
LUCRĂRILE SESIUNII
f

MARII ADUNĂRI
NAȚIONALE

: A&UL XXVIII — NR. 7246 —4 PAGINI 30 BANI Vineri 24 noiembrie 1972Joi, 23 noiembrie, în cea de-a 
doua zi a lucrărilor în plen a se
siunii Marii Adunări Naționale, de
putății au dezbătut celelalte pro
iecte de legi prevăzute pe ordinea 
de zi.

Marea Adunare Națională a exa
minat și adoptat Codul Muncii, e- 
laborat ca urmare a hotărîrilor Con; 
greșului al X-Iea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului. Acest 
document consfințește noile raporturi 
de muncă, profund democratice, ale 
societății noastre socialiste. Depu
tății au dezbătut — în spiritul o- 
rientărilor cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R. — 
și au aprobat legile pentru adop
tarea planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării noastre și a 
bugetului de stat pe 1973, an ho- 
tărîtor pentru înfăptuirea înainte 
de termen a cincinalului. A fost 
adoptată, de asemenea, legea pri
vind casele, de ajutor reciproc ale 
pensionarilor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Nieulescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Vefdeț, ceilalți membri ai con
ducerii de partid și de stat au fost 
întîmpinați, la sosirea în sală, cu 
îndelungi și puternice aplauze.

Erau de față, alături de depu- 
tați, numeroși invitați, membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, conducă
tori de instituții centrale și orga
nizații obștești, activiști de partid 
și de stat, oameni ai munci:, per
sonalități ale, vieții economice, ști
ințifice și culturale, ziariști.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria a- 
cademicianului Horia Hulubei, de
putat al Marii Adunări Naționale în

Meciul România — Franța așteptat cu interes deosebit la Constanța
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INTRECÎND ECHIPA UNGARIEI

HANDBALISTELE NOASTRE CONDUC pe Lecare

NEÎNVINSE in „trofeul carpați
IAȘI, 23 (prin telex, de Ia tri

mișii noștri). A treia zi a „Trc.'ej- 
lui Carpați" a programat in Sala 
sporturilor din Ipcalitate două 
partide derby. în prima, formațiile 
R. D. Germane și U.R.SS. au ter
minat la egalitate, după un meci 
de mare luptă. In ultimul meci al 
serii, prima noastră reprezentativă 
a obținut victoria în fața reduta.

Arghir a fost alături'de Oancea una din principalele realiza: oare ale echi
pei române în meciul susținut împotriva formației Iugoslaviei. lat-o in 

plină acțiune, aruncind la poartă.

bilei selecționate a Ungariei, la ca
pătul unui meci dramatic. Astfel, 
după șase partide în care victoria 
a fost de partea lui Bodog Torok, 
aici la „Trofeul Carpați" handba
listele noastre și-au luat o meri
tată revanșă. Cu acest deosebit de 
prețios succes, româncele si.au 
consolidat poziția de lider în cla
samentul prestigioasei competiții 
ce reunește cele măi bune echipe 
de handbal feminin din lume.
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; jocul
învins 

i - T. 
Furcoi.

Echipa noastră a început 
cu aceeași formație care a 
miercuri Iugoslavia : Ionescu 
Popa, Arghir, Ibadula, Ilie, 1 
.Oancea Debut furtunos, compor
tare bună în primele minute, cînd 
româncele conduc cu 4—2 (min. 
11). Jocul este organizat, lucid. Se 
atacă în viteză, se folosesc breșe 
în apărarea adversă și se înscriu 
goluri frumoase, prin Constanța 
Ilie, Simona Arghir, Doina Furcoi 
și Terezia Popa. Din min. 11 și 
pînă la sfîrșitul primei reprize a- 
veam însă să asistăm la o încîl- 
cire a jocului formației noastre, la 
o pierdere a busolei, care a dus 
la primirea de goluri. Handbalis- 

ultimele trei legislaturi, personali
tate de seamă a științei și invăță- 
mîntului universitar din țara noas
tră, savant de reputație mondială.

Tovarășul Ștefan Voitec. preșe
dintele Marii Adunări Naționale, a 
deschis apoi ședința.

Tovarășul Virgil Trofin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a prezentat expunerea la proiectul 
Codului Muncii al Republicii Socia
liste România.

Președintele Comisiei pentru să
nătate, muncă și asigurări s e. 
deputatul Gheorghe Vasilicht a 
prezentat Raportul acestei cerniși: 
și al Comisiei juridice la pnxecTul 
Codului Muncit

La discuția generală au luat cu
vin tul deputății: Ion Sirtx. prlm- 
secretar al Comitetului j-jdețeao 
Buzău al P.C.R., Ileana Mihăilesc*. 
țesătoare la Uzinele textile — Arări 
Petru Muntean, șef de brigaci la 
întreprinderea minieră Ar.-.- Se- 
culaiu Moraru, pres-i -tele '.'* o- 
nii sindicatelor cin intreprl-p-rrle 
industriei metalurgice £ rttts-rcru- 
ilor de mașini.

Proiectul Codului M.-.r.i 1 'ur. 
discutat, apoi, pe articole. Marea 
Adunare Naționali a aprobau pria 
vot secret, cu unele *=se=> ia.—e 
propuse de deputap. Ccc. Jl-r_ 
al Republicii Socialiste ’BaroăaEa. 
Textul Codului Mxscii. al drxi 
proiect a fost publicat ia presă r 
supus dezbaterii pubjce. v* «pare 
în Buletinul Oficial al RețtxCcâ 
Socialiste Roenir. a.

Tovarășul Manea Măaeaca. rire- 
președiate al rnr.siT- de 1Cx> 
tri, președintele CtttiteCxuE de Shu 
al PI ar. a preae^u: «pase
rea la proiectul âe lege pentru *- 
doptarea planului de ăerrultare e-

Munteanu. Nu știm dacă această 
înlocuire a fost decisivă, dar for
mația noastră apare mult schim
bată în bine. Ea joacă mai atent, 
folosește mai bine mingile în atac, 
angajează decisiv pe semicerc, iar 
redutabila Flek este inteligent a- 
nihilată. Astfel, echipa țării noas
tre reușește să egaleze și să preia 
conducerea. De la 4—6, formația 
României ajunge la 9—6, în min. 
35. Jocul — în final — a deve
nit dur, comițîndu-se multe greșeli. 
Deși au jucat 10 minute în 5 iu. 
cătoare (5 eliminări, uneia justifi
cate. altele mai puțin), fetele noas
tre menți/i rezultatul și primesc 
doar un gol. Așadar, victorie me
ritată, într-un meci în care au 
muncit pînă la epuizare și au fost 
superioare adversarelor. Au mar. 
cat : Ibadula 3, Furcoi 2, Muntea
nu, Arghir, T. Popa și C. Ilie (Ro
mânia). respectiv, Toth Harsany 4, 
Fleck 2. Laki (Ungaria).

Au arbitrat R. Helemejko și J. 
Passon (Polonia).
IUGOSLAVIA — ROMÂNIA

19—15 (10—5)

Partidă în care problema 
învingătoare nu se punea, 

(tineret)
/ -

echipei
dată

conomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1973.

în continuare, avîndu-se în 
vedere strînsa legătură dintre 
planul de dezvoltare economi- 
co-socială și bugetul de stat 
la propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, tovarășul Flo
re* Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, a prezentat expunerea la pr 
iectul de lege pentru adoptarea bu
getului de Stat pe anul 1973.

La aceste puncte ale ordinii de 
zi. deputarul Aurel Vijoli. prese
ll, r tele Comsiei economico-finan- 
t-are, a prezentai Raportul comisi
ilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

La dezbaterea acestor două pro
iecte de leg: au luat cuvintul de
putat: : Caastiatia Drăgan. prim- 

~ ~ -.et... —
B-așov al PTK, Constantin Stan
ei*. tna vtrtj la Uzinele „Timpuri 
30.* — București. Elena Peter, 
lehairiaa la FMxica jClujana*, vî- 
cepeeae«turte al Coesîliului Central 
*1 UGSR. Aageio Miculescu. mi- 
---. ir- - - _ - -
=estare șt apelrr. Mitre* Balotă. 
ter-'riaa _a Exploatarea minieră 
Moots. lan Spâcărri*. preșecmtele 
CAP jGbece^se Doja*. județul 
iitocr.ti. lonită Bariu, ciretriorul 
U rar meeamce din Timzscara. 
Matei Ghin*, ministrul rocstruc- 
Trior tidastrtale. Nicolae V ere*, 

teax — Mureș ai ?C.< Eleââora 

Carârietuiat âe partid al Fabrici: 
âe credem R trteoeaje București

T’-td tvr i g—serală, proăeerid 
de >ae pentru atictarea planultri

HristocSe NAUM 
Horia ALEXANDtESCU

(Conrznaore tn paj

DLPĂ VIZITAREA l\0R ȘCOLI. SE CERE l\ RĂSPLXS LA ÎXTREBAREA

La B:r.ad. ne-am propus — prin
tre altele — să cunoaștem mai în
deaproape condiția materială spe- 
cificâ a cîtorva unități școlare din 
localitate, să urmărim modul de 
folosire a bazelor existente, felul 
în care sint ele întreținute, care 
sint preocupările și cota de 
interes a cadrelor de speciali
tate din domeniul sportului. Spre 
marea noastră surprindere. am 
constatat existenta unor posibil’tăti 
foarte ușor de exploatat pe plan 
strict local pentru ca în munici
piul Birlad să nu se mai pună pro
blema bazelor sportive în mediul 
școlar. Numai că o comoditate rar 
întîlnîtă și un dezinteres aproape 
total sint bariere subiective ce nu 
pot ti trecute de către dascălii în 
sport din orașul Birlad.

★
Dar, să dăm cuvintul caietului 

de însemnări. La cea mai mare

Voleibalistele de la Penicilina lași

in preajma „Cupei cupelor"

Petre HENȚPREZENTA CE NU TREBUIE BOXERII ROMÂNI0
două echipe feminine, Peni- 
Iași și' Rapid București, ce

Cele 
cilina 
ne vor reprezenta peste putină vre
me în „Cupa cupelor" și, respectiv 
„Cupa campionilor europeni" au 
dovedit că dispun de mari posibi
lități pentru e comportare bună 
în aceste competiții internaționale 
de prestigiu. în frunte se situează, 
prin remarcabilul șir de victorii din 
actuala ediție a campionatului, Pe

RUGBYȘTII NOȘTRI ÎNAINTEA ÎNTRECERII DE DUMINICĂ

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU 0 BUNĂ EVOLUȚIE

• RĂU E CIND PLOUĂ, RĂU CIND NU... • NICI 
O AMENAJARE SPORTIVĂ PE O SUPRAFAȚĂ EXCE
LENTA! CIND NU TE ÎNGRIJEȘTI DE CEEA CE Al...

• INTR-O SALA DE SPORT — 120 DE ELEVI, AFARA — PUSTIU!
• INDIFERENTA Șl LIPSA DE PASIUNE SÎNT BARIERE CARE AR 
TREBUI, GRABNIC, ÎNLĂTURATE

școală generală din localitate, nr. 
1. unde sint profesoare de educație 
fizică tovarășele Elena Popa și Ma- 
rilena Florescu există, pe o supra
față convenabil de mare porți de 

metalice, o pistă liniară 
neîngrijită. Mai sint și 
de baschet. Terenurile 
nivelate, dar toate 
și simplu din nămînt

bătătorit care la prima ploaie de
vin impracticabile. Nu mai vor
bim de praful care trebuie să se 
formeze aici cînd nu plouă. DECI, 
1 100 DE COPII. ELEVI AI ȘCO
LII. NU POT FACE SPORT CA 
LUMEA. AICI. Impresia este de 
lipsă de îngriijre. Pentru ca aceas
tă sitrsîi'i să arate totuși a te- 

nicilina Iași. Antrenorul ieșean 
Roibescu are în momentul de 
un lot cu jucătoare valoroase, 
bogată experiență de concurs, 
ce. desigur, dă mari speranțe. 
du| (în care Florentina Itu și 
relia Ichim sînt elementele de bază),

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in gag. a 3 a)
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Motreseu 

it, de asemenea, refă- 
te 

dâporitie intri 
R*da Dernian și 
vy fi in măsură

trimită in teren cel mai bun 
din momentul de față.

ătură cu formula compar- 
antrenorii he-au rugat 
acordăm un mic răgaz, 
s-a precizat componen- 

Il-a care se pare că *va 
din Șerban și Dărăban. 

azui in care acest cuplu 
nu se va armoniza perfect se va 
recurge la o altă soluție, una din 

mte fiind trecerea lui Dărăban 
nia a III-a și a lui Postolache 
i Șerban. Important. însă, este 

faptul că au dispărut multe „necu
noscute*. care ar fi putut să com
plice calculele.

în final, o subliniere pe care o 
nsiderăm absolut necesară. Se 
'eră la orașul gazdă al ^meciului.

I"--ire< cinează — țin să remarce 
antrenorii lotului — modul in care 
oficialitățile locale au înțeles să 

ren de sport nu trebuie 
prea multe lucruri : nivelarea 
renurilor, ușor realizabilă 
muncă patriotică o cantitate 
prea mare de zgură (luată fără
bani de la gară, d ipă cum am fost 
informați de către președintele 
t.M.E.F.S Birlad) și. în sfirșit tra
sarea terenurilor. Lucruri care, 
toate, se pot face foarte ușor, după 
cum a fost de acord și directoarea 
adjunctă a școlii, tov. 
prea. Din discuția avută 
ieșit și îmbucurătoarea 

Violeta O- 
a mai re- 
posibilitate 
TIMOFTERadu

specialitate(Continuare în pag. a 2 a)

Blocajul 'echipei Penicilina Iași încearcă să respingă atacul voleibalistelor 
de la Rapid (tricouri în dungi).

onșreze partida de duminică. în 
acest se.-ts s-a făcut totul pentru 
poț: „iar zarea importantei intîlniri 
ragrystice. prin af:șe, panouri, prin 
presă. S-au pus in vînzare 20 000 
ce bilete — capacitatea maximă a 
tribunelor stadionului „1 Mai" — 
care aj fost solicitate prompt nu 
numai de iubitorii rugi ’̂j Iui, ci de 
numeroșii amatori de sport din 
Constanta, care consideră meciul 
România — Franța, drept un mare 
eveniment- Și. in consecință, doresc 
să-l vadă nu stind in fața televi
zoarelor. ci în tribune, cit mai a- 
proape de cei 30 de jucători care 
își vor măsura forțele...

SIMION Șl CAL1STRAT CUȚOV
IN ECHIPA NAȚIONALA DE BOX
PENTRU MECIURILE DIN R.D.G
Boxerii români își vor încheia 

activitatea internațională din acest 
an cu două intîlniri tradiționale. 
Este vorba de confruntările cu e- 
chipele reprezentative ale Republi
cii Democrate Germane, în depla
sare, și cu cele ale Republicii Poput 
lare Polone, primele garnituri la 
București, secundele în Polonia.

Pregătirile lotului lărgit din care 
vor fi formate echipele noastre s-au 
terminat Ia această oră fiind cu
noscut! cei 11 tricolori ce vor sus
ține cele dona partide in compa
nia pugiliștilor din R.D.G., in ora
șele Gera și Erfurt, în zilele de 1 
si 3 decembrie. Iată formația la 
care s-au oprit selecționerii ro- 
mâni ; semimuscă — Alexandru 
Turei, mască — Traian Cerchia, 
cocoș — Mircea Toni, pană — Ga
briel Pomctcu, semiușoară — Si
mion Cuțov, ușoară — Calistral 
Cuțov, semimijlocie — Alexandru 
Popa, mijlocie mică — Ion Mocanu, 
mijlocie — Ion Gyorffi, semigrea — 
Ion Peter și grea — Angbel lancu.

După cum se vede, din echipă 
lipsesc o bună parte dintre cam
pionii români, membri ai clubului 
Steaua, angajați in această peri
oadă într-o altă mare competiție 
internațională. „Turneu) armatelor 
prietene". Absența lor prilejuiește 
o mare șansă de afirmare pentru 
tinerii pretendenți Ia un loc în e- 
chipa națională. Ne referim în
deosebi la Turei. Cerchia. Toni Mir
cea. Simion Cuțov și Ion Mocanu. 
Credem că ei vor îndreptăți spe
ranțele antrenorilor Ion Popa, Con
stantin Nour și Ion Dumitru, care 
i-au selecționat și care ii vor în
soți la confruntarea din R D G

Federația

Foto i D. ROTARU — lași

AU FOST
FORMATE• —

LOTURILE
NAȚIONALE DE
TENIS DEMASA

Popovici, 
Firănes-

15. ani) :

în vederea noului sezon interna
țional de tenis de masă, pretutin
deni au început pregătiri intense. 
Și la noi, antrenamentele se află în 
plină desfășurare. De curînd, forul 
nostru de specialitate, la propune
rile antrenorilor, a dat formă defi
nitivă loturilor republicane. Ele au 
următoarea componență :

Senioare : Maria Alexandru, Eleo
nora Vlaicov, Carmen Crișan.

Seniori : Șerban Doboși, Aurel 
Ovanez, Teodor Gheorghe, Dorin 
Giurgiucă, Sergiu Luchian.

Junioare mari (15—18 ani) : Li
dia Ilie, Ligia Lupu, Maria Șin- 
teoan, Ildiko Gyongyosi.

Juniori mari : Cornel 
Alexandru Buzescu, Marin 
cu.

Junioare mici '(pînă la
Liana Mihuț, Simona Petrescu, Ta
mara Savu.

Juniori mici : Cristinel Romanes- 
cu, Nagy Levente.

Colectivul de antrenori este alcă
tuit din Ella Constantinescu (co
ordonatoare), Ion Pop, Farkaș Pa
neth și Emil Băcioiu. Ultimii doi se 
vor ocupa cu precădere de instrui
rea junioarelor și juniorilor.

Desigur, actualele lbturi pot su
feri unele modificări în funcție de 
forma sportivă și progresul pe care 
le vor demonstra actualii titulari 
sau alți jucători susceptibili de se
lecționare. De pildă, vor fi ur
mărite evoluțiile Vioricăi Moldovan 
(senioare) sau cele ale tinerilor Ște
fan Moraru, Adrian Cucu, Gabriel 
Colțescu, Sever Naidin, Mircea Bor- 
lovan etc.

GERA și ERFURT (1 și 3 decembrie)

Debutant în echipa națională ; 
Simion Cuțov

(campion),

(vicecampion).
și Fanghiinel 

la 
.semimuscă" :

Brauske 
(campion)

R.D.G. a comunicat următoarele 
loturi de sportivi care vor boxa cu 
reprezentanții noștri. în primul 
meci, la Gera, în ordinea categori
ilor (fără semimuscă) : Geilenbach 
(vicecampion), Rocke (campion la 
semimuscă). Forster
Bachfeld (campion la pană), Be
yer (campion), Weidner (campion), 
Wolke,
Sachse
(campion), tn al doilea meci, 
Erfurt tot fără
Liebing (vicecampion la semimus
că), Langer (locul 3), Zornow (vi
cecampion la cocoș), 
gelreuther (vicecampion), 
(vicecampion), Tiepold
Wittenburg (campion), 
Anders (locul 3).

Din simpla lectură

Bollow, Vo- 
, Spilski 
(campion), 

Fischer și

a acestor 
două echipe, care cuprind elita bo
xului din R.D.G., ne putem da sea
ma cit de dificilă e sarcina pueiliș- 
tilor români. Sperăm, însă, că bă
ieții noștri vor ști să găsească dru
mul spre victorie, ca în atîtea alte 
dăți.

INVITAȚI LA 
CEA DE A XX-a 
EDIȚIE A C.E.

Comitetul de organizare a celei 
de a XX-a ediții a Campionatelor 
europene de box a trimis federa
ției române de specialitate invitația 
oficială de participare.

Cu același prilej, s-a comunicat 
că în perioada disputării competi
ției, vor avea Ioc ședințele Comi
tetului executiv A E.B.A., precum 
și ale comisiilor sale.
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SE LUCREAZĂ ÎN CONTUL ANULUI VIITOR!
La „Tricotextil" București

Antrenați în marea întrecere so
cialistă desfășurată în cinstea aniver
sării Republicii, membrii coope
rativei meșteșugărești „TRICOTEX- 
TIL‘‘ din București au raportat in 
ziua de 13 noiembrie îndeplinirea la 
toți indicatorii a planului de produc
ție pe anul 1972 !

Este o realizare care contribuie la 
livrarea către fondul pieții a unor tricotaje de ‘calitate, la asigurarea 
populației cu produse mai multe și 

/ mai bune.
Cooperatorii și-au luat angajamen

tul de a realiza peste plan, în cin
stea zilei de 30 Decembrie, 8 500 000 
Iei la valoarea producției marfă, 
1 000 000 lei Ia încasările de la popu
lație, 5 500 000 lei la livrările către 
fondul pieții și 210 00Q lei valută la 
export, cifre care se traduc în peste 
50 000 bucăți articole de tricotaje li
vrate pe piața internă și 15 000 pe 
cea externă.

Pe lingă aceste rezultate, coopera
tiva „Țricotexțil" a realizat în 10 luni 
economii de 
carq se pot

materii și materiale, cu 
confecționa peste 3 500

de tricotaje pentru adulți. Adăugind 
la toate acestea faptul că harnicii 
muncitori de aici și-au propus REA
LIZAREA PLANULUI CINCINAL IN 
PATRU ANI $1 PATRU LUNI, avem imaginea .. ..
corat în 
care nu 
pentru a 
celui de ___ .
și ale Conferinței Niționale a partidu
lui.

Printre cooperatorii care și-au 
adus un substanțial aport la făurirea 
acestor succese se numără tricoteze!» 
Elena Bătutu, Raluca Boboc, Victoria 
Ciofu, Ioana Timofte, creatoarele de 
modele Dumitra Rădulescu, Lucia 
Bazacopo), Elisabeta Fainz, Albertina 
Pascu, Maria Posmangiu și Marioara 
Bitănescu.

Pe plan sportiv au fost organizate 
numeroase acțiuni turistice pe Valea 
Prahovei și Valea Oltului, iar echi
pele feminine de volei, baschet și 
handbal participă cu succes la între
cerile din cadrul „Voințiadei",

unui colectiv puternic an- 
realitatea noastră socialistă, 
precupețește nici un efort 
traduce în fapte obiectivele 
al X-lea Congres al P.C.R,

CUPA FETELOR DIN OLT\
Ziliele acestea s-a dat startul în 

competiția sportivă de masă, „Cupa 
fetelor11, organizată de Consiliul ju
dețean al sindicatelor și C.J.E.F.S.- 
Olt. Menită să atragă un număr cît 
mai mare de tinere din asociațiile 
sportive, școli profesionale și licee 
de specialitate, la întreceri de cros, 
ciclism, handbal, volei, tenis de 
masă, șah și popice, competiția — a- 
flată la a doua ediție — se anunță 
deosebit de interesantă,

Asociația sportivă cu cea mai 
bună mooilizare va prim! din par
tea comisiei sport a Consiliului ju
dețean al sindicatelor trofeul „Cupa 
fetelor din Olt — 1972", iar echipe
le clasate pe locurile II și III, fa
nioane și diplorpe.

C. GHIȚESCU, coresp.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT
Fabricii de Confecții din

re
Colectivul

Odorheiul Secuiesc a obținut o 
marcabilă realizare în Întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea aniversării 
Republicii 1 ÎNDEPLINIREA ÎNA
INTE DE TERMEN A PLANULUI 
PE ANUL 1972.

Producția realizată peste preve
deri se concretizează !n 25 000 costu
me bărbătești, 13 000 haine de lucru, 
13 000 jachete pentru femei (toate a- 
cestș produse sînt destinate exportu
lui) și 43 500 perechi de pantofi.

in cea mai mare parte, producția 
suplimentară a fost obținută pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
planul la acest indicator fiind depă
șit eu 4 800 lei pe salariat.

O contribuție importantă la acest 
succes au adus-o și sportivi! i Gudor 
Erno, Simo Francisc, Bokor Elisabe- 
ta, Dosa Emma ți Mako Imre, din 
cadrul 
ția".

asociației sportive «Confec-

A, PIALOGA, coresp.

nUlTIPlE COMPETIȚII DI MASĂ
IN ASOCIATIllE CAPITALEI

în aceste zile, numeroși sportivi din 
întreaga țară sînt angrenați în diver
se competiții dedicate aniversării u- 
nut sfert de veao de la proclamarea 
Republicii.

La A. S. Comex, ne-a informat se
cretarul asociației, I .Șovăilă, se vor 
desfășura, In zilele următoare, dispu
te la tenis de masa, șah și natație 
care vor antrena un număr rnare de 
salariați ai ministerului și întreprin
derilor de comerț exterior. De ase
menea, sînt programate și o serie 
de acțiuni turistice cu vizitarea lo
calităților Bușteni, Bran, Rucăr, Cîm- 
pulung Muscel, Pitești, Predeal, Bra
șov, Făgăraș, Rm. Vîlcea,

Și la „Spartac", asociație cu foar
te mulți membri, s-a stabilit regula
mentul de desfășurare a „Cupei 30 
Decembrie" la patru ramuri de sport 
— șah, tenis de masă (în sala aso-

ciației), popice (arena Recolta) și tir 
(Poligonul Dinamo) pe echipe mixte 
și individual,

Sportul
"AUTOMOBILISM RALIUL BALCANIC

SUCCESE ROMÂNEȘTI PE MULTIPLE PLANURI
Ediția a VlII-a a Raliului bal

canic s-a identificat cu o frumoasă 
afirmare a automobilismului ro
mânesc. In primul rînd, prin faptul 
că victoria ne-a revenit în ambele 
probe ale întrecerii : Ia general
individual și pe echipe. în al doilea 
rînd, deoarece»6 dintre cele 10 e- 
Chipaje românești plecate în cursă, 
au reușit să încheie competiția. 
Dacă adăugăm și performanța cu
plurilor Eugen Ionescu Crislea — 
Petre Vezeanu și Horst Graef — 
Nicolae Curtov, care, la capătul ce
lor 2 000 km parcurși aveau zero 
puncte penalizare (singurii concu- 
renți, de altfel, care au reușit acest

tur de forță), victoria finală a auto- 
mobiliștilor români apare, cu totul 
remarcabilă.

Și — sinceri să fim — inițial a- 
veam emoții. Echipajele din prima 
formație a României, ca de altfel 
și echipajul Florin Morassi — An
drei Belu, din reprezentativa secun
dă a țării, au pornit în cursă cu 
mașini (Renault 12 Gordini) cu 
care, în mod practic, nu avuseseră 
timp să se acomodeze Mașinile 
sosiseră abia de cîteva zile in țară 
și prezentau caracteristici tehnice 
cu totul diferite față de cele pe 
care se alergase pînă la acest raliu 
(mașinile Renault 12 Gordini au

Nr. 7246

Pentru anul viitor

MODIFICĂRI ÎN REGULAMENTELE COMPETIȚIILOR INTERNE

r CĂUTĂRILE 

TENISULUI
Amatorii sportului alb, 

de la noi ca și de aiurea, 
se află într-o alertă conti
nuă. Nici au se stinseseră 
ecourile finalei „Cupei Da
vis" și pe prim planul ac
tualității tenisului au reve. 
nit ultimele turnee contind 
pentru Marele Premiu 
F,I.L T, Intre nereușita din 
intilnirea decisivă pentru 
„Salatiera de argint" și ma
rele succes al lui Iile Năs- 
tase la încheierea faimosu
lui eireuit-maraton, un e- veniment destul de însem
nat pentru tenisul nostru a 
trecut aproape neobservat i 
eliminarea din meciul de 
debut al reprezentativei 
României (fără Năstase și 
Tiriac) in „Cupa europea
nă" PB teren aconerit, E 
drept, tinerii tenismeni ; 
Viorel Mareu (23 de ani) 
și Dumitru Ilărâdău (31) au 
avut, Ia Copenhaga, d>i ad
versari redutabili șt expe
rimentați, mari specialiști 
ai suprafețelor indoor, da- ! 
nezii Jan Leshly (32) șl 
Jurgen Ulrich (38), Infrîn- 
gerea lor cu 0-—5 (cu doar 
un singur set ciștigat — la 
dublu) ridică tntuși semne 
de întrebare ; care sînț po
sibilitățile reale ale repre
zentanților noului val de 
jucători și. mai ales, rum 
poște fi impulsionată creș
terea lui valoriră ?

Indiscutabil, pjrtia des- 
ehisă de cei doi autentici 
sportivi de clasă, mai Intîi 
de Inn Tiriac, apoi de llie 
Năstase, s-a dovedit de hun 
augur pentru tenisul româ
nesc. Beneficiind de eondi 
tii materiale mai bune și de 
o pregătire ameliorată, ti
nerele „rachete" au obținut 
unele succese notabile. Ne 
gindim, in primul rînd. ia 
nivelul jocului — fapț evi
denția! și cu ocazia finale
lor campionatelor republicane individuale găzduite 
la Cluj. După cum se cuvi
ne a fi marcată și perfor
manța echipei de |tiiiinare 
(condusă de antrenorul Au
rel Segărceanu), cîștigăioare 
a primei ediții a competi
ției continentale dotată cu 
trofeul „Principesa Sofia" 

Faima cucerită de llie 
Năstase si Inn Tiriac, care 
a adus un prestigiu imens 
tenisului românesc, gene
rează totodată și obligații 
de onoare, Desigur, o ..des
coperire" de genul celei a 
antrenorului Constantin Chi- 
varu de acum eîțh'B «ni 
(llie Năstase), nu esțg la 
indemîna oricui si nici ju
cători de talia unui Tiriac 
nu se nasc ls> tot pasul. 
Dar, ceva trebuie totuși fă
cut, No gindim la munca 
de selecție — în perspecti
vă — sau la cea de Instrui
re din prezent. Iar sezonul 
rece care urmează poate fi 
folosit cu 0 mai mare efi
ciență față de anii trecuți 
pentru îmbunătățirea pregă
tirii fizice (după recuperă
rile necesare) și tehnice (în 
sală). Lucrul din lunile hl-, 
vernale are o mare pondere 
în fofmarea jucătorilor-a- 
tleti ca și în 'corectarea 
unor lovituri, Apoi, nădăj
duim că și pregătirea prin 
concursuri se va bucura de 
toată atenția (Prin organiza
re* unui număr sporit de 
compet-tii pe plan Hcal), 
iar rodajul tinerilor jucă
tori Icare se afirmă) in tur
nee va trebui continuat. A- 
cumulările cantitative de a- 
oum pot determina calitatea 
jocului de mai tirziu.

Facitilind posibilitățile de 
progres ale acestor jucă
tori, inseamnă să<i înconju
răm cu acoeași solicitudine 
și răbdare, a«a cum s-a procedat la timpul cuvenit 
și cu llie Năstase, peifnr- 
merul nostru nr. 1.

motorul în față). Aceasta a impus 
alergătorilor noștri un plus âe pru
dență, atenție sporită în viraje, la 
frînări etc„ 
descurcat.

Singurul 
a pilotat o 
a ieșit din 
mat din 
Căpriță. Acest abandon nu poate 
fi pus pe seama vreunei defecțiuni 
mecanice și nici măcar a unei gre
șeli de conducere (tamponare, răs
turnare etc.). O piatră aruncată de 
roata unei alte mașini, aflată îR 
depășire, i-a lăsat pe Motoc și Că
priță fără parbriz. Motiv pentru 
care au ți abandonat cursa. Regre- 
tablj cu atît mai mult cu cit pe 
prima și cea mâî grea porțiune din 
traseu! raliului, echipajul ghinio
nist mersese fără să fi suferit vreo 
penalizare.

Așa după cum reiese din cele re
latate pir. 1 acum. in această cursă 
s-au comportat bine mașinile Re
nault 12 Gordini (pe care s-a și 
cițtîgat raliul) 
ta'.e de reprezentanții Uzinei 
automobile Pitești. Discutind 
sfirsitul

etc. Și iată-i Că s-au...

echipaj 
mașină 
concurs

Dorin Motoc

românesc care 
R 12 Gordini și 
a fost cel for- 

Cornel

Drobeta-Tr.disputa la -Arad, Iași, 
Severin și Constanța.

Cei pair1- cițt: 
vor intilni 
cane va avea 
cestei faze a 
tențlonează să 
cu totul cecse 
urmează sâ-ri 

jmeu (£

într-o ședință de lucra a Co e- 
giului central de antrenori al Fe
derației române de box, a fast ar.s- 
lizat calendarul competitions ’, 
al anului viitor si măsura in care 
el concură la creșt< 
de pregătire a boxerilor seniori. 
Preocupați de găsirea unor forme 
competiționale care să stimuleze 
progresul pugiliștilor români ți care 
să constituie, în același timp,ție 
terii de selecție In vederea oar 
cipării sportivilor noștri 
la diferitele competiții internat 
hale, antrenorii au fât-t e
de propuneri, acceptate

Astfel, îneepînd cj anul 
turneele pe categorii de ’r
vor figura din nou in ca.endarni 
intern al pugiliștilor. Avînd ea sccp 
verificarea gradului de r-ez: 
boxerilor seniori încă ■ -. p-.-e* 
luni ale anului, turneele pe za ~ 
gorii de greutate se wr o so.u. 
în trei localități d:n țară. ~-'- 
rioada 4—18 martie. La ORtDt t 
se vor întîtni bțxer:: d;n c
semimuscă, semi ușoară - 
mică, ța IAȘI vor avea 
cerile la categoriile mui 
mijlocie și semigrea, FETEȘTI
se vor confrunta pugîdșt:: 
la categoriile cocos, ușoară, 
mijlocie și grea. întru 
partlcipanților nu este 1 
sportiv care se simte 
evolueze în această 
poate prezenta la Ir. 
mai buni ougiliști 
respective. Tn ace las 
tele din cadrul acest 
avea și un caracter 
pentru participarea '.a 
național -Centura de 
îl va organiza federate 
specialitate in perioada 
lie. După car ne spv 
Cristea Peteeșeneana, 
r.ecal al F.R. 
aur* de «sa! 
vttat: dîn ap 
lua startul c 
mâni la frecam tstega

se 
leîg 
A- 
in- 

acter

si Dacia 1300, pilo-- — - - jje
la 

cursei cu pi'.oțu respectivi 
ei s-au arătat saticfăcuți de randa
mentul motoarelor 
performantele lor 

Faptul că Dacia 
a avea si calități 
bucură in rood deosebit deoarece, 
această constatare, p> 
tul craoâagăru 
Feoerata
r.:c

coresp. județean

DIN DiPLAD

NOASTRE REPREZENTATIVE DE „MODERNĂ

„PLAIURI

si in general, de 
tehnice.
1300 »-a dovedit 

„sportive* ne

rer.a

de spec-

Gh. ȘTEFANESCU

DIVIZIA A

mondiale

MARGINALII LA MECIUL CU BULGARIA

CE LIPSEȘTE ECHIPEI
In compeli-

prof. Ileana

Ștetau MARTON — coresp.

GIMNASTICA J

re
de

cu 16 
clasat 

cu

noastră, tre- 
primui rînd, 
o desparte 
altă parte, a 
românce nu

flACĂU 
iuti

Ao- 
mo- 
• vut 

pe

CUPA BANATULUI"

ÎNTRECERILE forestierilor
La Caransebeș, peste 60 de șala- 

riațL din industria forestieră s-au 
întrecut într-o competiție dedicjtă a- 
niversărli Republicii Au avut loc 
concursuri de șah, popice și tenis de . 
masă, la care au participat repre
zentanți ai centrelor forestiere din 
Caransebeș, Bocșa și Anina.

Trofeul oferit de Consiliul jude
țean al sindicatelor a fost cucerit de 
reprezentanții Grupului școlar fores
tier din localitate care au totalizat 
83 de puncte.

Doru GLĂVAN,

COMPETIȚIA POLISPORTIVĂ
SUCEVENE'*

Ajunsă la a 6-a ediție,- competiția 
de masă rezervată sportivilor de la 
sate și dotată cu trofeul „Plaiuri su
cevene" s-a încheiat daminică. Peste 
300 de concurenți, din cei aproape 
25 000 care și-au disputat întîietatea 
în etapa I, s-au calificat în finale.

întrecerile ș-au desfășurat intr-un 
decor de iarnă (a nins cu fulgi mari). 
Cicliștii au concurat pe pista stadio
nului, oferind dispute mult gustate 
de public.

Clasamentul general pe asociații : 
1. Bradul Vama, 2. Recolta Rădășeni. 
3. Victoria Păltipoasa .

ACȚIUNI SPORTIVE DE AMPLOARE LA CURTEA DE ARGEȘ
• 2 500 participant! la crosul .A 

XXV-a aniversare a Republicii", In 
școli generale, licee, întreprinderi și 
instituții. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de sportivii și sporti
vele de la Școala generală nr. 2, Li
ceul Vlaicu Vodă, Avintul Forestier șl 
Fabrica de confecții.

• Din inițiativa profesorului Vio
rel Diaconu, de Ia Liceul „Via: eu 
Vodă", s-a organizat, pentru prinsa 
dată în orașul Curtea de Argeș, un 
concurs de tenis de cîmp, cu parti
ciparea a 40 de corx-j.'»-' Ct-z>- 
torii (Marius Ftorescu, Airtî-dr* 
Dușan și Valentin Popeaca) *u i-.i-ât

fn posesia cupei .A XXV-a aniver
sare a Republicii".

• Cu ocazia înfrățirii p« Iii 
sportivi Intre Școala generală nr. 
din Curtea de Argeș și cea dia C 
pățlneni (cesiona Arefi. au avut I 
întreceri de cros, tasdSaL fotbal, ș. 
și tenis de masâ.

• <int ta pBaâ daaMeorare cai 
petițiile dccate ca cspa XXV 
aniversare a Reucatriri » aâee» 
(fiind anx-easa^e %»se «soc.a; 
sson-ve*, focaal (M ec* oev. haod: 
și vcâs (M eeCâpcJ. șah ș. *rj i 
sasâ

Ibe FTTEAVl . e—*sâa*aa

-: =z
Tî-jn <r 

~tâ pe ac 
LrtSiOr ss

lâ SUC

K.

M.hai TRANCA

SOARTA SPORTULUI ȘCOLARș

(Urmare din pag. I)

ca prin dărîmarea unei magazii 
vechi de lemne, să se mărească și 
mai mult o suprafață cu 
pe care le dorian cit mai 
destinate sportului.

terenuri 
repede

★
Scurtă trecere în revistă 

lor întilnite la Liceul Gh. 
Codreanu. Am văzut o suprafață 
mare, nivelaită. excelentă pentru a 
fi amenajate aici mai multe tere
nuri de psort. Dar toată este acope
rită cu pietriș si nisip. Trei profe
sori de sport dar numai o groapă 
de sărituri și un cerc de aruncări ! 
Privirea nu înrtilnește nici o poar
tă de handbal sau vreun coș 
de baschet. Porțile le-am întîlnit, 
intr-adevăr, în altă parte însă, pe 
un miniteren de baschet. Una trîn- 
tită. iar cealaltă pe punctul de a 
cădea... Pătrundem în sala de sport. 
Nu -e mare, dar există. Numai că. 
spalierele au fost scoase din pereți 
anul trecut, au fost repuse la loc, 
dar nu le-a mai prins nimeni în 
șuruburi. Așa că nu pot fi între
buințate. Intr-un colț, o masă de 
tenis de masă, stri'nsă și de foarte 
multă vreme neîntrebuințată... Sim
țim pe degete prarful de pe ea. în 
vestiar nt> e lumină căci becurile, 
o dată puse, dispar în mod miste
rios ! Oare nu se poate pune un la
căt cînd sala este- neîntrebuințată ? 
Pe scurt, peste tot întîlnim sem
nele indiferenței față de sport, nu 
găsim urmele vreunei inițiative, ale 
îngrijirii» ale gospodăririi. Am dis
cutat ș’i cu Ion Sușnea, unul dintre 
cei trei profesori de educație fizi
că (ceilalți doi sînt Luchian Ciorici 
și Emilia Strătilă). Este singurul 
care a încercat să mai facă cite 
ceva. Explicația dată acestei stări 
de lucruri (susținută și de foarte 
nou-numita directoare a școlii, tov. 
Elena Răneeanu) ar fi lipsa de co
laborare între cei trei profesori. 
Noi credem că ar mai fi și altele... 
în orice caz. am primit și aici asi
gurări că, pe viitor, se vor face 
cîteva lucruri prin care să se re
medieze această deplorabilă 
ție. Să sperăm.

a fapte- 
Roșca

situa-

J ★
Și mai triste sînt lucrurileȘi mai triste sînt lucrurile văzu

te la Liceul nr. 1, aflat în același 
local cu Liceul Pedagogic. Conform 
obiceiului, am trecut mai întîi pe 
la baza sportivă din aer liber. Pe 
o suprafață cu zgu.ă. de-a dreptul 
excepțională, mai mare, poate, ca 
un teren de fotbal, se aflau doar 
două coșuri de baschet, două porți 
de handbal, și doi stîlpi de volei. 
Totul este înconjurat de o pistă de 
atletism, cu iarbă crescută pe 
alocuri. Nici o urmă de marcaj la 
„terenurile" existente, ceea ce în
seamnă că meciuri nu s-au mai 
disputat cam de multă vreme. Nu 
mai amintim de faptul că, pe a- 
ceastă suprafață, s-ar mai putea 
trasa cel puțin șase terenuri de te
nis 1 Părăsind incinta, vedem două 
schelete metalice pentru coșuri de 
baschet, trîntite și năpădite de bu-

ecehe momen-
L5X) de către 

de auto- 
Imuă să 
iție inter- 

■m amintit 
superioare, 

imțim datori 
randamentul, nu 

n notabil, al cauciucurilor 
speciale. Danubiana, probate cu a- 
cest prilej. Marea majoritate a 
echipajelor noastre au avut la ma
șini astfel de cauciucuri și, din 
acest punct de vedere, toată lumea 
a fost mulțumită. La sfirșitul cursei, 
gradul de uzură al cauciucurilor 
Danubiana era imperceptibil (!). 
Iată o performanță, cu adevărat, 
remarcabilă—

MECIURI RESTANTE
:□? formate de-a lungul lor. precum și 
-zajului mare al rozetelor din lăcașul 
popicelor, care permit ca „bețele* să 
caii aproape singure. Dovada, nqmâ- 
rcl mare de ,.nouari“ obținut la acest 
joc. intre 25—30 de majoritatea concu- 
renulor

Gsr. -osc deformațiunilș are-
pei lor și. după cum ne spunea preșe- 
c .-.-.ele asociației sportive victoria, tov. 
Vasile Ionescu, „pistele ne înșeală. în 
primul rind, pe noi, care jucăm foarte 
bine acasă ; in deplasare nu atingem 
nici cifra de 4S00 p.d. Dacă înaintea în
ceperii campionatului, comisia județeană, 
nu omologa . —

returnăm

ruieni. Am aflat că zac acolo de 
un an de zile I Am căutat sala de 
sport și deschizînd ușa... stupoare ! 
120 DE ELEVI DIN PATRU CLA
SE, CU PATRU PROFESORI (3 stă
teau pe bancă, al patrulea „condu
cea" ora) FACEAU SPORT PE O 
SUPRAFAȚA DE 22/11 M 1 Trei 
mingi de handbal într-o sală infi
mă pentru 120 de elevi (ni s-a sus
ținut. că se poate face sport în a- 
semenea condiții !), în timp 
renul de afară era complet 
la o temperatură de +16

Iată răspunsul textual al 
dintre cei patru profesori:

— Cum o să stau eu afară, acum 
de patru sau cinci ore ?
facem nici un comentariu, 
reda doar răspunsul directo- 
Liceului nr. 1, tov. Vasile

arena noi am (i avut timp 
pastele11.

Traian 1OANITESCU
CDmXA-VOINȚA BVCU- 

•Zâă >4. C«>e oune re
«aa aara-t N Gruia — im, c» 
■oăat șt t PtsrtaaM — *U, de 

fiSiir&W-CFX TG. MUBE$ 
UM'T—>1»^ p.d.

\OI>TA TG. MUBEȘ- V.T. ARAD (f) 
1U5—21U p-d.

★
imț ședinU- Biroul F.R.P.
i ea arenele care r.u întrunesc 
regulamentare de joc. cum sînt» 

Coiutrunoru! București. Victoria Boci. 
C etatea G • rfiu. Spanac Satu Mare și 
Petrolul Bateai să nu mai găzduiască 

cort (!• camptossat incepind din rețu- 
competspe". dacă pistele nu vor fi 

irnaxe d.n noo. S_b areeași interdicție 
tră fi sâl„e Metrecu Brașov Rapid 

Bueurevu s Veutța Bu*i refti. dar (Upă

ce te- 
pustiu, 
grade, 
unuia

timp
Nu 

Vom 
rului . ..... .
Dumițrache. Uri răspuns plin de a- 
mărăciune al unui om care iubește 
această nobilă meserie de dascăl :

— Acestor profesori nu le place 
să muncească nimic în plus fală de 
orele pe care le au indicate in pro
gram. Tot ceea ce se face pe plan 
.sportiv este inițiativa organizației 
ETC., a elevilor care iubesc spor
tul și a unor profesori de altă spe
cialitate. Trebuie să mai spun că 
animatorul nr. 1 al sportului de 
masă din liceu este prof de mate
matică, Constantin Boicu. E ade
vărat că în diferite concursuri ciș- 
tigăm primele locuri, dar asta pen
tru că nivelul întrecerilor este scă
zut și că adversarii noștri nu au. 
nici pe departe, condițiile de care 
dispunem noi. Ce să mai spun des
pre atiția elevi cu aplicație pentru 
diferite sporturi. Nimeni nu se ocu
pă, însă, cum trebuie, de ei.

★
Nu ne-am continuat raidul și la 

alte unități școlare din Bîrlad. N-am 
făcut-o — o spunem deschis — 
pentru a nu mai găsi și alte lucruri 
de genul acelora pe care le întîlni- 
sem. Ne-a fost totuși, suficient, 
pentru a putea constata că, cel pu
țin în aceste unități, în marea lor 
majoritate, profesorii de educație 
fizică nu fac nimic sau aproape ni
mic pentru a organiza activitatea 
sportivă la un nivel corespunzător. 
A prezenta o echipă de handbal, de 
volei sau de fotbal, foarte slab pre
gătite — după cele constatate — în 
cadrul unui campionat școlar mu
nicipal. nu înseamnă mare lucru. 
Restul elevilor — e necesar, oare, 
să mai amintim că numărul lor 
este de ordinul miilor ? — rămîn 
în afara oricărei ocupații cu carac
ter sportiv. Șl nu numai atît: să fi 
uitat profesorii respectivi că ei sfnt 
cei care trebuie să îndrume primii 
pași ai elevilor lor, pe drumul per
formanței ?

O mare parte din vină — pentru 
situația întîlnită — au și direcțiu
nile școlilor respective care nu au 
găsit mijloacele necesare pentru a 
obliga — dacă altfel nu se poate — 
cadrele didactice cu specializare 
sportivă să-și îndeplinească în mod 
corespunzător atribuțiile și menirea 
pentru care au fost pregătite. Ori
cum, măsuri grabnice se impun.

Specialiștii aflați In sala ,23 
gust" la intilnirea de gT..-.i«t::I 
dernă România—Bulgaria au i 
motive să plece murțum iți doar 
jumătate. Din echipa oaspete a 
sit campioana mondială Maria I 
gova și numai două gimnaste 
prima garnitură a țării vecin? 
aliniat la start: Neska Robes a 
Krasimira Filipova. Dar, de<»-r.

Ghi- 
, din 
5—exil 

ȘÎ 
____ .___ ___ _  _ . su- 
ficient pentru ca echipa română să 
fie întrecută. Organizarea foarte 
bună, sala cochet aranjată, un su
flu artistic dominlnd cele două co
voare pe care evoluau gimnastele, 
înalta măiestrie a celor dojJ *por- 
tive amintite, strădania celorlalte de 
a place cit mai mult, iată motive de 
încîntare pentru spectatori: prezer.ț 
Cu toată diferența de clasă d r.ire 
cele două echipe, concursul a fost a- 
țrăgător de la primul plr.â la u’.ii-r :: 
exercițiu, iar pentru specialiștii aflați 
In sală, plin de învățăminte

Este de remarcat marele talent al 
Neșkăl Robeva, a doua gimnastă pe 
plan mondial, dublat de o pregătire 
exemplară. Robeva și-a prezentat 
exercițiile ei deosebit de frumoase, 
spectaculoase și originale. Intr-o ma
nieră In care viteza și dificultatea 
s-au împletit cu deplina siguranță, 
tndemlnare Și o, înaltă ținută artis
tică. Ea a fost strălucit secundată ce 
Krasimira Filipova, a treia gimnastă 
bulgară. Foarte tlnăra Madlen Za- 
harieva a constituit un exemplu de 
talent autentic pregătit cu minuțio
zitate, atît in direcția dezvol'ărfl ca
lităților fizice la ce) ma! înalt nivel, 
cit și prin șlefuirea artistică, dăruire 
In mișcare, expresivitate. în totali
tate, reprezentativa oaspete a de
monstrat nivelul .excepțional al școlii 
de gimnastică modernă din Bulgaria,

oani a Puîgariei. deținătoare de locuri fi 
făcut fi la București dovada mai

•vtder.țiat de atitea ori 
ții de mare anvergură.

în ce privește echipa 
bute să consemnăm. In 
diferența de clasă care 
de adversara sa. Pe de 
fost clar că gimnastele 
s-au prezentat la cel mai bun nivel 
de pregătire cum le-ar fi obligat, în 
primul rind, faima oaspetelor, apoi 
faptul că evoluau acasă în fața pro- 
priuiui public și se află foarte aproa
pe de finala campionatului național, 
competiție de vîrf pe plan intern.

Campioana noastră, Maria Preda, 
clasată a patra în concurs, a prezen
tat exerciții din care se vedea clar 
că se află după o lungă vacanță și 
că a deuus eforturi deosebite pentru 
a se pune la punct în grabă. Maria 
Preda s-a salvat prin talent, căci ește 
— indubitabil — talentată. Pregâtin- 
du-se strguincios șl. mai ales, cu con
secvență își va putea pune în valoare 
calitățile pe care le are, va putea 
păși cu succes în arena internațio-

Evoluțiile Rodicăi Pintea au fost 
plir.e de promisiuni. Vioaie șl înde- 
minatecă, dacă va munci pentru im-

bogățirea tehnicității, ne va da drep
tul la speranțe. O gimnastă talenta
tă, deși a evoluat modest, este A- 
driar.a Hope. Dar pregătirea ei este 
forțată și s-ar putea ajunge la efecte 
negative. Efecte negative de forțare 
a pregătirii se văd azi la sportiva 
Carmen Bucaciuc. S-a prezentat in 
concurs greoaie, dind semne îngrijo
rătoare de plafonare. Sabina $erbă- 
nescu s-a remarcat prin grație, am
plitudine, muzicalitate și o manieră 
personală Ir. mlnuirea mingii, dar a 
fost, totuși, departe de nivelul la 
care ea poate evolua. In ce-o privește 
pe- Luminița Cizer, ni se pare că ea 
nu are calități care să-i dea dreptul 
să fie selecționată în echipa națio
nală.Prestanța și desăvîrșita eleganță in 
mișcare a Anuței Moțet, tumultul, 
dezinvoltul», spectaculozitatea și ris
cul exereițiilor Victoriei Vllcu, grația 
și silueta de balerină a Mihaelei Ni- 
cdlăescu, iată ce credem Că ar tre
bui echipei noastre naționale pentru 
a putea aspira la afirmarea pe plan 
internațional.

C. COMARNISCHI 

______ >

ÎN LUNA CADOURILOR
OFERIȚI ÎN DAR:

• Poșete P.V.C. • Mănuși piele necăptușite • Portvizite, portbanc- 
nate • Cordoane piele • Sutiene, centuri, umbrele • Cravate, fulare 
mătase • Bretele • Papuci de casă • Ghetuțe moi „BEBY" pentru copii 
• Pulovere lină și P.N.A. «Jachete lină și P.N.A. • Seturi (jachete + 
scampolo) • Combinezoane • Ciorapi pentru femei • Căciulite pentru 
copsi • Fulare tricotate P.N.A. • Eșarfe pentru femei.

La Timișoara s-a desfășurat 
cent tradiționala competiție 
gimnastică dotată cu „Cjtpa Bana
tului". Aflată la a patra ediție. în
trecerea a reunit gimnaste și gim- 
naști din orașul gazdă. Arad. Sibiu. 
Baia Mare. Lugoj, precum și de 
pes»e hotare : Ljubljana si Skoplje 
Nivelul concursului a fost bun. 
mai ales la feminin, învingătoare

terminind echipa Aradului, 
p. La individual, prima s-a 
Elena Cerveni (C-S.O, Arad) 
35.55 p

La masculin, victoria a revenit 
selecționatei orașului Ljubljana cu 
24 p. iar la individual primul s-a 
clasat Milan Kundici eu 51.75 p

ANUNȚ
Direcția de Poștă și Difuzare a Presei din D.P.T. anunță că 

au început contractările de abonamente pentru anul 1973 Io 
toate publicațiile cuprinse în catalogul presei române re
cent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene și 
periodice de informare generală, precum și la publicațiile 
tehnico-științifice cuprinse în catalogul presei externe —
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antrenorul Ștefan COIDUM

să fac o 
nu va fi 
cum stau 
mi-a fost 
promisiu- exagerată.
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„SECRETUL JIULUI? UN LOT MAI BUN,
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nu a-

FRUMOASA MELODIE

Ștefan Coidum a mai 
Jiul, în perioada anilor 
Așadar, după patru ani 
din nqu la Petroșani, ., 
echipa în primire și a pornit cu ea 
într-un nou campionat. Și iată, 
Jiul are acum o cu totul altă com
portare, chiar peste așteptări. Cu 
toate insuccesele din ultimele 
jocuri, susținute în deplasare, Jiul 
rămîne, cel puțip pînă acum, o re
velație a Diviziei A. Care să fie 
Secretul ?

— Secrete nu am, a început in
terlocutorul nostru. Am revenit în 
Valea Jiului cu dorința 
treabă bună. Știam că 
ușor, dar știam, totodată, 
lucrurile aici și aceasta 
de ajutor. Mai exista și 
nea organelor locale de a ne spri
jini eficient precum și dorința tu
turor de a realiza un important 
salt calitativ.

— Și ce s-a realizat din toate 
proiectele și speranțele dv ?

— Echipa are condiții mai bune 
de pregătire. Mă refer- la echipa
ment, la posibilitățile realizării 
unei pregătiri corespunzătoare în 
perioada pre'competițională. Am fost 
ajutat șă îmbunătățesc compo
nența lotului, fără de care orice 
intenție devine o utopie. La Jiul au 
poposit cîteva elemente tinere 
(Stan, Roznai, Ion Gabriel, apoi, 
Onuțan) care au revitalizat lotul. 
La Petroșani, însă, terenul de an
trenament și joc a rămas mult în 
urma cerințelor Diviziei A. Stadio
nul, mai ales terenul, e necorespun
zător. Din lipsa spațiilor de joc, din 
oraș, pe terenul principal se antre
nează și joacă echipele noastre de 
copii, juniori, tineret și seniori. A- 
tunci să te mai mire că multe me
ciuri suferă din cauza gazonului de 
slabă calitate, că echipele care vin 
la noi șe plîng ?

— Printre liderii actualului cam
pionat s-a aflat și Jiul. Etape la 
rînd, formația dv a ocupat locul 
doi sau trei. Aceste performanțe au 
surprins. Cum a ajuns Jiul aici ?

— Am avut, poate, un program 
competițional favorabil nouă. Apoi, 
am ajuns în fruntea clasamentului, 
sau pe locul II, și datorită con
juncturii, jocului rezultatelor. Un 
punct în plus sau în minus te sal
tă sau, te coboară, multe locuri. 
Nici una din echipe n-a reușit sâ 
se detașeze mai net. Nu-i mai pu
țin adevărat, însă, că rezultatele 
noastre se datorează și unei munci 
intense, unei pregătiri din care am 
căutat să eliminăm rabaturile la 
efort, chiar dacă mi s-a reproșat o 
severitate

— Prin 
de azi ?

— Prin 
unor jucători (de pildă a cuplului 
Libardi—Stocker) cu talentul și en
tuziasmul* celor mai tineri (Roznai 
— Mulțescu, să zicem). Jiul arp 
astăzi un lot omogen, de o valoare 
superioară față de alți ani și mai 
disciplinat.

— Nu vi se pare că apărarea a 
rămas, totuși, în urma celorlalte 
compartimente ? Și ca valoare și ca 
vjrștă ?

— Nu, nici vorbă. Aveți doar im
presia că apărătorii sînt bătrîni. 
Da, Georgescu și Stocker au 30 de 
âni, dar Tonca și Naidin, doar 25, 
iar noul titular, Onuțan, 18 ani.

— La Jiul s-a afirmat Ion Ga
briel, a fost recuperat < 
Jiul a adus și alte nume 
scenă fotbalistică. E un 
dv ?

— Nu numai al meu, ci 
ției, conducerii clubului. Mergînd 
pe principiul că cel mai bun joacă, 
acești fotbaliști și-au ocupat singuri 
locul în echipă. Pe Ion Gabriel l-am

Al, Naghi, 
■ pe prima 

merit al

și al sec-

cunoscut la Petroșani, deci 
veam o părere 
confirmat așteptările, 
de la Oradea. Știam 
ani ai săi nu poate 
terminat. Acolo avea 
despre fotbal. Acum, în ambianța 
’e la Jiul, și-a schimbat optica, se 
pregătește bine, dorește să joace și 
a reușit.

— Este antrenorul Coidum un om 
norocos pentru că îi are la dispo
ziție pe Roznai și Mulțescu ?

— Chiar așa ? Sînt fericit că-i 
am, dar mai e mult de lucru cu . ei, 
pentru ca acest cuplu să devină, cu 
adevărat, valoros. Eu le prevăd un 
viitor frumos. Mulțescu poate re
zolva și Ia ora actuală orice sarci
nă de joc. Roznai începe să devină 
unul din „vîrfurile" noastre valo
roase, cu condiția să nu prindă gus
tul jocului la mijlocul terenului, 
unde e cel mai ușor. Mă voi ocupa 
de acest aspect.

— De ce joacă Jiul slab în de
plasare ?

— Se vede treaba că aveți în ve
dere doar meciurile de la Craiova 
și București (p.n. discuția a avut 
loc înaintea partidei de la Pitești). 
S-a uitat că am tăcut 2—2 cu „ 
la Cluj, că am învins U.T.A. 
Arad. Acasă sau în deplasare, 
Străduim să jucăm la fel. Sînt 
deptul jocului ofensiv, dar să 
neglijăm apărarea. în meciurile 
Rapid, Steaua și Universitatea Cra
iova am primit prea ușor goluri, 
unele din greșeli personale. E vor
ba și de replica 
Ia Petroșani, nu

— Ce așteptați 
ginduri mari ?

— Nu sîntem visători. Vrem ca 
Jiul să joace un fotbalebun. să dea 
satisfacție simpatizanților săi. Pînă 
acum, cred că am reușit acest lucru. 
Nu pe deplin, desigur.

adversarulul care, 
prea lese la atac, 
de la Jiul ? Aveți

Constantin ALEXE

BARAJ PUTERNIC ÎMPOTRIVA ACTELOR

DE INDISCIPLINA I
Pe marginea

unor jucători
sancțiunilor dictate Împotriva 

ai echipei Chimia Făgăraș
în numărul
luate de către Comisia 

centrală de competiții și disciplină, îm
potriva unor jucători ai echipei Chimia 
Făgăraș, din Divizia B. sancțiuni care 
au mers pînă la suspendarea pe un an 
a unuia dintre fotbaliștii acestei echine. 

Și nu se poate spune că pedepsele 
sint exagerate ținind seama, pe de o 
parte, de gravitatea abaterilor iar pe 
de altă parte, de faptul că actele ne
sportive au devenit, se pare, o regulă 
în activitatea acestei echipe care, în
tr-un scurt interval, a trebuit să se 
prezinte DE TREI ORI în fața Comisiei 
de disciplină (după meciurile eu Poli
tehnica Timișoara, Olimpia Satu Mare 
și Metalul Drobeta Turnu Severin). 
Probabil că munca educativă este ca și 
inexistentă în rîndurile acestei echipe, 
din care cauză nu numai că actele 
reprobabile n-au dispărut, dar ele au

Am publicat, 
Ieri, sancțiunile

nostru de s-aluat proporții și mai mari, așa cum , _ 
întîmplat în întîlnirea cu Metalul Dro- 
beta Turnu Severin în care Gheorghe 
Tăulea A SĂRIT CU PICIOARELE asu
pra unui adversar căzut la pămînt, tar 
Neiu Nacu. după ce a încercat să se 
răfuiască cu arbitrul jocului, l-a lovit 
pe observatorul federal, lucru încă 
neauzit pe terenurile noastre de spart. 
Tn asemenea condiții, pe lîngă pedepsele 
pronunțate împotriva jucătorilor si ri
dicarea dreptului de organizare, pe o 
etapă, echipei Chimia Făgăraș Comisia 
de disciplină a ținut să avertizeze pe 
reprezentantul echipei din Făgăraș că 
ÎN CAZUL UNOR NOI INCIDENTE, SE 
VA PROPUNE BIROULUI FEDERAL 
SCOATEREA DIN CAMPIONAT A 
ACESTEI 

într-un 
de fotbal 
seama că

DIN 
FORMAȚII, 
tîrziu, și conducerea sjectiei 
a Chimiei Făgăraș șl-a dat 
situația a devenit intolerabilă

•

(de fapt, de mult era așa !). Acest lu
cru este ilustrat de telegrama trimisă 
Federației, în care, sînt anunțate o se
rie de măsuri luate împotriva A CINCI 
DINTRE JUCĂTORII ECHIPEI, printre 
care figurează și ,,eroii“ ultimelor inci
dente.

Este regretabil că s-a ajuns aici și nu 
se poate să nu te gîndești și la amără
ciunea suporterilor acestei echipe fată 

• de situația efeată. Ea putea fi evitată 
dacă conducerea secției de fotbal nu 
s-ar fi preocupat numai de bocancii 
fotbaliștilor, ci ar fi pus pe primul plan 
instaurarea unui climat de disciplină, 
de creare a unei mentalități sănătoase, 
de insuflare in conștiința iucătorilor a 
respectului față de întrecerea sportivă 
și fată de adversar.

Reflectînd la cele întîmplate la Făgă
raș poate că și conducerile altor secții 
de fotbal ar trebui să privească cu mai 
multă atenție și responsabilitate ceea ce 
se petrece în propria lor casă. Evident, 
sancțiunile au un rol educativ. Dar nu 
trebuie să se facă uz decît în ultimă 
instanță de acest instrument de edu
care In zilele noastre, aproape toate 
incendiile sînt lesne localizate. Dar ''el 
mai bun lucru este ca ele să fie pre
venite, luîndu-se din vreme toate mă
surile în acest scop.

Jack BERARII)
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(Urmare din pag. I)

O PREZENȚA CE NU TREBUIE SA FIE
«

este principala „armă" a Penicili
nei, compartimentul care pohte de
termina victoria. Totuși, așa cum 
afirmam și în cronica întîlnirii de 
duminică cu Rapid, apărarea pare 
încă fragilă, ea nefiind suficient 
de capabilă să se adapteze imediat 
stilului de Joc al adversarului. De
seori, voleibalistele Ieșence au fost 
surprinse de mingile „puse" sau au 
reacțonat cu întîrziere la blocaj, 
facilitînd astfel misiunea atacante
lor adverse. Dacă subliniem aportul 
hotărîtor pe care îl pot avea tră
gătoarele principale Florentina Itu 
și Aurelia Ichim în realizarea u- 
nui Jsun rezultat, ne vedem obli
gați să remarcăm că în linia a II-a 
ele nu mai au același randament, 
considerînd încheiată misiunea o 
dată cu expedierea mingii peste 
fileu. Or, în voleiul actual, aceasta 
este foarte greu de acceptat.

O deficiență importantă — care 
trebuie cît mai repede remediată 
— se înregistrează în preluări. In 
partida cu Rapid, preluările din

serviciu sau din atac au fost defec
tuoase, în proporție de 65 la sută, 
ceea ce a îngreunat vizibil con
struirea unor acțiuni eficace. De a- 
semenea, trebuie să adăugăm și 
faptul că principala coordonatoare, 
Ana Chirițescu, a încercat să 
uneori lucruri imposibile, deși 
latitudinea să dirijeze atacul 
piu, fără complicații inutile, 
le-au derutat adeseori pe propriile 
sale coechipiere.

Spuneam, la început, că multe 
dintre voleibaliste au o bogată ex
periență de concurs, dar cu.toate a- 
cestea pregătirea de concurs este 
încă insuficientă, ele fiind exage
rat de mult dominate de miza jo
cului, evoluînd în consecință cris
pat, cu teamă.

Am Insistat în aceste rînduri mai 
mult asupra deficiențelor (ce pot 
fi, totuși, destul de ușor de reme
diat), pentru că a lăuda este mult 
mai ușor și nu întotdeauna eficient. 
Prezenta în lot a unor jucătoare ea 
Adriana Albiș Cristina Popa sau 
Mariana Raevschi, cu calități indis
cutabile, oferă antrenorului posibi
litatea de a găsi soluții eficiente

facă 
avea 
sim- 
care

pentru a avea o prezență cît mai 
onorabilă în „Cupa cupelor". De 
altfel, antrenorul N. Roibescu, refe- 
rindu-se la programul de pregătire 
pentru perioada următoare, ne-a 
spus i „Dispun de un lot tînăr, cu 
o medie de vîrstă între 22 și 23 de 
de ani, de jucâfoare care au mai 
fost prezente la competiții de an
vergură Mi am propus ca, după' 
primu] tor. cînd avem ca adversară 
o echipă mai puțin cotată pe pian 
european și pe care sperăm să o 
învingem, să urmeze o scurtă pe-

DIVIZIA B

PROMOVATELE AU PLĂTIT SUCCESUL CU MARI EFORTURI
Campionatul de calificare în di

vizia B s-a încheiat, zilele trecute, 
cu etapa-retur desfășurată în sala 
Floreasca II și în care s-au înre
gistrat o serie de absențe, firește ale 
echipelor care nu mai aveau șanse 
teoretice la primul loc, ceea ce e- 
chivaleăză cu promovarea în divi
zia B. Au renunțat să-și mai apere 
șansa provocînd o 
programului precum 
ajustare a lui, două 
culine de floretă 
Craiova și Recolta 
de spadă (Crișul Oradea) și, In fi
ne. una de sabie (Medicina Tg. Mu
reș).

La floretă-masculin victoria a re
venit echipei Școlii sportive nr. 1 
București care n-a avut, în cele 
două manșe ale competiției, decît 
un rival mai periculos: C.S.M.
Cluj, Nu este mai puțin adevărat 
că Școala sportivă nr. 1 București 
dispune de trăgători cu reale per
spective ca P. Buricea, N. Alexe, 
C. Draga. A. Kepeș, de a căror 
pregătire se ocupă antrenorii 0. 
Pelrnuș Emilia Bejan și Ana Ene- 
Pascu,

perturbare a 
și o nedorită 
formații mas- 
(Electrop utere 
Căpleni), una

feminin 
strinsă

s-a purtat o 
între C-S M 

echipă Dună-

La floretă 
luptă foarte 
Cluj și foarte tînăra 
rea Galați. în întîlnirea dintre ele 
a învins, cu greu, C.S.M. Cluj 
(9—7) care va evolua, anul viitor, 
în divizia B. Clujeneele, antrenate 
de Ad. Gurath, au utilizat urmă
torul lot: Ana Maria Ger8. Rita 
Burckhardt, ludit Sipoș. Maria Pop 
II. Maria Pintea.

La spadă, calificarea a fost obți
nută de formația de pentatloniști 
Olimpia București. în urma Victo
riei cu 9—7 asupra Farului Con
stanța. Olimpia are un .,5“ (antrenat 
de Nicolae Marinescu) format din 
Spîrlea. Cosmescu, Călina, Covaci 
și Kiss.

tn fine, la 
N. Pufnei au 
puțin echipa 
— București 
de 6 tușe). Deci, o 
de sabreri Ieșeni — 
tuită din Grosu. Neagu. Michere. 
Bițucă. într-un campionat divizio
nar. Bravo sîrguinciosulul antrenor!

sabie, „elevii" 
reușit 
Școlii 
(8—8.

prof.
să întreacă de 
sportive nr 1 
și un avantaj 
nouă formație 
C.SM. - alcă-

„DORUL - PASARE MAIASTRA...
Duminică, am trăit o chestie fără precedent s 'n 

finalul unui meci bucureștean, cei de la radio, crai
nicul de pe teren și cel din studio, de comun acord, 
au întrerupt transmisia, ca să dea muzică ușoară, de
conectantă, alungătcare de plictis și enervare. La 
1—1, între Rapid și Sportul studențesc, am avut par
te de „Dorul — pasăre măiastră..." Frumoasă melo
die, și la vai să fie, căci asemenea final electre
cord de meci n-am mai trăit I După aceea, aștep- 
tînd într-o stare lesne de închipuit derbyul — am 
deschis televizorul, am prins finalul de la „Pierduți 
în spațiu", unde iarăși am dat peste problemele 
fotbalului nostru-asociație, Era o mare mare, cu va
luri, cu furtuni, cu o ambarcațiune ciudată, cu un 
echipaj cpre zicea ce zic toți cronicarii constienți ; 
„N-avem încotro, trebuie să ajungem la un mal I..."

Cine și-ar fi închipuit că va urma 
ce a urmat ? Dorul e o pasăre mă
iastră, dar și norocul vine peste 
noapte său chiar după-masâ : Di
namo — Steaua c fost un fel de 
cîntare a cîntăiilor și a îneîntdrilor 
noastre. Inimă duioasă, 
să plîng de plăcere la pasele pre- E 
cise, la suturile care-l înșurubau pe R 
Cavai, la nebuniile lui Aelenei și 
Moldovan... Inimă de piatră — cum 
tot ei ne-au învățat să avem — îmi MM&i L 
ziceam : hai, mă, că nu-i adevărat, 
ăștia-s alții, ăștia-s niște pseudoni- 
me. Pe scurt : de io repriza înțiia 
prinsă cu ungurii la Belgrad — pe 
care nici tăiat nu pot s-o uit I — n-am mai văzut e- 
chipe românești jucînd un asemenea fotbal-asociație. 
E foarte frumos cum ne stimulează memoria băieții 
noștri : ei ne dau rar, cînd și cînd, cite o capodo
peră. nu vor să ne copleșească cu multe frumuseți, 
ca să nu ne încurcăm și să nu confundăm prea 
multe minuni, între ele,.. Au dreptate, sînt dispus să 
aștept încă 6 luni un meci ca acest Dinamo — Stea
ua, cu un Dinu — după părerea mea •—absolut extra
ordinar, cu un Dumițrache fermecător, cu un gol al 
lui Dumitru de tăcut un an și de dat din cap, ca 
bătrîniî, la amintirea unei femei superbe, cu un Lu- 
cescu superb, cu un Hălmâgeanu de mare suflet,

Și toate acestea — cu doar două „camere" de te
leviziune, două „camere", dar ce camere (operator 
șef : M. Brebu, regizor : M. Panoiț). Camere de palat, 
de vrăjitor din Oz, care au alergat ca nebunele după 
fiecare fază, transfigurate și ele, omenește, de oa
menii de pe teren. Așa e cînd e să fie — vorbă în
țeleaptă pe care n-are rost s-o bagatelizăm, căci ea

îmi venea

l?r

44

vine din adincul adîncurilor, de acolo unde se hotă
răște norocul și curcubeele, acolo unde nimeni n-are 
voie să intre și să fîdă. Și iar mă întorc și zic : ce 
joc, ce joc a făcut Dinu, duminică 1...

în mintea mea, nu-l concurează — în această du
minică — decit golul marcat de Netzer, al patrulea 
din cele 5 cu care a fost fericită Elveția, dar și noi, 
căci și Țopescu a avut o inspirație de zile mari, du
minică, să ne dea frișca și caimac, la cafeaua noas
tră. Dacă nu l-ați văzut, n-ati. văzut nimic ; dacă l-ați 
văzut și l-ați uitat, fă vTse dea pedeapsă, ca-n 
dragoste : pasă în adincime, Netzer-Muller, MOIIer în 
careu, cu cinci în jurul lui. dansînd o secundă, atît 
eît i-a trebuit să facă o „gaură", Netzer snrintirid 
de la 20 metri exact in gaură, acolo unde-l aștepta 
pasa lui Miiller, dată cu latul, pe ascuns, șut, gol I 

Ziceați ceva de Brazilia ? De Italia ? 
După care, urmează discuții la „di- 

■'‘■’RȘ&jîw verse" : MOIIer ăsta e mare sau mic? 
l“R| fWRșțB E ca Neagu sau Neagu e ca el ?

I ■ 'V» La care eu mă întorc cu fața la 
I I I Ț® aparat și-i zic multă sănătate lui L§- 
I 3 refer, multă voie bună. Mi-ai apărut
BFS g cam trist dumirică, n-oi de ce, doar

B n-ai fi vrut să vină și să te vorbească 
| I jB de bine la această te'efestivltate cei

I L| L Ții ce te-au vorbit de rău o viață în*
treaqă ? îți urez o viață atît de 
bună, îneît să n-ai nevoie de iluzii...

CORESPONDENTĂ ;

A. Gaenipv — Brasov : il consider pe Dobrin — 
ca și 
cestei 
și nu 
fiind 
erau , , , _ ...
e și destinul injuriilor : să fie sumare și violente. Vă 
înțeleg. A.ștepț să vă țineți încă promisiunea și să-mi 
cereți scuze, căci, după meciul cu Albania, lugț de 
d-voastră ca martor, aveți de ce...

Detașamentul clasei a lll-a B. Școala generală 
Fierbinți, județul Dîmhovlța : Am făcut ceea ce m-ați 
rugat să fac,' sper să aveți în curînd un semn că 
mi-am îndeplinit plăcuța misiune, 
voios I

„Simpaticul D, din lași" : Sînt 
cereți, și vă răspund bărbătește :

d-voastră — printre primii trei fotbaliști ai a- 
țâri. Mai argumentat, mpi amănunțit nu văd 
aud de ce și cum v-aș putea răspunde, dat 

că nici injuriile d-voastră la adresa mea nu 
prea detailate sau prea argumentate, Acesta

salut Întotdeauna

bărbat, cum uni 
da !

BELPHEGOR

VA PREZENTAM PE CEI MAI TINERI 
PURTĂTORI AI TRICOULUI TRICOLOR

date despte componenții lotului reprezentativ de juniori pentru 
cu IUGOSLAVIA

Citeva
tida

doi dintre titularii de juniori pentru meciul de

• Mircea Negruțiu (29.111.1955) ; „U“ 
Cluj ; component al echipei care a 
cîștigaț ediția 1971—1972 a campiona
tului național de juniori ; antrenor 
— Vasile Băluțiu ; nouă jocuri in
ternaționale. • Mario Agiu (5 III.1956); 
Steaua „23 August" ; antrenor — Pe
tre Mihai. e Mircea Chivu (21 VIII 
1954) i Universitatea Craiova, tinereț- 
rezerve ; provine de la Școala spor
tivă Craiova unde l-a avut antrenor 
pe Eugen Popeseu ; 10 jocuri ințer- 
naționale. • Adrian Serafim (14 VIII

Minerul Lupeni ; provine de 
r — Vasile

UN CLASAMENT
AGITAT $1 LA

TINERET REZERVE

Duminică, la ora 10,30, pe stadionul 
Giulești, noua noastră echipă națio
nală de juniori va debuta în preli
minariile turneului UE.FA-, singura 
competiție oficială rezervată acestei 
categorii de jucători. Spunem o nouă 
echipă, deoarece, spre deosebire de 
surorile ei ‘
supraviețui 
selecționata de juniori se naște odată 
eu turneul 
vara) și își încheie activitatea 
participarea la turneul final U.E.F.A. 
din anul următor (dacă se califică, 
desigur). Ne-am gîndit — de aceea —

mai vîrstnice, care pot 
mai mulți ani la rînd,

„Prietenia" (organizat
cu

.'‘c/,X zp ... ,0. Z,y Z.s Z,y z,x z,< zf

DOAR SIMBOLICA
rioadă de odihnă, după care vom 
pune accenlul pe pregătirea fizică 
si cea tehnico-tactfcă. Intenționăm, 
de asemenea, să jucăm cîteva par
tide de antrenament cu Rapid sau 
Dinamo, pentru că meciul din turul 
doi, cu Slavia Bratislava, se anun
ță foarte dificil Desigur avem cî
teva probleme care ne frămîntă — 
mă refer la preluări, la rolul tră
gătoarelor secunde și al coordona
toarelor — dar cred că pînă la ur
mă vom reuși o comportare mai 
mult decît onorabilă".

J.S.K.A. SORA. PRINTRE PROTAGONISTELE
CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI. LA VOLEI"

ne spune arbitrul Gh.

Arbitrii români Em. Costoiu și 
Gh. lonescu au condus, la Zrenja- 
nin, prima confruntare dintre for
mația locală G.l.K. Banat, cam
pioana Iugoslaviei, și cunoscuta 
echipă bulgară Ț.S.K.A. Sofia, meci 
care a contat pentru primul tur 
al C.C.E. la volei masculin și care 
a revenit voleibaliștilor bulgari cu 
3—1. La întoarcere, arbitrul Gh. 
lonescu ne-a declarat: „Echipa iu
goslavă nu pornea favorită, chiaț. 
dacă evolua pe terenul și in fața 
publicului său. Totuși 
cut o bună impresie, 
jucători tineri cărora 
moașe perspective. în 
reduse experiențe de 
servit o bună replică puternicei

ea mi.a fă- 
Dispune de 

le văd fru- 
ciuda unei 
joc, ei au

PENICILINA IAȘI ÎNVINGĂTOARE
IAȘI, 23 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). Ieri după- 
amiază, în Sala Sporturilor din 
localitate, s-a desfășurat partida 
restantă de volei dintre echipele 
feminine Penicilina Iași și Dina
mo București. Voleibalistele gazdă 
au evoluat, de această dată, mult 
mai bine decît în întîlnirea de 
duminică, cu Rapid. preluările 
fiind mai corecte, iar pasele mai 
sigure. Slab a funcționat msâ 
blocajul și dublajul, ceea ce a per
mis adversarelor să 
uneori, multe puncte, 
intervenită în 
după un prim set 
dat posibilitate oaspetelor 
conducerea cu 2—1. De

jocul

acumuleze. 
Relaxarea 
ieșencelor. 

victoria®, a 
să ia 

remarcat,

vi-i prezentăm pecititori, să ' ' i 
alcătuiesc actualul lot

echipei 
duminică

stimați 
cei ce

PORTARI : • Ștefan Ciurea (năs
cut la 6.IX.1954) ; joacă în echipa de 
tinereț-rezerve a Farului Constanța; 
căpitanul naționalei de juniori ; pro
dus al centrului d.e capii constănțean, 
unde i-a avut ca antrenori pe Adam 
Munteanu șj Petre Camăniță ; a ju
cat pînă acum în 16 meciuri inter
naționale. • 
1956) ; Rapid 
Ion Cosțea ; 
nale,

FUNDAȘI:
1955) ; Progresul Brăila ; antrenpr — 
Octavian Ulman; 13 jocuri interna
ționale • loan Naghi (8.XI.1954) ; 
Steagul roșu Brașov ; a debutat în 
această toamnă în Divizia A ; pro
vine de la Corvinul Hunedoara ; an
trenori — Stepan Eutim și Dumitru 
Pătrașcu | 16 jocuri internaționale.

Marian loniță (n. 7.IV. 
București ; antrenor — 
două jocuri internațio-
• Chivu Cotigă (28.X.

1954);
la cențrul Steaua ; antrenor — 
Za vodă.

MIJLOCAȘI : o Tudorel 
(7 IX 1954) ! Politehnica Galați 
trenor — Dragoș Cojoearu ; 
jocuri internaționale. • Ionel luga 
(5,XII. 1954) ; Progresul Brăila i an
trenor — Octavian Ulman; șapte 
jocuri internaționale, a Iile Bălăci 
(13.JX.1956) • Universitatea Craiova, 
tinereț-rezerve ; antrenor — Ion 
Gârleșteanu ; trei meciuri internațio
nale • Gheorghe Hurloi (24 X I§55) ț „Uf‘ Cluj ; . ...
campioane 
Villy Covaci ; un joc internațional.

ATACANȚI • Gheorghe Pptrișnr 
(l.XI 1954) ; U Ț*.A, ; antrenor 
Alexandru Dan ; un joc internațional
• Marcel Răducanu (21 X.1954) ■ 
Steaua, tinerel-rezerve ; provine de 
la centrul Steaua „23 August" ; an
trenor — Francisc Fabian ; 14 jocuri 
internaționale. • Eremia Șumulan- 
schî (16,IX,1954) ; Steaua, tineret-re- 
zerve ; provine de la centrul Steaua 
„23 August" ; antrenor — Francisc 
Fabian ; nouă jocuri internaționale.
• Cristian Vrînceanu (15.IV.1956) î 
Dinamo București \ antrenor — Ște
fan Stănculescu ; un joc internațio
nal • Zoltan Fatalii (24.XI. 1954) I 
Olimpia Satu Mare ț antrenpr — Ia- 
cob Leb ț c>nci jocuri internaționale.

Stoica 
; an- 

două

component al echipei 
pe 1972 antrenor —

SENSUL REAL
AL MECIULUI DE VERIFICARE

IONESCU

bulgare, în fața căreia au 
ciștige un set și puțin a 
să-și adjudece încă unul 
IV-Iea, în care au condus

garnituri 
reușit să 
lipsit ca 
(setul al 
cu 13—10). In ceea ce-i privește
pe campionii Bulgariei, ei s-au 
prezentat cu întregul lot, dîn care 
opt jucători sînt componenți ai e- 
chipei naționale. Dintre ei, aș a- 
minti pe Karov, Zlatanov, Țanov, 
Ivanov, Trcnev. Echipa lui Todor 
Simov mi s-a părut deosebit de 
puternică, cu toate că uneori 
permis relaxări pe parcursul 
tidei. Cred că va fi una dintre 
patru formații cu șanse de a
pută finala acestei ediții a Cupei 
campionilor europeni".

și.a 
par
cele 
dis-

ÎN ÎNTÎLNIREA CU DINAMO
ta echipa gazdă, jocul plin de am
biție practicat de Aurelia Ichim. 
Lucia Dobrescu și Ana Chiri(ese«. 
precum și ai Carolinei Hatură în 
setul decisiv.

Dinamovistele au 
Mariana Popeseu. 
Constant inescu 
să realizeze acț: 
tezie care le au 
de victorie Dar 
decisiv
fi ieu. de 
na pentr 
cu 3—2

Au ari 
(Constan! 
iești).

au comu 
care a 

u a_și 
(13. —8.

și N

D.

Helga

lâ 
•ie.

fan- 
pas 

setul

reușit, prin 
Alexandrina 

Bogdan 
de
jn 
în

greșeli la 
Penicili- 
victorîa 

9).
C. Musai

DIACON LS CU

în practica echipelor noastre di
vizionare există, în cadrul ciclului 
săptămînal de antrenament, o zi 
rezervată jocului de verificare. Adi
că acelei activități care presupune, 
cel puțin teoretic, o solicitare de 
vîrt și care constituie, în același 
timp, mijlocul, indiscutabil cel mai 
complet, de pregătire a jucătorilor. 
Numai atunci 
astfel de 
lorificat, 
vantajele

Altfel, 
mine, cum se 
fără conținut și finalitate, ea desfă- 
șurindu-se, în linii 
așa : o echipă oarecare din 
divizie (faptul că nu facem 
nalizări este determinat de o 
ralizare, aproape, a situației) 
jează în vederea etapei de campio
nat duminicale, un meci la mijlo
cul săptămînii, să zicem, miercuri. 
Adversarul ? In mod obișnuit, o 
formație de nivel competițional oră
șenesc, care — acceptînd rolul de 
sparring-partener — își consideră 
îndeplinite toate obligațiile ce-i re
vin. In aceste condiții, aspectul în- 
tîlnirii este aparent echilibrat. în 
primele 1(K—15 minute, după care 
— fie că încep sau nu să cadă go
lurile —• pe teren se așterne treptat 
o stare de apatie, rezultat a! dife
renței flagrante de vatoare, a unei 
replici necoosistente și nestimula
tive. a unei atitudini de dezinteres 
pentru întrecerea propriu-Zisă- Pe 
parcurs, antrenorii mai operează 
unele modifieări in formații, mai 
dau ceva indicații la pauză, și in 
final, toată lumea pare mulțumită, 
pentru simplul motiv că s-au înche
iat cele 90 de minute ale pregătirii

Acesta se cheamă, deci, a fi unul 
dintre antrenamentele de vîrf ale 
săptămînii. în care de fapt, efortul 
depu? 
echipei 
este în

însă — cînd un 
mijloc este pe deplin va- 
ținînd seama de toate a- 
pe care le oferă. Altfel.., 
partida de verificare ră- 

întîmplă adeseori,

mari, cam 
prima 
nomi- 
gene- 
anga-

de jucători — de jucătorii 
divizionare, bineînțeles — 

realitate submediu. Dar 
lipsa de solicitare, sub raport fizic, 
nu reprezintă singurul neajuns in 
contxetul unei astfel de verificări 
formale. Mai gravă ni se pare ne

concordanța pe plan tactic, între 
instruirea prin joc de la mijlocul 
săptămînii șj meeiul oficial, de du
minică, cînd se pun probleme deo
sebit 
unei

Și, 
jocul 
plinească, atît 
maximal, cît și aceea de dificultate, 
p in crearea unor situații de atac 
șl apărare analoage acelora din 
jocul competițional. Și acest lucru 
este posibil, chiar dacă nu avem la 
îndemînă neapărat soluții care vi
zează exclusiv parteneri de întrece
re de categorii eompetiționale supe
rioare. Pentru că, practic, nu oriun
de și oricînd există astfel de posi
bilități. Sarcinile jocului de verifi
care pot fi la fel de bine rezolvate 
și cu adversari de categorii inferi
oare. Dar într-un cadru instructiv 
bine conceput și organizat, folasin- 
du-se sistemul raportului de forțe 
variabil. Așa de pildă, în vederea 
unui viitor joc pe teren propriu. în 
care se presupune a avea de în
fruntat o defensivă aglomerată, se 
va crea, în mod deliberat, atacului, 
în meciul de verificare, condiții de 
acțiune în inferioritate numerică de 
4—5 contra 6—8. După cum tot așa, 
dacă meeiul de duminică se dispută 
în deplasare, iar tactica 
impune accentul de apărare și con
traatac, se va suplimenta numărul 
atacanțiior adverși, pînă la dubla
rea acestora, ceea ce va permite o 
pregătire foarte apropiată de profi
lul probabil al disputei oficiale în 
persDeetivă.

Acestea ar 
gîteva dintre 
feri jocului de verificare 
real și cu adevărat util în pregăti
rea echipelor noastre fruntașe Evi
dent. lucruri cunoscute, în general, 
ca de altfel și multe altele din bo
gatul repertoriu al instruirii. Dar 
tocmai din această cauză mai puțin 
sau deloc scuzabile, pentru toțj a- 
ceia care, 
aplică.

de dificile, mai ales în cazul 
evoluții în deplasare.
de aici, concluzia logică că, 
de verificare trebuie să înde- 

eondiția de efort

In umbra echipelor din prima 
divizie, formațiile de tineret-rezer- 
ve au și ele clasamentul lor, agitat, 
interesant și plin de atîtea ciudă
țenii, lată, de pildă, această talen
tată echipă a Stelei care începuse 
campionatul într-un ritm amețitor, 
această echipă cu 32 de goluri în
scrise (record în „Divizia cadeți- 
lor !“ și jucători care ar putea fi 
titulari în atîtea team-uri din eșa
lonul prim, se află, acum, după 12 
etape, tocmai la jumătatea clasa
mentului, pe locul 8. E drept, echi
pa lui Emerlch Jenei a suferit timp, 
de cîteva etape de pe urma des- 
completării lotului prin participarea. 
la un turneu de peste hotare, dar” 
parcă cele 5 înfrîngeri de la activ, 
și evoluțiile din ultimele partide, 
mai ales cele de la Craiova și din 
meciul cu Dinamo (0—4 I) au rele
vat intrarea într-un con de umbră 
a „U“-lui titular.

Clasamentul formațiilor de tine- 
ret-rezerve mai oferă și alte moti
ve de reflecție pentru cluburile res
pective. E vorba, mai ales, de ulti
mele clasate, Sport club Bacău și 
Rapid (băcăuanii cu un joc mai pu
țin) care n-au acumulat pînă acum 
decît 6 și, respectiv 7 puncte și. în 
primul rînd, mult prea puține mo
mente de fotbal. Situația nu-i prea 
îmbucurătoare nici pentru „labora
toarele" echipelor A.S.A. Tg. Mureș, 
Jiul, C.F.R. Cluj, F.C. Argeș și Stea
gul roșu.

în schimb, merită subliniată com
portarea constant bună a formații
lor „țJ" Cluj (campioana se respec
tă, devenind acum lider cu un go
laveraj excelent : 27—9), Petrolul
și Dinamo, team-uri care, ca și în 
campionatul trecut, se află în lupta 
pentru supremație, semn că la a- 
ceste cluburi „schimbul de mîine" 
este privit cu mult interes și serio
zitate. Merită subliniat și saltul 
U.T.A.-ei, ajunsă ‘pe locul patru. La 
U.T.A. tineretul nu mai este — se 
Par — o „cenușăreasă", și forma
ția cu cea mai bună apărare (opt 
goluri primite) practică un fotbal 
aerisit, cu accent vizibil ne tehnică. 
O notă bună și pentru „rezervoa
rele" noilor promovate. Sportul stu
dențesc și C.S.M. Reșița, clasate pe 
locurile 6 și respectiv 9. Lucrul cel 
mai merituos pentru achipele de 
tineret ale „promovatelor" este că 
ele au rulat eîțiva jueători (Da
mian, O. lonescu. Bujor. Georgescu 
Nestorovici, Gașpar. Rădulescu și 
alții) care au evoluat apoi în Divi
zia A.

C. S. M. SIBIU — F. C. ARGEȘ 0—1
SIBIU, 23 (prin telefon). ÎRtT-un meci 

amical, desfășurat țoi dupâ-amiază oe 
stadionul Metalul, C.S.M. Sibiu a îutîl- 
nit pe F. C. Areeș Seor : 0—1 ((fe—1). Ci
nicul sol al oartidei a fost înscris în 
mm. 32, de Dobrin.

Ilie IONESCU _ coresp. județean

echipei

să spunem, doarfi,

reperele care ar con- 
un sens

deși le cunosc, nu le

Mihai IONESCU

V-AȚI COMPLETAT
buletinul pronosport ?
Pentru a veni î~ 

tilor la Pronosport vă 
cele ce urmează 
Iui nr. 48 de .......... „
Programul cuprinde Intîlnlri din cate
goria A de fotbal a țării noastre cît șl 
meciuri din campionatul Italian.

I. U.T.A.—Șteaua : II Dinamo—.U“ 
Cluj ; ni. C.F.R Cluj—F c Argeș ; 
IV Jiul—Farul ; v. C.S.M. Reșița—Uni
versitatea Craiova : VI. Steagul roșu — 
S. C. Bacău ; vii. Atalanta—Cazio ; 
VIII. Inter—Torino : IX. Juventus—Ca- 
gliari ; X. Lanerossi— Sampdoria : XI
Palermo—Napoli ; XII. Roma—Milan ; 
XIII. Ternana—Verona.

în^ sprijinul partieipan- 
--- vă preze.ntăip în 
1 programul concursu- 
dumlnlcă 26 noiembrie.

.................. ) cate-

PRONOSPORT
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Adunare

(Agerpres

adversarului

03

t Legea 
de dez- 

a Repu- 
pe anul

neagră 
și da- 
retra- 
dea o

(Polonia) — 6.5 puncte. 
(Cehoslovacia) — 6 

etc. în ultima parte a 
reprezentantele Unga-

NAȚIONALE

REGRUPARE DE FORJE
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DE TENISincit rezulta-

DE LA
BUENOS AIRES

au fost realizate

mondiale
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EDY MERCKX

• TELEX 0 TELEX
a ocupat locul
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PROFIL

SZI vos

MUNCHENBAYERN

par-

frunioasă

c
4 
»•
3
I
*

: ce l-a 
prin res-

faza fi-
între 7

sport, releva 
soluțiilor de 

că anul 1972

de aur' 
sezon a! 
campio-

la Ciudad de Mexico. Ea va 
aici o tentativă de dobo- 

recordului mondial al orei, 
în prezent de Elsy Jacobs

19.20 :
jurul 

trans- 
Il-a a

vreodată ? 
rar ’

pri- 
joc

care se

YORK, 21 (Agerpres). — 
american Jim Heuga, care 

mai apre-

în concernul internațional 
la campionatele

de 
de 
te 
al 
Budapesta.

Dus-
cu

de formația Spaniei, calificată di- 
ca țară organizatoare, la 
a competiției, programată 
decembrie la Madrid.

Jocurile 
Mexico. 
To-**nto- 
g.oa^a-i

V. Pelenghian și 
(România).

Steinkraus. me
de obstacole la 
la Ciudad de 

la

sezon. Ieșirea de pe orbită a acestui ..șef de p'uton" este 
Dar. ea s-ar fi petrecut oricum. Echipele Iugoslaviei, Un
și României — construite mai tîrz'iu — au ajuns in apro- 
limitei maxime a posibilităților. pe care o vor atinge, pro- 

1a campionatul mondial din luaoslavia. Deci, chiar în ipo-

44—23
42-42
14—12
34—33
31—»
S3—SI

In radrul campionatului unional de ho
chei pe eheată s-au disputat alte 
pai ' 
ți a 
propriu 
do Gorki. T-S-K.A. Moscova a dispus 
ci 7—i de S.K.A. Leningrad, iar echi
pele AvtomobOist Sverdlovsk și Aripile 
Sovietelor M'-scova au terminat la ega
litate : 4—1. Tn clasament continuă să 
conducă Spartak Moscova.

La sfîrșitu! acestei sâptămîni se vor dis
puta întrecerile sferturilor de finâlă ale 
Cupei europene de tenis pe teren aco
perit. Programul prevede trei întîlniri: 
R. F. a Germaniei—Cehoslovacia (la 
Hanovra) ; Ungaria—Franța (la Buda
pesta) și Italia—Danemarca (la Udine). 
Echipele cîș.tigătoare vor participa, ală
turi ' ‘ ~ ........... ..
r^ct, 
nală 
și 10
0
în cursa ciclistă de șase zile, 
desfășoară în prezent pe velodromul a- - 
coperit din Gând (Belgia), conduce cu
plul belgian Patrick Sercu—Julien Ste
vens cu 91 p. îi urmează perechile 
Norbert Seeuws (Belgia) — Van Lan- 
cker (Franța) cu 62 p. și Graham Gil ■ 
moore (Australia)—Walter Godefroot 
(Belgia) %u 60 p.Ghizdav u 

tut opun
In sfîr 

te metnc 
lui Șubă 
tuație

Celelal Rotari
doc 0 —1. Mititel»— 
Nacht—Dăneț VaiSBM
ciu și Ungureanu—-Stoica în!

CLASAMENTUL Păru» C Gteioda 
51/*. Ghîțescu și Ciocâitea s», Ghizda
vu 4* 2, Neamțu 4 (1 
zi liberă.

CiLiretul american Bill 
daliat cu aur în proba

Olimpice de
a participat zilele trecute,

'.a u’nmul concurs d’n p^odi- 
carieră sportivă. în vîrstă de 47
B.J Steinkraus abandonează 

acriv cornoetițională după 21 de
ani p- - în care a repurtat nume-
?osse succese în marile concursuri in
ternaționale la care a participat. Bill 

r.kiaus este de profesie ziarist .

- - _ . trei 
#de. Udera’'clasamentului. forma- 
Soartak Moseeva, a învins pe teferi 

cu scorul <le 7—2 echipa Terne- 
Gorki. T-S-K.A.

Numeroși spectatori au urmărit la 
..Palatul Spormrîor- din Roma primele ' 
partide din cadrul sferturilor de finală 
a'.e campionatului mondial de tenis re
zervat i-jcăton’ar profesioniști. In pri
mul m ev Cliff nrysdaie l-a tntrer-ut 
cu S—4. S—3 pe Mark Cox. Tn partida 
vedetă s-au îr.tȚlnit John Newcombe șl 
Bob Lutz. La capătul a tr6> seturi echi
librate Bob Lutz a obtinut o victorie 
de prestigiu, cu 6—7. 7—S. 6—3.

este zi de 
continuind 

■mătorul

de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1973 a fost dezbătut pe arti
cole. Prin vot secret, Marea Adu
nare Națională a aprobat 
pentru adoptarea planului 
voltare economico-socială i 
blicii Socialiste România 
1973.

De asemenea, Marea
Națională a dezbătut pe articole și 
apoi a aprobat, prin vot secret, 
Legea pentru adoptarea Bugetului 
de Stat pe anul 1973.

Trecîndu-se la ultimul punct al 
ordinii de zi, deputatul Petre Lupu, 
ministrul muncii, a prezentat ex
punerea la proiectul de lege pri
vind casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. Deputatul Csogor L. 
jos, vicepreședinte al Comisiei pen-

tru sănătate, muncă și asigurări’ so
ciale, a expus raportul acestei co
misii și al Comisiei juridice la a 
cest proiect de lege.

S-a trecut, apoi, La discuția n 
articole a proiectului de lege. Ma
rea Adunare Națională a adoptat, 
prin vot secret, legea privind Ca
sele de ajutor reciproc ale p 
sionarilor.

Ordinea de zi fiind terminată, 
s-au încheiat lucrările primei părți 
a celei de-a noua sesiuni a actua
lei legislaturi. Data cînd va avea 
loc următoarea ședință în plenul 
Marii Adunări Naționale va fi a- 
nunțată din timp.

în continuare. Comisiile perma
nente ale Marii Adunări Naționale 
își vor desfășura lucrările în legă
tură cu sarcinile ce le revin.

b':-U ’i' '
' ' - •..'■4- :•' :

b . -
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HOCHflȘTII ROMÂNI 
ȘI-AU ÎNCHtIAT TURNEUL 

ÎN NORVEGIA
In ultimul meci al turneului pe 

care l-a efectuat în Norvegia, echi
pa de hochei pe gheață a României 
a întîlnit la Stavanger, pentru a 
treia oară în această săptămînă, 
reprezentativa țării gazdă. La ca
pătul unei partide foarte disputate 
și echilibrate, hochfeiștii norvegieni 
au terminat, din nou, învingători, 
de această dată la limită : 2—1 
țl—o, 0—1, 1—0). Echipa României 
a făcut cel mai bun meci al său 
din acest turneu și ar fi putut ob
ține un rezultat favorabil.

SOFIA, 23 (Agerpres). — înaintea 
ultimei runde a turneului zonal fe
minin de șah de la Pernik s-a pro
dus o regrupare în fruntea clasa
mentului. Pe primele trei locuri se 
află acum Alexandra Nicolau (Ro
mânia), Gertrude Baumstarck (Ro
mânia) și Suzana \ eroezi (Ung-ariz) 
— cu cite 8 puncte. Le urmează 
Kveta Eretova (Cehoslovacia Ko- 
narkowska -Sokolov (Iugoslavia .
Eva Karakas (Ungaria) — 7.5 punc
te, Erenska 
Vokralova 
puncte (2) 
competiției, 
riei, Suzana Veroczi și Eva Kara
kas, au avut o puternică revenire, 
acumulînd puncte prețioase. AstfeL 
în runda a 14-a, Veroczi a cîștigat 
în 23 de mutări la Nicolau, iar Ka-

edn Ni-

TROFEUL CARPAȚI"
LA HANDBAL FEMININ

f ost In majoritatea tim-
1—1, 2—2, 3—3, 5—5.

L To-tușL jucătoarele din 
rar-ă au condus 
puncte diferență.
încheiat prima 
e 5—3. După 
anele lumii au

sovietice să 
astfel un 
final ni se pare

SlCiOT
l. p.erzînd
Rezultatul

uneori 
De ait- 
repnzâ- 
reluare 
permis 

preia 
punct

CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH

16 puncte
Turcina 5. Lozbina 2, Jivih din 
ațla sovietică, respectiv de 

Jjncker 3. Helbiț 3. Gehlhoff 2 din 
a a R. D. Germane.
Corect și autoritar arbitrajul pres- 

T. Curelea

„Trofeul Carpați", care la ediția ieșeană, și-a căpătat și denu
mirea de „competiția surprizelor", constituie pentru public un spec
tacol sportiv deosebit de frumos, cu numeroase „suspensuri", iar 
pentru tehnicieni un colocviu de specialitate extrem de important. 
Confruntarea principalelor formații ale handbalului feminin mon
dial scoate in evidență drumul ascendent al acestui 
permanentele căutări ale antrenorilor pentru găsirea 
îmbinare a spectacolului cu eficacitatea, dă senzația 
a adus o echilibrare a valorilor eșalonului superior.

.4tit de puternică este senzația nivelării forțelor, 
tu! oricărui meci devine imprevizibil (Excepție fac doar partidele 
in care evoluează echipa noastră de tineret, care fără un stil pro
priu. cu o componentă eterogenă si cu cîteva vedete lipsite de au
tenticitate. nu poate emite pretenții în nici o împrejurare).

Fără îndoială, apartenența primei reprezentative a României 
la acest grup al valorilor reale este acum un lucru cert, indiferent 
de rezultatele ulterioare din această puternică dispută. Schimbările 
in bine survenite în jocul său (deplasare rapidă în atac, un mai 
hun simț al porții și o mai mare mobilitate în apărare), omogeni
tatea superioară a echipei, in ciuda faptului că îi lipsesc cîteva 
din principalele valori — toate acestea au darul sa genereze încre
derea că handbalul nostru poate juca — 
— un rol mai important decît cel -avut 
din R. F. a Germaniei și Olanda

Revenind la echilibrul valoric se

UN NOU CANDIDAT LA POSTUL 
DE PREȘEDINTE AL U.E.F.A.

Denis Follows, secretarul fede
rației engleze de fotbal, a fost de
semnat drept candidat la postul 
de președinte al U.E.F.A. în vîrstă 
de 61 de ani, Denis Follows deține 
postul de secretar al federației en
gleze din anul 1962. După cum se 
știe, postul de președinte al 
U.E.F.A. a devenit vacant ca ur
mare a decesului, în luna iulie a 
acestui an, a lui Gustav Wiederkehr. 
Reamintim că la această funcție 
mai candidează și Artemio Franchi 
(Italia).

PARTOS SINGUR IN FRUNTEA
Stopat, temporar, de înfrîngerea 

suferită de Partos, Theodor Ghițes- 
cu a revenit — prin două victorii 
consecutive (în rundele a 5-a și a 
6-a) — în plutonul aspiranților la 
titlu. Joi dimineața el a cîștigat 
printr-un joc strategic superior 
partida neterminată cu Bondoc. In
teresant de remarcat că, înainte de 
întrerupere, maestrul internațional 
îi propusese remiză 
său, pe care acesta a refuzat-o. Ce
lelalte rezultate : Griinberg — Vais- 
man 1—0, Bondoc — Mititelu 0—1, 
Rotariu — Stihă 1—0, Dăneț — Ghiz
davu >/2—'/î- Aceasta din urmă me
rită cîteva cuvinte de comentariu.

Nu este un secret pentru nimeni 
că Dumitru Ghizdavu a abordat a- 
ceastă finală cu dorința vădită de 
a ieși campion. Ambiție, altminteri, 
justificată, dacă punem în balanță -. 
talentul și pregătirea lui, erudiția 
teoretică, experiența acumulată în 
întîlnirile internaționale, jocul bun 
prestaț la Olimpiada de Ia Skoplje 
și la turneul de la Niș, unde a 
concurat, pînă la ultima rundă, la 
primul loc. Și totuși, în ciuda aces
tor virtuți evidente, Ghizdavu nu 
reușește să se dezbare de un rău 
obicei, însușit încă de pe vremea 
cînd era junior : proasta gospodă
rire a timpului de gîndire. în prima 
rundă, de pildă, la partida 
Nacht, el a stat 20 de minute 
fața tablei, ca să < 
1. a3 ! Iar cu Dăneț a 
proape o oră pentru... 
început. Atunci cînd 
bine timpul, Ghizdavu 
zări remarcabile, cum a fost victoria 
din runda a 3-a, la Ungureanu, un 
model de exploatare a lipsei unui 
plan și tempourile pierdute de că
tre adversar :

ap Ararea sicilia?
Alb : Ghizdavu L

cu 
în 

deschidă cu... 
i consumat a-

3 mutări de 
I își planifică 
t obține reali-

CÎSTIGĂ DERBYUL»
a campionatu- 

desfășurat
primele două 
Fortuna 
de gazde 

repriza secundă

în etapa a XlV-a 
lui vest-german s-a 
tida derby, dintre 
clasate : Bșyern — 
seldorf, cîștigată 
3—2, după ce în 
oaspeții conduceau la un moment 
dat cu 2—0 I Pentru Bayern primul 
gol l-a marcat Miiller, apoi Becken
bauer a egalat și tot el a înscris 
golul victoriei.

în urma acestui rezultat, forma
ția bavareză conduce din nou de
tașat avînd 23 p., fiind urmată de 
Fortuna Dusseldorf cu 19 p. și F.C. 
Kbln cu 18 p.

Alte rezultate ale etapei : Wup- 
pertaler S.V. — VfB Stuttgart 4—0, 
Hertha — M.S.V. Duisburg 0—0. 
F. C. Koln — Eintracht Frankfurt 
3—1, Schalke 04 — Borussia 2—2.

1. e4 că, 2. Cf3 Cc«. 3. d4 c JL 4 
C:d4 Db6 ? (Această mutare, prri 
care negrul caută să-$i scoată par
tenerul din teorie, este doar • pier
dere de timp), 5. 03 CTS. <- CeZ 
e6, 7. a3 a6.’ 8. Ne3 Det. S. 14 *i. 
10. Nd3 b5, 11. •—« Xb 
inconsecvență 
grului. După c 
la b7 este locu a. »-
cestui nebun). 13. Df3 \>7. 11 T>el 
M. ÎL Cal Cd7 IV DU lăl M. 
a :b3 Ca5 ? (Permite afbaM 1 
cîștige un temoo foarte ~t> 
17. Cb«5 ! C*6. 18. Ciă Ne» 
nul se întoarce pe ci.— ? si d- 
a plecat : al patrulea timp i 
pe distanța a 18 mutări 3 19. Rhl 
Cd*. 20. Cel Cc5. 21. N:c5 D:c5. 22. 
e5 d5, 23. Ce3 (Nu mergea 23. Cd6 
N:d6, 24. e:d6 D:d6, 25. S Ta? ' ș: 
negrul respinge atacul rămirmd cu 
un pion în plus). 23— g6. 24. Cg4 
D:a3 (Albul nu se sinchisește de 
pierderea acestui pion, avînd drept 
compensație un atac foarte p ' 
la rege), 25. Dh6 ! (împiedică roca
da, ceea ce se va dovedi decisiv) 
25... Nf8 ? (Orice afară de această 
mutare care abandonează cîmpul 
nevralgic f6 și trimite regele negru 
într-un trist exod). 26. Cf6+Rd8 27. 
Dh4 Ne7. 28. Tdl Ta7. 29. c4 ! Td7. 
30. c:d5 T:d5, 31. Ne4 T:dl. 32.
T:dl4-, Rc7, 33. Ddl Td3 ? (Pierde 
imediat, dar oricum poziția 
era fără speranță) 33. Tal ! 
ma nu mai are cîmpuri de 
gere. Negrul este forțat să
piesă) . 33.. Nb4, 34. Dgl Nc5. 35. 
T:a3 N:gl, 36. R:gl și după cîteva 
mutări Ungureanu a cedat.

Runda a 7-a, desfășurată aseară, 
a fost dominată de partida Ghinda Valeria CHîCSE

O fază obișnuită. Gerd Miiller, față in față cu
chează un nou gol pentru echipa sa. Bayern Munchen. așa ct^m s-a 

tîmplat și in partida derby, cu Fortuna Dusseldorf

INCA 15 MECIURI PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ANULUI
că în cele mai 
se joacă fotbal 

(exceptîndu-le pe cele scandinave) 
campionatele se află în plină des
fășurare, activitatea soccerului in
ternational se diminuează din ce 
în ce. Mai sînt de disputat, la 29 
noiembrie și la 13 decembrie, jocu
rile celui de al treilea tur al „Cupei 
U.E.F.A.", o partidă amicală și 14 
meciuri oficiale in cadrul prelimi
nariilor C.M. 1974.

în Europa, acolo unde — în mod 
obișnuit — există cea mai intensă 
și mai organizată activitate, se vor 
mai juca doar două partide oficiale: 
meciul de sîmbătă, de la La Va
leria, dintre formațiile Maltei și 
Austriei, în cadrul primei grupe

în ciuda faptului 
multe țări în care

europene a preliminariilor și jocul 
de la 10 decembrie, dintre Turcia 
și Luxemburg, în grupa a doua, 
în rest, pauză pînă la 13 ianuarie, 
cînd e programată prima întîlnire 
a anului 1973: Italia — Turcia.

Pentru a completa programul 
armai fi de menționat și întîlnirea 
amicală pe care selecționata țării 
noastre o va susține, la 20 decem
brie, la Tel Aviv, contra selecțio
natei Israelului.

Mai intensă este activitatea ofi
cială în regiunea Americii Cen
trale și a Mării Caraibelor. Asta, 
firește, datorită timpului care per
mite organizarea meciurilor de fot
bal în bune condiții tocmai în a- 
ceastă perioadă. Astfel, la 3 și la

10 decembrie se vor disputa par
tidele tur-retur Guatemala — Sal
vador și Honduras — Costa Rica. 
Alte meciuri în aceeași regiune : 
Surinam — Trinidad (26 și 30 no
iembrie), Antigua — Surinam (3 
17 decembrie).

Patru jocuri vor avea loc și 
Africa : la 8 și la 17 decembrie 
vor întîlni selecționatele R. A.
gipt și Tunisiei, iar la 25 noiem
brie și 3 decembrie cele ale Tan
zaniei și Etiopiei.

In America de Sud, al doilea 
continent al fotbalului, activitatea 
internațională oficială va fi reluată 
abia la 31 martie 1973, o dată cu 
meciul Venezuela — Peru.

Și
în
se
E-

odihnă, 
mii ne 

program : 
Ungaria—România — 

; OR A 18.14 : R. D. Ger- 
lugosLaiia : ORA

România—I.R.S.S. (in 
ele-riziunea va 

iza a

ORA 17 
tinerel 
7130.

CLASAMENT

naște întrebarea 
determinat ? *O analiză simplă ar putea motiva aceasta 
trurturarea formației campioană mondială, reprezentativa R. D Ger
mane. intr-un moment în care celelalte echipe au lîjuns la apogeu. 
Este adevărat că team-ul lui Hans Becker trebuia să ajungă la 
momentul cînd din acel mecanism fin, creat și asamblat de-a lun- 
crul a f>—7 ani. aveau să dispară cîteva piese de bază. După cam
pionatul mondial din Olanda. Kretzschmar. Winkler și Koch s-au 
retras (ultimele două definitiv) lăsînd goluri greu de acoperit în- 
țr-un 
reală.
gări ei 
mer ea 
bahil, _ __ ... ___  _____  __ .
teza râ echipa R. D Germană ar fi rămas intactă, era firesc să se 
producă această nivelare snre vîrful piramidei.

..Trofeul Caruați" reprezintă, deci, un moment de răscruce., 
clira rorrrunării forțelor in handbalul feminin. Cine Va profita de 
această conjunctură favorabilă ? Desigur, acele echipe care vor 
vutea să-și continue mai bine opera de desăvîrșire a formei in 
antil care ne mai desparte de campionatul lumii, programat în 
decembrie 1973. in Iugoslavia.

TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX

concur; 
al patinaj ritezi. Ia care 

rrirî s: sportive din 
R. F- a Germaniei. 
Oe 1 am m. pe pri- 

Carderul Jan Bazen. 
S3. La fqninin. pe 
scria a rwentt pa- 

Sv’vîa Burka cu
: T.: ia. Favorita cursei, vest-

MINI-INTERVIU
-ar place să am o viață 
Găsesc că e normal să 
:i țața dorințelor publi- 
a face parte din meseria 
mi-am ales-o De altfel, 

este toată viața mea : dacă 
:-.~u-aeacă pe stadion, entu- 

armul ~.c tace să merg departe; 
simt rece, nu găsesc inspi

rație St nu-mi place Să ioc prost". 
a declarat cunoscutul Johann Cruyff 
unui ziarist de la „France Football", 
care l-a mai întrebat:

— Cit lucrați pe zi ?.
— Împreună cu antrenorul meu, 
vaci ți cu colegii mei muncim 

-e r“ săptămînă. Trecem totul 
re: ■ :ă ; condiție fizică viteză, 
colectiv. Mereu este cite ceva 

perfecționat In ceea c& mă 
pește. trebuie sg ajung la un 
superior cu capul.

— Care întrebare nu doriți 
vi se pună ?

CU CRUYFF
— „De ce joci prost ?‘
— Și vi se adresează
— Din fericire, foarte
— Ce alte sporturi vă plac ?
— Ten'sul ți baseball-ul De alt

fel. am făcut parte din echipa de 
baseball a Olandei cu 10 ani în 
urmă. Am abandonat acest sport 
pentru că a trebuit să aleg intre 
el ți fot hal.

— Care este cea mai 
amintire sportivă a dv. ?

— Sînt două : „Balonul 
primit în 1971 șf ultimul 
lui Ajax. cînd am cîștigat
natul și Cupa Olandei. Cupa cam
pionilor europeni și 
tinentală. Păcat că 
mite să participăm 
competiții europene 
vea dreptul. Le-am 
amindouă !

S-a născut la Budapesta, 
24 aprilie 1948. Are 2.05 
și 98 de kg. Jcacă polc 
la vîrstă de 10 ani și e 
fiul celebrului internațional 
cu același nume. Istvăn Szi
vos, component al echipei 
care a cucerit titlul olimpic 
în 1952, la Helsinki Face par
te din clubul O.S.C. Buda
pesta (antrenor: fostul inter
național hlihâly Mayer),, re
centă cîștigătoare a campio
natului .național din Ungaria 
A debufat in echipa repre
zentativa la lirsta de 19 
ani. susținînd pînă în pre
zent 112 meciuri internațio
nale. A făcut parte din na
ționala Ungariei clasată pe 
locul III la J.O. de la Ciuțlad 

Mexico și locul II la J.O. 
la Munchen. Actualmen- 

este student în ultimul an 
Facultății de medicină din

să

Cupa intercon- 
nu ni se per
la cele două 

la care am
fi cucerit

a-
pe

ȘTIRI • REZULTATE
• Au continuat meciurile din ca

dru! campionatului brazilian de fot
bal. La Recife, echipa F. C. San
tos, cu celebrul Pele în formație, a 
învins cu scorul de 4—2 pe Santa 
Cruz. Pele a înscris două goluri. în 
prezența unei asistențe record, la Rio 
de Janeiro s-a disputat partida din
tre Botafogo și Fluminense. La ca
pătul unui joc echilibrat, fotbaliștii 
de la Botafogo au terminat învingă
tori cu scorul de 2-1. Golul victo
riei a fost .marcat de cunoscutul in
ternațional Jairzinlio. în celelalte 
meciuri disputate s-aqi înregistrat 
următoarele rezultate : Palmeiras— 
America Minas 2—1 ; Cruzeiro Belo 
Horizonte—Curitiba 3—2 ; Gremio 
Porto Alegre— Flamengo Rio 1—0 ; 
Remo Belenț—Brasil Maceio 1—1 : 
Vasco da Gama—Portuguesa 3—1.

• în meci rejucare, contînd pen
tru optimile de finală ale „Cupei

- ligii engleze",
învins cu s.___ _____ _
Leeds United, deținătoarea 

a

aechipa Liverpool 
scorul de 1-0 formația 

„Cupei 
fost în-Angliei" Golul victoriei 

scris de Kevin Keegan.
• Rezultate înregistrate in 

12-a a campionatului bulgar 
bal : Levski Spartak Sofia—Lokomo
tiv Plovdiv 2—1 S Lokomotiv Sofia — 
Beroe Stara Zagora 2 -0 j Akademik 
Sofia- Botev Vrața 1—0 ; Cărno 
More Varna—Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia 1—3 • Etîr Tîrnovo—Sla
via Sofia ’ ’ , _
Varna 0—0 ; . Volov 
moreț Burgas 1—1 j 
Dunav Ruse 1—0 ;
Spartak
1. — Ț.S.K.A. — 17 p; 2. — Akade
mik Sofia — 16 p; 3. — Lokomotiv 
Plovdiv — 15 p.

etapa a 
de fot-

Pernik—Spartak
Șumen—Cerno-

Laskov lambol— 
Trakia Plovdiv— 

Pleven 2—0. Clasament :

1—1 !

Turneul internațional de tenis de la 
Buenos Aires a continuat cu disputarea 
primelor partide din turul trei. în proba 
de simplu bărbați, jucătorul indian 
Singh l-a învins cu 2—6, 7—6, 6—3, 2—6 
6—3 pe australianul Phillips Moore, iar 
chilianul Jaime Fillol a dispus cu 7—6, 
6—0, 6—2 de argentinianul Hector Ro
mani. Alte rezultate : simplu femei :
Helga Niessen (R.F. a Germaniei)—Ana 
Arias (Argentina) 6—3, 6—2 : Fiorella
Bonicelli (Uruguay)—Beatriz Arauio 
(Argentina) 7—6, 5—7, 6—1 : Dublu băr
bați: Fillol, Pinto Bravo (Chile)— Aubone, 
Escrlbane (Argentina) 6—1. 6—1: Phillips 
Moore (Australia), Molina (Columbia) — 
Mujica, Prats (Argentina) 6—i, 5—7, 
6—2.

Ciclistă italiancă Maria Cressari 
a sosit 
efectua 
rîre a 
deținut
(Luxemburg) cu performanța de 

41,347 km.
Este pentru prima oară în istoria 

ciclismului mondial cînd o femeie 
va efectua o tentativă de corectare 
a recordului lumii pe pista velo
dromului olimpic din capitala Me
xicului.

JIM HEUGA - ANTRENOR
NEW

Schiorul 
a fost unul dintre cei
ciați slalomiști ai tării sale, a fost 
numit antrenorul echipei S U A. El 
se va ocupa de pregătirile schio
rilor alpini. Heuga este în vîrstă 
de 29 de ani și locuiește la Lake 
Tahoe. La Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck el a cîștigat medalia de 
bronz în proba de slalom special.

Istvăn Szivos ne dovedește (a 
cîta oară?) că și în materie de 
sport... așchia nu sare departe 
de trunchi ..Pișta’*, cum îl nu
mesc colegii din echipa medici
lor budapestani, cea mai popu
lară din campionatul Ungariei, 
a moștenit majoritatea calități
lor tatălui său, care în urmă cu 
20 de ani era una din gloriile 
polo-ului mondial. La acestea 
se adaugă gabaritul -său impre
sionant, care nu de puține ori 
a stat în atenția antrenorilor 
de baschet, și care îi conferă 
titlul de cel mai înalt jucător 
de polo de pe glob.

Pivotul O.S.C.-ului și al selec
ționatei maghiare este cea mai 
reprezentativă figură a noii ge
nerații din școala polo-ului un
gar. Dotat cu multă îndemînare 
și o priză la balon pe care o 
invidiază cei mai tehnici jucă
tori din țara sa (și nu numai 
ei). Istvan este omul pe care 
foarte puțini fundași ai forma
țiilor de pe continent se pot 
mîndri că au putut să-l anihi
leze. De obicei, o echipă care 
jbacă împotriva lui Szivos este 
obligată să folosească zona pen-

tru a reduce la maximum efica
citatea sa. Dar nu o dată ne-am 
convins, în meciurile internațio
nale urmărite în ultima vreme, 
că rareori se întîmplâ ca Szivos 
să nu găsească posibilitatea de 
a lua o acțiune pe cont propriu 
sau de a atrage asupra sa doi- 
trei adversari și a crea conco
mitent coechipierilor situații 
bune de a marca. Majoritatea 
golurilor pe care Ie înscrie acest 
poloist sînt urmarea unor re
luări din voie ; gabaritul și an
vergura brațelor sale îi permit 
să domine cu ușurință pe apă
rători, să se înalte viguros dea
supra tuturor adversarilor și 
să facă inutile intervențiile por
tarilor.

în campionatul țării-vecine, 
recent încheiat, ca și în partidele 
din preliminariile sau semifina
lele C.C.E. de la Atena, Szivos a 
fost unul dintre principalii 
puncheuri ai formației O.S.C., 
care candidează în acest an cu 
șanse sporite la cucerirea Cupei 
campionilor europeni.
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