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Vizitele de lucru ale conducătorii- 
Sui partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în diferite sec
toare de activitate prilejuiesc de fie
care dată o analiză aprofundată a 
problemelor actuale și de perspec- 
ti'vă, a .modului în care se înfăptuiesc 
hotărfrile partidului și statului, un viu și permanent dialog cu factori de 
răspundere, cu cetățenii, se soldează 
cu noi și prețioase Indicații care ja
lonează direcțiile principale de ac
țiune în vederea ridicării eficientei 
muncii, a lichidării grabnice a unor 
lipsuri și neajunsuri.

Pe aceste coordonate majore se 
înscriu și frecventele prezențe ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în pie
țe, în unități comerciale sau social- 
eulturale, adică exact în locuri strlns 
legate de viața de fiecare zi a oa
menilor muncii. Și este firesc să fie 
așa, deoarece creșterea bunăstării 
materiale și . spirituale a poporului 
reprezintă țelul suprem al politicii 
partidului, grija față de om și ne
voile sale constituind o trăsătură 
definitorie a orinduirii noastre socia
liste.

In aceste zile de toamnă, cînd ple
tele, adevărate „cămări" ale . Capita
lei, sîtit mai solicitate ca oricînd de 
cetățeni care își fac riu numai cum
părăturile cotidiene, ci se și aprovi
zionează cu produse de sezon pen
tru iarnă, gospodarii . orașului trebuie 
să răspundă cu promptitudine solici
tărilor, să asigure fondul de marfă 
în. cantități corespunzătoare și de 
calitate.. Tocmai pentru a vedea în 
ce măsură aceste cerințe se înfăp- 
tulesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, joi, 19 octombrie, 
principalele piețe ale Bucureștiului. 
Conducătorul partidului și statului a 
fost însoțit de tovarășul Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului in
terior, Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal — București al 
P.C.R., primarul general a! Capitalei, 
precum și de Angelo Micuieseu. mi
nistrul agriculturii, industriei alimen
tare ș, apelor. Dumitru Joița prirc- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal, de cadre de conducere cin 
rețeaua comercială și industria ali
mentară, de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat.

De la bun început se impune con
statarea că peste tot în tonete și 
hale. în centrele de desfacere a pro
duselor. în raioanele magazinelor, 
mărfurile specifice sezonului se află 
în cantități si sortimente bogate.

în ciuda condițiilor climaterice ne
favorabile din această toamnă, prin 
eforturile depuse de lucrătorii ogoa
relor. care au fost ajutați de oameni 
aj muncii de îa orașe, de tineretul 

studios, de militari, strîngerea re: oi
ței de. legume și fructe s-a desfășurat în mod normal.

O a doua constatare este aceea tă 
desfacerea produselor s-a îmbunătă
țit substanțial, au fost introduse for
me moderne, a sporit considerării 
numărul produselor preambalate. al 
semipreparatelor.

Toate acestea, sînt urmarea directă, 
a grijii permanente a conduceri: par
tidului și statului, a tovarășa .:. 
Nicolae Ceaușescu personal. Sarri-re 
trasată de secretarul general Mir.i-ie- 
rului Comerțului Interior. Consilii
lor populare de a asigura buna g . - 
podărire a fondului de mărfuri. --- 
facerea în condiții corespunzătsan 
de igienă și deservire a bunurilor 
de consum. Întărirea controlului a- 
supra unităților comerciale, satisfac - 
rea la nivel tot mai înalt a ș.șvsi.<.r 
și cerințelor oamenilor muncii se 
materializează prin fapte.

Concret, ce arată aceste fapte.
Piața „Dorobanți-, prima 

vizitată la cele dinții ceasuri ale .- 
mineții, este apreciată de cumpărători. 
Prezența tovarășului Nicolae Ceauș-?- v 
printre cetățenii aflațî după cut„-;- 
rături. este întimpinată cu aplauze.

Și la piața „7 Noiembrie*, aceeași 
paletă multicoloră a roadelor 1 -
nei. în mijlocul unor cumpărat.- -. 
care-1 înconjoară pe tcvarăș. 
Ceaușescu. re discută asupra modului 
cum este aprovizionată elev-. ' -
se vizitează hala de carne. Se cons
tată aici, lipea cărnii de rxr- = re

— De ce acoastă situație? 
treabă secretarul general al nar.i- 
dului.

Se dau explicații că a exl-iat car
ne de oasăre in primele ore a - 
dimineții.

— Aceasta nu este o justificare — 
subliniază tovarășul Ceaușescu. Tre
buie ce aprovizionarea să ~e t 
ritmic, să se cunoască bice 
tățile Si pe această bcză să exvte 
stocurile necesare, tot timpul ș: În
deosebi la orele cele vo-u .e

Următorul pope* — la piața 3 
Mai*. în sectorul de legume si fruere 
se descărnaseră de dimineață ri
te va camioane de cartofi acuș: ia 
cursul nopții cir. împrejurimile Bra
șovului. Apreciind calitatea acereora. 
secretarul general se interesează ce 
măsurile -luate pentru eprosăr narea 
de iarnă a populației cu ace--, ?r;- 
dus de bază in alhneatațla vure-. î. 
precum si ta iegăttrt cu alte pro- 
duse. îndeosebi varză, roții, ardei $i 
fructe.

în piața ..Ilte Pintlue*. ur.ul dir. 
marile centre de aprovizionare a 
populației bucoreștene era de ase
menea o animație deosebită. Cum
părătorii se opreau in fata tonete- 
lor Comerțului de Stat, soliciting 
mărfurile de care aveau nevoie.

Tovarășul Ceaușescu. -dă indicații 
reprezentanților Comerțului din sec-

r ca și cadrelor de conducere de 
Muni.ipiu re ia toate măsurile 

ntru aprovizionarea ritmică și re- 
:. j.zarva raponaia a ma.iu«uor 
be vizitează standurile de desfa- 
re ale producătorilor direcți. Și 
S mărfuri din abundență, cu pre- 
riie «fișate vizibil. Tovarășul 
colae Ceaușescu se oprește în 
eptu: unor vinzătorî — cooperă
ri din cornu ne- e uin apropierea 
ipitaîei sau din arie județe ale

(Continuare ia pag. a 4-a)
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-‘.tac ui - l rei Oiaa-i- .‘.«el-.-ar vreu repede de Uri doi un, al cî-u; se va opri în blocajul efectuat de 
Ștrf șt Conac (1*L •wbî: a'e ia Caisenitfed. Fazi dmrferbjral Dinamo — L'mrersrtatea. disputat — după cum 
te -■■'it — pe m reviMbâ paznoar.. Foto i S. BAKCSY

IN DERBYUL CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL

DUPĂ UN MECI DE LUPTĂ, UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI A ClSTIGAT DUELUL CU DINAMO! » »

CAMPIONATUL DE HOCHEI 
a început fără

SURPRIZE, CU MECIURI 
ECHILIBRATE

MIERCUREA CIUC. 19 (prin telefon). 
_. Disputarea partldeltn- inaugurate ale noii ediții a campionatului republican de 
lochei pe gheață, rezervat — după cum 
se știe — doar celor patru echipe din 
prima grupă valorică a diviziei A —- a stimte cum era de așteptat, un deosebit 
interes lax localitate. Aceasta, cu at.it 
mai mult cu cit meciurile de debut ale 
sezonului. de.stășurate în cadrul ..Cupei 
României” au dovedit că echipele frun
tașe Dinamo și Steaua nu mai pot fi 
așa de sigure de poziția lor. Și această 
etapă a întrecerii pentru titlu a conflr- 

! mat pe deplin pronosticurile, furnizind 
; jocuri echilibrate și de o bună factură , tehnică

DINAMO BUCUREȘTI — DUNAHEA
l GALAȚI S—2 (2—0, 3—2. 1—0). Cu toate 

ca pmă la urmă victoria a revenit roi—
i mației buctireștene, favorită în lupta 

pentru titlu, lupta de pe gheață nu a *ra»t deloc că între aceste două echi
pe ar exista o mare diferență de valoare. C*xnportindu-se surprinzător de 
one giiățenli au reușit să stopeze cu 
regularitate atacurile susținuta aie dt- namovisttibr și. mai ales în primele 

, două reprize, au contraatacat cu sec
eta. Dar. lipsit: de precizie în șuturile i la poartă și fiind ocoliți. în acest meci, șl le șansă, ei nu au putut să mate- 
r>i_zeie echilibru) de forte din primele 
două reprize. In ultima parte a meciului, ambele formații, obosite probabil 
de efortul depus, au scăzut aiura și 
partida șl-a pierdut din rrun și din fru- , 
musețe. Vom nota că portarul dinamo- 
vist Dumltras s-a comportat destul de slab, motiv pentru care, după primi
rea celui de al doilea goi, a fost înlo-, ■ 
cuit cu D. Iordan.

Punctele au fost marcate de : Axinte. 
Pană, Gh. Huțanit. Bandas, Moiș șl V. 
Huțanu pentru Dinamo. respectiv 1- Iordan și Olenici. Au condus corect și 
autoritar Gh. Tașnadi și P. Kedves.

STEAUA — S. C. MIERCUREA CIUC 7—3 (1—1, 2—1. 4—1).
Zolian MORVAI — coresp.

Astăzi au loc meciurile : Steaua -s Dunărea Galați și Dinamo București -* 
S. C. Miercurea Clue.

obligatorii

DE PATINAJ ARTISTIC
după desfășurarea probei

facilă. Helmuth 
terminat pe pri-

Reprezentantul U. R S. Iqor

Concursul internațional de pati
naj artistic deschis celor mai buni 
sportivi juniori din Europa a în
ceput ieri dimineață, la patinoarul 
23 August, cu proba figurilor de 
școală — băieți. Concurenții, 12 la 
număr — bine pregătiți — au avut 
de executat pentru un început trei 
„desene" de o dificultate medie : 
„bucla înainte-înapoi", „opt pe un 
picior înainte'1 și „serpentina cu 
trei, înainte, înapoi*. Deci, figuri 
luate din A.B.C.-ul patinajului ar
tistic, , în aparență simple, însă, 
mult prea complicate atunci cînd 
sînt executate în fața unui juriu 
de arbitri excesiv de pretențioși. Do
vada ? Cea mai mare notă acordată 
ieri dimineață concurenților nu a 
depășit 3,7, la nici una din figuri, 
deși acuratețea „desenelor*, mul
tora dintre participanți a fost una
nim apreciată de către tehnicienii 
prezenți în tribunele patinoarului.

După executarea primelor trei fi
guri de școală. în clasamentul con
cursului conduce reprezentantul 
U.R.S.S., Igor Panșin, un tînăr de 
numai 10 ani. Panșin este originar 
din orașul Gorki, un centru care 
abia acum începe să se facă cu
noscut și prin patinatorii săi ar
tistici. Antrenorul Aleksei Mișin, 
care îl asistă, ne spunea că Panșin, 
deși nu stăpînește 
pe care le execută, 
datorită vîrstei, în 
însă mari speranțe, 
un element deosebit 
altfel, victoria reprezentantului so
vietic în această primă fază a con-

perfect figurile 
este de scuzat, 
el punîndu-se 
fiind vorba de 
de talentat. De

Săritorul Șerban Ioan principalul favorit la înălțimerecentul ciytigător al Din

CINE VA FI NOUA CAMPIOANĂ I 0“« si Steaua [Urnesc
w cu cele mai mari șanse in întrecerile

DE ATLETISM PE ECHIPE A ȚĂRII? i Ji sW!ala *■*>*
Ne mai despart doar 24 de ore de 

mult așteptatele întreceri ale triun
ghiularului atletic DINAMO—STEA
UA—C.A.U., care vor decide pe noua 
campioană a țării. în cele trei ta
bere, antrenorii ți sportivii continuă 
pregătirile, iar în paralel studiază 
cu mare atenție programul, făcînd 
calcule și pronosticuri.

Dacă vom face o succintă analiză 
în componențele celor trei, loturi și 
vom pune față în față rezultatele din 
acest sezon ale protagoniștilor, vom

Psnșin conduce

Tpor P an j i >i 
(U.R.S.S.) unul 
dintre pretenden
ta la primul loc, in 
timp ce-?i execu
tă programul fi
gurilor obligato
rii în fata juriu

lui de arbitri 

cursului nu a fost 
Binder (Austria) a 
mul loc în clasamentul neoficial al 
figurii „opt pe un picior înainte* 
insă, punctajul acumulat de Par,»< 
în prima și în cea de a treia figură 
l-au ajutat să ia conducerea pe to
talul „desenelor*. Pinâ in prezent, 
bine s-au mai comportat și Stepban 
Brill (R. F. a Germaniei). Vaclav 
Svejda (Cehoslovacia) și Mario Lie
bers (R. D. Germană), concurent: 
care își păstrează intacte șansele in 
lupta lor pentru cucerirea primuLui 
toc în cadrul acestui 
concurenții români

concurs. D: 
merită st

G STEFANFSCU

(Canfinuorg fn oaa aia)

vedea că Dinamo ți Steaua au șanse 
sporite în probele masculine, ți tot 
Dinamo, dar împreună cu C.A U., 
mai mulți sorți de izbîndă în cele fe
minine. în ansamblu, însă, părerea 
noastră este că disputa se va rezu
ma, într-un prim plan, Ia un duel 
între atleții și atletele de la Dinamo 
țl Steaua, sporitlvilor studenți reve- 
nindu-le doar un rol de outsider.

Dinamoviștii au cîteva atu-uri cer
te .prin prezența la concurs a Argen
tinei Menis (vom avea oare prilejul

DAN GRECU EVOLUEAZĂ
LA BARCELONA

Anual. în Spania are loc un con
curs de gimnastică organizat în me
moria fostului campion al Europei. 
Joach: 
petiție:

se Biume. în vederea com- 
din acest an. a plecat ieri 

eața spre Barcelona Dan 
Gr ecu. campionul absolut al Româ
niei pe anul 1372. Gimnastul român 
este însoțit de antrenorul său. Mir
cea Bădnlescu. Concursul de Ia Bar
celona reunește campioni din nu
meroase tân ale Europei l .R_S_S„

pion:

să consemnăm o nouă performanță 
excepțională a recordmanei mondi
ale la aruncarea discului ?) Elenei 
Vintilă (lungime, 200 m, 100 m g), 
Elenei Mirza (100 m, 200 m, 100 m 
g), Ericăi Teodorescu (înălțime), a lui 
Mustață și Hatoș (cursele de fond), 
Șerban loan (înălțime), A. Gagea 
(greutate), Gh. Costache (eiocan), Al. 
Sălcudeanu ți P. Vasile (400 m). Iar 
antrenorii de la Steaua mizează mult 
pe Gh, Zamfirescu (100 m, 200 m), 
pe semifondiștii P. Lupan, I). Tit, I.

ul mas- 
by pro- 

[ din 
oferi,

consumată ieri in 
colin, cele două meciur 
gramate pe terenul 
parcul Dinamo, n-au 
din cauza condițiilor 
(ploaia măruntă

3>ți pionii 
i de: 
asfaltat 
putut I 
atmosferice 

și persistentă a 
transformat suprafața de joc in
tr-un veritabil... patinoar !) decit un 
simulacru de handbal, în care nu 
mimai prinderea și pasarea mingii, 
dar chiar menținerea echilibrului 
constituiau probleme dificilei pen
tru jucători. în aceste condiții, 
Universitatea București a realizat 
performanța etapei, întrecînd pe 
Dinamo și instalîndu-se pe locul se
cund al clasamentului. Dar. iată 
rezultatele acestei etape agitate :

UNIVERSl PATRA BUCUREȘTI— 
DINAMO BUCUREȘTI 10—6 (7—4). 
Așa cum anticipam, partida dintre 
aceste două formații, fruntașe ale 
handbalului nostru, a constituit — 
în ciuda condițiilor cu totul spe
ciale . în care s-a disputat — o în
trecere aprigă, care a solicitat o 
mare risipă de efort din partea am
belor echipe. Mai omogeni, mai 
persistenți și în orice caz superiori 
pe pianul lucidității și al folosirii 
cu promptitudine a oricărei situa
ții favorabile, studenții au cîștigat 
pe 
ceeași echipă sudată,

merit, dovedind că rămîn a- 
cu o mare 

putere de luptă și capabilă, deci, 
să treacă chiar și peste cele mai

Polonia. Cehoslovacia. Elveția. Bul
garia. România. Franța. Italia etc. 
— și programează numai exerciții 
liber alese. „Memorialul Joachime 
Blume" are loc in după-amiaza zi
lei de 21 octombrie.

• Federația poloneză de speciali
tate a invitat pe Florica Dobre ca 
arbitră neutră la meciul echipelor 
de junioare ale Poloniei șt Ceho
slovaciei ce se va desfășura miine 
oupă*ârni AZâi.

Damaschin, V. Suciu ți N. Perțea 
(110 m g), V. Jurcă (lungime), C. Cor- 
bu (triplusalt ți lungime) sau Viorica 
Viscopoleanu, care va fi folosită pro
babil în mai multe probe. Nu ne în
doim însă — ți multiplele concursuri 
din acest an he-au dovedit-o de fie
care dată — că și în această între
cere vom fi martori ai unor surprize, 
care vor da culoare spectacolului 
sportiv. Așadar, sîmbătă și duminică, 
la rendez-vous-ul atletic de pe Repu
blicii. Numai de nu ar ploua... 

grele momente. Dinamoviștii ni s-au 
păm.t. în continuare, in criza de 
formă manifestată chiar de la în
ceputul camțxtona’tilui. Ba mai mult, 
avem impresia că această cădere a 
echipei bucureștene s-a accentuat 
in ultimul timp, formația dinamo- 
vistă arătîndu-se deficitară pe pla
nul organizării atacurilor, al finali
zărilor. din care cauză se fac efor
turi mai mari pentru fiecare gol. 
In plus ,este de semnalat o creștere 
a nervozității jucătorilor, ceea ce 
impietează, fără" discuție, asupra 
clarității și siguranței în joc.

Partidă- R începui Sub seninul 
unei egalități de forțe, care însă a 
durat foarte puțin timp. După pa
tru minute scorul era egal (1—1). 
dar apei, studenții, folosind bine 
pasele rapide, din mișcare și con
traatacurile s-au detașat, obținînd 
un avantaj hotărrtor i 5—1 (min. 
20). Jocul s-a reechilibrat, Dinamo

Din nou meciuri inter-bucureșfene pe programul Diviziei A la fotbal

in Giulesti, Ștefan cel Mare, Ghencea și „Regie"' 
ACTORII REPETĂ SI SUPORTERII SPERĂ...

Meciurile inter-bucureștene la 
fotbal au reînviat. Prin apariția 
formației nr. 4, Sportul studențesc. 
Miine și duminică (ce păcat că o- 
bligațiile cupelor continentale îm
piedică și acum organizarea acelor 
cuplaje așa de gustate odinioară !). 
reprezentantele Bucureștiului vor fi 
față în față, in a doua manșă din 
actuala ediție. Am încercat să adu
cem în coloanele ziarului cite ceva 
din atmosfera cartierelor-gazdă ale 
formațiilor de A din Capitală. îna
intea jocurilor din -familia bucu- 
rețteană". Redactorii noștri au fost 
pentru dv? in GiuleștL Ștefan cel 
Mare Gbencea ș: -Regie" —

„A fast mult pinâ la victoria

cu Petrolul...*'
Zi de toamnă aspră, miercuri in 

Giuiești. Ce să le pese, însă, inimo
șilor suporteri ai „alb-vișiniilor* 
care știu doar atît, că — în săp- 
tâmîna meciului cu Dinamo, derby 
de etapă — ei trebuie să fie trup 
și suflet alături de „idolii* tor, an-- 
grenați, la această oră a amiezii, 
intr-o verificare, la două porți, cu 
divizionara C, Laromet.

In teren, băieții tratează jocul cu 
seriozitate (impusă și de situația 
necorespunzătoare din clasament), 
în tribune, fans-ii Rapidului, gru- 
puri-grupuri (alcătuite pe diferite 
criterii, vîrstă, cunoștințe mai 
vechi...) comentează diferitele faze 
pe care le completează cu amintiri 
din trecuturi îndepărtate. Mircca 
Teodorescu. al cărui nume l-am a- 
flat mai țîrziu, asociază o pătrun
dere pe aripa stingă a lui Dumi- 
triu III cu... cursa lui Fănică Filoti 
(„Avea tot nea Fănică* — spune el. 
— ...„Și viteză, și tehnică, mingea 
parcă era legată cu ață de gheată”). 
Mircea Bolboceanu, broder la „Ă-

ANTRENORUL DIMA 
VA URMĂRI MECIUL 

SARAGOSA - REAL MADRID
în cursul zilei ,de azi va pleca în 

Spania antrenorul secund al echi
pei F. C. Argeș. Atanasie Dima. 
Duminică, la Saragosa, el va ur
mări meciul Saragosa — Real Ma
drid (adversara campioanei noastre 
în turul II al C.C.E.).

reușind, treptat, să reducă din 
diferență : 3—6 (min. 26), 5—7
(min. 32), 6—7 (min. 38). în această 
perioadă, este de notat faptul că, 
Ia scorul de 8—6 pentru Universi
tatea. Dinamo a avut avantajul u- 
nor superiorități numerice (studen
ții au jucat chiar un minut în pa
tru oameni de cîmp !) și, totuși, nu 
a reușit să înscrie niciun gol. Scă
pată din „cleșiele* acestui moment 
de cumpănă al jocului, Universita
tea s-a detașat clar în ultimele mi
nute, ohținînd o victorie pe deplin 
meritată.

Punctele au fost înscrise de i 
Voina (3), Ștef (3), Cosma (2). An
ton și Cirlan — Universitatea. Mol
dovan (3), Sainungi (2), Licit — Di-

Câlin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4 a) 

„Va fi unul dintre cele ma frumoase meciuri..." e de părere Mircea. 
Lucescu, anticipind acest traditional Rapid — Dinamo. Și faza d? față,, 
dintr-un meci intre ci eleați echine, pare o pledoarie a numeroaselor spec

tacole dăruite de t-c':i!e >trate din Giuiești și Ștefan cel Mare

Foto i V. BAGEAC

vîntul îmbrăcămintea11, în vîrstă de 
29 de ani, nu l-a mai prins în ac
tivitate pe Filoti și, în lipsa unor 
termeni de comparație, e fascinat 
de Petreanu : „Ajunge aripă mare, 
o să vedeți ; de națională. Numai 
să fie jucat ctun trebuie, cu mingi 
la întîlnire. nu la picior. Și el are 
viteză, și un șut extrem de pu
ternic".

Din grup face parte și decanul de 
vîrstă, Traian Bucescu, în vîrstă de 
62 de ani. „Sînt suporter al Rapi
dului de la vîrstă de 17 ani, cînd 
aici, pe locul stadionului, era cimp", 
Solicitîndu-i un pronostic pentru 
meciul de sîmbătă, tov. Bucescu ne 
spune : „A fost mult pină la vic
toria cu Petrolul. Băieții au spart 
gheața, nu mai sint chiar așa de 
crispați. Și-apoi, nu trebuie uitat 
că Rapidul a jucat întotdeauna bine 
în partidele cu Dinamo".

...Bazil Marian a fluierat sfîrșitul

în meci restanță la handbal feminin

UNIVERSITATEA TIMISOARA- 
VOINȚA ODORHEI 14-11 
TIMIȘOARA (Prin telefon, de la 

corespondentul nostru). In localitate 
s-a desfășurat meciul restanță de 
handbal feminin dintre actuala cam
pioană a țării, Universitatea Timișoa
ra și Vbința Odorhei, joc contînd 
pentru primul tur al diviziei A. în 
ciuda timpului friguros, meciul a 
fost foarte spectaculos, replica neaș
teptat de dîrză a oaspetelor obligînd 
formația timișoreană să practice un 
joc de viteză, plin de dinamism în 
fazele ofensive. Partida s-a Încheiat 
cu victoria campionelor la scorul 
de 14—11' (8—5). Principalele realiza
toare: Hrivnak (4) — Universitatea
respectiv Maghiari (4).

P. ARCAN

„verificării* cu Laromet. Jucătorii 
se îndreaptă spre vestiarele tor, su
porterii îi petrec cu privirea. Apoi, 
după puține minute, sînt și ei acolo, 
lîngă ușile vestiarelor. Rămîn cu 
toți pe „poziții* pînă la plecarea 
ultimului rapidist...

G. NICOLAESCU

■„Va fi unul dintre cele mai

frumoase meciuri
Dinamo — Rapid. Meci de tra

diție. Greu atît pentru Lucescu, 
Radu Nunweiller, Dumitrache, cît 
și pentru Neagu, Boc, Răducanu. 
După această confruntare, de sîm-

(Continuare in pag. a 3-a)
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LOCUL 7 DIN 63 DE NAȚIUNI - CEL MAI BUN REZULTAT
DE RINĂ ACUM AL ECHIPEI NOASTRE MASCULINE

O Realizarea avantajului punctul slab la toți jucătorii români

t HALTERE . CAMPIONATUL JUNIORILOR

VĂZUT PRIN PRISMA NOULUI REGULAMENT

63 ele echipe, 378 de concurenți, 
200 de secundanți, 2 728 de meciuri, 
10 912 partide, aproape 50 000 de ore 
de joc efectiv, urmărite de peste 
40 000 de spectatori, iată — statistic 
exprimat — bilanțul celei de a 20-a 
Olimpiade masculine de șah.

încă înaintea tragerii la sorți, 
cronicarii prezenți la Skoplje con
semnau cîteva absențe notabile. E- 
chipa S.U.A., pe care ambițiosul 
secretar general al federației ame
ricane de șah, colonelul Edmonson, 
vroia s-o vadă campioană, spre a 
obține astfel „marele event", a ve
nit fără patru din jucătorii săi de 
bază. Motivele au fost, bineînțeles, 
de ordin financiar. Bobby Fischer, 
pentru a evolua la masa întîi, a 
pretins 190 000 de dolari, Reshewski
— la a doua — 40 000, reverendul 
Lombardy, secundantul și sfetnicul 
spiritual al noului campion al lumii
— 20 000. Cel mai modest s-a arătat 
Larry Evans, dispus să joace pen
tru numai... 15 000 de dolari.

Și astfel, selecționata transocea
nică a fost alcătuită din Kavalek, 
Benko și alți patru jucători din 
eșalonul secund al maeștrilor ame
ricani : Byrne, Bisguier, Martz șl 
Kane.

Spasski a anunțat încă la Reyk
javik că nu va juca la Olimpiadă. 
Echipa daneză a venit fără Larsen, 
cea a Argentinei fără Najdorf, 
Panno și Sanguinettl, Brazilia nu a 
dispus de serviciile fostului său co
pil minune, Meking, care a prefe
rat un turneu sudamerican de si
multane, mâi puțin dificil și, 
cum, mai... rentabil.

>★
‘ Preliminariile au decurs, în 
neral, fără seisme prea mari. — 
prezentativa noastră s-a calificat 
greu, „in extremis", în dauna Fili- 
pinelor, dar asta nu trebuie să ne 
mire pentru că, numai la Manilla, 
sînt mai mulți jucători clasificați 
și mai multe cluburi de șah decît 
în toată România. Argentina a în
trecut Islanda „la potou", iar Elve
ția — egală pe locurile 2—3 cu 
Brazilia — a beneficiat de un punc
taj al coeficienților superior. în rest, 
dreptul de a lupta în turneul prin
cipal l-au cucerit cele mai bune 
formații.

Finala a început sub semnul u- 
nei ofensive puternice 
gazdă, care profitînd de 
al principalei favorite, 
tiva U.R.S.S. (l'/2—2>/a 
în prima rundă) s-a 
fruntea clasamentului, 
timp de opt runde. în runda a IX-a 
Iugoslavia este egalată de U.R.S.S,

ori'

ge- 
Re-

a echipei 
startul slab 
reprezenta- 
cu Ungaria 
instalat in 
conducînd

dar la numai o jumătate de punct 
în urmă apare Ungaria, candidată 
foarte periculoasă la medalii, in
clusiv cele de aur.

Forma slabă a lui Gligorici (la 
prima masă), permite formațiilor 
U.R.S.S. și Ungariei să se desprindă 
de aceea a Iugoslaviei, ele ajungînd 
pe poziția liderilor cu 3 runde îna
inte de sfîrșit. Finișul șahiștilor so
vietici este însă mai puternic (în

aprigă și — demn de remarcat — 
la ea a participat și formația noas
tră, aflată într-o formă bună și în- 
tr-o excelentă dispoziție de joc.

Reaiizînd 9*/2 puncte în ultimele 
trei meciuri, Cehoslovacia a ocupat 
locul 4, întrecînd la limită (1/2 
punctaj) reprezentativa R. F. a Ger
maniei care, însă, a avut în per
soana marelui maestru Hubner pe 
jucătorul cu cel mai bun rezultat

masculin.Tabelul
2 3 4 5 6 7 B 9 10 n <2 0 19 <6

1 URA4 7 2 7 2^ 3 7i 3 77i 3 7 2 3 4 42
2 UNOARtA 7 2 77777i 3 2 4 7i7 4o^
3 IUGOSLAVIA 72 7 7 2 2 rr 3 3 7i 3 3 7i 3 7i 4 38
4 cehoslovacia 2 7 717 2 7 7i 7i 7171 4 3

35^1

5 R.F.a GERMANIEI 7 2 2 7 7 ¥ 27777i 2 2 3 2 3 35
6 BULGARIA 7 2 77 7i 3 7i7 2 77 2 2 32
7 ROMÂNIA i 7 2 7 7 7 2 2 3 7i 7i7z7
8 OLANDA 7 7 1 7 2 72 3 3 2 2X7 771 29
9 S.U-A i 7 1 2 77 2 7 O4/ ^72. 3 3 717 7i 2 29
ffl R.O.GEAIVIANA' 7 7i 1 1 7i 7 2 2 3 4 7z 27X
H SPANIA 7i 72 1 7 2 7 1 1 7 2 7i 3 7 3 26
12 POLONIA 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 24^
1» Danemarca 7 2 y2 72 2 77 2 % 2 2 2^ 23
M argentina 2 0 1 7 1 2 72 7z 7 1 1 2 2 2
<5 sucoia 1 Ti '7 0 2 7 2 2 7i 0 7i 2 7i 1 22^
<6 ELVEȚIA 0 7i 0 1 1 2 7 7 2 7i i 2 72 2 3 2^

ciuda acelui senzațional 2—2 cu Ar
gentina, din runda a XlV-a) și e- 
chipa U.R.S.S. cîștigă pentru a 11-a 
oară consecutiv (incepind de la pri
ma sa participare, din 1952) compe
tiția șahistă supremă. Autorii vic
toriei au fost marii maeștri Petro
sian, Smislov, Korcinoi, Tal, Karpov 
și Savon.

Pe locul II s-a clasat formația de 
mare regularitate a Ungariei (Por- 
tisch, Bilek, Forintos, Ribli, Csom, 
Sax), care repetă astfel performanța 
de acum doi ani, de la Siegen. Față 
de cum au evoluat, șahiștii maghiari 
puteau emite pretenții la medaliile 
de aur, dar o neașteptată înfrân
gere suferită în fața Suediei (l*/z— 
2*/a) și o egalitate cu Danemarca 
(2—2) le-au răpit șansa.

Medaliile de bronz revin gazde
lor, care au avut în tînărul mare 
maestru Liuboevici principalul rea
lizator al echipei.

★
După cum spuneam, primele trei 

locuri au fost pecetluite încă de la 
jumătatea turneului final. Pentru 
următoarele, însă, s-a dat o luptă

din ÎSla prima masă (15 puncte 
partide, 12 victorii, 6 remize), Pro
centajul absolut al Olimpiadei (14 
puncte din 16 partide I) l-a obținut, 
la masa a 2-a, fostul campion a! 
lumii Mihail Tal. 
și le-au disputat 
riei și României, 
greu al jucătorilor 
tîlnit în ultimele trei meciuri f: '- 
mațiile Ungariei, R.F.G. și UJLSJL. 
reaiizînd doar 4 puncte) le-au per
mis șahiștilor bulgari (care au a.-_

Locurile 8 si 7 
echipele Bulga- 

Finișul foa—e 
noștri (ei au in-

asemenea forțe ale șahului mondial 
cum sint S.U.A. și Argentina, ca să 
nu mai vorbim de alte țări cu con
diții materiale pentru șah infinit 
superioare cum ar fi 
nia, R. D. Germană.
glia (necalificată in 
nai) ș.a.

Formația română, 
antrenorii Octav Troianescu și 
viu Țucă, a jucat bine in totali
tatea ei.

Marele maestru Florin Gheorghiu 
a rezistat cu succes la prima masă, 
susținînd TOATE partidele în tur
neul final (15 !) și fiind, din acest 
punct de vedere, unicul jucător 
care nu a avut o zi de pauză. Fără 
rateurile din partidele cu Kavalek 
și Donner (net ciștigate) in care in 
loc de două puncte a făcut numai 
o jumătate, procentajul său ar fi 
fost excepțional.

Neînvins pină in runda a 11-a a 
finalei, maestru! internațional Vic
tor Ciocâitea a fost marcat de obo
seală intr-un fin.ș foarte dificil, 
reaiizînd doar 1 punct in ultimele 
patru partide.

Peste 50 la sută in turneul final 
au obținut maeștri, internaționali 
Theodor Ghițescu ș: Dumitru Ghii- 
davu și maestrul Garai Partoț. în 
sfirșît, maestrul Emil Cngureanu (o 
partidă sub 50 
luptat curajos, 
poate — prea 
mare cișt.g la 
cu S.UJL).
riții net ssperiMre a caracterizat 
evoluția tuturur echipăcriiur noștri. 
Din punctul de vedere al pregăti
rii teoretice eî n-au fost cu nimic 
inferiori celor mai buni jucători 
prezer.ri la această Olimpiadă și 
au ieșit. de recul*, cu poeții exce
lente cm. descindere- Fnrta Ier tre
buie aă crească, iasă. «a jocul de 
mijw și in «t—i Vnalix* partide
lor a arătat că ooastră a
irosii ■unireoai 5 care, rea
lizate. ar fi palat pe locul
IV. Desănr. de U

Olanda, Spa- 
Suedia.
turneul

An- 
fi-

pregătită de
Li-

la sută in finală) a 
a riscat, uneori — 
mult, f. a ratat un 
B.s<uier un meciul

Timp de trei zile, peste 200 de 
halterofili juniori reprezentînd 23 
de echipe, s-au întrecut nu de mult 
la Ploiești, pentru cucerirea tri- 
courilor și medaliilor ce se acordă 
formațiilor situate pe primele trei 
locuri ale clasamentului final.

întrecerile au fost de un bun 
nivel tehnic și spectacular, iar re
zultatele înregistrate ne dau spe
ranțe că. într-un viitor nu prea 
îndepărtat, la juniori vom obține 
rezultate și mai bune.

Se pare că, prin eliminarea „îm
pinsului", metodica de antrena
ment se simplifică considerabil, a- 
tenția antrenorilor îndreptîndu-se 
acum spre creșterea performanțe
lor la .,smuls“ și „aruncat", ceea 
ce face ca rezultatele superioare 
să apară mai curînd ca înainte.

Participanții s-au prezentat, în 
general, bine pregătiți atît fizic cît 
si tehnic, îmbucurător fiind fap
tul că aproximativ o sută de spor- 
tivi erau încă juniori mici. în spri- 
jir.ul celor arătate mai sus, tre
buie să amintim că echipa cam- 
p:>ană. C.S.M. Cluj, antrenată de 
T Roman. L. Barabaș. I. Catanici 
< Gh Iacob. are media de vîrstă 
de 17.4 ar.i !

Din rîndul remarcaților în ce 
privește tehnica, pregătirea fizică 
si psihică notăm pe : Pallos, Da
niel. Bălan. Ionescu, S. Apostol, 
Chiriloiu. Neagu, Laszlo, Kreicik 
care vor obține cu siguranță re
zultate remarcabile.

Din păcate. însă, au urmărit Ia 
lucru și mulți juniori lipsiți de 
calități tehnice și fizice atît de

utile practicării sportului haltere
lor.

Făcînd o comparație a rezultate
lor obținute la campionatele indi
viduale din primăvară desfășurate 
la Cluj, cu cele realizate acum la 
Ploiești, ne permitem să constatăm 
cu satisfacție că Ia categoriile 52 kg, 
56 kg, 75 kg, 90 kg și 110 kg re
zultatele la „smuls” și „aruncat" 
sînt mai bune cu 2,5 kg pină la 
7,5 kg.

La categoria 82,5 kg rezultatul 
la „smuls” este mai mare cu 15 kg, 
iar la aruncat cu 7.5 kg. în schimb, 
la cat. 60 kg, 67 kg și 4- 110 kg 
rezultatele sînt în regres.

Pentru activitatea de viitor, este 
necesar ca antrenorii să-și schim
be optica privind selecția. Ei tre
buie să prefere juniori care cores
pund cerințelor biomecanice ale 
celor două mișcări „smuls" și „a- 
runcat", rămase clasice. De aceea 
ar fi de dorit ca în secții să se 
rețină sportivii cu calități de for- 
tă-viteză capabili să realizeze per
formanțe ridicate la cele două sti
luri.

Cu prilejul campionatelor națio
nale de juniori pe echipe, am re
marcat corectitudinea arbitrajelor, 
precum si aportul apreciabil al 
secretarilor M. Dumitriu și N. Bă- 
dălău, care au asigurat concursu
lui o desfășurare rapidă și corectă.

$1 CITEVA RECOMANDĂRI
I

Bazîndu-ne pe unele observații 
făcute la aceste campionate putem 
recomanda ca la antrenamente miș-
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SEMNEAZĂ
MULTI ALȚII

Valeria CHIOSE

TINERI SĂTENI

Iar. ac și

la acel* practic, 
dmm destul de 

, nici o altă e- 
<â ia finală. na a scă- 
degrte at ițea victorii 

-• formația noastră.
h-i pe jucătorii și antre- 

pertru rezultatul bun 
ceasta Olimpiadă — lo- 

le urăm 
spor Ia muncă in pregătirea viitoare, 
rare trebuie intensificată, menținută 
permanent in pas cu ultimele cuce
riri ale teoriei și practicii șahului.

toi sarcini importante 
nostru de specialitate.

n 63 de nafi

O scrisoare. din teancul ce apare 
zilnic la redacție, ne-a dat ghes — 
puțin surprinși — să apelăm ș! la 
colecția ziarului. Plnă la urmă, s-a 
născut articolul de față care, sîntem 
siguri, posedă destule semnificații, 
iată despre ce este vorba s

APROAPE CA-N «TELEGRAME"-

„Și noi cei din satul Gemeaea. 
comuna Stulpicani, jud. Suceava, do
rim să facem sport. Ne-ar place tare 
mult fotbalul, dar n-avem teren. La 
fiecare adunare U.T.C. discutăm des
pre sport, teren și echipament, dar 
nimeni nu se intereseata. dintre cei 
care ne-ar putea ajuta. să facem 
ceva. Este motivul pentru care ne 
adresăm dv., ziarului..." Noi v-am 
făcut cunoscut necazul. în speranța 
că ceva o să se întîmple. (Rubrica 
„Rînduri din scrisorile dv.“, ziarul 
SPORTUh nr. 7074, sîmbâtă 1 iun ia 
e.c.).

★
O săptămînă mai tîrziu, foarte 

prompt (!), Consiliul popular al co
munei Stulpicani trimite pe adresa 
ziarului următoarea misivă : „Bete- 
rindu-ne la sesizarea dv., privind ar
ticolul din SPORTUL nr. 7074. vă 
comunicăm următoarele :

Satul Gemenea are un teren de 
sport proprietatea Consiliului popu
lar, pe care elevii și tinerii din saț 
pot face sport. De asemenea, mai 
există și un teren de volei in curtea 
școlii. Se poate face, deci, în satul 
Gemenea și fotbal și volei.

Dacă se va reuși să se organizez» 
»> echipă de fotbal adevărată și tere
nul pe care îl avem in prezent nu 
va fi corespunzător din punct de ve
dere al mărimii, tinerii din satul Ge
menea ar putea juca pe terenul din 
comuna de reședință, care are o su
prafață regulamentară* (Publicat In 
cadrul rubricii „Pe urmele materiale
lor publicate", ziarul SPORTUI» nr. 
7130, sîmbătă 29 iulie a.c.).

.★
Stimată redacție,

Citind de fiecare dată rindurii» 
care ne priveau direct, ne-am bucu
rat foarte mult pentru ajutorul pe 
care ni l-ați acordat. Din păcate, 
mare lucru n-a ieșit din asta. Ni s-a 
dat. în sfîrșit, o minge de fotbal 
(fără cameră !), dar teren tot nu a- 
vem cum trebuie. Insă, chiar dacă 
am avea un teren, o minge bună și 
echipamentul necesar, tot n-am pu
tea participa la nici o competiție 
sportivă, pentru că nimeni nici nu se 
gîndește să organizeze așa ceva. Să 
știți că echipă de fotbal avem — 
ne-am organizat noi tinerii, între 
noi, cum am știut mai bine — dar 
de capul nostru nu putem participa 
Ia nici un concurs.

Vă rugăm să veniți dacă se poate 
la fața locului, pentru a vedea și 
singuri neajunsurile noastre. (Sem
nează Alexandru. Ilie, Vasile și Ion 
Oblezniuc, Dumitru și Nicolae Miha- 
lea, Gelu și Relu Gîlcă, Gheorghe 
Ulian, Constantin Cepeliuc, Gheor
ghe Runcan, Viorel Petrișor, Ion 
îvoriciuc, Gheorghe Cosovan „și 
mulți alții*, scrisoare sosită la re
dacție în ziua de 17 septembrie a.c.). 
Drept urmare deci :

O ZI IN SATUL GEMENEA

Comuna Stulpicani cuprinde 5 
sate : Negrileasa, Gemenea, Vadul 
Negrilești, Slătioara și Stulpicani-sat. 
Nu mi-a fost drumul prea ușor, e 
adevărat, plnă am urcat spre Geme
nea, sat Întins de-a lungul unei ape,

mărgiaiț de dcuâ staluri delu.-cas» 
c« un verde care itatează preze-.ța 
în apropiere a codrului secxlar So
țioară. Ăm taXniX. !ntr-e casă tâ-Ș- 
nească. la «ta bocovteeac. oa-seii 
simpli, ocupați eu treburile Eurire. 
nereușind să scap dedt ca greu de 
sentimentul de deranj pe care e>* 
frică să-1 proeje Aid, la fa— 3a 
Oblesniuc. in adena: fa fapt 4e 
scară mare uert* di- tinerii rare ze 
scriseseră. Abia veniți dte la =-jrră. 
s-au grăbit să vină să-ou tarră-tÂ- 
șească din necazurile lor, lezate de 
pasiunea de «port. Așa am aTat ta. 
drept urmare a celei de a doua sesi
zări a noastre li s-a dat tinerilor o 
minge fără cameră (_3fe sMte aici 
ieri o cameră de miagr. aaa eăaut 
și la Suceava. nn riad derit imprra 
nă ca minge» !“), *sa ca să li se în
chidă gura. Amintitul teren -regu
lamentar* de la Stulpicani stă mu 
tot timpul nefojostt — are ca oco- 
panți principal: giste si vad — este 
cam la 7 km 1 Deci, pentru o simplă 
partidă de fotbal, aproximativ 15 km 
dus-intors. bineînțeles pe jos. Tere
nul din sat e cit o cutie de chibri
turi și, pe deasupra, piin de pietre—

Mai grav este. insă, că pe tinerii 
aceștia nu-i înțelege nimeni. Nici 
primarul Gavril Osunschi. nici se
cretara organizației U.T.C, Maria 
Big. nici directoarea școlii generale. 
Eugenia Balahura. Nici unul dintre 
acești tovarăși nu ivi dă încă seama 
că tinerii de azi. chiar din medial 
rural (am fost plăcut impresionat de 
cunoștințele tor de sport, de cărțile 
și revistele cu aceeași temă pe care 
le citesc) au alte preocupări si do
leanțe decît cele cunoscute din mesi- 
strămoși. Ei vor să facă sport, să 
stea la televizor f.Ciod se deschide 
clubul de la căminul cultural este ea 
eveniment, iar responsabila — Maria 
Mihalea —, atunci ciad se plictisește, 
ne dă afară și-1 închide—"), să-și pe
treacă timpul liber In mod recrea
tiv, cit mai plăcut și așa cum vor 
ei. Este o generație a boului. Tinerii 
din Gemenea ar fi oricfnd dispuși 
să pună umărul pentru ea să-și con
struiască singuri un teren (JLiagâ 
cantonul silvic, pe un loc pustiu, s-ar 
putea foarte bine*), dar pentru asta 
au neapărat nevoie de o aprobare 
pe care nu le-o dă nimeni. Băieții 
au fost la oraș, au făcut cite o școa
lă pe acolo, s-au întors acasă, sînt 
sudori, șoferi, tehnicieni silvici, lă
cătuși mecanici și vor să-și păstre
ze obiceiurile învățate, printre care 
și exercițiul fizic. Mulți rid de ei 
(„Ce mă, tu ești al doilea Ilie Năsta- 
se. în loc să speli vaca tie îți trebuie 
minge ? !...), alții ii jignesc, elevului 
Grigore Comoroțan i s-a promis câ 
1 se va scade nota la purtare... dacă 
mai scrie la diferite redacții sau la 
Consiliul județean ! Maria Big le-a 
înmînat un teanc de diplome sportive 
„în alb" (poartă pe ele doar prețioa
sa-: semnătură), cu precizarea ..îm- 
părțiți-le între voi, sau faceți un 
concurs" (cu ce și unde ?)...

★
După cum vedeți, încă o dată 

ne-am ocupat de „cazul Gemenea”, 
Desigur, nu ne-a interesat doar ca
zul în sine, ci, mai curînd, raporta
rea lui la condiția generală a spor
tului de masă de la noi. Pentru că 
— o știm foarte bine — sportul de 
masă trebuie să plece de la cele mai 
mici celule, să pătrundă în toate col
turile țării și să scoată la iveală va
lori sportive, uneori și de acolo de 
unde nu se așteaptă mulți...

Dumitru GRAUR

TURISMUL BĂIMĂREAN-0
CARE SE ÎMBOGĂȚEȘTE

Baia Mare aste «nțol Weel —
J pre exoeăerria sa ptxcțâe catnralâ

șinînm » țigoflor de lirefie la 
nivela! celw mai diferite categorii 
de eetitewi Irievi. saUriatL tineri 
dia medial raraD aviad ia vedere 
că această fared a exewrsiiWr tre- 
bde d rimiai prtwirala preoea- 
pare a argaaetar de resort.

Se site prea Vrie peetro ce. Căă 
mersal pe js*. dea tal fuâc paade- 
raL dar caatiaaa. nat preferabile, 
(aviad eaaseriate paritive asapra d- 
rdtătH «saeiaî) exeercilor ca aata- 
caral sac trraal. de pildă. Mentia- 
năn’ eă infeetna—île oe-et: fast puse 

I la dispariție de către Alexandra 
: Balko. șeful cunsaei sport-turism

ției piocierihr. Victor Fekete. ins- 

tive la Cncstlral județean al ar>- 
dseat^oe sf Vasile Ardeleaa. secre
tara! Coristirt’.-n județean UT.C, 
toți <fin Bara Mare.
7 ZILE DE EXCURSIE RENTE J ElEVM 

RFCAte SCOLI DiN AJDET

Acesta este principalul scop — 
dar in aceiași timp și mijloc — ur
mărit de CJ.OP. — in domeniul 
druznețulor șeniare. Cum poate fi 
îndeplinit în cursul anului acest de
ziderat care poate să însemne destul 
de mult? Tată cîteva dintre -com
ponentele* acestei vaste acțiuni.

• Organizarea în continuare, pe 
bază lărgită de masă, a inițiativei 
proprii, acțiunea turistică -Pe că
rările Gutiiului" (ediția a Hl-al. 
care s-a dovedit a avea o mare 
aderență în rindul pionierilor și șco
larilor din județ. Pe această linieț 
a fost continuată marcarea de către 
copii a diferitelor trasee, care s-au 
extins și în munții Rodnei. Astfel, 
au intrat în circuitul tradiției noi 
circuite de una, două sau mai multe 
zile (însumînd un total de 79 de 
kilometri parcurși de peste 1400 de 
excursioniști).

• Au fost amenajate două baze 
de corturi (două adevărate puncte 
turistice de sprijin ale diferitelor 
excursii), iar șase cabane forestiere 
au fost reamenajate și dotate cu 
saci de dormit de către C.J.O.P. în 
plus, au apărut și așa-zisele „sate 
de vacanță". La Blidarii, au fost 
instalate carcase de autobuze vechi 
(de la întreprinderea Flolația cen
trală Baia Mare), în care se găsesc 
pături și saltele, iar în satul Nistru, 
localul școlii a fost transformat în 

dormitor pe timpul vacanței. In

SPORT LA PRUNDUL BIRGĂULUI

TURNEUL CAMPIONILOR...
Se petrecea acum cîtăva vreme, 

ir.tr-o comună din susul Bistriței 
ardelene — o comună despre care 
se mai auzise cite ceva, pe la cei 
avizați în domeniul sportului — 
Prur.dul-Firgăului : „Nu mai știu 
cine a sptis-o. dar e un mare ade
văr — pentru ca să poți cîștiga vic
toriile mici, trebuie să știi să Ie 
pierzi pe cele mari". Omul între 
două vîrste care-mi vorbea, profe
sorul. știa bine ce voia să spună ...

_ Cînd trecusem cu autobuzul, în 
viteză, dinspre Vatra Dornei prin 
comună, avu-sesem o clipă în fața 
ochilor, imaginea care mă convin
sese definitiv să mă reîntorc la 
Prundul. Era o imagine sensibilă 
atlt pentru reporterul plecat în 
căutarea iubitorilor de sport, cît și 
pentru afectivitatea celui mai sim
plu suflet omenesc. Văzusem în 
curtea școlii. în pătratele albe ale 
unui te-en de tenis, copii. Elevi ai 
școlii, în vacanță. Jucau tenis și-l 
jucau bine, pierduți între dealuri 
acoperite de vii și livezi nesfirșite. 
Aproape sigur, copiii de țărani re
făceau la dimensiuni minuscule, 
cine știe ce partidă de la Wimble
don, cu Tiriac și Năstase în minte! 
Iar cînd au revenit a doua zi — 
era o dimineață ciară de început 
de toamnă — „turneul campioni
lor" de pe Bîrgău continua de 
parcă între timp nu se lăsase — și 
trecuse — o noapte ...

Dar, în afară de dragostea pen
tru tenis și pentru alte multe 
sporturi, pe care profesorul o in- 
suflase elevilor săi, «m văzut, de

cursul anului viitor, aici var fi con
struite și zece căsuțe. Alte aseme
nea sate de vacanță mai sint Valea 
Vînalui (pentru Vișeul de Sus) și 
Stoierai (pentru Tg. Lăpuș).

• Un asemene* plan vast de 
excursii nu poate fi indepliait fără 
• organizare pe măsură. Au fost 
depistați, mai întîi, profesorii pentru 
care această activitate reprezintă 
mai mult decît o obligație Printre 
ei. ii putem remarca pe Iosif Melz 
(Tăuții de Sus). Vasile Sighiartăn, 
Vasile Pop, Iosif Covaci. Vasile Vanț 
(Baia Mare). Apoi, pentru eșalona
rea în timp și repartizarea ca nu
măr a excursioniștilor elevi in func
ție de locurile ce vor fi vizitate, 
s-a colaborat foarte strins ca direc- 
tiasile tuturor școlilor dia județ.

ASOCIAȚIA SPORTIVA SINDICALA — 
PRIMUL FACTOR AL TURISMULUI 

DE MASA ORGANIZAT

• Una dintre principalele legă
turi ale factorilor sindicali răspun
zători de organizarea tunsrr-uiui 
popular este aceea cu întreprinderile 
comunale. O primă consecință favo
rabilă a acestei colaborări este pre- 
■.zr.girea. în ziua de duminică, a 
liniei autobuzului 8 pină la Mogcsa 
latit vai a cit și iarna, pentru scai).

• Transportul spre locurile 
agrement — problemă, în general, 
mai greu de rezolvat — a fost 
mult ameliorat, ea urmare a inter- 
\ cutiilor comitetelor sindicale pe 
lingă conducerile întreprinderilor. 
Sint folosite astfel mijloacele de 
transport ale acestor unități, acope
rită fiind de către salartați plata 
șcferuîtii și a benzinei, iar in uneîe 
cazuri, 50 la sută din sumă fiind 
suportată de organizațiile de sin
dicat respective. O mare parte din 
cei 15.000 de băimăreni care se de
plasează vara, duminical, la Riui 
Lăpușel fac drumul în aceste con
diții. Merită evidențiată, cu aceasta 
ocazie, asociația sportivă Oțelul 
Baia Mare (secretar, Iosif Benczik' 
care și-a înscris, săptăminal, in pal
mares asemenea acțiuni.

• Turismul de masă băimărean 
suferă însă, din cauza neaprovizio- 
nării adecvate cu produse alimen
tare a locurilor de agrement : lip
sesc citricele, apa minerală, mîneă- 
rurile calde (grătar, mic5 etc.) iar 
unele articole se vînd cu prețuri 
exagerate (O sticlă de Pepsi costă 
4—5 lei).
TURISMUL SĂTESC CAPATA NOI 

VALENȚE

• Pentru propagarea turismului 
și în mediul rural (elevi și tineri

EXPERIENȚĂ 
MEREU

tăteni), s-a preconizat anul acesta 
(și s-a realizat in mare măsură) 
acțiunea -Cunoașteți-va județul !“, 
o formă de excursie care spune totul 
prin însăși titulatura el Pentru în
ceput, au fost fixate excursii pen
tru fiecare comună, iar pentru a se 
ușura organizarea acestor acțiuni, 
au fost litografiate programe cu 
principalele trasee. cu obiectivele 
turistice și economice și prețurile 
respective. Ca o etapă superioară 
sint privite excursiile interjudețene

* Un tnzre accent se pune, in 
medial rnraL pe excursiile cietetn- 
ristice. avînd în vedere că bicicle
tele există in număr mare la sate. 
Profesorul IcsJ Fischer din Tg. 
Lăpuș este un exemplu de orga
nizator al cicloturismului din loca
litate.

* S-au căutat și s-au găsit forme 
noi. interesante, de atragere a tt- 
neretulm școlar in practicarea tu
rismului. Pe aceasta linie, s-a rea
lizat îmbinarea laturii sportive cu 
cea educativă, prin excursiile de 
orientare profesională de La Cluj, 
Oradea, Tg. Mureș, si cu cea for
mativă, prin excursiile ecografice, 
gentagice. de stiinte naturale sau de 
culegere a pizmelor medicinale.

astă dată in totali tarte, ceea ce el 
numea o „victorie mică”. Era vorba 
de un complex sportiv de toată fru
musețea. cu fel de fel de terenuri 
împrejmuite cu garduri de sîrmă, 
cu pietriș alb presărat pe alei, cu 
scări cimentate șl suprafețe bitu
minate.

— Cum se poate construi o bază 
sportivă Ia sate ?

Directorul, care s-a alăturat în
tre timp profesorului, ea de atîtea 
ori, are multe de spus. Ar fi, în 
primul rînd, ideea — și nu atît 
îdeea, cît impunerea ei celor din 
jur. în cazul nostru, cînd profeso
rul și-a anunțat proiectele de con
structor. acum vreo trei primăveri, 
colegii l-au cam luat peste picior. 
„Fii. domnule, serios, știi că aici 
trebuie săpați doi metri de pămînt 
pe toată suprafața pe care vrei 
să faci teren ?

Da, știa, dar acum nu mai con
tează, pentru că aceiași colegi joacă 
tenis cu copiii de la egal la egal, 
acolo unde erau de săpat doi metri 
de pămînt... îi prinsese și pe ei, cu 
timpul, febra și au muncit cot la 
cot cu elevii, eu profesorul, eu să
tenii, eu primarul, cu directorul. Au 
început să sape pămîntul și au ter
minat într^un sfîrșit. T-au mai aju
tat și constructorii șoselei ce se 
făcea prin sat. Și nici nu putea să 
nu-i ajute, cînd au văzut atîta tra
gere de inimă!

Au cărat apoi, cu toții, glii de pe 
clmp. cu targa, pentru peluzele 
dintre terenuri. Au învățat cîțiva, 
de Ia niște meseriași, părinți ai co
piilor. să toarne beton. Tar de aici 
pină Ia a convinge „județul" că la 
Prundu, ideile bune despre sport nu 
rămîn doar în teorie, n-a mai ră
mas decît un pas. Astfel că prun- 
denii au mai primit 50 000 de lei. 
Iar suma, chibzuită gospodărește 
și adăuglndu-i-se mult, foarte mult, 
din metalul prețios a! muncii fără 
rezerve, plus ajutoarele consiliului 
popular comuna!, a crescut de 17 
ori: complexul sportiv al Școlii din 
Prundul-Bîrgăuîui valorează nu mai 
puțin decît 750 000 de iei 1

în carnetul de reporter mal sînt 
însemnate și alte două fapte, care 
pot caracteriza și mai mult, dacă 
mal era nevoie, acest fel de a 
munci și de a iubi sportul. Prima 
însemnare reprezintă cifra 8 și este 
numărul studenților de La Institu
tul de educație fizică din Bucu
rești. foști elevi în comuna bistri- 
îeană. iar a doua este formată din 
cîteva cuvinte: _Ne-ați acordat o 
distincție prea mare!”

Ee au fost rostite de cei doi 
intertocutori. cu prilejul acordării 
insignei C.N.E.F.S. pentru „Merite 
sportive*. Iată de altfel, și numele 
lor: loan Cernuean — directorul 
școlii și Leonida Ștefănescu — pro
fesor de educație fizică. Iar ca să 
completăm seria, trebuie să mai 
adăugăm unul, cel al primarului 
comunei Prundu-Bîrgăului, Daniel

Radu TIMOFTE

I POPICE t
Pe cele opt piste de asfalt din 

sala de bowling din stațiunea 
Neptun (Mangalia Nord), cei mai 
buni tineri popicari din întreaga 
tară vor începe azi întrecerile ce
lei de a VT-a ediții a campionate
lor republicane, individual și pe
rechi. La această confruntare fi
nală a juniorilor (limita de vîrstă 
23 de ani) vor fi prezenți 37 de 
fete (17 perechi) și 38 de băieți 
<18 perechi) calificați la întrecerile 
de zonă Competiția va fi deose
bit de disputată dată fiind valoa
rea ridicată a multora dintre concu
rentă. La fete, de pildă 25 de fi
naliste fac parte din echipe de 
divizia A, iar la băieți 19 sînt ti
tulari în formațiile divizionare.

Pentru prima oară vor fi repre
zentate la o finală pe țară județe 
ca Brăila, Ialomița, Alba și Sucea
va, ceea ce dovedește că și în a- 
ceste regiuni sportul popicelor a 
pășit pe drumul performanței.

cările lente să se folosească nu 
mai mult decît o dată pe săptâ- 
mînă și atunci cu condiția ca ele 
să fie urmate de unele exerciții 
de destindere (suspensii, balansări 
din atîrnat etc). în privința ri
dicării greutăților de 90—95 kg, și 
chiar mai mari, putem spune că 
ele se vor executa de 3—4 ori in
tr-o singură săptămînă.

Referindu-ne la dezvoltarea for
ței și rezistenței, recomandăm fo
losirea în antrenamente a unor gre
utăți cu valori medii, ritmul de e- 
xecuție fiind, de asemenea, mediu.

Caracterul dominant al antrena
mentelor trebuie să fie acum de 
forță și viteză. De aceea este bine 
să se utilizeze, pentru dezvoltarea 
forței, exercițiile cu greutăți de 70- 
80 kg, folosind tempouri medii și 
rapide care duc la mărirea masei 
musculare. Exercițiile folosind tem
pouri medii și rapide, perfecționea
ză coordonarea neuro-musculară, 
reducînd în același timp rigidita
tea mușchilor. Firește, în primele 
concursuri desfășurate la cele două 
stiluri nu se vor înregistra rezul
tate spectaculoase, deoarece modi
ficările reflexelor condiționate șl 
necondiționate vor duce la răs
punsuri noi ale sistemelor și orga
nelor ce execută la început un alt 
gen de efort, total diferit de cel 
cerut de „împins". Sugerăm an
trenorilor și tehnicienilor acestui 
sport multă atenție la încălzirea 
sportivilor pentru „smuls”, deoa
rece grupele musculare care par
ticipă efectiv la mișcare necesită 
un timp mai îndelungat de încăl
zire.

Prof. MIHAI CONSTANT1NESCU

ALPINISM

RODNICĂ ÎNTÎLNIRE 
INTERNAȚIONALĂ

Recent a avut loc o întâlnire a 
alpiniștilor români și cehoslovaci, 
prilej pentru un larg schimb de 
experiența, urmat de escalade în 
munții Bucegi, Piatra Mare, Suhard 
și în Cheile Bicazului. Lotul oas
peților a fost alcătuit din Hana 
Dolezalova, Milan Mareș, Lubor Za- 
îabak, sub conducerea lui Wladimir 
Slouka. Aceștia au efectuat esca
ladele în compania unor alpiniști 
din lotul nostru național: Dumitru. 
Chivu, Mircea Opriș, Nicolae Na- 
ghi. Adrian Tănase și Avei Riți- 
șan. conducătorul lor fiind antre
norul Matei Schen.

Atît ailpiniștii români cît și oas
peții din Cehoslovacia au dat do
vadă de o bună pregătire tehnică 
și de rezistență fizică, învingînd cu 
ușurință dificultatea traseelor efec
tuate în condiții atmosferice po
trivnice (frig, ploaie, ninsoare)

Dintre trasele escaladate le men
ționăm pe cele mai dificile : „Sen
tinela mare" din Gîtul Iadului (gr. 
6 A) escaladat de echipele L. Zala- 
bac—M. Mareș și D. Chivu—M. 
Opriș, „Fisura Neagră" (gr. 5 A) es
caladat de componenții ambelor 
loturi. De reținut că în parcurge
rea traseelor s-a aplicat metoda 
schimbării alternative a capului de 
coardă, metodă ce a permis verifi
carea posibilităților tehnice și tac
tice ale fiecărui alpinist.

Alpiniste Hana Dolezalova a de
monstrat o tenacitate deosebită 
parcurgînd cu succes traseele „Cen
tral" (gr. IV B) și „Gențiana" (gr. 
IV A) din Suhard, în ompania lui 
A. Rițișan.

Dlonisie COLAN — coresp.

NOI SECȚII: LA SINAIA 

$1 ORADEA
Oricît de ciudat ar părea, pină 

anul acesta, cînd A. S. Bucegi a 
hotărât să înființeze o nouă secție. 
Sinaia nu a avut o activitate .«-ga- 
nizată în alpinism. Noua secție 
grupează mai mulți tineri, salariat’ 
La Uzinele mecanice, la Telecabină 
și întreprinderea de turism și o- 
dihnă din localitate avînd ca pre
ședinte pe tov. Dinu Ion. șeful 
serviciului cabane al I.T.O.-Sinaia 
iar ca instructor pe cunoscutul 
alpinist Nicolae Zbîrcea, actual
mente cabanier la Caraiman.

Inițiativa de la Sinaia prezintă o 
mare importanță deoarece secția 
de alpinism a A. S. Bucegi poate 
deveni și un nucleu „Salvamont" 
deosebit de util într-o zonă de 
mare circulație turistică în toate 
antotimpurile.

Sperăm ca federația de speciali
tate să-i acorde sprijinul material 
necesar (echipament specific) pen
tru ca alpteiștii sinăieni să treacă 
mai ușor peste greutățile inerente 
începutului.

Printre secțiile de alpinism care 
au cerut afilierea la F.R.T.A. în. a- 
cest an se numără și Rapid din 
Oradea. Aproape 20 de tineri și ti
nere. conduși de instructorul Sza
bo Bela, au și efectuat diferite 
trasee în cursul verii în Bucegi și 
în Apuseni. Sîntem convinși că 
noua secție de alpinism de la Ora
dea va înregistra frumoase rezul
tate, pe măsura entuziasmului și a 
pasiunii ce animă acest grup.

Iosif GHEȚIE-coresp.
E3B

UN SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ BOGAT ÎN COMPETIȚII
Notăm, ca o curiozitate, faptul 

că la „bătălia" pentru cele patru 
titluri nu vor participa cîțiva ju
cători din echipele naționale de 
juniori, care au evoluat recent în 
eompania reprezentativelor R. D. 
Germane, dar care nu au putut 
trece de „purgatoriul” calificări
lor. în această situație sînt Gr. 
Marin, Elena Goncear (Rapid Bucu
rești) și Caliopia Băncilă (Frigul 
București).

întrecerile finale au în program 
jocuri duble, la individual, fetele 
2x100, iar băieții 2x200 lovituri 
mixte. La proba de perechi, băieți 
și fete, se va juca la probele cla
sice 200 și, respectiv, 100- bile. 
Confruntarea va dura trei zile, de 
azi pînă duminică.

Iată campionii de anul trecut : 
fete — Margareta Bordei (Gloria 
București) — a cîștigat titlul cu 
817 p d (întrucît a depășit virsta 
junioratului nu participă la între
cerile de la Mangalia), băieți —

Ion Ștefucz (Voința Cluj) — 1696 
p d, perechi fete — Vasilica Pin- 
țea (Rapid București) — Fiorica 
Tudor (Cetatea Giurgiu) — 786 pd, 
perechi băieți — Ion Stefucz — 
Constantin Voicu (Voința Bucu
rești) — 1687 p d.

Ca arbitri principali ai reuniuni
lor finale au fost desemnați N. 
Ivanovici (București) și P. Tudoran 
(Ploiești).

■A-
Campionatul seniorilor progra

mează sîmbătă și duminică penul
timul act al competiției, semifina
lele. Cei peste 200 de popicari (124 
bărbați și 82 femei) vor juca în 
următoarele localități : Brașov, Iași 
și Mangalia Nord (stațiunea Sa
turn) — senioarele. Reșița, Slănie 
Moldova, Tg. Mureș și Mangalia 
Nord (Saturn) — seniorii La a- 
ceastă etapă nu participă maeștrii 
emeriți ai sportului, care se cali
fică direct în finale.

cec%25c3%2582.UA
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TREZIREA LA REALITATE...

ACTORII REPETA Șl SUPORTERII SPERA
(Urmare din pag. I)

bătă, dinamoviștii pot deveni lideri 
ai campionatului. Nu doar pentru... 
o zi, ci pînă la reluarea întrecerii, 
peste două săptămîni. Condiția 
„sine qua non" rămîne ca Diriamo 
să cîștige în fața giuleștenilor. Con
ducătorii clubului din șos. Ștefan 
cel Mare, antrenorii, jucătorii și su
porterii alb-roșilor au cu toții con
vingerea — bazată pe argumente 
solide : valoarea „ll“-lui dinamo- 
vist, munca depusă la antrenamente 
— că o victorie în meciul cu Rapid 
este posibilă și realizabilă, printr-o 
dăruire fără menajamente a celor 
ce vor intra pe gazonul stadionului 
1,23 August".

Marți, miercuri și joi elevii lui 
Nunweiller s-au pregătit cum nu 
i-a văzut nimeni niciodată. Cu 
rîvnă, cu tragere de inimă, într-o 
atmosferă de optimism și seriozi
tate. Antrenamentul de miercuri 
l-am urmărit din tribuna a Il-a, în 
compania unuia dintre statornicii 
suporteri ai foștilor campioni. Mun
citor vălțar la „Tehnica Nouă", Ion 
Stavăr, ne destăinuia că vine la a- 

jfroape fiecare antrenament al lui 
Dinamo, că a rămas plăcut sur- 

vprins de severitatea lui Ion Nun
weiller, de faptul că antrenamentele 
au devenit mai tari, dar și mai... 
plăcute prin varietatea și comple
xitatea lor. „Nunweiller nu iartă 
nimic, nici cea mai mică abatere. 
L-am văzut pe Dumitrache trăgînd 
la antrenamente ca pe vremea cînd 
a venit la Dinamo. Ah. ce păcat că 
tocmai acum s-a accidentat Dorn 
Popescu !“.

O victorie în meciul cu Rapid 
este — nici n-ar putea fi altfel — 
și punctul de vedere al antrenoru
lui și jucătorilor dinamoviști. Nelu 
Nunweiller nu uită însă că... „Par
tida este extrem de grea, deschisă 
oricărui rezultat, ca absolut toate 
întâlnirile interbucureștene..." în 
timp ce Lucescu, căpitanul echipei 
naționale, 
că.......Va
frumoase 
tului".

tre cei mulți, cîțiva figurează pe 
lista membrilor susținători încă din 
anul 1950. Aceștia sînt nelipsiți de 
la antrenamente iar la meciurile 
de campionat au locul lor preferat 
în tribuna I de la „Republicii" sau 
„23 August" de unde își încurajează

și Aelenei cred că victoria nu ne 
poate scăpa, căci tinerețea iși va 
spune cuvîntul. Sînt cîțiva jucători 
care se cred senatori de drept, nu 
se mai pregătesc ca lumea și cu 
toate acestea sint menținuși mai de
parte in formație. La valoarea unui

Pe stadionul din „Regie", actorii se pregătesc..
F oto 1 S. BACKSY

•I

«

trăiește cu convingerea 
fi unul dintre cele mai 
meciuri ale campiona-

Lauren|iu DUMITRESCU

;,Dacâ atacul va fl

Numărul suporterilor 
Steaua a crescut an de an.

echipei 
Dar din-

în grup idolii. Ștefan Radu, Șerban 
Ionescu, Valeriu Partenie și Dan 
Corcoveanu, căci despre ei este 
vorba, sînt adevărate enciclopedii 
fotbalistice. Cunosc în amănunt date 
despre istoricul clubului militar, 
biografia lui Constantin. Alexan- 
drescu sau frații Zavoda, cauzele 
lipsei de formă a lui Tătaru sau 
Iordănescu, renașterea din propria-i 
cenușă a Iul Pantea, „armele se
crete" ale antrenorului 
Stănescu și multe altele.

I-am întîlnit săptămîna 
pe toți patru la unul din 
mentele de pe Ghencea.
pe șoptite, despre Steaua, despre 
meciul de duminică cu Sportul stu
dențesc. Surprindem opinia lui Ște
fan Radu: „Băieții trebuie să fie 
foarte atenți. să ia jocul in serios, 
să nu cumva să pățească ea Di
namo. Echipele de ia periferia cla
samentului sint capabile să se mo
bilizeze mult mai bine in fața onor 
adversari superiori. Dacă Valentin 
Stănescu va fi inspirat și va alcătui 
atacul din Pantea, Năstase. Heivei

asemenea lot antrenorul trebuie să-s 
aleagă pe cei mai in formă. Mecistf 
cu Sportul studențesc va fi foarte 
disputat, dar victoria va fi de bur
tea Stelei. Dacă va juca A elenei, 
duelul acestuia cu fundașul Jsrcă 
va fi clou-ul partidei-.

Gk NEIȚEA

Valentin

aceasta 
antrena- 
Discutau

IN OBIECTIV DIVIZIA

Dumitra Nicolae: „Vreai să-l

Hirtia aceasta mi-e martorul cel mai bun că m-am 
ferit sistematic să particip la dopingul psihologic 
exercitat asupra lui Năstase și Tiriac. De ani de zile 
sint „țiriachist*, adică popularizez pe larg ideile res
ponsabile si realiste ale lui Tiriac despre felul cur> 
trebuie trăite infringerile și victoriile in soort. Nu am 
așteptat finala de la București ca să mă îndrăgos
tesc de firioc, de inteligența cu care joacă, cu care 
gindește si se gindeste. Influențat de el, am avut 
grijă să atrag atentio — mărginindu-mă numai Ic 
elementele date de televizor — osupro privirii si 
surisului lui Smith, 
cizat că se simte 
de spusele vesele 
lui cere, om din 
că mec>u' nu e jucct ți Smith 
e un individ foarte omb;ți"s_
Am primit citeva scrisori fu- 
riocs*. co de ce vdd aso lu
crurile. de ce nu-s petnct — 
der nu mi-om schimbat ideile : 
pentru nane, in sport pot-io- 
trsmui nu are niude ccmun cu 
■neompeterțo. cu sădorec reo- 
StățK. cu depc.-u* ps^kologic. 
Acest doooj ne-o fiocut =>uh 
rău «n foebd. înamteo meciu- 
hu de Io Bucuresd. Cu Unga
ria. Acest dopmg — prorunc no
ne — ne- a locui »6u si nouă. crt> 
■ Ucstareor noștri ce ser. s. CM 
pie-duse ccpoi — ctiț o» rec 

de pTtdr ecMea 
PȚC-țând să SC-re neg-u pe 
■rss*. a> cacb&îpte. oct bat 
reoî br> T- 'nctxc orec ocom

osupro
de la aeroport, cind omul o pre- 
in formă si m-cm
"le Bibonu-
oooor. r'ceo

ogătct pinâ ți

veg, la fotbal. Foarte mulți oameni au confundat 
această finală de tenis cu un meci de fotbal, de 
nivel România — Finlanda. N-a fost chiar așa. 
Voia a subliniat foarte bine și sobru — și trezirea 
la realitate se face greu.

Sincer vorbind, eu nu cred că Năstase șl Tiriac 
sint „cei mai buni” — cum zicea confratele — ei, in 
formă bună, sint sensibil egali, ca echipă de Cupă 
Davis, cu echipa americană, care va păstra însă 
"ntotdeauna asupra noastră un avantaj psihologic 
care ține atit de ansamblul unui tenis avînd la dis
poziție un popor de tenismeni, cit și de formarea fie
cărui jucător “ ' “ “

Jctefi-i 1 Cu dem- 
!_ Voi s nteț: cei 
î transforma in 
c altă scrisoare, 

ce bine or fi eo 
ferit îngerul buc

azziescJ’.* psNc+agic se resimt ți Jupe 
doaodă c’ tec zvonuri netrebnice (pe lingă 

~»»ț Io ocresc imoi sportiv de talia 
se vC'Pe cere treow»e prarând disprețuite ; 
•sec evo :e ceve moi cube in care oro- 

>o M de un. atera' ți orbesc, irttor- 
ae o ac Te s» oe c to «Joar jocul lui Năstase 
ce s> cu» totul or fi 
noi ! C"d i-c» spus
C JOC părerea mec.

— aou^ a •o*as uimit
u s-c țl-c-t I B se gincee doar Ic Năstase 
co si cum A'grs’jl or fi intilnit Arris Bona-

depins numai de ei, 
unui pasionat anali- 
omericanii cu jucat 
si mi-a mărturisit că

0 „LANTERNA ROȘIE" LA CEASUL
a

3
Trail uor căutări continue a 
«nur formale de echipă și instabi
litatea tac»ației Dar cu asta nu 
am spus totul. Pentru că din jude
cata dreaptă a realizărilor noastre 
de ptaă acum nu poale fi trecut eu 
vederea faptul că o nefericită și 
ciudată programare a F.R.F. ne-a 
obligai să jucăm in primele șase 
etape patru meciuri in deplasa
re (!) și numai două pe teren pro
priu. acestea din urmă cu adversari 
ca Foii tehnica și Progresul

din cei 11 milioane... Americanii au 
jucat excelent — e o idee dis
cutabilă aceea rostită la festi
vitatea de închidere că „ei au 
prins trei zile bune la timpul 
potrivit' —. fiindcă au o școa
lă excelentă, în care rivalită
țile, ambițiile și chior unele 
legi ale junglei educă fantastic 
nervii pentru momentele deci
sive, o școală 
pru tot ce e 
superficialitate Nu-I mai ana
lizez pe Smith — jocul lui mi a 
confirmat articolul de după 
Wimbledon in care susțineam 
extraordinara lui superioritate 

recuperare nervoasă și morală —

care elimină as- 
slăbiciune, lene,

de după

in puterea de ___ . _
Smith, in fața căruia n-oi voie să te arăți o clipă 
s’cn. nesigur, în „zi slabă*', că te doboară ca nimeri 
altul (Cu un altul in față, eu cred că Năstase at 
fi răzbit chiar în acea zi proastă !..) Dar priviți-! 
pe Goanan, cum l-a chinuit pe Năstase. la scorul 
de 3—1. cu Salatiera in buzunar, cînd putea pierde 
lejer in trei seturi, fără să se teamă de criticile cuiva. 
Dor pentru el conta enorm să aibă o victorie Ic 
Năstase — conto pentru palmares, pentru cariera 
lui, pentru mama lui care vrea să facă din băiat un 
campion și merge după el. ca să-l încurajeze pînă 
Io Wimbledon I lor despre acest Van Dillen — un 
puști care n-a greșit mai mult de 4 mingi intr-un 
meci decisiv — ce să mai spunem ?

Să spunem mai puține și să ne gindim, în tăcere, 
Io mol multe...

Si dacă e de spus ceva, atunci să-l compătimim 
măcar așa — pe Angelo Niculescu — că nu i-a 
trecut prin cap să devină antrenorul-nejucător ol 
echipei naționale de tenis... Ar fi scăpat oare cu 
viată, precum Ștefan Georgescu...?

BELPHEGOR

EXPLICAȚIILOR ȘI CONFESIUNILOR
Aici s-au terminat numai o parte 

din explicațiile și confesiunile an
trenorului Dragoș Cojocaru. Spu
nem numai o parte pentru că sîn- 
tem siguri că mai sînt și altele. Noi 
însă le-am socotit suficiente pe a- 
cestea. Și, revenind la situația ac
tuală a echipei, la poziția ei în cla
sament și perspectivele sale puțin 
promițătoare de viitor, ne întrebăm 
(și întrebăm pe cei în drept), dacă 
nu este cazul ca, înainte de a fi 
prea tîrziu, cei din conducerea clu-

bului gălățean să-și amintească și 
de această echipă 
de obligațiile față 
balului din Galați, 
tea ca, furați cu 
toarea tentativă a 
celeilalte divizionare F.C. Galați să 
se trezească la un moment dat cu 
toții cu... o singură echipă gălă- 
țeană în B, și cu o a doua în C. Și 
ar fi păcat I

de Divizia B și 
de iubitorii fot- 
Fiindcă s-ar pu- 
toții de seducă- 
promovării în Asrrt

Mihai IONESCU

ca

■ ■■

itsc^ăe a.

s- a
nre

PREMIILE TRAGERII SPECIALE

LOTO DIN 10 OCTOMBRIE 1972
con

r.tera.

sîmbătă, 21 
această eta-

-.coun de culoare deschisă) la București, tn meci cu Progresul 
campionat. Atunci gălătenii erau protagoniști ai seriei. Acum.,..

■ ec±_pe să Mă

Pf SCURT, DfSPRf ffiOMlf STRIILOR
Duminica trecută s-a. desfășurat 

cea de a IX-a confruntare a echi
pelor din campionatul Diviziei C, 
etapă care a fost aproape identică 
cu cele din ultimele săptămîni, a- 
dică : victorii acasă sau meciuri 
nule în deplasare ale favoritelor 
(excepție fac doar înfrângerile li
derilor Minerul Motru la Petroșani 
și Victoria Cărei la Salonta), mo
dificări neesențiale în clasamente 
și... aceleași manifestări de nespor- 
tivitate, cu multe eliminări de pe 
teren la o serie de meciuri. Deci, 
aspecte obișnuite în cea de a treia 
categorie a campionatului.

în rîndurile de mai jos vrem să 
ne ocupăm de cîteva dintre echipele 
aflate în fruntea seriilor, de golge- 
terii acestor formații, de felul cum 
sînt promovați jucătorii tineri.

C.S.M. SUCEAVA (lidera seriei I) 
conduce cu un punct 
de următoarele două i 
un golaveraj foarte 
și in atac un jucător 
bit simț al porții, D. 
înscris nu mai puțin i 
O achiziție fericită (Suciu. în cam
pionatul trecut a evoluat la I.T.A. 
Pașcani) pentru formația sucevea
na care de ani de zile se strâdu-

avans față 
clasate 
bun :

cu un
Suciu, 
de 15 goluri !

și are 
18—6, 

deose- 
care a

iește să promoveze în divizia 
cundă. Antrenorii C. Gbeghe și 
Făgădău au 
în formație, 
permanent.

TEXTILA 
atacanți cu 
deși echipa a înscris în nouă ;ocun 
21 de puncte. Pe lista celor stai 
buni șuteuri se află Scintete si Di- 
cianu, fiecare cu dte patra goluri 
înscrise. Conducătorul teiimc al 
echipei, J. Maior, folosește aproape 
la toate meciurile doi »ur 
M. Dăruia și C. Cocea.

CELULOZA CÂLA&AȘ1 
este printre puținele tractase 
seriilor care are un avans destui de 
consistent — 4 puncte, față de ptia 
cipaiele urmăritoare. Fruntașa gra
pei bucureștene (10 din Cete 
echipe sînt din Capitală) antrer. 
de T. Mihai este relativ tin, 
vîrsta medie sub 
„ll“-le de bază se numără 
niori : Mihai, Dumitru 
rescu.

MINERUL MOTRC (s. 
duce de trei etape și are 
pal adversar pentru șefia senes pe 
fosta divizionară B (dar nunta: t.np 
de un an) Vulturii

promovat doi j 
dintre care unul

14 de am s
'râ trei 

ș. Teodo-

VID axa-
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IDEALUL turiștilor este de a vizita turnul din Pisa 
Idealul tuturor, este un aspirator „IDEA L"

• IDEAL, poate fi utilizat și pentru pulverizarea 
lichidelor heinflamabile

O IDEAL, are un 
trică (15 bani pe

• IDEAL — preț 
pârât și cu plata

consuni redus de energie eiec- 
orâ)
de vinzare 800 lei, poate fi elim
in rate lunare.

Petro- 
; foarte

— a

MVKESUL DEVA (s. VIII) aeura. 
rțrtsî taralui se poate mîn- 
aa pa T~arvs urbe — sin- 

Bevrrinsă dintre cele 
IM

te mai muit de- 
pe locurile 2 și 

rce ce ma: bine de 
Are o apărare foar- 

'laveraj 18—2), iar in 
en; de bază — Sălă- 

sean și Pnecup, care au înscris 
fiecare cite cinci puncte. Antreno
rul L. Vlad a titularizat recent un 
Ltratoc, pe Nenu, care la ultimele 
oouă partide a dat satisfacție în 
linia mediană.

VICTORIA CĂREI (s. X) este 
siderată ea una dintre cele mai 

bune formații ale Diviziei C (riști- 
gase detașat seria și în campiona
tul trecut) și acum, de șase etape, 
se află pe primul loc. După ultima 
etapă, are două rivale destul de 
periculoase. Minerul Cavnic și To- 
pitorul Baia Mare, toate cele trei 
echipe aflîndu-se la egalitate de 
puncte, 13. Dintre cele 29 de goluri 
înscrise, Budai are la activ 10. An
trenorul A. Pop folosește de regulă 
doi juniori la toate meciurile, pe 
Lungu și Pop.

LC.LM. BRAȘOV (s. XII) singura 
dintre fruntașele seriilor care este 
debutantă în divizie. Deși are de 
luptat pentru șefia seriei cu una 
dintre cele mai bune formații bra
șovene, Tractorul (locul II la un 
punct diferență), în actuala ediție 
a competiției I.C.I.M. n-a cedat 
Tractorului decît de două ori pri
mul loc. Este o formație matură, și 
la propriu și la figurat, nu are nici 
un junior ca titular, cei mai tineri, 
Borgovan și Sasu, au 20 de ani, 
Golgeterul brașovenilor este Nego- 
escu (7 goluri). Antrenor ; prof. St. 
Chimina.

T. RABSAN — după re
latările corespondențiloi

DINU - DOUA ETAPE SUSPENDARE
Pescarii — mustrare

Ieri dimineață. Comisia de ±sa- 
plină a putut lua cunoștință și de 
relatările arbitrului V. Topan. In 
legătură cu eliminarea din Joc a 
lui Dinu (Dinamo) și Pescara (Stea
gul roșu). Trebuie să arătăm că 
foaia de arbitraj a parcurs în TREI 
ZILE drumul de la Cluj la Bucu
rești, dintre care două zile aa fost 
necesare pentru transmiterea scri
sorii, de la Poștă H F.R.F.!

In ceea ce îl privește pe Dina, 
arbitrul arată că l-a eliminat din 
joc pentru injurii grosolane, pe care 
le și reproduce (lucru pe care nu-1 
putem face și noi). Tinînd. totuși, 
seama, de poziția autocritică pe 
care a avut-o Dinu, în ședința de

miercuri seara. Comis „a de disci
plină. l-a suspendai qbquî pe două 
etape, cocs:derînd că jucătorul di- 
aa.Txr.Lst este ferm decis să pună 
capăt gesturilor nesportive, schim- 
bhMta-și. in primul riad, atitudinea 
față de arbitri. Pescaru a fost sanc
ționat cu mustrare.

KALLO TRANSFERAT

Premiile obișnuite, extragerea 
categoria l) 1 variantă IOV, 
100 000 lei ; 2) 3.90 a cîte 13 951 
fiecare; 3) 10,10 a cîte 5 387 
fiecare: 4) 20 a dte 2 720 lei 
care; 
care ;
care; 
A : 
B :

I:
a 

lei 
lei 

fie- 
Ge- 
fie-

5) 142.70 a cîte 381 lei
6) 175.65 a cîte 310 lei 
extragerea a Il-a: categoria

1 variantă 10»/» a 93 175 lei;
1.70 a 32 885 lei ; C : 3,45 a cîte

16 204 lei ; D : 11 JO a cite 4 698 lei; 
E : 25.55 a cîte 2 188 lei : F : 47 55 
a cite 1176 lei; Z : 1089,85 a cîte 
100 let Report categoria I = 57 906 
let Cîștigători categoria 1 = 100 000 
ie Sandor Augustin din Tg. Mureș; 
categoria A = 93 175 lei Gozman 
Vasile din Arad.

AGENDA BUCUREȘTEANA

LA CLUBUL SPORTIV 
TÎRGOVIȘTE

Tn urma depunerii tuturor acte
lor prevăzute de regulament. Fede
rația română de fotbal a aprobat 
cererea de transferare a jucătorului 
Kallo de la Farul Constanța la 
Clubul Sportiv Tirgoviște, din cam
pionatul diviziei B — seria I.

SlMBAlA 21 OCTOMBRIE

Stadionul 23 August, ora 17,30 : 
Rapid — Dinamo (Divizia A).

Terenul Laromet, ora 15.15 : Teh- 
nometal — Sportul Ciorogîrla (Di
vizia C).

DUMINICA 22 OCTOMBRIE

Stadionul 23 August, ora 16,30 : 
Steaua — Sportul studențesc (Di
vizia A) ;

Stadionul Giulești, ora 10 : Ra
pid — Dinamo (tineret-rezerve) ;

Terenul Ghencea, ora 10 : Steaua

— Sportul studențesc (tineret-re- 
zerve) ;

Stadionul Progresul, ora 11: Pro
gresul — Chimia Rm. Vîlcea (Di
vizia B) ;

Terenul Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Flacăra roșie (Divizia C) ;

Terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B. — 
Voința (Divizia C) ;

Stadionul Dinamo (terenul III), 
ora 11 : Dinamo Obor — Electro
nica (Divizia C) ;

Terenul Sirena, ora II : Sirena — 
Laromet (Divizia C) :

Terenul C.P.B., ora 11 : Șoimii 
TAROM — Carpați Sinaia (Divi
zia C).

De la I.E.A.B.S
Biletele de intrare la meciul 

de fotbal Rapid — Dinamo, ce 
se desfășoară sîmbătă pe stadio
nul „23 August", de la o ele 
17,30, s-au pus în vînzare la 
următoarele case de bilete : Sta
dionul „23 August", Republicii. 
Giulești, Dinamo, Loto-Prono- 
sport str. Halelor nr. 5, Grivița 
și C.N.E.F.S., cu program de 
funcționare între orele 9—20.

Categoria H : 6,15 variante a cîte 
5 900 lei fiecare din care o excursie 
dublă la Brașov plus diferența în 
numerar: I : 26,10 excursii duble 
la Brașov ; J: 54.20 a cîte 1 000 lei; 
K : 55 a cîte 500 lei; M : 2,45 auto
turisme DACIA l 300 ; N : 10.80
autoturisme DACIA 1 100 ; O : 18 
variante a cîte 8 000 lei din care 
o excursie dublă la Brașov plus 
diferența în numerar; P : 20,05 va
riante a cîte 4 000 lei djn care o 
excursie dublă plus diferența în 
n-imerar; R : 32.40 variante a 
1 000 lei : S: 38,70 variante a 
500 lei ; T : 2948,10 variante a 
60 lei.

Cîștigătorii autoturismelor 
următorii: categoria M (două 
toturisme DACIA 1 300): 1. Daneș 
Liviu — București ; 2. Karikaș Io
sif — Zalău. Categoria N (9 auto
turisme DACIA 1100): 1. Bolgo- 
vici Lucia — Arad ; 2. Valxcu Va
sile — Făgăraș ; 3. Peterfi Leontin
— Ștefan Eugen — Cluj ; 4. Ne- 
reuță Boris — Constanța ; 5. Toia 
Marin — Galați ; 6, Bolchiș Ștefan
— Baia Mare ; 7. Dincă M. Marin
— Tr. Severin ; 8. Vanul Rudolf
— Satu Mare; 9. Iordache Dumi
tru — Vatra Dorn ei.

• Amănunte în legătură cu des
fășurarea Raliului automobilistic 
Loto — Pronosport: Etapa I de

cîte 
cîte 
eîte

sint 
au-

concentrare turistică, 
octombrie. Plecarea în 
pă se va da din următoarele cen
tre : București. Cluj, Constanța, 
Craiova. Iași, Suceava și Timișoara 
spre Sibiu. Plecarea va avea loc 
în jurul orei 8. Plecarea în etapa 
a Il-a pe itinerarul : Sibiu — Că- 
lrmănești — Rm. Vîlcea — Pitești 
— Găiești — Titu — București va 
avea loc ‘ - - - --
iar sosirea la București este prevă
zută pentru ora 12 pe strada Cîm- 
pina, lingă Arcul de Triumf.

După ce participanții vor mai fi 
supuși la probe speciale de viteză 
și îndemînare, conform regulamen
tului concursului, sosirea și pre
mierea cîștigătorilor va avea loc 
pe stadionul 23 August, în pauza 
meciului de fotbal Steaua — Spor
tul studențesc.

• Omologarea concursului special 
Pronosport din 15 octombrie a.c. 
va avea loc sîmbătă, 21 octombrie 
a.c. Premiile vor fi publicate în nu
mărul de duminică, 22 octombrie 
1972.

CÎȘT1GURILE TRAGERII LOTO 
DIN 13 OCTOMBRIE 1972

duminică. 22 oct. 1972,

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1 
variantă 10% a 100 000 lei ; cat. 2 : 
4,65 a 13 771 lei; cat. 3: 17,10 a 3 745 
lei ; cat. 4 : 27.95 a 2 291 lei ; cat 5 : 
101,80 a 629 lei; cat 6 : 209,30 a 306 lei.

Report categoria 1 : 64 631 Iei.
EXTRAGEREA A II-A : Categoria 

A i 2 variante 10% a 46 863 lei ■ cat 
B : 1 variantă 50% a 7 921 lei ; 7 va- 

39(50 ,ei 13 variante IO»/» a 1 584 lei? cat. C: 11.85 a 4 746 
lei; cat. D : 21,25 a 2 646 lei ; cat. E : 
32,5a a 1 728 lei ; cat • F : 45,95 a 1 224 
lei j cat. Z i 1 236,80 a 100 lei.

Cîștigul de 100 000 lei a revenit lui 
DARIE CONSTANTIN din București 
care cîștigă un autoturism Dacia 1 300 
plus diferența tn numerar.

Rubrică redactată de către 
LOTO-PRONOSPORT

t



A TOVARĂȘULUI NICOLAE
(Urmare din pag. 1)

unor noi standuri pentru mal buna 
amenajare a pieței, evitîndu-se risi
pirea unităților. Edilii orașului infor
mează cu acest prilej pe secretarul 
general al partidului că în majorita
tea piețelor Capitalei sînt in cur» 
de efectuare asemenea lucrări ast
fel îneît pînă îa sfîrșitul anului și 
în 1973 capacitățile ce depozitare si 
de d ' ” -
mari.

Cu prilejul vizitei întreprinse în 
piețele din sectorul III al Capitalei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se o- 
prește pe șoseaua Pantelimon la Spi
talul și Policlinica „23 August", date, 
nu de mult, în folosință. Moderna 
clădire ridicată intr-un timp record 
— 11 luni, și prin contribuția acti
vă a populației și a cadrelor sani
tare, adăpostește un spital de 700 
paturi și o policlinică de mare ca
pacitate

Adresîndu-se secretarului general 
în numele celor peste 13 000 con
structori de mașini de la cunoscu
ta uzină bucureșteană „23 August" 
și a altor oameni ai muncii din car
tier, directorul Uzinelor „23 August", 
Alexandru Roșu, mulțumește pentru 
această importantă realizare construi
tă la propunerea muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor de la Uzi
nele „23 August" în adunarea gene
rală a oamenilor muncii, la care a 
participat și tovarășul Ceaușescu. In
dicațiile date atunci de conducătorul 
partidului și statului, care este și 
alesul cetățenilor din această circum
scripție electorală în Marea Aduna
re Națională, s-au înfăptuit. Direc
torul spitalului, dr. Alexandru Ior- 
gulescu, invită pe oaspeți să vizi
teze spitalul dotat cu secții clinice 
de boli interne, chirurgie, ginecolo
gie, obstetrică, maternitate, neurolo
gie, pediatrie, terapie intensivă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu fe
licită pe constructori, cadrele medi
cale prezente, urîndu-le succes în 
activitatea lor.

Tot cu prilejul vizitei la spitalul 
„23 August", secretarului general i 
se prezintă schița de sistematizare ă 
cartierului Pantelimon, unde în pe
rioada 1973—1978 urmează să se con
struiască peste 15 000 apartamente. A- 
nual, subliniază directorul Institutu
lui „Proiect" București, Constantin 
Pîslărașu, urmează a fi date în fo
losință oamenilor muncii, începînd 
din 1973, aproximativ 3 000 aparta
mente în blocuri cu 10 pînă ia 22 
etaje. în paralel, urmează a se con
strui noi spații comerciale, instituții 
social-culturaJe. Se subliniază că aici 
va fi creată o puternică bază de a-

incit pînă Ia sfîrșitul anului si

desfacere vor fi eu mult mai

gremen: prin amenatarea 
Pantelimon și Cerniră, pe 
descongestionarea zzrxi ăt 
din nordul Capttalri. Sca-ța se «- 
tematizare a cartierului PanteSnoa 
prevede, ce asemenea, 
șoselei cu același mzne. tare va de
veni o arteră princtoală de ieșire 
dia București spre taocalui Măru 
Negre. Secretarul general, șrareejnâ 
concepția arîutecțiior ca |al<tae La 
modernizarea acestei y---nate r—e 
industriale a B-iureș-.. . ctLc* 
folosirea rațicnajâ a saepuoe. eșako- 
narea treptată a coestructhicc pez- 
tru o mai mare ef-r.-en^ țp ăazae- 
niul tavestițiiior. Totodată, aratt ti 
este necesar »ă se creeze adevărate 
artere comerciale și nu numai ma
gazine izolate, pentru a da ma; — J- 
tâ personaliste cartjeruiui si a veni. 
In același timp, ta sprijinul zeclerr 
de mii de locuitori ai săi. De ase
menea. tovarășul Ceaușescu cere g:s- 
podarilor Capitale: să se preoeuce 
mai intens de extinderea rețelei de 
spălătorii, de bloc sau pe centre ce 
blocuri.

Pe traseul vizitei, conducători: de 
partid șl de stat se opresc, de ase
menea. în piețele „23 August* s= 
„Traian". în piața Unirii se vizitează 
marele magazin deschis in a un in 
vechea clădire a halei. Pe aproxima
tiv 3000 mp sînt expuse vinzării. prin 
sistemul autoservirii, atît produse a- 
gro-aiimentare, cit și industriale.

Cu prilejul vizitei în Ptața Uni
rii, arhitectul șef al Capitalei. T - 
beriu Ricci, prezintă secretarului ge
neral și alte aspecte ale modemizâ- 
rii acestei părți a Capitalei.

In continuare se vizitează unul din 
cele mai mari magazine universale 
ale Capitalei, „Victoria". Aici, vin 
zilnic 80 000 cumpărători.

Cu prilejul vizitei prin magazin, 
se discută și despre noile forme de 
deservire a populației folosite cu 
succes.

Secretara Comitetului de partid 
informează pe oaspeți că în ate-ția 
conducerii magazinului, a organizați
ilor de partid se află studierea se
sizărilor și propunerilor din condicile 
de sugestii și reclamații, rezolvarea 
lor Cu operativitate. Se subliniază, 
însă, că deși s-au făcut pași îna
inte in ce privește deservirea mai 
există încă rezerve nevalorificate.

înconjurat cu multă dragoste de 
miile de cumpărători aflați ia acea 
oră prin magazin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le adresează urări ce să
nătate și fericire.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește ia noua 
clădire a Teatrului Național p:- 
București, aflată într-un stadiu final 
de construcție.

CEAUSESCU
••

15 MARI PREMII

PUGILIȘTII NOȘTRI

SE PREGĂTESC

PENTRU MECIUL

CU R. D. GERMANA
Selecționata de box a țării noas

tre va întîlni, între I și 3 decem
brie, Ia Berlin, și intr-un oraș care 
urmează să fie stabilit zilele aces
tea, reprezentativa R. D. Germane.

In vederea acestei duble confrun
tări, pugiliștii noștri își vor începe 
pregătirile sub îndrumarea antreno
rului federal Ion Popa. Din lot fac 
parte printre alții : 
Cerchia, St. Coian, 
G. Pometcu, Simion 
toniu, C. Cuțov, P.
Popa, I. Gyorfi, Gh. Chivăr.
Stump, M. Culineac, V. Lehâdof 
și alții.

Meciul România — Polonia va a- 
vea loc la 22 decembrie ia Galați.

R. Coma. Tr. 
Toni Mirce*. 

Cuțov, V. An- 
Dobrescu. Al.

H.

AUTOMOBILISTICE
IN 1973

CONCURSUL INTERNATIONAL

ASTA-SEARA, IN C.C.E. LA POLO,
DINAMO BUCUREȘTI-AMATEUR DUISBURG

► -»
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Bine angajat pe semicerc, Cristian (Steaua) Mt te*t fi opnt dte*
neregulamentar de Sajgo (Universitatea’, astfel c4 ecMșa 

va beneficia de o aruncare dt la 7 “t.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
A CIȘTIGAT DUELUL CU DINAMO!

(Urmare din pag. 1}

namo, Au condus bine C. Căpățînâ 
și R. Iamandi — Buzău.

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 11—8 (5—4). Așa cum în
cepuse meciul din deschidere a- 
veam impresia că vom as:sta la o 
mare surpriză : în min. 13 studen
ții conduceau cu 4—0! Apoi, insă. 
Steaua a înscris 8 goluri la rind. 
fără ca oaspeții să mai poată tre
ce la activul lor vreunul : min. 36, 
scor 8—4 pentru Steaua. Cele ma: 
multe goluri Goran (5) și Gruia (4) 
— Steaua, Tudosie (3) și Sajgo (3) 
Universitatea. Au arbitrat: L Du
mitrescu și T. Ene — Buzău.

Victorie netă, care dovedește că ti
nerii introduși fci formația U340- 
reană ccnflrmă soeramete puse In 
ei. Echipe gazdă a jucat rapid sî 
eficient pe semicerc. Cele tna. multe 
goluri : Ganesch (6). Teacoiu (4) — 
P c= ■■■■■» (4) — :
Au condus: O. Leikep y. L Maaoliu 
— Sibiu.

TROTUSUL GH. 
DEJ — VOINȚA 
12—11 (6—5>

INDEPENDENȚA
AUR BAIA MARE 16—11 (9—5). 
Aproape 1000 de spectatori au asis
tat la acest joc, disputat ta condi
ții foarte grele din cauza frigului 
și a lapoviței. Intilr.irea a solicitat 
mult ambele echipe, care au luptat 
dirz. victoria revenind pe merit 
gazdelor.

GHEORGHIU- 
BUCUREȘTT

SIBIU — MIN-

c ZM xx n x
4

ȘL t
M —

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BRAȘOV 21—11 (12—5). tlie IONESCU-coresp.

mită pentru excepționalele sale ca
lități tehnice. De altfel, toate me
ciurile au fost programate la Crys
tal Palace începînd de vineri seara. 
Din convorbirea purtată cu arbi
trul internațional, prof. Cornel 
Mărculescu am aflat că la acest 
turneu nu participă decît patru 
echipe. Așadar, jiinamoviștii vor a- 
vea ca adversari pe jucătorii de la 
Polytechnik Londra, Amateur Duis
burg (R.F. a
Moscova.

Principalii 
sînt poloiștii 
lor, antrenată de fostul internațio
nal Semionov, se află nu m , . 
de șase componenți ai 
reprezentative (portarul
Sidlovski, Akimov, Osipov, Dolgu- 
șin și Smucki) care a cucerit la 
Miinchen titlul olimpic. Poloiștii

sovietici se află, de asemenea, la 
această oră în Londra, și la pri
mul lor antrenament au lăsat o 
deosebită impresie. Campionii R.F. 
a Germaniei, jucătorii lui Amateur 
Duisburg, sînt așteptați să sosească 
joi noaptea.

Tragerea la sorți a meciurilor fă» 
cută în prezența dr. Zorowka (R.Di 
Germană), delegatul Ligii europenei 
de natatie la acest turneu, a dus. 
la următorul program :

Vineri, de la ora 21 : DINAMO’ 
BUCUREȘTI — AMATEUR DUIS
BURG și Pditechnik Londra — 
Ț.S.K.A. Moscova ; sîmbătă, de la 
ora 11 : POLYTECHNIK — DINA
MO și Amateur — Ț.S.K.A., iar de 
la ora 20: Amateur — Politeehnik 
și DINAMO — Ț.S.K.A. Arbitrul 
neutru al acestui turneu este G. 
Wuszek (Ungaria).

LONDRA. 1* (prin telefon). Po- 
kagth de la Diaamo București, care 
paruc.—â la întrecerile din primul 

grupa A — ale „Cupei cam- 
r tTopeafr* au ajuns miercuri 

la acmazâ ta capitala Angliei și se 
aflfc caaafl cu celelalte
I iBaltii~ -tt. la centrul
sponlT (Națonal Recreation Cen
ter? ăe la Crystal Palace.

|M noastre s-au an- 
-ie joi in pis- 
caa 09 te) ca aceiași nume, renu-

Germaniei) și Ț.S.K.A.

favoriți ai 
moscoviți.

turneului 
în echipa

iJF puțin 
formației 
Guliaev,

A TREIA ÎNCERCARE...

rieș atace zre cetoatvmul olimpic 
mj-.dia! al orei, Eddy 

MflWMGtead 4cb Belgia laiă-l intr-c 
re 5 eocrt - pe Eddy cu vitezele 

rzre rvt ttede nciistul belgian
Tetei-to: A-P.-AGEFPRES

HZKIHI scornii l\ ZIUA A DOUA 
A UHNftUI K HĂIS Dl LA BARCELONA

Orantes învingători

tone
Jtx-e-e

Nxv-

motorului. în schimb, suedezul 
Kjell Isaksson, recordmanul eu
ropean al săriturii cu prăjina, a 
declarat că nu abandonează her
mina albă. El a întors spatele lui 
O’Hara și banilor săi.

Fără îndoială, Asociația Inter
națională de Atletism ar putea de
buta în condiții favorabile, pentru 
că —■ bănuim — vor mai fi și alți 
atleți de valoare care se vor lăsa 
tentați. De altfel numai acest 
„afiș“ — Ryun, Seagren, Liquori, 
Matson — poate atrage citeva mii 
de spectatori. De ce ne îndoim, 
totuși, de reușita acestei noi ten
tative de implantare a profesio
nismului în atletism?

Atletismul este în esența sa un 
sport amator. Opunînd în primul 
rînd capacități fizice — ale căror 
valori sînt în general Cunoscute — 
el exclude posibilitatea aranja
mentelor de culise, iar dacă aces
tea se petrec sînt ușor sesizabile. 
Pe de altă parte, un duel, să spu
nem între Jim Ryun și Marty Li
quori pe o milă nu se poate com
para cu un meci între două echi
pe foarte bune de fotbal sau de 
baschet, care, chiar dacă ar juca 
10 partide consecutive n-ar satura 
pe nimeni pentru că n-ar semăna 
una cu alta. După 
Ryun și Liquori, 
plictisi pentru că 
reu același lucru, 
asemănătoare și în 
indiferent de numele de pe pro
gram.

Nu, atletismul nu are nimic 
comun cu 'sportul profesionist și 
sperăm, pentru puritatea lui, că 
va reuși să respingă și această a 
treia încercare.

...în atletism este de obicei ul
tima. O 
ca acest 
nouă — 
urmă — 
picioare 
tism.

Autorul ei este un fost voleiba
list (!), selecționat cîndva în echi
pa olimpică a S.U.A., Mike O Ha
ra. întreprinzătorul promotor și-a 
botezat deja, puțin cam pompos, 
viitoarea ecurie — International 
Track Association (n.n. Asociația 
Internațională de Atletism) — a- 
vansînd și numele unor atleți ce
lebri care vor îndeplini funcții în 
cadrul grupului profesionist. Ast
fel. Bob Seagren va avea rolul de 
coordonator (al cui?), semifondis- 
tul Marty Liquori va fi maestru 
de ceremonii, iar recordmanul lu
mii Ia aruncarea greutății Randy 
Matson a fost ales căpitan al at- 
leților. In consiliul de administra
ție al lui I.T.A. mai figurează cî- 
teva nume de rezonanță In cercu
rile atletice: Payton Jordan, an
trenorul echipei olimpice a S.U.A. 
in 1968. Raffer Johnson, fost cam
pion olimpic si recordman mon
dial la decatlon, Rir.k Babka, o- 
dinioară rival de temut pentru 
Oerter etc.

Programul de reuniuni atletice 
profesioniste urmează să ia star
tul în luna martie a anului viitor 
la Los Angele». Pînă atunci, 
O’Hara speră să adune o grupă 
de atleți valoroși, fluturindu-le 
prin fața ochilor cecuri promiță
toare. Jim Ryun. ale cărui visuri 
olimpice s-au năruit — situație 
similară la Seagren, Matson, Li
quori — a anunțat recent că nu 
va mai alerga „pentru glorie" și 
va accepta, probabil, ofertele pro-

simplă coincidență face 
număr să reprezinte o 

sperăm că și cea de pe 
tentativă de a pune pe 

profesionismul în atle-

2—3 curse cu 
asistența s-ar 
ar vedea me- 
Situația va fi 
celelalte probe

ana? Jose G-aerrero. Manuel Oran- 
KS Sparta.1 a avut o misiune u- 
t>3sră. tarmgi-vtal cu 6—I. 6—0 pe 
ctuiaesai A Musatem. In formă 
atașă s-a dovecz: Tom Gorman 
<50A) Acesta l-a învins cu 6—2, 
•—4 pe sparuaiul Juan Gisbert.

Atae rezultate : Dib-ey (Australia) 
— Bete CfeantaJ •—2. 6—2 ; Patti- 
sna Rhrwtefaai — Munoz (Spania) 
C—2. •—3 ; Kortes (Cehoslovacia) — 
F— Ch-lei S i. 6 2.

Vladimir MORARU
VC4
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COMPLETĂRI LA MECIURILE Viitoare oaspe a fotbaliștilor noștri

DIN PRELIMINARIILE C.M
EXCELENTE TURNEUL EUROPEAN

\RAN1 F. C. A ÎNCEPUT CU REZULTATE

să vt xsc’A» psrmru*-*

ANTRENORUL ERNST HLOZEK

Sctțu a lășit a irwtU « s-eaaar
_n-au 
șl cel 
sari, arbitru] Bumo_ 
in cronica sa cunoscuta publicație 
de specialitate. -AS* din Madrid.

A doua oprire din turneu a bra
zilienilor s-a făcut la Bordeaux, 
unde ei au repurtat o victorie netă 
(2—0) în fața echipei cu același 
name; succesul lui Guarani a fost 
pe larg elogiat de presa franceză.

putut infringe și pe al 12-lea 
mai puternic dintre adver- 

cum observă

Unicul gol al gazdelor a fost mar
cat de Laudrup (mia. 29‘. Jocul a 
fost urmărit de peste 30 00» de spec
tatori.

Arbitrul sovietic T. Bahraroov a 
condus următoarele formații : DA
NEMARCA : Therkildsen — T. Nil- 
sen. Munk, Roetved. Ahlberg, Ol
sen, Bjoemmose, Laudrup, Hansen. 
E. Nielsen, Jensen. SCOȚIA : Clark 
— Brownlie, Forsyth. Buchan. Col- 
quhon, Bremner, Graham, Bone 
(Harper). Macari, Lorimer. Morgan.

DESPRE RAPID BUCUREȘTI9

Fedotov (in tricou alb) înscrie primul gol in poarta echipei irlandeze meciul dintre reprezentativa
U.R.SS. fi cea a Irlandei (2—1), contînd pentru preliminariile C.M., desfășurat miercuri seara la Dublin 

• Foto : A.P.-AGERPRES

Victaria oaspeților este încontesta- 
ăU. subliniază i’Equipe. Ei au do- 

■usal și m marcat cite un gol in 
flecare repriză, goluri care au ve
nit să recompenseze fotbalul lor 
precis și elegant. Guarani F. C. con
stituie o excelentă echipă in care, 
in afara excelentului Mingo, Wil- 
son. Bezzenna. Alfredo, Clayton 
face zile fericite oricărei mari 
rhipe europene, care i-ar avea 
formația sa..."

Brazilienii urmează să susțină trei 
jocuri în țara noastră : marți 24 oc
tombrie, probabil cu Dinamo; joi 
26 octombrie cu un adversar încă 
nedesemnat și duminică 29 octom
brie (dimineața), Ia Craiova, cu U- 
niversitatea.

ar
e-
in

După cum se știe, antrenorul e- 
chipei Rapid Viena, Ernst Hlozek a 
urmărit duminică meciul de la Bu
curești dintre Rapid și Petrolul Plo
iești. Iată ce a declarat antrenorul 
austriac — în foto — unui redactor 
al ziarului vienez „Kronenzeitung“ :

„Rapid București va fi un adversar 
mai dificil decît a fost in primul tur 
PAOK Salonik (n.r. rezultatul dintre 
Rapid Viena și PAOK a fost 0—0 și 
2—2, vienezil calificîndu-se în urma 
golurilor marcate în deplasare). Bu- 
cureștenii luptă excelent, sînt mai 
dîrzi, mai hotărîți. Practică foarte 
bine marcajul la om și in dueluri, ei 
sînt de cele mai multe ori învingă
tori. Cînd adversarul ajunge în po
sesia balonului, rapidiștii îl atacă 
imediat și nu-i permite deslănțuirea 
acțiunii. De multe ori marcajul e atît 
de strict îneît adversarul nu poate 
ajunge în posesia balonului. Cel mai 
mult mi-a plăcut apărarea 
reștenilor."

ȘTIRI... REZULTATE.• ••

bucu-
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întrunit 
Zurich, 

retur dintre
• Juriul de apel al UEFA, miercuri într-o nouă ședință la 

a confirmat că întîlnirea 
echipele Panathinaikos Atena șl ȚSKA 
Sofia din cadrul „CCE“, va avea Ioc 
irevocabil la 25 octombrie la Atena. Cu 
acest prilej, UEFA a respins toate con
testațiile prezentate privind această 
nouă întîlnire.
• Cu prilejul unei ședințe a FIFA, 

care a avut loc miercuri la Zilrlch, s-a 
stabilit ca la toate meciurile care vor 
avea loc in grupa a 7-a a prelimina
riilor campionatului mondial să se facă 
controlul antidoping. în cadrul acestei 
grupe evoluează selecționatele * 
viei. Spaniei și Greciei.
• în cadrul campionatului 

s-a desfășurat o nouă etapă 
cu următoarele rezultate tehnice: 
ner Sport Club — Bregenz 2—-0;

Iugosla-

Austriei 
încheiată 

Via- 
Swa-

Rapidrovski Wacker Innsbruck
1—0; Austria Viena — Eisenstadt 0—3; 
Voest Linz — Austria Klangenfurt 3—0; 
Admira Wiener Neustadt — Sturm Du- risol 1—1; SV Alpine Donawitz — Ad
mira Wacker 2—0 ; Grazer AK — Austria Salzburg 1—1 ; Vienna —
Linzer ASK 1—1. în clasament conduce 
Admira Wacker cu 14 p, urmată de Ra
pid — 13 p și SW Innsbruck — 13 p.
• într-un meci restanță, contînd pen

tru „Cupa Europei Centrale", miercuri, 
la Budapesta, Slavia Praga a învins cu 
scorul de 2—1 (2—0) pe Vasas Budapesta.
• Cunoscuta echipă argentinian^ In- 

dependiente. din Buenos Aires va juca Ia 22 octombrie în compania formației 
Olympique Marseille. în continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde în Fran
ța. Independiente va evolua la 25 oc
tombrie Ia Saint Etidnne.
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