
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la „Expoziția de autoutilare
în agricultură și industria alimentară"
și la Combinatul apicol—Băneasa
Miercuri, 20 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
vizitat „Expoziția de autoutilare 
în agricultură și industria alimen
tară", organizată în Pavilionul de 
pe malul lacului Herăstrău, din 
Capitală. în continuare, la Com
binatul avicol-Băneasa, au fost 
prezentate măsurile și acțiunile în
treprinse pentru îmbunătățirea Pro
gramului național de dezvoltare a 
zootehniei și creștere a producției 
animaliere.

în această vizită de lucru, secre
tarul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Sînt vizitate standurile expoziției, 
care, pe o suprafață de circa 7 000 
mp. reunește peste 700 de utilaje 
pentru mecanizarea lucrărilor din 
toate sectoarele de activitate din a- 
gricultură și industria alimentară.

Vizita continuă în standurile Ins
titutului de cercetări pentru meca
nizarea agriculturii.

Secretarul general al partidului 
apreciază realizările obținute in do
meniul construcției de mașini și u- 
tilaje necesare sortării rădâcinoase- 
lor și recomandă ca, prin extinde
rea producției, să se asigure condi
ții ca și cooperativele agricole să fie 
înzestrate cu asemenea 
mare productivitate.

în cadrul expoziției, 
vate spații largi pentru 
utilajelor, instalațiilor și agregatelor 
necesare industriei alimentare, rea
lizate prin autodotare. Din cifrele 
și datele expuse reiese că. în pre
zent, aceste utilaje acoperă 63 La 
sută din necesarul industriei

ție și ce insăm 
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mentare. în discuția cu specialiștii 
Institutului de cercetări și proiec
tări alimentare, tovarășul Nicnlae 
Ceaușescu recomandă să fie inten
sificate acțiunile pentru diversifica
rea într-un timp mai scurt a aces
tor utilaje, să colaboreze mai înde
aproape cu constructorii de mașini 
din unitățile proprii și cu uzinele 
aparținînd Ministerului Ind
Construcțiilor de Mașini, in vedere* 
înlăturării unor paralelisme, crește
rii eficienței atit în sectorul proiec
tării, cit și al producției.

Vizita conducătorilor de partid si 
de stat continuă apoi pe platfsrma 
din apropierea pavilionului expo- 
zițional, unde sint prezentate, în aer 
liber, numeroase instalații, may ni 
și agregate realizate în urinele *- 
gri culturii.

La sfîrșitul v izit ei. are loc pe pla
toul din fața pavilionului exporit;> 
nai o discuție cu cadrele de cocdu- 
cere din minister, cu spec-aErt;. 
cercetători, constructori de nu~~: 
agricole. _

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază eforturile creatoare ale 
celor care au realizat mașixi
laje pentru agricultură și industria 
alimentară, multe din exponatele 
vizitate dovedind capacitatea tehni
că a specialiștilor de a tine pasul 
cu produse similare din alte țări.

în continuare, tovarășul Nrcciae 
Ceaușescu. ceilalți cxdxâ'zri oe 
partid și de stat s-au îndreptat spre 
Combinatul avicol-Băneasa. ia sala 
căruia a fost or^nizat* o supesri -ă 
expoziție ilustrmd, prin mlermed:al 
a numeroase planșe și graSce. C-- 
namka dezvoltării zootehniei r:~.ț- 
nești in anii cincinalului și in pers
pectivă pînă in anul IM*.

Secretarul generai al psrtiduhx *e 
interesează îndeaproape de —»- - 
tâțile practice pentru grăb-tres pro
centului de ameberare a sepcehzătf. 
inszstînd asupra necesității de a se 
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Debut nesatisfâcâtor al echipei de fotbal a României în C. M.

JOC MEDIOCRU, SLABĂ EFICACITATE: 1-1
INTR-UN MECI CARE,

Fără gafa lui Răducanu, din
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așa cum 
,e — cu 
1 fi păs- 
de ran- 

baliștilor

fcșî. or nestri a pre- 
âMtnte elemente ne- 

â șjunem din 
pa Românie, a 
de atac, linia 

cereusind decit 
pericol poarta 
lecepție a con- 

rful de atac Neagu, care 
altfel, gotul doi in virful 
rărind o excelentă oca- 

Tot iert, am mai asistzt la un

rareoci sa 
fialaadezî 
spread t-o tî: 
a mxî. oe 
țjQCSECVlui.

tâțngu £ Muțțg, fa

A
u trecut citeva zile de cind a fast stinse flocăro 
care, timp de mai sine de două sâptăeruni, a an 
fără întrerupere, in utiasa cupă de pe irvjhvl tri
bunei lui Olympia Stadion din Munchen. jocurile 
celei de a XX-a Olimpiade a erei mederne s-cu 
încheiat cu performanțe de excelentă valoare, 

obținute la capătul unor întreceri de mare atracție, pe 
care spectatorii din tribune și sutele de milioane de tele
spectatori de pe intreg globul le vor păstra ca pe o 
amintire de preț, jocurile s-au încheiat, dar, așa cum

om moi tem, comeKorwW w coockunio pe core le-ou 
pniepot vor comMwi m«A bmp eoiect de studiu șa 
octrune

Ziarul nostru »o re'uo in uleie următoare unele aspecte 
nai importante, moi semniftcalee. legale de «roluha 
sportivilor români pe stadioanele și pe bazele olimpice 
din capitala Bavariei și va încerca să desprindă din ele 
cîteva aspecte esențiale care 
rea in și mai bune conditiuni 
din 1976, de la Montreal.

să contribuie la pregăti- 
• viitoarelor Jocuri, ceie

NORMAL, TREBUIA

de

• Fetele au reeditat tradiția perfor
manțelor inal.e • Majoritatea atle- 
ților noștri nu au realizat, la Miinchen, 
cele mai bune rezultate personale

min. 87, echipa națională ar fi putut

cu ambele puncte de la

nefericit obicei al înain-vechi și
: lor noștri care și pe stadionul 
Olimpic din Helsinki au cultivat

Helsinki

care a dat satisfacție a fost apă
rarea, care a jucat după părerea 
noastră in nota sa obișnuită.

CU FINLANDA.
CiSTIGAT

7

totuși să se înapoieze

Eksztein a dictat lovitură liberă in
directă împotriva echipei noastre. 
Așa cum ați remarcat și din trâns-

Atac ratat la poarta lui Nevanpera

ATLETISMUL NOSTRU - CONFIRMĂRI
SCONTATE. DAR SI NEIMPLINIRI

mt» — ceea ce ai trebui sâ

lexervoral principal al 

noastre atletice

buri și asoc ații, iar școala nu este
fie-

din perioada preofimpicâ • La origi
nea insatisfacției aceleași vechi lipsuri ; 
acti i atea formala a secțiilor din du

mscarii

cu prisosință (abuziv) centrările 
înalte, fără speranțe, în fața unei 
apărări masive și a unui excelent 
portar. De altfel, echipa — și mai 
ales compartimentul ofensiv — a 
resimțit absența unor vechi și cerți 
titulari Dobrin, 'Dembrovschi și 
Deleanu.

Referindu-ne la construcția pro- 
priu-zisă a jocului, trebuie să re
marcăm că deși a început bine am
bele reprize, echipa noastră s-a 
pierdut de fiecare dată într-un ex
cesiv joc de pase fără orizont, trans- 
formind un mijloc — țesătura de 
pase — într-un scop.

Apreciind ceea ce este de apre
ciat în evoluția echipei noastre, vom 
spune că singurul compartiment

începutul II facem cu atletumul. 
aceasta nu numai pentru faptul

7

Turneul din Anglia bate la isâ !

ARGENTINA MENIS

forma' 
trei I 
rubgy

. 4. R. F. a
-1D, â. Ke
lt 5-

x'. z«
4 D 1?

a.ra 16 p 
slovacia 16 p (i
MANIA 14 p (0-2-0 = » BelBM 
(04-2—0 = 2), 14. Franța 12 ?
2), 15. Cuba 11 p (8-0-’ = 3 
lia 9 p (0-c0-2 = 2), 17. Efi

_____ _ _ i 
numele acestui sport începe eu pri
ma literă a alfabetului, d per.tru 
bunul motiv că, de cind există Jocu
rile Olimpice, atletismul a fost con
siderat principalul sport din întreaga 
familie a disciplinelor, pentru că are 
prima pondere în ceea ce privește

tii si reaîitati

Stadionul Olimpic ; timp frumos ; teren bun. Au marcat ■ 
NUNWEILLER (min. 52) și RISSANEN (min. 87).

FINLANDA : Nevanpera — Kosonen, Rajantie, Saviomaa. Ranta 
— Heikkila, Toivola, lorssell (min. 77 Suhanen) — Rissanen, Paate- 
lainen, Nuoranen (min. 75 Blink).

ROMANIA : Răducanu — Sătmăreanu. Dobrau, Dinu, 
Ionescu — Dumitru, Nunweiller — Lucescu, Domide, Neagu, Dumi
trescu (min. 46 Iotdănescu).

A arbitrat Ștefan Eksztein (Polonia).

Cîteva cuvinte despre golul ega
lizator. Considerind că Răducanu a 
ținut prea mult mingea la blocajul 
său din min. 87, arbitrul polonez

FILMUL MECIULUI
Chiar in minutul 1, echipa Româ

niei beneficiază de două lovituri de 
colț, la prima, executată de Florian 
Dumitrescu. Domide reia cu capul, 
portarul Nevanpera respinge, greu, 
in corner, care va fi executat de 
Lucescu. urmează • nouă lovitură 
de cap — autor Dinu — si porta
rul finlandez reține balonul 

minutul 7. este rindui lui Nea- 
â încerce — tot printr-o lovi- 

ă de cap — poarta lui Nevan
pera, car bajor.ul va câcea pe oara

nescu acordă corner, rămas fără 
rezultat.

Echipa României domină tehnic, 
domină teritorial. Florian Dumitres
cu este deposedat în momentul șu-

(Continuare in pag. a 4-a)

misia pe micul ecran, Rissanen 
reluat, din plonjon, balonul trimi 
spre colțul porții de Heikila, e> 
pediindu-I în "plasă. La această fazi 
fotbaliștii români au acuzat mai 
carea golului cu mina, au protests 
îndelung in fața conducătorului d 
joc (Dinu a și fost eliminat pentr 
acest motiv de pe teren), dar ai 
bitrul a rămas ferm asupra deci 
zieț. validînd punctul.

Cum spuneam însă la începuti 
acestor rinduri, nu rezultatul est 
principalul obiect al criticii noasta 
ci evoluția de ansamblu a echipe 
supărător de modestă mai ales ! 
capitolul ofensiv.

Constantin FIRANESCU

LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS

Rugbyștii români și-au început pregătirile
rugby es'-e in 

lupta peasru um 
soare pare «na: 
ceea c-e nu i-a 

echipei 
ațintească ochiul 

buni, 
în formă sportivi, apți 
viitorul turneu, de cea 
răspundere, care, așa 
se știe, va avea loc în 
prima jumătate a luni: 
ca răspuns la vizita ce

•••

PRIMELE SURPRIZE

mărul de participant și de probe, 
pentru că este practicat în toate ță
rile lumii, pentru că este larg acce
sibil, pentru că... sînt încă multe alte 
motive care pledează în favoarea a- 
cestei alegeri. Și totuși, am mai ține 
să subliniem doar un mic amănunt, 
acela că atletismul neavînd un cam
pionat mondial al său — cum au ca
notajul, caiacul și canoea, luptele, 
scrima, voleiul, handbalul etc. — 
competițiile olimpice sînt considerate 
a fi și... campionate mondiale.

Doar 34 din 98 de țări
Așadar, ATLETISMUL ! In legătură 

cu desfășurarea întrecerilor din cele 
9 zii?, cite au fost prevăzute în pro

pante la J.O.), cu aproape 20 de țări 
mai mult rlecît, in urmă cu patru 
ani. la Ciudad de Mexico. Ar mai 
fi de subliniat, de asemenea, că nu
mai 34 din aceste 98 de țări au reu
șit să-și împartă cele 836 de puncte 
puse în joc și că numai 24 au izbu
tit să ciștige medalii. Constatarea ar 
fi poate incompletă dacă nu am com
para-o cu situația existentă la Jocu
rile de la Mexico, din 1968. Atunci, 
la atletism, au punctat sportivi re
prezentând 32 de țări. Precum lesne 
se vede, la Miinchcn disputa pentru 
primele locuri a fost abordată de re
prezentanți ai mai multor țări, ceea 
ce arată, pe de o parte, un plus de 
preocupare jientru pregătire, dar și 
auariția ugor țajcnle dțșsțint* din

Campionatul de 
plină desfășurare, 
loc mai bun sub 
aprigă ca oricind, 
împiedicat pe antrenorii 
naționale sâ-și 
lor critic asupra celor mai 
celor mai 
a juca în 
mai mare 
după cum 
Anglia, în 
octombrie, 
astă primăvară a excelentei selec
ționate engleze a comitatelor De
von și Cornwall.

Iată o fericită înnodare 
relații de mult căutate de 
românesc, căreia va trebui 
cem față cu cea mai mare 
dere. Este, bănuim, și ceea 
dese cei doi antrenori ai 
nostru reprezentativ. Radu 
și Teodor Radulescu (antrenorul fe
deral AI. Teofilovici fiind încă ple
cat... în concediu — mai rar in 
asemenea caz de lipsă de răspun
dere).

Așadar, ieri pe unul din terenu
rile de la „23 August" s-au retir. 1 
circa 35 de jucători, dm păcate nu 
toți cei mai buni, și asta deoarece 
au lipsit, mai mult sau ma: puț in 
motivat, tocmai reprezentanții e. . - 
pei noastre campioane (Universî'a- 
tea din Timișoara), aflați. unii, i 
examene, alții, în producție. La 
lista absenților de marcă trebuie 
să-i adăugăm pe impetuosul nosir : 
înaintaș Dărăban, care dorind să 
se transfere de ia Dinamo la Fa
rul, fără dezlegare, suferă acum . - 
gorile carantinei, c» și pe mai 

nărui său viitor coleg, Dumi’.ru, un

CLCJ, 2» (prin telefon). Deși s-a 
de cîteva ori, ploaia n-a de- 

renit nici o clipi un adversar peri- 
ața că riua a treia din cam- 

pxmatul terâmenilor s-a consumat în 
txrr.e cono:ț-?jni, programind dimineața 
-simplurile* din turul al II-lea și du- 
bluri masculine, iar după amiază, du- 
bl-urile feminine. Dar, dacă vremea 
r-a produs «urprize acestea au sur
venit din partea Florenței Mihai (Di
namo) și Feliriei Bucur (Dinamo Bra
sov), învingătoare asupra favoritelor 

î Balaj (Steaua) cu 6—2. 4—6, 
12—10, re-peetiv, Ecaterina Roșianu 
?rogre<ul> cu 6—3, .6—3, victorii ob- 

țir.u'.e In urma unor jocuri disputate 
- spectaculoase. De altfel, partida 
Mihai — Balaj întreruptă marți seara 
la scorul de 5—3 în setul decisiv 
re: tru Balaj a totalizat aproape pâ-

tru ore de joc, ea fiind punctată e 
adevărate momente de dramatism.

Dacă în întrecerile fetelor două oul 
sidere au barat drumul tot atitor fa 
vorite, Ia băieți toți cei opt candida' 
la primele locuri au trecut de tun 
al II-iea urmîndu-și drumul către eta 
pele superioare ale competiției.

Cîteva rezultate. Simplu bărbați 
Boaghe (Construcții) — Santi 
(I.S.C.T.) 6—4, 6—2, Komoroczi (Pc 
litehnica Cluj) — Curcă (Progresu 
6—1, 6—0, dublu bărbați : Niță, Cri 
ceanu (Progresul) — Curcă, Tobărt 
(Progresul) 6—4 6—3 ; Robu (Progrt 
sul, Sântei (I.S.C.T.) — Casapu (D 
namo), Liviu (Steaua) 7—5, 5—7, 6— 
Ion Sântei (Construcții), Sever Mc 
rețan (Progresul) — HOtter, Cristesc 
(Politehnica Cluj) 6—2, 6—2.

întrecerile continuă.
Nușa DEMIAN

a uncr 
rugbyul 
să-i fa- 
răspun- 
ce gin- 
lotuhii 

Demian

AZI. PE BAZA HIPICĂ DIN CALEA PLEVNE
bine :

ZILEIPROGRAMUL

L-a biza hipicâ din Calea 
Lsuna. astăzi, primul gong

avut eu și aso-■ dintre

Atanas-u
FoU) ; Paul RQMOȘAN

C. Rin, Gh. 
Boiangiu. Gh. Nicolae,

dresaj, ca
de obstacole

de obsta-

de obstacole (categoria semiușoară i 
fete) — uncie sint inscriși aproape 3 de concurențl, dintre care amintim p' 

Moișeanu, E. Ionescu, I 
- ' • , Dania Popesei

Plevnei va 
_ „ al finalelorcempionatelor .naționale de călărie Toate 

încheiat, 
condiții

D. CAUJMACHI

pregătirile organizatorice s-au 
astfel că Întrecerile vor avea 
ptirne de desfășurare. 
Din discuțiile pe care le-am 
eprezentanții celor opt cluburi 
ații participante șl cu cițiva 

sportivii ce vor evolua în cadrul ulti- 
melor dispute pentru titlurile de cam- i:ar.:_ a reieșit că pregătirte efectuate 
lertru această competiție pot oferi ga- 
antia unor evoluții la nivel corespunză- 
or. De asemenea, se întrevede o con- 
-..renră mai strinsă ca de obicei la fie- are probă. in special la categoriile 
șoare de obstacole, unde numărul ce

le r Înscriși pe listele de start și al 
preaendeițiior la primul loc este mai 
mare Prin urmare, este firesc să aș
teptăm de la finalele naționalelor rezul
ta re superioare față de etapele prece
dente ale campionatelor.

Chiar din prima zi a competiției vom 
vea prilejul să cunoaștem cei dinții 
amțst la proba de dresaj (categoria 
-oa;ă) — '.a care vor evo!Ua printre a ■ E. Cotau, Daniela jWwr. v. Tu

dor S. Bădulescu — Și la probele

ora 8 : Prob» de 
tegoria ușoară 
ora 10 : Proba nr. 1 
(categoria semiușoară) 
ora 11.30 : Proba nr. 1 
cole (fete) 
ora 15 .-Proba nr 2 de 
(categoria semiușoară) 
ora 17 : Proba nr. 2 de (fete)

obstacole
obstacole

Gioconda Pînzaru, Gabriela Ionescu, frați Clipici etc.
Fără îndoială, spectatorii ce vor lu; 

loc în tribunele bazei hipice vor ava 
de urmărit in fiecare zi un' progran 
bogat și interesant
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La Institutul Pedagogic Constanta CE NE REZERVĂ NOUL SEZON C0MPETIȚ10NAL ? ACTUALITĂȚI

COLABORAREA FACTORILOR
Di« start o surpriza neplăcută : patinoarul din București are încă porțile ferecate I

RESPONSABILI IMPULSIONEAZĂ
ACTIVITATEA SPORTIVA

Mijlocul lunii septembrie. Elevii au început un nou an școlar Pre
gătirile in vederea evenimentului s-au făcut din vreme. Pentru studenți 
mai este o perioadă de vacantă. Deschiderea anului de învățămint este 
programată la 
țării, pregătiri 
difii adecvate

1 octombrie. Pînă atunci, în toate centrele universitare ale 
febrile pentru a îniîmpina pe studenți și studente in eon- 
unei rodnice activități didactice.
investigațiile legateAm început 

de această temă la Institutul Peda
gogic din Constanța. Pe litoral 
soarele mai amăgește, încă, pe tu
riștii întîrziați, iar reclamele TV 
și radio, despre „excelentele con
diții" asigurate în această pe
rioadă, rămîn de domeniul hazului, 
deoarece sînt în totală contradicție 
cu ceea ce se oferă la fața locului. 
Dar, cum pe noi ne interesau alte 
lucruri, am poposit la catedra de 
educație fizică a Institutului Peda
gogic

Aci, 
lianu, 
punea 
cadre 
in vederea noului an universitar. 
Amabil, șeful catedrei ne-a pus la 
dispoziție unele date statistice, ne-a 
informat cu multa competență asu
pra activității studenților și cadre
lor de specialitate din Institut.

„De la început trebuie să recu
nosc că nu mă pot plinge de nimic 
în privința sprijinului primit din 
partea forurilor care îndrumă a- 
eeaslă activitate. Terenurile șl să
lile de sport din oraș ne-au fost 
puse la dispoziție atît pentru acti
vitatea didactică cît și pentru cea 
sportivă de performanță. Colabora
rea Institutului, a catedrei noastre 
eu consiliul județean pentru etluca- 
Iție fizică și sport este dintre cele 
mai rodnice. în anii trecuți, ne-am 
desfășurat activitatea in mai multe 
locuri. începind însă din această 
toamnă dorim să ne mai strîngem

din Constanța.
lectorul universitar Ion Ciu- 
șeful catedrei de specialitate, 
la punct, împreună cu alte 

didactice, „planul de bătaie"

și noi. în acest sens vrem ca Ia 
1 noiembrie să fie gata baza spor
tivă din incinta institutului nostru 
pe care o amenajăm cu sprijinul 
material al CJEFS. Aici vor fi te
renuri de baschet, handbal, volei 
și tenis, toate bituminizate, iar pen
tru anotimpul nefavorabil desfășu
rării lecțiilor în aer liber, vom lu
cra în sala de gimnastică Tomis 
(fostă Flâminda), în cea a pionie
rilor și chiar în Palatul sporturilor; 
deci, după cum vedeți, condiții vom 
avea. Pentru cursurile de bază vom 
folosi cele 2 săli de spori de la 
Institutul de Marină (care deși sini 
cam mici asigură, totuși, o bună 
activitate).

în această 
najarea unei 
Siutghiol la 
Acolo vor fi
gare, pontoane, terenuri de sport 
etc. Avem, deja, 20 de ambarcațiuni 
cu vele, iar de pregătirea sporti
vilor se ocupă subsemnatul împre
ună cu maestrul sportului Nicolae 
Calcan. Deci, după cum vedeți, anul 
universitar poate începe, iar star
tul activității sportive va fi dat 
odată cu prima zi de cursuri**

Am părăsit Institutul pedagogic 
constănțean cu convingerea că re
zultatele rodnice în sportul de masă 
și performanță nu vor intîrzia, iar 
colaborarea factorilor interesați în 
această problemă este o chezășie 
a succeselor viitoare.

Vestea că nu peste multă vreme 
vom asista la primele jocuri de ho
chei nu mai reprezintă pentru ama
torii de sport un fapt inedit. Ba, dim
potrivă. Dacă ținem seama că încă 
din luna august selecționata țării a 
disputat primele partide internațio
nale, luînd parte cu rezultate extrem 
de modeste la tradiționala competi
ție organizată de ziarul ,,.r 
Spart" șl că în alte țări 
amicale șau chiar oficiale sînt 
plină desfășurare, atunci era de 
teptat ca și la noi activitatea să 
ceapă ceva mai devreme.

Aceasta cu atît mai mult cu 
de doi ani hocheiul românesc bene
ficiază de două patinoare artificiale 
acoperite, baze sportive care au ca
pacitatea de a găzdui întrecerile a- 
cestui sport chiar și pe... canicule. 
Din păcate însă, această bună dotare 
tehnică n-a putut fi folosită decît 
In proporție de 50 la sută, deoarece 
numai patinoarul artificai din Mier
curea Ciuc a funcționat pe timpul 
verii, fiind folosit cu succes încă de 
la jumătatea lunii iulie. In tot acest 
timp, la București, responsabilii cu 
buna funcțioaare ți întreținere a pa
tinoarului artificial au stat cu mii- 
niie in „sin**, așteptind. probabil, 
vreo— minune. Și astfel, datele de 
dare in folosință a acestei baze spor
tive au început să fie „mutate", 
ultima dintre ele (1 septembrie) 
fiind serios depășită. Be bună drep
tate ne intrebărn dacă prima compe
tiție a sezonului, programată la Bucu
rești pentru ziua de 1 octombrie va 
putea sau nu să aibă loc ?

La această dată vor începe parti
dele din cadrul unei tradiționale în-

,Sovietschi 
jocurile 

in 
aș- 
în-

cit

treceri : „Cupa României", care pe 
lingă faptul că ne oferă prilejul 
unui prim contact cu elita hocheiu
lui nostru, constituie și baza de al
cătuim a celor două grupe valorice 
ale campionatului diviziei A. Este 
vorba, deci, de o dispută interesantă, 
așteptată cu o legitimă nerăbdare de 
numeroși iubitori ai acestui sport. 
Cele 8 formații de divizia A (Dina
mo București, Steaua, Avîntul Mier
curea Ciuc, Agronomia Cluj, Dună
rea Gala(i, IPGG București, Avîntul 
Gheorghieni și Tîrnava Odorhei) își 
vor încheia meciurile în ziua de f 
octombrie, după care pe calendarul 
competițiilor interne urmează cam
pionatul diviziei A. Această impor
tantă întrecere comportă in sezonul . 
actual 5 tururi pentru fiecare din 
cele două grupe valorice, eșalonate 
astfel : turul I 17—20 octombrie 
(gr. I la M. Ciuc, gr. II la București), 
turul II 12—15 noiembrie (gr. I Ia 
București, gr. II la Galati), turul III 
9—12 decembrie (gr. I la Rucurești, 
gr. II la M. Ciuc), turul IV 11—14 
ianuarie (gr. I la București, gr. II la 
M. Ciuc), turul V 12—15 februarie

(gr. I la Cluj, gr. II la București). 
După cum se vede, sezonul care va 
începe în curînd ne prilejuiește re- 
Intîlnirea cu orașul Cluj, ca gazdă 
a unei competiții. în acest oraș se 
va da în folosință un patinoar artifi
cial.

In ce privește campionatul diviziei 
B el este programat între 18 și 28 
februarie la Miercurea Ciuc.

în încheiere cîteva cuvinte despre 
principalele evenimente ale activității 
competiționale internaționale. După 
o primă evoluție pe teren propriu 

9 . (cu Iugoslavia la 25 și 26 octombrie, 
la București), reprezentativa țării va 
întreprinde un turneu in Norvegia. 
Olanda și Danemarca, urmind ca 
apoi să primească vizita (în luna 
decembrie) a selecționatelor Poloniei 
și Suediei, ultima fiind de tineret. 
In anul 1973 sînt prevăzute, de ase
menea, multe alte confruntări inter
naționale, cea mai importantă din
tre ele fiind, fără discuție, campio
natul mondial, grupa B, programat 
intre 21 și 31 martie în orașul Graz 
din Austria.

• DUPĂ PRIMA ZONĂ din ca
drul „Cupei României", care a avut 
loc săptămîna trecută la Timișoara, 
sîmbătă și duminică la Satu Mare 
sînt programate întrecerile din zona 
a Il-a. Concursul va cuprinde toate 
armele. Reamintim că finala „Cupei 
României" va avea loc între 10 și 
12 noiembrie, la București.

• DIVIZIA A DE SCRIMĂ va 
continua cu întrecerile din etapa a 
IlI-a. Ea este programată în zilele 
de 14 și 15 octombrie la Brașov. 
Ultima etapă a competiției: pe 28 
și 29 octombrie, la București.

• FEDERAȚIA DE SPECIALITA
TE își continuă seria inițiativelor 
valoroase. După ce a asigurat pu
blicarea frecventă a unui buletin in
formativ, ea are în proiect edita
rea unui regulament care va ține 
seama de toate modificările inter
venite pe plan internațional. Publi
carea acestui regulament (și impli
cit difuzarea lui) se va face pînă 
la finele acestui an.

• SE AFLĂ ÎN PLINĂ DESFĂ
ȘURARE întrecerile Diviziei B.

Etapa a IlI-a, care se va ține la 
Iași, este fixată pentru zilele de 
30 septembrie și 1 octombrie. Un 
bun prilej pentru activiștii ieșeni 
de a-și dovedi calitățile de bune 
gazde.

• REÎNTORS DE LA J.O., antreno
rul federal Vasile Chelaru se va de
plasa Ia Satu Mare și Oradea pen
tru a urmări felul cum este orga
nizată activitatea de scrimă în a- 
ceste importante centre ale țării. 
De menționat că și alți membri ai 
Biroului federal vor efectua depla
sări avînd același țel. Este, firește, 
de salutat această preocupare a 
conducerii federației, de a îndruma 
în direct secțiile de scrimă din 
țară.

• AU POST FIXATE zonele „Cu
pei speranțelor" : zona A va avea 
loc la Constanța, în zilele de 7 și 8 
octombrie, iar zona B la Tg. Mu
reș pe 25 și 26 noiembrie. Finala 
competiției, la 19—22 decembrie la 
București, în continuarea întrece
rilor finale din cadrul campiona
tului național al juniorilor mari.

jMi».iw fi"i
In campionatul feminin

FORMAȚIILE FRUNTAȘE AU DEMARAT MAI GREU...

B ij f®» j SR o W

Marele circuit automobilistic de 
L-lteză care se va desfășura dumi
nică la Cluj se situează în centrul 
atenției tuturor sportivilor, condu
cători auto din țară. Marin Dumi
trescu, care va pilota in concurs 
[■> „Dacia 1300” ne declara în urmă 
?u două zile că și-a pregătit mă
lină în mod special, astfel îneît 
kceasta să poată răspunde tuturor 
comenzilor impuse de o competiție 
[ie acest gen. O bună parte din 
limp și-a consacrat-o pregătirii ma-

vară am început ame- 
baze nautice pe lacul 
intrarea in Mamaia, 
in vara viitoare, han-

Paul IOVAN

NOI AMĂNUNTE ÎN LEGĂTURĂ CU
șinii și Laurențiu Moldovan, din 
Cluj, a cărui „Dacia 1100" a stîrnit 
admirația, pentru modul în care a 
fost pregătită, cu prilejul cursei de 
viteză în coastă de la Sinaia.

Printre concurenții înscriși la ma
rele circuit de viteză al Clujului 
se află și cei trei Motoc : Ilie — 
tatăl, Cornel și Dorin — fiii, buchet 
de sportivi care, deveniți rivali, se 
vor înfrunta în cadrul unei clase 
speciale de „Dacia 1300". Și-au mai 
anunțat participarea și Eugen Io-

RALIUL CIBINIUM ’72
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CONCURSUL DE SĂRITURI

DE LA PENZ (U. 1 S. S.)
Participînd la un concurs desfă

șurat în orașul Penz din l'RS-S.. 
componenții unei selecționate de 
săritori au obținut următoarele re
zultate : trambulină 3 m fele : Eca- 
terina Dumitriu locul II. Irinel Po- 
pescu IX, Liliana Popescu XI (a 
cîștigat Valentina Evstafeeva — 
U.R.S.S.): băieți; I. Ganea II. G. 
Fabich IV, O. Lâzău IX (a ciștigat 
Al. Kuznețov fU.RS.S.); platformă 
fete : Dumitriu IV, Liliana Popescu 
X (a cîștigat Evstafeeva) ; băieți : 
Ganea II. I. Ilieș VII (a ciștigat Al. 
Kuznețov).

CIRCUITUL DE VITEZĂ DIN CLUJ

Prima dintre cele trei runde ale 
campionatului feminin, divizia A, se 
apropie de jumătatea sa și pe ră
bojul etapelor consumate pînă în 
prezent s-au și crestat cîteva lu
cruri ce nu vor rămîne fără influ
entă în desfășurarea ulterioară a

Atît din scorurile finale, cît și din 
comportarea generală a echipei s-a 
putut vedea că, mai ales în apăra
re, sînt încă multe lucruri de fă
cut. De asemenea. în ce privește 
organizarea acțiunilor ofensive, deși 
pe teren jucătoarele fac eforturi

16 echipaje s-au aliniat, duminică 
limir.eață, la startul ce s-a dat din 
Piața Republicii din Sibiu in pri- 
hul raliu automobilistic organizat 
fu prilejul manifestărilor cultural- 
rtistlcr și sportive consacrate celei 
le a V-a ediții a festivalului „CIBI- 
IIUM", una dintre marile serbări de- 
lenite tradiționale în județul Sibiu.

Desfășurat pe traseul Sibiu—Agni
ta—Mediaș—Copșa Mică—Sibiu (154 
Im), sub forma unei curse de regu
laritate, cu controale orare și o pro- 
■ă de departajare, cu folosirea rada- 
lului pe distanța Șura Mare—Sibiu, 
întrecerea a stîrnit un interes deo- 
ebit In rlndul populației de pe cu- 

Irinsu) județului. Iată primii trei 
llasați in această competiție. 1. Udo 
krasser — junior Udo Krasser —

senior, Dacia 1100 5 = R 1 R 
Dumitrescu 4- N. Tatu Dacia HOC = 
78 p. 3 S. Oprea Doina Oprea Da
cia 1100 = 78 p. S-a mai acordat un 
premiu, pentru cei mai tineri con- 
curenți, echipajului format din W. 
Jening 4- Marinela Bîră (media de 
vîrstă 18 ani) care au pilotat un 
Volkswagen lt»0.

Ilie IONESCU — coresp.

nescu-Cristea. automobilistul r.r. 1 
al tării, Adalbert Gaspar (Oradea) 
care va pilota un „Austin". Grest 
Horst, din Brașov, pe un B.M.W.. 
Valentin Topciu — București — pe 
o „Dacia 1100” S etc.

Ședința tehnică, cu prezenta o- 
bligatorie a tuturor pariicipanților 
la întreceri, va avea Ioc in sala de 
recepții a hotelului „Napoca**, sim- 
bătă după-amiază la ora 18. urmind 
ca revizia tehnică a mașinilor să 
se facă in dimineața competiției.

Traseul de concurs pe care l-am 
anunțat este in mare parte asfaltat 
Doar o mică porțiune este pavată 
cu piatră cubică un dreptul 
mului care urcă spre Feăeac) i 
aceasta nu va impieta eu — 
buna desfășurare a atergăriăoc.

Organizatorii ne-au anvnțat 
urmă cu ctera zale că alergă 
automobilelor vor fi precedate 
întreceri de carturi la care iși vor 
da concursul micuții sportivi ai cer
cului de carturi de Ia Casa pio
nierilor din Cluj.

POPICE

SELECȚIONATA SINDICALĂ 

FEMININĂ EVOLUEAZĂ
ÎN R.D GERMANĂ

Selecționata sindicală femininăSelecționata sindicală feminină de 
opice a țării noastre compusă din 
ucătoare de la Laromet și Gloria 
bucurești, Hidromecanica Brașov și 
l'.S.M. Reșița, se deplasează azi în 
f. D. Germană, la invitația clubu
ri Bunna Halle, pentru a susține 
i-ei jocuri. Lotul este format din : 
flena Trandafir, dublă campioană 
nondială, Stela Andrei (Laromet), 
lorica Neguțoiu. Ana Petrescu, Mar- 
areta Bordei (Gloria), Use Schmidt, 

llargareta Rotter (Hidromecanica Bra- 
lov) șl Ildico Grozăvescu, campioană 
r.iropeană la junioare (C.S.M. Reșița). 
Lntrenorul selecționatei este Con- 
Itantin Neguțoiu.

«a

H

•a
desfășurat în

de formă, manifestată cu precăde
re prin numeroase lacune în apă
rare și printr-o deloc explicabilă 
reținere în atac, direcție în care 
Simona Arghir și Niculina Iorda- 
che, anul trecut animatoarele e- 
chipei. sînt în prezent parcă prea 
anonime. Si efectele unei atari 
stări de lucruri s-au văzut chiar 
duminica trecută, cînd Rapid Bucu
rești cu voință admirabilă și cu cî
teva combinații simple, dar eficace, 
pe semicerc și mai cu seamă pe 
extreme, a putut să realizeze ceea 
ce foarte puțini scontau. în sfîrșit, 
nutrim speranța că actuala criză a 
formației bucureștene are un ca
racter pasager și că în curînd ea 
se va înscrie, din nou. cu autori
tate printre candidatele la lupta 
pentru primele locuri.

Ne oprim aci cu discuția noastră. 
Ne oprim adică la primele trei e- 
chipe ale handbalului nostru fe
minin. pe care le considerăm prin
cipalele surse de alcătuire a lotu
lui reprezentativ. Și 
cest lucru — și o 
cu precădere si în 
pentru că peste un 
aceasta, ne vom afla în preajma 
unei noi ediții a Campionatului 
mondial. Tar un an în viața unei 
selecționate naționale nu înseamnă 
prea mult...

• LA ULTIMA ȘEDINȚĂ a Bi
roului federal a fost stabilită data 
plenarei Comitetului federal : 8 și 9 
noiembrie. Cu acest prilej va fi 
analizată activitatea federației pe 
anul în curs și luate în discuție pro
iectele pentru noul an, vizînd în 
mod special C. M. de tineret și C. M. 
de seniori.

• ÎNCEPÎND DE LUNI, la Satu 
Mare va avea loc un concurs inter
național de scrimă. Vor participa 
pe lingă reprezentanți ai munici
piului gazdă, scrimeri din Uniunea 
Sovietică și Polonia.

DE 
în 
de 
la

• SCRIMERII DIN LOTUL 
TINERET se pregătesc asiduu 
vederea turneului internațional 
la Olstyn (Polonia). Programat 
toate probele, în zilele de 7 și 8 oc
tombrie, acest turneu va reuni ti
neri scrimeri din Polonia, România 
și Italia. Vor face deplasarea, prin
tre alții, floretiștii Buricea, Cursa- 
ru, Alexe, Kuki, Viorica Draga, 
Magdalena Bartoș. Aurora Crișu, 
spadasinii Zidaru, Szabo, Cărămidă, 
Angelescu, sabrerii _ 
Oansea, Mustață și 
(sau Frunză).

Pop, Marin. 
Pantelimonescu

PREGĂTIRI

PENTRU INAUGURAREA SEZONULUI
• La Brăila s-a desfășurat cea de 
patra ediție a competiției voleiba- 

,Cupa Brăilei", la care au 
formațiile masculine^ din 

Iași, 
Și

a 
listice „i 
participat . ...... 
divizia B : Politehnica Iași, Farul 
Constanța, Delta Tulcea și Unirea 
Tricolor din localitate. Victoria fina
lă a revenit voleibaliștilor brăileni 
care au terminat neînvinși întrecerea. 
(N. COSTIN — coresp. județean).

• Divizionara A masculină —< Po
litehnica Galați — a început pregă
tirea pentru noul sezon încă de la 
9 august, avîndu-1 la... timonă pe 
profesorul Florin Balaiș. Antrena
mentele se desfășoară zilnic la Pala
tul sporturilor. Înaintea startului, 
conducerea tehnică mai are însă une
le probleme de rezolvat. De pildă, 
ridicătorul Dragoș Popescu nu s-a 
prezentat nici pînă acum la pregă
tire, iar celălalt ridicător, Stere, dă 
dovadă de multă delăsare și neserio
zitate. Prin plecarea la Cluj a lui 
Marcel Popa (a absolvit facultatea), 
s-a creat un semn de întrebare pri
vind postul de ridicător-coordonator. 
Antrenorul Florin Balaiș speră însă 
ca pînă ia începerea campionatului să 
elimine toate neajunsurile. De altfel,

la partidele de verificare (5 meciuri 
cu Electra București), majoritatea ju
cătorilor folosiți au dat satisfacție. 
Iată lotul care a efectuat pregătirea : 
Dumitrescu, Păcuraru. Bolcga. Stere. 
Scheffer, Feodorof. Zugravu. Ungu
reanu, Păduraru, Gheorghe. Preda t ae 
la U. T. Brăila) și BIcIea (de la Pe
trolul Ploiești)- (T. SIRIOPOL — co
resp. județear.).

• Echipa masculină de volei a 
RP. Mongole a so6:t aseară in 
București, urmînd ca în cursul a- 
cestei dimineți sâ plece Ia Bacău, 
unde va susține cîteva partide ami
cale în compania divizionarei A 
Viitorul din localitate. Spectator.: 
băcăuani vor avea prilejui să apre
cieze spectaculosul stil de jec a* 
siatic pe de o parte, și nivelul de 
pregătire al echipei lor favorite, 
preajma 
național, pe de altă parte.

• Consfătuirea arbitrilor 
zionari, care trebuia să aibă Ioc 
zilele acestea la Mamaia, a fost a- 
mînată sine die.

începutul ei si pini la pri
se ~-a; pot schimba multe. 

Iul ia care au evoluat dte- 
formații este, credem, edifi-

exemplu. nu încape indo- 
echipa campioană, t'niver-

I

f-
începeri camnionatohi:

divi-

ECHIPELE DE JUDO ÎNCEP CONFRUNTĂRILE
PRIMEI EDIȚII A DIVIZIEI A

dacă facem a- 
vom mai face 
viitor — este 
an, pe vremea

Călin ANTONESCU

EVENIMENT• PRINCIPALUL 
INTERNAȚIONAL din acest sezon 
îl reprezintă Campionatele balcani
ce. ajunse- anul acesta la a 5-a edi
ție. Ele vor fi găzduite de forul de 
specialitate al Turciei. Loc de des
fășurare — Ankara. întrecerile vor 
avea loc între 16 și 19 noiembrie.

Scrimerii români fruntași își vor 
începe pregătirile chiar din aceas
tă lună.

ÎN ÎMPREJURIMILE PREDEALULUI

ÎNCEPE AZI UN NOU FESTIVAL ALPIN

Sîmbătă, la Arad, și duminică la București și Miercurea Ciuc, vor avea loc întrecerile inaugu- 
ple ale diviziei A de judo. Așadar, cele 9 echipe de judo care au obținut dreptul de a participa la con- 
runtările primei divizii sînt gata de a lua startul.

RAPID BUCUREȘTI: Sabin Lucea, Otto Graf,
Marius Badea, Vasile Gheorghe, Cornel Roman, 
Constantin Melnic, Dan Obreja, Gheorghe Boscu, 
Gheorghe Nachi, Florin Sandu. Din acest lot an- 

Itrenorii Gheorglic Donciu și Constantin Ciolan vor 
alcătui echipa la cele patru etape ale campio
natului.

ȘCOALA SPORTIVA NR. 2 BUCUREȘTI :
Gheorghe Marin. Ion Lache, Petre Marin, Ion
Petrov, Vasile Prioroc, Constantin Ivan, Marin
Florea, Ervin Farkaș, Victor Popovici, Horia Vișan,
Călin Richman, Gheorghe Heldsdorler, Antrenor
— Mihai Brăileanu.

I.E.F.S : Marin Stan, Nicolae Trașcă, Eugen 
Georgescu, Constantin Coman, Dragoș Lichiardopot, I Mihai Telechi, Tiber iu Mund, Teodor Petru, Gheor
ghe Dumbravă, Dumitru Goga, Gheorghe Popovici.

[Antrenor — Ion Hantău.
I ȘOIMII BUZĂU : Lazăr Moldovan. Octavian Co- 
Ijocaru, Teodor Pop, Alexandru Toth, Patriciu 
[Petrideanu, Aurel Săvescu, Virgil Pîrvu, Ion Buzic, 
ILazslo Molnar. Antrenor — Constantin Gogu.
I VAGONUL ARAD : Ștefan Mureșan, Cornel Mi-
I halca, Ionel Iva, losif Nyari, Ion Nyari, Loghin

Să vi le prezentăm.
Lazăr, Gheorghe Căpriceanu, Gheorghe Moldovan. 
Mihai Băjenaru, Geza Szabo, Ștefan Doncea. Ionel 
Lazăr, Silviu Pirîu, Lazăr Uscă, Ion Balin t. 

t Antrenor — Mihai Botez.
UNIVERSITATEA CLUJ : Laszlo T urcuș. Nicolae 

Bal, Gavril Băruțâ, Dezideriu Csep, Claudiu Gom- 
bosiu, Nicolae Filip, Constantin Negrea, M.'hai 
Pop, Nicolae Pop, Ion Deceanu, Dorel Vitan, Eugen 
Nagy, Constantin Clit, Andrei Păușan, Ștefan 
Vodă, Remus Olteanu. Antrenor — Ștefan Vodă.

CONSTRUCTORUL MIERCUREA CIUC : Deneș 
Solomon, Andras Lenard, Lajos Erdss, Jozsef Gall. 
Laszlo Csibi, Bela Szdcs, Andras 
Jozsa, Laszlo Tamaș, Janos Kope. 
Jozsef Gall.

DINAMO BRAȘOV : Alexandru 
Pop, Mircea Vlntilescu, Ștefan Dudiță, Mircea No- 
topol. .Tozsef Ianos, Ladislau Pall, Dumitru Ale
xandru, lacob Codrea, Ion Mircea. Antrenor — 
Nicolae Purțuc.

MONTORUL PITEȘTI : Dumitru Dincă, Aureliu 
Barbu, Iosif Mitu, Ion Munteanu, Ionel Filip, Con
stantin Popoiu, Gabriel Ungureanu. Antrenor —- 
Aureliu Barbu.

Istvan, Lajos 
Antrenor —

Filip, Ștefan

La Arad va avea loc triunghiularul: Universitatea Cluj — Montorul Pitești — Vagonul Arad, 
irbitri ■ Dumitru Dautner, Lucian Urbanschi, Vasile Constantinescu și Ion Gherman La București vor lupta : 
.E.F.S. — Șoimii Buzău — Rapid. Arbitri : Laurențiu Vasilescti, Mihai Platon, Lucian Grigorcpol șt Viorel 
*osun. în triunghiularul de la Miercurea Ciuc își vor disputa întîietatea : Dinamo Brașov — Sc. sp. 2 Bucu- 
ești — Constructorul Miercurea Ciuc. Arbitri : Florentin Donciu, Florin Săpuneanu, Alexandru Vasile și Adrian 
fulgaiis.

fi se străduie să asigure balonului 
• circulație rapidă, finalizările vin 
totuși greu, parcă prea greu pen
tru posibilitățile acestei formații. 
Cum precizam, insă, mai înainte, 
timișcrencele nu și-au spus ultimul 
cuvînt '

Total diferit se prezintă una din 
celelalte pretendente la titlu. Este 
vorba de I.E.F.S. București care a 
început disputa cu o pregătire evi
dent mai bună, in special sub ra
port fizic. Capacitatea de angajare 
în luptă a studentelor bucurestence 
este surprinzător de crescută față 
de ediția trecută a campionatului 
și. in plus, ele au demonstrat cu 
prisosință că si in organizarea jo
cului sînt într-un remarcabil pro
gres. în această privință un singur 
exemplu este, credem, concludent: 
principala realizatoare a echipei. 
Băicoianu a fost in aceste prime 
partide mult mai mult și mai efi
cient ajutată de celelalte jucătoare 
de la 9 m (Frincu. Burtea).

O surpriză dintre acelea care fac 
mai puțină plăcere a fost modul 
in care s-a prezentat Universitatea 
București, formație plnă anul tre
cut campioană a țării, iar apoi cla
sată pe locul secund. Acum, aceas
tă echipă, unde sînt vizibile evi
dente eforturi de primenire a lo
bului. acuză totuși o serioasă lipsă

PREDEAL, 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). După festiva
lul desfășurat in împrejurimile lo
calității L.pova. din Munții Zăran- 
dului. orientarea turistică se va 
afla, din nou. începind de astăzi, 
in centrul atenției iubitorilor aces
tui sport. La Predeal, pe trasee 
minuțios alese, se vor desfășura 
trei competiții, în fruntea cărora 
se găsește tradiționala „Cupă a 
României** la startul ei aliniindu-se, 
alături de cei mai buni sportivi ai 
noștri, numeroși reprezentanți ai 
altor țări (Bulgaria, Ungaria. Ceho
slovacia. R. 
tuala ediție 
programează 
(feminine și 
probe de ștafetă. Iată și 
ticile traseelor pe care se va des
fășura competiția : Feminin : 6160 
m lungime. 380 m diferență de ni
vel. cu 9 posturi de control : Mas
culin — 10670 m. 650 m diferența 
de nivel, cu 12 posturi de control 
(ambele trasee sînt de gradul I). 
La ștafetă masculin. în ordinea ce
lor trei schimburi, traseele vor mă
sura 6000 m. 5600 m si 5700 m. iar 
la feminin 4900 m, 3600 m și 3700 
m. Vor fi alcătuite clasamente la

D. Germană etc.). Ac- 
României" 

individuale 
precum și 
caracteris-

a „Cupei 
întreceri 

masculine).

individual, la ștafetă. precum si 
clasament general.

Celelalte două competiții progra
mate cu prilejul acestei 
târî, închinate împlinirii 
ani de la primul concurs 
tare turistică desfășurat 
noastră, sînt Campionatul național 
de juniori și Concursul republican 
de copii, ambele fiind planificate 
să se dispute de-a lungul a două 
zile, în cadrul a cite două etape, 
atît la fete cit și la băieți.

Miercuri după-amiază, la cabana 
Trei brazi — „cartierul general" al 
acestor manifestări — a fost inau
gurată o frumoasă și interesantă 
expoziție, dedicată evenimentului 
sărbătorit. Cuprinzînd hărți, buso
le, cupe, plachete, medalii, fotogra
fii, afișe — toate oglindind activi
tatea desfășurată de orientarea tu
ristică românească de-a lungul ce
lor 25 de ani de existență — expo
ziția s-a bucurat de un mare inte
res încă din prima zi, atrăgînd 
nu numai pe toți participantii ia 
competițiile care încep astăzi, dar 
și un mare număr de turiști și lo
cuitori ai Predealului.

man i fes - 
a 25 de 
de orien- 
în țara

.PREMILL TINERETUL I

INTR-O NOUĂ FORMULA
Numeroși cititori ai rubricii noas

tre ne-au interpelat cu privire la ca
racteristica „Premiului Tineretului" 
care, anul acesta, are o nouă for
mulă de disputare. Potrivit infor- 

precizăm că a-mafiilor obținute, 
ceasta alergare va însemna o întîl- 
nire între elemente de frunte din ge
nerațiile de 2 și 3 ani, PARTEA I 
desfășurindu-se duminică, iar PAR
TEA a Il-a. peste aproape două luni, 
adică duminică 19 noiembrie. Ca a- 
tare, 11—12 trăpași susțin o dublă 
verificare directă, la un anumit in
terval de timp, cu specificația că, 
in partea a 2-a, eșalonarea lor la 
start va fi hotărltă In conformitate 
cu rezultatele obținute duminică. 
Normal ar fi ca după efectuarea ce
lor două alergări să se întocmească 
un clasament final, fie prin obținerea 
timpilor realizați de fiecare concu
rent, fie prin adiționarea locurilor

înregistrate pe linia de os.re. Pînă 
acum, un asemenea amănunt nu ne-a 
fost specificat.

Pe de altă parte, Insă, s-a fâci 
mențiunea că, dacă In lotul trăpaș 
lor care dispută duminică partea I, 
se vor produce indisponibilități pini 
la 19 noiembrie — lucru foarte firesc 
— aceștia vor fi inlocuiți cu alți 
cai. Aici lucrurile nu mai sînt tet 
atît de firești, deoarece apariția ele
mentelor noi diminuează importanța 
dublei verificări 1 Totuși, în ciuda 
dificultăților de acest gen, inițierea 
noii formule este interesantă. Rămîne 
de văzut ce semnificație va dobi.-.di. 
Pentru că, dată fiind distanța mare 
de la programarea primei părți față 
de a doua, formularea oricărei anti
cipări prezintă un grad prea mare 
de dificultate, ca să r.e îndemne să 
încercăm ceva în ac-st sens_.

Niddy DUMITRESCU

IMPORTANT
Oficiul de turism al municipiului București și Oficiile ju

dețene de turism din întreaga țară pun la dispoziția celor in
teresați să-și petreacă concediul în luna septembrie bilete în 
stațiunile de pe Litoral.

în această perioadă, posesorii de bilete pentru odihnă be
neficiază de tarife reduse.

Pentru înscrieri vă puteți adresa la Oficiul de turism al 
municipiului București si la Oficiile județene de turism.

PUBLITURISM

Horia ALEXANDRESCU
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a TIR MAI INTÎI AU FOST 500...

UN MAESTRU EMERIT iȘI PREGĂTEȘTE URMAȘII
Talerlștll români au obținut pe par

cursul anilor numeroase succese sltuîn- 
ciu-sc (individual și pe echipe) pe locuri 
fruntașe la marile competiții europene 
și mondiale. Toate aceste reușite s-au 
bazat, însă, pe clteva valori individuale, 
puține la număr, în urma lor neexistind 

nici o rezervă.
Acum cîțiva ani, această stare de lu

cruri devenise extrem de acută. Atunci, 
prin 1967, a început, mai intli timid, 
apoi mai accentuat, acțiunea unor clu
buri In scopul inițierii unor tineri tră
gători în tirul la talere. Dar. cele în
treprinse nu au dat pînă acum roadele 
așteptate, echipa noastră națională ră- 
minînd la nivelul unor performanțe 
nesatisfăcătoare, reușindu-se doar unele 
rezultate bune indivdiuale.

După părerea mea, roadele așteptate 
nu au apărut din mai multe motive și 
•nume : a) antrenorii cluburilor respec
tive, majoritatea, nu cunosc suficient, 
în practică, tehnica tirului la talere : 
b) procesul de instruire s-a început cu 
niște tineri ajunși pe standul de tragere 
fără vreun criteriu de preselecție, adică 
pur și simplu întâmplător, fără să se 
fi yerificat mai înainte aptitudinile lor 
pentru acest sport și fără să se fi tes
tat calitățile lor psihice ; c) s-a pre
lungit pregătirea unor tineri fără pers
pectivă în tirul la talere timp de 3—4 
•ni și mai mult, deși în maximum un 
an se poate spune cu precizie dacă un 
tînăr are persepctive sau nu în proba 
de talere.

Tn această situație, m-am hotărît, 
•cum aproape doi ani, să acționez și eu 
Jn sensul creării de rezerve tinere pen
tru echipa națională de talere aruncate 
din șanț și m-am oferit să lucrez vo
luntar pe poligonul Tunari, în paralel 
eu pregătirea mea sportivă. Propunerea 
fiindu-ml acceptată de Federația româ
nă de specialitate, anul trecut mi-am 
început activitatea pe care am conti
nuat-o și în această primăvară.

Am pornit de la următoarele conside
rente : sportul acesta al talerelor este 
costisitor și ca atare nu poate avea un 
caracter de masă. Cu atît mai închis 
este, deci, cercul celor care pot avea 
acces în practicarea lui Ia nivel de per
formanță. Așa stînd lucrurile, s-ar pă
rea că doar întîmplător poate să se 
ivegjscă un veritabil talent pe poligon 
și care să-și spună în cele din urmă 
cantul și pe plan internațional. Au 
fost șl asemenea cazuri dar a se aștepta 
totul de la întîmplare constituie o mare 
g ?șeală. în concluzie, m-am hotărlt ca 
selecționarea să o efectuez dintr-un nu
măr c-ît mai mare de tineri pentru ca 
si șansele descooerii elementelor apte 
să sporească nemijlocit. Altfel. în luna 
mai 1971, la solicitarea mea. F.R. Tir a 
pus la dispoziția Consiliului municipal 
U.T.C. București poligonul Tunari pe 
care s-a desfășurat finala concursului 
..Tînărul trăgător de elită*. Au partici
pat circa 500 de tineri tintasl din Capita
lă. calificați, la rîndul lor în urma altor 
concursuri de selecție. Am avut astfel 
posibilitatea să urmăresc acest con
curs cu armă cu glonț durat două 
zTe) și să aleg din cel 500 de finalișt* 
fdin totalul de 2500 de tineri concurențl 
prezenți inițial pe standuri). S3 dîr.tre

BASCHET

JOCURILE ECHIPEI ROMÂHE

LA C. E. DE SENIOARE
După cum se știe. între 8 și lo 

octombrie se va disputa în Bulga
ria ediția a XIII-a a campionatu
lui european de baschet pentru se
nioare. competiție pentru care s-au 
calificat următoarele reprezentati
ve : Iugoslavia, România, Unga
ria, Polonia, Italia. U.R.S.S (alcă
tuiesc grupa A și vor juca în sala 
Isgrev din Burgas), Franța, R. D. 
Germană. Cehoslovacia, Bulgaria, 
Olanda, Austria (grupa B, vor juca 
în Palatul sporturilor din Vama).

Selecționata țârii noastre va 
susține meciurile în următoarea 
ordine : 8 octombrie ora 19 cu Un
garia, 9 octombrie ora 17 cu 
U.R.S.S., 10 octombrie ora 20 cu 
Polonia, 11 octombrie ora 17 cu 
Iugoslavia, 12 octombrie ora 18,30 
cu Italia.

Ziua de 13 octombrie este re
zervată odihnei și deplasării echi
pelor de la Burgas Ia Varna, unde 
se vor disputa turneele finale pen
tru locurile 1—6 (participă pri
mele trei team-uri din fiecare gru
pă preliminară) și pentru locurile 
7—12 (clasatele pe locurile 4—6 în 
grupe).

Turneele finale (unde vor conta 
ți rezultatele înregistrate în grupe) 
vor avea loc în zilele de 14, 15 și 
J6 octombrie.

cel mai buni cărora le-am propus veri
ficarea aptitudinilor lor la talere. Am 
Început cu proba de mistreț alergător 
pentru a facilita mal bine trecerea de 
la ținta fixă la cea mișcătoare. Am făcut 
antrenamentul la talere, mal Intli pe vi
teze mici și unghiuri ușoare, apoi, trep
tat, s-a trecut la o pregătire In condițiile 
regulamentare. Au fost organizate pe par
curs clteva concursuri de selecție, ast
fel că. in luna august, din cel S3 ră
măseseră doar patru trăgători (3 băieți 
și o iată), in luna decembrie, trei băieți, 
iar In primăvara acestui an. doL S-ar 
putea spune că selecția a fost prea ra
pidă, iar instruirea prea scurtă. Așa 
este, dar o pregătire prelungită, cu 
30—40 trăgători, ar fi costat foarte mult. 
In plus, cei cu adevărat talentațl ies 
în evidență foarte repede.

Anul acesta am pornit din nou de la 
zero, adică cu „cei 500“ din formația 
’72, alții dedt cei din anul trecut, din 
care, In urma unor selecții periodice 
efectuate la anumite intervale, au ră
mas azi, doar 4. Cel doi de anul trecut, 
Traian Zaharescu ți Eman oii Panduru' 
au fost legitimați in primăvara aceasta 
la clubul sportiv Steaua, unde activez 
și eu. Ei au continuat pregătirea sub 
Îndrumarea mea și a antrenorului eme
rit Grigore Ioanide.

Spre marea noastră satisfacție, zaha- 
rescu a cîștigat acum citva tur.p cam
pionatul național de Juniori, ediție 1972. 
cu o cifră meritorie, după ce se cla
sase pe locul IV la categoria Juniorilor 
In „Marele premiu Carpațr. Panduru a 
ocupat locurile 3 la campionatele na
ționale de juniori (la baraj eu lecui î) 
și locul 2 (la egalitate de puncte eu 
locul 1) cu un rezultat procmtăzor la 
„Cupa speranțelor- dteputată de cu-fcd.

Să fie aceasta o lntimplare f Nu-ml 
vine să cred. Vor deveni cm doi tineri 
trăgători de talere foarte bum • im
posibil de spus după un singur an de 
pregătire. Un lucru însă, es-e ah*o*>n 
sigur : din cei 5W de tineri care an par
ticipat anul trecut la finala CK.-usi.- 
„Ttnărul trăgător de elita- doar et <M 
au perspectivă șl mentă să ecmv-.ue 
antrenamentul la tirul la ta-re.

Pregătirea am în ș.r a unor tineri 
fără perspectivă are efecte aegstfre ta 
mai multe direețri. Intli. pesvrj c* te 
cheltuiesc inutil bani, apvt ce re ., »-s 
drumul altor tineri care ar p-—o a 
Încercați și in al Treilea riad — de 
moral — foarte important si et. se tră
sese timpul r er.e.-ga unor vaer-, care 
nu vor deveni mcicdata —
performanță tmd —iufflriTra;' toacemă
să-și carne șt să-și rioeiri eeemaat. 
pe alte planuri, adevărmme Ier *ca nații.

Eu vei merge pe areastă ea.-. «—■- 
convias e* este ce* btsaă S tt re em- 
ta să îmrer-p pressure* celor liră 
perspectivi duar dacă fa»-aa «= m* 
doi din cm ssa sta ri
unul. Consider et —te 
de tineri eoattriine oa soc 
care merită acest mre— oe

Propun aplicarea aceste: 
lucru șt in renume saca 1 
mioara. Propun de aei i 
cur» de perfecoor^r? 
talere din țar*. care să aM Sa pro- 
gram oKigatcmu sed_=» de treg-rermpâ aceasta O .-rpuarM «e Z MSs- 
ebeo. tmde rezurimeie taJemșSKjce n-an 
fost cele tcctnate tresele aă -aram o 
tul pentru a pitea perei e* ~ »i nim * 
speranță v—oarele noastre Ț————

în toefteâere vot Beapoaa eă ha»* 
acțiune pe care am ir-rio > *— po- 
ribllă daioe-.u «pnșma^t Pedcra^ei ro- 
mlne de tperial.tate. Ars face a.reatl 

as^mea. de adrr r'v_aua peegre 
n-ohd Tunari, de profesorul Da- 3» 
ja și puboptgp $■_ Peueseu * t B.-> 
!eae fs-au deo'asat o *-i ș» Îs Ta- 
nari cu apareteie respective pentru a 
foe* ***** pstUorogire tmerOoe trucătoep.

Si In vritrr nădlldtriese rirtr-o -olan*, 
ț^e » Wcror famor-Joc care pet eres- 
trtstri ia temu’ mers aj rirzim '1 ta *-e 
fcrtr-o !r.te.’ezere deț-tmâ a pre*- -—- re 
noastre din pzrtea Wurcr f—u-_ -e de 
resort.

rea a sat

George R.ORESCU
maestru emerit al sportului 1

B MOTO

ȘTIRI
a Duminică se va «Sesășure 1* 

Clmputung Muscel. un concurs repu
blican de vriezâ pe rimat dotai ea tro
feul „Capa Muscelul-. Organizare* sees- 
tei eocnpebtu este as^urstă de asocia
ția speruvâ locală -Muscelul-.

• A doua etapA si - >■
natului repabhean de reru-arttate S* 
rezistentă ;ezm st motordor de -Iri- 
cație românească, se va desfășura 
U și U octombrie, în !mpre;u.-m_« 
orașului Slatina. înaintea aceste: etape 
finale, primele locuri ale clasam«:--- 
sînt ocupate Ia ordine de L BoMlee*** 
(Voința Sibiu) I puncte pe&aDzare. X- 
Berloiu (Torpedo I Zâmeștri 1 p. P- 
N. Rîureanu (Vcrnța SJxu) lp.JL.CH. 
Brii (Metalul Buc-zresm 1 p. a- T- 
Popa (Metalul Bucureștii 4 p. p. s: L 
Bartha (Steagul roșu Brașov) 4 p. p. 
Pe echipe oonduce Metalul București 
CU 21 p. p

FOTBAL Șl ȘAH PENTRU PIONIERI

le comerciale din Brad. Arad, Dieci, 
Almaș, Bont ești, Gurabont. Sebiț, 
Pincota. tneu. Oradea in căutarea— 
unei camere de bicicletă. Și tot zbu
ciumul in zadar. De găsit cameră, 
nici vorbă !

De făcut facem bitielete, dar ni
meni din organele comerciale locale 
nu se gindește că le trebuie și came
re de rezervă ?

Ion COTOI, coresp.

C.S.M. REȘIȚA NU ESTE Șl NICI NU POATE FI 
- ACUM, DUPĂ NUMAI 3 ETAPE - 0 ECHIPĂ EȘUATĂ...
• 0 REDUTĂ (DIVIZIA A) CUCERITĂ ATIT DE GREU, NU SE ABANDONEAZĂ DUPĂ PRIMELE GREUTĂȚI

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A Vl-a 
A DIVIZIEI B

SERIA I

Gloria Buzău — C.F.R. Pașcani: 
FR. COLOȘI, ajutat de R. Stîncan 
și M. Popescu (toți din București);

Știința Bacău — Clubul Sportiv 
Tîrgoviște: T. ONIGA, ajutat de 
V. Popa și C. Lițu (toți din Ia?i>'

Metalul București — Dunărea 
Giurgiu: C. GHENCIULESCU. a- 
jutat de M. Badea ți S. Moisescu 
(toți din Tîrgoviște) ;

Metalul Plopeni — S. N. Oltenița: 
M. NITA, ajutat de I. Hrisafi și N. 
Gheorghe (toți din București);

Progresul Brăila — Politehnica 
Galați: V. BUIMISTRUC, ajutat de 
I. Ciolan și V. Naumcef (toți din 
Iași):

mai intensive

acum (se lucrează în general des
tul de „tare"), au devenit mai Fungi. 
Marți dimineață, <*> 1? fotbaliști 
reșițeni Qipseau doar Kiss ș: Atodi- 
resei — accidentați, și Be'.dea=u

la luptă, pentru obișnuire* cu Kin- 
dul părăsirii unei redute așa de 
greu cucerite.

Un lucru ne-a surprins la Reși
ța. Intr-ața măsură Incit am fi

Varga, Neagu și Nestorovici), Gor- 
nea are 27, iar Silaghi și P.eș 26... 
Deci, medie de vîrstă destul de ri
dicată. Dar poate că C.S.M.-ul va 
izbuti să demonstreze că puterea de

rlefifa are posibilități pentru

Fotoi G. DUMITRU

se vede eă PERICOLUL 
MARE ESTE INAVN- 
trebeie să mai lucreze 
Ia încărcarea bateriilor 
de optimism. Este mult 

eme pentrn renunțare

luptă, ambiția, opt mlsmul nu stat 
atnb'Jte de a căror exclusivitate se 
bucură numai tinerețea—

Dumitru GRAUR

IERI, „CUPA ROMÂNIEI"
Mecaj-M Trexeț — Știința Petroșani 

1—0. Petrobil Derea — Unirea Foc
șani 3—1, Constructorul Galați — 
Comerțul Brăila 2—1. Petrolul Tirgo- 
riște — Carpați Sinaia 0—1, Aurul 
Brad — Minaur Zlatna 3—0, Unirea 
Tomnatec — Vagonul Arad 1—1. So
meșul Beciean — Unirea Dej 1—3, 
Minerul Bălța — Constructorul Baia 
Mare 2—2, Textila Buhuși — Minerul

Comănesti 2—0, Marina Mangalia — 
Cimentul Medgidia 5—1. Construc
torul oraș Gh. Gheorghiu-Dej — 
U.T. BIrlad 7—0, Flacăra Moreni — 
Voința București 2—0, I.M.U. Med
gidia — Electrica Constanța 3—0, 
Minerul Baia Borșa — Foresta Suseni 
3—1, U.C.M. Caransebeș — Minerul 
Lupeni 0—3 (0—0).

F.C. Galați — Chimia Rm. Vîlcea:
M. CÎȚU, ajutat de S. Marin și M. 
Matei (toți din București) ;

Politehnica 
București: I. 
David și F- 
Mureș);

Delta Tulcea
Neamț : V. LIGA, ajutat de I. 
rea și V. Paladescu (toți din Galați).

la și 
RUS. 
Moses

— Progresul 
ajutat de
(toți din

Gh. 
Tg.

Ceahlăul p.
Tif-

SERIA A II-A

Chimia Făgăraș — Politehnica 
Timișoara; I. DRÂGHICI, ajutat 
de E. Martin și A. Paraschiv (toți 
din București):

F. C. Bihor — Metalurgistul Cu- 
gir: A. CRIȘAN, ajutat de T. Bu- 
diu și S. Cazan (toți din Arad);

C.S.M. Sibiu — Electroputere 
Craiova: N. MOROIANU, ajutat 
de I. Chiriță și M. Marinciu (toți 
din Ploiești) ;

Minerul Anina — Metrom Bra
șov : I. OPRITA, ajutat de R. Qu- 
mitrică și A. Rotaru (toți din Arad);

Olimpia Satu Mare 
Arad : S. BîRAESCU, 
Miclăuș și E. Krepil 
mișoara);

C.F.R.
trița: D.
ajutat de I. 
(ambii din

Corvinul
Oradea : V.
de I. Croitoru și N. Mogoroașe (toți 
din Craiova):

Minerul Baia Mare — Metalul 
Drobeta Tr. Severin : G. VEREȘ, 
ajutat de L. Reissinger și L Astaloș 
(toți din Cluj).

— C.F.R. 
ajutat de O. 
(toți din Ti-

Gloria Bis- 
(Reșița).

Timisoara
MUNTEANU 
Haidu și M. Nicolaescu 
Caransebeș);
Hunedoara — Olimpia
GRIGORESCU, ajutat

MECIURI AMINATE
Deoarece echipele Progresul Cora

bia și Azotul Slobozia vor susține 
meciuri amicale în Bulgaria, Fede
rația română de fotbal a stabilit ca 
partidele Petrolul Tîrgoviște — Pro
gresul Corabia și Azotul Slobozia — 
Tehnometal București, din campio
natul diviziei C, care trebuiau să 
aibă loc duminică, se vor desfășura 
astfel t Petrolul — Progresul în ziua 
de 28 septembrie și Azotul — Tehno
metal în ziua de 27 septembrie.

„CHESTIUNILE ARZATOARE- ALE DIVIZIEI A

IN (\ll\Iir\ lOIl'IA TilI IDEALE• ta

In organizarea Consiliului Județean 
al Organizației Pionierilor Argeș s-a 
desfășurat o competiție la fotbal și 
șah rezervată cravatelor roșii din 
cartierele orașului Pitești și din ce
lelalte localități ale județului. Cele 
mai multe echipe de fotbal au fost 
angrenate din orașele Pitești (30 de 
formații), Cîmpulung Muscel (15), 
Curtea de Argeș (14), Topolovcni (6) 
ți comunele Oarja, Recea ș.a.

La etapa județeană s-au întrecut 
plnă la urmă 6 echipe de fotbal — 
ciștigătoare ale etapelor pe localități 
- ■ și 20 de șahiști.

Iată și pe primii doi clasați la a- 
ceste Întreceri : FOTBAL — 1. „Fur
tuna" din Cîmpulung Muscel, 2. „Vul
turii" din comuna Recea. ȘAH — Ni- 
coleta Nenciulescu și Mariana Pușca- 
țiu (am' ele din Pitești) la fete ; Vic
tor Amuzescu (Pitești) și Ovidiu Stan- 
cu (C. Argeș) — la băieți.

Ilie FEȚEANU, coresp. județean

EXPEDIȚIA RADIOAMATORILOR 
IN MUNJII GURGHIULUI

Radioamatorii juniori de la asocia
ția sportivă Voința din Reghin, au 
organizat o interesantă expediție ra
dio în munții Gurghiului. Timp de 8 
zile — sub îndrumarea instructorului 
Ștefan Samu — ei au studiat propa
garea undelor radio la altitudine, 
și-au îmbogățit cunoștințele gene
rale.

Cu acest prilej, radioamatorii au 
stabilit peste 150 de legături în tele
grafie și în telefonie cu peste 40 de 
țări de pe toate continentele.

Bilanțul tehnic al expediției este 
pozitiv, cele 8 zile petrecute în munți 
fiind de un real ajutor pentru viitoa
rea activitate practică a tinerilor ra
dioamatori.

Liviu MAIOR, coresp.

„BUCURIA ALERGĂTORULUI 
DE CURSĂ LUNGA"

Printre cei mai fideli vizitatori ai 
parcului sportiv studențesc din Cluj 
se numără și sexagenarul Gheorghe 
Pop, un vechi muncitor al fabricii 
Mucart din localitate. Vizitele sale 
n-au însă drept scop — cum se în- 
tîmplă cu colegii de generație — ad
mirarea pasivă a peisajului sau ur
mărirea întrecerilor atletice ale spor

• Cupa de vară, rezervată 
echipelor de copii reprezenta
tive de străzi și cartiere din 
Sînnicolaul Mare (ajunsă la 
ediția a VII-a) s-a Încheiat cu 
victoria echipei Șoimii (dintre 
8 formații participante). Ace
eași clipă — pentru tineret — 
ajunsă la ediția a IlI-a (cu 12 
echipe participante) a fost cîști- 
gată de A.S.S.M.

prof. Ovidiu GLIGOROVICI

CE FAC CU BICICLETA I

Ca și în alte părți ale țării pe me
leagurile Aradului bicicleta are mulți 
prieteni Cu ea poți face excursii 
pzți merge la serviciu. Amatorii 
sportului cu pedale au Insă uneori 
necazuri nedorite. Iată de pildă ce 

«punea unul dintre aceștia — 
T“odcr Vesa din comuna Dieci nr. 
214. județul Arad — îr.tr-una din zi
lele trecute ; că a cutreierat unități

tivilor universitari, ci stabilirea de 
noi recorduri personale la 10 km. Da, 
la 10 km, cursă In care alergătorul 
Gheorghe Pop s-a autodepășit — în 
ultimei. trei luni — de șase ori. 
Ultimul parcurs a ajuns să fie cro
nometrat intr-o oră și 15 minute. ur> 
veritabil record dacă ținem seama de

vîrstă. Dar, important nu este re
cordul in sine (care, de altfel, a sur
venit după cinci ani de conștiincioasă 
pregătire, realizată sub supraveghe
rea doctorului Arnăut, 
Universității), ci recordul de 
ge inerția și „cumințenia" 
puterea de a decreta război 
beteșuguri sau slăbiciuni ale 
ții. Un record al voinței care a făcut 
din „alergătorul de cursă lungă" (în 
fotografie) un om sănătos și vioi, dis
pus să împărtășească oricui s-ar in
teresa leacul tinereții sale: mișcare 
în fiecare zi, alergare în aer curat, 
departe de zgomotul orașului și de 
trepidația lui.

antrenorul 
a învin- 

vîrstei, 
oricăror 
bătrîne-

AMENAJĂRI SPORTIVE IN

Necesitate vitală, amenajarea unor 
terenuri de sport și a unor spații de 
joacă pentru copii șl tineret în car
tiere, a constituit o preocupare de 
bază a organelor locale de stat, de 
sindicat, a organizațiilor de tineret șl 
asociațiilor sportive din orașul Pi
tești. Iată de pildă bilanțul realizări
lor din ultima perioadă în această 
direcție. în cartierele București, Cra- 
iovei șl Pitești Nord, au fort amena-

i.

• Concurs automobilistic de 
Indemînare organizat în orașul 
Drobeta-Tr. 
filiala ACR 
trei clasați : 
bai t 601 i 
Dacia 1300 ; 
cia 1300.

Mircea FOC$ÂN. coresp.

Severin de către 
Mehedinți. Primii 

Ion Vladu — Tra- 
Tudor Ralamat — 
Victor Ivan — Da

• In acest 
Hipodrom 
inaugurat 
sportivă 
Frumoasa 
bogățit cu 
se vor 
cursuri i 
Noul manej — 
nile de 60 x 20 
cu toate cele 
bune activități, 
tribună.

an în cartierul 
din orașul Sibiu s-a 

o nouă construcție 
rezervată călăreților, 
bază hipică s-a im- 

i un nou manej unde 
putea organiza con- 

in tot cursul anului, 
avînd dimensiu
ni — este dotat 

necesare unei 
dispunind și de

Text și foto : Nic. TOKACEK

CARTIERELE DE LOCUINȚE

jate trei terenuri de volei, două de 
baschet, 20 de bare fixe (de diferite 
dimensiuni), s-au instalat 15 noi me
se de beton pentru tenis de masă 
(din beton fabricat pe plan local, 
după o rețetă mult mal economică 
decît cea preluată de la I.E.A.B.S.). 
Totalizînd realizările din această di
recție îi. municipiul Pitești, consta
tăm că la ora actuală cartierele de 
locuințe și parcurile de agrement din 
Pitești dispun de 9 spații de joacă — 
cu toat- dotările necesare — pentru 
copii : 50 mese din beton pentru tenis 
de masă ; terenurile de volei și bas
chet, barele fixe amintite mai sus ; 13 
gropi de nisip, ingenios construite ; 
un teren de minifotbal și două tere
nuri de handbal.

Locuitorii municipiului Pitești au 
prestat pentru construcția acestor 
locuri de joacă și terenuri — numai 
în această vară — peste 50 000 ore de 
muncă voluntară.

Alexandru .MOMETE, coresp.

Dacă veți avea vreodată curiozi
tatea să cercetați fișele de frecven
ță, ale jucătorilor din prima divizie. 
ne mai multi an: In urmă, o să 
constatați — invariabil — că echi
pele din frunte au utilizat cel mai 
mic număr de titulari, că găsirea 
din vreme a 
și. mai cu 
scontat oferit 
îi scutește pe 
ral existenței 
sâptămlnlle de pregătire si de nu
meroase jocuri de verificare nu 
reușesc să dea răsnens la numeroa
sele căutări, cind mai vine și cam- 
p tonalul cu un eșec-două din start, 
atunci apare nervnzi^tea și nesigu
ranța, înlocuirile apar in serie.

Actualul campionat ne oferă con
firmarea acestor veritabile axiome 
ale problemei alcătuirii formatul or. 
mult mai rapid decît In alte edi
ții; it tâ. după numai trei etape, 
poți descifra situația, mai degrabă 
de ordin psihic, da aproape fie
care din cele 16 tabere, trecind în 
revistă efectivele utilizate pină 
acum de competitoare. Ca să putem 
purcede împreună la mica noastră 
plimbare, sâ vă oferim situația 
completă, cifrică, a jucătorilor uti
lizați de fiecare dintre echipele 
primei divizii : Dinamo 14; Stea
gul roșu 14 ; Steaua 16 : S.C. Bacău 
13 ; C.F R. Cluj 
Farul 17 ; F.C. i 
13 ; „U“ Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
pid 16; Sportul 
C.S.M. Reșița 13.

Deci, ce mari excepții de la 
gula că ..cu cît ești mai sus în 
samenț cu atit schimbi mai puțini 
jucători" întilnim ? Pentru pluto
nul fruntaș ar fi Steaua, care a 
ajuns aproape de cifra maximă în
registrată (16, față de 18 jucători 
utilizați de Sportul studențesc). Aici, 
sînt două explicații i prima, indis
ponibilitățile (Dumitriu IV. Sătmă- 
reanu), dar a doua e si mai pu
ternică i modificările de lot obligă 
la căutări, mai cu seamă că, sub 
raportul calității, jocurile din pri
mele etape nu au satisfăcut. A doua 
mare excepție e reprezentată chiar 
de codașa clasamentului, C.S.M. 
Reșița care — paradoxal — are, 
alături de S.C. Bacău, Petrolul și 
A.S.A. Tg. Mureș, cei mai puțini 
jucători utilizați, cu toate că mai 
mult de jumătate din echipă acuză, 
joc de joc, lipsa de experiență și 
o valoare modestă ; dar aici ne în- 
tîlnim cu răbdarea lui Reinhardt,

formulei convenabile 
seamă, randamentul 
de această formulă, 
antrenori de coșma- 

lor: dimpotrivă, cind

14 ; Petrolul 13 ; 
Argeș 15 : U.T.A, 
15; „U“ Cluj 14;
13 : Jiul 18 : 

I studențesc

DE LA I.E.A.B.S

Ra-
18 ;

re- 
da-

Biletele de intrare la me
ciul Rapid 
avea 
orele 
zare 
oraș, 
nare

Steaua ce va 
loc sîmbătă 23.IX.1972, 
18,30, s-au pus in vîn- 

la casele obișnuite din 
cu program de funcțio- 
între orele 9—20. *

de 
ex- 
(13) 
re-

care — așa cum auzim — continuă 
să spere Intr-o revenire a elevilor 
lui.

O descifrare a graiului celor 16 
c:fre s-ar prezenta, după opinia 
r.oastră. astfel i Dinamo (14 jucă
tori utilizați) — a ascultat sfatu
rile trecutelor campionate și a în
cetat schimbările de dragul schim- 
bârilor: Steagul roțu (14) — Proca 
a lucrat foarte temeinic In pregă
tiri ți. fără accidentarea lui Balict 
ar fi deținut recordul minim 
jucători folosiți ; Steaua (16) — 
plicaț::!e furnizate; S-C- Bacău 
— nici un motiv pentru a se
nunța la schema trecutului campio
nat. cînd accidentele extra-formu- 
lă au decis căderea; C.F.R Cluj 
(14) — reușita din cursa contra e- 
vadărij a „înscăunat" un 11 care 
ni se pare campion al omogenității; 
Petrolul (13) — iată pe recordmana 
încercărilor de jucători ajunsă la 
celălalt pol, e semnul cel mai bun 
al solidificării formației care" a tre
cut prin atitea frămintări ; Farul 
(17) — un antrenor nou. debutant 
ca principal în A (Hațoti) caută, 
cu neastîmpărul tinereții, o forma
ție mai— productivă ca aceea care

a dat atîtea emoții Constanței; 
F.C, Argeș (15) — și accidentările 
(Jercan, Roșu), dar și valoarea a- 
chizițiilor (Troi, mai cu seamă, și 
Mustățea) au obligat la Ieșirea d:n 
tiparul formulei-campioană; U.T.A. 
(13) — chiar să fi vrut șj echipa 
din Arad nu putea să ajungă la o 
cifră superioară, din motive pe 
care le cunoaștem de ani și ani ; 
„U“ Craiova (15) — e cert că Cer- 
năianu e obligat la o mai largă ve
rificare a lotului ; anii și noii ve- 
niți obligă la asta; „U“ Cluj (14) 
— aici există doar cazul integrării 
!’>i Soo; A.S.A. Tg. Mureș (13) — 
iată o frumoasă pildă de consec
vență a lui Bone, neînfricoșat de 
poziția de moment din clasament; 
Jiul (18). — căutări determinate și 
de un ochi nou de antrenor, dar și 
de mi-sivul lot de achiziții ; Rapid 
(16) — Naom. Dumitriu III, recent 
și Savu. reclamă găsirea de locuri 
și de formule noi ; Sportul Stu
dențesc (18) — semne de neliniște 
trebuie forțată, pentru 2—3 jocuri, 
utilizarea aceleiași formule; C.S.M. 
Reșița (13) — caz prezentat.

Eftimie IONESCU

Mîine tragerea LOTO
AZI, ULTIMA ZI PENTRU

de mîineParticipînd la tragerea _ ___
seară puteți cîștiga premii In bani 
și autoturisme la alegere. Ca și pînâ 
în prezent autoturismele se acordă 
în cadrul valorii unitare a premi
ilor în numerar, indiferent de ca
tegoria la care s-a obținut premiul 
(care trebuie să fie de’o valoare cel 
puțin egală cu cea a autoturismu
lui ales).
nului pe cere a fost realizat, __
taxa de participare per variantă. 
Pentru *. ‘_7 __ _____ _
bani la tragerea Loto de mîine stau 
Ia dispoziție la alegere autoturisme 
Dacia 1300 (70.000 lei) și Dacia 1100 
(55.000 lei).

Tragerea Loto de mîine seară va 
fi televizată în direct din Studioul 
de televiziune.

Participînd Ia tragerea 
mîine și dv. puteți să vă 
printre marii cîștigători 
mînii.

felul biletului sau buleti-
sau

cîștigătorii de premii în

PRONOEXPRES

PROCURAREA BILETELOR !

8F «
pBAN m
|| autoturisme

EXCURSII

LOTO

PREMIILE TRAGERII DIN 
15 SEPTEMBRIE 1972

Loto de 
numărați 
ai săptă-

Extragerea I : Categ. 
riante a 100 000 lei; a 
20 193 lei; a 3-a i 19.95 a 
4-a : 22,75 a 2 885 lei; a 
1 266 lei î a 6-a i 113,95 a

REPORT CATEGORIA 
Iei.

1 i 1,10 va- 
2-a i 3,25 a 
3 298 lei a 

5-a 
576
i:

7» ici ; n
i 51,85 a 
lei;

136 659
ffoaiol

A t 1.30

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL Nr. 38 DIN 20 SEPTEM

BRIE 1972
FOND GENERAL DE .

1 802 641 lei, din care :918 819 
PORT.

PREMII ! 
lei RE-

Extragerea a II-a : Categ. A. 1.33 
variante a 78 683 lei ț B : 1 variantă 
2a% a 11 365 lei șl 11 variante lOo/„ a 
4 546 lei; C i 7,90 a 7 769 lei; D : 14,90 
a 4 119 lei j Ei 19,20 a 3197 Iei; 
F: 38,70 a 1 586 lei ; Z t 982,10 a 100 lei.

Premiul de 100 000 Iei pe o variantă 
jucată 100% de la extragerea I a 
revenit participantei RADULESCU 
IOANA din Ploiești, iar premiul de 
78 683 lei pe o variantă 100% de la 
categoria A, a revenit participantului 
CÎMPU ȘTEFAN din București.

1
35 28.
In Ca

Extragerea 1 1 10 24 20 2 34
Extragerea a II-a i 13 37 27
Plata premiilor va începe

28 septembrie pînă la 
în țară, de la 2 octom- 
4 noienibrie 1972, inclu»

pitală de la 
4 noiembrie j 
brie plnă la 
siv.

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT



BALCANIADA DE LA IASI

O confruntare utilă 
a baschetbalistelor noastre

De eîteva zile, frumoasa Săli a 
aporturilor din lași are ca oaspete 
Pe componentele selecționatelor A 
ei B de baschet ale României care 
vor participa, vineri, stmbătă si 
duminică, la ediția a X-a — jubi
liară — a campionatului balcanic 
de senioare. Partenere de întrecere 
vor fi puternicele reprezentative 
ale Iugoslaviei (actuala deținătoare 
a titlului balcanic) și Bulgariei 
(câștigătoarea primelor opt ediții 
ale competiției), formații cotate, 
ca și cea a României, printre frun
tașele baschetului feminin euro
pean.

Sportivele țării noastre se află 
acum în ajunul celei de a treia 
confruntări internaționale a anu
lui, primele fiind rodnicele întîl- 
niri din cadrul turneului întreprins 
în R-P. Chineză și partidele (în
cheiate, după cum se știe, cu suc
cesul formației române) din cadrul 
„Cupei Mării Negre". Așadar, al 
treilea turneu care, pe lîngă faptul 
că reprezintă o întrecere de pres
tigiu, constituie și ultima verifica
re înaintea ediției a XIII-a a cam
pionatului european ce se va dis
puta, între 8 și 16 octombrie, la 
Burgas și la Varna. în plus, par
ticiparea la Balcaniadă va permite 
baschetbalistelor de la Rapid și 
I.E.F.S. (așa cum am mai anunțat, 
ele alcătuiesc selecționata B) să e- 
fectueze un util contact interna
țional, precedînd meciurile pe care 
le vor susține în primul tur al Cu
pei campionilor europeni și Cupei 
cupelor.

Ieri, cu prilejul unei convorbiri 
telefonice purtată cu antrenorii lo

FINLANDA-ROMÂNIA 1-1
(Urmare din pag. I)

tului (în min. 26) chiar în mijlocul 
careului advers, dar iată că gazdele 
au o a doua ocazie de gol prin Nuo- 
ranen, blocat Ia picioare — cu pre
țul unui curajos plonjon — deRă- 
ducanu (min. 30).

Două minute mai tîrziu, Neagu 
șufează frumos, din întoarcere, dar 
balonul trece pe lîngă poartă.

în minutul 33, moment dificil Ia 
poarta noastră, în urma unei lovi
turi de colț, mingea se plimbă pe
riculos prin careu, ricoșează de la 
un jucător la altul, și în cele din 
urmă Dinu degajează balonul.

Echipa României domină in con
tinuare teritorial, dar apărarea fin
landeză, foarte bine grupată — 
condusă inspirat de portarul Nevan- 
pera, care nu ratează nici o minge 
(majoritatea înalte) din careul său 
— respinge totul.

Așadar, după o repriză care a cu
noscut o dominare teritorială (nema
terializată) a echipei României, sco
rul a rămas alb la pauză.

Echipa României începe repriza 
secundă cu o schimbare în for
mație : în locul lui Fl. Dumitrescu 
a intrat pe aripa stingă Iordănescu. 
La fel ca și în primele minute 
ale partidei, tot echipa noastră se 
află în atac. Dar centrările lui

t*
Rivale în divizia A, 
Tita (cu mingea) ți 
Szabados (în spatele ei) 
vor lupta împreună, la 
lași, pentru victoria re

prezentativei tării
Foto: Dragoș NEAGU

tului, prof. S- Ferencz și prot L 
Nicolau. am aflat că sportivele ro
mânce așteaptă cu încredere În
trecerile și stat dornice să soars â 
gheața și să urce pe prima irsaptă 
a podiumului de premiere Desi
gur, misiunea lor este foarte difi
cilă, dar împlinirea ei ne-ar ia 
speranțe mai mari pentru csmp.-o- 
natul european și ar completa suc
cesele obținute de reprezentativele 
de seniori șj de juniori ale țârS. 
în sfîrșit Balcaniada constituie ri 
un prilei de completare a eciicpe: 
A care în mome-tul de fră e •? 
compusă din următoarele II jpcă- 
toare (între paranteze. taăftmeali 
Ileana Gugia (1.701 finbxirlx 
Ciocan (1.781. Gabriela X Ia 
(1,75). Suzana Szabados : Bc«-
dana Diaconescu 184. Clara Szaba 
(1.77). Angela Tita (1-811 Cr—ni— 
Vigh (1,68). Doina Prizaru l.M Roti

Lucescu și Sătmărearu nu .-ubnesc 
nici un coechipier in suprafața oe 
pedeapsă a gazdelor.

în min. 50, finlandezii au o mare 
ocazie de a deschide scorut dar 
mijlocașul Heikkfla. aflat liber w 
careul de 16 metri al echipei nm- 
tre, trimite mingea ca capul pește 
poarta lui Răducanu. Un mir.-Jt t-j: 
tîrziu, corner la poarta noastră, 
executat de Nuoranen pină la Paa- 
telainen (acesta rămăsese nesupra
vegheat de cuplul fundaș:'or cen
trali), dar înaintașul finlandez lul- 
tează la numai 6 m de buturile 
echipei române.

în minutul 52 se produce deschi
derea scorului. Sătmăreana c—dure 
balonul dincolo de linia de c—tru. 
îl deschide Ja intilnire- pe Lu- 
eescu. lansat la marginea careului 
de 16 m advers, si căpitanul echipei 
României trece in sileză pe lingă 
fundașul Ranta, centrând apoi, de 
Ia colțul careului mic. pe partea 
opusă. Radu Nunweiller. intercalat 
inspirat în atac, înscrie cu capul 
in poarta goală : 1—0 pentru echipa 
României.

Periculoasă lovitură indirectă tn 
favoarea gazdelor in min. 57. acor
dată de arbitru la o obstrucție a 
lui Sătmâreanu în careul nostru de 
16 m. Lovitura rămâne insă nefruc
tificată și. din contraatacul declan
șat, Sătmăreanu centrează la Neagu,

k 5
ța Golan TJC1 Ortlta Apostol (1.63}. 
Uhn Jetul 3 fac parte i Anca Raco- 
viU (1-tot. Dor-.na Saliman (161), 
Sefaaia Basarabia (LT» Loiza Tal 
(1,731 EJena XKOiae (163) Ana 
Deak (1J*C Faces ta Saleu (1.741 
Stefania Giorea (16*1 Viorica Ba
lei (1.75V LEtaaa Pepesca il64k 
Stela Petrea fl.7»

Lhrtre oaspete doar formația 
BarSe- si-a ae~rt»țag alcătuirea: 
Bena frt-wi USD. Elena Kirova 
(IA» Peaks MeMtava (1j6» Ma
na Geewrra (1.761 Marcanta 
Starkeiosa (17». Nadka Stoeva 
(1.751 StoOa Ivita Oft. Milka 
Kravra-vn 1.771 Evtaekia Todo- 
r»»a (IAA. Kresâ—ra Bogdanova 
(UA Praia Sa—mj (lJt31 Diaaa 
Dt’-na (1J». ' «aceea Xovteva

S dacă 5n prhsa parce a ateste: 
reprize «rpeSfra a ațartm-rt ectrpei 
noastre, dspl ntarde o are tri
colorii șă-ar & putut avantajul

favoarea lac. ert.pa țatriă revine 
in iuc îs m 62. Săr-ă-easu 
este ta -rttrral a ex.tr e-

ferscit la marxoea suprafeței noas
tre de pedeapsă in fața hă FInk 
< Tmocta. 'arauațp de către Sa-

Itapă ce Dcrsatra fai încearcă 
jarseie sstr-o aevcae tstandualâ. 
renii < a. ea (Famd rta an sau. muh 
pene poarta aduen* tudu. M*. 
Păduri— esae —vuit ta Mackeae 
de Aaoă ori i—rnrii ta taterval 
de — ai-t iu tarta ireta M Tta- 
vnia Snfriurn. Dta pătate, la 
cea de a 6c*a» isServespe el reține 
prea maft =ăs®ea iu țața atacan
tului Esiaadez. dfcerfcn mri ar-

MARELE PREMIU - F. I. L. T.

ILIE NĂSTASE - START BUN 
ÎN OPEN-UL DE LA LOS ANGELES
NEW YORK, 20 (Agerpres). — 

Turneul internațional „open" de 
tenia de la Lob Angeles a continuat 
cu partidele din cadrul primului 
tur al competiției. Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—2. 7—5 pe jucătorul 
australian John Cooper. Alte rezul
tate : Arthur Ashe (S.U.A.) — EMdie 
Dibbs (S.U-A.) 6—r, 6*3, <—o ț 
Pancho Gonzales (S-L'.A.) — Ove 
Bengston (Suedia) 6—4. 7—5 : Ma
nuel Orantes (Spania) — Robert 
Maud (R-S_A.) 6—4; 6—2; Tom
Okker (Olanda) — Anand AmritraJ 
(India) 6—2. 6—0 ; Raul Ramirez 
(Mexic) — Bob Lutz (S.UA.) 7—5, 
6—3; Nikola Foliei (Iugoslavia) — 
Allan Stone (Australia) 6—4, 6—3 
Tom Gorman (SU.A.) — Jean Bap
tiste ChanfTeau (Franța) 6—3, 7—5; 
Marty Riessen (S.U.A.) — Geoff 
Masters (Australia) 6—4, 6—2;Viren pe 1500 m și Vasala la 5000 m?
Atletele românce dețin prima șansă in triunghiularul 

echipelor de senioare de la Constanța
De eîteva zde cei mai buni din-

•re atle‘:î noștri, seniori și juniori, 
se găsesc la Constanța unde se 
pregătesc cu asiduitate în vederea 
meciurilor pe care le vor susține, 
sfanbătă ss duminică. în compania 
sportivilor si a sportivelor din Fin
landa ș» Suedia, respectiv, a re- 
preaentanților RD Germane si Po
loniei.

Condițiile atmosferice favorabile. 
In ciuda rafalelor de vînt Ie-a în
găduit tuturor să-si desfășoare an- 
trenamertele în plin, astfel înrft 
ei să poată avea o comportare cît 
mai frumoasă în întrecerile cu 
foarte puternicii lor adversari. Și 
na puțini efintre ei nutresc convin
gerea că. la sfîrsitul acestei săptă- 
ndni, vor f? capabili să înregis
treze nu numa: rezultate de valoa
re ci șt. la unele probe, să obțină 
ch ar victoria.

Avfnd !a față tabelele celor rnai 
bune cifre realizate în decursul a- 
testui sezon eompe’tționaL în mod 
ncrmal hri Carol Cor ba. de pildă, 
nn-i prate scâoa victoria la triplu- 
«alt Nkolae Perta la 110 me. Va- 
*ile Sărăcan ța lungime ș: Șerban 
loan la irâit me dețin șj ei rezul
tate tare ta le ofere o anumită 
ooeâ de ooCm.spj în disputele pe 
cane le vor avea de susținut.

Trrtmgbsularal formațiilor femi- 
r.ipe ammtă un succes al culorilor 
Pteahre. atletele românce având po- 
sdxlrtât? de rictorti individuale ’.a 
fcerte multe dî- cele 13 probe care 
fie—•vază pe pragraursl eenrursu- 
r3cr. Ik»u S«tai. Valeria Bvfans. 
Vtaeica VwcBpntesnv- Ana Sălăgean 
sau Valenti— Ctaltaa si Argentina 
Nenâs. pentru a nu aminti decit cî- 

Roger Taylor (Anglia) — Charles 
Owens (S.U.A.) 1—6, 6—3, 6—1.

★

După cum s-a anunțat, în urma 
victoriilor repurtate în turneele de 
la Forest Hills și Seattle, jucătorul 
român Ilie X'ăstase și-a consolidat 
poziția de lider al clasamentului 
Marelui Premiu al Federației Inter
naționale de tenis. Năstase deține 
primul Ioc. cu 534 puncte, fiind ur
mat de Manuel Orantes (Spania) 
398 puncte. Stan Smith (S.U.A.) 
347 puncte, Andres Gimeno (Spania) 
265 puncte eto.

Deși tenismanul român are un 
avans de aproape 140 de puncte 
față de principalii săi contracandi- 
dați, situația nu este de pe acum 
definitivă, întrucît au mai rămas 
de disputat încă șase turnee. In a- 
fară de aceasta, Năstase și Smith 

teva dintre atletele noastre, dețin 
prima șansă în întrecere.

în cursul zilei de joi sînt aștep
tate să sosească, la Constanța, toate 
echipele participante care vor veni 
pe calea aerului. Bineînțeles va 
urma nelipsitul antrenament de a- 
comodare cu stadionul 1 Mai și 
ședința tehnică în care vor fi de
finitivate formațiile. Dar apropo 
de formații; din Helsinki ni se 
comunică de către colegul Sven 
Wikstrom, redactorul de specialita
te al ziarului Helsingin Sanomat 
că n-ar fi exclus ca în echipa Fin
landei să se producă câteva modifi
cări spectaculoase, adică niște in
versări de... roluri i campionul o- 
limpic la 5000 m și 10000 m Lasse 
Viren sâ ia startul în cursa de 1500 
m. iar campionul, de la Miinchen, 
al acestei probe, Pekka Vasala să 
participe Ia 5000 m ! In orice caz, 
în mod sigur, campionul european 
Juha Văătăinen va evolua la 
10000 m alături de un alt alergător 
valoros. Seppo Tuominen, creditat 
— în acest sezon — cu un rezul
tat de 28:17.2- Dar toate aceste 
chestiuni vor fi tranșate definitiv 
la ședința tehnică dinaintea com
petiției.

în sfîrșit vom arăta că pista 
stadionului constânțean a fost com
plet reamenajată. iar locurile de 
elan ale săritorilor au fost „par
dosite" cu un strat de „coritan", 
materialul sintetic de producție ro
mânească cu care a fost înzestrată 
S sala de la -23 August", din Ca
pitală.

în cursul zilei de astăzi este aș* 
teoii-t, de asemenea, dl. Adriaan 
Paulen, președintele forului atletic 
european. 

vor fi angajați în luna octombrie 
In finala „Cupei Davis“, ultimele 
turnee pentru Marele Premiu 
F.I.L.T. se vor desfășura la Londra 
și Nottingham, cu începere de la 
20 noiembrie.

Dacă în clasamentul masculin 
mai pot avea loc schimbări, în cel 
feminin, învingătoarea este cunos
cută. Americanca Billie Jean King, 
în frunte cu 649 puncte, nu mai 
poate fi ajunsă, indiferent de re
zultatele ultimelor două turnee. A 
doua clasată, Evone Goolagong 
(Australia) a acumulat 400 puncte, 
iar Nancy Richey-Gunter (S.U.A.) 
304 puncte.

A ÎNCEPUT CONCURSUL DE 
PENTATLON MODERN DE LA SOFIA

SOFIA, 20 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). Marți di
mineață a început la Sofia un con
curs internațional de pentatlon 
modem care reunește echipe din 
Ungaria, Polonia, România, Bul
garia (cu două formații), precum 
și U.R.S.S.. Proba de călărie, pri
ma din concurs, s-a desfășurat în 
două zile și a dat ciștig de cauză 
sportivului bulgar Gheorghi Sto- 
ianov, care a realizat punctajul 
maxim — 1100 p. Pe locul secund 
s-a clasat sportivul polonez Kris- 
top Trebușewiski, cu 1065 p, iar 
pe. locul al treilea pentatlonistul 
român Anton Kim cu 1055 p. O 
comportare bună a avut de ase
menea un alt concurent român,

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Ieri ia Torino s-a disputat meciul a- 
mical de fotbal dintre primele repre
zentative ale Italiei și Iugoslaviei. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 3—1- 
(0—0) in favoarea echipei italiene. 
Punctele gazdelor au fost înscrise de 
Riva, Chinaglia și Anastasi. Pentru iu
goslavi a marcat Vukovici.■
La Moscova, s-a disputat Întâlnirea de 
hochei pe gheață dintre prima repre
zentativa a U.R.S.S. și cea secundă. în 
vederea partidelor revanșă pe care le 
vor susține în compania hocheiștilor 
canadieni. Victoria a revenit cu scorul 
de 4—1 primei echipe, prin punctele 
marcate de Vladimir Șadrin.■
Echipa britanică de rugby Swansea, a- 
flată în turneu în Italia a întîlnit, la 
Roma, o selecționată a țării gazdă, pe 
care a învins-o cu scorul de 18—12 (8—5). ■
Potrivit știrilor transmise de agențiile de 
presă, revendicările fotbaliștilor profesio
niști Italieni în legătură cu dreptul ia 
asistență socială vor fi satisfăcute, astfel 
că greva proiectată pentru prima etapă 
de campionat nu va mai avea loc.■
DispuUtă pe clasicul circuit de Ia Le 
Mans, competiția motociclistă „Bol d’or“ 
a fost urmărită de 20 000 de spectatori. 
Victoria a revenit echipajului francez 
Debroco-Ruiz, care în decurs de 24 ăe 
ore a parcurs distanța de 2 896 km cu 
o medie orară de 120.662 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat Godier (Elveția) 
— Ge-noud (Franța) — 2 891 km și Wil- 
liams-Woods (Anglia) — 2 838 km.■
La 3 octombrie, Ia Basel (Elveția) se 
va disputa, sub egida U.E.F.A., intîini-

A ÎNCEPUT
OLIMPIADA 

DE SAH »
BELGRAD 20 (Agerpres). — Cea de-a 

20-a ediție a olimpiadei de șah. rezervații 
echipelor masculine, a Început la Skoplje 
cu participarea a 60 de formații, tn 
primul tur, echipa României, care face 
parte din grupa a l-a, a Întrecut cu 
scorul de 4—0 formația Insulelor Virgine. 
In aceașl grup», selecționata Tillpinelor 
a Învins cu 4—0 echipa insulelor Farroe, 
Iar echipele S.U.A. și Austriei condue 
cu 2 '!>—*/, (o partidă întreruptă) în me
ciurile cu reprezentativele Iranului ți 
respectiv Tunisiei

Rezultate din celelalte grupe : U.R.S.S. 
— Belgia 3—0 (1) ; Iugoslavia — An
glia 2—1 (1) ; Brazilia — Peru V/e—l1/, 
(1) : Elveția — Japonia 3V,—V, ; Ungaria 
Indonezia 2V,—V, (1) ; R.F. a Germa
niei — Argentina 2—0 (2) ; Israel — Ir
landa 2—1 (1) ; Grecia — Franța
2’/,—1V, : Islanda — Noua Zeelandă 
21/,—’/s (1) ; Cehoslovacia — R.P. Mon
golă 2'/s—‘A (1) : K. D. Germană — Sin
gapore 2—0 (2) ; Țara Galilor — Italia 
1—1 (2) : Bulgaria — Irak 4—0 ; Alba
nia — Porto Rico 2—0 (2).

Primele două clasate în fiecare din 
cele 8 grupe se vor califica pentru tur
neul final.

Sorin Olarii, care a realizat 1000 
p. Din păcate. Marian Cosmescu 
— dintr-o eroare comisă pe par
curs — a fost descalificat, primind 
0 puncte în această probă a con
cursului. De altfel, echipa română 
pornește dezavantajată în această 
întrecere, deoarece aliniază numai 
trei concurenți, spre deosebire de 
celelalte formații, alcătuite din cîte 
patru sportivi. Clasamentul pe e- 
chipe al primei probe este urwă- 
torul : Bulgaria 3 010 p. Polo na 
2 890 p, U.R.S.S. 2 830 p. Selecțio
nata română ocupă ultimul loc 
cu 2 055 p.

Joi are loc proba de scrimă, 
iar vineri — tirul și înotul.

TOMA HRISTOV

rea amicală de fotbal dintre reprezenta- 
tivele Americii Latine și Europei. înca
sările realizate la acest meci vor f’ uti
lizate în scopuri umanitare.

în prima zi turneului internațional fe
minin de tenis, care se desfășoară Ia 
Albany (California), au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Kris Kremmer 
— Francoise Durr 6—2, 1—6, 6—3 ; Kerry 
Melville — Wickie Barner 6—2, 6—1 ;
Barbara Hawcroft — Kerry Harris 6—3. 
6—4 ; Rosemary Casals — Esme Em
manuel (R.S.A.) 6_4, 6—3 : Julie Weid
man — Kristy Pigeon 6—4. 6—4.
■
Etapa » 7*a a competiției cicliste „Tour 
de favenlr” — trofeul Peugeot dispu
tată pe ruta Toumus Les Rousses 168 
km, a revenit rutierului italian Ongarato 
cu timpul de 4 h 39 :50. în clasamen
tul general, după 7 etape, continuă să 
fte lider ciclistul elvețian Ywan Schrnid 
cu 23 h 12 :00. El este urmat în cla
sament de Schur (Olanda) la 5 :51.

Dunav — Selecționata de tineret 

a Românie* 2—0 (2-0)
Teri, la Ruse, echipa locală Dunav a 

învins selecționata de tineret a țării 
noastre cu scorul de 2—0 (2—0), prin 
golurile înscrise de Bonev (min 35) și 
Țonev (min. 40).

SCONTATE, DAR
(Urmare din pag. I)

cît Ia Ciudad de Mexico. în 1968 am 
avut 2 medalii de aur (Viorica Visco- 
poleanu și Lia Manoliu) și tot atitea 
de argint (Ileana Silai și Mihaela Pe
ne.;'. în timp ce în 1972 a trebuit să 
ne mulțumim cu două medalii de ar
gint (Valeria Bufanu și Argentina 
Menis). In schimb, de data aceasta 
mai obțin clasarea intre primii șase 
Carol Corbu (locul IV la triplu și 
Ileana Silai (locul VI la 800 m).

Evident, chiar și fără a compara 
situația acestei Olimpiade cu cea tre
cută, nu ne putem declara satisfăcuți 
eu ceea ce s-a realizat.

în mod firesc, se impune să insis
tăm asupra acestui fapt deoarece as
pirațiile erau cu mult mai mari. Se 
poate pune întrebarea dacă aceste as
pirații sau — dacă vreți — pretenții 
n-au fost cumva prea optimiste și că 
realitatea „orei olimpice" a venit de 
fapt să infirme, ca și în cazul mul
tor altor țări, niște supoziții. Poate, 
intr-un anumit fel, chiar așa să și 
fie, dar în atletism, spre deosebire de 
multe alte ramuri sportive, sceptrul 
de suveran îl 
cronometrul și

au, 
ruleta.

înainte de toate.
Aceste două in-

strumente de măsurat timpul și spa
țiul, fie că sînt ceva mai rudimentare 
ori perfecționate, indică, cu o oare
care toleranță, niște valori, subliniază 
niște certitudini. Or, de-a lungul în
tregului sezon de concursuri al aces
tui an, atleții noștri olimpici, crono
metrați electric sau manual, măsu- 
rați în încercările lor cu simpla ru
letă de metal sau cu aparate electro
nice, au arătat un anumit potențial, 
o anumită valoare exprimată in se
cunde, zecimi și sutimi, metri și cen
timetri, care nu ne-au putut lăsa in
diferenți, mai ales că atletismul, așa 
cum am mai spus, îngăduie o rapidă 
și destul de exactă comparare cu va
lorile de pe întreg mapamondul.

In baza acestor cifre-rezultate, a- 
vînd în vedere constanța cu care ele 
au fost înregistrate în diferite com
petiții, mari și mici, cu adversari pu
ternici sau mai puțin redutabili, iubi
torii atletismului nostru — nu ne re
ferim neapărat la specialiști — aveau 
dreptul să pretindă și să aștepte mai 
mult de la sportivii români, chiar 
dacă întrecerile de la Miinchen, așa 
cum se și prevedea, aveau să atingă 
la 
cu

unele 
totul

probe un nivel cu totul și 
deosebit.

Menis și Bufanu medalii de argint meritate

avînd neapărat 
excepțională a 
se cuvine să

In această situație, 
în vedere duritatea 
disputelor olimpice, 
subliniem, încă o dată, comportarea 
excelentă a celor două medaliate cu 
argint. Poate că faptul de a fi urcat 
ambele pe aceeași treaptă a podiu
mului și implicit de a fi cucerit a- 
ceeași medalie ne-ar obliga să nu fa
cem nici o deosebire între Argentina 
Menis și Valeria Bufanu. Totuși, o 
vom face, avînd în vedere, dacă vreți, 
circumstanțele speciale aie întrecerii 
De aceea, o vom clasa prima — spe
răm să avem și îngăduința Argenti
nei ! — pe Valeria Bufanu. Cam
pioana noastră, indiscutabil un cert 
talent, n-a avut pină la Miinchen nici 
n altă .
să se fi impus pe măsura calităților 
ei de 
mică, 
fată unor 
exprimată 
maxim.

Nu le vom aminti pe toate și de a- 
ceea ne vom mulțumi a numi pe An- 
nelie Ehrhardt (R. D. Germană) și 
Pamela Kilborn-Ryan (Australia), re
cordmanele mondiale — din acest an 
— cu 12.5 s, pe marea Karin Balzer, 
de nici nu mai știm cîte ori învin
gătoare în competiții de amploare, 
trio-ul polonez Rabsztyn - Nowak — 
Straszynska. toate cu rezultate mai 
bune sau egale Valeriei Bufanu. In 
serii, în semifinale și în finală, deși 
a luat de fiecare dată un start re
lativ întîrziat, recordmana României 
a avut o evoluție remarcabilă, în spe
cial pe partea a doua a distantei, 
cind s-a impus cu autoritate. Ea îna
poierea în Capitală, Valeria Bufanu

competiție de amploare în care
luptătoare, de sportivă dsna- 

La ‘ - -Miinchen a avut de făcut 
adversare a căror valoare, 
în cifre, atinge plafonul

ne-a spus, fără ocol, dar cu o urmă 
de regret : „Cu un start bun, in fi
nală, nu știu, zău, dacă nu m-aș fi 
luptat cu Ehrhardt, pentru primul 
1OC

Comportarea la Miinchen a Valerieî 
Bufanu reflectă, după părerea noastră, 
nu numai buna pregătire fizică și teh
nică (meritele profesoarei Eveline 
Ghimpu sînt incontestabile) ci, cel pu
țin în egală măsură, o excelentă pre
gătire psihologică, dublată de o pu
ternică dorință de a se impune.

Despre Argentina Menis am mai a- 
vut prilejul să scriem după succesul 
său de la Miinchen. O facem și a- 
cum cu convingerea că din „marea 
învinsă", _ cum a fost acum, pe Olym
pia Stadion, ea va putea deveni, cît 
de curîrd, o mare învingătoare. Ca
litățile sale fizice și morale, puterea 
cu care iubește atletismul, proba de 
aruncare a discului, dorința sa de 
nezdruncinat de a atinge valori cît

adversari potențiali (in primul riad 
Saneev și Drehmei) au acreditat, si 
pe bună dreptate, ideea unui succes. 
Cu calitățile pe care Ie are. cu con
știinciozitatea cu care-și pregătește 
concursurile, Corbu era. indiscutabil, 
îndreptățit la acest succes. Dar, 
Carol — după cît se pare — a 
greșit grav înaintea începerii întrece
rilor atletice la J.O„ cind — fără ta 
se fi consultat cu cineva, s-a antre
nat cu haltere, cu greutăți foarte mari 
(circa 160 kg) care i-au produs un 
accident muscular, in regiunea spa
telui, cu efecte directe asupra posi
bilităților fizice in momentul con
cursului. De altfel, din acest motiv, 
el n-a izbutit sâ încheie nici una din
tre cele trei încercări ale finalei X>i 
mai puțin adevărat că primii doi cla
sați au obținut rezultate (Saneev — 
17,35 m și Drehmei — 1731 m) tape- 
rioare celei mai bune performanțe a 
sa din acest an (17.10), pe care — iuta 
— dacă ar fi reeditat-o, ar fi termi
nat concursul pe locul trei (Pruden- 
cio a avut 17,05 m).

Corbu s-a clasat, astfel, al patrulea 
(cel mai bun loc ocupat vreodată de 
un atlet român la J.O.) dar. totuși, 
evotația sa n-a satisfăcut la niverjl 
care se aștepta de la el. pe măsv-a 
capacităților sale fizice reale. Colegiul 
de antrenori din F.R.A. ți antreno
rul său vor trebui, credem, ta ana
lizeze cu toată atenția această situa
ție (și nu numai pe aceasta !> pentru 
a se putea ajunge la concluziile cete 
mai exacte, ta baza cărora să se ac
ționeze în pregătirea viitoare.

La două minute.

mai ridicate, de a se autodepăsi, ca 
și marea-i calitate de excelentă luptă
toare de concurs sînt o garanție a 
reușitei
sfîrșitul 
va fi in
tismului

sale. Poate chiar acum, la 
săptămînii, la Constanta, ea 
stare să ofere iubitorilor atle- 
o mare și plăcută surpriză.

De Ia Corbu se aștepta

mai mult
Carol Corbu a fost unul dintre fa- 

voriții la o medalie olimpică. întreaga 
suită de rezultate din acest an, victo
ria asupra unora dintre principalii săi

Ileana Silai. medaliată eu argint ta 
Mexic, cu un rezultat de 2:023. ăeși 
și-a îmbunătățit copios performanța, 
înregistrind, acum, cu 2A0.8. un nou 
record național, n-a putut sosi mai 
bine de locul șase, in cea mai ra
pidă cursă din istoria alergării pe 
800 m (primele patru sub 2 minute, 
toate cele opt finaliste sub recordul 
olimpic de 2:00,9 al americancei Man
ning !). Un singur regret pentru a- 
ceastă admirabilă sportivă, acela de 
a nu fi reușit să-și vadă împlinit 
visul, acela de a acoperi cele două 
ture de stadion în mai puțin de 2 
minute ’ în rest toată stima pentru 
seriozitatea cu care s-a pregătit, pen
tru ambifia arătată la Miinchen ți in 
atitea alte prilejuri.

Un singur centimetru i-a lipsit Vio- 
ricăi Viscopoleanu pentru a se fi cla
sat a șasea, pentru a fi putut aduce 
și ea un punct echipei. La J.O.. cu 
6,48 m și-a înregistrat cel mai bun 
rezultat din 1972 și acesta în con
dițiile în care, în șase sărituri, n-a 
„prins" totuși nici un prag Cu o bă
taie pe prag, indiscutabil, rezultatul 
ei ar fi fost superior măcar cu 10 cm 
Dar...

Lia Manoliu, așa cum mai arătam, 
deși a obținut mai
Mexic, cind și-a realizat recordul o- 
limpic 
finală. Cu forma pe care a deținut-o 
în prima parte a sezonului de con-

mult decît în
acum n-a mai găsit loc în

teul său ar fi fost, în mod 
cerc pe undeva prin preajma podru- 
zzzulur

★
Corsefia Popescu (a 19-a, cu 1,76 

m. U înălțime — 1,84 m în 1972) a 
fost departe de așteptări, ca de altfel 
s VaJotina Cioltan la greutate (lo- 
cul 12 rtJ 16.85 m — record 17,84 m), 
Elena Vintilă (locul 20 la pentatlon, 
cu 4139 p — record 4331 p), Șerban 
loan CoCTil 16, cu 2,10 m, la înălțime 
— 2.’.8 m in 1972), Petre Lupan (lo- 
cui 6 in serii la 1500 m, cu 3:44.8 — 
3 ș .4 record Ia Izmir, cu mai puțin 
de o luzd Înainte), Gheorghe Cefan 
Cocul 4 în serie cu 8:33,8, a mers cam 
ia posibilitățile lui de moment).

★
Dintre tinerii deținători ai „cercu

rilor olimpice", cu excepția Roxanei 
Valescn. evident marcată de emoție în 
calificările de la înălțime (numai 1,65 
m față de 1,78 m din acest an) ceilalți 
aj avut. în general, comportări destul 
de promițătoare. Radu Gavrilaș a ter
minat decatlonul pe locul 16. cu 7417 
p — record național de juniori, Eva 
Zorgo a evoluat remarcabil ta califi
cări la suliță (54,34 m — record 
personal), dar în finală a ratat toate 
cele trei Încercări, Gheorghe Ghipu 
s-a clasat al IV-lea ta serie la 800 m, 
cu un timp însă (130,1) sub posi
bilități.

A
Iată un document al înregistrării sosirilor la alergări. In acest caz este vorba de finala cursei feminine de 
800 m, în care Ileana Silai este a șasea, întrecută — la limită — de campioana europeană Vera Nikolici

ceasta ar fi „fotografia" evoluției atlețiior noștri la Miinchen. După 
părerea noastră, atletismul românesc ar fi putut realize mai mult, 
chiar cu efectivul de sportivi deplasat la J. O. Dar mai inainte de 
toate, trebuie arătat că, din păcate, acest efectiv a fost totuși des
tul de redus. Numărul lui limitat nu se datorește insă faptului că 
□casă ar fi rămas poate unele elemente care ar fi putut realiza

mai mult, ci propriilor slăbiciuni ale acestui sport, la nivelul marii perfor
manțe. Nu este pentru prima oară cind subliniem că fără o bază reală de 
masă, în special din rindurile elevilor, nu există practic posibilitatea depis
tării acelor talente capabile sâ marcheze, printr-o pregătire corespunză
toare cerințelor actuale, performanțele cu care un atlet sâ se poată imoune 
intr-o confruntare de tăria campionatelor europene și mai ales a Olim
piadei.

Drumul spre sfadion este pavat, cum se spune, cu intenții bune. Dar 
numai cu intenții, cu angajamente de ședință, ru se poate țire pasul cu 
evoluția mondială a atletismului.

Avem un sistem compelițional destul de complex și destul de bun, dar 
— faptele o dovedesc — numeroase concursuri, unele chior foarte imoor- 
tante, sînt tratate cu o crasă indiferentă chior de către cei cere, prin lege, 
ar trebui să se ocupe de buna lor desfășurare (și nu ne referim doar Ic 
aspectul organizării tehnice a competiției). Mu'te consilii județene de edu
cație fizică și sport, consilii de cluburi și asociații sportive tratează, de 
pildă, cu superficialitate campionatul interjudețean oe echipe, co-piona- 
tul diviziei A, majoritatea fazelor cu caracter de masă aie Âfenteior cam
pionate republicane etc.

In evidența Federației noastre de specialitate figurează citera sute de 
secții de atletism, in cluburi și asociații, citeva zeci de școfi sportive. Prac
tic, dintre acestea, doar foarte puține desfășoară o activitate de o calitate 
cit de cit mulțumitoare, care, dacă vreți, sâ justifice insăsi eiistenta aces
tora pe planul muncii cu copiii și juniorii, al masei, ca să nu moi vorbim 
de planul performanței, al adevăratei performanțe. De altfel, intr-un anumit 
fel poate fi semnificativ și faptul că dintre atitea sute de secții de atle
tism, la J.O. de la Miinchen au avut reprezentând doar Dine-no, Rapid, Me
talul, Steaua și Liceul nr. 35 din București, C.F.R. Timișoara, C.S-M. lași, 
Șc. sportivă și C.S.M. din Cluj, C.S.O. Cimpulung Muscel, adică 10 ! ?

Numărul lor 
porțional cu 
ciațiilor sportive, al îndrumării și controlului C.J.E.F.S.-urilor și chiar a! Fede
rației și, in foarte multe cazuri, invers proporțional cu condițiile materiale 
pe care le au la dispoziție I

Trebuie s-o spunem din nou, foarte răspicat, că in școlile noastre, mai 
ales în cele sportive, se face încă extrem de puțin pentru atletism, baia 
orelor de educație fizică formind-o, in continuare, jocurile sportive.

In această situație, apare firească întrebarea : de unde să apară atle
ții, mai ales cei cu perspectivă de a deveni performeri, in adevăratul sens 
al cuvintului, viitorii competitori olimpici ?

Pe de altă parte, trebuie arătat că majoritatea antrenorilor noștri, a 
profesorilor de educație fizică cu specializare in atletism, se mulțumesc cu 
puțin, de multe ori chiar cu foarte puțin, că sint lipsiți de exigență față 
de propria lor muncă, față de activitatea elevilor lor. In atletism se con
stată (și nu de azi, de ieri) atitudini de delăsare, tot felul de „mofturi" pe 
care biroul F.R.A., dar in primul rînd consiliile cluburilor și asociațiilor spor
tive, nu le tratează cu seriozitatea cuvenită etc.

Multe dintre aceste aspecte le-am mai subliniat, nu o dată. Ne amin
tim, de pildă, că ele au fost dezbătute pe larg și după campionatele euro
pene de la Helsinki, dar faptele nu s-au îndreptat decit intr-o măsură cu 
totul minoră. Dar apropo, de Helsinki : acolo atletismul nostru a cucerit 
3 medalii — două de argint și 
Corbu, - - -
Csaba

este, fără nici o discuție, total nesatisfccătcr, dar direct pro- 
preocupările pentru atletism ale conducerilor cluburilor și aso-

Cornelia Popescu a fost 
Dosa nici n-a mai făcut

una de bronz. Acum, cu excepția lui 
departe 
obiectul

de evoluția de anul trecut iar 
discuției participării la 1. O- I...

★
gindim la Montreal. Adevărul este
și la Jocurile anului 1980, pentru ca să purcedem la o amplă ac

țiune de sprijinire a atletismului, de selecționare a celor moi capabile ele 
mente, de atentă și chibzuită pregătire. Trebuie să fie limpede că Jocu
rile Olimpice devin, de la o ediție la alta, tot mai dificile și că pentru a 
le putea face față cu succes este nevoie de o muncă serioasă, cu mult 
mai serioasă deci! cea de pină acum. Altfel, ne vom bizui, tot pe citeva... 
flori culese dintr-o mică seră !...

Ne 
gindim

că de pe acum ar trebui să ne
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