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CIFRE... FAPTE...

23AUGUST

30 DECEMBRIE

LOTRU: Constructorii sistemului 
hidroenergetic și-au intensificat 
eforturile In vederea punerii în func
țiune a primului hidroagregat La 
Voineasa, la Galbenu, la Vidruța, la 
Petriceanu. pe toate șantierele, 
cinile planului pe anul în curs 
fost depășite cu 5%. Barajul de _ 
Vidra, în spatele căruia Lotrul a for
mat un mare lac de acumulare, a 
atins cu o lună mai devreme___
stabilită, iar conductele ce vor con
duce apele la hidroagregate ___
practic finalizate. în acest fel s-au 
creat_ condiții ca în cinstea apropia
tei sărbători a Eliberării, primul 
agregat al Centralei hidroelectrice 
de pe Lotru să intre în probele teh
nologice, așa cum prevede angaja
mentul comun al constructorilor ’ și 
montorilor.

BRAȘOV: Este cunoscuta hărnicia

sar-
au 
la

cota
sint

(Continuare in pag a 3-a)

EXEMPLUL COMUNIȘTILOR
• ••

FLACĂRA OLIMPICĂ SOSEȘTE
• TORȚA VA H PRELUATA PE PODUL PRIETENIEI • O MARE MANIFESTAȚIE

w

POLISPORTIVA PE STADIONUL „23 AUGUST" FLACARA VA STRĂBATE

ROMANIA IN 5 ZILE

stadionul 
a amplei 
pregătite 
olimpice, 

conctrrsu-

de 1500 m (cu participarea atiețiior 
fruntași din Capitală) și una de 100 
m (cu 
Liban 
nan») 
captat 
mul ui

participarea unor a tie ți din 
și de Ia clubul sportiv Di- 

Interesul publicului va fi 
in această parte a progra- 

și de medul de fotbal (pen
tru local 3) din cadrul „Cupei 
București uita*. ’

ASTĂZI In tara noastrăi

Cu cîteva zile în urmă salariații 
Centralei industriale de pielărie și 
încălțăminte „Dîmbovița" au avut 
adunare generală. Prilej de bilanț, 
de subliniere a unor succese în pro
ducție, de formulare a unor noi an
gajamente menite să transpună în 
viață istoricele documente ale Con
ferinței Naționale a partidului.

Adunarea generală a salariaților 
de la „Dîmbovița" a evidențiat, in 
primul rind, munca neobosită a co
muniștilor, a celor care lucrează In 
secția „Romarta". O secție fruntașă 
pe Centrală, care și-a îndeplinit în 
mod exemplar sarcinile de produc
ție pe semestrul I. Acum, muncitorii 
de la „Romarta" s-au angajat ca în 
cinstea zilei de 23 August și a ani
versării Republicii, să realizeze pe 
semestrul II, un spor de producție de 
20 la sută, față de 18 la sută cit fu
sese stabilit intr-un angajament an
terior. Unul din exponenții de nădej
de ai acestei secții fruntașe este co
munistul Gheorghe Ghețea. efemar. 
în organizarea procesului de produc
ție, în depășirea cifrelor de plan, a- 
portul lui Gheorghe Ghețea s-a făcut 
întotdeauna simțit. De remarcat. In 
același timp, că Gheorghe Ghețea se 
afirmă și ca un pasionat sportiv-sa- 
hist fruntaș al asociației sportive 
Dîmbovița, participantă la campiona
tul municipiului București.

Exemplul de muncitor și sportiv 
fruntaș al lui Gheorghe Ghețea nu 
este izolat, aici, în această importantă 
întreprindere bucureșteană. Tot la 
.Romarta" își desfășoară activitatea 
cismarul Florian Negoiță, căpitanul 
echipei de fotbal, recent promovată 
în categoria „Onoare". Utecistul Flo
rian Negoiță nu acceptă ideea ca 
acum, după ce 11-le de la Dîmbovița 
a ajuns în elita echipelor de fotbal 
din primul oraș al țării, corelația

muncă-sport «ă nu se realizeze de
plin, așa cum stă bine unor muncitori 
crescuți în spiritul dragostei față de 
colectiv, al disciplinei și al respon
sabilității sociale liber consimțite.

Adunarea generală la care r.e-arn 
referit a evidențiat și colectivul sec
ției ..Marochir.ărie", care s-a anga
jat ca valoarea producție: pe întreg 
Cincinalul, de 20 de milioane, să fie 
realizată pini la finele anuiui 1S71 
Amintind de această secție fruntașă 
avem în vedere prezența printre 
muncitoarele colectivului a toereiee 
Maria Chiru. Georgeta Odoabă ș. De- 
brița Dragomir. atlete fruntașe pe 
asociație, câștigătoarele întrecerilor 
de cros organizate ta cadrul secto
rului 5l Trei tinere uteâsse care ștas 
să îmbine arzzsooias activitatea ri- 
produrțte cu cea sportivă.

Secția „încălțăminte meceni ă* hi 
are si ea reprezentante de seacă ta 
tumultuosul proces oe peocacțze care 
se desfășoară la „Dtanaovtța-. Este 
vorba de Maria Căpitan de la ba*ria 
11 cusut, de Atva Serban — bamia T 
tras, de Petruța Popesc» — 
tocuri si de Maria Oiță — banda 5 
cusut, toate pe-locate ale Venn rin 
de masă si ale aetiritățu tocesc» In 
plus, cele patru uteăste se afirmă ri 
ca bune organizatoare sportive in 
secție, aductadu-și un aport substan
țial la angrenarea eietnentuiui femi
nin în practicarea exercițiului fizic. 
De notat faptul că secția „încălță
minte mecanică", dîr.d curs unei ini
țiative a comuniștilor, s-a angajat să 
dea zilnic peste plan, cite 50 de pe
rechi de încălțăminte, pe fiecare 
schimb.

trompețil vor 
stadion a flă- 
Festivitatea ce 

eveniment —
TRASEUL
FLĂCĂRII 
OUMPfCJ
PE
TERîTORIUL 
ROMÂNIE]

c

Iată o inițiativă care cu sigu
ranță va fi bine primită și aprecia
tă de publicul iubitor de specta
cole sportive: întîlnirea echipelor 
reprezentative olimpice, la mai pu-

căra olimpică va fi aprinsă într-o 
cupă simbolică, în care va adăsta 
pini la 10 septembrie, ziua închide
rii Jocurilor Olimpice de la Mun
chen. Tot de aci, flacăra își va 
continua drumul, luni dimineață, 
de la orele 6,30, avind ca prim pur
tător de torță pe atletul Dumitru 
TTimaciu.

A Xll-a EDIȚIE
A COMPETIȚIEI

ASTĂ-SEARĂ. ÎN CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI LA FOTBAL

a găzduit ien primele două partide 
din competiția fotbalistică citată ca 
„Cupa municipiului București*. Cele 
două meciuri. la care au asistat apro
ximativ 40 000 de spectatori, au fost 
viu disputate, cu multe faze aplau
date la „scenă deschisă”.

J

i—l) 
pencltyur lor

la lumina zileiîntilnirea. începută
și terminată la cea a reflectoarelor, 
a plăcut, deși a avut pe parcursul ei

seară s-a concretizat ta minutul 67, 
c:nd Crădunoiu a șutat tn colțul lung 
și Suciu- cu toată intervenția, nu a 
putut reține baionuL Rină la sfîrsitul 
partidei, brașovenii au avut iniția
tiva, Insă apărarea bucureștenilor a 
rezolvat situațiile dificile, uneori re- 
curgind la faulturi.

Penalty-urile au fost transformate 
de Pescaru, Adamache, Florescu. Ca- 
dar, Gyorfi pentru Steagul roșu, Pană,

P. VINTILA

(Continuare tn pag. a i a)

„MARELE PREMIU
AL ZIARULUI

MUNCA"
LA MARS

Avind plecările și sosirile din fa
ța Palatului Telefoanelor, din calea 
Victoriei, participanții la tradițio
nala competiție de marș „Marele 
premiu al ziarului Munca" vor 
străbate principalele artere ale Ca
pitalei : str. Știrbei Vodă, bd. Eroi
lor, șos. Viilor, bd. Mărășești, șos. 
Mihai Bravu. cal. Dorobanți, Piața 
Scînteii, bd. 1 Mai, calea Griviței, 
cai. Victoriei. Primul start în proba 
începătorilor și juniori III (3 km) 
va avea loc astăzi la ora 7,45 La 
ora 8,15 vor pleca în cursă juniorii 
II (5 km) iar la ora 8,30 seniorii și 
juniorii I (3x10 km).

La întreceri și-au anunțat parti
ciparea o serie dintre cei mai va
loroși concurenți, între care cam
pionul și recordmanul național 
Constantin Staicu (P.T.T.), campio
nul balcanic Ion Găsi tu (Steaua), 
medaliatul cu argint la CE. de Ia 
Atena, Leonida Caraiosifoglu (Di
namo), alți sportivi fruntași: Victor 
Such. Constantin Stan, Marin Per- 
șinaru etc. Vor fi prezent), de ase
menea, cîțiva dintre veteranii com
petiției : Ion Baboie, Vasile Teodo- 
siu, Dumitru Chioșc, Ion Dobrescu, 

în afara echipelor românești re- 
prezentînd P.T.T., Dinamo, Steaua, 
Rapid București, U.T. Arad, Școala 
sportivă Bacău, Unirea Alba Iulia, 
Corvinul Hunedoara etc., va mai 
concura și formația cehoslovacă 
Tmava.

țin de o săptămir.ă înaintea plecă
rii la Munchen, cu cei care — de 
aici din țară — le vor urmări com
portarea, rezultatele. Aceasta va 
avea loc, timp de trei zile conse-

Tiberiu STAMA

d in .s’ -. Sportului studențesc. Balonul, șutat de Gyorfi, lovește bara, avoi portarul Suciu acordă corner. 
Foto: T. MACARSCHI

TREI ZILE DE GIMNASTICA

x‘/

cutiv. in cadrul unei demonstrații 
arbitrate, componenții celor două 
formații urmînd a prezenta 
programul de exerciții impuse, 
și cel liber ales.

Astăzi, de la ora 15,30. Sala Fîo- 
reasca va fi martora spectacolului 
sportiv oferit ce gimnastele noastre 
fruntașe. Vom fi in măsură să ve
dem cu cită eficiență a fost folo
sită perioada de după firml» cam
pionatului maestre»? de la Brașov, 
care este nivelul de însușire a 
țiilor impuse, de care va deputdecel 
mai mul: rezultatul final al parti
cipării sportivelor noastre la tea 
de a XX-a ediție a J.O. Vor evolua 
în fața publicului st a brigăn.-r 
de arbitre Anca Grigoraț, campi
oana absolută a țării. Elena Cea-n- 
pelea, Alina Goreac, Paula loan. 
Marcela Păunescu. Elisabeta Turca, 
Mariana Gheâov.

In continuarea programului, de 
la ora 19, vor intra în concurs și 
gimnaștiit Dan Grecu. Constantin 
Petrescu, Gheo-ghe Păunescu, Pe
tre Mihaiuc, Mircea Gheorghiu, fii- 
colae Oprescu, Vasile Coțariu. 
Luni (de la ora 17 fetele) și marți 
(de la ora 17 băieții) gimnaștii vor 
prezenta programul liber ales.

In foto: Dan Grecu

»: perioade de acalmie. în plus, după 
scurgerea celor SO de minute, tabela 
de narea; arata un scor de egalitate 
(1—1> $i pentrn stabilirea echipei în
vingătoare s-a aplicat prevederea re- 

eriară. aceea de a se executa 
rite 5 lovriuri de la II m. Brașovenii 
le — izamformat pe toate, iar stu
denții au ratat una (Bujor), așa că 
primii s-au calificat ta finala com
petiției.

Steagul roșu a ir.ceput bine și a 
produs deseori derutt ta careul ad
vers. Treptat, treptat, jocul s-a echi
libra: si studenții au devenit mai pe
riculoși. descrczind chiar scorul in 
minutul 25. prin Kratzs. La pauză, 
antrenorul Prora a făcut câteva mo
dificări si ta partea a daua. elevii 
săi au lega: mai bine jocul si au 
creat mai multe breșe ta dispozitivul 
de apărare advers. Docru tarea orașe-

CEL DEAL 6-lea TlRG DE MOSTRE DE BUNURI DE CONSUM

6 CARTE DE VIZITĂ
A VIITORI II I APROPIAT
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■ Un gest frumos al Ninei Dumbadze... In 
zilele meciului de tenis România — U.R.S.S. dis
putat la Tbilisi, faimoasa recordmană de odi
nioară la aruncarea discului s-a apropiat de 
colegul nostru, Radu Voia, și l-a rugat să 
transmită Liei Manoliu un inel de chihlimbar, 
„care r.ă-i poarte noroc la Munchen".

Nina Dumbadze și Lia Manoliu sint 
de aproape... 25 de ani.

prietene

>»/ 
V

de box, 
de tine- 

„Să știi, Calistrat, că e ultima Olimpiadă 
Ia care pleci singur. La Montreal rom fi îm
preună". Replica lui Calistrat : „Cu un efort în 
plus oi fi putut să mă însoțești și la Munchen".

H Simion Cuțov, fratele campionului 
laureat si el la recentele ,.,europene"_ 
ret : „I

pice de călărie numără trei bărbați și o femeie. 
Cu toții au deja cite un titlu olimpic seu mon
dial în palmaresul lor. Este vorba despre elve
țianul Henri Chammartin, campion olimpic in 
1964, vest-germanul Joser Neckermann, cc-noion 
mondial în 1966, și Ivan Kisimov, campion olim
pic în 1968. Amazcana care emite pretenții (jus
tificate) la una din medalii nu-i altcineva aecit 
soția cunoscutului atlet sovietic Valeri Brumei, 
Elena Petușkova, care deține titlul mondiol din 
1970. Se pare că marele duel se va da între

Muncîm cu multă a-- 
și cred că rezultatele se vor vedea a 

1", l-am intrebet r-ai 
,Atunci, la viitoarea O- 

Vine după noi o

.i,

,xz

■ Congresul Federației internaționale de hal
tere, care se va desfășura în zilele Jocurilor 
Oiimoice, va „consfinți" eliminarea procedeului 
îmains d'in triatlonul halterelor. La aflarea aces
tei vești, antrenorul emerit Ștefan Petrescu, unu! 
di.v entuziaștii halterelor de la noi, a tnos con
cluzia care se impune pentru Munchen, în sti
lul lui întotdeauna pitoresc : „împingeți, fraților, 
cit mai e timp I"

urnal
IMPIC

■r

O revenire impresionantă ! Vasile lorga 
este un titular sigur la lupte libere, categoria 
82 kg, el fiind totodată unui dintre pretendenții 
la o medolie olimpică. Pentru a ajunge aici, 
Vasile lorga a depus un mare efort de recu
perare. în cadrul secției de lupte de la Pro
gresul Brăila. Să ne amintim că, acum cîțiva 
ani, luptătorul brăiiean fusese îndepărtat din 
lotul național, cu diagnosticul : „Nu dispune 
de calități suficiente pentru a obține perfor
manța", Muncnenul va decide...

® Brumei, reprezentat la Munchen I „Careul 
de ași" al probei de dresaj din întrecerile olim-

-x

13-26 august
Neckermann, care a împlinit in iunie 60 de ani, 
și „doctor Elena" (Petușkova a absolvit cu brio 
„medicina", specialitatea biomecanica), în vîrstâ 
de 32 de ani. Fie-ne permis să acordăm prima 
șansă „noului val" !

■ Tntîlnire întîmplătoare in troleibuzul 93 cu 
spadasinul nostru olimpic Alexandru Istrate. 
„Am părăsit Predealul pentru 48 de ore", ne

mărturisește sportivul, 
bitie
Munchen*. „Și daco nu ?' 
mult ca să-i necăjim. 
limpiadă, de Io Montreal... 
generație foarte talentată".

la lotul de penta- 
unul dintre Vtuion, 
supus imediat unm 

k-a 
Din păcate, a

■ 'Jn accident neplăcut 
tlon modern. Albert Covaci, 
a suferit o entorsă. El s-a 
tratament personol, consideri r d că ir.ou. 
asigura terapeutica necesară, 
fost necesară fixarea articulcției in ghips. Al
bert Covaci n-a întrerupt antrenamentele, psr- 
nind accentul pe proba de pistol. De aseme
nea, el a încercat și un antrenament de călă
rie. Avantajul de a fi pentationist..

Covaci a reluat ieri antrenamentele totale—

■ Numeroși cititori ne roagă să ie spunem 
care este „septetul" de bază al echipei -ocs- 
tre naționale de handbal. Scrisorile mert-o- 
nează că ar fi normal ca acest septet să 
cunoscut Le răspundem, pe această cale, 
formula definitivă nu a fost stabilită, ac
ea se conturează în feiui următor : Penu 
Gunesch, Gațu, Gruia, Cosma, Kicsid, Stockl.

fie 
că 
că

■ Primul „olimpic" român care pornește spre 
Munchen este arbitrul de box Constanta Cri- 
riac. El va pleca tuni, pentru a participa 'a 
simpozion al boxului, menit să încerce o u- - 
ficore sau, măcar, o apropiere a... stilurilor ce 
arbitraj.

■ „Greul" nostru Ion Alexe așteaptă să de
vină tată in jurul dotei de 1 septembrie. Lc 
clasica întrebare : „Băiat sau fată A exe 
a răspuns cu tempo : „Fie ce c fi, numai ar
mată să facă".

„-t.

■***

• Automobiliști, căutări Pavilionul P ! • 
„Pegas" • „Atlas" a intrat în competiție 
apariției produselor pe piața anului 1973

35 000 mp. 10 pavilioane, aproapn 
100 000 exponate — ia:ă ceea ce tre
buie să știe din start, vizitasortil 
Tirgului de mostre de buauri de 
consum, -tîrg aliat Ia a Vl-a edzpe 
Si găzduit la Complextii expcztțta- 
nal din. Piața Scînteii. Trec-rie să 
știe aceste importante amănunte 
pentru a-și doza efocnurue. precum 
un alergător de c-rsă Jaagă. Supra
fața de expunere — dublă față de 
anul trecut — satele de standuri cu 
miile de produse aaî «numai in 
cadrul industriei nșoare, ce expune 
in Pavilionul Central se află aproa
pe 40 de sortimente, in mare par
te noi. față de cele ri 00* d.n Tirgul 
precedents din cele mai diverse ra
muri, te obligă prin vastitate și 
densitate la un ritm de parcurgere 
d> metronom, in timp ce varieta
tea. ingeniozitatea, culoarea, utilul și 
simțul estetic te invită, te atrag 
spre un ritm accelerat. Iată de ce. 
In fața acestei alternative, vizitato
rul trebuie să cpteze pentru o tre
cere pe îndelete prin întregul com
plex expozițional. convins ci ta fie
care pavilion va găsi ceva intere
sant, se va întfini cu viitorul apro
piat al bunurilor de consum

Ce înseamnă viitorul apropiat? în 
marea majoritate a cazurilor 
ne foarte concrete, exprima 
ultimele trimestre ale acesta: 
cele ale anului 1973. O nrirtă ga
ranție : o comisie mixtă. alcătuită 
din reprezentanți ai indimriei și co
merțului. a recepționat 
dus susceptibil de a fi 
prin prisma realizării 
rie cu termen maxim 
nului următor Și 
cumpărătorii virtuali

itudi

Foto-n fată, „Dacia"’și 
• ~O prima garanție a

lui tîrg de mostre este o amplă ma
nifestare economică, o trecere în re
vistă a industriei și celorlalte seO

jy.c z«c *

fiecare pro- 
expus numai 
sale in se
in cursul a- 

următor $i alături ce toți 
părătorii virtuali ne exprimăm 

speranța că multitudinea de bonuri 
expusă la această ediție va trece cu- 
rînd ramna exoozitiei pentru a se

același context al cali- 
nckgaține, la .indemîna 
'.uror. Pentru că actua-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag a 3-a)

Alăturate in standul Tirgului,. „Dacia 13<:0 Lux" ji ultimele tipuri de bici
clete române;ti, atrag, deoootrivă pe tiner; si vîrstnid la turism 

Foto; Pani ROMOȘAN
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Pentru a arăta cit sint
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al Mării Ne- 
stațiuni care

s«*os din loc 
daci antre-

Pe multe 
află — în 
agrement 
profesori

la 
se 'nteaesează de situația lor 

“ li

după amiaza

A

APA, PLAJA + SPORT
uALAfl

PRAHc*
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a. spa

de partid, al consiliilor populare din județ. în mod spe-

dei greșesc afirmind că 
■obleme sociol-econo-

lachei —

— sporuri

AL DOILEA... FAR
CIFRE

am
în

personalitate puternic conturcta. Cind 11 ros- 
imediat, la evenimente de scamă din viața

Cupa tineretului de la sate — 
trintă, 1971 — fi cîștigătorii e

meri c 
tat int~e 
suite

i >*B} ara ; 
• P*M «•

cuiru 
sînt 

mereu

AL CONSTANTEI!
echipei <t-

A de volei (leminin) Fa

US1AS IONESCU — antrenor de 
haltere la S. N. Constanța.

• Se ocupă, cu mult succes, de

TIMI5 ' asm

SCOLI
»

CONSTANTA
1947 1968 i 1972

Cluburi sportive _ 2 2
Asociații sportive 15 175 224
Școli sportive — 1 2
Sportivi legitimați 6854 5453
Sportivi clasificați 110 8975 4596
Ccmpioni europeni _ 2 6
Campioni naționali — U 32
Recorduri republicane _ 14 99
Antrenori 10 67 160
Profesori de educație fizică 1« 143 2C9

Splendidul litoral 
gre, cu salba sa de 
de care mai frumoase, locul de 
întîlnire a mii și mii de oameni 
— din țară sau din afara gra
nițelor ei — a devenit, o putem 
spune, o imensă bază pentru 
practicarea diferitelor sporturi. 
Cei veniți aici — tineri sau 
vîrstnici — au la dispoziție în 
afara soarelui, apei, nisipului, 
diferite terenuri sportive. Lito
ralul dispune în prezent de im
portante baze sportive de agre
ment începînd de la aparate de 
gimnastică pentru copii, insta
late direct pe plajă și terminmd 
cu mari baze nautice. Așa sînt 
de pildă complexele de tenis 
Neptun și Pelican (din Mamaia). 
complexele nautice Neptun și 
Tic-Tac (Mamaia), nu mai puțin 
de 29 piscine (Riviera — Mama
ia; Europa — Eforie, Nord; 
Flamengo — Eforie Sud, ș.a.), 
puzderie de terenuri pentru vo
lei, baschet, tenis (cu zgură sau 
bituminizate) la Costinești, Man
galia Nord, Eforie Nord și Sud,

solicitate aceste baze este dea- 
juns să precizăm că „nu se odih
nesc decit noaptea". Pe ele se 
organizează multe acțiuni, com
petiții de divertisment pentru 
cei veniți la odihnă. „Cupa lito
ralului" la diferite ramuri de 
sport, traversarea în înot a lacu
rilor, regate de iahting, întîlniri 
de volei sau tenis. Iată numai 
cîteva din competițiile de suc
ces. unanim apreciate. Urmează 
apoi demonstrațiile sportivilor 
și încă un amănunt: bazele a- 
mintite servesc nu numai pentru 
întreceri ci și pentru învățarea 
anumitor discipline.

Ajunși aici trebuie să eviden
țiem aportul adus de către Cen
trala O.N.T. „Litoral". ~ 
din bazele amintite se 
afara mijloacelor de 
adecvate — diferiți 
care dau primele noțiuni celor 
amatori de schi nautic, tenis sau 
diferite jocuri sportive.

Frumosul nostru litoral nu 
este numai un excelent loc
de agrement ci și un propagan
dist și susținător efectiv 
sportului. '

ALE...
CAMPIONILOR

Judeiul Constanța are o personalitate puternic conturcta. Cind ii ros
tești numele gindul îți zboară, 
acestuia, la locuri ce vorbesc despre originea poporului român, ia frumuseți 
turistice de prim rang, la puternica dezvoltare industrială din anii socialismului. 
Primul județ cu agricultura colectivizată... Istria, Adamclisi, Tomis., litoralul 
Mâni Negre... mari întreprinderi industriale... mari suprafețe de pămint irigate...

in contextul marilor prefaceri istorice petrecute in țara noastră după 
înfăptuirea istoricului act de la 23 August 1944. în sfertul de veac care di
mensionează anii socialismului, județul Constanța se înscrie printre piezentele 
cele mai dinamice, marcind elocvent, in timp, pașii uriași pe care civilizația 
materială și spirituală a socialismului i-a făcut pe străvechile meleaguri dobro
gene. în această unitate administrativ teritorială a României socialiste, țăranii 
cooperatori practică o agricultură înaintată în care mecanizarea, irigațiile, au 
un rol primordial și reccitele sint bogate ; aici exista salba de stațiuni — 
perle ale litoralului Mării Negre — cunoscută peste mări și țâri ; pe terito
riul respectiv sînt acum întreprinderi mari : Șantierele navale Constanța, Fa
brica de celuloză si hîrtie, U.S.AS. Năvodari, C.E.I.L., Fabrica integrată de 
lină, I.M.U. Medgidia ș.a. ; portul Constanța a prins să se dezvolte impetuos 
pentru a deveni o poartă gigant a României spre restul lumii.

Dar, vorbind despre acest județ, nu se poate să nu amintim și despre 
tumultuoasa dezvoltare a educației fizice și sportului, despre dragostea oame
nilor pentru mișcarea in aer liber, pe de o parte, despre sprijinul permanent 
ce se acordă acestui sector, pe de alta. Organele de partid și de stat locale, 
ne-am dat secwna, sint preocupate permanent de destinele sportului constăn- 
țean. Totul pornește, după cite am aflat, de la adevăruri de necontestat ca 
de pildă acela că oamenii muncii din industrie, agricultură instituții, comerț, 
școli, indiferent unde lucrează, sînt aceia care contribuie la înflorirea județu
lui. Atenția ce se acordă educației fizice, sportului o'e către Comitetul județean 
P.C.R. Constanța are la bază însăși dorințe de a face ca oceșli oameni pre- 
tioși să fie sănătos!, puternici, să se recreeze pentru refacerea forței de muncă. 
Pornind de la realitatea că oamenii au nevoie de relaxare, de mișcare în aer 
liber și destindere pentru fortificarea organismului, de la principiile izvorite din 
recenta Conferință Națională a Partidului Comunist Român și din Hotărîrile 
Plenarei C.C. ai P.C.R. din noiembrie 1971, Comitetul județean de partid ve
ghează permanent ca activitatea pe această linie să se desfășoare la un 
nivel corespunzător. Idrumarea permanentă a celor ce răspund sau lucrează 
în acest sectar, ajutor in întocmirea planurilor de muncă — pe o durată mai 
scurtă sau mai lungă, controlul sistematic al realizării obiectivelor propuse, 
atenție dezvoltării bazei materiale și atragerii maselor către mișcarea de edu
cație fizică și sport — intâ numai citevci din acțiunile practice inițiate de 
organul de partid județean. Despre care se poate spune, pe drept euvint, 
că veghează permanent Io dezvoltarea educației fizice și sportului in județ. 
Aceasta este de fapt, principală explicație a succeselor obținute pe acest 
tărîm.

Edificator, In acest sens ceea ce ne relata tovarășul Dumitru Ivan, 
președintele CJEFS Constanta, din spusele căruia reținem : „Primim un sprijin 
deosebit, permanent, din partea Comitetului județean P.C.P.. Constanta, al 
Comitetului municipal de partid, al consiliilor populare din județ în mod spe
cial aș dori insă să mă refer la tovarășul Vasile Vilcu, primul secretar al
Comitetului județean de partid membru al Comitetului Executiv al C.C. ai
P.C.R., vicepreședinte ol Consiliului de Stat. Nu cred că gresesc afirmind că

ZBURDA, ZGLOBIU,
BALONUL OVAL

Intr-o bună zi. pe un teren dia 
Constanța — în urmă cil circa 15 
ani — a prins a sălta un balon oval. 
Cîțiva băieți voinici luptau pentru ? 
intra în posesia lui, îl urmăreau - - 
dirzersie. Iar cei de pe margine, do
brogeni, oameni pașnici, priveau cu 
scepticism salturile șăgalnice ale 
balonului.

— Au adus rugbyul. Nu prinde el 
aici. La no>.„

Dar n-a fost ața. în județ, atei 
unde aveau priză disciplinele care 
cer forță din partea concurenților — 
trînta, hiptele. halterele — a prins 
rădăcini și rugbyul. Mai Intii eve
nimentul a fost consemnat lapidar: 
„Se joacă rugby și la Constanța-, 
încet. încet, însă, cazanul rugby-jîui 
a început să clocotească tot mai du- 
ternic. Bchipa clubului Farul g ajuns 
în primă dîvizi? a țării și a... râmvs 
acolo. A apărut un antrenor pasio
nat. Xalentat — Traian Doiciu — 
care sădea cu răbdare in inimile ca
piilor acest sport care avea să-i facă 
bărbați voinici. Vn antrenor tnoâeL 
am pu!ee spate, care creste spor ’M 
dar le urmărește intransigent ș-: 
tivitatea școlară. . Se duce pe 
școli, _ ~
școlară. Copiii ii știu autoritar, 
educă in așa iei incit cind unul ia 
vreo notă proastă n-o ascunde, ci 
vine bărbătește la antrenor. O de
clară. pline» să nu fi" 
promite îndreptarea. Și 
norul se indnplecă. îi
men.

Astfel sădit, rugbyul 
âin ce în ce ma: como- ii 
început să pUcă. In va_- 
197] s-a aflat ci axnress 
d;n prima divrie & țări: 
a veelt Tiu

sa de fest 
ci In di

nari multe 
Faxul îl, 

i. Șc. spor- 
rzut șl

CzTi-V. 
tre al- 
l dra- 
să n-o 

: a depăși’. 
Rngbyuî 
Sie «lot 

socr-

trebui să împărtășească copiilor 
juniorilor tainele acestui sport 
apărut „grupe de rugby" 
pionierilor, la Șc. sportivă 
Traian Doiciu are zeci de 
pregătire, „circa 100" după 
s-a spus (o satisfacție a acestui an
trenor : 80 la sută din actuala echi
pă întinerită a Farului este formată 
cin jucători crescuți de el, inclusiv 
Varga și Costenco din lotul F.I.R.A. 
’72) ■ in campionatul 197273 o serie a 
diviziei B a țării va fi alcătuită nu
mai din echipe constănțene (12 for
mații f).

Cun’, se explică această „invazie” 
a rugbyului ? Pasiur.ea pentru acest 
spor: poate fi Intilnitâ pretutindeni. 
La pi ■ nieri. tineri, vîrstnici. specta- 

11 persoane cu errtct de ri«- 
Nîealae. secretar 
nai PjCR. Coc-

la Casa 
nr. 2 : 

copii în 
cum ni

— Apoi, ori se ține de carte, ori 
de sport. Amîndouă, nu 1

Nu credem că greșim afirmind ca 
o astfel de alternativă nu mai poa
te fi pusă (și deci, auzită 1) în ju
dețul Constanța. Și asta, în princi
pal, datorită autorității pe care 
și-au cucerit-o cele două școli spor
tive _ nr. 1 și nr. 2 —• deschise pe 
aceste meleaguri, cît și convingerii 
părinților că sportul ajută dezvol
tării și nicidecum nu influențează 
negativ intelectul. Așa că cele două 
școli sînt asaltate de candidați.

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 1 DIN 
CONSTANȚA a fost înființată în 
1954. Sediu propriu, bază sportivă 
mare, proprie, aproape 1000 de 
elevi împărțiți în peste 50 grupe 
cu cinci secții: volei, handbal, bas
chet, gimnastică, atletism — iată 
numai cîteva din atuurile acesteia. 
Datorită lor, n-a mirat pe nimeni 
că școala, mai precis elevii respec
tivi, au început să treacă pe răboj 
succese de seamă: unjțitlu de cam
pion republican — juniori II — la 
baschet fete; 4 titluri de campi
oane Ia atletism — junioare ; nume 
de elevi crescuți aici, deveniți spor
tivi cunoscuți ca : Vasile Dumitres
cu (atlet), Nadire Ibadula (handbal), 
Dorin Dumitru (baschet), Costel 
Cernat (box) ș.a.

Mult mai tînăr, cel de al doilea 
edificiu de acest gen : ȘCOALA 
SPORTIVĂ NR. 2 — CONSTAN
ȚA, înființată abia în 1970, aproape 
600 de elevi, în 37 grupe și 9 sec
ții : atletism, handbal, lupte, box, 
haltere, canotaj, rugby, fotbal și 
tenis de cîmp. Tînără școala, însă 
spațiul tipografic avut la dispoziție 
nu ne ajunge pentru a-i consemna 
toate rezultatele bune obținute. 
Patru titluri de campioni republi
cani la lupte (frații Mircea și Ale
xandru Neagu, Constantin Alexan
dru, Petre Blind u) ciștigate în 1971 
— șl tot de către ei. la categoriile 
respective — alte patru în 1972 ; 
un titlu republican la box (Al. Ml- 
rea, cooptat și în lotul R.S.R., de 
tineret); echipa de box. campioană 
a școlilor sportive; Ia fel cea de 
lupte greco-romane; 32 de elevi 
clasați între primii patru la cam
pionatele republicane de juniori 
(lupte, box, haltere și tenis de 
cîmp) — sînt numai cîteva din 
succesele mai de seamă, demne de 
a fi menționate.

,-T %*✓ %»✓ \*Z N»Z N»Z
“ ^I^~ ~ ~ *

dintele consiliului județean al orga
nizației pionierilor ; ing. loan Go
goașă, directorul tehnic al Trustului 
de construcții locale ș. a. — la mulți, 
foarte mulți.

Sînt toate motivele ca balonul oval 
să zburde zglobiu, vesel, în Constanța.
^»z -’C .>*£. -*<- yi -î*£-
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P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Nu cred că gresesc afirmind că 
primul nostru secretar, deși prins ir> multitudinea de p’obler.e social-econo- 
mice ale județului, este un adevărat pilon de sprijin al sportului constăntean 
Vă imaginați cite probleme are de rezolvat și, totuși, întotdeauna gâseste 
timp și pentru sport, pe care îl iubește. Cunoaște planurile noastre de muncă 
lunare, trimestriale, se interesează de realizarea lor; participă cctiv ta ședin
țele in care se analizează, periodic, activitatea sportivă ; „pune umărul" la 
dezvoltarea unor ramuri sportive ca de exemplu rugbyul ; a convocat toti fac
torii de răspundere pentru a discuta in cadrul comitetului județean P.C.R. pro
bleme de sistematizare a bazelor sportive, de înfrumusețare a celor eiistente ; 
este nelipsit de la importantele manifestări sportive".

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

privind sportul sătesc
® 580 de 

sportive au 
mul și respectiv 
al anilor 1971 și 1972.

duminici cultural — 
fost organizate în ulti- 

primul semestru

COBADIN!
Iată șapte litere care 

aduc în față num 
vestite din jucet 
trage faima ? în p 
rezultatele excelente p 
obținut in agricultură membru co
operativei agricole de producție 
respective, iar în al doilea riad_

— Spur.eți-ne o r*—»—»* din județ 
cu rezultate deosebite pe pian sp- r- 
tiv, am cerut vicepreședintelui 
C J.E.FS.. tov. Dumitru

— Cobadin, ni s-a 
prompt

Chiar îr 
poseam în comuna recomand a tâ . 
așezare cu circa 10.000 de suSete. 
Organizarea activii “ 
n-are nimic spectac 
comun. Există aici o 
tivă — Viitorul Cobadin 
te Maria Corncanu) 
tică. în special: fo 
voiei, tenis de masă, 
atletism.

Cu modestie ni se
— Păi, nu facem lucruri groza- 

e. Nu știu de ce v-au trimis la 
noi că doar sint și alții. E drept 
organizăm competiții, facem dumi-

La sediul C.J.E.F.S., discutăm cu 
tov. președinte Dumilru Ivan con
ținutul acestei pagini de prezentare 
a județului Constanța.

— Nu știu, ne spunea el. dar 
trebuie ne®pirat să scrieți despre 
„activitatea de aur* pe linie 
sport a pionierilor.

— Au o activitate bogată ? 
întrebat. Sint angrenați mulți 
sport ?

— Imposibil să dai un număr fi- 
indcă-s ca furnicile. Și îi găsești 
pretutindeni in întreg județul fă- 
cind mișcare, gimnastică, alergind 
după minge. Este minunată agita
ția asia a lor, permanentă.

Am urmat sfatul președintelui, 
ne-am documentat și conchidem ■ 
admirabilă activitatea sportivă a 
pionierilor de prin aceste locuri. 
Mai intii. după cum se știe, au con
tribuit din plin — prestînd ore de 
muncă voluntară sau strlngînd bani 
prin diverse acțiuni — la amena
jarea unei baze proprii cum rar se 
J»ate întîlni in alte orașe: „Par-

cui pionierilor" din Constanța cu
prinde : un teren gazonat de fotbal, 
un teren de minifotbal, pistă de 
atletism, cîte două terenuri de bas
chet. handbal, volei și tenis, o sală 
a sporturilor, un bazin de înot, o 
pistă de carting, popicărie, platfor
mă de aeromodele. bază nautică ș.a.

La sate, în comune, la orașe, 
pionierii sînt într-adevăr ca fur
nicile. Pretutindeni forfotesc an
grenați în jocuri cu mingea, 
excursii cu bicicletele, concursuri 
de carturi, drumeții, expediții ș.a. 
Pentru ei se organizează permanent 
competiții — „Cupa de ciocolată", 
„Cupa speranțelor", „Cupa primă
verii" ș.a. — și participarea este 
de fiecare dată masivă. în „Cupa 
vacanței", de pildă, au participat 
30 echipe la fotbal și minifotbal, 
24 de volei, 26 de handbal, 18 de 
baschet. 26 de echipe la orientare 
turistică, s-a înregistrat o bogată 
participare la șah și tenis de masă.

Cresc frumos, sănătoși și iubitori 
de sport copiii județului Constanța!

1 ,

DAR, NU NUMAI El
creșterea halterofililor • Membrii 
echipelor sale de juniori au cîști
gat în 1971 — 5 titluri de campioni 
republicani iar in 1972 — 7 tit
luri • Sportul halterelor este nou 
in județul Cuisiar.ta (doar 4—5 ani'. 
Prin munca sa. antrenorul pe care 
vl-l prezentăm, a pregătit un grup 
talentat de sportivi, dind lotului 
national 8 juniori.

CONSTANTIN OFIȚERESCU — 
antrenor de lupte libere la Școala, 
sportivă nr. 2 Constanta.

•Și-a ir.cep-A activitatea in oraș 
prin anul 1966. în 1968 doi din 
elevii săi — Nicolae Dumitru și 
lancu \ anghelici — deveneau cam-

- ’e seniori. • Din
tre juniorii crescuți de eL 13 au 
titlul de campioni republicani • A 
promovat echipa de lupte Tomitex 
în Divizia A.

CONSTANTIN MIH.AIL

•••

fesor de educație fizică la Școala 
sportivă nr. 1 Constanța.

• In fiecare an elevii pregătiți 
de el cuceresc cel puțin 4—5 titluri 
de campioni republicani la diverse 
probe atletice • Nume : Viurel Du
mitrescu (alergător de 100, 200 și 
400 ml. Ilie Victor (săritor de lun
gime și triplu salt) • In 1971 ti
nerii sportivi antrenați de el au 
stabilit 11 recorduri naționale de 
juniori • Posesor al unui palmares 
meritoriu deși este tinăr: 23 ani.

*
Așa cum se spune în titlul acestui 

materia], nu numai despre cei de 
mai sus ar fi trebuit să scriem. Ca 
ei. în județ mai sînt alți tehnici
eni sportivi conștiincioși. Din lip
să de spațiu, ne-atu oprit însă nu
mai la patru dintre ei. Dintre cei 
mai merituoși.baschet (băieți) și box — toate in 

divizia A, atletism, gimnastică, scri
mă — in divizia B. La finele anu
lui 1971, un număr de 550 sportivi 
legitimați.

— Cîteva din performanțele cu 
care se mîndrește clubul la clrma 
căruia vă aflați...

— Este imposibil să amintim de 
toate. Totuși, iată cîteva: la b-x 
— de mai multe ori titluri de cam
pioni naționali prin Ion Dinu. Tu
șile Pițu, Aurel Iliescu, Mihai Au
rel (seniori). Alexandru Mircea (la 
juniori) precum și titluri de vice- 
campioni; volei — echipa femini
nă a ocupat în general locuri frun
tașe in divizia A ; in anul 1972 for
mația de junioare — volei — a ciș- 
tigat campionatul republican ; pa
tru componente ale lotului republi
can feminin — locul II la campio
natele europene — au fost din clu
bul nostru; la rugby s-a făcut un 
salt valoric, avem centre de copii și 
juniori, dor jucători — Varga și 
Costenco — au făcut parte din e- 
chipa României care a cîștigat tur
neul F.I.R.A. ’72; la atletism s-au 
cucerit titluri de campioni republi
cani...

— Planuri de viitor ?
— Dorim să ridicăm nivelul per

formanțelor, să creștem noi sportivi 
de frunte ai țării. în afara acțiunii 
de pregătire a echipelor și sportivi
lor fruntași, menționez o ccțiune a 
clubului începută in 1971 : la toa
te secțiile — centre de copii și ju
nimi.

Primul este cel cunoscut de toa
tă lumea. Se rotește neîncetat tri- 
mițîndu-și razele In tnrfmplnarea 
marinarilor ce se îndreaptă spre 
portul Constanța sau îi trec prin 
preajmă. Al doilea, poate tot atît 
de cunoscut, este Farul, cel mai pu
ternic club sportiv din județ.
' Nu puteam discuta de sportul 

constânțean fără a face o vizită clu
bului amintit. Așa că. intr-una din 
zile, ne-am aflat în fața tovarășului 
Gheorghe Cavallioti, președintele 
acestuia.

— Ce ne puteti spune pentru pre
zentarea clubului ?

— Farul, ne-a răspuns cu ama
bilitate Gh. Cavallioti. are virsla 
de 12 ani — și S secții de perfor
manță: fotbal, rugby, volei (fete),

• în satele și comunele județului 
există 49 asociații sportive sătești 
și 120 asociații sportive școlare.

• în anul 1971 s-au organizat
877 acțiuni turistice (vizitarea lo
calităților de interes turistic din 
țară sau de peste hotare) la care 
au participat 23 425 de persoane.

• Campionatele
live se desfășoară în 40 de asocia
ții sportive de la 
cele din școli.

:.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!

asociațiilor spor-

sate și în toate

• In „Cupa tineretului de la sate“ 
— ediția 1972 — au fost 24 800 de 
participanți.

• Din calendarul județean : în 
12 centre se desfășoară campionate 
zonale sătești la fotbal, handbal, 
volei, șah, tenis de masă.

IA LOC DL CM: ÎNTRECERILE
Ni s-a atras atenția — pe tim

pul documentării — asupra unui 
aspect ce merită scos în relief : 
„La noi sc organizează foarte multe 
întreceri sportive internaționale, li
nele Sînt competiții mari, de inte
res major, ca <le pildă turnee in
ternaționale, altele sint organizate 
ad-hoc pentru a umple bugetul de 
timp al omului venit în vacanță".

Și. într-adevăr. preocuparea în a- 
ceastă direcție, activitatea depusă, 
este meritorie. La Constanta sau

în diverse stațiuni de pe litoral au 
avut loc turnee de primă mărime, 
unele devenite tradiționale : turne
ele internaționale de volei ale Ro
mâniei, competiții de baschet, ori 
box ; campionatele europene de 
haltere și fotbal, studențesc în acest 

sau întîlniri amicale : „Cupa 
a iV-a edi- 
sport — at- 
volei, lupte 
orașelor Is- 

concursuri

an. sau întîlniri
Mării Negre'1 (aflate la 
ție) la cinci ramuri de 
Ietism. baschet, fotbal. 
— cu reprezentanți ai 
tanbul, Odesa, Varna:

bilaterale cu sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia și Polo
nia (la popice, schi nautic, înot) 
ș.a.m.d.

în final o cifră edificatoare : în 
1971 — pe parcursul a trei Juni, 
adică al sezonului estival — în ju
deț s-au organizat 86 întîlniri in
ternaționale Ia 18 ramuri de sport. 
Și se pare că. după date prelimi
nare, în 1972 cifrele vor fi mai 
mari! t

pro-

Volei — sport îndrăgit în județ'
— pe podiumul Sălii sporturilor 

din Constanța Pagina realizată de Modesto FERRARINI 
cu sprijinul corespondentului județean Cornel POPA 

și al fotoreporterului Ion BUNGAU



Nr. 7145 5

MAI DEVREME DECÎT NE-AM PROPUS!
Adunarea generala a salariaților de la U.F.R.M.A. Codlea o hoiâril realizarea
Cincinalului în 4 ani și 3 luni, precum și reducerea cheltuielilor la 1 000 lei
producție-marfâ cu 3d,3 lei și a cheltuielilor materiale cu 29,5 Iei,

După ce în semestrul I își îridepll- 
nise planul de producție în proporție 
de 109 la sută, cu rezultate deosebite 
la toți indicii, Uzina de reparații din 
Brașov a hotârît de curînd, în adu
narea generală a salariaților, să rea
lizeze Cincinalul înainte de termen.

„Salariații uzinei — după cum a- 
firma ing. Gh. Galeș, directorul în
treprinderii — nu socotesc succesele 
de pînă acum drept o limită a posi
bilităților de care dispun, fiind hotă- 
riți să asigure valorificarea mai bună 
a potențialului tehnic și uman"...

In cuvîntul lor oamenii au ridicat 
numeroase probleme privind aplica
rea unor metode mai eficiente pen
tru organizarea producției. La che
marea comitetului de partid s-au fă
cut studii vizînd sporirea eficienței 
economice, privind reorganizarea 
fluxului tehnologic, îmbunătățirea 
tehnologiei de fabricație și a consu
mului de material la recondiționarea 
pompelor hidraulice cu o eficiență 
de un milion lei, studii privind re
cuperarea colectoarelor de la dema
rare cu 700 000 lei eficiență, studii 
privind reducerea consumului speci
fic, ca urmare a inițiativei „Micro-

reorganizarea 
îmbunătățirea

nul, gramul, secunda" cu o eficiență 
de 320 000 lei și multe altele.

Cu o mare responsabilitate a fost 
dezbătută și problema viitoarelor ca
pacități de producție, în mod special 
noua și moderna hala pentru fabri
carea pieselor de schimb pentru trac
toare și mașini agricole.

★
Spiritul înalt de responsabilitate 

promovat de Conferința Națională a 
partidului a călăuzit și discuțiile a- 
dunării generale a salariaților de la 
U.F.R.M.A. Codlea, care intr-un en
tuziasm colectiv a luat hotărîri im
portante pentru viitorul întreprin
derii : realizarea planului cincinal în 
patru ani și trei luni, precum și re
ducerea cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție marfă cu 36,3 lei și a cheltuie
lilor materiale cu 29>5 lei.

Faptele de pînă acum, care o si
tuează printre întreprinderile frun
tașe brașovene, exigența și responsa
bilitatea colectivă a comuniștilor de 
aici, ne fac să credem că în curînd 
angajamentele luate vor deveni fapte.

Mihai BÎRA

oțelarilor de la „Tractorul" șl „Hidro
mecanica", strădania lor de a da in
dustriei socialiste oțel cît mai bun și 
cit mai mult. Hotărlrile Conferinței 
Naționale a partidului au găsit un 
larg ecou șl In inimile oțelarilor de 
la cele două întreprinderi socialiste 
brașovene, determinîndu-i să-și spo
rească eforturile pentru a obține re
zultate în muncă și mai înalte. De 
altfel, cîteva cifre sînt pline de sem
nificație : la „Tractorul" oțelarii au 
dat peste plan, de la începutul anu
lui ți plnă In prezent, 690 tone de 
oțel lichid, iar cei de la „Hidrome
canica" 385 tone, dintre care peste 
300 tone oțel aliat.

BISTRIȚA; în ciuda tinereții lui, 
colectivul fabricii „Nettex" din loca
litate (a Intrat parțial în funcțiune 
abia în trimestrul prim al acestui an) 
se afirmă prin rezultate remarcabile 
în procesul de muncă. Astfel, la 
„Nettex" au fost realizate peste plan 
— pînă la această dată o cantitate de 
40 000 m.p. textile nețesute. în mo
mentul de față eforturile colectivului 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de aici se concentrează pentru a da 
în funcțiune noul obiectiv industrial, 
Integral, înainte de termenul stabilit 
prin planul de stat. Se estimează că 
în ajunul zilei de 23 August, „Net
tex" va intra în funcțiune cu întreaga 
sa capacitate de producție.

PITEȘTI: Colectivul Combinatu
lui de articole tehnice din cauciuc își 
propusese inițial să realizeze o pro
ducție suplimentară în valoare de 
10 milioane lei. Recent, însă, o dată cu 
punerea în funcțiune, înainte de ter
men, a noi secții șl linii de fabrica
ție, angajamentul de sporire a pro
ducției a fost modificat. Practic, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
aici vor realiza — pînă la finele anu
lui, o producție suplimentară în va
loare de 25 milioane Iei.

CIFRE.. FAPTE.
(Urmare din pag. 1)
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TINERII

NOU IN VERVA!DIN

RALIUL PRIETENIEI
general după două e-

BRAȘOV, 12, (prin telefon, de 
trimisul nostru). Etapa ă doua

2. I. Nartnik; 3. I. 
Cicbanu (Voința Plo- 
Elekeș — toți același

125-Combi, prezente in „Raliul
Foto: S. BAKCSY

Ia
______ __  _ ____ a 
Criteriului Tineretului, desfășurată 
simbătă dimineața, pe șoseaua Bra
șov—Sighișoara, între bornele kilo
metrice 1—41. 500, dus-întors. a 
fost o copie fidelă a alergării din 
ajun. La fel de animată, la fel de 
dinamică și încheiată cu aceeași
medie orară, de peste 40 km. Ten
tativele de evadare au tnoeput
chiar din start. Se rulează fără me
najamente. Primii evadați au fost 
Hoța (C.S. Mureșul), Fiorea (Șc. sp. 
3 Buc.) și Bortoczi (CIBO). Pluto
nul însă nu le lasă prea mari spe
ranțe. Vine din urmă, în iureș, și 
îi înglobează. Dar cadeții nu se 
descurajează. Alții și alții iși În
cearcă norocul. Continuu inregA- 
trăm noi și noi evadări : Gh. Tu
dor (Steaua), I. Nartnik ți N. 
Weingand (R.D.G.). Elekeș (Steaua). 
Marton (C.S-M. Cluj), Nagy 
ua), Hianu (C.S. Brăila). Și 
plutonul se întinde, ca apoi

(Stea- 
astfel. 
să se

regrupeze din nou și toate acestea, 
într-o goană rare face cinste tine
rilor sportivi pe care îi urmărim. 
Ultima tentativă, consemnată cu 
numai 11 km înainte de sosire, a 
lui Wangang ți C. Cristea (Meta
lul Plopeni), pe care o consideram 
că se va solda eu succes, nici ea 
n-a avut sorți de izbîndă. Cu puțin 
timp înainte de sosire, plutonul se 
reface, iar victoria a fost decisă, 
din nou. Ia sprintul final. Mai re
pede jie picior". Valentin Ilie (C.S 
Bră.la) trece primul linia de sosire

Clasament: 1. V. Iile — a parcurs 
81 km in lh59:40. Medie orară : 
40.6>>3 km ; 
Nagy; 4- ■* 
ieșli); 5. 2 
timp

C^samen
taoe : L V- Cie <CbS. Brăila) 3h58:20 
X I. Nartnik (R.D.G.) ; 3. L Nagy 
(Steaua); 4. A. Ciobanu (Voința 
PîoieșO; 5. K Zoxtan (Steaua) — 
totf aceiatimp; 6. M. Weingar.d 
GLD.GJ ÎL53^5 ; 7. C Cristea (Me- 
•ril-' PtopeoD 3h5S J7 ; 8. N. Bor- 
cea <Pur?rii Constanța) 3h58:42 ; 9. 
G Martoc fCS-M. Cluj) : in. C Vi- 
xnu (CS. BriLa) — același timp.

ȘTEFANESCU

Două din noile, autoturisme Polski 
Prieteniei — Stomil"

a trecut prin țara

STOMIL“

noastră

țară
125,

pe baza unui contract cu cu- 
_ fabrică italiană de automo- 
echjpate cu anvelope poloneze

Poionia 
noscuta 
bile, ecill|jai« vu anwivpc 
radiale 175 SR/13 și 165 SR/13, an
velope care, cu toate că nu sînt spe
ciale pentru raliuri, s-au comportat 
fără reproș. De remarcat că între 
cele 21 de autoturisme, sint 10 ma
șini Polski Fiat 125 — Combi, o 
premieră europeană chiar1 pentru 
firma Fiat, întrucît nici în Italia 
acest tip nu este intrat în producție. 
In afara celor două tipuri de mașini 
prezente în „Raliul Pricto-:~! v*“ 
mil", L. __i 
construiesc încă, 16 tipuri 
Fiat (echipate cu motor de 
printre care — ambulantă 
pentru marfă, autoutilitare 
der, tipul taxi etc. precum 
șină standard, 
sko Biala, în 
funcțiune la sfîrșitul anului 
plex de cinci uzine în care se vor 
construi mașini de sport Polski 
Fiat 126, cu motor de 600 cmc.

înainte de a lua parte la acest ra
liu, automobilele, ca și anvelopele 
„Stomil", au mai fost verificate și 
cu prilejul altor compot1 ții de acest 
fel, ca de pildă Raliul Stomil, orga
nizat în Polonia, în regiunea sub
carpatică, raliu de o foarte mare 
dificultate (din cele 160 de autotu
risme plecate în cursă, doar 30 au 
trecut linia de sosire !) și Raliul 
Pncumant, în R.D. Germană. „An
velopele radiale Stomil și-au dovedit 
și acum, pe serpentine, o adeziure 
foarte bună, chiar pe ploaie. Și a 
trebuit să facem față unor ploi foj'rte 
puternice atît pe teritoriul 
cit și în România", ne-a 
Zdzislav Florsch, unul din 
panji la raliu.

Stanislaw Bolimowski și

Zilele trecute au intrat in 
21 de autoturisme Polski Fiat 
participante Ia „RALIUL PRIETE
NIEI — STOMIL". Raliul, organizat 
în colaborare de Uzinele de automo
bile Polski Fiat, Uzina de anvelope 
„Stomil", de firma „Polsport" (o 
centrală industrială pentru echipa
ment sportiv), îmbină caracterul tu- 
ristic-sportiv intrinsec, cu cel co
mercial.

— De altfel, raliul acesta, ideea 
lui. s-a născut în România, Ia Brașov, 
ne spunea conducătorul caravanei 

poloneze, ing. Tadeusz Andrysiak. 
directorul laboratorului central de 

anvelope din Poznan. Astă-iarnă am 
fost in România Ia o consfătuire 

privind industria anvelopelor. To
varășii români, in speță cei de Ia 
Uzina de anvelope Victoria Florești, 
au propus, atunci, pentru a ne cu
noaște mai bine și în afara relații
lor stricte ..pe linie de producție, 
să organizăm on astfel de raliu. Și 

propunerea tradusă in fapt, 
i ce an» luat legătura și cu uzi- 

de anvelope din alte țări »o- 
cialtste: „Vidin" — Bulgaria. ,.Pi- 
rof — Iugoslavia, „CordaFc" — Un
garia. .ătarum- — Cehoslovacia și 
„Pr eumant" 
toate le 
cn prilejul 
ia Florești

VASILE TEODOR 
INVTNGATOR IN „CUPA 

CIBO"
BRAȘOV, 12 (prin telefon de U coees- 

ponilentul nostru).
Ultima etapă a seniorilor <hn eaăr-J 

.Cupei CIBO", desfășurată pe ruta Bră- 
șov — Rupea — Brașov — Poiana Brss 
a fost mult mai animată șl aceas’a da
torită în deosebi steiistului Co.isixa:in 
Gontea, care, pe prima parte a 
a făcut o cursă de unul singur. 
bine de 5o km. Plutonul a r. .-- nie. reușind aproape de gara Rupea aă-1 
prindă pe ..fugar", cane are insă, cel 
puțin, satisfacția de a Ii contribuit a 
dinaminizarea cursei, cfștigind Ia ac-— Iași timp și sprinturile dir. con.una M1 - 
ruș. în Poiana Mică, se desprinde dintre 
ei Vasile Miu, care cîștigă etapa, la o 
diferență de 23 secunde de restul plu»- 
milui fruntaș.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1.__
Miu (Dinamo) 4h 03«, 2. Nleolae Daand

Pascale 
no». Cr. 
(Votata), 

fOBSUN». 
tOUmpUL

— Prieteniei—Sto- 
în uzina din Varșovia se mai 

' de Polski 
1500 cmc), 

sanitară, 
cu frigi- 
și o ma- 
La Biel- 
intra în 

l un com-

v-«-rTTÎ j’VtTUTVI frwȚFwîiuI 

de zbor fără motor
ZOLTAN NAGY 

PRIMUL LOCNUMEROASE JOCURI*

Vasfle

GRUIA

Var-O prezența inedită în Divizia A :

CONSTRUCTORUL SUCEAVA

*
Bițîeea_

IAȘI 12 
XV>»

AMICALE INTERNAȚIONALE

Au trecut 10 ani, de cînd, în mu
nicipiul Suceava, a luat ființă 
ma echipă de r_„L, . “N— 
TORUL, Sprijinită de cîțiva 
ziaști și pasionați ai acestui

Din 1970, la conducerea tehnică a 
venit prof. Alexandru Ștefu. cunos
cut promotor al rugbyului pe aceste 
meleaguri, un activist sportiv cu o 
remarcabilă ținută morală și profe-

, a luat ființă pri- 
rugby : CONSTRUC- 

entu- 
sport,

ASTĂZI

te în

FINAL

Jo-

în concurs. Apre- 
Istrate trage ade- 
terenul unde evo-

10—6.
*

PENNSYLVANIA

SPERANȚELOR"

Jalați) care pare 
bas tonul cu care

Activitatea de pregătire a divizio
narelor in vederea apropiatului cam
pionat, a intrat în faza finală. In 
aceste opt zile care ne mai despart 
de prima etapă, ele susțin frecvent 
și la intervale scurte partide amicale. 
Astăzi au loc o serie de asemenea 
partide și anume :

TÎRGOVIȘTE : SPORT CLUB— 
SEL. GHANA. Prezență inedită, se
lecționata olimpică a Ghanei, fina- 
î stă la J.O. de la Milnchen. Oaspe
ții au sosit vineri în țară cu cel mai 
bun lot al lor, ceea ce constituie o 
garanție a reușitei meciului de azi.

PITEȘTI : F. C. ARGEȘ—HAPOEL 
BEERȘEBA. întîlnirea are loc dimi
neața la ora 11.30. întîlnire atractivă 
cu o formație valoroasă, de primă ca
tegorie. Miercuri, Hapoel a jucat la 
Buzău cu Gloria și a pierdut cu 1—0, 
în urma unui penalty.

CONSTANȚA: FARUL—SC KARL 
MARX-STADT. Oamenii lui Em. Ha- 
șoti au posibilitatea să-și verifice 
potențialul contra unui adversar 
?are-i va solicita la maximum.

BUCUREȘTI : PROGRESUL—SEL- 
8AD HARZBURG (R.F.G.) Jocul, 
Interesant, are loc pe stadionul din 
itr. dr. Staicovici, începînd de la ora 
10. El va fi precedat, de la ora 9, 
dar pe un alt teren, de o întîlnire în
tre formațiile de handbal ale celor 
două echipe.

BACAU : SPORT CLUB—NIJMEH 
BEIRUT. Băcăuanii s-au înapoiat vi
neri din U.R.S.S., unde au susținut

trei partide amicale (0—3) cu Ararat 
Erevan, 2—4 cu Spartak Ordjonikidze 
și 2—2 cu Torpedo Kutaisi).

CLUJ : UNIVERSITATEA—N.A.R. 
ALGER. Studenții susțin acest joc la 
trei zile după încheierea turneului In 
Cehoslovacia. în ultimele două me
ciuri, „U“ a cîștigat cu 1—0 (Uifă- 
leanu) Ia 2SNP Ziari șl 7—2 la o se
lecționată regională, In localitatea 
Podbiel (Barbu 3, Soo 2, I. Munteanu 
și Anca).

în cursul sâptămînii trecute s-au 
disputat alte cîteva jocuri interna
ționale amicale : CT.R. Cluj—Egye- 
tertes 1—6, Politehnica Timișoara_
N.A.R. Alger 4-9, I.M.I.X. Agnita— 
F. C Alibunar (Iugoslavia) 1—L Gaz 
Metan Mediaș—F.C. Alibunar 1—1. 
Oltul Sf. Gheorghe— V.TAK. Bekes- 
csaba 2—2, Girondin, Bordeaux— 
U.T.A. 2—0.

(C.S. Mureșul) 4h 04:18, 3. V.
(Steaua), 4. V. Teodor, (Dinar: 
Tudoran (Steaua), C. Ciocan 
V. Râțoi (Voința), I. CerneaP. Drâgan (Voința), Fr. Gera __
și S. Sudrtu (Olimpia) — toți in aceîaș; 
tâmp cu N. David.

Vârând în primul pluteai, Vasîie Teo
dor Își menține avantajul creat ia pri
ma etapă, ieșind învingător In proba 
rezervată seniorilor și tineretul^, dn 
cadrul RCupei CIBO".

Duminică dimineață are loc 
probă a „Cupei CIBO" — cea 
veteranilor — cu startul la ora 
șeaua spre Hărman.

Carol

Pe iaci 
k*). k

sport Tt:

- Bulgaria, 
.CordaFc" — 

Cehoslovacia 
R.D. Germană. Pe 

vom cunoaște și mai bine 
acestui raliu. Uzina de 
am si vizitat-o.

nterlocutorii no
ii a plecat de la 
t, urmlnd ca la 
oc sosirea, după 

de 7500 
Lvov

mai ieftină. 
Silezia, va

tru), 29 ani, linia a III-a ; L. Brumă 
(ing. agronom), 27 ani, linia a Iî-a : 
C. Maxim (lăcătuș), 29 ani, pilier; 
A. Horobăț (lăcătuș), 27 ani, fin 
Ii-a ; A. Gașpar (ing. agronomi „CUPA

ÎNCEPUT TURNEUL

ziaristul 
Wlodzimierz Liksza de la cotidianul 
varsovian ..Express Wieczorny'", 

r.e-au vorbit despre simpatia cu care 
a fost Intîmpfnată caravana în țara 
noastră. Intrat prin nordul Moldo
vei, pe la Șiret, șirul celor 21 de 
autoturisme și-a continuat drumul 
pe Ia Suceava — Piatra Neamț — 
Roman — Bacău — Buzău — Florești 
— Ploiești — Snagov, a vizitat Bucu- 
reștiul și s-a îndreptat apoi spre 
Constanța Și Litoral, după care va 
trece în Bulgaria, unde Varna va fi 
prima oprire.

Mircea TUDORAN

COLLEGE

mod deo- 
J ri o se-

Miercuri, la ora 17,30, se va des
fășura, în sala Progresul din Capi
tală, întîlnirea amicală dintre echi- 
pele masculine de baschet St. 
seph College Pennsylvania. 
Philadelphia, și I.E.F.S.

In continuare, baschetbaliștii 
S.U.A. vor evolua la Cluj.

DORU GROPȘAN (14 ANI)

Constructorul a dovedit de la un se
zon la altul o creștere valorică apre
ciabilă, ajungînd ca anul acesta să 
participe și să cîștige turneul de ba
raj pentru promovarea în Divizia A.

■

1 :06,4 LA 100 M SPATE

corcs- 
rezul- 

a
REȘIȚA, 12 (prin telefon de la 

pondentul nostru județean). Două r 
tate Se desprind din întrecerile zilei 
doua a campionatelor naționale de In 
pentru copii. In proba de 100 m spate, 
Doru Gropșan a realizat 66.4, iar la goria B, Holger Habetler a înotat aceeași 
distanță în 1:12,7 — rec. național. Re
zultate tehnice : «COPII B — 200 m liber (f) : ANGELA 
VAMOȘI (Crișul) 2:38,4. Mihaela Costea 
(C.s.s.) 2:43,1: 200 m liber (b) : H. NE- GRÂU (Crișul) 2:26,9, M. Mandache <Fe- 
trolul) 2:27,4: 100 m spate, (I): MARTA 
TAVASI (Crișul) 1:20,0, Carmen Bunaeiu 
(Șc. sp. Sibiu) 1:22,6; 100 m spate (b) : 
H HABETLER (Șc. sp. Timiș.) 1:12,7 — 
record, Ad. Alexandru (Petrolul) l:1" ’̂- 100 m delfin (f) : MIHAELA GEORGES-

CU (Petrolul) 1:20,8, Carmen Călin (Pe
trolul) 1:23.7: 100 m delfin (b) : ȘT. 
MITU (Dunărea) 1:15,2, H. Negrău 1:16,2; 
4x200 m liber (o) : CSM Cluj 10:43,8:

COPII A — 400 m liber (f) : CATALI
NA PANULESCU (Petrolul) 5:14,7 (r.p ), 
Ildiko Horvat (Crlșul) 5:15,0 (r.p.); 400 
m liber (t>) : I. SVEȚ (Șc. sp. 2) 4:52,9 
(r.p.), Ad. Popovici (Petrolul) 4:58,9 ; 100 ni spate (f) ; MARIANA GIURCĂ 
(Șc. sp. Reș.) 1:17,5, Edit Fuel (Șc. sp. 
Reș.) 1:19,0; 100 m spate (b) : D. GROPȘAN (Șc sp. Reș.) 66,4 (r.p.). D. Aldea 
(Petrolul) 68,7 (r.p); 100 m delfin (f) : 
MINOLA VASILIADE (Rapid) 1:17,2, 
Domnica Dumitru (Petrolul) 1:21,0; 4x200 
m liber (b); Șc. Sp. 2 9:40,3.

Do»u C.LÂVAN

sională. Echipa a suferit schimbări 
structurale, a fost întinerită, a pri
mit O orientare tactică modernă, o 
pregătire fizică și tehnică corespun
zătoare. Astfel, în 15-le care a activat 
în campionatul 1971—1972 al diviziei 
B, Constructorul Suceava a promovat 
și utilizat șapte juniori. Comportarea 
echipei a fost constant bună, jucă
torii dovedind calități fizice bune, o 
pregătire adecvată, voință, putere de 
luptă exemplară, disciplină și corec
titudine pe terenul de sport ca 
societate.

Din rîndurile formației s-au 
cat cîteva talente rugbystice 
bile, ca de pildă Ștefan Ionescu, 
ponent al echipei naționale, care a 
participat la turneul F.I.R.A., junio
rul Marcel Cojocaru, selecționat în

' \ : juniori a țării, o autentică

și în
ridi- 

nota- 
com- .

' echipa de 
speranță.

Vacanța 
mică. Sub 
trenor, un 
pregătesc cu asiduitate. Iată, de alt
fel, în fotografia alăturată, o parte 
din efectivul echipei. De la stingă la 
dreapta, sus: prof. Alexandru Ștefu; 
I. Lupașcu (instalator), 26 ani, pilier ;
M. Cojocaru (elev), 17 ani, pilier ; 
Șt. Ionescu (elev), 19 ani, pilier ; Gh. 
Hiloti (matrițer), 25 ani, linia a Il-a ;
N. Croitoru, căpitanul echipei (mais-

noii promovate a fost 
îndrumarea aceluiași an- 
lot de 27 de jucători se

ani, linia a III-a Petriuc
19 ani, linia a III-a ; ing. Aici. B» 
rac, președintele secției de 
Jos : M. Zamfir (lăcătuș), 30 ani. 
daș ; N. Senic (prof. ed. firii, 
ani, centru ; Gh. Tobescu —.e 
terinar), 26 ani, aripă ; M. PI 
(elev), 19 ani, mijlocaș la grâr 
V. Diaconu (tehnician), 32 ani, 
caș la grămadă ; Gh. Cernătean 
stalator), 23 ani, mijlocaș la gri 
I. Alexiuc 
I. Bedicov
P. Panait (electrician), 22
A. Vasiliu 
deschidere.

In sînul echipei 
mult, încrederea, 
cu cit în biroul secției sint pa . 
ai acestui sport, ca de pildă : 
Alex. Manoliu și prof. Eugen P 
— președinți de onoare, ing. Airri 
Moldovan, președintele 
sportive Constructorul, 
Barac — președintele 
rugby.

îndrumarea și sprijinul C. 
Suceava sînt substanțiale, e.e 
frîngînclu-se și în activitatea 
tică din județ, care, din a 
cunoaște o puternică dezv

(chimist), 26 ar
(tehnician), 29 a
(elev), 19 ani miji

domnește cr 
cu atit mai

C. ALEXA — coresp juc-.i-

irăcați 
pionieri, 

pare : de la 
fost înscrise 

U ea —a -cnugurală. s-a ajuns la 
pesw SM de formalit in „Cupa Spe- 
raate-l r'-'.Tt d are care 18 au 
răzaas fe cjrsa pentru cucerirea

• Tată și 1 
etalai arbitru 
sea cu ochiul 
luează echipa Școlii generale din 
Tr. Roșu (Sibiu). în care joacă și 
băiatul său, Pompiliu.

• Cele 18 echipe finaliste au fost 
împărțite în patru grupe. Echipele 
Șc. generale Curcani (Ilfov), Șc. 
generale nr. 8 Tîrgoviște (Dîmbovi
ța). Șc. generale Gherăiești (Neamț), 
Șc. generale Tr. Roșu (Sibiu) au 
cîștigat seriile respective, calificîn- 
du-se în turneul final, care se va 
încheia duminică, la prinz. Iată 
primele rezultate: Șc. generală nr. 
8 Tîrgoviște — Șc. generală 
Curcani 11—6, Șc. generală Tr. Ro- 
?’J — Șc. generală Gherăiești

ETAPA A III-A A 
CAMPIONATULUI MUNIGPAL

DE ÎNDEMNARE
Azi, de la ora 9, pe circuitul din 

str. Maior Coravu, se va disputa 
etapa a III-a (semifinală), ccntîr.d 
pentru campionatul municipal de 
îndemînare automobilistică. Vor 
participa alergători consacrați și în
cepători, făcîndu-se două clasamen
te Printre consacrați se va numă - 
ra și cunoscutul campion Eugen 
Ionescu—Cristea, cîștigătorul etape
lor precedente.

Concursul va consta dintr-o cursă 
contra cronometru (slalom printre 
jaloane, combinat cu garări, parcări 
și mers cu spatele), clasamentul fă
cîndu-se după timpii realizați, din 
care se vor scădea eventualele pe
nalizări.

ANUNȚ

Secretariatul Școlii de spe
cializare postliceală de antre
nori aduce la cunoștința ele
vilor anului I și II, de la sec
țiile serale și fără frecvență, 
că examenele de corijență și 
animările se vor ține la Bucu
rești între 5—10 septembrie 
a. c.

Pentru examenul de absol
vire, elevii anului II se vor 
prezenta între 10—15 septem
brie a.c.

(Urmare din pag. 1)

6-lea TÎRG DE MOSTRE

„23 
de 
ale 

Bucu-

toare — angajate și ele în insufle- 
țitorul angajament al ’ ’ - - • -
4 ani și jumătate — ce concură la 
crearea bunurilor de . . ”
nia îmbunătățirii aprovizionării popu
lației cu mărfuri de calitate, așa 
cum a trasat secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ca orice vizitator, intrat pe aleea 
principală. Pavilionul Central ne-a 
atras ca un magnet. O dată ajunși 
însă în preajma acestuia, privirea 
ne-a fugit in dreapta rotondei-gi- 
gant, ca un adevărat conducător auto 
ce ne aflam. în fața Pavilionului P, 
ca o carte de vizită se afla® zeci 
de autoturisme Dacia 1300. Așa îneît 
curiozitatea celui ce străbate țara 
pe patru roți a învins atracția Pa
vilionului Central (recomandat de un 
caleidoscop de produse) și am popo
sit la Pavilionul Ministerului 
triei Construcției de Mașini

cincinalului în
consum, pe li-

indus- 
unde, 

sub egida I.D.M.S., ultimul tip ai 
o

Dominată
FOTBAL. Stadionul 

August", de la ora 18 și 
la ora 20 : jocurile finale 
„Cupei Municipiului 
rești".

GIMNASTICA. Demonstra
ția loturilor olimpice : sala 
Fioreasca (de la orele 15,30 
și 19,00).

MOTOCICLISM. Stadionul 
Metalul, de Ia ora 10: con
curs internațional de dirt- 
track.

autoturismului românesc este 
blemă în acțiune.
Grupul de autoturisme Pitești și Uzi
nele 6 Martie Zărncști, incinta con
stituie o invitație la drumeție. Și nu 
atît prin decorul montan imaginat 
acolo, ci prin măiestria cu care „ac
torii" principali — autoturismele și 
bicicletele — îți transmit această 
invitație, încrederea că pot fi niște 
ghizi de autentică capacitate teh
nică pe orice drum ai dori. Iată un 
nou prototip al uzinei din Pitești : 
„Dacia 1.300 Lux". Ce arc în plus? 
Faruri proiectoare, far-stop pentru 
mers înapoi, cauciucuri radiale sport

em-
de

(cu o mai mare suprafață de con
tact cu solul), frîna de mină modi
ficată, aparat de radio și... instalație 
pentru frigider în port-bagaj ! In ju
rul noului prototip (elegant prezen
tat) vizitatorii dau roată și specia
liștii uzinei producătoare înfățișează 
cu mîndrie caracteristicile autoturis
mului românesc.

Vizavi, cochete ca niște domnișoa
re gata de primul bal (curtate, bine
înțeles, de admiratori!) ultimele ti
puri de biciclete. Mici bijuterii de 
turism pe două roți, pentru băieți 
și fete, cele trei tipuri de „Pegas" 
(care vor costa sub 1000 lei și vor 
apare în acest an pe piață) au în 
plus frină de mină și sonerie față 
de suratele lor „Kent" ce urmează 
să se exporte in S.U.A. Alături de 
ele „Pegas“-ul demontabil, pentru 
camping și cel Standard (ce va fi pe 
piață în acest an) se adresează tutu
ror vîrstelor. Iar pentru- cei ce vor 
să facă tranziția de la pedală la 
motor — „Mobra 50 Super", ultimul 
tip al motoretei românești.

îndreptîndu-ne pașii spre pavi. 
lioanele destinate industriei locale, 
ne-a ieșit în cale un arc de spălare 
a autoturismelor, construit la între
prinderea „Precizia" București. Ho- 
tărît lucru., automobiliștii sînt în a- 
tenția creatorilor de bunuri de con
sum 1 Și ca lanțul acestor constatări 
să se încheie cu brio, la standurile 
industriei locale, „Electrometal" Ti
mișoara expune o rulotă pentru au
toturism (preț estimativ 3 700 lei), 
iar „Automecanica" București un gea
mantan port-bagaj auto (încape o 
garderobă întreagă !), produs nou, ce 
va apare în anul 1973. rod al „Con

cursului vacanței". Chiar si „Arth>- 
met" Sibiu, a cărui specie.:.. . 
marochinărie este probări prin -ri 
dul său (vînătorii au ce găsi ac 
ținut să fie prezentă prin huse z = 
volan „Dacia".

„Atlas" nu ține in spinare num®: 
globul pămlntesc, ci și v ..
din producția de Incălțâmir.'.e :<*- 
tru sport. Aspectuoase ghete de ti
chet și semibaschet, intr-o ccnsac- 
nație inedită de culori vor fi ia - - 
merț în trimestrul I ’73. Să sperrir. 
că vor fi trainice, cel puțin ca ce e 
ale tradiționalei „Finea- Drâgâșsn^. 
marcă deja apreciată. O gamă va
riată de produse pentru multe d >- 
cipline sportive (toioai, atieti„<». o**x 
lupte, schi, patinaj, alpinism etc. 
expune in cadrul standiuai Centralei 
industriei pielăriei și incălțilia- 
tci Cluj, fabrica de articole c*ort 
Reghin. Din păcate, î.-.să, expona
tele nu au putut fi însoțite de expli
cațiile dorite de miiie de vhntatori 
ce au zăbovit aci în ziua deschiderii 
din cauză că fabrica 
reprezentant autorizat.

Sportul, mișcarea in aer liber, 
grementu] — adiacente 
sare omului contemporan — n p»t 
ieși din sfera preocupării mtxuar 
bunurilor de consum din țara nnas- 
tră. Cel de al VI-lea Tîrg de aaas- 
tre — amplu dialog intre reprezen
tanții producătorilor și 
tUlui, sub oebii celor 
controlori de calitate, 
cumpărători — este o 
cest sens. Să așteptăm 1973 cu spe
ranța îndreptățită că exponatele vor 
parcurge în timp util drumul spre 
magazin».

Tr. IOANIȚESCU

AZI, DIRT-TRACK PE 
STADIONUL METALUL

Aș vrea 
șah prin

i a stirnit un deo- 
□ rindul unor unități 
Dovada : oiniștii din 
Sibiu) și Gherăiești 

iduși de directorii 
din comunele res-

ectorii și antreno- 
stad ionul „1 Mai“ 

ățătoarele Smarandița 
generală nr. 1 Olteni 
i) și Maria Stanciu 
Țițiești-Arges), ale că- 

-au numărat printre 
jocurilor preliminare, 

mai mic oinist. și la pro- 
Ia figurat, este Costică Stan

li J

'>2. !
rr •— ir "*• •*ger. eraia

Jr ech::pe s-
robitor..sie.e

După ce au evoluat vineri la Si
biu. participanții la concursul inter
național de dirt-track se vor în
trece azi, în Capitală, pe stadionul 
Metalul, în cadrul unei reuniuni 
revanșă.

Evident, față de disputele de 
acum două zile, concursul de azi 
va căpăta un plus de atractivitate. 
pe de o parte învingătorul dorind 
să-și reediteze succesul, iar secun
danții săi să obțină victoria.

Lista de concurs va cuprinde a- 
ceiași alergători. Reamintim nume
le cîtorva dintre ei : I. Bobilneanu.

campionul țării, Gh. Sora, I. Mari
nescu și C. Voiculescu, dintre spor
tivii român:, H. Zito și S. Pitka 
(Polonia), M. Lauseger (Austria), P. 
Iliev (Bulgaria) și I. Berki (Unga
ria), dintre oaspeți.

întrecerile de pe pista de zgură 
a stadionului Metalul se vor derula 
pe durata â 20 de manșe, fiecare 
concurent trebuind să participe la 
cite 5.

Primul start, se va da la ora 10. 
iar arbitrii reuniunii vor fi Euaen 
Pleșa și Andrei lliașcu.

DU

aut

avet. an

cei ai comsr- 
mai exigenți 

masele de 
dovadă in »-

IULIU TOP AM. GHERLA. „îmi place Și 
sudiez șahul. Aici, însă, nu prea am cu 
cine juca. fiindcă, fără să mă laud, cîș- 
»ic toate partidele. Sînt, de altfel, cam- 
păonu] Liceului „Petru Maior”, 
să mă înscriu Ia un concurs de

corespondență, adversaridar puternici. Adresindu-mă în 
sens Federației române de șah, 
primit nici un răspun. Mă ajutați dv. 
Bu. nu. Dar Federația, da ’ Adresați-vă, 
dec!, din nou, forului de 
irtmițînd și timbre pentru răspuns, Ga- 
rar.-.ez eu că, de data aceasta, veți avea 
succes. Dacă nu, jucăm noi doi !

KECULAI DASCATvU, COMUNA BOG- 
DANEȘTI. Jucătorul care a executat lo- 
v;tura de la 11 metri, poate relua mingea, 
dacă ea a fost respinsă de portar. Dar 
nu-i mai bine să tragă direct în plasă ? Scap $i eu de Întrebări !

IOSIF POPISTER, COMUNA FEL- 
DBOARA. Aveți o... reclamație. în in- 

’ LZeeaiui teoretic din comuna cțv. = â—-enajat un teren asfaltat, pe care
:-ca foarte bine și tenis. Ti- 

in ultimul timp, foarte 
■ndt această disciplină, dar, degeaba : 
ta flMCMtae nu se găsește o plasă de 

Desigur, le-am putda face o 
L ceîor de la I.D.M.S., să ne țină 
T>--- r.u putem ignora un ama- 

. nu prea a. fost bătaie 
tenis l Acum, tenisul

nsvăzuți* acest 
n-am

specialitate,

a intrat în categoria sporturilor
mai populare, așa că va trebui să existe 
o preocupare pentru crearea unor con
diții de practicare a acestei discipline, 
de către un număr cît mai mare de tineri și... vîrstnici. Răspunsul meu, știu, 
nu vă încălzește. Dv. vreți soluții imediate. Pînă vă va veni întrajutor 
I.D.M.S -ul, recurgeți la o plasă impro
vizată. De altfel, știți că, la tenis, nu 
trebuie să trimiți mingea în plasă, ci peste plasă. Aproape că nici nu e ne
voie de ea...

MARIANA l. IONESCU, BAlCOI. Pre
supun că sînteți, foarte tînără. Ca atare, 
n-are rost să fac pe criticul literar, pre- 
supunînd, de altfel, că nu aveți ambiția 
de a deveni o a doua Ana Blandiana. 
Dar. aveți o inimă caldă : „Cupa Davis, 
eu a? vrea / S-o cîștige țara mea /. De 
aceea, eu urez / Tenlsmanilor succes 
Oricum, mimați dat o idee : o să le fac și eu o poezie !

LUCIA și CRISTINA PALTIN, BUCU
REȘTI. „I-am dedicat lui Petre Sandor 
o poezie foarte scurtă, dar foarte reu
șită, după cum spune mama4*, tncă o 
dovadă că mamele sînt niște ființe admirabile !

ION SONEA, SIGHIȘOARA. Vă răs
pund dv. și altor cititori care au vrut 
să știe același lucru: în meciul ca Ceho-

slovacia. Râducanu l-a. 
lui Kapcovici, cu piciorul, nu 
Găsiți Că n-a fost... nolitlcOS 7

nun* : 
------U piiS

mingea 
cu mina.

VASILE POPESCU, BUCUREȘTI. „Am 
auzit că fotbalistul Boc va pleca de la Rapid, la Steaua, în schimbul echipei 
de tineret-rezerve a Stelei, care va fi transferată la Rapid". F.u am auzit că 
rapidlștlj au cerut, pe deasupra, șl două 
duble de porumb !

CONSTANTIN ROȘU, FILIAȘL 1. Iată 
echipa care a evoluat în medul final al 
Turneului U.E.F.A. 1962 ; în fața Iugo
slaviei (scor 4—1): Suciu — Pal, Pe- 
tescu, Răcelescu, Jamaischi, D Popescu 
— Matei, Dumitrlu II, Voinea, Ghergheli, Haidu. 2. Sînteți un învins în rămășagul 
angajat : Pavlovici n-a jucat în nici 
unul din cele 5 meciuri susținute de reprezentativa de juniori a României, in 
1962, în cadrul Turneului U.E.F.A. El 
avea să fie unul dintre componenții 
echipei Viitorul, alcătuită, în general, dintre foștii „uefiști".

PETRU COHIS, COMUNA RĂCHI
TELE. Dacă portarul atinge mingea cu 
mina, In afara careului de 16 metri, co
mite henț, ca oricare jucător de cîmp, 
și aste sancționat cu o lovitură liberă 
directă de pe locui unde a fost comisă infracțiunea.ANDREI UJLAHI. REȘIȚA.
(Metalul) Hunedoara a luat parte 
două ediții a.c can,^„O4ie>iui„i diviziei zi, 
la fotbal : 1954 și 1960-61. Prima retro
gradare a reprezentat o sancțiune dis
ciplinară a forului de resort. La cea de 
a doua au fost de vir.l punctele. Au fost puține !

PETRE CODRA, COMUNA FERICEI 1. 
Da. 2. „o rezervă, după ce a înlocuit un 
Jucător, Se accidentează. Ea poate fi În
locuită cu cealaltă rezervă?". De ce nu? 
Dar cu aceasta, capitolul înlocuirilor s-a 
încheiat, in meciul respectiv.

Corvinul
... ,__  laale campionatului diviziei A,

Ilustrații : N. CLAUDIO



ASTĂZI, PE LACUL BEETZ
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FINALELE C.E. FEMININE DE CANOTAJ
• Schifistele românce vor

BRANDENBURG, 12 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Ziua de sîmbătă a constituit pentru 
majoritatea concurentelor un „tem
po" de relaxare. Spunem acest lucru 
deoarece pe programul celei de a 
XlX-a ediții a campionatelor europe- 
feminine de canotaj a figurat doar 
o singură întrecere, semifinalele pro
bei de schif simplu, unde au fost în
scrise inițial cele mai multe partici
pante (16). Repaus binemeritat pen
tru competitoarele din celelalte patru 
probe — care și-au definitivat cele 
șase echipaje finaliste — avînd în vede
re că această ediție poate fi socotită 
una dintre cele mal tari, prin pre
zența la start a 21 de reprezentative 
naționale de pe trei continente.

Schifistele românce au reușit pînă 
acum să se mențină în lupta pentru 
primele locuri, toate cele trei echipa
je înscrise (4-j-l vîsle, 4—|-1 rame și 
8 + 1) obținînd calificarea în întrece
rile decisive de duminică după amia-

evolua In trei probe
ză. Cea mai bună comportare 
avut-o, pînă In prezent, componente
le echipajului de 4+1 vîsle (Teodora 
Untaru, Marioara Singiorzan, Maria 
Micșa, Ileana Kondoroczi + Maria 
Gheață), învingătoare catsterice în 
seria de calificare de joi, după care 
au avut acces direct la finală. Remar
căm că la această probă canotoarele 
românce au de apărat prestigiul me
daliilor de aur cucerite de trei ori, 
în ultimii patru ani : 1968 și 1970 la 
Griinau, 1971 la Copenhaga. Nu tre
buie omis însă faptul că de data a- 
ceasta prezentăm o cu totul altă for
mație. Dar ușurința cu care s-a dști- 
gat primul loc în serie, înaintea „băr
cilor" Olandei, S.U-A.. Franței 
dalie -de bronz anul trecut) 
riei, ne dă speranța unei 
dintre cele mai bune. Iată, 
care vor fi adversarele din 
duminică : U.R.S.S. Franța, 
Germaniei, R.D. Germană, 
vacia. Faptul că de joi vislașele noas-

au

(me- 
și Bulga- 

evoluții 
de altfel, 
finala ce 
R. F. a 
Cehoslo-

J. B. DE NATAȚIE DE LA SOFIA

MARIAN SLAVIC ȘI ANCA GROZA
CONTINUA SA SE AFIRME

SOFIA 12 (prin telefon de la co
respondentul nostru) întrecerile din 
ziua a 3-a a celei de a IV-a ediții 
a Balcaniadei de natație au fost 
dominate de sportivii bulgari, care 
au cucerit 5 titluri. Dintre sportivii 
români, doar Marian Slavic, Anca 
Groza și Dietmar Wetterneck au 
avut evoluții bune. Slavic a cîștigat 
lejer finala probei de 200 mi liber 
(2:01,6), iar Anca Groza a sosit pri
ma la 400 m mixt după 5:32,3, cifră 
ce constituie un nou record națio
nal al României și un nou record 
balcanic. Deși clasat pe locul se
cund, Dietmar Wetterneck a îm
bunătățit recordul țării în proba de 
400 m mixt cu aproape 3 secunde, 
el fiind cronometrat în 4:52,9. Sur-

Marian Slavic — trei titluri balca
nice in trei zile

REZULTATE TEHNICE: 2M ■ S- 
ber (b): 1. MARIAN SLAVIC R: 
campion balcanic. 2. S. Radan (Ț. 
2:03,1, 3. E Aimer (R) ÎPLO; 3M ■ 
liber (f) : 1. HRIȘCĂ PEICEVA (B 
2:17,» — campioană balcanică, 1 G. 
-Avlonitou (G) 2:20,7. 3. Damianou (G 
2:21,8, 4. E. Cristescu (R) 221A— 7. 
G. Sovago (R) 2:28.1 • 2M m spate (b):
1. NENAD VÎILOȘ (I) ’:1U — cam
pion balcanic, 2. P. Milos (I) 2:173. 
3. N. Petrov (B> 2:19.8. . 5. Gh. Lupa 
(R) 2:22,4,... 7. T. Nuțescu (Ri 2:25.3 ; 
200 m spate (f): 1. ZDENKA G.ASP.A- 
RAC (I) 2:33,5 — campioană balcanică,
2. M. Iliopolou (G) 2138.5 (rec.), 3. S.
Ignatova (B) 2:39,6, 4. L. Donea <R) 
2:40,7,... 6. K. Parutsch (R) 2:42.1 ; 400 
m mixt (b): 1. ANGEL CEAKAROV 
(B) 4:51,2 (rec. național, rec. balcanic) 
— campion balcanic, 2. D. Wetterneck 
(R) 4:52,9 — rec. national, 3. Vukovici 
(I). 5:05,9, 4. D. Nagy (R) 5:10,0: 400 m 
mixt (f) : 1. ANCA GROZA (R) 5:32,3 
(rec. național, rec. balcanic) — cam
pioană balcanică, 2. G. Avlonitou (G) 
5:33,0 (record), 3. Konstantinidou (G) 
5:42,4,... 6. A Pupăzan (R) 5:55,7 ;
1XA°2 m mixt (b) : 1- BULGARIA4:09,2 — campioană balcanică, 2. Iugo
slavia 4:09,3, 3. România 4:09.6 ; 4x100 
m liber (f) : BULGARIA 4:18,5 (rec. 
național, rec. balcanic) — campioană 
balcanică, 2. Iugoslavia 4:22.2, 3. Gre
cia 4:25,4, 4. România 4:29,0 ; Sărituri 
de la platformă (f): 1. MARIA ALE
XANDROVA (B) 107,70 p„ — cam
pioană balcanică, 2. M. Decuseară (R) 
106,40 p, 3. N. Mitkova (B) 89,17 p.

Clasamente după trei zile la înot: 
FEMEI : 1. România 110 p. 2. Grecia 109 
p. 3. Bulgaria 103 p, 4. Iugoslavia 
98 p, 5. Turcia 11 p. BARBATI : 1- 
Bulgaria 141 p, 2. România 134 p, 3. 
Iugoslavia 107 p, 4. Grecia 95 p, 5. 
Turcia 17 p.

In turneul de polo. Bulgaria a în
vins Turcia cu 14—2 (4—1, 2—0. 3—0, 
5—1). Partida România — Grecia s-a 
terminat la egalitate: 5—5 (2—1, 0—1, 
0—2, 3—1). Au înscris: Frîncu 3, Nas- 
tasiu, Răducanu (România) și Iosifi- 
dis 2, Teodorakopoulos, Palios, Da- 
maskos (Grecia).

TOMA HRISTOV

tre nu au mai stat sub presiunea ca
lificării, le-a permis să pregătească 
cu minuțiozitate ultimul asalt spre 
podiumul de premiere.

Altă ambarcațte românească cu 
posibilități de a obține o medalie este 
schiful de 4-1-1. De obicei, In această 
probă am fost clasați pe locul trei, 
obținînd astfel — aproape cu regu
laritate — medalia de bronz. Fiind 
înscrise doar șase reprezentantive Ia 
această ediție a C.E., se va trage di
rect finala. Intr-un fel este bine, dar 
faptul că nu au existat aici, pe lacul 
Beetz, ultime criterii de compara;.e. 
face dificil un pronostic. Experiența 
și pregătirea cu care este înzestrat 
acest echipaj Ii dă dreptul însă, în 
mod normal, la un loc pe pccitm. 
Principalele adversare sint echipele 
U.R.S.&. (campioana europeană) ’ s. 
R.D. Germană (medalie de argint ia 
1971). Alte finaliste : Olanda, Ungaria 
și Cehoslovaci-.

In sfirțit, a treia barcă românească 
finalista, 4—1 rame (care, alături oe 
experimentatul strocDcma Bă lașa, cw- 
pnnde trei ram ere cebctante — Gear- 
geta Funariu. Maria Tooerzer £ 
Georgeta ionescu,. are o =ts:urie r=a_ 
grea în romeania recutabCeior ca
notoare din VR5+S„ R.D. G* —-a-ă 
Olanda. R.F. a Germane: s: Franța 

cbținot cahfizarea : Desseidocm O- 
Kulhce (R.D G+. ZA»—■

*> AMitnive (Frac^a'. Anccccna 
UR-S-bi. .Ambenraă .Rronrri..

ioc la ora H Bartresri Pe șr^an
•+L

BUOAFESTA. 12 tea Wririai

Intrucft UBeâe probe ale 
zile s-au desfășura: seara, k 
turnă, și nu am peas m—u—:;tr mai 
multe dealu, j: per.tru c* ae află» 
la jumătatea coemeCție! putere re
veni cu citeva cc-.srierațu raa: amă
nunțite. Să nctăm. îs primul riox 
faptul că lupta care se dă petihra 
ocuparea primelor locuri. Intre rele 
două mar: protagoniste, echipele RD- 
Germane și U.RS.S., este fa--cra±ua 
pînă acum sportivilor gerear... care 
au cîștigat mai multe probe. Tdc=s„ 
performanțele cele mai vaicroase ale 
concursului au fost obținute de ocz 
atleți sovietici : S. Matveev și A Se*- 
jih la săritura în lur.gime (7.54 m i- 
respectiv aruncarea ciocan-.-; 
(60,28 m).

Foarte Interesantă se anunță îa 
continuare întrecerea decatlotuștilor. 
După consumarea a șapte probe, se 
pare că doar un singur atlet, Valeri 
Kacianov (U.R.S.S.) a luat o opțiune 
serioasă pentru ocuparea primuhâ 
loc. El totalizează acum 5188 p 
(adăugăm și celelalte rezultate obți
nute de el : 400 m — 50.4, 110 mg — 
15,5 disc — 38,06 m). Lupta pentru 
următoarele locuri rămine, insă. în 
continuare pasionantă, la ea partici- 
pînd : Rumen Markov 
5 077 p-, Kigoberto Zalazar 
5 024 B.^igfrid Stark (R. D. Germană) 
4 968 p.. rt—1 
4 940 p și Detlef Biicks 
mană) 4 924 p.

In ceea ce privește comportarea 
sportivilor noștri se poate spune că 
pînă în momentul de față ea este sub 
așteptări. Poate că de vină este și 
persistenta căldură copleșitoare. To
tuși, ne-am fi așteptat la realizarea, 
cel puțin, a unor noi recorduri per
sonale, dezirabile și posibile îr.tr-o 
companie atit de valoroasă cum este 
aceea a actualelor Întreceri. Cele mai 
bune poziții în clasamentele probelor 
au fost cele ocupate de Doina Spinu

feri

(Bulgarii 
(Cuba)

p.. Slarek Cisowski (Polonia) 
-----*-------i (RD. Ger-

Campionatele naționale de caiac-canoe pentru juniori și tineret

1

sportul’^
Campionatele europene de tenis de masă al 3 juniorilor

LIDIA ILIE A CÎȘTIGAT TITLUL
9

— Anders 
rol II

Buzesct 
Ftrâae 

■: Raponi — S

ca) 2—0. tu-

(P

txj;

X

I:

— Bcesc 
: Cxjk
ei 3 î •

ța»

n :

2—0 : dublu fete, optimi : Bergeret, 
Thieriet (Franța) — Gyongyosi, Mi- 
huț 2—0, Ilie. Bohankova (Româ
nia. Cehoslovacia) — Ridlerova, 
Smîdova (Cehoslovacia) 2—0, sfer
turi de finală : Ivașko, Russenski 
(Ungaria) — Ilie, Bohankova 2—1 
dublu mixt, turul IU : Lupu, Bu- 
zescu — Johansson, Iskasson (Sue
dia: 2—1. nie, Popovici — Ridlero
va. Csermak (Cehoslovacia) 2—0.

Ultimele rezultate, simplu juni
oare (mari), sferturi de finală : 
Liaia Ilie — Jonansson (Suedia) 
2—0, semifinale : Lidia Ilie — An
tonian (U.1USS.) 2—0 (9. 13), Rid
lerova (Cehoslovacia) — Smîdova 
(Cehoslovacia, 2—1. finala: LIDIA 
ILIE (România) — Ridlerova (Ce
hoslovacia) 2—C (7, 20). Prin aceas
tă victorie jucătoarea româncă a 
cucerit titlul de campioană conti
nentală. Simplu juniori (mari), 
finala: Safnik (Iugoslavia) — Stro- 
katov (U.R.S.S.) 2—0 (19, 15).

BREVIAR
OLIMPIC

LA AUGSBURG au început între-» 
cerile turneului preolimpic mascu
lin de baschet care urmează să 
desemneze ultimele două echipe 
calificate pentru turneul final al 
J. O. Turneul a debutat cu o mare 
surpriză, formația Canadei reușind 
să învingă cu 70—68 echipa Polo
niei, una dintre favoritele compe
tiției. Alte rezultate din prima zi i 
Mexic — Israel "" 
Suedia. 77—67 ; 
99—66.

78—76 ; Spania — 
Anglia — Elveția

care purta fia-Ieri, ștafeta 
căra Olimpică a străbătut ul
tima etapă pe teritoriul R. P. 
Bulgaria. în cursul serii, fla
căra olimpică a poposit la Ru
se, după ce a străbătut itine
rarul : „Nisipurile de aur“ — 
Varna — Șumen — Razgrad.

Astăzi, la ora 11,15, pe „Po
dul prieteniei", flacăra olim
pică va fi predată sportivilor 
români.

REPREZENTATIVA Iugoslaviei, 
una din favoritele turneului olim
pic de baschet a cîștigat turneul 
internațional de la Triest învingînd 
în finală cu scorul de 76—74 for
mația americană Gilette All Stars.

La CICLISM, Italia va fi repre
zentată de un lot de 18 sportivi. 
Echipa pentru proba de fond 
(100 km contracronometru) cuprin
de pe Francesco Moser, “ 
Castellan, Pasqualino 
Giovanni Tonoli.

LA SOFIA, echipa 
de volei a Bulgariei 
3—0 (14,4,2) reprezentativa R. D. 
Germane.

Osvaldo
Moretti și

masculină 
a învins cu

13), Carol 
:-ti 2J» E-.I, 
1 ăX m cu 
locul 5 la 
ide de ciș-

X F. Gomez

GAZDA OLIMPICA A PISTARZILOR

PE PISTELE

DE ATLETISM

la

■ri re.-d-uictl olimpic pe care vor aven 
■fie «f-frilor pritarzi Ia JJO. de la Min- 

ÎXnd o.—, se noafe redea, este o bată sportivă 
«•ocemf .t îizi in canoanele construcțiilor clasice.

De reținut că pista este formată dintr-un lemn afri
can rezistent la intemperii și are o... lungime ele 
295,714 m. In jurul ovalului de concurs pot lua loc, 
in fotolii confortabile, 5 000 de spectatori. O noutate: 
in interiorul inelului sint amenajate patru terenuri 

de tenis de cea mai bună calitate

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

Ieri, pe o vreme splendidă, a 
avut loc pe lacul Snagov ultima 
manșă a campionatelor naționale 
de caiac-canoe pentru juniori și ti
neret. Pe cunoscuta pistă nautică 
și-au desemnat campionii juniorii 
mari, care la actuala ediție a na
ționalelor au demonstrat frumoa
se calități și, ceea ce este mai im
portant, mulți dintre ei, multi
ple posibilități de noi salturi va
lorice în ierarhiile acestui frumos 
sport.

Ultima zi a finalelor a debutat 
cu disputa caiaciștilor juniori, care 
s-au întrecut pe distanța de 500 m. 
Confirmînd speranțele și renumele 
de care se bucură în rîndul ti
nerilor colegi de întrecere, V. Dîba 
(Delta Tulcea) nu a lăsat nici o 
speranță adversarilor săi și a cu
cerit titlul cu un avans apre
ciabil și un timp promițător. RE
ZULTATE ! k 1-500 m (b) : 1. V. 
Dîba (Delta) 1.51,7 ; 2. R. Șofran 
(C.S.S.) 1.56,8 ; 3. G. Coman (Șc.
sp. 2 Buc.) 2.0,04). Proba caiace-

lor de dublu a revenit, după o 
luptă dîrză, cu un sprint de toată 
frumusețea, fraților Xvan, care 
și-au devansat adversarii cu peste 
3 secunde. REZULTATE, k------
(b): 1. S. Ivan—G. Ivan 
1.43,4 ; 2. I. Sold — M. 
(Voința Arad) 1.46,7 ; 3. 
dea — A. David (Constr.

2-500 m 
(C.N.U) 
Furdui 
V. Al- 

Tim.) 
1.48,0. Disputa caiaciștilor pe 500 m 
a avut o 
tînăra M. 
titlul de 
apreciabil față de 
sale. REZULTATE, k
1. M. Cosma (Delta) ^.v,,o 
Moldoveanu (C.S.S.) 2.12,3;
Ioniță (Portul) 2.17,8. Proba de du
blu a revenit clar sportivelor de 
la Steaua. REZULTATE, k 2-500 m 
(f): 1. N. Timofte — N. Sadovnic 
(Steaua) 1.59,1 ; 2. F. Șchiopu — 
V. Denesiuc (Delta) 2.04,6; 3. A. 
Ignatenco — E. Perijoc (Steaua) 
2.05,6. întrecerea caiacelor de 4 a 
fost dominată de sportivele de la 
C.N.U., care au îmbrăcat astfel

învingătoare scontată în 
Cosma, care a cucerit 

campioană cu un avans 
urmăritoarele 
1-500 m (f): 
2.07,8 ; 2, S.

c.3.

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI EA EOIBAE
(Urmare din pag. 1)

O. Ionescu, Cojocaru și Tănăsescu 
pentru Sportul studențesc.

A arbitrat bine C. Petrea.
STEAGUL ROȘU : Adamaclie —

Ivăncescu (min. 46, Anghelini), Jenei, 
Olteanu, Anghelini (min. 46, Hirlab) 
— Pescaru, Balint — Zotincă (min. 46, 
Crăciunoiu), Cadar, Anghel (min. 27, 
Șerbăr.oiu (min. 46, Florescu), Gyorfi.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 
—Turcă, Mățăoanu, D. Nicolae, Cojo
caru — Tănăsescu, Culda — Leșeanu, 
O. îpnescu, Bujor (min. 76, Pană), 
Kraus.

STEAUA — DINAMO 
6_5 (0—1, 2—2) 

după executarea penaltyurilor
Al doilea meci al cuplajului — 

partidă cu blazon în soccerul româ
nesc — a oferit un spectacol fot
balistic demn de tradiția jocurilor 
dintre cele două apreciate team-uri 
bucureștene. Ritm, culoare și mai 
ales fotbal autentic — iată domi
nantele unui joc aplaudat cu dăr
nicie de spectatori. Adăugind is
toria golurilor, unul mai frumos ca 
celălalt, și spectaculoasele răstur
nări de situații — care au avut ca 
efect final un echitabil scor egal 
Ia capătul celor 90 de minute, a- 
vem toate „chelele" unei partide 
vedetă și la propriu și la figurat.

5
Judecind „la rece" partida, se 

poate spune că ambele echipe au 
dovedit aseară că au o bună valoa
re de start, acum, în preajma cam
pionatului.

Iată și filmul golurilor : min. 35
— demaraj spectaculos Dumitrache, 
o centrare în fața porții și Lucescu 
deviază în gol, 1—0; min. 52 — 
contraatac inițiat de Tătaru și fruc
tificat de Pantea, 1—1; min. 72 — 
,un-doi“ Dumitriu |V — Voinea, 
finalizat de ultimul, 2—1 ; min. 85
— contraatac dinamovist, Dumitra
che transmite la Lucescu, care ega
lează, 2—2. La barajul loviturilor 
de la 11 m, Steaua a transformat 
patru (Tătaru, Iordănescu, Dumitru 
și Pantea — 
Dinamo doar 
Moldovan — 
Dumitrache).

STEAUA: 
reanu, Ciugarin, Hălmăgeanu, Cris- 
tache — Dumitriu IV, Dumitru — 
Pantea, Voinea, Iordănescu, Năs- 
tase (rfiin. 46 Tătaru).

DINAMO : Constantinescu — Che- 
ran, Dobrău. S. Gabriel, Deleanu — 
Dinu, Nunweiller — Lucescu, ~ 
mitriu II (min. 67 Moldovan), 
mitrache, Fl. Dumitrescu.

A arbitrat bine Gh. Limona
M. POPESCU

a ratat Voinea), iar 
trei (Lucescu, Dinu, 
au ratat Deleanu și

Iordache Sătmă-

Du- 
Du-

REZULTA- 
C.N.U. (V. 
— A. Co- 
1.48,6 ; 2.

3. Șc. sp. 2

tricourile de campioane.
TE. k 4-500 m (f): 1. 
Petre — E. Constantin 
man — P. Marioara) 
Pescarul Tulcea 1.50,3 ; 
Buc. 1.56,2.

Au urmat întrecerile caiaciștilor 
pe distanța de 1000 m. Proba de 
simplu a fost dramatică și a dat 
cîștig de cauză tînărului P. Malî- 
hin care și-a devansat principalul 

RE- 
Ma- 
Bor- 
Ma-

adversar doar, cu 5 zecimi. 
ZULTATE, k 1-1000 m: 1. P. 
lîhin (Pescarul) 4.03,9; 2. B. 
bandi (U.T.A.) 4.04,4 ; 3.
tei (Șc. sp. 2 Buc.) 4.07,5. Caiacele 
de dublu au avut lideri autoritari 
în reprezentanții clubului Steaua, 
care și-au însușit titlul. REZUL
TATE, k 2-1000 m: 1. S. Cicîrma 
— I. Pamacai (Steaua) 3.41,0; 2. 
V. Purcel — C. Soare (Ancora) 
3.56,5. M. Decu — C. Laudă (C. S. 
Brăila) 3.58,2. Normal, cursa caia
celor de 4 a fost cea mai atrăgă
toare, iar învingătorii, sportivii de 
la Delta Tulcea. au cucerit locul 1 
după o întrecere epuizantă. RE
ZULTATE, k 4-1000 m: 1. Delta 
(T. Ignatenco — G. Piteșteanu — 
Z .Susoi — V. Visterian) 3.21,7; 
2 .Steaua 3.23,9. 3. Ci S. Brăila 
3.27.2.

Caiacul de 4 pe distanța de 500 m 
a revenit sportivilor de la Olimpia 
București. REZULTATE, k 4-500 m 
(b); 1. Olimpia Buc. (N. Eșanu — 
F. Nițescu — C. Badea — C. Ma
nea) 1.35,7 ; 2. U.T.A. 1.36,5 ; 3. Șc. 
sp. Tim. 1.39,5.

Canoiștii și-au disputat titlurile 
de campioni pe distanțele de 500 
și 1000 m. REZULTATE, C 1-500 m: 
1. S. Parmak (Steaua) 2.09,2 ; 2. 
I. Negrea (Portul) 2.18,3; 3. M. 
Trandaf (C.S.S.) 3.25,7. C 2-500 m : 
1. Dinamo (M. Dincă — A. Ungu- 
reanu) 
2.04,6;
1-1000
4.36,0 ; 
4.37,3 ;
C 2-1000
cenco —

M.

2 Buc. 
2.05,2. C. 
(Pescarul) 

G. Dinu (Olimpia Buc.) 
T. Mihai (Rapid) 4.54,0. 

m : 1. Delta (G. Simio-
—__ R. Mihail) 4.09,4 ; 2. Di
namo 4.14,5; 3. Ancora 4.18,1.

După 
te cele 
cucerit 
cea, al 
lit, are 
tul care l-a luat 
noea în acest oraș șj în comunele 
apropiate. Clasament general : 1.
Delta Tulcea 143 p; 2. Pescarul
Tulcea 82 p; 3. Steaua 79 p ; 4—5. 
Șc. sp. 2 și C.S. Brăila 69 p; 6 Di
namo 65 p.

2.01,5 ; 2. Șc. sp. 
3. C.S. Brăila 
m: 1. I. Lisov
2.
3.

patru zile de aprige dispu- 
mai multe titluri le-au 
sportivii de la Delta Tul 
căror antrenor, Igor Lipa- 
merite deosebite în avîn- 

caiacul și ca-

Paul IOVAN

O La Vp^otri*. âe at
letism dmtre ecfcpeâe smez—ze F 
feminine aie Potanăâ șî Ftaalâ 
s-a încheiat 
gazdelor; " 
86—49 la t
bune rezultai caa a âooa
MASCULIN ; 2*» ■ — M.-U (F 
20,7 ; 800 m — G—rolrt (F) 1:471; 
prăjină — Stasarsm (P> 5i5 ■: 
greutate — Komar (Fi 2MS m 1 
Brouzet (F) 19 J# ■ — texord : 
FEMININ : 28» m — Szewinska tFi 
22.7; 15W ■» — IM*>mkaia <P) 
4:23,3 ; lungime — Szewinska G43; 
greutate — Cbewiaska (P) IMS m

♦
• Pe stadiomil V. L Lena* dna

Moscova au început campâoaaaarie 
de atletism ale RSF. Rise. Ol 
mai bun rezulta: a. :i -*
a fost realizat in prate nartih- 
nă de săritură !n inăltmae, eijs.- 
gată de Vladimir Akraaanv ca re
zultatul de 2£3 an. Pe locurile ar- 
mătoare s-au clasat Rusxam Ah
metov și Iun Tarrnak. amte ca 
2,20 m (De notat ci Akraanov. des 
creditat pînă acum cu ZZ1 m nu 
a fost selecționat pentru Joctx-Je 
Olimpice). Alte rezultate: MASCU- 
LIN : 10 000 m — Zaharat 2KELd: 
lungime — Ponomarev 7-53 as ; su
liță — Feldmanis M.7> m; FE
MININ : 800 m — Tamara Kaza
kova 2:05,8: IM mc — Tariau* 
Anisimova 13.4; greutate — An
tonina Ivanova 1KM aa; dric — 
Tamara Vasilieva 5&J7 aa
• La Viareggu se dog

concurs internațional la < 
parte și atleți din echipa
a S.U.A. în proba de anaaaav a 
ciocanului sportivul ,ta.:ar. Maria 
Vecchiato a stabilit ua nau ra
cord al tării sale ca rezultant de 
72,74 m. Echipa de ștafetă 4x!Wa 
a S.U.A. (Black. Tajlor. Tmker.
Hart) a obținut 38A iiri framauță 
care egalează cel ma: b. 
mondial al anului ce::.-, 
feta Poloniei. Pe lorul 
clasat echipa Italiei — 
rezultate : MASCULIN : 
Arese (Italia) 1:47.1. M 
Clavton (Australia) 29:17 2 ; +•? mg 
— Seymour (SU-A.) 495: înălți
me — Schur (S.U.A.) 2.18 m : su
liță — Schmidt (S.LA ) 78 78 m: 
FEMININ : 400 m — Rendina (Aus
tralia) 53,5 ; 800 m — Paola Pigni 
2:03,5 — nou record al Italiei.

2'

u: de sxa- 
secund s-a 
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s-a Încheiat turneul de box „prietenia
La Nagykanizsa (Ungara), a a— ■ 

o nouă ediție a „Turneului Prietema- :a 
box. La întrecere au fost pre:e.-.-„ — ■ . 
pugiliști din 10 țări, printre care Și Bo- 
mânia. La înapoierea în țară am 
citat cîteva amănunte despre această 
competiție antrenorului Ion Dumitru, 
care a condus în luptă pe repreze.. ; 
noștri.

întrecerea, după păretea spe
cialiști, a fost la fel de puternică prero 
C.E. (tineret) de la București. Âceas.î 
afirmație se bazează pe fapt-.:: că ns. - 
ritatea echipelor prezente la Nagykar..:- 
sa au avut în componență boxer; care 
au urcat la București pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, iar in plus, a- 
evoluat și puternicii pugiliști din Cuba 
și R.P.D. Coreeană. România a prezen
tat 11 tineri care se pregătesc In vederea

1»
ii

-zr-tirr ecnfrumâri i.?. anul 1374. iar 
rezul-areie cb+mzw. beș-, eu strălucitoare, 
sj democtstrat ca a.err sportivi pe care 
se poate eenta t* vfițanil apropiat. lată 
numele bcxertlcr noșm in ordinea ca- tegor.icr : Paul Dragu. Ion Sulă, Daniel 
Gorea. Constantin Stefanovich Eugen 
Stoica. IBe Tirilă. Damian Cimpoiesu, 
Mihai Imre. Vasile Croitoru. Gheor„he 
Matache si Constantin Tăttase.

Dintre aceștia Ion Șulă și Ilie Țîrilă 
au cuceri-, medalii de brcAiz. Trebuie 
șuedLcat că unii dintre pugiliștii romani, ar a r: un avantaj considerabil în 
r - g au fost declarat» învinși pe nedrept. 
De exemplu. V. Croitoru l-a trimis de 
dc-â or: la podea pe boxerul sovietic. 
Ale.ssar.dr Haritonov, dar a pierdut cu 
1—« (trei dintre judecători preferîn- 
c_-._ la egalitate de puncte, pe Harito
nov.

Ini Fîi- 
Ce* mai 
bl Ambii

Comentatorul 
,,Fischer înscrie 
care — probabil 
titlul".

Ce am putea 
îndoială, această 
considerabil pe salanger de coroana 
supremă a șahului. Fischer mai 
are nevoie de 4>/a puncte din 11 
spre a deveni campion, Spasski 7 
din 11 pentru a-și păstra titlul.

Desigur, teoretic orice este posi- 
biL Practic, însă, ar fi greu de pre
supus că deținătorul titlului ar mai 

---■ regăsească echilibrul, 
mai ales după puternicul șoc din 
partida a 13-a.

Următoarea întîlnire, a 14-a (Fis
cher cu albele), este programată 
astăzi după-amiază. dacă nu cumva 
Spasski va uza de al doilea „time 
oui* și o va amina pentru marți. 
Ceea ce este de așteptat.

spune noi ? Fără 
victorie îl apropie

Valeriu CHIOSE

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Ti «e hiuti ale probei de sim- 

fcx cadrtii campionatului eu- 
ipecn *e tesis rezervat amatorilor (in- 
eeerie ie desfășoară la Budapesta), 

Vil---»: S.- -:? :-a IBVțM CB -X_ c—t pe tenismanul român Dumitru 
rr- - i-i - Alte rezultate : Metreveli
rVRSS- _ Stoioeici (Iugoslavia) 8—6, 
I—C- Ty—w-ry (Ungaria) — Hutka (Cetio- 
doroeta) 4—X 6—4: Nowicki (Polonia) — ;< (URSS) 6—1. 6—4: Baranyl
(Ungaria) — Matteoli (Italia) 6—1, 6—2; 
rank (Potatia) — Leman (Brazilia) l—f. e—4. 7—3. la proba de simplu femei 
(sferturi de finală), (URSS) a dispus cu 
(Ungaria).

Olga Morozova
6—1. 6—2 de SzeU

Turneul internațional_ ___ . masculin de bas
chet de la Catahia s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei URSS, care, în ul- 
timui meci, a surclasat cu 83—53 (41—22) 
echipa Colegiului din Philadelphia. An
terior. baschetbaiiștii sovietici au între
cut cu scorul de 93—60 (45—16) formația 
Cehoslovaciei.
Cu prilejul unul concurs de natație des
fășurat la Wurtzburg (R.F. a Germaniei), 
Înotătorul vest-german Dusan Grozaj a 
stabilit un nou record european în proba 
de 800 m liber cu timpul de 8:35,5. Ve
chiul record era de 8:33,1 și aparținea 
compatriotului său Werner Lampe.
tn optimile de finală ale turneului de 
tenis de la Cleveland (Ohio), cunoscutul 
jucător australian Ken Rosewall l-a eli- r.-.ir.at tn două seturi cu 6—3, 6—4 pe 
Charles Pasarell (Porto Rico). Au mai 
obținut calificarea pentru sferturile de

fmală N.ktla Pilie; și austra
lianul Ray Rufteis. care au învins cu 6—3, 3—6. 6—3 pe Bob Carmichael (Aus
tralia) și respectiv cu 4—6, 6—4, 6—3 pe 
americanul Cliff Richey. In proba de d-ub'.u a fost înregistrată o surpriză : 
cuplul Frank Froehling (SUA) — Charles 
Pasare?. (Porto Rico) a dispus cu 7—6, 
4—6. 6—3 de perechea australiană Ken 
Rosewail — Fred Stoile.

Etapa a 3-a a Turului ciclist al B. D. 
Germane, desfășurată contracronometru 
individual pe distanta de 40 km la Cot
tbus, a fost ciștigată de Dieter Gonscho- rek (R.D. Germană) în 52:16. In clasa
mentul general individual continuă să 
conducă Fedor den Hertoț. urmat de Gonschorek — la 1:33 și Wolfgang Fiel
der (R.D. Germană) — la 3:48.

Turneul internațional de tenis de la In
dianapolis a programat primele partide din cadrul sferturilor de finală ale pro
belor de simplu. Frew McMillan l-a în
vins cu 7—5, 2_ 6. 6—1 pe Jan Nodes, iar
Jimmy Connors a dispus cu 7—6, 6—4 
de Colin Dibley. în concursul feminin 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Evonne GOolagong — Pat Pretorius 6—4, 
7—6; Margaret Court — Pam Teeguardfcn 6—1, 6—0.
s
După disputarea a două regate, in cam
pionatul european de yachting (clasa 
,,Soltag“) conduce sportivul danez Paul 
Elvstroem eu 10 puncte, urmat de engle
zul John Oakeley — X4,7 puncte și nor
vegianul Per Spiiiing — 20,7 puncte. Regata a doua a revenit lui Paul Elvstroem.

AXKARA. 12 (Agerpres). — La Izmir, în cadrul „Cupei Balcanice" la 
fotbal (competiție rezervată echipelor de tineret), selecționata României 
a Intilnit formația Albaniei, in fața căreia a pierdut cu scorul de 0—3 
(0—1). Intr-un alt meci, reprezentativa Iugoslaviei a întrecut cu 2—1 (1—1) 
echipa Bulgariei.
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