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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCUJ 9

ÎN PIEȚE Șl MAGAZINE BUCUREȘTENE
Ne-am obișnuit să-l intilnim pretutindeni pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, prezent permanent în mijlocul poporului, discutind de 
la om la om cu cetățenii, ascultind cu atenție părerile lor, stilul 
propriu activității conducătorului partidului și statului nostru intru- 
chipînd exemplul celui mai profund democratism, mărturie grăi
toare a faptului că la treburile țârii participă întreaga noastră 
națiune.

Acest dialog neîntrerupt cu cei ce făuresc destinele țării s-a 
desfășurat ieri în contextul unui eveniment cu profunde și pozi
tive implicații pentru fiecare om al muncii : prima zi a aplicării 
Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale și Consiliului de 
Miniștri, privind noile măsuri pentru progresul economic și social 
al țării noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a e- 
fectuat ieri o vizită de lucru in pie
țele și magazinele bucureștene, la 
expoziția noilor produse alimentare 
care vor urma să fie Puse la dispo
ziția populației.

O vizită de lucru care a fost con
sacrată totodată constatării la fața 
locului a modului cum se aplică din 
primele ore Hotărîrea C.C. al P.C.R., 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale și Consiliului de 
Miniștri, cum înțeleg organele de 
partid și de stat să acționeze cu 
promptitudine în spiritul sarcinilor 
trasate la ședința comună de secre
tarul general al partidului, precum 
și acum o lună și jumătate, cu pri
lejul examinării piețelor și complexe
lor comerciale ale Capitalei, în ceea 
ce privește îmbunătățirea aprovizionă
rii și deservirii populației.

Cetățenii salută cu multă bucurie 
Pe Secretarul general al partidului, 
subliniind că fiecare vizită a sa prin 
piețele orașului și în magazine deter
mină noi îmbunătățiri în aprovizio
nare și în desfacerea produselor.

Intr-adevăr, atît în magazine, cît 
si în piețe, cumpărătorii găsesc sor
timente variate de mărfuri agro-aii- 
mentare, legume și fructe de sezon.

‘CETĂȚENII PATRIEI PRIMESC CU VIU INTERES 
Șl UNANIMĂ APROBARE NOILE MĂSURI 

PENTRU PROGRESUL ECONOMIC Șl SOCIAL
întreaga țarâ, a luat cunoștință de ședința co

mună a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale și a Consiliului de Miniștri, desfășurată in 
cursul zilei de vineri, in cadrul căreia au fost adop
tate importante hotăriri, ce se înscriu organic in 
complexul de măsuri elaborate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale pariidului, de 
dezvoltare, pe toate planurile, a vieții noastre eco
nomice, sociale și politice care să asigure un pro
gres multilateral al țării, creșterea continuă o nive
lului de trai al oamenilor muncii.

Hotârîrile luate cu privire la majorarea prețurilor 
la contractarea animalelor și a celor de desfacere 
cu amănuntul la carne și produse din carne, precum 
și majorarea, in cursul acestui an, a salariilor și

compensarea cheltuielilor determinate de modificarea 
unor prețuri reflectă grija deosebită pe care 
partidul și statul nostru o acordă îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale poporului, valorificării superi
oare a resurselor economiei agrare a țârii și sint 
menite să răsplătească activitatea plina de dăruire 
a oamenilor muncii,- beneficiarii direcți ai efortu
rilor creatoare in domeniul producției materiale, al 
progreselor înregistrate în dezvoltarea economică.

Cetățenii patriei noastre primesc cu cel mai viu 
interes și unanimă aprobare recenta Hotărire, pentru 
că fiecare dintre noi știm prea bine că măsurile 
care se iau de către partid și guvern au un țel 
unic — progresul neîntrerupt al țării, creșterea 
bunăstării întregului popor.

EFICIENȚĂ PE DRUMUL
BUNEI STĂRI GENERALE
întotdeauna am simțit din plin 

răspunderea pe care o avem noi toți, 
cei ce reprezentăm România Socia
listă, în dificilele confruntări .sportive 
internaționale. Totodată am trăit cu 
regularitate, departe de țară, bucu
ria de a constata respectul și admi
rația pe care le stîrnesc realizările 
harnicului nostru popor în diferite 
colțuri ale lumii.

Recentele lucrări ale ședinței co- 
^g'mune a Comitetului Central al P.C.R., 

a Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale și a Consiliu
lui de Miniștri dovedesc, odată în 
plus, înțelegerea cu care conducerea 
superioară de partid și de stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu personal, 
o manifestă pentru ridicarea echili
brată, proporțională, a nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii. Am 
convingerea că măsurile adoptate cu 
acest prilej vor reorezenta un mii- 
loc eficient de progres pe această 
cale. Sporul de venituri de 1,5 mi
liarde de lei al oamenilor muncii de 
la sate, veniturile suplimentare în 
valoare de .6,5 miliarde la nivelul u- 
nuj an, pentru salariați, rezultate prin 
actuala majorare constituie o certă 
garanție a 
ridicare a 
viată.

accelerării procesului de 
standardului general ds

Atît eu, cît Si handbaliștii frun
tași, aflați în plină perioadă de pre
gătire pentru viitoarele și dificilele 
confruntări internaționale din această 
toamnă și din primele luni ale anu
lui viitor, ne bucurăm de condițiuni 
de pregătire excelente și sîntem pe 
deplin conștienți că ele ne sînt ofe
rite, prin grija părintească a parti
dului, de clasa muncitoare, de țără
nimea muncitoare, de intelectualita
tea noastră.

prof. NICOLAE NEDEF
antrenor emerit

ÎN TURNEUL DE POLO DIN CAPITALA

AZI, FINALĂ ROMÂNIĂ-UNGARIA
In reuniunea de ieri: România a întrecut Polonia cu 8 — 2, iar Ungă'a

a învins Olanda cu 3 — 2

Turneul internațional de polo 
din Capitală dotat cu „Cupa orașului 
București'’ a ajuns în faza decisivă 
Astăzi, vom avea prilejul de a ur
mări marea finală România — Unga
ria în care tricolorii întîlnesc sin

CLASAMENT

1. 
2.
3.
4.
5.

România
Ungaria 
Olanda 
Spania 
Polonia

3 3 0 0 22— 6 6
3 3 0 0 16— 4 6
4 2 0 2 20—13 4
3 0 0 3
3 0 0 3

4— 17 0
5— 27 C

PROGRAMUL DE AZI :

Bazinul Dinamo. ora 10 Olan-
da — România juniori ; ora 11 :
Polonia — Spania ora 12 : Ro-
mânia — Ungaria.

gura echipă din lume care nu a 
cunoscut înfrîngerea în ultimii doi 
ani. Reprezentanții noștri au o șansă 
în plus față fie adversarii lor pen
tru a cîștiga competiția, întrucît la 
egalitate de puncte, în cazul unui 
rezultat egal în partida de azi, go

Ia halele „Traian" și „Obor", carnea 
și preparatele din carne. păsările, 
produsele lactate sint în cantități în
destulătoare, iar cumpărătorii sint 
serviți operativ. De asemenea, la stan
durile și tonetele comerțului de stat 
și cooperatist, ale producătorilor in
dividuali se remarcă abundență de 
legume, zarzavaturi, fructe. Mercurit- 
luj este afișat Ia Ioc vizibil si pre
țurile sint mai scăzute, in raport cu 
zilele precedente. Aceeași imagine o- 
feră și supermagazinul din Piața t - 
nirii, a cărui bună aprovizionare a- 
trage un mare număr de cumpără
tori. In aceste locuri, ca și în multe 
altele, se simte mina bunului gospo
dar. Magazinul „Fortuna", in pofida 
caracterului său reprezentativ vi a 
prestigiului cîștigat pe drept cuviut 
datorită bogăției de produse, se în
fățișează de data aceasta cu minu
suri, prezentînd doar un sortiment re- 
strîns de legume. Exprimîndu-si ne
mulțumirea pentru această stare de 
lucruri, tovarășul Nicolae Ceausescu 
cere să se ia pe loc măsurile de a- 
provizionare corespunzătoare a ma
gazinului.

La fiecare loc vizitat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează des
pre cantitățile de mărfuri primite la

SATISFACȚIE
Șl DEPLINA APROBARE!
Am aflat mai întîi de la televizor, 

iar sîmbătă dimineața din ziare, des
pre ședința comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
man, a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri.

Atît eu cît și colegii mei de la 
Universitate, am primit cu multă sa
tisfacție măsurile adoptate în cadru! 
acestei ședințe, socotindu-le de mare 
importanță pentru dezvoltarea ur.ui 
sector vital al economiei statului r.:-- 
tril, producția de carne si lapte. îna
inte de toate, văd In aceste rr.ă-ur: o 
mai bună cointeresare a producăto
rilor agricoli, o dovadă concretă a 
alianței dintre clasa muncitoare s: 
țărănime, a spiritului de întrajuto
rare ce caracterizează relațiile din 
societatea noastră socialistă. D:pâ 
cum bine sublinia tovarășul Ni.slae 
Ceaușescu în cuvîntarea rostită ca
drul ședinței de vineri, aceste fi
suri reprezintă expres ta precrcoă.-.i 
partidului și statului pentru dez, ci
tarea în ritm înalt a întregii eco
nomii, pentru asigurarea unui eenl- 
libru corespunzător și a unei un.tă’.i 
între diferitele sectoare de activitate 
ale economiei naționale. Spre a răs
punde grijii partidului si stătu?-; 
ridicare a nivelului de trai, ce de
curge din sporirea salariilor unei - :- 
măr de aproape 44 milioane persoa
ne. consider că noi, antrenorii 
profesorii de educație flâ â. trec 
să muncim cu eforturi sporite. : ■ 
pasiune Și competență, spre a r.e în
cadra in efortul general ai țării, 
a da mișcării soortfve din țara noas
tră tineri de nădejde. bine p-ezî : 
profesional, capabili să apere cu rin 
ste culorile patriei în confruntările 
interne și international»

prof. MARIA RAiCU
Universitatea Timișoara

laverajul net superior al romă.-.;... 
va fi decisiv.

Pentru prima reprezentativă a Ro
mâniei, singura problemă ce se p- -- 
înaintea partidei sale cu Polonia;: 
doar cea a scorului cu care a ea 
să-și asigure cea de a treia victo
rie consecutivă, o diferență care 
să-i permită trecerea pe primul loc 
în clasament Ca și in meciul pre
cedent, tricolorii au hiat un start 
rapid (3—0), concretizînd cîteva ac
țiuni vijelioase, care au făcut pur 
și simplu mat apărarea adversă. Se 
pare însă că asemenea diferențe pe 
tabela de marcaj nu sint stimulat:-. ? 
pentru reprezentanții noștri. Tttce- 
pînd din repriza secundă. In dorin
ța avidă de a se remarca cu orice 
preț, ej și-au permis fel de fel 
acțiuni fanteziste, nu s-au mai c;~- 
centrat suficient în momentele pa
selor decisive, sau ale șuturilor la 
poartă din apropiere, dînd posibilita
te polonezilor să-și mai tragă sufle
tul.

Meciul a avut si în continuare un 
sens unic ; din păcate greșelile unor 
poloiști români (Claudiu Rusu a 
„excelat" în această privință) au 

primele ore ale dimineții, dacă sînt 
suficiente produse.

Adresîndu-se în repetate rînduri 
cetățenilor, secretarul general al par
tidului îi întreabă dacă sint mulțu
miți de aprovizionare, le solicită pă
rerea în legătură cu recentele mă
suri.

Intilnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu cetățenii Capitalei în 
cadrul vizitei sale de lucru a prile
juit abordarea si altor aspecte ale 
creșterii nivelului de trai, între care 
dezvoltarea construcției de locuințe, 
domeniu unde se prevede numai pen
tru București realizarea, in 1973, a 
28 000 de apartamente.

Pretutindeni in timpul vizitei, con
ducătorul partidului și statului nostru 
subliniază cu pregnanță necesitatea 
îmbunătățirii neîncetate a aprovizio
nării populației cu produse agro-ăli- 
mentare. a activității comerciale în 
general, a desfacerii civilizate a pro
duselor alimentare. Secretarul gene
ral indică factorilor de răspundere de 
la Consiliul municipal, din comerț să 
acorde maximum de atenție aprovizio
nării ritmice a magazinelor si pie
țelor. pentru a se reduce la minimum 
timpul necesar cumpărăturilor.

LTtimul obiectiv al vizitei îl con
stituie expoziția care reunește pro
dusele noi realizate de industria ali
mentară.

întreaga vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a reprezentat in 
fapt o adevărată consfătuire de lu
cru. al cărui cadru de desfășu
rare a fost însă si viața. Dia
logurile cu muncitori și țărani, 
gospodine și pensionari. tineri si 
virstnici, cu specialiști și factori de 
răspundere din agricultură, industria 
alimentară si comerț, cu gospodarii 
Capitalei' au demonstrat adeziunea 
maselor la politica partidului, apro
barea deplină a recentelor măsuri, 
hotărîrea de a le realiza neabătut in 
interesul societății noastre socialiste, 
pentru progresul si prosperitatea 
patriei.

,,CUPA DUNĂRII" LA HALTERE - JUNIORI

BENEFICIARI,
TOȚI CETĂȚENII Două medalii de bronz

pentru echipa României
cucerite de Sergiu Apostol

TĂRII!
Ca cetățean și sportiv fruntaș al 

țării noastre, am încercat un senti
ment de satisfacție cînd, sîmbătă 
dimineața, am citit în presă materia
lele legate de măsurile adoptate în

pentru câ încă o 
ns de clarviziunea 
de partid și gu

mai tx 
chlse

cadrul ședinței 
tului Central al 
lui Suprem al 
mice și Sociale 
Miniștri.

Sînt mindru 
dată m-am conv 
măsurilor luate 
vem pentru progresul economic ge
nerai a! țârii. Asemenea măsuri 
se risfring asupra tuturor cetățe
nilor țârii iar noi. ca sportivi frun- 

iții mereu 
ind deș
ii a ne 

în aces: 
lei cu ae-

comune a Corni te- 
P C.R., a Consiliu- 
Dezvoltării Econo- 
și a Consiliului de

te. a iz ou ca.
;.vâ de performanță, 
nene; cu succes studiile 
de științe juridice d;a

ca 
sâ

De aceea, i 
â n umai prin 
n tnedeul ura 
aL și m unccn 

nu. 
*ea]

ClAUEXU RUSU

al la po.o

Prima acțiune decisivă — primul gal Adrian Scherwan fa juta 
imparabU, ăeschizind scorul ia partida România — Polonia (t—2).

privat ia cele din urmă prima na- 

mai categoric, pe măsura diferen
ței de valoare dintre cele două se
lecționate. Scor final : &—2 (3—«. 1—1.
2—1. 2—0.) Au înscris : D. Popescu 
(3). Scberwan, Lazăr. V. Bus. CL 
Rusu 'din s.nJ și Nlastasiu (4 m) 
pen-.ru români, respectiv, Samora j 
ți Bednarski (s.n.) pentru polonezi. 
Bun arbitrajul lui Nikola Exerov 
• Bulgaria).

în partida jucată împotriva selec
ționatei spaniole, juniorii români au 
făcut cel mai slab meci din acest
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PENTATLON Șl DECATLON

<) p.ccbifă inedită la pentatlon: campioana la săritura în înălțime, Cornelia Popescu. Participînd h.c., ea 
are cel mal bun punctaj după prima zi. Foto : V. BAGEAC

Ieri, pe Stadionul Republicii din 
Capitală au început întrecerile din 
cadrai campionatelor naționale de 
decatlon și pentatlon. Debutînd pe 
’ căldură toridă și încheiate seara, 
pe răcoare, probele din prima zi au 

*zcos la iveală cîteva aspecte ine
dite.

Astfel, în absența cunoscutelor 
protagoniste ale probei de pen
tatlon, campioanele țării la senioa
re și junioare. Elena Vintilă si, 
respectiv. Anca Hoinărescu. în 
fruntea clasamentului s-au instalat 
două... .săritoare în înălțime : Cor
nelie. Fopeseu și Erica Teodorescu, 
Numai, că prima concurează HC, 
întrucît problema transferului ei la 
clubul Dinamo n-a fost încă aviza
tă favorabil. De -ce acest aflux al 
săritoarelor la înălțime ? Eveline 
Ghimpu ne spune că concursul de 
ieri a prilejuit Corneliei Popescu și 
Ericăi Teodorescu repetiția genera

CONSTANȚA, 14 (prin telefon). — 
In ziua a doua a „Cupei Dunării ” la 
haltere pentru juniori — la cate
goriile semimijlocie și mijlocie — 
succesele sportivilor români in cu
cerirea medaliilor nu au mai fos; 
atît de fructuoase ca în prima zi. 
cînd reprezentanții noștri au câști
gat patru medalii. Singurele me
dalii — două de bronz — au fost 
obținute de Sergiu Apostol, la ca
tegoria semimijlocie — stilul smuls 
— cu 117,5 kg și ia „total" — 265 

Este foarte adevarat. insă, că 
halterofilul român s-ar fi putut si
tua pe un loc mai bun dacă an:re- 
Dorii săi ar fi fost mai curajoși 
l-ar fi îndrumai sâ imre la o greu- 
tate mai mare la „smuls". La _a- 
runcal". cu 147.5 kg. el a ocupat lo
cul al patrulea, ia schimb. cu 265 
kg. ta -total", s-a situai pe poziția 
a treia da numai 25 kg de cel de-a! 
doilea clasat), rea.;end și norma de 
maestru al sportului.

Ca șt in prima zi. întrecerile au 
fost dominate de sportivii maghiari 
și bulgari. La ora cînd relatăm. 
competiția cxthnuă la categoriile 
semigrea și grea. Iată rezultatele pri-

turneu $1 au pierdut cu 1—5 (0—2, 
0—1. 0—L 1—1). Chiar din prima re
priză. portare! Spinu, care nu a mai 
apărat în acest turneu, a primit două 
goluri copilărești, care au demobi
lizat ir.treaga formație. Reprezentan
ții noștri au comis în continuare nu
meroase greșeli, unele chiar de inad
misibilă necunoaștere a regulamentu
lui (Freund), permîtind echipei ibe-

Adrion VASIUU

(Continuare în pag. a 4-aj- 

lă pentru campionatele naționale 
de săptămîna viitoare. Deci, pen
tatlonul poate fi și un concurs... 
intermedia.- I

Decatlonul anunță după primele 
5 probe disputat^ ieri o luptă foar
te dîrză pentru mtîietate între cei 
doi fâvoriți, clujeanul. Vasile Bog
dan. deținătorul recordului națio
nal (7 841 p) și Andrei Șepci 
(Steaua). Evoluția punctajului i-a 
fost favorabilă clujeanului după 
primele trei probe (100 m, lungime 
și greutate), iar un neașteptat eșec 
la săritura în înălțime (unde n-a 
reușit decît 1,83 m, în timp ce 
Șepci a trecut ștacheta înălțată la 
2.04 m) l-a handicapat serios pe 
Bogdan. în acest context. duelul 
lor direct din ultima serie a pro
bei de 400 m a pasionat, elevul 
prof. Arnăut reușind, în cele din 
urmă, să mai reHucă din diferența 
cu care reprezentantul clubului 

milor clasați : CATEGORIA SEMI
MIJLOCIE — stilul smuls : 1. To- 
lev (Bulgaria) 122.5 kg. 2. Rad- 
schinski (R. F. Germania) 120 kg. 3. 
Apostol (România) 117,5 kg ; stilul 
aruncat : 1. Szladovics (Ungaria) 
1523 kg. 2. Gibley (Austria) 150 kg, 
3. Tolev (Bulgaria) 150 kg... 5. A- 
postol (România) 147.5 kg : total :
1. Ivan Tolev (Bulgaria) 272,5 kg.
2. Karl Raschinski iR. F. Germania) 
267.5 kg. 3. Sergiu Apostol (Româ- 
mal 265 kg : CATEGORIA MIJLO
CIE — stilul smuls : 1. Antalovics 
(Ungaria) 130 kg. 2. Steinbach (R.F. 
Germania) 127,5 kg. 3. Burgar 
(Cehoslovacia) 122.5 kg... 5. N. Că- 
priceru (România) 110 kg ; stilul a- 
runcat : 1. Antalovics (Ungaria) 165 
kg. 2. Nedev (Bulgaria) 160 kg. 3. 
Steinbach IR. F. Germania) 150 kg... 
5. N. Câpriceru (România) 135 kg ; 
total : 1. Ferenc Antalovics (Unga- 
~a> 295 kg. 2. Nediu Nedev (Bulga- 
:.a> 232.5 kg. 3. Bernhard Stein
bach (R. F. Germania) 277.5 kg... 5. 
Nicolae Câpriceru (România) 245 kg.

Ion OCHSENFELD

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMINII VIITOARE, ÎN CAPITALĂ

INTILNIREA DE TENIS ROMANIA-NOUA ZEELANDĂ
PE AFIȘUL SEMIFINALELOR CUPEI DAVIS'73

Puține zile ne mai despart de 
startul unei întreceri sportive de 
interes deosebit. Incepînd de vine
rea viitoare și pînă duminică. 
Bucureștiul va fi gazda uneia din 
semifinalele europene ale „Cupei 
Davis", opunind reprezentativele de 
tenis ale României și Noii Zeelan- 
de.

Tenismenii noștri — așa cum se 
Știe — sînt La a doua lor apariție 
în această a 62-a ediție a tradițio
nalei competiții. Finaliști, pentru a 
treia oară, la ediția trecută, ei sînt 
creditați cu primul loc printre ca
pii de seriii ai zonei europene. în 
primul său meci din cadrul grupe; 
A. echipa română a întrecut. în de
plasare, selecționata olandeză cu 
3—2, obținind dreptul de a disputa 
pe teren propriu întâlnirea urmă
toare. Ea ne aduce în față reduta-

NOU RECORD NAȚIONAL
Pe aeroportul sportiv București- 

Clinceni, parașutista ieșeancă Ele
na Pnșca«u a îmbunătățit recor
dul național de salt de zi cu- des- 

Steaua se instalase în fruntea cla
samentului. Dar rjici colegul de 
club al Iui Șepci, Mihai Nicolau,

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

LUPTĂ PASIONANTĂ Șl ÎN ZIUA A ll-a 
A ÎNTRECERILOR 01 PE VELODROM

Tooma Urmas, învingătorul probei de urmărire individuală.
Programul zilei a doua a concursu

lui internațional de velodrom, dotat 
cu „Cupa Prietenia' a cuprins, fără 
excepți'.'. numai alergări de mare in
teres : semifinalele și finalele a două 
probe, mult apreciate de spectatori 
(viteza si urmărirea individuală pe 
4 000 m) si cursa pe 1 km cu start de 
pe loc, alergare solitară, în care spor
tivul apasă voinicește în pedale, cu 
gindul Ia ticăitul cronometrelor.

La semifinalele probei de viteză 
s-au prezentat două cupluri : Nico
lae Tarasov (U.R.S.S.) — Emanuel 
Raasch (R.D.G.) și Wolfgang Kengert 
(R.D.G.) — Jersy Kacsmarek (Polo 
nia). Dacă în cea de-a doua semifi
nală, Rengert s-a impus autoritar, 
cîstigînd dezinvolt ambele manșe, în 
prima semifinală, pentru a-și adjude
ca victoria Tarasov a trebuit să se 
întrebuințeze serios, obligat fiind de 
tenacitatea excepțională a parteneru
lui său. După ce și-au împărțit vic
toria în primele două manse. în cea 
de-a treia, decisivă, sportivul sovie
tic riscă și atacă chiar de la intrarea 
in ultima turnantă. Raasch încearcă

bila echipă neo-zeelandeză. cu cî
teva nume sonore în formație. 
Brian Fairlie și Onny Parun, pro
babilii titulari ai formației adverse, 
se situează în eșalonul fruntaș al 
tenisului internațional, avînd la ac
tiv cîteva performanțe care-i reco
mandă ca valoroși competitori. Este 
suficient să amintim că Fairlie a 
cîștigat la începutul anului, unul 
din turneele din circuitul W.C.T.. 
învingînd în finala de la Londra 
pc englezul Mark Cox. Coechipierul 
său de tradiție, talentatul Parun, 
este finalist în ultima ediție a cam
pionatelor ..open" ale Australiei, 
pierzind în fața lui J. Newcombe.

Reprezentativa țării noastre se bi- 
zuie. ca și pînă acum, pe aportul 
primului ei jucător, maestrul emerit 
ai sportului Ilie Năstase. Câștigăto
rul de anul trecut al Marelui Pre-

FEMININ DE PARAȘUTISM 
chldere imediată de la 1 500 m și 
aterizare la punct fix. realizînd o 
medie de 0,31 m (vechiul record 
4.99 m).

In pagina a ll-a

EXERCIȚIUL 
FIZIC 

SI SPORTUL- 
0 NECESITATE 

VITALĂ 
PENTRU 
OMUL 

MODERN I
0 viguroasă pledoarie 
pentru mișcare în aer 
liber, pentru practi
carea sporturilor acce
sibile tuturor vîrstelor, 

împotriva 
sedentarismului

sâ-i prindă roata, dar eforturile lui 
sint zadarnice.

în finala probei de viteză urmau 
să se întâlnească, așadar, doi adver
sari redutabili : Tarasov și Rengert. 
Și, într-adeyăr, aveam să asistăm Ia 
un duel care a electrizat, pur și sim
plu, asistența. Mai calm și cu o tac.- 
tică adecvată, Tarasov termină și d‘e 
data aceasta în postura de învingă
tor, reușind să realizeze — în manșa 
a treia — cel mai bun timp al re
uniunii : 11,5 sec. Clasament : 1. Ni
colae Tarasov (U.R.S.S.) 11.5, 2. Wolf
gang Rengert (R.D.G.), 3 Emanuel 
Raasch (R.D.G.), 4. Jersy Kacsmarek 
(Polonia).

în proba de urmărire individua
lă, deși cel mai bun timp al zilei a 
fost obținut de Piotr Dpmojilkin 
(U.R.S.S.) care, pe cei 4 000 m ai 
cursei a realizat 5:02.3 totuși nu el 
a fost învingătorul probei. Și aceas-

Gheorghe $TEFANESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

miu-F.I.L.T. și lider la ediția 
sa actuală, campion „en titre" de 
la Forest Hills și Roland Garros dă 
echipei române o cotă de prestigiu 
deosebit. Lui i se alătură rachete 
tinere, în primul rînd Tonia Ovici 
— în compania căruia a evoluat în

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

NEO-ZEELANDEZII SOSESC 
LA BUCUREȘTI5

Federația de tenis din Noua Ze- 
elandă a comunicat lotul de jucători 
care vor face deplasarea la Bucu
rești, în vederea întîlnirii cu repre
zentativa României, din cadrul se
mifinalelor zonei europene a „Cupei 
Davis" (grupa A). Aceștia sînt Brian 
Fairlie. Onny Parun și Jeff Simpson. 
Căpitanul nejucător al echipei este 
J. Lockington.

Sosirea în Capitală a tenismeni- 
lor neo-zeelandezi este prevăzută 
pentru astă seară.
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PENTRU OMUL MODERNI
SEDENTARISMUL PERICOLUL SECOLULUI!

OAMENII SE MIȘCĂ TOT MAI PUȚIN
PE 0 PLANETĂ CARE SE GRĂBEȘTE ■ ■■

a-radoxal, dar 'adevărat : în- 
ir-un secol supranumit al vi
tezei, oamenii abandonează 
tot mai mult activitățile de 
mișcare ! Explicații sînt. de 
bună seamă, Uriașele progre
se tehnice, au făcut ca mun- 

devină mai ușoară, mașinile 
lăsîn-

Savanții sînt de părere că exercițiul
în lupta cu unreprezintă arma principală

ca să 
preiau asupra lor efectul fizic, la„m- 
du-ne nouă pe acela intelectual, de 
dirijare și supraveghere. Tentația fo
toliului a devenit din ce în ce mai 
mare:: la volanul. mașinii, la televizor, 
In șălile de. teatru, de cinema, în 
Țestmirant sau cafe-bar, pe stadion 
Chiat*. Iată cum binefaceri și cuceriri 
ale jivKizației amenință să se trans- 
forrri^ în contrariul lor. Pentru că 
sedentarismul, cu tot cortegiul lui de 
neplăceri' și primejdii, a devenit — 
treptet — nu numai un stil de viață, 
țiar .— și. mai grav — un mod de 
gîrdire

Stltdii medicale minuțioase și apro-
- p F.

,,0 maladie a omului care trăiește
în confortul citadin"

fundate, investigații și teste a căror 
exactitate nu poate fi pusă !j îndo
ială, incriminează lipsa 
de mișcare 
in etiologia 
sibile, cele 
cular fiind 
siunea, maladia ischem 
accidentele cerebrale, obe 
boli de nutriție lovesc cu precădere 
in sedentari, în persoane care, de la 
o anumită vîrstă, au întrerupt con
tactul cu mișcarea și cu exercițiul fi
zic. O recenră statistică internaționa
lă a dat cifre te 
privință • numărul

activităților 
ca ELEMENT PRINCIPAL 
unor boli cronice, irever- 
ale sistemului cardio-vas- 
pe primul pian. Hipertsn- 

;ă, infarctul, 
fatea. alte

ifiante în aceast; 
deceselor provoca

fizic
dușman

necruțător
te de boliie de inimă și 
vasculare cerebrale ocupă 
in marea majoritate a țărilor. Și pro
ve:.'..!: s? află în creștere.

Evident, împotriva IMOBILITĂȚII 
ța recomandă un antidot dintre 

i -ie mai simple, MIȘCAREA, și — 
moi aies — sub formele ei elevate, 
EXERCIȚIUL FIZIC și SPORTUL.

In sprijinul acestei afirmații vom 
grupa, in rlndurile de mai jo6, cîteva 

r mari savanți romăni, 
interviuri, articole sau 

pe parcursul 
sau altor pu-

accidentele 
primul loc

Adademicianul ARTHUR 
KRlflNDLER, neurolog de 
renuțne mondial, apreciază 
că sedentarismul este o ra;i- 
ladie' a omului care trăiește 
în confortul citadin al zii - 
lor noastre. „Timpul afectat 
mișcării fizice este handica
pat de existența multor for
me statice de distracție. 
Pare de necrezut, dar, foarte 
adesea, urmărirea la 
zor a unui spectacol

televi- 
sportiv

Sportul într-un
Academicianul CONSTAN

TIN ILIESCU, una dintre 
cele măi proeminente figuri 
contemporane, ale cardiolo
giei, directorul ASCAR. a 
întocmit un „decalog ai să
nătății", în care practicarea 
exercițiilor fizice și sportu
lui figurează ca un punțt 
absolut indispensabil de 
conduită cotidiană. var.tui 
recomandă drept mijlocul 
cel mai natural și mai 
direct în această privință 
MERSUL PE JOS arătind 
<3 3—4 km tăcuți zilnic ast
fel, impiedică ridicarea pes- 
te normai a 
de colesterol

„Sportului, 
de știință, îi 
nea salutară 
împotriva

pe 
u* 
e-

ne privează de... timpul 
care l-am putea acorda 
nei îndeletniciri sportive 
fective !..•

Ca om de știință, ca neu
rolog. cofrihat sedentarismul 
și recomand exercițiul fizic 
adoptat fiecărei vârste. Ca 
și mușchii, creierul, șj in- 
tregcl sistem nervos al unui 
organism umăr, au nevoie 
de activitate, de un exerci
țiu susținut".

,,decalog al sănătății

concenlrației 
in singe, 
afirmă emul 
revine misiu- 

de a ne apăra 
sedentarismului.

/ /

de a alunga lenea dulce, de 
a conserva vigoarea, dina
mismul fizic și spiritual, de 
a elimina surplusurile cu 
care — din neștiință sau 
lăcomie — încărcăm orga
nismul nostru și așa foarte 
mult solicitat. Invitației la 
o viață igienică, rezonabilă 
și ponderată, cu evitarea 
excese Iar de orice fel. ii a- 
daugâm povața de a nu ig
nora exercițiul fizic. Și nu 
așa, făcut din cind in cind, 
ci practicat CU REGULA
RITATE, IX MOD SISTE
MATIC. indiferent de îm
prejurări. Cu el trebuie în
cepută. de fapt« de
muncă și nu-i de Joc rău. 
dacă tot astfel o vom în
cheia !*

Computerul și... stadionul
Pornind de la primejdia 

evidentă a sedentarismului, 
amatorii de "previziuni ir,- 
fricoșătoarț: afirmă ca ornai 
viitorului vă avea un cra.- iu 
imens și extremități subțiri, 
ceea c.e ar exprima, înlr-un 
fel, un tridîhr ăl crMerului 
asupra mușchilor. Pe aceas- 
.tă temă EMIL C. CRĂCIUN, 
reputat anâtorhb-patolog, 
membru corespondent al 
Academiei^7 implică :

„Nu împărtășesc o 
menea părere. De

asc-
altfel,

iWffi’TMaqtarsawM

antropologi de renume 
mă că — indiferent de 
voltarea tehnică a iumi 
niiine, omul nu va ma 
feri modificări 
în aspectul său bioanatotnic 
Este puțin probabil, 
ca urmașii noștri să 
capul exagerat de mz 
cioarele fragile sau d 
mai puține. Slavă domnul 
Pe măsură ce crește numă
rul și puterea computed >r, 
crește — ca un corectiv in
teligent — și numărul sta-

Astăzi dimineața, in decorul ad
mirabil, ai Parcului Herăstrău, Clu
bul sjjurtiv municipal, recent con
stituit. organizează o nouă reuniu
ne pentru bucureștenii amatori de 
agrement activ, făcut în tovărășia 
exercițiului fizic și a sportului.

Posibilitățile de distracție. de 
petrecere plăcută și utilă a timpu
lui liber oferite vizitatorilor

;,ln ansamblul mișcării sportive, cea mai largă formă de participare a întregului 
tineret, a populației,- la practicarea sistematică a exercițiilor fizice și sportului
trebuie să o reprezinte sportul de masă, mijloc de bază pentru fortificarea
organismului și dezvoltarea capacității fizice a tuturor cetățenilor patriei".

(Din Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice ți sportului)

GIMNASTICĂ ZILNICĂ

UN „LABORATOR UE SĂNĂTATE ii

LA DOMICILIUL NOSTRU
lansări, rotari, arcuiri etc. Acestea 
pot fi urmate de mișcări de trunchi 
ca îndoiri înainte, lateral sau înapoi, 
aplecări, răsuciri sau rotari. Sînt 
extrem de utile acele mișcări care 
întăresc musculatura abdominală și 
a spatelui. De obicei, acestea 
urmă se execută din culcat pe 
sau pe abdomen. După aceste 
ciții pot fi executate anumite 
în poziții răsturnate, ca stînd 
moplați sau chiar stînd pe cap, 
rece acestea favorizează circulația de 
întoarcere a sîngelui. Pozițiile răs
turnate vor fi menținute Ia început 
doar cîteva secunde și mărite trep
tat, pînă cînd se ajunge la cca 2 mi
nute.

înviorarea poate fi terminată cu a- 
lergarea pe loc sau cu sărituri pe • 
loc, după aceea exerciții de respi
rație.

Exercițiile de mai sus pot fi exe
cutate și cu ajutorul unor obiecte din 
casă : un scaun, pat sau masă, la 
care se pot inventa multe mișcări in
teresante și folositoare.

Este bine ca înviorarea să cuprin
dă 6—8 exerciții, realizate intr-un 
tempo mai lent, dar cu maximum de 
amplitudine și corectitudine. Progra-g 
mul poate fi repetat 2—4 săptămîni, v 
pe urmă îngreuiat.

După terminarea înviorării, pentru 
liniștirea organismului este bineveni
tă o odihnă scurtă de 2—3 minute 
in poziția culcat pe spate, cu corpul 
complet relaxat.

în cazul cînd timpul nu permite 
executarea înviorării de dimineață, 
să nii se renunțe, totuși, la Întinde
rea în pat și la cîteva exerciții de 
respirație după deșteptare. In acest 
caz, gimnastica zilnica poate fi exe
cutată înaintea mesei de seară. Pro
gramul poate fi mai greu decît cel 
de dimineață, prin includerea și a 
unor exerciții de forță, ca îndoiri și 
întinderi de brațe din poziția de 
sprijin culcat cu corpul întins, ridi
cări de picioare din culcat pe spate, 
sau chior folosirea unor greutăți.

Pentru păstrarea sănătății este de 
dorit ca să se meargă zilnic cca 3—4 
km pe jos, in care timp să se exe
cute simple exerciții de respirație, 
de pildă : 4 pași cu inspirație, 4 pași 
menținere, 4 pași cu expirație și 4 
pași menținere.

După o zi, înainte de culcare este 
necesar să fie executate cîteva exer
ciții de respirație, cit se poate de 
profunde, în fața geamului deschis.

Aceste cîteva rlnduri pot fi consi
derate doar recomandări pentru prac
ticarea zilnică a exercițiilor simple 
de gimnastică cu unele referiri in 
conținutul acestora. Este important 
ca mișcările să fie executate în mod 
conștiincios, corect, in așa fel ca ele 

din viața o- 
o necesitate, 
un imperativ

In. decursul timpului, mulți oameni 
s-au preocupat de compensarea e- 
fortului fizic din ce în ce mai scăzut, 
cu mișcări naturale sau chiar artifi
ciale, construite.

Dintre toate mijloacele educației 
fizice, gimnastica dispune de cea 
mai bogată gamă de mișcări, care în 
mod analitic acționează fie asupra în
tregului corp, fie asupra unor părți 
ale acestuia, care pot prezenta uneie 
deficiențe provocate, în special, de 
viața cotidiană, modernă. Spre exem
plificare amintim că majoritatea me
seriilor lasă urme uneori destul de 
serioase asupra corpului omenesc, 
zare pot fi însă corectate prin miș
cări executate în sens opus- Astfel, 
un strungar stă ore întregi aple
cat asupra mașinii sale, ce va aduce 
după sine un spate rotund, cifotic. 
Acesta însă poate fi corectat prin 
mișcări de întindere sau de extensie.

Exercițiile de gimnastică pot fi exe
cutate tncepînd cu întinderi, după 
somn, încă în pat, combinate cu li
nele exerciții simple de respirație, 
inspirații profunde urmate de expi
rații la fel de profunde.

După o bună aerisire a camerei, 
se recomandă cca. 5—10 minute de e- 
xerciții analitice. Desigur, că aceste 
mișcări trebuie să ajba o amprentă 
absolut individuală, determinate de 
eventualele lipsuri . personale.

Se recomandă prelucrarea gradată 
e întregului corp, mai ales prin miș
cări simple- Se poate începe cu exer
ciții libere, deci fără aparate sau o- 
biecte, pentru brațe, pentru picioare 
ca diferite îndoiri și întinderi, ba-

din 
spate 
exer- 
opriri 
pe o- 
deoa- t

sprijin

lâreri ale un 
xprima'.e în 
eelarații încredințate, 

ziarului nostru 
de specialitate.

metodă, tact, 
ță. Noi, oameni) laboratoru
lui și ai microscopului nu 
putem face nimic mai mult 
decit să-i avertizăm pe se
menii noștri de neplăcerile 
la care se exptin ignorînd 
un usenicnea izvor de sănă
tate, tinerețe și recuperare 
a forței de muncă și de 
creație cum este practicarea 
exercițiilor fizice și a spor
turi! ir. Mai departe este 
roiul organelor de presă și 
propagandă de a tine trea
ză atenția, și al celor de spe
cialitate de a crea cadrul ți 
condițiile de desfășurare a 
unor asemenea activități".

fl
vremii,
bucății
umană 

echilibru 
stabila.

divanelor. Aspirația 
spre armonie și 
rămine, așadar.

Dar, este necesar să de
punem eforturi in această 
direcție. Trebuie făcut to
tul pentru a-i convinge pe 
individ că exercițiul fizic, 
in condițiile vieții moderne, 
devine mai mult decît o 
NECESITATE devine O 
OBLIGAȚIE față de sine în
suși a fiecărui cetățean. 
Fără îndoială, mutațiile din 
mentalitate. ieșirea din 
inerții mai vechi, modifica
rea unei conduite de viață, 
reprezintă lucruri anevoioa
se, de durată, care necesită

și perseverent

Ziua începe cu un scurt program de gimnastică de înviorare, în familie. 
Foto : N. DRAGOȘ

Sportul
Vasi 

viia’.e 
acad, 
per mi

un eficient
ta ș> labe 
de medic
A. KREINDLEK ii 

re să afirme cu toată

■ioasa 
i racii

CONCEDIUL, VACANTA
Șl PROPRIA NOASTRĂ INERȚIEmijloc terapeutic 

zice drept indispensabile In 
marea luptă care se duce 
tu bâtrir.ețea, privită 
mai mult o 'poală îr.ain 
unei steri de uzuri fizic 
gică a OTgardsmui'ul.

Profesoara, cu care am 
vut cinstea și plăcerea 
stăm de verbă cu ctț 
an: ir. urmă afirma: „
cit se vi începe mai devre
me bălâEa împotriva bă- 
trimlii. «ria prznkazea 
snsraMtiel a exercițiitor fi
zice. spcrttzlai s» activitiți- 
tor de mIveare. ca atit este 
mii bine. Dar. să *i(i <t 
■iriodatl nc-i prea tirzia 
pentru a face acest pas".

r;?a IasUtutuiui. un 
padtnti, venerai» d 

nari, efectvaj un 
ușor ce gânnas:?- 

jcinăo-se pcate 13 
rare, deși trecut 

ie ta ce ani. s-a încumeta!

labile t
Cine nu disprețuiește efortul șl 

dispune de o bicicletă, poate face în 
concediu un circuit cicloturistic. Nu 
la concurență cu pionierii și nici cu 
„moș- Drăghia, ci pe măsura posibi
lităților sale, a dorinței de a izgoni 
oboseala acumulată Jntr-un an de 
muncă cu oboseala sănătoasă, rulea- 
să In ore de pedalat domol. Fiindcă 
aceste ore petrecute în șaua bicicle-

•So vorbește — și chiar de Un bun 
număr de ani — despre repausul ac
tiv, acela care. în loc de lincezeală, 
ne toarnă in organism vigoare, pros
pețime Și noi. ce facem ? înregis
trăm opiniile specialiștilor, ne decla
răm și de acord cu ' ele dar, foarte 
mulți, rămînem la vechile și nocivele 
tabieturi de vacanță. Ar fi, oare, alît 

greu ca, în această perioadă de

n-am recunoaște? Mulți din-
— pragul con- 
i cu gindul la 
care nu este, 

lenevie („dolce 
e o consacra- 

i). Aceasta 
i pe rupte

De i 
tre nc 
cediului sa 
un prograi 
ir. fond, i 
farniente-

r.j

i.

PODLAHA
r
3-

să facă parte integrantă 
mului contemporan, ca 
ca o igienă zilnică, ca 
al sănătății.

af 
d

a- 
sa 

i vs 
Cu

medic, pot spune — 
ea experienței 

că exer- 
,i un rol 

boii,
se preocupă ia

să re- 
bațsa v l

Ut dll 
capac 
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...eforturile care ridică frec
vența pulsului la 140—160 
pulsații pe minut s-au dove
dit a avea cele mai favorabile 
urmări asupra organismului 
și. în special, asupra aparatu
lui cardiovascular ? De reți
nut, totodată, că efectele mor
fologice și funcționale cele 
mai evidente se obțin numai 
prin eforturi de o intensitate 
ce depășește 50% din capa
citatea de efort a individului 
respectiv.

tru desemnarea celui mai bun a- 
runcător de greutate al ștrandului. 
Modalități de acest gen sînt foarte 
multe.

Este păcat ca în activitatea c:u- 
bului (subliniem, promițătoare) să 
fie ignorate asemenea parcuri cum 
sînt ,23 August*. ..Nicolae Bălces- 
cu", „Libertății", ,,8 Mai". „Balta 
Albă" și altele. Aducind exercițiul 
fizic și sportul cit mai aproape de 
domiciliul cetățeanului putem a- 
trage spre aceste activități un nu
măr mult mai mare de tineri și 
vîrștnici. Iar Clubul sportiv muni
cipal este primul care poate să 
facă aceasta. Așteptăm...

mișcării sportive din municipiu, 
si fost detaliat un plan con- 

• acțiune. Socotim că timpul 
este sufi
ta măsuri 
Am sugera, 
de influen

te a Clubului să cuprindă principa
lele ștranduri și locuri de agre
ment unde, cu sprijinul C-M.E.F.S..

mare, da 
îartici 

odată cu consol 
bazei materiale 
și-a propus-o), 
laritătii sale in
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iCurai
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trecut de atunci 
pentru trecere» 

concrete in acest sens, 
de p ă. ideea că sfera Parcul ..2.3 August

Foto : D. NEAGU
tei sint 
într-un 
țea și varietatea sa.

Avem, așadar, Ia îndemînâ diver
se modalități pentru a ne petrece con

tul sau vacanța în chip plăcut și 
isitor. Râmîne dpar să începem 
ța cu inerția. Cu propria noastră 

inerție. A o birui Înseamnă a cîști- 
ga sănătate. Și ani de viață, în plus.

Sebastian BQNIFACIU

...sănătatea, buna dispoziție, 
depind de cantitatea de oxi
gen consumată în unitatea de 
timp ? Sportivii de perfor
manță care fac eforturi mari 
absorb, într-un minut, pînă 
la 80 mililitri de oxigen pe 
kilogram de greutate corpo
rală. Oamenii care nu fac 
sport își alimentează insufi
cient organismul cq oxigen 
consumînd sub 40 mililitri pe 
minut și pe kg de greutate 
corporală.

(...IN TREI EPISOADE)
Episodul I. Degeaba i-am vorbit colegului 

meu, ca in atitea alte dăți, despre binefa
cerile pescuitului sportiv (liniște, destindere, 
aer curat, chiar și multă mișcare). El mi-a 
retezat-o scurt:

— Asta-i sport pentru pensionari. Păi, ce, 
eu de asta am timp: să mă duc și să dau 
cu bățu-n baltă ?

— Bine, dar duminica ? — am mai insis
tat eu.

— Duminica ? Am eu ce să fac. Mai iau 
situații să le rezolv acasă, mai dau o 
de ajutor soției...

u întrecere populară care cîștigă tot mai mult teren: încercarea puterii in trasul la fringhle.
Foto: V. BAGEAC

multiple. La dispoziția oaspeților 
vor sta două popicarii (una în aer 
liber), mese de tenis din beton, un 
colț al șahiștilor, bărci universale 
și hidrobiciclete, un manej pentru 
iubitorii călăriei, terenuri de te
nis. volei, handbal, câteva estrade 
unde se vor desfășura atractive de
monstrații.

Clubul a demarat promițător în 
activitatea sa, a patronat cîteva

La festivitatea de inaugurare, vi- 
zitind amenajările care s-au făcut, 
tovarășul Gheorghe Cioară, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid, recomanda Consiliului 
clubului lărgirea perimetrului acti
vităților sale, extinderea lor în 
parcurile din alte cartiere ale ora
șului. Primarul general al Capi
talei s-a întîlnit două zile mai tir
ziu cu factorii de răspundereai

al C.E.F.S. din sectoarele Capita
lei, marilor asociații, se pot orga
niza, de asemenea, concursuri popu
lare, diferite demonstrații, jocuri 
sportive. Nu ni se par — de pil
dă — prea complicat din punct de 
vedere organizatoric, aducerea unor 
panouri portative de baschet la 
care să se dispute, să zicem, „Cu
pa celui mai precis trăgător la 
coș", sau cîteva bile de metal pen-

niște 
mină

In desfășurarea primului episod, amicul 
meu 
aceea, dar și-a ajutat soția, reducînd numă
rul obiectelor din casă cu una superbă vază 
de cristal...

„Duminica, mai pleacă omul de-acasă. 
și-și lasă soția să-și vadă de treburi... nu să 
i l» încurce!...", a spus, cam apăsat, con
soarta amicului, în încheierea primului epi 
sod.

nu s-a ocupat de acte în duminica

★

Al doilea episod a început în vinerea ur
mătoare.

Mergi duminică 
treabă amicul.

— Merg. Dar ce 7 
cu bâțu-n baltă ?

— Ei, lasă, zice el.
undiță fi pentru mine ? Că eu nu am nici 
o unealtă... Să văd mai falii. dacă se lipește 
sportul ăsta de mine!

Aveam, firește, așa că iată-ne pe amindoi 
la pescuit. Se spune c-ar fi o credință de
șartă că orice ageamiu prinde pește cînd se 
duce prima oară la pescuit. Uite că amicul 
meu a prins in duminica aceea trei pești, 
ea niște namile... Și nu mai spun că, la 
înapoiere spre casă, ageamiul meu îți ducea 
trofeele înșirate pe-o sfoară petrecută peste 
umăr (fiindcă n-avea nici măcar rucsac), ca 
să-i admire lumea măiestria!

Episodul acesta se încheie a doua zi, cînd 
soția amicului meu și-a epatat teribil cole
gele de birou cînd le-a oferit (așa, numai ca 
să guste!), pește prăjit, prins chiar de so
țul ei...

După asta, însă, amicului meu l-a venit o 
idee, de care, drept să spun, nu-l credeam 
în stare. Dar, aici intrăm în episodul al 
III-lea...

Te-ai hoîărît să... dai

împăciuitor. N-ai vreo

★

...Care s-a desfășurat ceva mai tirziu. Eram 
la pescuit, de unul singur. Intr-o vreme, aud

dincolo de niște tufe, de pe malul riului, un 
glas de femeie care striga triumfător î 
„Cincisprezece la patru pentru mine".,. 
Mi-era cunoscut glasul și — indiscret — mă 
îndrept în direcția aceea Ce-mi văd ochii ?! 
Amicul meu, cu soția lui. se întreceau in
tr-o partidă de 
rului.

— Ei, bravo, . ...... ....... .
— Dacă așa ne voiai, puteai să fii mai 

convingător de-aeum zece ani, îmi răspunde 
consoarta amicului meu, cu ton de reproș.

— Nu înțeleg... și mă bilbîi de-a binelea. 
încurcat foarte.

— Așa șijzl auzi! Dacă-l convingeai mai 
de mult pe Sandu, nu mai petreceam atitea 
duminici in casă. Chiar și-atunci cînd 
aveam treabă.

— Bine.., dar eu n-am nici o vină, 
scuzai.

— N-ai, explodă amicul meu. Dar ce 
am ? De unde să bănuiesc că e atît de plă- . 
cut la pescuit ?... Dar gata I Hai să minerim, 
că-i trecut de amiază...

Și am organizat, ad-hoc, o masă comună 
pe iarbă, la umbră, intr-o liniște de mănăs 
tire arsă. Pe înserat, mierlele au fluierat 
semnalul de plecare. Abia atunci, parcă 
ne-am adus aminte că... miine e luni I

pescuit... cu înregistrarea sco-

așa vă vreau, zic eu bucuros.

nu

mâ

eu
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SATISFACȚII ÎN PROBELE DE FLORETĂ
...dar mulți dintre sportivii noștri au carențe ce

GUTEBORG, 14 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — Vineri, aproape 
de miezul nopții, s-a consumat la 
„Skandinavium“ ultimul act al cam
pionatelor mondiale de scrimă 1973- 
Este vorba de finala probei de spa
dă pe echipe care a ținut, parcă, -ă

vor trebui
toate probele,faptul că dispunem, la t ‘ a. 

de sportivi cere au dat totul* pentru 
succesul culorilor naționale, luptînd 
pînă la ultima picătură de energie. 
Din păcate Goteborgul ne-a reconfir
mat un principiu deja cunoscut: nu 
întotdeauna cel mai bun are și sa

lichidate, cu ajutorul antrenorilor dar și prin strădania lor 
periența și forța, o anumită persona, 
litote. Lingă Țiu au fost aduși T. Pe- 
truș, A. Ștefan și C. Niculescu. Pri
mul îl copiază oarecum pe Țiu dar 
nu numai în. sensul bun. Ca și el 
Petruș nu gîndește suficient și, în 
plus, adoptă mișcări largi
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C. M. este 
- Readu- 
t s-a do-

Au mai rămas 
pînă la întîlnirea 
prezentativele de 
niei și S.U.A. Imediat după 
de selecție ce au avut loc la C 
antrenorii au alcătuit un lot d 
sportivi, care urmează un pr 
de pregătire în vederea duble 
fruntări cu cei mai bu 
giliști din S.U.A. Reui 
plexul sportiv 23 Ausu 
trenează de zor, 
iulie, echipa n 05 
se poată prezeni 
al posibilităților 
la patinoarul ar

După un a 
dical, la care 
sportivii, colet 
rijat de proL Alexandru VUdar. a; 
trenor federal și format c':.~ Ghes» 
glie Bobinaru. Dumitru Gheorjhit 
Constantin Ciucă s Minai Gcai 
au trecut la li 
fel incit, fieca 
fi supravegh 
ceea ce face.

Parcul 23 Au 
minunate penti 
pregătiri fizice c 
box asigură condi’ 
tru însușirea și pt 
cedeelor tehnice ai 
lupta din ring. Per 
ți evitarea monotoniei 
fost văzuți și în parcul 
Staicovici, iar simbâtă se

ANA PASCV ECATERINA 
STAHL

confirme 
in alte cronici, 
tie a întrecerilor a stat sub semn 
marilor surprize, mai mult decit oi 
care alta. Noua campioană a lumii la 
spadă este echipa R. F. Germania — 
un veritabil out-sider — care a cîști- 
gat finala cu 8—5 in dauna deținătoa
rei titlului olimpic de la Miinchen, 
formația Ungariei.

Intr-adevăr, in această ediție a 
C. M. imprevizibilul a punctat fie
care zi de întreceri răsturnînd cal
culele celor mai autorizați speciali 
și determinînd o reașezare a ier: 
hiei mondiale care uimește, la p 
ma vedere, dar care demonstre 
într-un fel, că forța noului val re 
zintă o realitate ce nu poate fi 
rată. In această conjuctură în 
sportivi sau echipe deținind t 
de campioni mondiali șau olimpi 
trebuit să se mulțumească 
ție modestă, de-al doilea 
care mari favoriți n-au 
măcar la pragul finalei, ev. 
merilor români trebuie 
doză de înțelegere- I-am 
de. zi, lingă planșele pe 
si trebuie să spun că c 
dintre ei și-au apărat 
șansa. în această direcți 
furnizat de spadasini în 
puternica echipă a Ungă 
se poate de grăitor. Este de

ții sci 
tul c 
dinii

el ar t 
încunui 
nu-și j 
nu-si pr
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TINERII PUGILISTI ROMÂNI
SE PREGĂTESC INTENS

antrenori iucreazâ cj 
dificiîâ • Optimism

24 Be spcrur. •
rpt-ss

Sadaau Vnaics

NET.U QUINTUS. PLOIEȘTI. Un slat 
pe adresa lui Mihai Ionescu, noul vice
președinte al lui F.C. petrolul :

ELISABETA K SATUL BZRBA. 
bucură foarte muh câ Ihnix« a 
campionatul la fotbal si as vrea «A-i fe
licit pe acești fornrdabiti jneâtnrv* 
socotiți: formidabil ? Xu ci
cucerit campionatul. gclavera;. Or** 
cum. felicitări meriU. Să vt dau. Oer 
adresa : Șoseaua Ștefan ce’. Mare nr ■' 
București, sectorul 1.

MANDEL WALTER. BACAU Orice 
cintec puteți auzi acum, la Cra—.a 
afară de acesta : «La un pas de fericire 
ne-a oprit o șovăire*.

DA a MĂCIUCĂ, brașov e«e
așa că Dumitrarbe. și na Radu xua>«U- 
ler, cum s-a anunțai, in prunul momeai, 
este cel care a înscris țolul nostru, in 
meciul cu R.D. Germană ? Ud coteț nu 
vrea să creadă, pini nu vede răspunsul 
lui Ion Poștașu*. Dumitrache a marca* 
golul. Dacă tot nu «'rede. poa*e sa-: 
trebe pe... Blocijwitz, portarul echipei 
R.D. Germane!

Ie noul tău drum. 
La clubul Petrolul, 
Să eviți de-acum 
Șl in muncă, ...golul :

PETRU UYLAKI. COMUNA HELIU. 
Nu vrem nici măcar să presupunem că 
pe un teren de fotbal s-ar putea pro
duce o asemenea fază. Credeți că pose
dați la perfecție regulamentul de loc și 
că singura problemă necunoscută este 
aceea pe care ne-ați înfățișat-o ? Dacă, 
totuși, nu puteți dormi din cauza aceas
ta. reveniți și O să vă răspund,

INTRATE VALERIU, SATUL ROMA
NEȘTI. Programele de radio și de tele
viziune nu se alcătuiesc -de pe o zi pe 
alta și nu este posibil întotdeauna de 
a se înlocui o emisiune planificată, cu 
una ad-hoe. Iată motivul pentru care n-a 
fost transmisă la televiziune șl cea de a 
doua finală dintre Chimia Rimnicu Vil- 
cea și Constructorul Galați. Am da do
vadă de ingratitudine dacă n-am aprecia 
spațiul pe care îl acordă sportului tele
viziunea noastră. într-un... clasament, 
cred că ar ocupa primi 1 loc din Eu
ropa.

I, COADA, BRĂILA. „In acel meci cu 
Elveția, pierdut de noi cu 7—1, cine a 
tascrU golul nostru? Eu zic că Dobrin“, 
țl eu sic la fel 1 Dacă marcam mai mul-

bc.x:

Cari
TEORGHZ CORCEA. PAȘCANI. Ați t

aculn £ pa aee» care a uiver.-
ani. eraiovezns promorw. in D <
A. tot dator-.£O*avarain urma

iltateior din ^.tima ctapâ : Vmv’ers!-
a f^a'OV2 — Veia'-'- TÎTV.O-
» C-FR- Pa^car-i - Poiins
p-na 2—1. Cu o etapâ înainte. Me-
1 avea 32 de puncte. Pcia^a 31 și

Șt. iiița Cra**ova 30. Atunci, au pUns ce1
din Tirgoviște si din Cîmpina !

DUMITRU VATAU, BUCUREȘTI, Am 
reținut o „picătură amară* : „Care este 
asemănarea dintre fotbaliști și automo- 
biliștl ? Atît unii, cît și ceilalți 5e feresc 
de culorile galben și roșu”,

DRAGOS VACARIUC, SIBIU. Materia
lele trimise sint bune. Ele vor vedea, 
deci, lumina tiparului.

AUREL BADEA. SCORNTCEȘTI. Tmi 
pare bine că ați ținut piept, cu atita 
bărbăție, asaltului prietenilor dv., care 
susțin că nici un fotbalist român n-a 
realizat un hat-trick (trei goluri înscrise 
unul după altui, 'șirul lor nefiind între
rupt nici de un gol al adversarilor) în 
echipa națională Dar exemplul dat de 
dv. — Mircea Dridea : trei goluri, ia 
Varșovia. în 1959, în meciul cu polonia 
— nu este bun. întrucît între golurile 
marcate de Dridea s-au intercalat goluri 
înscrise de polonezi. Deci, Mircea Dridea 
n-a realizat un hat-trick. Dar. fiindcă 
punctul dv. de vedere este, totuși, just, 
vă sar eu în ajutor, fumizîndu-vă un 
exemplu valabil: Frățilă, în 1966, în par
tida România — Elveția. Scor 4—2. în 
acest joc, Frățilă a Înscris golurile 2, 3 
Și i ale partidei.

Ilustrații de M. CLAUDIU

cepla să-și sporească mobilitatea atît 
printr-o pregătire fizică mai riguroa
să cit și printr-o reducere a exce
sului ponderai.

In cazul floretei feminine, obiecti
vele propuse pentru C. M. au fost de 
asemenea respectate : la individual o 
finalistă (Ana Pascu) și medalii la 
echipe (bronz). Ana Pascu a fost la 
un păs de a reedita rezultatul din e- 
diția precedentă a C. M. cînd
știe — s-a aflat în dispută directă 
pentru titlul de campioană. Numai 
că. și ea — poate mai mult ca Țiu — 
a avut de înfruntat inexactitățiie ar
bitrilor. Astfel, în al 2-lea asalt din 
finală, ea a întîlnit-o pe Nikonova 
în fața căreia i s-au anulat — la 2—2 
— două lovituri clare, aplaudate mult 
de spectatori. Defavorizată și într-un 
alt asalt ea nu a mai putut ajunge 
in zona medaliilor în care valoarea 
și impetuozitatea sa cunoscută i-ar fi 
dat dreptul să se afle.

Echipa feminină a repetat Ia Gdte- 
borg, rezultatul de la Miinchen : un 
loc III, după frumoase victorii asu
pra echipelor Franței și R.F-G- Și a- 
cest rezultat a fost obținut de o e- 
chipă în care Magda Bartoș a luat 
locul Olgăi Szabo lăsînd să se între
vadă că va deveni o bună floretistă. 
O echipă în care Ileana Gyulai a 
concurat încă nerestabilită, iar Pascu 
a acuzat o dureroasă întindere sufe
rită în turneul individual. Pe de altă 
parte, trebuie să spunem că Suzana 
Ardeieanu și-a meritat cu prisosință 
titularizarea în echipă și că Ecaterina 
Stahl a dovedit, așa cum ne-a obiș
nuit, multă conștiinciozitate în înde
plinirea sarcinilor.

de desfășurare ș? apreciere a orelor 
educație fizică din școli. Sistemul 
puica nu numai să determine o sub- 
sumială îmbunătățire a activității elevi
lor in cadrul oreior de educație fizică, 
ci și posibilitatea reflectării in rezultate 
concrete a muncii desfășurate de profe
sori.

Subliniem că întregul colectiv de ca
dre didac'.ice care s-a ocupat de această 

ine este hotărît să depună eforturi 
.r.-.c-n.șe centru încheierea investigației și 
întocmirea proiectului de programă pină 

eputul anului școlar.

activitatii 
sportive 
de masa
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spoziția tinerilor din 
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UN INTERESANT

TURNEU DE BASCHET

Ihîre Ic—18 iiriic. orașul Drj va 
fârâ-Ji —- turneu international de

vi. - are -ie Poloniei. Bul
gariei. iag^siaviei si României. Com- 
jțțjțfa , jvslâșora după urmâ-
-r. : luni 16 iulie, de la

ora 1S.3O: România — Bulgaria, lu- 
g 'la'.ia — Polonia; marți 17 iulie, 
era 18.V Bulgaria — Iugoslavia, 
România — Polonia ; miercuri 18 iți- 
lie. ora 18,20 : Polonia — Bulgaria, 
Remania — Iugoslavia-

DAR MAI AVEM INCA MULTE DE FĂCUT...
Activitatea cavalerilor fluierului 

(reușită și, uneori, mai puțin reuși
tă), din sezonul recent încheiat, 
perspective apropiate, doleanțe în
dreptățite — iată citeva din subiec
tele de actualitate abordate zilele 
trecute cu președintele Colegiului 
central al arbitrilor, Andrei Radu
lescu.

începutul acestei partide-discuție 
am făcut-o cu întrebarea :

— Anul fotbalistic competitions! 
1972—1973 a rămas undeva în urmă. 
Următorul bate la ușă. Din punct de 
vedere al arbitrajelor, cum îl califi
cați pe cel vechi ?

— Mai bun. mai echilibrat decit în 
anii precedenți. Am înregistrat une
le aprecieri de ansamblu la adresa 
arbitrajelor. Cea mai semnificativă 
este aceea că arbitrii noștri dovedesc 
mai mult curaj față cie incriminarea 
unor infracțiuni comise de gazde, al
tădată trecută cu vederea, că oas
peților li se dă mai multă libertate 
de a juca. Dovadă numeroasele punc
te cucerite în deplasare. De aseme
nea, consider că s-au făcut nrogrese 
nrivind asigurarea cursivității jocu
lui, aplicarea creatoare a legii avan
tajului. Intr-un cuvîint, sîntem mai 
aproape de cerințele arbitrajelor pe 
plan internațional. O dovedesc și e- 
logiile primite de la F.I.F-A. și 
U.E.F.A., privind pe arbitrii noștri.

— Ce factori au contribuit la toate 
aceste aspecte pozitive ?

— Cred că școlarizarea arbitrilor 
făcută cu mai multă insistență de 
Coiegiul central, reciclări, seminari
zări la un nivel mai ridicat decit în 
trecut. Și. firește, reușitele sint ex
plicate și de dorința de afirmare a 
«noului val» reprezentat de cavaleri 
ai fluierului cum ar fi C. Ghiță (Bra
șov), V. Topan (Cluj), Em. Păunescu 
(Vaslui), C. Niculescu (București), G. 
Blau (Timișcara) și alții.

— Ar fi interesant să ne prezen
tați un clasament al primilor cinci 
arbitri ai anului competiționar.

— Despre Gheorghe Limona publi
cul a luat cunoștință la timpul cuve
nit cînd a fost decretat arbitrul nr. 1. 
Pe locurile următoare se situează, 
în ordine, Gr. Bîrsan (Galați), A. 
Bentu (București), N. liainea (Bir’ad) 
și K. Ghemigean (București). Eviden- 
țiindu-i pe cei mai buni, nu pot să 
trec cu vederea peste nereușitele u- 
nora pe care personal le consider e- 
șecuri în arbitraje. Este vorba de V. 
Pădureanu (București), P- Sotir (Me
diaș), I. Rus (Tg. Mureș) și C. Dinu- 
lescu (București) care, in mai mare 
sau în mai mică măsură, au creat 
serioase dificultăți.

— Dacă sîntem bine informați, la 
sfîr.șitul acestei luni Colegiul central 
urmează să organizeze la București 
o reuniune a arbitr ! ir divizionari A.

— Este exact. Intre 27 și 29 iulie 
vor fi cu toții convocați la Bucu
rești pentru a face o analiză deta
liată a muncii lor și, firește pentru

a prelucra ultimele noutăți în ma
terie, a le da o serie de indicații le
gate de deschiderea sezonului de 
toamnă.

— Ce intenționați să le imputați 
acceptînd că au fost și anumite defi
ciențe pe linie de arbitraje ?

— In materialul de analiză pe care 
ii vom prezenta, vom critica, printre 
altele, lipsa de mobilitate a unor ca
valeri ai fluierului, plasamentul lor

necorespunzător, gesticulația excesi
vă și discuțiile purtate cu jucătorii 
in teren. Vedeți, unora li se pare că 
nu este suficient a fluiera și că orice 
sancțiune trebuie explicată prin vor
be. De aici începe acel spectacol ne
plăcut în fața tribunelor. Repet, a- 
vem multe de spus privind și lipsa 
de colaborare între arbitrii de cen
tru și tușieri care, după cum se știe, 
la unele partide, s-a soldat cu gre
șeli flagrante pe bună dreptate in
criminate în presă-

— Cum se autsapreciazâ Colegiul 
central în funcție de responsabilită
țile pe care le are și activitatea pe 
care a desfășurat-o ?

— Dacă în anturajul antrenorilor, 
conducătorilor de cluburi, al jucăto
rilor și mai aies al cronicarilor se 
vorbește de un anumit progres în ar
bitraje, probabil că la aceasta a con
tribuit și activitatea colectivului nos
tru. Răraîne de apreciat. Esențial este 
că pe noi ne interesează să vedem, 
în primul rînd, ‘Unde am greșit, în 
ce domeniu mai avem de îndreptat 
anumite imperfecțiuni. Am să mă 
refer la cele mai evidente -care, s-o 
recunosc, ne-au produs necazuri. Con
sider, că la delegări s-au făcut unele 
greșeli de fond — unii arbitri fiind 
delegați de mai multe ori și uneori 
la aceeași echipă ; la unele meciuri 
n-au fost delegați arbitri cu valoare 
corespunzătoare dificultății partidei ;

am avut Înlocuiri de ultim moment 
ce puteau fi ușor evitate; eu sanc
țiunile nu am fost suficient de exi
geați atunci cînd se impunea ; nu 
am discutat cu toată răspunderea, 
intîrzierile în expedierea foilor de ar
bitraj, lipsa de claritate în consem- . 
narea faptelor petrecute la unele, 
meciuri, ceea ce a provocat greutăți. 
Comisiei de disciplină a F.R.F. etc- . 
înșirîndu-vă toate acestea reiese clar ' 
că mai avem foarte multe de făcut.

— Legat de sistemul competițjonal 
îmbunătățit, ce are in vedere Cole
giul central pentru asigurarea des
fășurării în bune condițiuni a între
cerilor ? Este el în măsură să facă 
fc>ță unei asemenea solicitări intense?

— Făcînd un inventar al forțelor 
de care dispunem, credem că ne pu
tem achita în bune condițiuni de 
sarcinile ce ne revin. După evaluări 
exacte, 479 de arbitri vor fi rulați ; 
duminică de duminică. Desigur, nu 
ne va fi deloc ușor să dirijăm 
această mică armată, s-o instruim, 
s-o conducem, s-o supraveghem. De 
reținut o chestiune foarte importau- . 
tă : pentru creșterea calității „arbi
trajelor am modificat suita probelor 
fizice, obligatorii pentru orice cava
ler al fluierului, în sensul măririi di- ' 
ficultății acestora, a aducerii lor la '- 
nivelul probelor cerute pe plan con
tinental. Mă refer la toată gama ex-a- : 
menelo.r care — trebuie să confere 
arbitrilor o excelentă pregătire fi
zică — alergări de fond, sprinturi, . 
marș forțat, alergare cu spatele etc. 
Cine nu le va absolvi, nu va bene
ficia de dreptul de a, fi delegat.

— O ultimă întrebare : ca fost ata
cant, dacă ați fi jucat în această pri
măvară, ce ați fi reproșat unor arbi
tri ?

— Da. Vreți să mă puneți într-o,, 
oarecare încurcătură. El bine,, le-aș ' 
fi spus franc că sint tentați să pena
lizeze mai degrabă pe atacanți decit 
pe apărători, știind că nu vor avea 
dureri de cap cu echipa care se' apă
ră ; că ei trec cu vederea nerespec-.. 
tarea distanței zidului Ia executarea 
unor penalizări, tot pentru a favori
za echipa în apărare.

In încheiere, interlocutorul nostru . 
ne-a făcut cunoscute unde doleanțe , 
aie Colegiului central : „Vă rog să 
atenționați pe jucători pentru a res
pecta cu strictețe pe conducătorii de 
joc, chiar dacă ei greșesc — îi vom 
judeca noi foarte aspru ; antrenorii: 
echipelor, să-și mărească doza de 
obiectivitate atunci cind apreciază 
sau justifică cauzele Ir.fringerilor su
ferite de echipele lor ; conducătorii 
de cluburi și asociații sportive să aibă 
mai multă încredere în Colegiul cen
tral al arbitrilor, care nu dorește 
altceva decit să asigure tuturor com
petițiilor Interne o asemenea desfă
șurare, încit să faciliteze saltul cali
tativ al fotbalului nostru". . <

Stelian TRANDAFIRESCU

SPORTUL STUDENȚESC 
SE AFLĂ LA PREDEAL 
Șl SE ANTRENEAZĂ CU 
MINGEA LA... BRAȘOV!

Ce ți-e și cu bucureștenele astea... 
Un campionat întreg se străduie să 
joace la concurență cînd se nimeresc 
programate în aceeași duminică acasă 
(doar cuplajele le mai adună pe a- 
celași gazon...), etapă de etapă se 
urmăresc in clasament ca nu cumva 
să fie prin vecinătate (mai ales in 
cap și în coadă...), ea în perioada de 
pregătire să se simtă foarte bine îm
preună. cutreierînd aceleași coclauri, 
împărțind adeseori terenurile de joc, 
cantinele. Ca de pildă acum, Sportul 
studențesc și Rapid, vecine de locuri 
codașe în recent încheiata ediție a 
campionatului, vecine la Predeal în 
pregătirea n°ii ediții. Cazate în spa
tele gării, deoparte și de alta a șo
selei ce urcă sore Cioplea, Sportul 
stocie-.țesc la sula Robinson, Rapidul 
Ia hotelul Predeal, feroviarii lutnd 
masa in deplasare, pe... terenul stu
denților, aceștia, la riadul lor, ape
lând la telefonul hotelului.

Cind am dat cotul șoselei dinspre 
stadion — erau orele 16,30 —, am 
zărit un autobuz In care se zoreau să 
ir.ire tricouri multicolore. In liniștea 
din . ar. ambalarea motorului avea 
reverberații puternice. Am grăbit pa
sai pentru a na rata prima întflnire, 
indiferent al cărei echipe era auto- 
bazuL Și tată, coboară Ir. intimoir.a- 
rea noastră, Gh. Ola. antrenorul 
principal ai studenților. _Ne-ați prins 
la mustață. încă un minut si vă salu
tam din mers", ne spune dinsul zim-

_Vă găseam, doar nu plecați in 
Cosmos...",

..In Cosmos — nu. dar la Brașov — 
da și nu prea cred că veneați după 
noi pină acolo. Mai aies că nici nu 
știu de unde aii fi aflat unde sin- 
tem..."

,JJe ce, lucrați in secret ?“
„Nu. dar nici noi nu știam pină azi 

spre prinz! Am reușit in cele din 
urmă să găsim un teren Pentru an
trenament cu mingea : stadionul mu
nicipal din Brașov. Impartial, deci, 
pregătirea intre Predeal și Brasov, 
Ne obișnuim astfel cu deplasările in 
vederea campionatului-maraton..."

„.Apropo de campionat, a fost greu 
..maratonul" pină ce ați aflat de r.ou. 
formulă..."

„Cred că Ia încheierea trecutei edi
ții eram cea mai epuizată echipă, 
ălarșul nostru forțat — fiecare etapă 
era o nouă sabie a lui Damocles! 
— nc-a uzat fizic și, mai ales, psihic, 
chiar dacă n-am cunoscut in- 
frîngerea în 13 meciuri ale returului.

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, de La ora 14 : cam
pionatele republicane de de
catlon si pentatlon.

CAIAC-CANOE : Lacul
Herăstrău, de la ora 7,30 : 
întreceri în cadrul fazei mu
nicipale a campionatului re
publican.

CICLISM : Velodromul Di
namo, de la ora 9 : concurs

internațional dotat cu „Cupa 
Prietenia" (viteză — tandem, 
4000 m echipe — serii con
tra timp, semifinală și fina
lă).

POLO : Bazinul Dinamo, de 
la ora 10 : România juniori
— Olanda, Polonia — Spa
nia și România — Ungaria
— meciuri în cadrul „Cupei 
orașului București".

S:udenfii urcă in pregătire panta spre Cioplea, pentru a nu coborî apoi, 
in campionat, întflasament... Foto i V. BAGEAC
Ipoteza unui barai pentru menține
rea in prima divizie ne turnase amar 
in inimi, după plumbul acumulat in 
picioare. Așa incit...".

Asa Incit ne-am despărțit pentru 
că antrenamentul mult așteptat nu 
mai suferea aminare. Am reluat dia- 
loguî seara, la întoarcere. Și iată 
ce-am mai aflat, printre altele :

Perioada pregătitoare a echipei stu
dențești este împărțită în trei etape : 
5—10 iulie, readaptarea la efort; 
11—23 iulie, acumulările : 24 iulie — 
15 august, cristalizarea echipei și 
punerea ei in formă. în actuala pe
rioadă montană, două zile se efectu
ează cî:e două antrenamente, iar în 
cea de a treia zi doar unul (se urmă
rește, deci. Înlăturarea „sechelelor" 
returului). Perioada a doua — bucu- 
reșteană — prevede spre sfirșitui a- 
cestei luni un turneu de trei jocuri, 
in Polonia.

Cine se afla la ora reportajului 
nostru la Predeal, in loîul Sportului 
studențesc ? Suciu și Ion Vasile — 
portari.

Kraus, M. Sandu, Cazan, Manea — 
fundași, Chihaia, Culda, Ciocîrlan, O. 
Ioncscu. Șerbănică și Beleaua (de la 
echipa de tineret-rezerve) —mijlocași, 
Leșeanu, Lucai, Grosu (de la Șe. sp. 
2), Pîslaru (de la Liceul de fotbal 
București) și Moliiovanu — atacanți. 
La lotul reprezentativ se afla Tănă- 
sescu.

„După cum vedem,, majoritatea 
noilor veniți nu sint niei măcar stu- 
denți, sint abia la vîrsta școlii..,",

„Intenționăm să-i pregătim in con
dițiile primei echipe, verifieîndu-i,
deci, cît mai obiectiv, Ia cerințele ■
divizionare. Nu excludem nici ideea 
încadrării lor în echipă pentru că ; 
traversăm etapa formării acesteia- 
Dar, ce ne interesează în primul rînd 
este depistarea fibrei umane, .singura 
capabilă să reziste calicii intre tempe
ratura înaltă a succesului în perfor
manță și cea joasă a servitutilor pe 
care aceasta o presupune", a ținut să 
să sublinieze, în încheierea dialogului; 
nostru, antrenorul Gheorghe Oia.

Paul SLAVESCU

ACTUALITĂȚI
La Cimpina, POIANA — SPORT 

CLUB BACĂU 1—3 (1—1)

Vineri s-a disputat !a Cîmpina jocul 
amical dintre echipa locală Poiana și 
divizionara S. C. Bacău. Partida s-a 
încheiat cu victoria oaspeților la scorul 
de 3—1 (1—1), prin golurile înscrise de 
Enescu (2) și Siaâuceanu. Pentru gazde 
a marcat Ghiorcău.

TURNEE IN TARA NOASTRĂ

Trei echipe de peste hotare vor efec
tua, in curând, turnee in tara noastră. 
Astfel, reprezentativa Cubei va susține 
citeva partide, după următorul program: 
la &> iulie cu un adversar nedesemnal 
Încă ; la 29 Iulie cu C.F.R. Cluj; la 2 au
gust cu Chimia Rm. Vilcea.

Selecționata orașului Alexandria (R.A. 
Egipt), va juca la 26 iulie cu F.C. Con
stanța, ia 29 iulie cu un năve^iar tnca

nedesemnat și la 2 august cu Construc
torul Galați.

Echipa iugoslavă Velez Mostar va în
treprinde — intre 27 iulie — 6 august — 
un turneu de trei meciuri. In organiza
rea formației Sport Club Bacău. Unul 
dintre adversari va fi firește, formația 
lui Dembrovschi, Ghiță, Duțan et comp...

PENTRU NITRAMONIA FĂGĂRAȘ, 
VACANȚA IA SFIRȘIT MÎINE

Vacanța jucătorilor de la Nitramonia 
Făgăraș va lua sfârșit miine, ctnd lotul 
echipei se va reuni pentru efectuarea 
controlului medical. A doua zi este pro
gramată ședința de analiză. Conduce
rea secției dorește să se prezinte in 
noua ediție de campionat cu un lot în
tinerit, care să cuprindă — în special 
— elemente de la propriul centru . de 
copii șl juniori. Au fost deja promovați 
în prima echipă Nucă, Grecu, Hoju, 
Chirilic. , .
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DOUĂ ECHIPAJE ROMÂNEȘTI-CALIFICATE
ÎN FINALELE „REGATEI LUCERNA"

LA CANOTAJ ACADEMIC
LUCERNA, 14 (prin telefon). 

Așadar, în prima zi a „Regatei Lu
cerna", toate trei echipajele 
României s-au clasat pe locul II în 
serii, dar numai unul dintre ele 
(4 f.c. — Emerich Tușa, Ernest 
Gall, Chiriac Dănilă și Francisc 
Papp) a obținut dreptul să parti
cipe la semifinale ! Acest lucru se 
datorează faptului că în regula
mentul competiției se prevedea ca 
din probele de 2 f.c. și 2+1 să in
tre în semifinale doar cîștigătorii 
seriilor. Și iată că, deși au depus 
efqrturi remarcabile, luptînd direct 
eu campionii olimpici, reprezentan
ții României au trebuit să se ali
nieze sîmbătă după amiază la star
tul recalificărilor. E adevărat, de 
aceașță dată lucrurile au fost mai 
simple pentru echipajele formate 
din Iile Oanță și Dumitru Grume- 
zescu (Ia 2 f.c.) și Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura +Gheorghe Gheor
ghiu (la 2 + 1), întrucît din recali
ficări mergeau, direct în... finale, 
prinții trei clasați! Schifiștii români 
au evoluat la adevărata lor valoa

re, făcînd risipă de eforturi, în do
rința de a cîștiga cursele. Ilie Oan
ță și Dumitru Grumezescu au fost 
primii care au reușit, înregistrînd 
timpul de 7:03,52, cu aproape trei 
secunde mai puțin decît echipajul 
Norvegiei, clasat pe locul secund 
In urma acestei victorii, Ilie Oantă 
și Dumitru Grumezescu vor fi pre- 
zenți duminică la startul finalei în 
proba de 2 f.c.

Și mai clară a fost victoria obți
nută de medaliații olimpici Ștefan 
Tudor și Petre Ceapura. Avîndu-1 
la cîrmă pe Gheorghe Gheorghiu, 
ei au cîștigat prima serie a recali
ficărilor probei de 2+1 cu 7:19,25, 
în timp ce echipajul Angliei, cla
sat pe locul secund, a înregistrat 
7:24,60.

In urma acestor rezultate, cele 
două echipaje ale României vor 
concura în finalele programate mîl- 
ne (astăzi n.r.), în timp ce echipa
jul de 4 f.c. va evolua întîi în se
mifinale.

CAMPIONATELE
DE CĂLĂRIE

LA BAULE, 14 (prin telefon).
în frumoasa stațiune maritimă I a 

Baule de pe coasta Bretaniei se dispui 
campionatul internațional de sărituri a1 
Franței și derbyul de sărituri, participă 
călăreți reprezentînd 11 națiuni, dintre 
care șapte europene (Franța. R.F. Ger
mania. Anglia, Irlanda. Portugalia, Bel
gia. Austria) și patru americane (S.U.A.. 
Mexic, Brazilia, Peru). Dintre cei 85 de

BALCANIADA DE TENIS DE LA SOFIA

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA: 1-1 

DUPĂ JOCURILE DE SIMPLU
• Partida de dublu s-a întrerupt la 6—1 și 3—1 în favoarea sporti
vilor români.
• O nouă victorie a echipei feminine a României: 3—0 cu Grecia.

SOFIA, 14 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). In penul
tima zi a Balcaniadei de tenis, echi
pa masculină a României a avut 
că adversară reprezentativa Iugosla
viei. După cele două jocuri de 
simplu, scorul este 1—1. astfel că 
punctul victoriei va fi adus de re
zultatul din partida de dublu. In 
primul meci, lui Ion Sântei i-au 
trebuit numai 55 de minute pentru 
a-și depăși adversarul: Santei-Sto- 
iovici 6—1, 6—2, 6—0. Tenismanul 
român a reeditat jocul său foarte 
bun de vineri, acționînd tot timpul 
cu lovituri în forță, majoritatea a- 
cestora fiind decisive in acumula
rea punctelor.

In meciul al doilea (care a durat 
4 ore!) Hărădău l-a avut ca adver
sar pe Savici. Evoluînd sub posi
bilitățile sale, tenismanul român a 
trebuit să se resemneze în- postura 
de învins : Savici — Hărădău 6—4, 
6—0. 4—6, 12—14, 6—2. Loviturile 
lui Hărădău au fost lipsite de 
forță, ceea ce i-a permis lui 
Savici să puncteze decisiv prin 
veniri frecvente la fileu. în 
primul set, Hărădău a condus 
cu 2—0, dar Savici a egalat și a 
preluat inițiativa. Apoi, după ce în 
setul al doilea Hărădău fusese de

nerecunoscut, seturile al treilea și 
al patrulea au fost foarte strînse. 
Tabela de marcaj a arătat de 12 
ori egalitate, iar la 10—9 în favoarea 
sa, Savici ,a avut mecibol, dar 
Hărădău a egalat. In setul decisiv, 
jucătorul român și-a mai adjudecat 
două ghemuri, însă a cedat în cele 
din urmă. La dublu s-au întîlnit 
perechile Sântei, V. Marcu — Fris- 
cici, Savici 6—1, 3—1, întrerupt din 
cauza întunericului.

Echipa feminină a României a 
avut ca adversară reprezentativa 
Greciei. Româncele au cîștigat le
jer: Gohn — Kotzîa 6—2. 6—1; 
Ruzici — Rota 6—3, 6—2; la dublu: 
Gohn, Ruzici — Kotzia, Rota 6—2, 
6—2. Așadar, România — Grecia : 
3—0.

Alte rezultate: Bulgaria — Iugo
slavia (feminin); 2—1. Berberian — 
Urek 4—6, 2—6; Radkova — Șuput 
6—0, 6—1; la dublu Berberian, 
Moskova — Urek. Pojeg 6—2, 6—0; 
Grecia — Turcia (masculin); 2—1. 
Kalogeropoulos — Altinkaya 6—4, 
6—1, 6—3; Kelaidis — Ozdemir 
6—3, 4—6. 2—6, 5—7 ; la dublu : 
Kalogeropoulos, Karamaghiolos — 
Altinkaya. Kocak 4—6, 5—7, 6—4, 
6—2, 6—4’.

TOM A HRISTOV

INTERNATIONALE 
ALE FRÂNTEI
concurenți prezenți la startul competl-

- ției se remarcă francezii Jeanou Lefe> ,c- 
Tissot. campioană mondială la fete. 
Marcel Rozier, campionul Franței. Jeac- 
que Gaud, brazilianul Nelson Pessoa, 
englezul Peter Robeson, veșt-germanii 
Paul Schochemohle si Herman Scliridde, 
austriacul Hugo Simon.

Prima probă — de 1.40 m (lărgime 
2 m). barema A la cronometru, cu 16 
sărituri — a fost cîștigat de jeanou 
Lefebvre-Tissot (Franța) cu calul 
Aeterlin cu 0 p (69,5 sec.), urmată de 
Hugo Simon cu calul Levendel — OP 
(73,5) și Ned Casch (Irlanda) — 0 P 
(87.7).

Proba a doua, tot de 1.40 m (lărgime 
2.10 m), barema A la cronometru cu 17 
sărituri, a revenit francezului J. Gaud 
pe calul Tango cu 0 p (87,7). Pe locul 
al doilea s-a situat H. Schmidt (R.F.G.) 
cu calul Trumf cu 0 d (39,2) iar pe locul 
trei s-a clasat R. Norsto-n (S.U.A.) cu 
Utopia — Op (98,0). Cea de a treia Pro
bă. contind pentru calificarea în finala 
campionatului francez, pe care și-au 
disputat-o 56 de concurenți, probă care 
a necesitat un baraj, a dat loc la o în
trecere extrem de interesantă datorită 
gradului maxim de dificultate al par
cursului. Barajul efectuat după proba 
inițială a adus la start zece concurenți, 
care nu fuseseră penalizați în proba 
inițială. El s-a desfășurat pe zece obsta
cole cu înălțime de la 1,50 la 1.70 m. 
Un singur concurent l-a executat fără 
greșeală : Paul Schuchemohle cu 0 P 
(67.3). Locul doi a revenit Dianei Con- 
ncly (irlanda) pe calul Tuberok cu 4 p
(58.2) . iar locul trei lui Malta Da Costa 
(Portugalia) pe Frou-frou cu 8 p (53,2).

Pentru proba finală a campionatului 
s-au calificat 20 de concurenți ce își 
vor disputa titlul de campion ai Franței 
duminică (n.r. — azi).

Derbyul francez, făcînd parte din cele 
trei derbyuri ce se disoută de regulă 
în Europa (Hamburg, Viena. La Baule) 
și l-au disputat 32 de concurenți pe un 
parcurs lung de 1 100 m cu 20 sărituri, 
barema A la cronometru. Clasament : 
1. Peter Schmitz (R.F.G.) cu Panama 0 p
(149.2) ; 2. Nelson Pessoa (Brazilia) cu 
Pass-op 0 p (154,2); 3. Jeanou Lefebvre- 
Tissot cu Rocket 4 p (150,2).

Felix ȚOPESCU

DE LA LODZ
VARȘOVIA, 14 (prin tcl;x). In ora

șul polonez Lodz se desfășoară un 
puternic turneu internațional femi
nin de volei la care iau parte '■ 7 re
prezentative naționale foarte bine 
cotate pe actuala scară a valorilor 
mondiale : U.R.S.S., Japonia, Ceho
slovacia, Poronia, România, Cuba și 
R. F. Germania, precum și puterni
ca formație de club poloneză A-Z.S. 
Varșovia.

în această companie selectă, volei
balistele românce au avut pînă a- 
cum o comportare meritorie, ținînd 
seama și de faptul că echipa noastră 
s-a prezentat la această competiție 
cu cîteva absențe notabile. Românce
le au înregistrat un succes prețios 
și concludent în fața jucătoarelor 
cehoslovace, vicecampioane europene, 
de care au dispus cu scorul de 
3—1. Ele au încheiat victorioase, la 
același scor, și întîlnirea cu voleiba
listele vest-genmane care, în ultima 
vreme, au făcut progrese serioase, 
reflectate de cîteva rezultate de 
prestigiu. In celelalte două partide 
susținute, echipa română a fost, însă, 
depășită : de cea a Poloniei cu 1-—3 
și, firește, de strălucita garnitură 
niponă cu 0—3. Iată și celelalte re
zultate : Jaoonia — Polonia 3—0, 
U.R.S.S. — R. F. Germania 3—0, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0, R. F. 
Germania — A.Z.S. Varșovia 3—1, 
Polonia — .R. F. Germania 3—0, 
U.R.S.S. — Cuba 3—0; Cehoslovacia
— A.Z.S. Varșovia 3—0, Japonia — 
R. F. Germania. 3—0, Cehoslovacia'— 
Cuba 3—1, Polonia; — A.Z.S; Varșo
via 3—2, Japonia — Cehoslovacia 
3—1, Polonia — Cuba 3—0, U.R.S.S.
— A.Z.S. Varșovia. 3—0.

Turneul, în general, este dominat 
de reprezentativele U-R.S-S. și Japo
niei care nu au cedat nici un joc 
pînă în momentul de față. De altfel, 
confruntarea dintre cele două tea- 
muri de superclass în voleiul femi
nin mondial este așteptată cu un viu 
și justificat interes:

Donca CIOBANTJ
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CORESPONDENȚĂ DIN IUGOSLAVIA

PRIMELOR CAMPIONATE MONDIALE 
DE NATAȚIE LI SE ASIGURĂ 

UN CADRU GRANDIOS
Sub patronajul Președintelui R.S.F. 

Iugoslavia, Iosip Broz Tito, între 31 
august și 9 septembrie se va desfă
șura la Belgrad prima ediție a Cam
pionatelor mondiale de înot, polo și 
sărituri de pe trambulină. Din mo
mentul cînd F.I.N.A. (Federația Inter
națională de Natație Amatori) a ho- 
tărît ca Iugoslavia să fie gazda pri
mului campionat, edilii belgrădeni și 
federația de specialitate au început 
numărătoarea inversă. La ora hotă- 
rîrîi F.I.N.A., la Belgrad ființa o sin
gură bază sportivă adecvată, bazinul 
Tașmajdan. Acum, cu cinci săptămîni 
înaintea începerii întrecerilor con
structorii iugoslavi se mîndresc cu 
noile baze sportive ridicate pentru a- 
cest eveniment deosebit. Să le enu
merăm :

1. Baza sportivă „Stării Grad", cu 
bazin olimpic acoperit 50X21 m, a- 
dîncime 2,20 m cu opt culoare și tri
bune eu capacitatea de 2 500 specta
tori. Aici se vor desfășura probele 
eliminatorii la înot. Complexul mai 
dispune de un bazin 30X21 m desco
perit pentru antrenamentul partici- 
panților.

2. Complexul „Banjița": bazin olim
pic descoperit 50X21 m, 1,90 m a- 
dîncime și tribune cu capacitatea de 
3 00» locuri. Aici vor avea loc pai- 
tjdele de polo.

3. Baza sportivă „Koșutnjak": ba
zin olimpic în aer liber 50X21 m, tri
bune de 3 000 de spectatori. Impună
toare construcție destinată competi
torilor ce se vor întrece la săritura 
de pe trambulină. Baza dispune de 
încă un bazin asemănător dar mai 
mic pentru antrenamente.

4. Complexul „Zvezdara": bazin o- 
limpic 50X21 m în aer liber folosit 
în exclusivitate pentru antrenamen
tele înotătorilor și poloiștilor. Are o 
tribună .minusculă cu 500 locuri.

5. Complexul „Vraciar": bazin mat 
mic în aer liber, destinat tot antre
namentelor. Este utilat, de asemene», 
cu toate cele necesare unor compe
tiții. In fine, la vechiul bazin Tas- 
majdan s-au făcut modificări impor
tante, construindu-se o tribună spe
cială care v a putea primi- peste 8 000 
de spectatori. Aici se vor ține fina
lele probelor de înot si tot aici vor 
avea loc festivitatea de deschidere 
si închidere a campionatului. Toate 
aceste baze sportive sînt prevăzute 
cu aparate de cronometraj și măsu
rători livrate de firma Longines. Ex
ploatarea lor se va face chiar din 
cursul lunii august.

La sfîrsitul lunii iulie, președintele 
F.I.N.A., dr. Harold Henning a vi
zitat șantieiele noilor construcții, de- 
clarîndu-se entuziasmat de frumuse
țea și funcționalitatea edificiilor spor
tive. ..Ceea ce am văzut. întrece orice 
așteptări. Sincere felicitări construc
torilor" — a declarat domnia sa.

Ducă cum a anunțat președintele 
comitetului de organizare Kasim Hu- 
sovici, la aceste campionate vor par
ticipa peste 1 200 de sportivi repre- 
zehtînd concurenți din 63 de țări, ci
fră record, dacă ne gîndim că la 
ultima ediție a J.O. au luat startul 
la aceste probe 830 de concurenți din 
59 de țări. Belgradul va cunoaște din 
nou asaltul a zecilor de ziariști, 
fotoreporteri și comentatori radio și 
T.V. cărora li s-au pus la dispoziție 
în complexele construite mijloacele

cele mai moderne de comunicare șl 
lucru. Concurenții, oficialii, arbitrii, 
corpul tehnic, vor locui la hotelele 
„Slavija", „Srbija" și „Sumadija", 
adică fiecare în apropierea bazinului 
la care concurează sau oficiază.

Spectatorii din întreaga țară Și 
telespectatorii de peste hotare vor 
putea urmări la lucru tot ce are na- 
tația mai bun, spectaculozitatea pro
belor suscitînd un interes deosebit. 
Deoarece F.I.N.A. a instituit de cu- 
rind un premiu special ce va fi atri
buit gloriilor sportive care de-a lun
gul anilor au realizat la Olimpiade 
și concursuri performanțe excepțio
nale, premierea va avea loc cu acest 
prilej, la Belgrad. Deci, în fața noas
tră vor defila gloriile natației înce- 
pînd cu Johnny Weissmiiler și ter- 
minînd cu Mark Spitz.

Sportivii iugoslavi s-au pregătit 
intens pentru campionate. Dacă îno
tătorii țării gazdă, dat fiind valoa
rea excepțională a concurenților stră
ini, sînt fără șansă deosebită, în 
schimb echipa de polo, campioana 
olimpică la Mexic, vizează o nouă 
performanță de răsunet și un loc pe 
podium. Să încheiem această cores
pondență citîndu-1 pe Ante Lambașa 
vicepreședintele iugoslav al F.I.N.A. 
și Directorul campionatelor mondiale. 
„Belgradul și întreaga Iugoslavie s-au 
străduit să asigure participanților 
condiții optime de întrecere. Sperăm 
că performanțele lor. spectacolul ofe
rit, să întregească acest efort colectiv 
pentru reușita deplină a campiona
telor."

GORAN POPOVICI
Belgrad, iulie

SEMIFINALELE
(Urmare din pag 1T

meciurile de simplu la Schevenin- 
gen — apoi Ion Sântei și Viorel 
Marcu. Dintre aceștia urmează să 
fie aleși echipierii reprezentativei 
noastre a cărei componență defini
tivă va fi anunțată la ședința teh
nică de joi, în preziua startului în- 
tîlnirii.

Pe tabelul zonei europene a „Cu-

TURNEUL DE POLO DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

rice să păstreze în continuare ini
țiativa Șl să cîștige eu ușurință. Este 
adevărat, formația noastră a fost 
lipsită de această dată de aportul lui 
Răducanu, principalul ei coordonator 
si realizator, dar aceasta' nu poate 
în nici urî caz "constitui o scuză pen
tru evoluția cu mult sub posibilități 
a cadeților noștri. Aceștia au do
vedit multă pasivitate în joc. s-au 
lăsat adesea descoperiți în apărare, 
primind goluri ce puteau fi ușor evi
tate.

Cele șase puncte au fost realizate 
-de: Canovas (3, două din s.n.), Ven
tura (1 . din s.n.) și Oliveras de !a 
învingători și Weiss (1 din 4 m) de 
la învinși. La scorul de 0—2, Teo- 
dorescu a ratat un • penalty. A con
dus corect A. Tsantas . (Grecia)

Derby-ul serii, Ungaria — Olanda, 
a fost departe de a corespunde aștep
tărilor. Ambele echine- au pus ac
cent pe jocul în forță, au căutat să 
angajeze în permanență centrul fix, 
jocul p'erzînd astfel mult din spec
taculozitate. Poloiștli maghiari au 
luat conducerea prin golul lui Fara- 
go (din s.n.). In repriza secundă. 
Hermsen a -egalat din penalty dar 
Konrad III a avut o frumoasă zvîc- 
nire la un atac al echipei sale, rea- 
dueîndu-i avantajul (2—1). Al trei
lea „sfert" ne-a oferit o luptă aprigă 
pentru balon. Olandezii au făcut e- 
forturi mari pentru a restabili ega
litatea, dar toate încercările lor s-au 
cprit in fața unei defensive decisă să 
ntl facă nrea multe concesii. Ea a 
fost simțitor ajutată și de portarul 
M'J-ar, care nu a putait fi învins.

Spre sfirșitul reprizei, Bodnar mai 
înscrie un gol (3—1), avantaj ce se 
va dovedi suficient pentru victorie, 
în final, olandezii au atacat furtunos, 
au avut situații de superioritate nu

PE TERENURILE DE TENIS
GjSTAAD. — A fost desemnat, 

deocamdată, un singur finalist al 
campionatelor elvețiene, în persoana 
australianului Roy -Emerson, învin
gător după 6 ore de joc asupra lui 
Karl Meiler (R.F.G-) cu 3—6, 4—6,
7—5, 6—3. 9—7. Ilie. Năstase conducea 
clar cu 6—4, 6—3 asupra francezului 
Patrick Proisy, în a doua semifinală, 
dar ploaia a întrerupt jocul. Relua
rea este amînată pentru .. duminică. 
In proba de dublu, cuplul Ilie 
Năstase — Toma Ovîci a fost elimi
nat în „sferturi" de R. Moore (R.S-A.) 
— A. Stone (Australia) la scorul de 
2—6, 2—6. In celelalte partide : 
Okker, El Shafei — Meiler, Phillips 
Moore 6—4, 6—0 : Gimenb, Mur.oz — 
Jauffret, Proisy 6—4. 6—3 ; Emerson, 
Dibley — Kanderal, Sturdza 8—6, 
6—4

BAASTAD. — Semifinalele cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale Suediei s-au soldat cu următoare
le rezultate : Stan Smith — Bjorn 
Borg 6—4, 6—4, 6—2 ; Manuel Orantes

— Leif Johansson 6—3, 6—0, 6—0. In 
sferturi de finală : Smith (S.U.A.) — 
Mulligan (Australia), 1—6, 6—2, 6—3 ; 
Borg (Suedia) —Pinto Bravo (Chile) 
6—3, 6—1,; Johansson Suedia) — 
Carmicliael (Australia) 6—4, 6—4 ; 
Orantes (Spania) — Zugarelli Italia) 
6—3, 6—1.

DUBLIN — Campionatele interna
ționale de tenis ale Irlandei au con
tinuat cu disputarea primelor parti
de din sferturile de finală ale pro
belor de simplu. în turneul mascu
lin, jucătorul englez Graham Stilwell 
l-a învins cu 6—1, 6—2 pe mexica
nul Marcelo Lara, iar sud-africanul 
John Yuill a dispus cu 9—8, 3—6,
6—4 de australianul Owen DavidsOn. 
Cunoscuta tenismană australiană 
Margaret Court, principala favorită 
a concursului feminin, a surclasat-e 
cu 6—0, 6—0 pe irlandeza Geraldin 
Barneville.

Trwi bolizi intră cu peste 200 km la oră intr-un periculos viritj: sue
dezul Ronnie Petersson, scoțianul Jackie Stewart ji neozeelandezul De

nis Hulme. Soarta cursei se decide pe acești cițiva metri

CUPEI DAVIS ’“3
pei Davis" figurează, bineînțeles, 
alte trei semifinale. în grupa noas
tră. pentru calificare în finalele zo
nale luptă echipele U.R.S.S. și 
Franței. în grupa B. cele două se
nt: finale sînt Cehoslovacia — R.F. 
Germania și It31ia—Spania. Câști
gătoarea primei grupe se califică în 
faza interzonală, urmînd să întîl- 
nească pe campioana zonei ameri
cane. în cealaltă semifinală inter- 
zone. cîștisâtoarea grupei B euro
pene va juca împotriva campioanei 
zonei asiatice.

In C. E. de șah

TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE BASCHET
DE LA MESSINA

ROMA 14. (Agerpres). — Au con
tinuat întrecerile turneului interna
țional feminin de baschet de la Mes
sina. Echipa României a învins cu 
scorul de 62—47 (27—24) selecționata 
secundă a Italiei. în celelalte meciuri 
ale zilei : Iugoslavia a întrecut Un
garia cu 53—47 (30—33), iar prima e- 
chipă a Italiei a dispus de R. P. Chi
neză cu 72—48 (34—24).

merică, dar nu au mai realizat de.it 
un punct. Scor final : 3—2 (1—0.
1—1, 1—0, 0—1) în favoarea echipei 
maghiare. A condus John Felix 
(S.U.A.). ECHIPA U. R. S. S.

P.XSTREAZĂ TITLUL

LA FEL DE SEVER PE MARGINEA BAZINULUI 
CA Șl LA ORELE DE MATEMATICĂ

O prezență inedită la turneul inter
național de polo. Profesorul de ma
tematică John Felix. O figură jovia

lă. o statură impozantă (1.98 m și 
120 kg), la fel de sever pe marginea 
bazinului, ca și in clasele școlii âin 
Copertino (California), mică locali
tate aflată la sud de San Francisco. 
Este arbitru internațional de 6 ani, 
a condus nartide la două Olimpiade 
și două ediții ale Jocurilor paname
ricane. Fost jucător de fotbal (eu
ropean). base-bal! și polo. Actual
mente intr-o călătorie de studiu 
(școlar și sportiv) prin Europa.

— Sinteți pentru prima oară in Ro
mânia ?

— Nu cunosc decit Bucureștiul. 
Frumos oraș. Oameni admirabili, a- 
mabili și ospitalieri.

— De ce ați ales postura de cava
ler al Cuierului ?

— Jocul de polo este foarte fru
mos. La noi în S.U.A.. e adevărat, 
se înoată mai mult, dar meciurile 
sînt foarte tari. E întotdeauna nevoie 
de o mină forte pe marginea bazi
nului, care să tempereze nervii spor
tivilor. Este tocmai ceea ce mă stră
duiesc să fac Ia fiecare meci.

— Cum apreciați nivelul turneului?
— De bună valoare. îmi place echi

pa română. Am văzut-o anul acesta 
și la Pescara și nu m-ar surprinde 
de loc dacă la Belgrad (n.r. campio
natul mondial) se va afla pe o po
ziție superioară.

LONDRA, 14 (Agerpres). — Tur
neul final . al campionatului euro
pean de șah pe echipe sra încheiat 
la Bath (Anglia) cu victoria selecțio
natei U.R.S.S., care cîștigă pentru a
5- a oară întrecerea celor mai bune 
echipe de șah de pe continentul nos
tru. In ultima rundă, echipa sovie
tică. avînd în frunte pe foștii cam
pioni mondiali Spasski, Tal și Pe
trosian, a învins cu 5—3 formația 
Ungariei, întrecută pe linia de sosire 
(pentru locul doi) și de reprezenta
tiva Iugoslaviei, care a cîștigat cu
6— 2 meciul cu "Polonia. Iată' rezulta
tele celorlalte două întîlniri : R. F. 
Germania — Anglia 4+—31; Româ
nia — Elveția 5—3 ; (Ghizdavu a cîș
tigat la Hohler, iar Mititelu la Schau- 
wecker ; restul partidelor au fost re
mize).

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. — 
40V2 p. ; 2. Iugoslavia — 34 p. ; 3. 
Ungaria — 33 p. : 4. Polonia — 25 p. ; 
5. R. F. Germania — 24 p. ; 6. An
glia — 24 p. 7. România — 23 p. ; 
8. Elveția — 20*/2 p.

Premiul pentru cel mai bun re
zultat la prima masă a fost atribuit 
lui Boris Spasski, iar premiul pen
tru cea mai frumoasă partidă lui 
Mihail Tal.

MONZA iNCHISĂ 

PENTRU MOTOCICLIȘTI
ROMA. 14 (Agerpres). — Fede

rația italiană de motociclism a ho- 
tărît să interzică întrecerile moto 
pe circuitul de la Monza, pînă la 
încheierea anchetei privind acci
dentele mortal» survenite aici în 
ultimele săptămîni. După cum s-a 
anunțat, 5 motocicliști între care 
și campionul finlandez Jarno Sa
arinen, și-au pierdut viața pe pista 
de la Monza.

Considerat mult prea rapid și pe
riculos pentru cursele de motoci
clism, circuital de la Monza nu a 
fost adaptat acestui gen de între
ceri, deși unii specialiști au semna
lat primejdia la care sînt expuși 
concurenții.

TURUL FRANȚEI
In Turul ciclist al Franței, ieri a 

fast zi de odihnă. Cursa se reia astă
zi cu o nouă etapă în Munții Pirinei, 
care va duce caravana concurenților 
de la Bourg Madame la Luchon, pe 
distanța a 231 km. Este prevăzută 
escaladarea a 4 piscuri între 1000 m 
și 2000 m altitudine.

A continuat Turul Franței pentru 
amatori (Tour de l’Avenir). Etapa a 
3-a, Perpignan — Pyrenees' 2000, 
cîștigată de spaniolul Julian Andiano. 
învingătorul a acoperit distanța de 
103 km în 2 h 59,11. Pe locul doi, cu 
același timp, a sosit columbianul 
Rios. In fruntea clasamentului in
dividual a trecut italianul Gianba- 
ttista Baronchelli.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PENTATLON Șl DECATLON
ÎNTRECERILE DE

(Urmare din pag l)

(Urmare din pag. 1)

nu se află la distanță mare de Va- 
sile Bogdan, astfel incit lupta pen
tru obținerea medaliilor va fi azi 
foarte îndîrjită și, sperăm. încunu
nată cu un punctaj general cit mai 
aproape de nivelul internațional.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate în probele disputate ieri • 
pentatlon : 1. Erica Teodorescu (Di 
namo) 2 286 p (100 mg 15,2 greu
tate 9,53 m, înălțime 1,77 m), 2.
Florica Boca (C.A.U.) 2121 p (14,7, 
8,53 m, 1,62 m). 3. Gabriela Ionescu 
(C.A.U.) 2 103 p (15,2, 9,04 m, 1,62 
m). 4. Rodica Țarălungă (C.A.U.) 
2 098 p (14,6. 10,69 m, 1,45 m), 5 
Doina Crăciun (C.S.U. Galați) 2 09?

p (15,7, 9,18 m, 1,65 m), 6. Valeria 
Biduleac (Constructorul) 2 074 p 
(14,2, 8,82 m, 1,50 m). 7. Marcela
Miloșoiu (C.A.U.) 2 045 p (14,4, 9,54 
m. 1,45 m), 8. Emilia Huiung (Vi
itorul) 1 974 p (16,0, 9,21 m, 1,50 
m). Elena Eftimie (C.A.U.) — a-
bandon (H. C. Cornelia Popescu —
2 512 p — 14,8, 11,42 m, 1,83 m) : 
decatlon : 1. Andrei Șepci (Steaua)
3 869 p (100 m 11,4, lungime 7,15
m, greutate 13,40 m, înălțime 2,04 
m, 400 m 51,8), 2. Vasile Bogdan 
(„U“ Cluj) 3 834 p (11,1, 7,02 m,
13.91 m. 1,83 m. 50.1), 3. Mihai Ni- 
colau (Steaua) 3 814 p (10,9, 6,98
m. 13,20 m, 1,86 m, 51,1). 4. Radu 
Gavrilaș (C.S.M. Iași) 3 545 o (11,3, 
6.89 m, 11,42 m, 1,86 m, 51,5), 5 
Sorin Boană („U“ Cluj) 3 525 p

(11,0. 6,88 m, 10,40 m, 1,83 m. 51,8), 
6. Gheorghe Lixandru (Steaua) 
3 513 p (11,1, 6,42 m. 13,81 m, 1,75 
m, 52,5), 7. Gabor Bara (Tractorul 
Brașov) 3 383 p (11,0, 6,58 m. 11,77 
m. 1,70 m. 52,1). 8. Cornel Scafes 
(C.A.U.) 3 189 p (11,6, 6,52 m, 9.42 
m, 1,98 m, 56,5). 9. Dan Goia (Șe. 
sp. Cluj) 3 116 p (12,2, 6.19 m, 9,46 
ni, 1,86 m, 55,7), 10. Valerică Scar- 
pet (Șc. sp. Galați) 2 963 p (11,9, 
6.52 m. 9,80 m, 1,70 m, 54,8). 11. 
Horst Weber (C.A.U.) 2 840 p (11,3, 
5,69 m, 10,58 m, 1,55 m, 59.4), 12. 
Ioan Brie („U“ Cluj) 2 748 p (11,6, 
5,58 m, 10,44 m, 1,60 m, 55,4).

întrecerile se încheie astăzi. Pro
gramul începe de la orele 14,30.

ta pentru că el a concurat , pentru 
locurile III—IV. Colegul său de e- 
chipă Tooma Urmas care, după cali
ficările de vineri după-amiază, tre
buia să-și dispute întîietatea (locurile 
I—TI) cu Jan Iankievics (Polonia), a 
realizat un timp mai slab : 5:05,5, o- 
cupînd... primul loc. Clasament : 1. 
Urmas, 2. Iankievics, 3. Domojilkin, 
4. Hebeda.

Ultima probă din programul zilei 
de ieri a fost cursa pe 1 km cu start 
de pe Ioc. Beneficiind de o vreme 
admirabilă — răcoroasă și fără vînt 
— concurenții au obținut în genera) 
timpuri mulțumitoare. Victoria a re
venit lui Emanuel Raasch (R.D.G.), cu 
timpul de 1:11,3. Pe locurile urmă
toare situîndu-se 2. Wolfgang Rengert 
(R.D.G.) 1:11,5, 3. Oleg Gudin (U.R.S.S.) 
1:12,0, 4. Serghei Zaharov (U.R.S.S.) 
1:12,5, 5—6. Atila Telegdy (România) 
si Atan-ase Trandafilov (Bulgaria) ( 
1:12,7 etc.

PE VELODROM
Astăzi, de la ora 9. ultima zi a re

uniunii : viteză tandem și urmărire 
echipe pe 4 000 m.

DURA LUPTĂ A PILOTILOR 
DE FORMULA I...

La Silverston (Angiia), o nouă rundă a disputei Stewart — Fittipaldi
Peste 25 de piloți se găsesc angrenați 

anul acesta in cea de-a 24-a ediție a 
Campionatului mondial de automobilism. 
Ei și-au început confruntarea în ianua
rie la Buenos Aires și o vor încheia 
în octombrie pe circuitul nord-american 
de la Watkins Glen, în programul cam
pionatului fiind înscrise 15 Mari Pre
mii.

Competitorii au la dispoziție, în acest 
sezon, 12 mărci de mașini, de la Ty
rrell si Lotus pînă Ia Tecno și Ensign. 
Deosebirile se referă aproape exclusiv 
la șasiuri, pentru că majoritatea aces
tor automobile (cu trei excepții) sînt 
echinate cu motorul de 8 în V lansat 
de Keith Duckwort în 1967 si încununat 
pînă acum cu 59 de victorii în cursele 
de formula 1.' Cele trei excepții le î-fe- 
prezintă motoarele Ferrari și B.R.M. 
(12 în V), nrecum și o construcție re
centă (1!2 cilindri opuși), realizată de 
Tecno și plasată’ pe mașina condusă 
de Chris Amon.

ISPRĂVILE UNUI DEBUTANT
Cu două săptămîni în urmă, „circul” 

formulei 1 a Deposit ne modernul au- 
todrom Paul Ricard din Le Castellet în 
sudul Franței, unde s-a disputat ’ cel 
de al 8-lea Mare Premiu din campionat. 
Axlată la zenitul sezonului și a cam
pionatului, întrecerea a fost urmărită 
cu cel mai viu interes. ea urmînd 
sa aducă unele clarificări în clasamen
tul general și mai aleq în Partea supe
rioară a acestuia, unde fisurează nu
mele lui Stewart și Fittiualdi. înainte 
de cursă, „Fitti« se afla în avans față 
de adversarul său cu numai două punc
te (41:39) și această situație nu mal 
seamănă cu cea de anul trecut cînd. 
la mijlocul campionatului. brazilianul 
i-o luase înainte lui Stewart cu 12 
puncte. Din acest motiv, „duelul" de 
pe pista Paul Ricard promitea foarte 
mult.

S-a dat startul si în frunte nu s-au 
instalat, cum era de crezut, nicj Fitti
paldi. nici Stewart, nici Denis Hulme si 
nici Peterson sau Cevert. în frunte a 
tîsnit cel mai tînăr pilot din campionat 
(23 de ani neîmoliniți). numit Jodv 
Scheckter si aflat lta cea de a treia 
cursă de formula 1 din viata sa.

Surpriză ? Numai Intr-o mică măsură, 
pentru că Scheckter a mal făcut astfel 
de isprăvi în scurta lui carieră de 
alergător. Debarcat în Anglia în 1971. 
el i-q învins în cursele de formula 2 
ne Mike Hailwood si Carlos Reutemann. 
Toamna trecută, obținînd din întîmolare 
o mașină de la Phil Kerr, directorul 
tehnic al echipei McLaren, a luat ple
carea în Marele Premiu al S.U.A. și s-a 
..bătut" o vreme de la egal la egal 
cu Fittipaldi și cu Hulme. în martie, 
anul acesta, la Kyalamî, a condus plu
tonul cîteva ture, pînă cînd o defec
țiune la motor l-a obligat să se retragă.

Venind în iulie la Castellet pentru 
Marele Premiu ai Franței, echipa 
McLaren s-a văzut lipsită de cel de 
al doilea pilot al său. Peter Revson 
(primul fiind Denis Hulme) și de aceea 
p făcut din nou anei la Jody scheckter. 
Alertat cu o telegramă în America d® 
Nord, unde participa la o serie de curse 
cu mașini de ..formula 5 000". Jodv a 
descins de îndată în Franța, avînd a- 
cuni înscrise în palmares mai multe 
victorii în diferite întreceri.

CiND GREȘEȘTE ÎNSUȘI 
FITTIPALDI...

Ce-a făcut Jody Scheckter pe auto- 
dromul Paul Ricard se știe. El i;a 
ridiculizat pe cei mai în formă. alergă

tori ai momentului, menținîndu-se la 
conducerea cursei 42 de ture din totalul 
de 54. Din acest motiv, așteptata dispută 
Stewart — Fittipaldi n-a mai avut un 
caracter direct, ci s-a consumat în 
funcție de evoluția acestui „copil teri
bil" care se numește Jody scheckter.

Beneficiind de un motor excepțional 
pus la punct și de un sasiu reglat 
la milimetru . (mecanicii de’ la McLaren 
au lucrat ca pentru Peter Revson...), 
Scheckter a realizat la antrenamente al 
doilea timp al zilei, după Stewart și 
înaintea lui Fittipaldi ! De fapt, la 
Castellet, brazilianul a făcut una din 
puținele sale „gafe“, care s-ar putea 
să-1 coste titlul mondial. Nu vom intra 
în amănunt asupra accidentului — din 
fericire fără urinări — de la Castellet, 
văzut în amănunt pe ecranele televi

. zoarelor. Deși calm și lucid prin ex- J- 
celență, Fittipaldi a încercat acea de-T 
pășire foarte riscantă, periclitîndu-și si
tuația în clasament într-un moment în 
care se afla pe locul al doilea în cursă, 
iar adversarul său direct, Stewart, vic
timă a unei pene de cauciuc, pierduse 
aproape un minut față de lider.

UN AL TREILEA TITLU PENTRU 
„SCOȚIANUL ZBURĂTOR"?

Sosit pe locul al patrulea, Stewart a 
luat conducerea în clasamentul general 
al campionatului. Dacă nici un incident 
de natură mecanică nu intervine, sco
țianul poate obține anul acesta un al 
treilea titlu de campion, după cele din 
1969 și 1971, egalînd astfel performan
țele lui Jack Brabham și Graham Hill-

Mașinile pe care aleargă Fittipaldi și 
Stewart (Lotus J.P.S. și, respectiv, Ty
rrell) au la spate același motor Ford- 
Cosworth, performanțele lor fiind 
practic egale. Pînă și seturile de anve
lope sînt la fel. firma Goodyear ,,în- 
călțînd“ anul acesta aproape toate ma
șinile din campionat (doar trei echipe 
au rămas credincioase lui Firestone). d*\ 
în cazul unor condiții tehnice asemănă
toare, Jackie Stewart are mai multe 
șanse să cîștige, avînd în vedere că 
la ora actuală el este cel mai complet 
pilot de formula 1.

S-a scris pe ici pe colo că „scoțianul 
zburător0 ar dori să se retragă. Vestea 
este — se pare — o speculație pornită 
chiar de la Stewart cu scopul de a-și 
spoți veniturile. Nu se poate crede că 
un alergător de 34 de ani, aflat într-o 
formă sportivă excelentă, va abandona 
activitatea care-1 aduce anual profituri 
atît de importante. Să nu se uite că cel 
mai mare pilot al tuturor timpurilor, ar
gentinianul Juan Manuel Fangio, a de
venit de cinci ori campion al lumii, 
obținînd primul titlu mondial la 39 de 
ani. iar ultimul la. .. 46 !

Azi, pe circuitul de la Silverstone, 
în Marele Premiu al Angliei, victoria 
n-ar trebui să-i scape lui Stewart (deși 
anul trecut a cîștigat Fittipaldi). O luptă 
nu mai puțin strînsă este de așteptat 
și pentru următoarele locuri din cla
sament. Astfel, Francois Cevert rămîne 
un candidat sigur pentru locul al trei
lea, după cum tot el ar putea candida 
— dacă se întîmplă ceva neprevăzut cu 
Sfpwart sau cu Fittipaldi — pentru un. 
lor secund în clasamentul final al cam
pionatului mondial.

întrebarea ce se pune este însă ur
mătoarea : vor avea bunăvoința Peter
son, Hulme sau Revson să-i lase dru
mul liber lui Cevert sau altui tînăr ? 
Așa ceva este greu de crezut. în dura 
întrecere a piloților de formula 1.

Dumitru LAZĂR

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Pe pista de la Crystal Palace din Londra, 
Oave Bedford, a stabilit un nou record 
mondial în proba de 10 000 m plat, cu 
timpul de 27:31,0. El a îmbunătățit cu 
7,4 recordul stabilit anul trecut la J.O. 
de Ia Mtinchen de finlandezul Lasse 
Viren — 27:38.4.*■
Campionatele de atletism ale U.R.S.S., 
s-au terminat cu o mare surpriză : în 
proba feminină de aruncarea greutății, 
recordmana mondială șl campioana olim
pică Nadejda Cijova a fost învinsă de 
Svetlana Doljenko (locul 4 la J.O. de la 
Mtinchen). care a obținut rezultatul de 
19.48 m., Cijova, clasată pe locul doi. a 
realizat 19,41 m. Alte rezultate : ciocan 
—, Bondarciuk 75,20 m; suliță : Lusis

83,06 mî 1 300 m — Nikolai Andreev
3:42,0; 5 000 m — Aleksasin 13:38,4.

Cu prilejul unui concurs atletic desfă
șurat la Oulu, sulițașul finlandez Siito- 
nen s-a clasat pe primul loc, cu o per
formanță de 86,38 m. Compatriotul său 
Jaakola s-a clasat pe locul doi, cu 84,46 
m. Francezul Prefontaine a cîștigat cursa 
de 5000 m plat, cu rezultatul de 13:40,0.
■
Pe stadionul Wisla din Cracovia s-a dat 
startul în raliul automobilistic al polo
niei, la care participă 72 de echipaje.
■
Un nou record mondial a foșt stabilit 
de tînăra. înotătoare din R. D. Germană.

Kornelia Ender. Ea a parcurs 100 m 
fluture în 1:02,3, ameliorîndu-și vechiul 
i^cord care-i aparținea cu 1:03,05. ;

Recordul mondial de viteză pe schiuri 
a fost doborît de italianul Alessandro 
Casse, care, în tentativa efectuată pe 
muntele Cervinia. a realizat pe kilome
tru lansat viteza medie orară de 184,237 
km. Vechiul record era de 184,183 km.■
La Vichy s-a desfășurat întîlnirea inter
națională de box dintre echipele de a- 
matori ale Franței și Angliei. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 7—3. 
Din echipa franceză nu a făcut parte 
campionul european la categoria cocoș, 
Aldo Cosentino. -
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