Șc. sp. 2 4:21,1 (sub 
vechiul record) ; CAT. B, 200 m mixt: 
M. Oncescu (Șc. șp. 2) 2:45,6 ; I. Svetz 
(Șc. sp. 2) 2:46,3; 100 m delfin: I. 
Svetz 1:18,0 ; H. Ducariu (Șc. sp. Sibiu) 
1:18,2 ; $t. Mlțu (Dunărea Galați) 
1:19,6; 4x100 m bras: Rapid 8:00,3; 
4 x 100 m liber : Crișul 4:40,7 ; Șc. șp. 2 
4:42,0 ; CAT. C, 200 m mixt: U. Ka- 
milli (Șc. sp. 2) 3:02,6 — record (v.r. : 
3:04,8) ; 100 m spate : L. Orei (Șc. sp. 
Reșița) 1:22.4; H. Neagr&u (Crișul) 
1:23,2; U. Kamilli 1:24.8 1 4x 50 m

delfin : Șc. sp. Reșița 2:49.6 ; CAT. D, 
50 m liber : C. Drăgan (Crișul) 36,4 — 
record (v.r. : 38,1) ; A. Toth (Șc. sp. 
Timișoara) 37,5 (sub vechiul record) ; 
50 m spate : C. Drăgan 41.8 ; FETE 
CAT. A : 200 m mixt ; Eugenia Cris- 
tescu (Dinamo) 2:45,1 ; 200 m delfin : 
Eugenia Cristescu 2:53,0 ; 4 X100 m 
bras : Șc. sp. Timișoara 6:15,4 ; 4x100 
m liber : Șc. sp. Reșița 4:52,4 ; CAT 
B, 200 m mixt : Cătălina Pănulescu 
(Petrolul) 2:52,9 ; 100 m delfin : Mi- 
nola Vasiliade (Rapid) 1:19,5 : 4 x 100 
m bras : Șc. sp. Reșița 6:23,0 ; 4x100 
m liber : Petrolul 5:18,4 ; Șc. sp. Re
șița 5:20.6 ; Crișul 5:21,1 ; CAT.C, 
200 m mixt : Mlhaela Georgescu (Pe
trolul) 3:03,6 — record tyjr. : 3:14,0) ; 
100 m spate i ludtth Hunyadl (Șc. sp. 
Reșița) 1:27,6; Valerios Vlisceanu 
(Petrolul) 1:28,6 ; Carmen Bunaciu 
(Șc. sp. Sibiu) 1:28,7 ; 4x50 m delfin: 
Șc. sp. Reșița 2:51,5 ; CAT. D, 50 m 
liber ! Marflena Măglașu (Dinamo) 
38,1 — record (vr. : 38,5) ; 50 m spa
te t Ildiko Zaborszki (Crișul) 45,6 ;

Irinel P&iulescu (Petrolul) 46,2 ; Anca 
Secelanu (Șc. sp. 2) 46,4.

Clasament general : 1. ȘC. SP. RE
ȘIȚA 576 p, 2. Petrolul Ploiești 449 
P, 3. Crișul Oradea 359 p, 4. Șc. sp. 2 
București 344 p, 5. C.S.M. Cluj 137 
P, 6. Șc. sp. Sibiu 125 p, 7. Steaua 
119 p, 8. Dinamo 118 p, 9. Șc. sp. Ti
mișoara 109 p. 10. Rapid 93 p, 11. Du
nărea Galati 87 p, 12. Șc. sp. Tg. 
Mureș 67 p. 13. Sc. sp. Ploiești 55 p, 
14. Șc. sp. Ciul 54 p. 15. Prahova 
Ploiești 24 p, 16. Șc. sp. Galați 7 p, 
17. Șc. sp. 1 București. 2 p, 18. Poli
tehnica Cluj 2 p. 19, Gaz metan Me
diaș —9 p, 20. Mureșul Tg. Mureș 
—26 p, 21. Șc. sp. Brăila —33 p.

Cele 70 de locuri întîi au fost cu- 
oerite de reprezentanții a nouă sec
ta : Șc. tp. Reșița 22, Petrolul 14, 
Crișul 12, Dinamo 8, Șc. sp. 2 7, 
Rapid 3. C.S.M. Cluj 2, Șc. sp. Ti
mișoara si Șc. sp, Tg. Mureș cîte 1.

Paul RADVANI

TRAGEREA SPECIALA PRONOEXPRES 
A NOULUI AN. 2 ZILE PINA LA ÎN

CHIDEREA VINZARII BILETELOR.

Numai două zile mai aveți la dispoziție 
pentru a* vă putea procura biletele la 
tragerea specială PBONOEXPBES a 
NOULUI AN. Pentru a marca acest eve
niment Administrația de Stat Loto — 
Pronosport oferă numeroase și atractive 
premii : cîștlguri in bani de valoare 
variabilă șl fixă, autoturisme DACIA 
1300, DACIA UDO și SKODA S 100 ; 
excursii in Republica Democrată Germa
nă pe itinerarul PRAGA — LEIPZIG — 
BERLIN — DRESDA, precum Și excursii 
în TURCIA a cite două locuri.

Demn de reținut este și faptul că la 
categoriile I și a n-a obișnuite, toate 
biletele au dreptul să obțină autoturisme 
și excursii la Jocurile Olimpice de Vară 
MUNCHEN 1972 în cadrul valorii unitare 
a cîștlgurllor, conform criteriilor aplicate 
la toate tragerile și concursurile obiș
nuite din luna decembrie a.c.

Participarea se face pe bilete de 3 lei, 
6 lei și 15 lei varianta. Variantele de 15 
lei vă dau dreptul de participare la toate 
extragerile cu șanse mari de cîștlg.

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 52 DIN 29 DECEM

BRIE 1971.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI î 

2.076.180 lei din care 989.649 lei report.
EXTRAGEREA I: 3 41 26 10 31 17. FOND 

DE CÎȘTIGURI : 1.309.004 lei din care
747.733 lei report categ. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 12 29 23 34 28. 
FOND DE CÎȘTIGURI : 766.384 lei din 
care 241.916 lei report categ. A.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 24 
DECEMBRIE 1971

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 1 variantă 
10% a 83.297 lei ; categ. 2 : 2 variante 
25% a 23.140 lei și 4 variante 10% a 
9.256 iei; categ. 3 : 17,15 a 4.857 lei; categ. 
4 : 36,80 a 2.263 lei; categ. 5 : 123,60 a 674 
lei: categ. 6 : 263,90 a 316 lei.

EXTRAGEREA a n-a : Categ. A : 1 
variantă 25% a 31.655 lei și 3 variante 
10% a 12.662 lei; categ. B : 3 variante 25% 
a 15.140 lei și 4 variante 10% a 6.056 lei; 
categ. c : 6,95 a 10.020 lei; categ. D : 15 
variante 25% a 2.400 lei șl 35 variante 
10% a 960 lei; categ. E ; 22,60 a 3.031 lei; 
categ. F : 51,20 a 1.360 lei; oateg. z : 
1284,50 a 100 lei.

Premiul de categoria 1 clștigat pe o 
variantă 10% a fost obținut de CROITO- 
RU ILIE din Craiova.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
SPECIALA LOTO A REVELIONULUI DIN 

2 IANUARIE 1972 :
Extragerea I : 63 35 27 4 28 37 46 7 22 
Extragerea a n-a : 71 11 83 14 31 42 30 
Extragerea a ni-a : 1 69 81 45 27 59 
Extragerea a IV-a : 32 22 36 37 61 56 
Extragerea a V-a ; 51 53 4 35 13 65 64 16 
Fond general de cîștiguri ; 5 909 600 lei. 
Plata cîștlgurllor de la aoeastă tragere 

se va face astfel : in Capitală : de la 18 
Ianuarie pînă la 16 februarie 1972. in 
țară : de la 20 ianuarie pînă la 16 fe
bruarie 1972.
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 1. ETAPA DIN 2

IANUARIE 1972
1. Bologna — Catanzaro 1
2. Intemazionale — Juventus x
3. Mantova — Florentina 2
4. Roma — Atalanta 1
5. Sampdoria — Lanerossl x
6. Torino — Milan x
7. Varese — Cagliari 2
8. Verona — Napoli x
9. Arezzo — Temana x

10. Modena — Lazio x
11. Monza — Novara anulat
12. Sorrento — Como 2
13. Foggla — Taranto x

Fond de premii : 275 702 lei.
Plata premiilor va Începe In Capitală 

de la 7 ianuarie pînă la 17 februarie ; 
In țară, de la 11 ianuarie pînă la 17 fe
bruarie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRQNOSPORT



Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

rostită la posturile de radio și televiziune 
cu prilejul Anului Nou

(Urmare din pag. 1)

tutiilor, la efortul pentru Întărirea ordinei ți disci
plinei în producție. Va continua dezvoltarea ascen
dentă, pe toate planurile a orînduirii noastre, se vor 
perfecționa planificarea și conducerea vieții sociale, 
se vor afirma tot mai puternic principiile socialismu
lui în întreaga societate, se vor lua noi măsuri pentru 
satisfacerea cerințelor materiale și spirituale ale ma
selor. Realizarea planului în anul care vine va avea 
un rol hotăritor pentru înfăptuirea cu succes a în
tregului cincinal îndeplinirea prevederilor sale cere 
din partea noastră, a tuturor, eforturi sporite, o înaltă 
conștiință revoluționară, patriotică, un profund spirit 
de răspundere în realizarea sarcinilor ce ne revin 
fiecăruia, in postul, în locul de muncă pe care ni l-a 
încredințat partidul, societatea. . Dispunem de toate 
condițiile necesare pentru a obține în anul ce vine 
noi și importante progrese in toate domeniile de acti
vitate. Sînt pe deplin convins că bravul nostru popor, 
sub conducerea încercată a partidului comunist, va 
merge neabătut înainte, va face ca anul 1972 să în
scrie în cronica contemporană a României, noi și 
mari victorii pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Dragi tovarăși,
în anul 1971 s-au produs noi și profunde schim

bări in viata internațională, în raportul de forte 
mondial. Politica imperialistă de forță și dictat, de 
amestec în treburile interne ale altor popoare, a su
ferit noi eșecuri. S-a afirmat cu tot mai multă pu
tere voința popoarelor de a deveni slăpine pe pro
priile lor bogății naționale, pe rodul muncii lor, de 
a-și asigura dezvoltarea de sine stătătoare, pe calea 
progresului material și social.

Anul care a trecut a adus noi confirmări justeței 
politicii marxist-leniniste promovate de partidul și 
statul nostru pe arena internațională, a înregistrat o 
nouă șl puternică afirmare a României în lupta pen
tru progres și pace, a adus noi prieteni poporului 
român pe toate meridianele globului.

S-au dezvoltat și adîncit colaborarea multilaterală 
și prietenia noastră frățească cu toate țările socia
liste. S-a întărit solidaritatea internațională a parti
dului nostru cu celelalte detașamente ale mișcării co
muniste și muncitorești internaționale. S-au intensi
ficat contactele, schimburile și convorbirile cu repre
zentanții mișcărilor de eliberare națională, ai forțe
lor politice democratice și progresiste de pretutin
deni. Anul 1971 a marcat extinderea colaborării Ro
mâniei cu toate țările lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, a conlucrării sale cu toate statele și 
popoarele iubitoare de pace în efortul general pen
tru destindere, pentru însănătoșirea vieții internațio
nale. Am pornit și pornim neabătut în politica noas
tră externă de Ia premisa că cerința actuală vitală, 
fundamentală, a tuturor popoarelor, condiția esen
țială de care depinde salvgardarea păcii pe pămînt, 
este respectarea neștirbită a independenței și suve
ranității naționale a tuturor popoarelor, a drepturilor 
lor de a trăi liber, de a-și organiza viața așa cum 
o doresc, respectarea egalității depline între na
țiuni și neamestecul în treburile interne, eliminarea 
totală din relațiile interstatale a folosirii forței și 
a amenințării cu forța. Fie ca anul 1972 să ducă la 
afirmarea și mai fermă în viața internațională a 
acestor principii, care constituie singura cale pentru 
instaurarea unor relații de colaborare și pace în în
treaga lume.

Concluzia de bază care se desprinde și Ia acest în
ceput de an este necesitatea Intensificării eforturilor

tuturor statelor — fie ele mari sau mid — pentru a 
apăra și impune principiile dreptului șl legalității in
ternaționale, creșterea răspunderii maselor largi 
populare, a tuturor forțelor politice progresiste, a 
Organizației Națiunilor Unite și a celorlalte orga
nisme internaționale In promovarea unei politici de 
colaborare și pace între popoare.

Unul din imperativele cele mal urgente care tre
buie să prevaleze în politica tuturor statelor este 
stingerea focarelor de război, lichidarea conflictelor, 
a factorilor de încordare și animozitate. Să se opreas
că războiul dus de Statele Unite împotriva popoare
lor din Indochina ; popoarele vietnamez, cambodgian 
și laoțian să fie lăsate să-și hotărască singure des
tinul ! Să se lichideze conflictul din Orientul Apro
piat pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 
1967 ! Mai mult ca oricind este necesar să se facă 
totul pentru ca diferendele dintre state să se solu
ționeze pe cale politică, pașnică, pentru a nu se 
ajunge Ia ciocniri militare armate, pentru a se evita 
războiul !

Un obiectiv de seamă căruia îi vom consacra și In 
viitor efortul nostru este înfăptuirea dezarmării, eli
berarea omenirii de coșmarul unui război termonu
clear. reducerea uriașelor cheltuieli militare.

Trăind in Europa și avînd încă proaspătă in me
morie experiența tristă a celor două războaie mon
diale ale acestui secol, poporul nostru acordă un loc 
central in politica sa internațională înfăptuirii secu
rității europene, organizării unei conferințe general- 
europene, stabilirii unor relații de bună vecinătate și 
conviețuire pașnică între toate popoarele acestui con
tinent. în acest cadru, acordăm o atenție perma
nentă dezvoltării colaborării fructuoase între toate 
țările din Balcani, transformării acestei regiuni în- 
tr-o zonă a păcii și cooperării pașnice. Fie ca anul 
1972 să ducă la consolidarea colaborării și păcii în 
Europa, punîndu-se bazele instaurării trainice a secu
rității pe continentul nostru !

Desigur, destinderea internațională, dezvoltarea ne
stingherită a colaborării între popoare necesită încă 
multe eforturi, multe strădanii, dar sintem convinși 
că forțele sociale șl politice antiimperialiste, de o am
ploare fără precedent în Istorie, pot împiedica poli
tica imperialistă de agresiune și dictat, pot asigura 
înfăptuirea aspirațiilor de pace și progres ale uma
nității. România, partidul și guvernul nostru sint ferm 
hotărite să desfășoare și in anul ce vine o intensă 
activitate pentru întărirea unității țărilor socialiste. 
a mișcării comuniste si muncitorești, a forțelor an
tiimperialiste, să-și aducă contribuția la cauza cola
borării, progresului și păcii In lume.

Stimați tovarăși și concetățeni.
Peste cîteva clipe va răsuna prima bătaie de oro

logiu a noului an. începem Anul Nou cu deplină în
credere in forțele creatoare ale poporului nostru. în 
capacitatea Iui de a ridica, sub conducerea partidu
lui, patria socialistă pe noi culmi de civilizație și 
progres. Totodată, inaugurăm noul an cu convinge
rea că luptind unite, popoarele vor ști să-și apere 
existența, să salvgardeze pacea și securitatea inter
națională, să creeze condițiile pentru făurirea unei 
lumi mai bune, mai drepte. Cu aceste gînduri, ridic 
paharul in sănătatea șl fericirea poporului român !

Pentru pace și colaborare internațională !
Toastez pentru împlinirea celor mai nobile năzu

ințe ale fiecăruia dintre dumneavoastră !
Vă urez tuturor un an nou, rodnic, plin de satis

facții in activitatea socială și în viața personală!
Multă sănătate și fericire !
La mulți ani, dragi prieteni șl tovarăși I

BIATLONIȘTII ROMÂNI 
FAC PAȘI ÎNAINTE

(Urmare din pag. 1)

atît de deosebite. înainte de a În
cepe cu alergarea pe schiuri, este 
bine să precizăm că prima etapă 
a pregătirii pe zăpadă, încheiată 
cu concursul de la Poiana, a tost 
consacrată rezistenței specifice, a- 
sigurată prin efectuarea zilnică a 
unor distanțe lungi (pînă la 40 km) 
în ritm mediu. Comportarea egală 
și la un nivel superior în cele două 
curse — la interval de 24 de ore — 
dovedește că această rezistență este 
asigurată, urmînd ca în luna ră
masă pînă la startul olimpic să se 
lucreze pentru viteză.

în privința comportării compo- 
nenților lotului olimpic, timpurile 
din cele două curse nu sînt în totul 
edificatoare, existînd pe de o parte 
o inegalitate de material, iar pe 
de altă parte — la ștafetă — o 
zăpadă schimbătoare de la o oră 
la alta a dat — firesc — naștere 
unor diferențe în secunde și chiar 
minute.

Totuși, putem constata o sensibilă 
egalare a valorilor la fond, cinci 
componenți ai Iotului (putîndu-I 
adăuga și pe al șaselea, G. Vilmoș, 
întîrziat la ruperea unui schiu) 
terminînd cursa Individuală in in
tervale care de abia depășesc 1,30 
minute: Fontana lh 06:11, Gtrniță 
11106:47, Veștea lh 07:10, Carabela 
ți Volcu lh 07:43. Faptul că cei din 
lot au întrecut cu circa două mi
nute fondiști buni ca Gh. Cimpoia 
și D. Soiu și pe vest-germanul Jo
sef Niedermeier cu timpuri care va
riază de la 2 minute la 30 secunde 
arată pe de altă parte un progres 
de alergare pe care viitoarele an
trenamente de viteză îl pot conso
lida șl mări.

TRAGEREA VA RĂMÎNE PUNC- 
, TUL FORTE AL ECHIPEI 

NOASTRE ?

Rezultatele tragerilor de la con
cursurile din Elveția și Italia, mai 
slabe ca de obicei, ne-au făcut să 
urmărim cu multă atenție această 
probă în care biatloniștii noștri 
s-au dovedit foarte buni de la 
primele lor confruntări internațio
nale. Vrem să ne convingem în ce 
măsură explicațiile date — dificul
tățile întîmpinate din cauza alti
tudinii — sînt valabile. Proba 
individuală nu a fost în acest sens 
concludentă, singurul nostru biat- 
lonist care a tras foarte bine fiind 
G. Vilmoș. El ne-a mărturisit, după 
cursă, că văzîndu-se întîrziat la 
fond cu peste două minute din 
cauza «chiulul rupt, s-a concen
trat în mod deosebit asupra tra

gerii. „Cred că dacă mergeam bine 
la fond nu trăgeam așa bine", sînt 
chiar vorbele lui. Ele dovedesc ex
periența acestui valoros schior 
care va fi prezent, la Sapporo, pen
tru a treia oară la startul olim
pic. Dar, totodată din această ex
plicație reiese că alergarea pe ză
pada înghețată, alergare care a 
impus un lucru suplimentar cu 
brațele, a surprins pe biatloniștii 
noștri și rezultatele slabe la tra
gere (între 5 și 9 minute penali
zare) se datoresc in bună parte 
oboselii brațelor. A intervenit însă 
și un al doilea element, reglajul 
armelor în funcție de luminozitate, 
reglaj în care schiorii noștri gre
șesc adesea cind există o diferen
ță mare de lumină între ultimul 
antrenament și concurs (cazul de 
la Poiana). Că numai acestea sînt 
motivele tragerilor slabe din cursa 
individuală a confirmat-o cursa de 
ștafetă în care din trei echipe doar 
trei concurent! (cite unul din fie
care) au ratat cite un foc (V. Fon
tana. Gh. Gîroiță și V. Papuc), 
restul executind trageri perfecte. 
Uneori chiar în duda valurilor de 
ceață care au mal voalat țintele 
în primele schimburi.

Iată dar că ți La tragere biatlo
niștii noștri dovedesc o bună pre
gătire, menținîndu-se la valoarea 
ridicată a fruntașilor acestei dis
cipline. Finisările care vor conti
nua trebuie să rezolve însă șl pro
blema delicată a reglajelor pentru 
a se elimina orice posibilitate de 
surprize, după cum trebuie conso
lidat ritmul vioi de tragere care 
s-a dovedit eficace și care reduce 
simțitor timpul de stat în poligon.

MAI SÎNT DOAR 30 DE ZILE

Peste 30 de zile la Sapporo se va 
aprinde flacăra celei de a Xl-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de iar
nă. La startul acestei uriașe între
ceri vor fi prezenți și biatloniștii 
noștri. După cum au muncit la 
pregătire, după talentul și ambiția 
lor, ei sînt îndreptățiți să vizeze un 
loc printre fruntași. Nu-i un lucru 
ușor, căci și adversarii s-au pre
gătit cu aceeași minuțiozitate. Con
cursul de la Poiana ne-a transfor
mat în minute și focuri precise 
eforturile lor, progresul realizat, 
în luna care a mai rămas ei mai 
pot smulge cronometrului alte 
zeci de secunde și pot să fulgere 
țintele cu și mai multă precizie. 
Sperăm ca ceea ce au obținut pînă 
acum să fie un îndemn în plus 
pentru a profita deplin de puținele 
clipe care îl separă de marele e- 
xamen.

Mexicanul Palomares
a cîștigat crosul

SAO PAULO, 2 (Agerpres). — 
Cea de-a 47-a ediție a tradiționalu
lui cros internațional „San Silves
tro", disputată în seara zilei de 31 
decembrie pe străzile orașului bra
zilian a revenit atletului mexican

Rafael Palomares, in timpul cursei 
sale victorioase.

Telefoto: A. P. AGERPRES

Raphael Tadeo Palomares. El a par
curs 8,700 km în 23:47,8.

în general, s-a alergat în pluton. 
Cu 100 m înainte de sosire, colum
bianul Mora a încercat să se dis-
tanțeze. El a fost însă ajuns și de
pășit de mexicanul Palomares, care, 
cu un sprint irezistibil, s-a detașat 
cucerind primul loc. Palomares a

AGENDA LUNII IANUARIE
5— 6 I : „Cupa națiunilor” la bob 

(Konigsee — R.F.G.)
6— 7 I : Concurs de slalom — 

Cupa Mondială (Maribor — Iugo
slavia)

6. 13 șl 20 I î Sferturile de fi
nală in Cupele europene de bas
chet feminin șl masculin (tur — 
retur)

7— 8 I : Concurs de sohi-coborire 
(fem.) — Cupa Europei (Pfronten
— R.F.G.)

9 I : Concurs schi-slalom (fem.)
— Cupa Europei (Garmisch Par- 
tenkirchen)

— 1000 km la Buenos Aires — 
automobilism tn Campionatul mon
dial al mărcilor (Buenos Aires)

9— 10 I : Concurs de schi-slalom 
și slalom special (mase.) — Cupa 
Mondiala (Berchtesgaden — R.F.G.)

10— 15 I : Campionatele europene 
de patinaj artistic (Stockholm)

11— 13 I : Concurs de schi-cobo- 
rire și slalom (fem.) ~ Cupa Mon
dială (Badgastein — Austria)

14— 16 I: Criteriul european al 
tineretului la slalom și slalom spe
cial (Madonna di Campiglio — 
Italia)

15— 16 I : Campionatele europene 
de patinaj viteză (femei) (Inzell — 
R.F.G.)
- Concurs de schi — probe nor

dice (la Brassus — Franța)
— Concurs de slalom și slalom 

special (fem.) — Cupa Europei 
(Les Gets — Franța)

— Concurs de coborîre șl slalom 
(mase.) — Cupa Mondială (Kitzbu- 
hei — Austria)

— Concurs de schi-ooborîre 
(mase.) — Cupa Europei (Villars 
sur OUen — Franța)

- Campionatele europene de bob 
— 2 persoane ($t. Moritz)

— Campionatele europene de să
niuțe (Villard de Lans — Franța) 

_ 18—21 I : Concurs de schi-cobo- 
rîre și slalom (fem.) — Cupa Mon
dială (Grindelwald — Elveția)

20 I : Campionatele europene de 
ciclism profesionist “ proba de 
omnium (Geneva)

21— 29 I : Raliul automobilistic 
Monte Carlo

22— 23 I : Campionatele europene 
de patinaj viteză — bărbați (Davos)

— Concurs de schi-coborîre și 
slalom (mase.) — Cupa Mondială 
(Wengen — Elveția)
- Concurs de

(mase.) — Cu na Europei (Zeii 
Zee — Austria)

— Concurs de schi-slalom 
slalom special (fem.) — Cupa 
ropei (Arosa — Elveția)

— Campionatele europene 
bob — 4 persoane (St. Moritz)

23. I : Concurs de schi 
special (fem.) — Cupa 
(St. Gervais — Franța)

24 I : Concurs de schi 
special (mase.) — Cupa 
(Adelboden

27 I - 1 
Comitetului 
(Sapporo)

28—29 I : 
rire și slalom special (fem.) — 
Cupa Europei (Abetone — Italia)

28— 30 
coborîre 
Europei

29— 30 . . ____________ _
de săniuțe — juniori (Kufstein — 
R.F.G.).

schi-ooborîre 
am

Și Eu-
de

— slalom 
Mondială

— slalom 
Mondială

— Elveția)
II : A 72-a
olimpic internațional

sesiune a

Concurs de schi-cobo-

I : Concurs de schi — 
și slalom (mase.) — Cupa 
(Megăve — Franța)
I ; Campionatele europene

TREI VICTORII AIE JAPONEZULUI 
YUKIO

în primul concurs al tradiționalei 
competiții internaționale de sărituri 
cu schiurile „Tumeul celor 4 tram
buline", desfășurat la Innsbruck, vic
toria a revenit sportivului japonez 
Yukio Kasaya. El a totalizat 245,2 p 
(oele mai bune sărituri : 94,5 m și 
91 m). L-au urmat Rainer Schmidt 
(R.D.G.) 235,5 n și Tauno Kaeykkoe 
(Finlanda) — 229,9 p.

Yukio Kasaya și-a reînnoit succe-

KASAYA
sul slmbătă. la Garmisch Partenkir- 
chen (R.F.G.), unde a realizat sări
turi de 92,5 șl 93,5 m. totaliztnd 
249,9 p. Pe locurile următoare : Tauno 
Kaeykkoe (Finlanda) și Ingolf Mork 
(Norvegia).

Și în cel de al treilea concurs, 
disputat la Obersdorf (R.F.G.), vic
toria a revenit lui Kasaya cu 84 m 
și 83 m (244,7 p).

Pregătirile pentru C. M. sub semnul jocurilor grele

de la Sao Paulo
mai participat la această întrecere 
ocupînd anul trecut locul 4.

Clasamentul probei : 1. Palomares 
(Mexic) 23;47,8 ; 2. Mora (Columbia) 
23;51,6 ; 
23;56,2; 
24;15,4 ;

3. Lopes (Portugalia)
4. Puttemans (Belgia) 

, 5. Warnke (Chile) 24;20,0 ; >
6. Usami (Japonia) 24:29,0 etc. 

învingătorul de la Sao Paolo a 
declarat ziariștilor că el nu spera 
să obțină acest succes, cu toate că 
se pregătise intens în ultimele 3 
săptămîni. Palomares a motivat a- 
cest lucru prin faptul că lungimea 
traseului nu-i convenea la început 
de sezon, însă în final s-a regăsit, 
avînd resursele necesare să sprin- 
teze pentru a termina învingător.

Palomares va participa în această 
lună la o cursă internațională pro
gramată în Guatemala. El speră să 
fie prezent la Olimpiada de la 
Munchen. „Cred că voi obține se
lecția, a spus Palomares, și mă voi 
putea astfel alinia Ia startul cursei 
olimpice de 10 000 m“.

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI
A PIERDUT AMBELE MECIURI CU ELVEȚIA

TELEX • TELEX
La Saskatoon (S.U.A.) Al. Feuerbach a 
cîștigat proba de aruncarea greutății 
cu 20,51 m. In cursa de o milă, victoria 
a revenit iul Giant McLaren — 4:05,5.

Crosul Internațional, desfășurat de Anul 
Nou pe străzile orașului Madrid, a re
venit atletului englez Mike Tagg. care 
a parcurs 6 000 m în 17:00,4, fiind urmat 
de compatriotul său David Black șl de 
spaniolul Fernando Aguilar, cronometra- 
în 17:02,0 șl respectiv 17:26,2. Pe 
3 s-a clasat tunisianul Gammoudl 
17:37,6.

locu 
în

bas-vlc-
In 

i în-

Turneul Internațional masculin de I 
chet de la Bremen s-a încheiat cu 
torla reprezentativei Cehoslovaciei, 
finală, baschetbaliștii cehoslovaci au 
trecut cu scorul de 96—74 (46—40) selec 
ționata R.
b-s clasat 
cu 80—76 
vețîsl 1 în 
Olanda a

r. a Germaniei. Pe locul tre 
echipa Austriei, tnvlngătoai' 
(41—32) în fața formației El 
partida pentru locurile B—i 
dispus cu «corul da 95—6!

• La Zug 0-6 (0-1,0-3,0-2); la Davos: 0-5 (0-1,0-1,0-3)
ROMANIA : Crișan (din min. 21 Dumi

tra?) — Varga, Ioniță, FI. Sglncă. P. 
Sgincă. Herghelegiu, Făgăraș — Gheor
ghiu. Kalamar, Ștefanov, Pană, Huțanu, 
Bașâ, Bandaș, Szabo, Fodorea.

Din echipa noastră a lipsit Tureanu, 
rămas — indisponibil — la București, 
ceea ce l-a determinat pe antrenorul 
Czaka să-1 treacă fundaș pe Herghelegiu. 
Nu a fost utilizat Costea.

După o primă repriză echilibrată 
(Luethi, a deschis scorul în minutul 10, 
printr-o acțiune individuală), elvețienii 
s-au detașat în cea de-a doua, înscriind 
consecutiv prin Keller (21) și Wittwer 
(23 și 36). Tn ultima treime, jucătorii 
noștri rezistă pînă în minutul 57, cînd 
Berra marchează printr-un șut de la 
treime. Al șaselea gol l-a înscris Luethi 
în ultimele secunde de ioc.

Lacuna principală a echipei române 
au constituit-o șuturile la poartă : rare, 
slabe, lipsite de precizie.

★
Duminică dimineață a avut loc par

tida revanșă, la Davos, pe un patinoar 
artificial descoperit. în prezența a 2 000 
de spectatori.

Al doilea med a fost de factura pri
mului, adică : slab ca nivel tehnic, lip
sit de spectaculozitate, plicticos. Walther 
Wehrîe aprecia că „echipa română s-a 
comportat chiar mai slab dectt în 1070 
la București, cînd a retrogradat din gru
pa B. Este evident — consemna ziaris
tul elvețian — că ea se află în stadiul 
incipient al pregătirii. Singurul jucător 
care s-a remarcat a fost Fodorea". Ra
rele acțiuni ofensive ale formației noas
tre s-au izbit de forma excelentă a por-

ZURICH, (prji telex). Contlnuîndu-șl 
programul de pregătire în vederea par
ticipării la grupa B a campionatului 
mondial, selecționata de hochei a Româ
niei a susținut — sîmbătă și duminică
— două jocuri In compania formației 
Elveției care, după cum se știe, va evo
lua anul acesta în eșalonul de elită al 
întrecerii.

Fără îndoială, nu ne-am fl așteptat să 
învingem Elveția la ea acasă. Practic, 
nici nu ar fi fost cu putință așa ceva, 
ținîndu-se seama de diferența de clasă 
și de valoare care există între cele 
două echipe. Dar, am sperat — totuși
— într-o comportare mal onorabilă a 
lotului nostru. Din păcate, însă, jucă
torii români au evoluat modest, șters, 
lipsiți de ambiție, prilejuind adversarilor 
două victorii „cu totul facile și lipsite 
de glorie” cum consemna în comenta
riul său 'Walther Wehrîe, specialistul 
în sporturi de iarnă al agenției S.I.Z.

Prima partidă a avut loc la Zug, în 
prezența a 3 800 de spectatori. La fluierul 
arbitrilor Cervinek și Zeller (R.F.G.) au 
fost aliniate următoarele formații.

ELVEȚIA : Molina — Furrer, Sgualdo, 
Aeschlimann, Huguenin — Reinhard, 
Turler, Keller. Luethi, Chapot. Juni (din 
min. 35 Nelnlnger), Dubi, Wittwer, Ber
ra) ;

l

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TURNEUL DE HANDBAL 

DE LA BERLIN

BERLIN, 2. în capitala R.D. Ger
mane se desfășoară tradiționalul 
turneu de Anul Nou. La startul în
trecerii s-au prezentat formațiile 
masculine de handbal ale orașelor 
Gotteborg, Kattowice, București, 
Berlin și Leipzig.

Primele meciuri, deosebit de dis
putate, au scos în evidență verva 
de joc a handbaliștilor din Leip
zig. în ziua I a turneului fulger, ei 
au întrecut reprezentativele orașe
lor Kattowice (17—10) și București 
(11—7). Echipa București a termi
nat la egalitate (10—10) cu Gotte
borg, iar selecționata Berlinului a 
depășit Kattowice cu 14—10. în 
fruntea clasamentului se află Leip
zig cu 4 puncte. Urmează Berlin 2 
p, București 1 p, Gotteborg 1 p și 
Kattowice 0 p.
HANDBALISTELE DE LA I.E.F.S. 
AU EVOLUAT LA BUDAPESTA

în cadrul turneului întreprins în 
Ungaria, echipa feminină de hand
bal I.E.F.S. București a întîlnit, la

Budapesta, formația locală Ferenc- 
varos. Handbalistele maghiare au 
cîștigat la un scor strîns : 13—12 
(6—6)

V. CIOCALTEA LA HASTINGS

învingîndu-1 pe Victor Ciocâltea, 
în cadrul tradiționalului turneu in
ternațional de șah de la Hastings 
(Anglia), șahistul vest-german Wolf
gang Unzicher a luat conducerea în 
clasament, totalizînd 3 puncte, după 
patru runde.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA TIRANA

în turneul internațional de șah 
desfășurat la Tirana, primul loc 
în clasament a fost ocupat de șa
histul român Ion Fischer. Pentru 
desemnarea campionului Albaniei 
Se vor întrece, într-«n med de ba- 
raj, programat la sfîrșitul lunii vi
itoare, jucătorii Pustina, Vila și Ad- 
hami, care au realizat punctaj egal.

tarului Molina. Pentru învingători au 
înscris Dubols (2), Dubi, Henzen și Hu
guenin.

CAMPIONATUL
DE BASCHET AL AFRICII

DAKAR, 2 (Agerpres). — Finala celei 
de-a 6-a ediții a Campionatului masculin 
de baschet al Africii se va disputa la 
Dakar Intre reprezentativele Republicii 
Arabe Egipt șl Senegalului. Cele două 
echipe finaliste vor reprezenta Africa la 
Jocurile Olimpice de vară de la Mun
chen.

In semifinale, baschetbaliștii egipteni 
au întrecut cu scorul de 87—68 (42—28) 
selecționata Mali, iar formația Senega
lului a dispus cu 77—66 (35—22) de echi
pa Republicii Africa Centrală.

In meciurile pentru clasament s-au 
înregistrat următoarele rezultate : pentru 
locurile 11—12 : Togo — Nigeria 83—41 
(36—25); pentru locurile 9—10: Republica 
Malgașă — Coasta de Fildeș 84—60 
(38—35); pentru locurile 7—8: Maroc — 
Camerun 62—61 (35—33); pentru locurile 
5—6 : Tunisia — Sudan 88—83 (40—35).

„SQUADRA AZZURA"
ECHIPA ANULUI 1971

în urma unei anchete organizate 
de ziarul „SPORT" din Belgrad, 
în rîndul a 50 de ziariști sportivi 
din Iugoslavia și alte țări europene, 
selecționata Italiei, cu 56 puncte, 
a fost desemnată drept cea mai 
bună echipă de fotbal din Europa 
în anul 1971. Pe locurile următoare 
au fost clasate formațiile Angliei — 
55 p, R. F. a Germaniei — 47 
U.R.S.S. — 34 p și Iugoslaviei 
14 p.

în ceea ce privește „echipa Idea
lă" a Europei, pe anul 1971, ea ar

avea următoarea alcătuire: Banks 
(Anglia), Vogts (R.F.G.), Facchetti 
(Italia), Beckenbauer (R.F.G.), Șes- 
ternev (U.R.S.S.), Moore (Anglia), 
Best (Irlanda), Mazzola (Italia), 
Miiller (R.F.G.), Cruyff (Olanda) și 
Geaici (Iugoslavia).

CRUYFF :„ESTE 0 MARE 

CINSTE PENTRU MINE"..?
Johann Cruyff fotbalistul olandez că-i 

ruia revista FRANCE FOOTBALL i-a de
cernat „Balonul de aur 1971“ fiind de
semnat oel mal bun jucător al Europei 
pe anul expirat, a declarat în momentul 
cînd a aflat rezultatul referendumului re
vistei franceze : „Este o mare cinste 
pentru mine. Sînt mîndru dar și copleșit 
de emoție. Ce fericită va fi soția mea, 
Dany !... Totuși, nu înțeleg de ce mi s-a 
decernat tocmai mie acest trofeu. Sînt 
încă atîția fotbaliști talentați în Euro-

TURNEE • TURNEE
• Continuîndu-și turneul în A- 

merica centrală și de sud, formația 
poloneză Legia a jucat la San Jose 
(Costa Rica) unde a întîlnit-o pe 
campioana țării, Alazuelense. Fot
baliștii polonezi au terminat învin
gători cu scorul de 2—0 (0—0).

• Echipa iugoslavă Zelenzniciar 
Sarajevo, aflată în turneu în Fran
ța, a susținut un meci amical 
formația Bordeaux. Fotbaliștii 
goslavi au cîștigat întîlnirea cu 
rul de 5—2 (3—1).

nu se vede in fotografie.
Alex Stepney, portarul lui Manchester United, culege balonul expediat 
de Geoff Hurst (West Ham) — egre nu se vede in fotografie.cu 
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orientul îndepărtat. în ultima zi a 
anului încheiat, fotbaliștii vest-ger
mani au jucat la Hong Keng eu 
reprezentativa locală și au obținut 
o victorie comodă cu scorul de 5—0.

• Hamburger S.V., echipa 
Uwe Seeler, se află în turneu

CAMPIONATE...
ANGLIA : Leeds, pe urmele 

liderului

• După ce a pierdut cu 2—5 pri
ma întîlnire cu reprezentativa 
Congo-ului, formația corsicană din 
prima divizie a campionatului fran
cez, A. C. Ajaccio și-a luat revanșa 
în cel de al doilea meci cu „na
ționala" congoleză cîștigînd cu 
2—1. Toate golurile au fost înscrise 
din penaltiuri.

în cea de a 24-« etapă a campio
natului englez, două din fruntașele 
clasamentului, Manchester United 
și Leeds United, au jucat în depla
sare. Dar, în timp ce prima a su
ferit o înfrîngere netă cu 3—0 din 
partea formației West Ham, Leeds 
a terminat învingătoare cu 2—0 la 
Liverpool. Astfel, distanța dintre 
lider (Manchester United) și urmă
ritori s-a micșorat la două

în celelalte meciuri s-au 
trat următoarele rezultate : 
Palace-Tottenham Hotspur

24 14 7 3 49—30 35
24 13 7 4 47—24 33
24 14 5 5 36-18 33

puncte, 
înregis- 
Crystal

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
(38—28) de formația Danemarcei. Tn 
continuare, la Osnabrueck s-a disputat 
întîlnirea amicală R. F. a Germaniei — 
Cehoslovacia. Jucînd excelent, baschet- 
baliștil vest-germani au obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul de 95—91 
(52—43),

Campionul mondial de box la catego
ria grea, Joe Frazier (S.U.A.), își va 
pune titlul în Joc la 15 ianuarie în fața 
șalangerului său Terry Daniels (S.U.A.). 
In același timp, fostul oamplon Cassius 
Clay își continuă antrenamentele prin- 
tr-o serie de demonstrații care vor avea 
loc în diferite orașe din S.U.A., ptn& 
la sfîrșitul lunii martie.

Turneul Internațional masculin de hand
bal, desfășurat în Berlinul occidental, eu 
participarea a patru selecționate de ora
șe, s-a încheiat cu victoria echipei ora
șului Paris, in ultimul med, handba- 
ilștll francezi au învins la limită cu 
scorul de »—1 (*—4) formația orașului

Zurich. Clasament final : 1. Paris — 4 p;
2. Berlinul occidental — 3 p (22—19); 3.
Stockholm — 3 p (24—25); 4. Zilrich — Op.

Echipa iugoslavă de handbal Partizan 
Bjelovar s-a calificat în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la hand
bal masculin. In meci retur, contlnd 
pentru sferturile de finală, handballștii 
Iugoslavi au învins pe teren propriu cu 
scorul de 27—8 (18—2) formația Islan
deză Flmlelkafelag.

Selecționata masculină de handbal a Po
loniei a susținut două înttlnlrl în com
pania reprezentativei Austriei. Cele două 
partide, desfășurate la Kronenburg și 
Graz, au revenit oaspeților cu scorurile 
de 28—19 șl respectiv 24—11.

Turneul Internațional de hochei pe ghea
ță, dotat cu „Cupa Spengler", s-a în
cheiat la Davos (Elveția) cu victoria e- 
chlpei sovietice s.K.A. Leningrad. în 
meciul final, hochelștll sovietici au ln-

vins cu scorul de 5—3 (3—1, 0—2, 2—0) 
echipa cehoslovacă Slovan Bratislava. Se
lecționata Japoniei a ocupat locui trei.■
Pe pista de la Inzell (R.F.G.), într-o cursă 
de 500 m, patinatorul vest-german Er
hard Keller a realizat excelentul timp 
de 38,30, coborfnd ou 12/100 sub recor
dul mondial care 11 aparținea. Este pri
mul record mondial al anului I

Turneul Internațional de tenis de la 
Valencia s-a încheiat cu succesul 
pionului spaniol Manuel Orantes, 
In finală l-a Învins cu 8—6, 3—6, 
10—8 pe brazilianul E. Mandarino.■
Ea Ljubljana s-a disputat meciul __ 
dintre echipa locală Olimpia șl formația 
greacă Olympiakos pireu, contînd pen
tru sferturile de finală ale C.C.E. la te
nis de masă masculin. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 5—1. In semi
finalele competiției, echipa iugoslavă va 
lntUnl formația Spartakus Budapest*.

cam- 
care 
6—3,

retur

CAMPIONATE...
Arsenal-Everton 1—1 ; Derby Co
unty-Chelsea 1—0 ; Huddersfield-* 
Stoke 0—0 ; Ipswich-West Brom
wich 2—3 ; Manchester City-Nottin- 
gham 2—2 ; Sheffield United-Leice- 
ster 1—1 ; Wolverhampton-New
castle 2—0 ; Coventry-Southampton 
1—0. în clasament i
1. Manchester United
2. Manchester City
3. Leeds United
ITALIA : DUBLU DUEL MILANO- 
TORINO

Cea de a 12-a etapă a campiona
tului italian a prilejuit un dublu 
duel între formațiile din Torino și 
cele din Milano. Juventus a jucat 
în deplasare cu Inter— în fața a 
80 000 spectatori —, iar Torino a 
primit vizita lui Milan. Ambele 
partide s-au încheiat cu același 
scor (0—0) care i-a decepționat pe 
spectatori și care a menținut situa
ția din clasament.

Cel mai important eveniment al 
etapei îl constituie ascensiunea Iui 
Riva în fruntea clasamentului gol- 
geterilor, alături de Bettega și Bi. 
gon, toți trei avînd cîte 8 cotor la 
activ. Iată restul rezultatelor Bo
logna-Catanzaro 2—1 (Savoldi —2, 
respectiv Busetto), Fiorentina-Man- 
tova 2—1 (Chiarugi și Scala, respec
tiv Badiani), Roma-Atalanta 
(Liguori), Sampdoria-Vicenza 
(Cristin, respectiv Damiani), 
gliari-Varese 2—0 (Domenghini șl 
Riva), Verona-Napoli 1—1 (Sorma- 
ni, respectiv Mariani), Clasament i
1. Juventus
2. Milan
3. Fiorentina

1—0
1—1
Ca-

12 9 2 1 23-11 20
12 8 2 2 18- 7 18
12 6 4 2 14-10 16
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