
ADEZIUNE UNANIMĂ, 
SPRIJIN FERM 

POZIȚIEI TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

A DELEGAȚIEI HOMĂNIEI 
LA CONSFĂTUIREA COMITETULUI 

POLITIC CONSULTATIV
De la un capăt la altul al 

tării se muncește cu avînt, cu 
multă sirguința, pentru a se 
îndeplini ți depăși sarcinile 
mari ți de răspundere prevă
zute in planul cincinal pentru 
acest an și, cu fiecare zi ce 
trece, alte ți alte colective de 
oameni ai muncii raportează 
cu mîndrie conducerii partidu
lui și statului, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, că au 
și făcut primii pași pentru 
realizarea producției anului vi
itor. Convinși că, îndepli
nind în mod exemplar obiecti
vele cincinalului. îngrijindu-se 
deopotrivă de cantitate și de 
calitate, fac să înflorească. în 
ritm accelerat, in toate dome
niile, țara ți propria lor viață 
materială și spirituală, oame
nii muncii își manifestă* in 
mod plenar calitatea de pro
prietari, producători și benefi
ciari, capacitatea lor de a 
transpune in viață hotăririle 
decurgînd din întreaga politică 
internă și externă a partidu
lui, la elaborarea căreia sint 
direct părtași și de a cărei a- 
plicare se simt răspunzători.

Din același simțămint de 
înaltă responsabilitate pentru 
destinele patriei, pentru con
strucția societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a co
munismului în România, potri
vit Programului partidului, toți 
cetățenii țării — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — participă nemij
locit la întreaga activitate poli
tică internă și internațională a 
partidului și statului. Opinia 
publică din (ara noastră a luat 
cunoștin(ă cu deosebit interes 
și satisfacție deplină de Co
municatul ședinței din 24 no
iembrie a Comitetului Politic 
Executiv al C-C. al 
eare tovarășul 
Ceaușescu a făcut o 
cu privire la recenta 
re de Ia Moscova a _ _ 
lui Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia. Aproba
rea in unanimitate de către 
Comitetul Politic Executiv a 
activității desfășurate la Con
sfătuire de delegația țării noas
tre, de secretarul general al 

partidului, președintele Republi
cii, exprimă în fapt adeziunea

P.C.R., m 
Nicolae 

informare 
consfâtui- 
Comitetu-
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A II-a EDIȚIE A „DACIADEI“ — 
O EDIȚIE A PERFORMANȚELOR 

Așa înțeleg cei din Caracal să transforme 
cantitatea într-o nouă calitate

întregului popor, dă expresie 
aspirațiilor și sentimentelor tu
turor cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, înal
tei lor aprecieri față de modul 
strălucit in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
și susținut in eadrul intilnirii 
orientările fundamentale și 
consecvente ale României so
cialiste față de problemele de 
pe ordinea de zi a consfătuirii. 

Aceeași aprobare unanimă, 
deplină șl entuziastă s-a mani
festat s« î° cadrul intilnirilor 
avute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu eu reprezentanți ai 
oamenilor muncii din între
prinderi și ai oamenilor de ști
ință. artă și cultură, din ca
drul invățămîntului, ai tinere
tului, al Consiliului Național al 
Agriculturii, ai armatei noastre 
ți ai Ministerului de interne — 
la solicitarea acestora —,
care s-au constituit 
ternice demonstrații 
plinei adeziuni la

in pu- 
ale de- 

politica 
internă și externă a României 
socialiste, ale unității și coeziu
nii întregului nostru popor in 
jurul partidului, al secretaru
lui său general.

Fii ai oamenilor muncii de 
la orașe și sate, ei înșiși oa
meni ai muncii, elevi sau stu- 
denți, sportivii patriei, toți ac
tiviștii mișcării noastre sportive 
se alătură cu însuflețire popo
rului întreg, care prin sute și 
mii de telegrame iți exprimă 
dragostea și recunoștința fier
binte față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in care 
văd un înalt exemplu de prin
cipialitate comunistă, de spi
rit de răspundere, fermitate și 
hotărire in respectarea și apli
carea în practică a liniilor di
rectoare stabilite de forurile 
de conducere legitime ale tă
rii ți poporului, de organele 
supreme de partid ți de stat 

„Ne exprimăm din toată ini
ma sprijinul unanim ți adeziu
nea deplină la politica internă 
și externă a României socia
liste, pentru activitatea ți po
ziția delegației române, con
dusă do dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de

Caracal, oraș din cimpia Ol
tului, aflat în plin proces de 
modernizare, prâș căruia anii 
socialismului i-au adăugat pu
ternice accente industriale, oraș 
in care, la ceasurile dimineții, 
tinerii se grăbesc spre între
prinderea de 
treprinderea 
de tricotaje, 
cee sau spre 
generale din 
goare sau spre 
muncă din instituții și din uni
tățile de servire a populației. 
Absența unor echipe caraca- 
lene din eșaloanele superioare 
ale campionatelor noastre, ba 
chiar și o oarecare penurie de 
elemente valoroase de nivel 
județean te fac să crezi, la pri
ma vedere, că sportul nu ține 
pasul cu dezvoltarea orașului. 
Este, însă, doar o falsă impre
sie, căci contactul nemijlocit 
cu realitățile vieții cotidiene, 
cu preocupările celor peste 
35 000 de locuitori ai acestei 
urbe îți oferă numeroase și 
concludente dovezi ale chibzu- 
inței cu care oamenii de pe 
aceste meleaguri știu să-și îm
partă timpul, adică să mun
cească, să învețe, să creeze, 
dar și să se odihnească activ, 
să se recreeze prin practicarea 
exercițiilor fizice, a sportului. 
Și nu sînt deloc neînsemnate 
rezultatele obținute 
pe acest tărim.

„Este de-ajuns să 
singur amănunt — 
tehnicianul Mihai 
secretar al comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea de va
goane — pentru a înțelege pa-

siunea muncitorilor din unita
tea noastră pentru sport : a- 
vem o medie de virstă de 23 
de ani ! Fotbalul, atletismul, 
handbalul sint cele mai îndră
gite dintre disciplinele practi
cate în uzina noastră și facem

treprindere, „harnici și destoi
nici. atit la montarea unor va
goane de cea mai bună cali
tate, cărora beneficiarii interni 
și externi să nu le poată face 
nici cel mai mic reproș, cit șl 
la perfectionarea continuă a

(Continuare In pag 2—3)

vagoane, spre în
de conserve sau 
spre cele trei li- 
numeroasele scoli 
localitate, pe o- 

locurile de

pînă acum

vă dau un 
ne spune

Ionescu,

o demonstrație de gimnasticăElevele Liceului industrial la

față cu multă dificultate soli
citărilor de a organiza con
cursuri interne, între sec|ii și 
sectoare de producție. Sîntem 
o unitate tinără, dar ne min- 
drim deja $i cu tradiție spor
tivă. pentru că, iată, „Cupa 
vagonarilor" la fotbal se orga
nizează la noi de 4 ani". Eco
nomistul Paul furai, secretarul 
asociației sportive, ne vorbește 
despre dorința de autodepăși- 
re a tinerilor sportivi din în-

măiestriei, in mînuirea mingii 
de handbal și de volei, sau a 
paletei de tenis de masă. In 
ediția a doua a „Daciadei", pe 
care am inaugurat-o recent 
printr-un atractiv concurs de 
tenis de masă, la care au par
ticipat reprezentanți ai multor 
secții de producție, dorim să

Constantin MACOVEl

(Continuare In pag. 2-3)

Astăzi, „runda" a 15 a in Divizia A de fotbal CLASAMENTUL
1. STEAUA 14 7 4 3 25-16 18
2. F.C. Argeș 14 8 1 5 22-15 17
3. Politehnica kiși 14 7 3 4 15-10 17
4. F.C. Baia Mare 14 8 1 5 16-14 17
5. Dinamo 14 5 6 3 17-10 16
6. C.S. Tîrgoviște 14 7 2 5 16-13 16
7. Univ. Craiova 14 5 5 4 18-12 15
8. Olimpia 14 7 1 6 15-16 15
9. S.C. Bacău 14 6 2 6 17-12 14

10. U.T.A 14 5 4 5 21-16 14
11. Jitii 14 5 3 6 16-18 13
12. Sportul stud. 14 4 5 5 13-20 13
13. A.S.A. Tg. M. 14 4 5 5 14-21 13
14. Corvintil 14 5 2 7 18-21 12
15. Gloria Buzău 14 5 2 7 16-23 12
16. Chimia Rm. Vilcea 14 3 5 6 15-26 11
17. F.C. Bihor 14 4 2 8 16-24 10
18. Politehnica Tim. 14 3 3 8 10-18 9

IN PRIM-PLANUL ETAPEI, 
MECIUL STEAUA - F. C. ARGEȘ 

■> 
de timp, un test absolut obișnu
it pentru solicitările fotbalului 
modern, n-a fost suportată 
prea bine pînă acum. Multe 
partide s-au jucat „cu înceti
nitorul", iar accidentările 
s-au înregistrat în lanț.

Pentru etapa de astăzi, aș
teptăm o îmbunătățire la ca
pitolul combativitate, element 
esențial în dinamizarea jocu
lui. Interesant de observat 
este faptul că, dintre primele 
zece clasate, șapte vor evolua 
în deplasare (F. C. Argeș, Po
litehnica Iași, F. C. Baia Mare, 
Dinamo, C. S. Tîrgoviște, O- 
limpia și U.T.A.), doar Steaua, 
Universitatea Craiova și S. C. 
Bacău jucînd pe teren propriu. 
Acestea trei pot fi beneficia
rele „rundei". Dar clasamentul 
foarte strîns, așa 
zintă el — deși

Am ajuns la aatepenuitima 
etapă a turului campionatului 
de fotbal. Programarea dumini
că — miercuri — duminică a 
„rundelor” din ultima perioadă

Aseară, în meci amical de handbal masculin

SELECȚIONATA 
VICTORIOASĂ IN

DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI
FAȚA REPREZENTATIVEI BULGARIEI

Selecționata divizionară mas
culină de handbal a României 
(în alcătuirea ei nu au fost 
incluși jucătorii de la Dina
mo București și H. C. Minaur 
Baia Mare, cele două echipe 
pregătindu-se pentru meciurile 
din turul II al „Cupei campio
nilor europeni" și, respectiv, 
„Cupei cupelor") a întilnit a- 
seară, în sala Floreasca din 
Capitală, Intr-un meci amical, 
reprezentativa Bulgariei. Dife
rența de valoare dintre cele 
două formații s-a văzut chiar 
după cîteva minute de la în
ceperea partidei, handbaliștii 
români reușind să se instaleze 
repede la conducere. Antreno
rii Eugen Trofin și Mihai Pin
tea au rulat mulți jucători, în- 
tîlnirea constituind un bun 
prilej de verificare a poten
țialului acestora.

în atac, handbaliștii noștri 
au creat deseori faze frumoase, 
printr-o coerentă circulație a 
balonului, cu străpungeri spec
taculoase a barajului advers, 
datorate în special lui Drăgă- 
niță, Birtalan și Vasilache. A- 
cesta din urmă și-a pus aseară 
o promițătoare candidatură

Șutul lui FSlker se va opri in poarta handbaliftilor bulgari 
Foto : V. BAGEAC

pentru un loc în echipa na
țională. Selecționata divizionară 
a țârii noastre a cîștigat cu 
28—16 (11—7). Au marcat : Dră- 
găniță 7, Vasilache 6, Birtalan 
4, Stingă 3, FSlker 2, Stockl 2, 
Voina 2, Jurcă 2 — pentru 
România j Tarkalanov 5, Doi-

cinov 5, Matuschin 2, Terjin- 
schi 1. Gheorghiev 1, Nicolov 
1, Blajev 1 — pentru Bulgaria. 
Au arbitrat T. Curclea și Șt. 
Șerban. Meciul revanșă va a- 
vea loc azi, tot în sala Flo- 
reasca, începînd de la ora 17.

Ion GAVRILESCU
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Buzău : 
București :

(Stadionul I 
Oradea : 
Tg. Mureș : 
Bacău : 
Petroșani : 

Timișoara : 
București :

Craiova :

cum se pre-
au trecut 14

etape —, va suferi cu siguran
ță și alte schimbări.

In încercarea de a evidenția 
meciurile cele mai atractive, 
sigur că jocul dintre locul 1 
(Steaua) și locul 2 (F. C. Ar
geș) pare cel mai recomandat. 
11 concurează întllnirile S. C. 
Bacău — Dinamo, A.S.A. Tg. Mu
reș — Politehnica Iași, Sportul 
studențesc — F. C. Baia Mare, 
întreceri în care oaspeții nu 
par dispuși să efectueze sim
ple deplasări.

PROGRAMUL ETAPEI

<\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

GLORIA
SPORTUL STUD. - F.C. BAIA MARE 

Republicii — se va
F.C. BIHOR

: A.S.A.
SPORT CLUB
JIUL
POLITEHNICA
STEAUA

(stadionul
UNIVERSITATEA - F.C. OLIMPIA

Toate meciurile vor începe Io ora 14.

- U.T.A.

transmite in întregime la T.V.)
- F.C. CORVINUL
- POLITEHNICA IAȘI
- DINAMO
- C.S. TÎRGOVIȘTE
- CHIMIA RM. VÎLCEA
- F.C. ARGEȘ

Steaua)
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(Urmare din pag. Z)
Ia Moscova, apreciind că a- 
eeastă poziție, precum ți De
clarația adoptată corespund in
tereselor supreme ale națiunii 
noastre socialiste, cauzei inde
pendentei și suveranității na
ționale, colaborării ți păcii in 
întreaga lume" — se spune în 
telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceausescu de Biroul 
Executiv al C.N.E.F.S.

Tineretul sportiv al patriei, 
întregul activ al mișcării spor
tive se declară întru totul de 
acord și sprijină cu toată ho- 
tărirea principiile enunțate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în problemele militare, cit ți 
cele cu privire Ia respectarea 
îndatoririlor noastre, în cazul

unei agresiuni imperialiste în 
Europa împotriva țărilor so
cialiste, la colaborarea militară 
bazată pe principiile sacre ale 
independentei, suveranității na
ționale, ale deplinei egalități, 
ținîndu-se seama că fie
care armată națională este 
subordonată exclusiv forurilor 
supreme de conducere ale țării 
respective, partidului ți gu
vernului respectiv, care răs
pund în fața poporului.

In telegramă se afirmă de
plinul acord cu precizarea fă
cută de secretarul general al 
partidului, președintele Româ
niei, că nu sînt necesare mă
suri deosebite în direcția înar
mărilor, sporirea cheltuielilor 
militare, că aceste cheltuieli nu 
trebuie să împovăreze poporul.

să frîneze sau să împiedice în
deplinirea programelor de în
florire multilaterală a societă
ții socialiste in țara noastră, 
de ridicare continuă a bună
stării materiale și spirituale a 
poporului nostru.

In încheierea telegramei este 
exprimat angajamentul sporti
vilor, al tuturor celor ce mun
cesc pe tărimul educației fizice 
și sportului de a nu precupeți 
nici un efort în îndeplinirea 
exemplară a prețioaselor indi
cații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca acest im
portant domeniu al vieții so
ciale să se ridice la nivelul 
cerințelor societății noastre, 
pentru gloria sportivă a scum
pei noastre patrii, România so
cialistă.

'ÎNTRECERILE DE ȘAH DE LA HERCULANE Șl MEDIAȘ
• Veteranul Corvin Radovici — lider în finala mascu- î^z^de^ 
lină @ Elisabeta Polihroniade și Margareta Teodorescu coiegm « 

conduc în întrecerea feminină

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL
DE TENIS itIND00R“

Tenismanii lotului nostru re
prezentativ vor lua startul, 
peste citeva zile, în noul sezon 
pe teren acoperit. Primul, din- 
tr-o serie de trei turnee inter
naționale „indoor", va fi găz
duit de orașul Litvinov, din 
RJS. Cehoslovacă, în perioada 
30 noiembrie — 3 decembrie. 
Apoi, la Sofia, de la 4 la 10 
decembrie, într-o competiție 
devenită tradițională, ei vor 
concura pentru „Premiul tele
viziunii bulgare". în sfințit, in 
ultima secvență a acestui mini
circuit, gazdă a întrecerilor va 
fi Sala sporturilor din Brașov, 
între 12 și 17 decembrie. De 
menționat că, de fiecare dată, 
se vor disputa probe paralele, 
pentru seniori și senioare. La 
afirșitul celor trei turnee, se 
va alcătui un clasament gene
ral, prin adițiune de puncte.

Pentru sfirșitul acestui an 
<28—30 decembrie) este progra
mată, de asemenea, o întîlnire 
internațională bilaterală Intre 
primele reprezentative ale Ro
mâniei și Ungariei. De data a- 
ceasta, într-o veritabilă „pre
mieră", iubitorilor de tenis din 
Focșani le revine cinstea de a 
fi gazdele întrecerii. Va fi, tot
odată, un ultim test înaintea 
meciurilor oficiale pe care cele 
două echipe urmează să le sus
țină, In luna următoare, în ca
drul campionatului european 
de sală — „Cupa Saab".

„PORTRETIȘTI" IN ALB-NEGRU

Lupta este foarte încordată în 
turneul final al campionatului 
național masculin de șah, care se 
desfășoară în saloanele Boldului. 
Diana din Băile Herculane. Xn- 
tr-o partidă derby a rundei a 4-a, 
maestrul internațional Corvin Ra
dovici (care trăiește o a doua 
tinerețe șahîstă) l-a învins pe 
Aurei Urzică, lulnd conducerea în 
clasament. Constânțeanul Gbeor- 
ghe Mititelu II aduce prima în- 
frîngere marelui maestru Mihai 
Șubă de dnd Congresul F.I.D.E. 
i-a atribuit acest Înalt titlu. 
Griinberg a dștigat, ou negrde, 
la Ilijin, iar Staneiu, cu albele, 
la Voiculescu. Celelalte trd par
tide ale rundd a 4-a au fost re
mize : Ungureanu — Vaisman, 
Negulescu — Ghindă și Pavlov — 
Ciocâltea.

In clasament conduce Radovici 
cu trd pânde, urmat de Griin- 
berg, Ciocâltea, Ghindă și Miti
telu cu 2'/2 p, Urzică, Vaisman, 
Șubă, stanchi și Negulescu cu 
» p.

Runda a 5-a programează o 
partidă „simbolică*, in care 
maertml internațional Corvin Ra

dovici întQnește -pe fostul său 
elev de la Petrolul Ploiești. Ju
niorul Adrian Negulescu.

★
Foarte energic «e joacă șl fa 

finala feminină care are loc in 
sala de festivități a Casei sindi- 
calelor din Mediaș. în runda a 
t-a, Elisabeta Polilironlade a in- 
vins-o pe Elena RAducanu iar 
Margareta Teodorescu a remizat 
cu Dana Nuțn. Prima victorie tn 
turneu a repurtat Marina Pogo- 
revlci, învingătoare în fața Ioanei 
Miroslav. Celelalte rezultate : Eu
genia Ghindă — Margareta Mure- 
șan 0—1, Rodica Reicher — Ger
trude Baumstarh %—’/2. Maria 
Albuleț — Gabriela Olteanu ’/2—’/2, 
Mariana Nechifor — Eleonora Go- 
gilea 0—1, Ligia Jicman — Ua 
Bogdan ’/2—'/j.

în clasament, pe primul loc se 
află maesitrde internaționale Eli
sabeta Polihroniade ți Margareta 
Teodorescu care acumulează 2>/2 p. 
Ele sînt urmate de Dana Nuțu, 
Rodica Reicher, Marla AlTZulcț, 
Ligia Jicman, Gertrude BaumstarK 
și Margareta Mureșan, fiecare eu 
cite 2 p.

REZULTATE DIN DIVIZIA A LA TENIS DE MASĂ

MASCUUN
Seria I

★

L Progresul Buc. M 12 2 7S-M 2S 1. C.S.M. Cj.-N. 14 14 • 130- 35 28
L C.S. Arad H U 12 1 9&-13 25 X Gloria Șoimii 15 10 5 141- 96 25
3. CJS. Arad I » î C 55-45 30 j. Univ Craiova 14 1< 4 1*4- 70 M
4. CS Ș. Craiova 12 5 8 35-45 11 4. Progresul Buc. 15 • 1 I00-1Z7 21
*. Spartac Buc. 14 2 12 35-33 11 5. Com. Tg. M. 15 3 12 «-1S8 12
». C.S.M. Cj.-Nap. a 2 U M-73 ifi 6. Polii. Buc. 1£ 1 14 4»-lft »

Seria a n-a Seria a H-a
1. C.S.Ș. Rm. V. L5 W 5 «-55 M 1. Locom. Buc. 12 11 1 138- 55 13
2. Poilt. Buc. 15 • C ®-56 54 2. C.S.Ș. Od. Sec. 12 8 4 «- r 3D
1. Voința Buzău 15 7 1 «-54 22 3. C.S.Ș. Craiova 12 4 C IM- 90 Lf
4 Gloria Șoimii 15 7 1 SO-68 22 4. Tractorul Bv. 12 5 7 «- 92 1?
5. Meialurg. Cugir ÎS • 9 «-75 20 5. CJS.M. lași 12 • 12 42-139 12
C. C.S.Ș Si-atiaa 15 S W W-74 19

Jucătorii
★ ca k flraț4.

cei cu categoria I

PE MICUL ECRAN
JOI 30 NOIEMBRIE, ora 

22,10 : Campionatul mondial 
de handbal feminin, repriza a 
doua a meciului România —
— R. D Germană (înregistrare 
de la Gottwaldov ; comentator
— Cristian Țopescu).

SIMBATA 2 DECEMBRIE, 
ora 15,ÎS ; C.M. de handbal 
feminin, repriza a doua a me
ciului România — iugoslavia 
(înregistrare de la Gottwal
dov) ; ora 19 : Handbal mas
culin. repriza a doua a me
ciului Minaur — Aalborg (Da
nemarca) din cadrul „Cupei 
cupelor" (transmisie directă 
de la Baia Mare ; comentator
— Călin Antonescu).

DUMINICA 3 DECEMBRIE, 
ora 13,30 : Rugby, România — 
Franța (transmisie directă de 
Ia stadionul Giulești ; comen
tator — Dumitru Tănăsescu) ; 
ora 15 : Fotbal, F.C. Baia 
Mare — Steaua (transmisie 
directă a reprizei a doua ; 
comentator — Radu Urzi- 
ceanu) , ora 20,15 (programul 
ID : „Telerama sport".

Nu spunem o noutate dacă 
afirmăm că omul, îndeosebi 
tinărul, este supus unor per- 
manen'.e influențe core-i pot 
modifica radical comporta
mentul. Dar nu ne propunem 
aici sâ adincim acest subiect, 
ei doar să ne referim M mo
dul in care tmerti sportivi se 
reflectă adesea In ochii edu
catorilor. la uncie schimbări 
de optici ale acestora de la 
o zi la alta, tn legătură cu 
profilul moral al sportivilor 
de a căror educație se ocupă. 
Nu arareori tinerele talente 
ne sînt prezentate de către 
antrenori, conduceri de secții 
sau de duhuri In culorile 
etice cele mal himanoase : cu
minți, sirgufacioțL modești, 
capabili, dornici de afirmare, 
atașați colectivului, respectfnd 
cu sfințenie rlgorSe vieții 
sportive etc etc. Intr-un cu- 
vînt. din creionjrlle lor rezul
tă adevărate mo
dele etice. Numai 
că, adesea epitetelor 
roze de azi le 
iau locul mîine
antonimele lor. Superbii — 
moralmente — tineri devin 
peste noapte niște Indjscipt- 
națl, leneși, egoiști, înfumu
rați, „oi negre" ale oolectvu- 
kil căruia ii subminează cli
matul moral, oameni cu care 
„s-a Încercat in zadar între
gul arsenal de mijloace edu
cative*. Schimbările de optică 
băgăm de seamă că au loc a- 
proape fără excepție atunci 
etnd intre sportivi șl „por- 
tretiștii" lor intervin neînțe
legeri mai serioase, chiar rup
turi. „Ctile albe* devin negre 
din citeva trăsături de... pe
nel, pentru a redeveni toarte 
albe dacă intre timp se rea
lizează compromisul.

Citeva asemenea exemple 
ne-a oferit recent lumea vo
leiului. Federația suspendase 
pînă la sfirșitul «nulul, pen
tru neprezentare la acțiunile 
lotului, pe jucătoarele Maria 
Enache de la Farul și Ma
riana Zamfir de la Penicilina 
Iași Cum au reacționat con
ducerile celor două secții ? 
Farul a trimis un memoriu în 
care ruga federația să ridice 
suspendarea jucătoarei sale 
invoclnd pe larg calitățile mo
rale deosebite ale Marie! E- 
nache, pasiunea, atașamen
tul, demnitatea șl principiali
tatea sa. contribuția Ia afir
marea voleiului eonstănțeen si 
național etc. etc. Dar, după 
scurt timp, dnd s-a aflat că 
Enache a depus cerere de 
transfer pentru Chdmpex 
Constanța, Farul și-a trimis 
emisari la federație ca rugă
mintea să nu mai ridice sus
pendarea, tntrucît respectiva

jucătoare este altfel decit se 
scrisese in mernor.ul prece
dent. că urmărește obținerea 
unor avantaje materiale etc. 
Iar dnd s-a constatat că 
transferul nu se aprobă si când 
Enache trebuie să revină la 
echipa sa. Farul a Înaintat un 
alt memoriu elogios ea a- 
eeeași rugăminte de ridiearea 
Suspendării. PeruciMna a pro
cedat invers. Deoarece Mari
na Zamfir a trebuit să piece 
din lași, urmindu-țt soțul re
partizat — tn urma absolvirii 
facultătii — in Tg. Jiu, « 
trimis un memoria, cerlnd 
suplimentarea suspendării da 
un an și jumătate) și descrim- 
du-ți sportiva In culori În
cinse incepSnd eu „dezinte
res in pregătire-, ..sfidarea 
muncii" și terminlnd eu „lip
să de atașament față de 
dub și de colectivul sportive- 
lor legitimate. In care și-o 

desfășurat activita
tea și ut.de s-a 
format ca «portrvă 
de performanță*. 
Dar. can întze

timp familia Zamfir — volei
balista și rugbyseul — și-au 
rezolvat problema întoarcerii, 
pe linie profesională, tn lași, 
Penidtiza a înaintat federa
ției un alt memoriu din care 
rezultă că Martina Zamfir a 
avut motive Întemeiate să 
plece la Tg. Jiu ți că de rfnd 
activează la Penicilina (im). 
..nu a ridicat niciodată pro
bleme deoseb-te*.

Da fel s-a întâmplat și eu 
jucătorii Traian Corcheș și 
Mircea Ignișca de la „U“ 
CIuj-Napoca. Au terminat 
facultatea și au primit fru
moase caracterizări din partea 
secției de void. Dar, Ia re
partiție, au optat pentru Baia 
Mare și, conform regulamen
tului, au primit transfer la 
Explorări. „U“ Cluj -Napoca a 
înaintat apoi un memoriu în 
care cel doi sînt descriși in 
culori sumbre de același 
„portretiști".-

Și să ne oprim aid eu 
exemplele care pot continua 
și în alte discipline sportive. 

Din contrastele unor astfd 
de descrieri, portretele etice 
ale sportivilor apar necla
re, confuze. Dar cele ale ,.por- 
tretiștilor" sînt ușor de des
luși*.

Aurelian BREBEANU
P.S. între timp, federația, 

neputind sâ se dumirească tn 
legătură cu adevăratele pro
file morale ale sportivilor 
descriși, a renunțat și la sus
pendările proprii. Spre bucu
ria celor interesați...

CICLISMUL - PREGĂTIRI PENTRU 1979
Ciclismul este, firesc, la ora 

odihnei. Dar, parcă, acum, in se- 
zon.ul hi vernal, activitatea se do
vedește mai intensă declt în cel 
estival. Cicliștii, antrenorii, fi 
chiar activiștii, fiecare în dome
niul lui și toți ia un loc. pregă
tesc seaonul 1979.
• A fost alcătuit lotul național. 

El îi cuprinde pe Teodor Vasile, 
Mircea Romașcanu, Nicolae Savu, 
Valentin Marin, Traian Sîrbu, io
nel Gancea, Constantin C&ruțașu, 
Gh. Lăutaru, Cornel Nicolae și 
Ion Cojocaru. Antrenorul emerit 
Nicolae Voicu i-a reunit pe 
membrii lotului pentru un scurt 
stagiu de pregătire în localitatea 
Herculane.
• 37 de antrenori din Capitală 

și din țară, printre care se nu
mără și Marin Ni cui eseu. Dan 
Budișteanu, Sima Zosim, Ion Ar- 
deleanu, Vasile Ionescu, Martie 
Ștefănescu, Mihail Slmion, Gh. 
Moldoveanu și Gabriel Moiceanu, 
participă în aceste zile la un 
curs de instruire și perfecționare. 
Iată citeva dintre temele dezbă
tute : „Factorii care condiționează 
și limitează realizarea performan
țelor", „Modele de planificare și 
evidență pentru secțiile de ci

,Cu-

clism-, „Dezvoltarea forței-, 
„Eforturi anaerobe și aerobe in 
practica antrenamentului ciclist". 
Printre lectori se află Pavel No- 
văcescu, președintele F.R. Ci
clism, Lazăr Bar o ga, dr. A. 
Szogy, Nicolae Oțeleanu, Mircea 
Mihăilescu, ion Stoica ț.a.

9 Duminică, la ora 9, încep în 
sala de ședințe a Complexului 
sportiv „23 August- lucrările șe
dinței anuale de analiză a Comi
tetului federal. La ele vor par
ticipa membrii Comitetului fede
ral, precum și antrenori și acti
viști ai federației, care vor dis
cuta și mijloacele de îndeplinire 
a obiectivelor anului competlțio- 
nal 1979.
• A fost alcătuit șl lotul de 

juniori. Din el fac parte Radu 
Moldovan (C.S.M. duj-Napoca), 
Costică Paraschiv (Olimpia Bucu
rești) , Gh. Vasiliu (Hidrotehnica 
Constanța), Gh. Bărăităruș (Pe
trolul Ploiești), Teodor Stoean 
(Olimpia București), Georgian 
Marinescu (Voința București), 
Nicolae Țone (Voința București), 
Ionel Chiran (Clubul sportiv șco
lar nr. 1 București), Gh. Dânilă 
(Petrolul Ploiești) și Ion Mari
nescu (C.S. Brăila). Acești tineri

După jocu 
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1. DINAMO
2. Steaua "
3. Explorăr
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7. Viitorul
8. Univ. CI
9. Silvania

10. C.SJW. î
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A ll-a EDIȚIE A
(Urmare din pag. 1) 

lărgim considerabil această fru
moasă întrecere sportivă „Cupa 
vagonarilor", Ia care tinerii 
noștri muncitori participă cu 
mult entuziasm. Vom organiza 
competiții nu numai la fotbal, 
ci și la handbal, volei, atletism 
și, desigur, tenis de masă, dis
ciplină cu deosebire îndrăgită 
în întreprinderea de vagoane".

Preocupări asemănătoare, o 
vie dorință de ridicare conti
nuă a nivelului sportului cara- 
calean. sub însemnele generoa
se ale „Daciadei", am intilnit 
și la Liceul industrial, unitatea 
de învătămînt care pregătește 
cu prioritate cadre calificate 
pentru întreprinderea de va
goane din localitate, sau pen
tru altele cu profil asemănă
tor. obținerea de către elevii 
acestui liceu a unor frumoase 
rezultate Ia învățătură, în lega
rea cunoștințelor teoretice cu 
activitatea practică din uzină, 
cîștigarea unor importante în-

„DACIADEI" - 0 EDIȚIE A PERFORMANȚELOR
treceri sportive pe plan orășe
nesc și județean, afirmarea 
unora dintre elevi chiar In 
competiții cu caracter repu
blican, ca și cîștigarea premiu
lui III în concursul republican 
al revistelor școlare reprezintă 
o carte de vizită onorantă pen
tru Liceul industrial din Cara
cal, pentru cadre didactice ți 
elevi deopotrivă. Pe profesorii 
de educație fizică Mircea Boțoi 
și Marin Dinu i-am găsit în 
curtea școlii (spațioasă, ame
najată corespunzător pentru 
practicarea jocurilor sportive, 
asfaltată și bine îngrijită), e- 
chipați in treninguri, gata să 
înceapă programul de gimnas
tică zilnică. „Am reușit — ne 
spune Mircea Boțoi — să asi
gurăm elevilor noștri 10 minu
te de mișcare organizată (zilnic 
între 10,20—10,30), după un 
program pe care l-am impri
mat pe bandă de magnetofon. 
Beneficiem de sprijinul nemij
locit al conducerii liceului. 
Cred că nu-i lipsit de interes 

să arăt că pe banda magneti
că se află chiar îndemnul di
rectorului Constantin Licu ca 
toți profesorii să sprijine pro
gramul de gimnastică. Compe
tiția națională „Oaciada" ne-a 
ajutat să ne structurăm și să 
ne organizăm mai bine activi
tatea internă, atît cea de ma
să, cit și cea de performanță, 
și considerăm că nu-i puțin lu
cru că pe terenurile sportive 
ale școlii s-au întrecut, de pil
dă, peste 50 de echipe de fot
bal în 7, că la crosurile de pri
măvară au luat parte sute de 
eleve și elevi, și că mulți alții 
s-au întrecut Ia mesele de șah 
sau Ia cele de tenis de masă".

Martor la discuția noastră, 
prof. Marin Dinu, inimosul 
antrenor al echipei feminine de 
handbal a liceului, ințervine 
pentru a sublinia semnifica
ția unui anume succes sportiv 
repurtat în acest an. „Consider 
— ne spune el — că marele 
cîștig al „Daciadei" este acela 
că ne-a determinat să gin- 

dim mai bine fiecare acțiune, 
să chibzuim mai îndelung asu
pra căilor și mijloacelor care 
să ne asigure o bună pregătire 
în drumul spre victorie. Situa
rea echipei noastre de fete pe 
locul I în județul Olt (după 
o dispută extrem de spectacu
loasă cu experimentatele for
mații ale Liceului de matema- 
tică-fizică din Corabia, Liceul 
Ion Minulescu din Slatina și 
Clubului sportiv școlar din 
Slatina) este o victorie a ini
țiativei, a ambiției, a dorinței 
de afirmare. Eugenia Enache, 
Valentina Buță, Florica Jianu, 
Victoria Dan, Luminița Man- 
țoc, la prima lor cunoștință cu 
handbalul, au dovedit nu nu
mai reale aptitudini, ci și un 
exemplar spirit de luptă, de 
elan sportiv. Putem spune că 
și la noi au apărut mugurii 
performanței, și aceasta în ca
drul pe care ni I-a oferit eu 
atîta generozitate Daciada". 
„Acesta este și motivul pen
tru care startul in ediția a n-a

— reia Mircea Boțoi — l-am 
dat concomitent pe mai multe 
planuri : întreceri de handbal, 
fotbal, cros („Aleargă pentru 
sănătate"), ca și concursuri de 
tenis de masă și șah. Exem
plul handbalului ne arată că 
vom putea să ne afirmăm și 
în alte discipline. Este, de fapt, 
ceea ce dorim să realizăm în 
cea de-a doua ediție a marii 
întreceri. Avem destule motive 
să sperăm că tentativa noastră 
va fi încununată de succes".

Dorința și hotărîrea de afir
mare a sportului din Caracal, 
de obținere a unor rezultate 
mereu mai bune, o întîlnim, 
apoi, și la prim-vicepreședin- 
tele Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport, 
Gheorghe Donciu, vechi acti
vist al mișcării noastre sporti
ve, care ne oferă date și fapte 
ce ilustrează pașii reali înain
te, eforturile întreprinse în di
recția consolidării bazei mate
riale („în parc, acolo unde era 
p<nă nu de mult o groapă pli
nă cu gunoaie, vom avea în 
curînd un splendid complex 
sportiv școlar"), a realizării u- 
nor rezultate care să depășeas
că hotarele județului. „Și vom

reuși accas 
interlocutor 
vom transf 
a „Daciadei 
performanți 
formăm ca: 
calitate, aș: 
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TE ® COMPETIȚII
cluburi 

OEM de 
ori și 
tcă și 
morilor.

ZI IN

în sezonul LOTS ei vor participa 
la „Concursul Prietenia* (14—17 
iunie, în R. P. Mongolă) și ~ 
pionatele Balcanice (13—15 
în iugoslavia).

BASCHET
ibâtA

ft pînă 
pauză 

internă 
rg Știrile 
ipa re-

FL Ermurache (Poiit. Buc) 
1. M. Mama (,,U“) 30a, 3. P. 
dișteanu (I.C.E.D.) gn.

MASCULIN
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l Ora- 
lunii
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:u, Ro- 

Maria 
la Cu-

1. Dinamo
2. Steau>a
3. Farul
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

„U" Cj-N. 
Rapid 
CSU Bv.
I.C.E.D.
CSU Galați 
CSU Sibiu 
Univ. Tim. 
URBIS
Poli. Buc.

ia 17
18 17 
ÎS 13 
18 ÎS
18 W
18 18
18
18 
16
18
18
18

I 3M4-12O6 36
1 1684-128» 35
5 1695-1540
5 1605-1468
8 1360-1336
8 1500-1518
8 1465-1591

13 1366-1589
12 1470-1785
15 1414-1745

Cam- 
iulie, înaintea etapei a 15-a

I

BULETINUL DE STIBI 
AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A

31
31
26
28

8
6
3
2 18 1325-1612
1 17 104-17®

24
24
21 
2D
12

I 
I

9 stadioane din 8 orașe (Ia 
București se dispută două me
ciuri) găzduiesc, astăzi, parti
dele etapei a 15-a a campio
natului primei noastre divizii. 
Iată, „telegrafic**, veștile de 
ultim moment din cele 18 ta
bere.
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• GLORIA BUZĂU revine 
acasă după două deplasări con
secutive. Portarul Cristian II 
va fi ținut, în continuare, pe 
tușă, din motive de ordin dis
ciplinar • U-T.A. are toți ju
cătorii valiză Leac, mijlocașul 
energic, tenace, ambițios, te 
resimte după lunga sa absen
tă « SPORTUL STUDENȚESC 
speră să cîștige ta fața fostu
lui lider, deși nu-I va putea 
utiliza pe Iorgulescu, atacantul 
său cel mai eficace in această 
toamnă. Acimaulînd trei car
tonașe 
urmări 
tribună 
nu are
Echipa _ _ ___ _______
joacă primul ei meci la Bucu
rești și vizează. ■ întreruperea 
„seriei negre- din ultimele eta
pe • F.C. BIHOR va apărea 
pe teren fără căpitanul ei. 
Kun, care are o pi^ă la pi
cior dm partida eu A S.A. • 
Antrenorii CORVTNULUI. L 
Savu ți R. Vlad, au deplasat 
la Oradea Întregul lot de jucă
tori • A-S.A. TG- MUREȘ va 
alinia ta fața formației ieje-

galbene, Iorguleacu va 
jocul echipei sale din 
• F.C. BAIA MAKE 
indisponibilități in lot 

atît de mult discutată
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B:20 8
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b: 9 14
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Meciul masculin Dinamo — 
Tractorul Brașov, care fusese 
programat tot astăzi, se va dis
puta la 14 decembrie, tntrudt Dt- 
namo participă la tradiționalul 
turneu intemațianal de la Leip
zig.

■ în divizia secundă de volei 
s-a desfășurat etapa a s-a. lată 
rezultatele : Masculin : Progresul 
Brăila — Constructorul Brăila
2— 3, C.F.R. București — Petrolul 
Ploiești 1—3, Rapid București — 
A.S.U. Pitești 3—L CSiculatocul 
Buc. — SARO Tîrgoviște S—0, 
Electra Buc. — PECO Ffolești
3— 0. Progresul Buc. — Dinamo 
Brăila 8—’, Metalul Hunedoara — 
Motorul Baia Mare 1—1, Voința 
Alba Dulia — C.P.L. Arad S—1, 
Oțelul Or. Dr. P. Groza — Didac
tica zalău 3—1, Electroputere 
Craiova — 7 Noiembrie Sibiu 
3—1 ; Feminin : Penicilina H lași
— Prahova Ploiești 3—3. Braăconf 
Brăila — Calculatorul Buc. 1—9, 
I.T.B. — C.S.S. Suceava 1—3. 
Spartae Buc. — C.S Ș. Rm. VH- 
cea 3—2. Flacăra roșie Buc. —
— G.I.GC.L. Brașov >—3. CJJ.
— Albatros Constanța 3—9. Voința 
Craiova — Universitatea Buc. 
0—3. Dacia Pitești — Confecția 
Buc. 3—1, Voința M. CSuc — Me- 
talotehnica Tg. Mureș 3—2, Con
structorul Arad — Oorvlrrul Deva 
3—0.

Corespondenți : N. Mitrevu.
Gh. Lazăr, C. Toader, Tr. EXiache, 
V. Popovici, M. Iiomițiaa, L Fl- 
lipescu, I. Vlad, T. Tincă. L Fe- 
țeanu, V. Pașcanu, St. Gurgui, 
N. Străjan.

e La Baia Mane, dOvirionara 
A de void Maratex a susținut 
două partide în compania for
mației Epitok Budapesta, victoria 
revenind în ambele întâlniri vo
leibalistelor gazdă cu 3—1 (3, 3, 
—13,3) și respectiv 3—0 (5,5,14).

(V. SASARANU — coresp.)
■ în cadrul ședinței biroului 

Federației române de volei, to
varășul Marin Petrescu a fost 
ales în iuncția de secretar fe
deral, iar tovarășul Vasile Pavel 
ca antrenor federal.
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ȘTIRI... ȘTIRI...
• CONSILIUL ASOCIAȚIEI 

SPORTIVE POIANA ClMPI- 
NA, lufad fa discuție gravele 
abateri ale jucătorului Viorel 
Andrei din echipa de fotbal di
vizionară B, * hotărit scoaterea 
acestuia din activitatea sporti
vă. De asemenea, au primit a- 
vertismente jucătorii Flore» 
Manolachc și Gheorghc Pru- 
noiu, care au comis și ei o se
rie de abateri. Măsurile au fost 
comunicate F.R.F. (C. Vlrjoghie 
— coresp).

ne „11 “-le care a realizat 
foarte bună repriză — a doua
— la Satu Mare • La POLI
TEHNICA IAȘI va reintra fun
dașul Mureșan, care n-a jucat 
duminică din cauza celor trei 
cartonașe galbene acumulate în 
etapele precedente • 8.C. BA
CĂU nu-1 va putea utiliza o 
perioadă mai lungă pe Elisei, 
lovit In partida de la Arad. El 
se află acum în spital. Nu va 
juca, de asemenea, Mindrilă
— suspendat de club • La DI
NAMO reintră Augustin și, 
probabil, Custov. Rămîn indis
ponibili Sătmăreanu II gi Du- 
du Georgescu • Din formația 
JIULUI va absenta Bădin, care 
a primit la iași al treilea car
tonaș galben • C. S- TlRGO- 
VIȘTE are două indisponibili
tăți : Furnică — accidentat, 
Sava — nerefăcut complet. Re
intră fundașul dr2ap*_a Gheor- 
ghc, suspendat o etapă datorită 
cekr trei cartonașe primite • 
POLITEHNICA TIMISOARA, 
ta revenire de™ moral și formă, 
are un singur jucător acciden
tat : mijlocașul Lața • La 
CHIMIA KM. VÎLCEA există 
trei semr.e de întrebare : îur.- 
daț-i Pintilie și Basro si mij
locașul Stan • I jderul cam- 
piooatuhxi. STEAUA, nu va 
schimba formula de echipă 
care a obținut prețiosul punct 
de pe stadionul Dinamo • 
F.C. ARGEȘ vine la București 
fără puncheml ei. Radu II, 
accidentat. Va reintra Clrstea, 
care avea drept de joc fi du
minică, cartonașul unui co
echipier fiindu-i trecut — din 
greșeală — lui 1 O UNIVERSI
TATEA CRAIOVA va începe 
meciul cu Marcu și, probabil, 
Ștefănescu. Posibil să reintre 
și Beldeanu. • F.C. OLIMPIA 
are multe probleme de lot. 
Feher, Bathori II, Mathe, Marcu 
și Pinter sînt accidentați, iar 
Matei mai are de efectuat o 
etapă de suspendare.

PUNCTE DE VEDERE

APLICATE 
în țe-

• SANCȚIUNI 
UNOR ANTRENORI, 
dința sa din 24 noiembrie, co
misia de disciplină a Colegiu
lui central al antrenorilor, bl
ind m discuție abaterile tmor 
antrenori a luat următoarele 
măsuri f L Buzoi ana fCAM. 
Suceava), a fost suspendat 2 
etape din incinta terenului de 
joc, pentru indemenri ta joc 
brutal și durități ; Pirvn Aba
giu (Mineral Gbelar) — sus
pendat 3 etape din mcfnta te
renului de joc pentru pătrun
derea ta teren fără aprobarea 
arbitrului ; Ion Mărgineanu 
(Petrolul Berea), recidivist, ca
re dealtfel a și părăsit echipa 
— ridicarea dreptului de a mai 
antrena ptaă ta 1 iulie 1979 
pentru cuvinte injurioase adre
sate arbitrilor. De asemenea, 
au fost convocați pentru data 
de 1 decembrie hi fața comisiei 
de disciplină, In vederea stabi
lirii gradului de culpabilitate fn 
legătură cu o serie de abateri 
săvirșite, următorii antrenori : 
Cornel Popa (Energia Gh. 
Gheorghiu Dej), Rada Jercan 
(S. N. Oltenița), Ion Pîrvnleseu 
(Răsăritul Caracal), Ion Matei 
(Victoria Lehliu), T. Dobre 
(Granitul Babadag).

Loto — Pronosport informează
ASTAZI ȘI MlINE — ULTIME

LE zile pentru procurarea bile
telor la tragerea

MARILE ClȘTlGUBl VA AȘ
TEAPTĂ ți pe <2v_ parbcipted 
cu regularitate la tragedie sipti- 
minale LOTO.

LOTO NUMAI ASTAZI ȘI MttNE mal 
puteți cumpăra bflese pentru tra
gerea LOTO <fca 1 decembrie 
1978 !

de vineri 1 decembrie 1978
Atractivitatea tradiționalelor 

trageri obișnuite LOTO este con
firmată de numeroasele premii 
mari atribuite săptămînai. Alături 
de nelipsitele autoturisme atri
buite în număr mare la cele mai 
recente trageri (patru la trage
rea din 27 octombrie și unul la 
cea -in io noiembrie), au fost obți
nute, între altele, cîștiguri de dte 
50.000 lei (Cornelia tona și Adal
bert Meller din Timișoara, Fran- 
clsc Hi leg din Dej — la tragerea 
din 17 noiembrie), 38.758 (Ion Ma- 
reș din Ploiești la tragerea din 
10 noiembrie) etc.

TRAGEREA PRONOEXPRES 
astăzi, 29 noiembrie 17M, va 
televizată in direct, lnceptnd 
la ora 18.3C

de 
îi 

de

ClȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN
26 NOIEMBRIE 1978

Categoria I: (13 rezultate)
23,75 variante a 11.584 lei.

Categoria a n-a: (12 rezul
tate) 960,25 variante a 344 lei.

Categoria a III-a : (11 rezul
tate) 10.687,75 variante a 46 lei.

EXEMPLELE LUI 
Șl DUMITRACHE 

tră nu joacă realmente cei 
mai buni ? Firește, nu pu
nem în discuție eliminările 
obiective, cauzate de acci
dente. Le punem in discu
ție pe cele subiective. De 
ce la rugby se poate 
aduna tot ce avem mai 
bun la București — 
Constanța — Petroșani etc. 
și Ia fotbal nu ? Sfat de 
vină jucătorii ? Or fi, și 
sfat. Dar oare numai jucă
torii ? Dar responsabilitatea 
antrenorilor, a educatorilor, 
a cluburilor, a secțiilor, dar 
controlul dirijat în această 
direcție al federației?

îmbătrînesc talentele și 
și ca mîine-pat- 

mîine o să auzim 
„păcat 
„păcat 
tru“, 
Dinu* 
destui

„păcat de

Trăim de miilți ani sub 
lozinca imperativă „cei mai 
buni fotbaliști - - ■
joace in echipa 
Și tot de mulți 
trec sub ochii 
mâtoarele :

• Ozon este 
rareori, deși în 
tace furori * 
nu are ce căuta în lotul 
reprezentativ. Dacă se urcă 
el în avionul cu care facem 
deplasarea, nu mă urc eu !“ 
Declarație a unui antrenor 
al lotului • „Dobrin e prea 
lent, nu rezistă două repri
ze, face scamatorii, nu Joa
că fotbal". Alt citat, din- 
tr-un alt antrenor 
mitru 
pentru 
acceptă 
Dinu 
pentru 
acceptă 
tru • 
că pentru 
eeptă nici 
Dinu • 1 _
că pentru că-i din Bra
șov • Oblemenco nn joa
că pentru că-i din Craiova 
• Dacă ar avea buletine de 
București, ar juca am în
doi— • Dumitriu H ■■ 
Joacă pentru că antrenorul 
lotului, ploieșteaa, nu eoa»- 
eepe alt tandem deeit Dri- 
dea-Badca— • Mai ta ri : 
Dumitru nu joacă pentru 
că — spun unii — nu vrea. 
Dar Dumitru zic* că 
vrea— Deocamdată nu pare 
pregătit E de crezut iasă 
eă D*mitni nu poate rede
veni ce a fost ?_ • Bălăci 
nu joacă și e pe cale să im- 
bătrinească in suspendări—

Și uite-așa, 
se adună, dar 
reprezentativă 
aduna...

De ce ?
De ce — de ani de zile 

— în reprezentativa noas-
P. S. Cultivarea și promovarea în continuare a tinerilor 

de real talent ca Aurică Rădulescu, Romilă, Cămătaru — 
acțiune întru totul lăudabilă a federației — nu poate su
feri în nici un caz de pe urma atenției pe care o mai 
merită și cei ,,vechi“ încă buni sau foarte buni. Din adu
narea șî din competiția reală — și constructivă — _a tu
turor valorilor, primul beneficiar va fi fără îndoială fot
balul românesc.

trebuie să 
națională*, 
ani se pe- 
noștri ur

selecționat 
campionat 

„Dumitrache

nu joacă 
că nu-1 

Dinu 
nu

că
joacă 

nu-I 
Dumi- 

Dobrin 
i că

Dumitru, 
Pescara n

• Da-

trec anii, ți 
cea mai bună 
nu se poate

de Dobrin“, 
de Dumi- 

.,păcat de 
așa cum 

au spus și 
Ozon**, „pă- 

„păcat
spun 
cat de Dumitriu II* 
de Dumitrache"...

Nu avem un fotbal cu 
sute de mari fotbaliști. Pe 
cei puțini pe care-i avem 
nu ne putem permite luxul 
să-i pierdem 
să-i lăsăm să

Să oprim și 
mă de risipă, 
tului fotbalistic 1 
nâm și să strîngem rîndu- 
rile. Să dăm cuvenita im
portanță nu numai pregăti
rii tehnice individualizate, 
ci și adesea hotăritorului 
„lucru individualizat cu oa
menii- — chiar dacă sint 
vlrfuri fotbalistice 1 — spre 
a-i ajuta, spre a-i îndrepta, 
cînd este cazul, spre a-i în
tări și fortifica și moral
mente, dacă e nevoie. în 
fond, este o obligație etică, 
proprie codului vieții noas
tre socialiste.

Marius POPESCU

mereu. Sau 
se piardă— 
această for- 

risipa talen- 
Sâ adu-

m. p.

SE IMPUNE UN REGULAMENT
DE TRANSFERĂRI Șl PENTRU ANTRENORI?

MOTO : Antrenorul N. Voinescu a plecat de la Chimia 
Tr. Măgurele Ia Victoria Călan. La Chimia Brazi, 
M. Mocana l-a înlocuit pe P. Dragomir. La Pe
trolul, Gh. Dumitrescu conduce echipa, 
Stănescu este™ in concediu. Caruselul 
rarilor de antrenori continuă.

iar V. 
trans fe-

La 1 iulie 1977, efnd a intrat 
in vigoare noul regulament de 
transferări al jucătorilor, 
scepticii, cu argumente de
pui de păpădie, nu erau deloc 
entuziaști. Pe parcurs, însă, 
cînd roadele au Început să a- 
parâ. cînd „păsările călătoare* 
(jucătorii puși pe căpătuială) 
și-au întrerupt peregrinările 
lor în căutarea unui loc mai 
călduț, cu mai multe avantaje 
decit obligații, cînd echipele 
au trebuit să-și îndrepte tot 
mai mult privirile spre ju
niorii lor sau să caute ele
mente de perspectivă fa pro
priul județ, cînd loturile au 
început să capete, cit de dt, 
atît de necesara stabilitate, a- 
deziunile față de noul regula
ment au început să sporească.

Legarea trainică a oamenilor 
de tocul de muncă este un im
perativ al vieții noastre socia
le, iar transferul pe linie pro
fesională are o reglementare 
juridică, prevăzută de legisla
ția muncit Fotbalul nu poate 
face excepții. Jucătorii trebuie 
să fie mai atașați de echipele

lor, să privească cu mai multă 
responsabilitate viitorul pentru 
a face o treabă temeinică, de 
perspectivă. în ceea ce priveș
te statutul acestora, în mare 
(mai sint, credem, posibile li
nele îmbunătățiri, ca de pildă 
in privința promovărilor unor 
elemente de perspectivă care 
nu au in județul lor echipe de 
Divizia A sau B), situația pri
vind transferarea e rezolvată. 
S-a pus capăt plimbărilor de 
la • echipă la alta, uneori 
chiar intre' tur șî retur.

Ce se face insă eu antreno
rii. cu „dascălii- care trebuie 
să-i îndrume pe Jucători, să-i 
instruiască, să le urmărească 
mai mult timp evoluția î An
trenorii (unii, desigur, nu toți) 
se vfatură de colo, colo, de la 
Moreni la Suceava, de la Bra
șov Ia Vaslui, de la București 
la Cimpulung Muscel, de Ia 
Km. Vilcea la Galați, apoi la 
Bistrița și Drobeta Tr. Seve
rin, de Ia Iași la Craiova, de 
la Craiova la Brașov, de la 
Galați la București, de la

VALEA PRAHOVEI - POIANA BRAȘOV 
VĂ AȘTEAPTĂ!

s
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Sinaia, Bușteni, Predeal, Poiana Brașov — o atractivă $ 
formulă pentru mini ți maxi vacanțe. Și în această peri- 
oadă nenumărate posibilități de agrementare a sejurului in 
stațiuni vă stau la dispoziție : piscine, discoteci, cinemato- 
grafe, ascensiuni cu... telecabina, excursii. ș

In numai 10 minute puteți urca 1200 m fără nici un 
efort, admirind nemaipomenitul spectacol pe care îl oferă 
Valea Jepilor văzută din™ telecabină. Instalația a fost dată J: 
recent în folosință și leagă stațiunea Bușteni de Babele.

In această perioadă se beneficiază de însemnate reduceri Ț5 
de prețuri. Un amănunt în plus care vă poate decide să 
vă petreceți un concediu de odihnă cu o durată după § 
preferință în aceste zone pitorești ale Văii Prahovei și g 
Brașovului ! g

București la Bacău, Hunedoa
ra, Timișoara sau Oradea.

Unii AU IN CĂRȚILE DE 
MUNCA O ADEVĂRATĂ 
GEOGRAFIE a orașelor țării!

Cum lucrează aceștia In 
perspectivă ? Cum ' reușesc 
să-și cunoască bine jucătorii, 
să le știe calitățile și să le 
depisteze defectele, pe care să 
le remedieze ? 
răspuns. Cert 
unor eforturi 
acestor cadre, 
a cluburilor, 
sesc echipele 
nat In aceste 
o Întrebare firească : 
pune un regulament de trans
ferări pentru antrenori ?** Noi 
credem că da. Ca și jucătorii, 
antrenorii ar trebui să rămînă 
la o echipă, după părerea 
noastră, un număr minim de 
ani — care ar urma să fie 
stipulat de F.R.F. — necesar 
unei activități temeinice, de 
calitate, în slujba construirii 
sau întăririi reale a echipelor, 
în această perioadă, tehnicienii 
respectivi să rămînă pe terito
riile aceluiași județ, unde, în 
cazurile deosebite, pot fi ac
ceptate promovările, mai ales 
de jos în sus, ceea ce ar sti
mula și ar cointeresa, în spe
cial, cadrele tinere. In acest 
fel, antrenorii ar putea să se 
ocupe mai mult de procesul de 
instruire a echipei la care lu
crează ți de depistarea unor 
Jucători talentați din eșaloa
nele inferioare de pe raza Ju
dețului respectiv. N-am mai 
avea cazuri de antrenori care 
să-și propună doar salvarea de 
la retrogradare, după care să 
plece de la echipă sau să facă 
acest lucru după ce obiectivul 
nu a fost îndeplinit. Nu de 
alta, dar dacă s-a pus stavilă 
plimbării Jucătorilor, de ce să 
nu se procedeze la fel și cu 
antrenorii ? Ar fi în folosul 
fotbalului. Ar fi pentru că a- 
cum Jucătorii rămîn cinci ani 
Ia o echipă, in timp ce antre
norii vin și pleacă™ Uneori, 
înainte de a-și fi cunoscut bine 
elevii.

Greu de dat un 
este că în ciuda 
de stabilizare a 
din vina lor sau 
antrenorii părâ- 
în plin campio- 
condiții, se pune 

„Se im-

Constantin ALEXE



mine, in Cehoslovacia, start In tea de a VII-a edi.ic a CM. de handbal feminin

UN CAMPIONAT MONDIAL CU OOUA MARI OBIECTIVE:
MEDALIILE Șl CALIFICAREA LA JOCURILE OLIMPICE!
Mîine, încep în trei orașe 

din Cehoslovacia (Gottwaldov, 
Trnava și Cheb), întrecerile 
celei de a Vil-a ediții a cam
pionatului mondial feminin de 
handbal. Calificate pe diferite 
căi (primele trei locuri la 
g.O., campionate continentale 
sau — In cazul Cehoslovaciei — 
ca țară gazdă), cele 12 formații 
Iși vor disputa locurile de pe 
podiumul de premiere, precum 
și următoarele două care, și

C. M. LA
I. Iugoslavia, 1957 :

II. România, 1962 :
III. R. F. Germania 1965 :
XV. Olanda, 1971 :
V. Iugoslavia, 1973 :

VI. U.R.S.S., 1975 : 
ele, asigură calificarea la tur
neul olimpic din 1980.

Ultima ediție a C.M., des
fășurată în anul 1975 în 
U.R.S.S., a stabilit o ierarhie 
pe care cei mai mulți au soco
tit-o dreaptă: 1. R. D. Ger
mană, Z U.R.S.S.. 3. Ungaria, 
4. România, 5. Iugoslavia, 6. 
Cehoslovacia. Anul următor, 
In 1976, la Montreal a avut loc 
primul turneu olimpic feminin. 
Liderul s-a schimbat, ordinea 
fiind următoarea : 1. U.R.S.S., 
X R. D. Germană, 3. Ungaria, 
4. România, 5. Japonia, 6. Ca
nada.

Care este situația acum, la 
C.M. situat la jumătatea ciclu
lui olimpic Montreal — Mosco
va ? Cine va urca pe podium 
la Bratislava t Cine va juca 
in cel de al doilea turneu o- 
limpie, cel de la Moscova ?

Iată întrebări la care, fireș-

BOXERII JUNIORI ROMÂNI
IN PREAJMA INTILNIRII 
CU JUNIORII POLONEZI

Anul oompetlțional internațio
nal al boxerilor noștri se va În
cheia la 3 decembrie, zi in care 
reprezentativa de juniori a Ro
mâniei va înffinl echipa de ju
niori a Poloniei. Gala dintre 
„speranțele* pug.ii.siice ale celor 
două țări va fi găzduită de ora
șul polonez Zgorzelec. In vederea 
acestei confruntări, antrenorii 
Gheorghe Tomescu, George Potea 
șl Nicolae Negrea pregătesc un 
lot de M de sportivi, din care 
vor fl aleși cel 11 titulari. In 
prezent, o formă bună dețin V. 
Baes (semlmuscă), E. Ghlurcă 
(muscă), Fl. Țircomnlcu (pană), 
M. Niculescu (ușoară), D. VBctt 
(semimijlocLe), Fl. Ungurean» 
(mijlocie mică), P. Born eseu 
(mijlocie), M. Pascal (semigrea) 
șt C. Bălan (grea).

Ieri, in cadrul restantelor Diviziei A la hochei

O DISPUTATĂ PARTIDĂ

DINAMO - S. C. M. CIUC (5-3)
Patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală a găzduit 
două partide restante din ca
drul Diviziei naționale de ho
chei.

Ieri, în primul meci, s-au tn- 
tîlnit Steaua și Unirea Sf. 
Gheorghe. Jocul a început în 
nota de dominare a oaspeților, 
care au deschis scorul în pri
mul minut, campionii arătin- 
du-se surprinși de replica foar
te dîrză pe care au primit-o. 
22 de minute rezultatul s-a 
menținut strîns, Steaua condu
când doar cu 3—2, la capătul 
unor eforturi remarcabile. A- 
poi, pregătirea fizică mai bună 
a echipei campioane și-a spus 
cuvlntul, ea reușind să se des
prindă decisiv ln repriza a 
doua. Scor final: Steaua — 
Unirea 13—3 (3—1, 7—1, 3—1). 
Au marcat: Gheorghiu (3), Po
pa și Olenici (cite 2), Popescu, 
Gherghișan, Hălăucă, Justinian, 
Nistor și Varga, respectiv Baka 
(2) și Dumitru.

Cel de-al doilea meci al se
rii, intre Dinamo București și 
Sport club Miercurea Ciuc, a 
oferit o luptă echilibrată și 
foarte interesantă, aprig dispu
tată pînă la ultimul moment al 
întîlnirft, Dinamo a cîștigat cu 
scorul de 5—3 (2—1, 2—1. 1—1). 

te, numai această nouă ediție 
a întrecerii supreme poate da 
răspunsuri exacte. Ceea ce stă 
la îndemîna noastră este doar 
o estimare a forțelor pe baza 
comportării echipelor fruntașe 
în actualul sezon.

Cîteva dintre pretendentele 
la podium și, implicit, la cali
ficarea la J.O. — obiectiv pri
mordial al tuturor participan
telor — și-au menținut In 
mare loturile cu care au evo

PRIMELE C EDIȚII
1. Cehoslovacia ;... 9. România
1. România
1. Ungaria 6. România
1. K. D. Germană i— 4. România
1. Iugoslavia, 2. România
1. R. D. Germană ;... 4. România

luat la Montreal. Reprezentati
va Uniunii Sovietice se ba
zează tot pe Spartak Kiev, cea 
a R. D. Germane le are ca so
liste de valoare pe Walțraud 
Kretzschmar (30 de ani) și 
Christine Richter (32 de ani), 
iar Iugoslavia prezintă . ca 
noutate... cunoscută pe Kitici, 
tînăra și talentata jucătoare 
care a devenit în ultimele 
două sezoane una dintre cele 
mai bune din lume. Echipa 
Cehoslovaciei, cu o nouă con
ducere tehnică, s-a impus 
printr-un joc colectiv eficient 
și prin cunoscuta forță de 
percuție a Foltynovei. Poate 
că singura echipă care a făcut 
modificări cvasiradicale în lot 
este cea a României. (Cea a 
Ungariei, care le-a pierdut, fie 
din cauza vîrstei. fie din cau
za unor accidentări grave, pe 
Bujdoso, Totharszany, Csik 
ș.a., a apelat la rezerve pentru 
titularizare, rezerve care au 
însă experiența unor mari 
competiții). Un lot masiv de 
jucătoare tinere a pătruns a- 
bia în ultimul moment (din

SUCCESE AIE TINERILOR ÎNOTĂTORI ROMÂNI ÎN R. D. GERMANĂ
Un lot de tineri înotători 

români s-a prezentat la star
tul unor concursuri interna
ționale pe grupe de vîrstă (14 
ani și mai tineri) organizate in 
R. D. Germană, la Magdeburg 
șl Rostock. Cu foarte mici 
excepții, toți reprezentanții 
noștri au avut evoluții merito
rii, obținînd 6 victorii și alte 
locuri fruntașe. Cel mai va
loros rezultat al concursului 
de la Magdeburg, premiat cu 
o frumoasă cupă din partea 
organizatorilor. l-a obținut 
gălățeanul Mihai Petrea cu 
5:08,25 la 400 m mixt. El a 
mai cîștigat ți cursa de 1000 
na delfin In 65,81 sec. Alte 
succese: Cornel Neagrău 66,64 
la 100 m fluture (locul II) și

După cum se poate vedea din 
rezultat, toate cele 3 reprize 
s-au desfășurat sub semnul 
egalității de forțe, dinamoviștii 
reușind însă să finalizeze mai 
bine acțiunile ofensive pe care 
le-au avut. Din nou, prima lor 
linie, condusă de Doru Turea- 
nu, a fost cea mai eficace. Au 
marcat : Tureanu 3, Axinte și 
Gali, respectiv Bartalis, Antal 
și Mikloș.

Astăzi după amiază au loc 
partidele revanșă : Steaua — 
Unirea Sf. Gheorghe (ora 14.45) 
șl Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc (ora 17).

Valeriu CH1OSE

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • în ultimul med 

susținut tn S.U.A., selecționata 
masculină a Poloniei a tnttlnlt 
echipa Universității Kentucky, 
campioana țării. Gazdele au în
vins cu 80—68 (43—32).

HANDBAL • Partide în pre
gătirea C.M. (feminin) : Ungaria
— Iugoslavia 22—14 ; Sel. praga
— Canada 16—15. • ln turneul 
feminin de la Barcelona : Spania
— Franța 14—11 ; S.U.A. — Elve
ția 20—12. • în meci amical mas
culin ; Danemarca — U.R.S.S, 
15-21. 

păcate) în echipă, dîndu-i vi
goare, dar scăzîndu-i potenția
lul tehnic, experiența.

Alături de reprezentativele 
R. D. Germane și U.R.S.S., 
printre echipele care s-au evi
dențiat în acest an se află cele 
ale Cehoslovaciei și R. F. Ger
mania. Ultima are chiar per
formanța de a fi întrecut pri
ma reprezentativă a U.R.S.S., 
este adevărat pe teren propriu 
și doar într-una din cele trei 
întilniri. Cu o lună înaintea 
startului în cea de a VII-a e- 
diție a C.M., cea mai în formă 
dintre participante se dovedea 
a fi selecționata R. D. Germa
ne, pregătită de antrenorul 
Peter Kretzschmar. Dar, în 
30 de zile se pot intimpla 
multe...

Aruncînd o privire asupra 
evoluției echipelor în acest 
sezon și ținînd seama cu cine, 
ctnd și unde au jucat, consi
derăm că șansele principale la 
finala acestui campionat mon
dial le au tot cele două mari 
performere: campioana mon
dială — R. D. Germană și 
campioana olimpică — U.R.S.S. 
Pentru cea de a treia treaptă 
a podiumului, disputa nu va fi 
mai puțin acerbă. Echipele 
Ungariei, Cehoslovaciei. Polo
niei și României vor încerca 
să-și apropie această perfor
manță. Dar, pînă atunci, lupta 
în serii este poate chiar mai 
grea decît aceea pentru po
dium. In grupa A, trebuie să 
cadă una dintre favorite 
(R. D. Germană, România sau 
Iugoslavia), ca dealtfel și în 
grupa C (Ungaria, Polonia sau 
R. F. Germania)... Sorții au 
făcut ca România și Iugoslavia 
să-și dispute din nou, în ex
tremis, șansa de a se afla pe 
arena olimpică. La Kiev 1975, 
ea a surls reprezentativei 
României. Dar acum 7

Hristache NAUM

2:24,07 la 200 m fluture (loc. I); 
Viorel Mihalcea 2:45.13 la 200 
m bras (loc. I) și 1:15,90 la 100 
m bras (loc. II); Laurențiu 
Tache 2:23,3 la 200 m spate 
(loc I) și 4:38,72 la 400 m liber 
(loc. III); EnikS Szoke 1:10,74 
la 100 m spate (loc. I); Octana 
Mlădiu 1:10,53 la 100 m flu
ture (loc. II) și 2:33,02 la 200 
m fluture (loc. II) ; Cristine 
Seidl 1:19,90 la 100 m bras 
(loc. IV).

11 BUENOS AIRES, FL. GHEORGHIU K JALONEAZĂ PE LIDER
In turneul internațional 

de la Buenos Aires, după 10 
runde se menține lider Vaganlan 
(U.R.S.S.) cu 6,5 p (1), urmat de
Floria Gheorghiu (România) 6,5 
p, Andersson (Suedia) 6 p (1).

MECIUL STEVENSON - CLAY., IN FEBRUARiE£ LÂ NEW YORK ?
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, în cursul lunii 
februarie ar putea avea loc, la 
New York, primul meci (din- 
tr-o suită prevăzută a cuprin
de 4—5 partide) dintre dublul 
campion mondial și olimpic 
Teofilo Stevenson și campionul 
mondial profesionist Muham
mad All (Cassius Clay). Știrea 
a fost confirmată de campio
nul cubanez în cursul unei 
vizite la Mexico, unde este in
vitat de autoritățile locale.

Potrivit negocierilor, care 
sînt în curs, meciurile se vor 
disputa după regulile boxului 
amator, deci în 3 reprize, cu 
doar cîteva derogări privind 
aspecte tehnice din pugilismul 
profesionist.

Stevenson declară că el nu 
va primi nici un ban pentru 
aceste Întilniri. „Trecutul meu

șah • ln turneul zonal de la 
Amsterdam, după 3 runde, con
duce Tlmman — 3 p, urmat de 
Speetoan șl Sana — 2'/, p. • La 
Praja de Rossi (Portugalia), după 
4 runde : Tatai — 3'/, p, Libuje- 
vici, Matulovici șl Kniezevicl — 
3 P.

TENIS • în finală, la Buenos 
Aires : Clerc — Petei 6—4, 6—4. 
• La Christlchurch (Noua Ze- 
elandă) : Regina Marsikova — 
Sylvia Hanlka 4—6, 6—4, 6—4.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A R. S. F. IUGOSLAVIA
Popoarele Iugoslaviei prietene aniversează azi sărbătoa

rea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
marcind crearea, la 29 noiembrie 1943. in condițiile deosebit 
de grele ale luptei împotriva ocupanților hitleriști. a Iugo
slaviei noi. stat democratic federativ precum si abolirea, 
doi ani mai tîrziu, a monarhiei și crearea Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, ca o comunitate de popoare li
bere si egale in drepturi. Făurirea noului stat iugoslav, li
ber ti independent, remarcabilele sale succese, obținute sub 
conducerea Uniunii Comuniștilor, in edificarea societății 
socialiste, in dezvoltarea economiei științei ti culturii, in 
ridicarea continuă a nivelului de trai material ti spiritual, 
constituie cadrul în care sportul a devenit un bun al ma
selor. din rindul cărora s-au ridicat in tofi acești ani marii 
performeri iugoslavi, binecunoscuți ți apreciați in arena 
internațională.

DE LA KLADOVO LA TEKIJA, 
ÎNTRE PRIETENI

Ctnd l-am rugat pe Bra
nislav Manzalovici. prima
rul orașului Kladovo, să 
ne descrie In clteva cuvin
te frumusețile așezării și 
ale împrejurimilor, prima 
sa reacție a fost cu totul 
neașteptată: mi-a oferit
cheile propriului autoturism 
ți, pentru o documentare 
cit mai completă, tovărășia 
lui Dragoslav Spasici, di
rectorul agenției turistice 
locale, „Derdap*-.

Așa am ajuns să cunosc 
una din cele mai atrăgătoa
re zone turistice ale Iugo
slaviei socialiste, vecine și 
prietene, cu șosele excelente, 
cu multe locuri de popas 
ți mai ales cu oameni mi
nunați. Chiar In vecinăta
tea orașului Kladovo, o pri
mă etapă, la Fetislam, aco
lo unde s-au păstrat, după 
aproape 5 secole, ruinele u- 
nei întinse așezări ; mai 
bine de 10 ha de construcții 
înconjurate de ziduri și me
tereze. Lume multă, din în
treaga țară, mult tineret 
După vizita acestei așezări- 
muzeu din perioada prime
lor cnezate slrbești, o plă
cută surpriză : noul, con
semnat nu numai prin con
strucții de locuințe ci ți 
printr-o serie de amenajări 
sportive. $i amatorii de 
sport nu lipseau.

După f km, un nou po
pas, la Karastaș. Este prin
cipalul loc de agrement din 
zonă. Un veritabil oraș tu
ristic. MB de oameni vin 
alei, la sCrșit de săptămină, 
pentru odihnă activă. Au la 
dispoziție aproape tot ce 
doresc s de la bazin de 
înot (acoperit) la săli de 
sport |t terenuri pentru

SmMo* (U.R.SAJ I p, Browne 
(S.U.AJ, Panno (Argentina) cite 
5,3 p n. In runda a l*-a, Florin 
Gheorghiu a cîștigat la Ci CSn- 
șuaa ffLP. Chineză).

— a Insistat campionul cuba
nez — ea ți prezentul și viito
rul meu aparțin sportului ama
tor".

Meciurile ar urma să aibă 
loc la New York, Chicago, De
troit și Loa Angeles.

O veste care nu interesează numai pe pasionații zborului pe 
schiuri. Austriacul Franz Klammer, campion olimpic în proba 
de cobortre, rămjne mai departe prezent în spectaculoasa luptă 
pe pirtiBe albe. Dezmințind zvonurile care-1 șl dăduseră trecu: 
le profesionism, fostul nr. 1 al schiului mondial — evident mar- 
cat de insuccesul de la ultimele C.M. de La Garmlscli Partcn- 
kirehen — anunță că-șl va continua cariera de competitor în 
„Cupa Mondială*. Mai mult chiar, ei intenționează să ia startul 
șl la viitoarea ediție a J.O. de iarnă, de la Lake Placid, în lseo

O schimbare există, totuși. Una Insolită. Anunțlnd cele de 
mal sus, Klammer acuză schiurlle produse de casa ..Fischec’* 
al cărei credincios adept era pînă acum, că nu sînt suficient 
de rapide. Fischer era de vină... Drept pentru care campionii! 
s-a decis să caute un alt furnizor. Și chiar l-a găsit: „Kneissi". 
CU schiurile fabricate de această firmă, popularul schior 
speră să-și reciștige viteza de coborîre. O spune el însuși: „Schiul 
Kneissl este foarte rapid și sînt convins că mă va ajuta să-mi 
recapăt eficiența tn marile curse. Acum, Iau totul ca de la în
cepui. Oricât de tentante ar fi fost ofertele promotorilor pro- 
fesioniști, eu tot la Cupa Mondială șl Ia Olimpiadă mă gin- 
desc !*

Totul pare limpede. Dacă n-ar fi acea firească umbră de 
îndoială care apasă asupra declarațiilor lui Franz Klammer. 
Pare de-a dreptul Ipocrită atitudinea celui care-șl afirmă acum 
devotamentul față de amatorism, dnd se știe prea bine că su- 
per-vedetcle schiului primesc foarte consistente avantaje ma
teriale de la firmele al căror echipament 11 folosesc. Avantaje 
care echivalează, se pare, cu un adevărat contract de profe
sionist.

Oare nu ln aceasta constă și diferența de „viteză* în
tre fostele șl actualele schiuri pe care le poartă Klammer ’ 

Radu VOIA

I
3
5

jocuri, atletism, tenis și 
bowling.

După aproximativ 15 km 
de la plecare, o oprire la 
Vratna. Așezarea este domi
nată de o pădure seculară, 
amintind de Snagovul nos
tru. Vremea e destul de rece, 
la sflrțitul acestui noiem
brie, totuși și acum turiș
tii nu ocolese Vratna.

La înapoiere alegem o altă 
rută pentru a ajunge la mo
telul de la Tekija. Ca și In 
celelalte puncte turistice, 
peisagH minunate, multe 
construcții moderne, amena
jări pentru sport, foarte 
mulți amatori de mișcare In 
aer liber. De toate vîrstele. 
Localnici, dar și de peste 
hotare. Mulți compatrioți 
de ai noștri, din Drobeta 
Turnu Severin, din Reșița 
și Timișoara. „Vin aici — 
cum ține să mă pună In 
temă Dragoslav Spasici — 
pentru a continua o fru
moasă tradiție : aceea a tu
rismului de e parte și de 
alta a Dunării. Există o 
lună special consacrată a- 
cestel activități, perioada 
15 septembrie — 15 octom
brie. Dar, după cum vedeți, 
pentru iubitorii drumeției, 
pentru cei insetați de cu
noaștere. prilejuri sînt ne
numărate. indiferent de ano
timp. Al noștri, cei din 
Kladovo. din Pojarevaț, din 
Smeredove, sau din multe 
alto așezări, vizitează Româ
nia, al dumneavoastră vin 
și ei aici. Ceea ce este 
foarte bine !**.

Vin, pentru că, de bună 
seamă, șt unii și alții se 
simt, cum au și ținut să se 
exprime, ca intre dragi ve
cini ți prieteni adevărați.

Tiberiu STĂM A

„CUPA FEDERAȚIE* - TENIS 

ROMÂNCELE DEBUTEAZĂ 
CO 0 VICTORIE

MELBOURNE, 28. — Pe terenu
rile gazonate de la Kooyong’s Park 
au continuat întâlnirile din primul 
tur al „Cupei Federației".

Reprezentativa României a 
debutat cu o victorie, Întrec! nd 
formația Italiei cu 2—1 (Buzlci 
— Simmonds 6—1, 3—6. 6—1 ; 
Mihai — Forzio 3—6. 6—S ; 
Raziei, Staiionescu — Sim
monds, Forzlo 6—i, 6—2). In con
tinuare, româncele tntilnesc echi
pa Elveției, care a dispus cu 
3—0 de Irlanda. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Austria 3—0, Ceho
slovacia — Portugalia 3—0, An
glia — Spania 3—0, Australia — 
Belgia 3—0.
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