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PLENARA
COMITETULUI CENTRAL

Al PARTIDULUI
CUMUMSr ROMÂN

A XIXa OLIMPIADA
FLOTILA CAIACIȘTILOR

In cursa celor i finale olimpice

în ziua de 24 octombrie a.c. au început lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Plenara 
are următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la unele măsuri organizatorice pentru întă
rirea continuă a unității moral-politice a poporului muncitor, 
a frăției dintre oamenii muncii români și ai naționalităților 
conlocuitoare, a coeziunii națiunii noastre socialiste.

2. în legătură cu alegerile de deputați pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile populare județene, municipale, oră
șenești și comunale.

3. îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid în între
prinderi, instituții și comune și desfășurarea adunărilor și 
conferințelor de partid pentru dări de seamă și alegeri.

4. Informare despre îndeplinirea hotărîrii Plenarei C. C. 
al P.C.R. din aprilie 1968 cu privire la reabilitarea unor acti
viști de partid și de stat.

5. Perfecționarea organizării sănătății și îmbunătățirea asis
tenței medicale a populației din Republica Socialistă Ro
mânia.

La lucrările plenarei iau parte, ca invitați, șefi ai secțiilor 
Comitetului Central al P.C.R., membri ai Colegiului Central 
de partid, primi-secretarî ai comitetelor județene de partid, 
membri ai Consiliului de Stat, miniștri și alți conducători ai 
instituțiilor centrale de stat, primi-vicepreședinți ai consiliilor 
populare județene, conducători ai organizațiilor de masă, ob
ștești și ai uniunilor de creație, redactori șefi din presa 
centrală.

Plenara a ascultat expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la unele măsuri organizatorice 
pentru întărirea continuă a unității moral-politice a poporului 
muncitor, a frăției dintre oamenii muncii români și ai na
ționalităților conlocuitoare, a coeziunii națiunii noastre so
cialiste. în legătură cu aceasta tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
a prezentat propunerile Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român cu privire la organizarea 
și structura Frontului Unității Socialiste, precum și ale consilii
lor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare.

La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii Dumitru Popa, Lu
dovic Takacs, Ghecrghe Fană, Vasile Vîlcu, Carol Kiraly, 
Aurel Duca, Barbu Zaharescu, Mibai Roșianu, Mircea Ange- 
lescu, Ilie Diculescu, Gheorghe Petrescu, Valter Roman, 
Ianos Fazekas, Simion Bughici, Titus Popovici, Richard Whit
her, Gheorghe Apostol.

Plenara a adoptat propunerile privind constituirea Frontului 
Unității Socialiste precum și a consiliilor oamenilor muncii ai 
naționalităților conlocuitoare. Plenara a însărcinat Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. să ia măsurile necesare pentru con
stituirea acestor organisme în cursul lunii noiembrie a.c.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a prezentat propunerile Co
mitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român cu privire la alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională a Republicii Socialiste România și în consiliile 
populare județene, municipale, orășenești și comunale.

Tinînd seama că, potrivit prevederilor Constituției, actuala 
legislatură a Marii Adunări Naționale, precum și mandatul 
consiliilor populare provizorii încetează Ia începutul lunii mar
tie 1969, Plenara a hotărît să se propună Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România ca alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională și consiliile populare să aibă Ioc 
la 2 martie 1969. în aceste alegeri, așa cum a hotărît plenara, 
Partidul Comunist Român se va prezenta, împreună cu toate 
organizațiile de masă și obștești ale oamenilor muncii, în ca
drul Frontului Unității Socialiste — formație care va înmă- 
nunchia toate forțele creatoare ale poporului Frontul Unității 
Socialiste va prezenta candidați în alegeri, organizind, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, campania electorală.

în continuare, Plenara a ascultat informarea Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
prezentată de tovarășul Virgil Trofin cu privire la îmbunătățirea 
structurii organizatorice de partid în întreprinderi, instituții 
și comune și la desfășurarea adunărilor și conferințelor de 
partid pentru dări de seamă și alegeri.

Plenara a aprobat măsurile luate de Comitetul Executiv pen
tru perfecționarea structurii și întărirea organizațiilor de partid, 
menite să asigure un cadru mai adecvat desfășurării vieții in
terne de partid, sporirii influenței politice a organizațiilor de 
bază în toate unitățile economice și social-culturale, exercitării 
cît mai eficiente a rolului conducător al partidului în toate 
sectoarele de activitate. De asemenea, plenara a aprobat mă
surile adoptate de Comitetul Executiv pentru pregătirea, orga
nizarea și desfășurarea, conform prevederilor Statutului Parti
dului Comunist Român, a adunărilor și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid în perioada 
15 octombrie — 25 decembrie 1968.

Plenara a ascultat inform arcă' prezentată de tovarășul 
Gheorghe Stoica despre îndeplinirea hotărîrii Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român din aprilie 1968 
cu privire la reabilitatea unor activiști de partid și de stat și 
a aprobat măsurile luate în acest sens.

Lucrările Plenarei Comitetului Central continuă.

Joi — din nou familiarul 
drum spre baza de sporturi 
nautice de la Xochimilco. Am 
așteptat cu emoție deose
bită doar întrecerile semifi
nale ale probelor de caiac 
simplu, dublu și 4, deoarece 
în celelalte patru finale (K 1, 
2 — 500 m fete și C 1, 2- 
1000 m) reprezentanții noștri
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au obținut calificarea directă 
din prima zi a concursului, 
datorită numărulu mai mic 
de participanți în seriile eli
minatorii.

Iată de ce privirile noas
tre îi căutau insistent pe 
Conțolenco, Vernescu, Sciot- 
nic. Calenic. D. Ivanov, H. 
Ivanov și M. Țurcaș, spor
tivi care s-au prezentat la 
startul semifinalelor cu do
rința de a face acest impor
tant pas spre grupul .celor 
9“. Deocamdată...

Confirmînd total excelenta 
evoluție de pînă acum, cele 
trei echipaje românești au 
reușit să se califice pentru

FIȘIER...
BOX : Semifinale : cat.

muscă: Delgado (Mexic) b.p. 
Oliveira (Brazilia), Olech (Po
lonia) b.p. Rwabogo (Uganda) ; 
cat. pană : Roldan (Mexic) b.p. 
Warungi (Kenia), Robinson 
(SUA) b.p. Mihailov (Bulgaria). 
Cat. ușoară: Kulej (Pol) b.p. 
Nilson (Fin), Reguieros (Cuba) 
b.p. Wallington (S.U.A.); cat 
mijlocie ușoară : Garbey (Cuba) 
b.p. Balwin (S.U.A.), 
(URSS) b.p. Meyer 
cat. semigrea: ION 
b.p. Dragan (Pol.), 
(URSS) b.p. Stankov

Lagutin
(R.F.G.); 
MONEA 
Pozniak

(Bulg.).

CAIAC-CANOE

K 1—1000 m : I. 1. Petersson 
(Suedia) 4:01,39; 2. Mara (Ce
hoslovacia) 4:03,31 ; 3. Lange
(R.D. Germană) 4:04,62 ; II. 1. 
Hansen
2.
3.
1.
2.
3.

(Danemarca) 3:58,72 ; 
Saporenko (URSS) 3:59,37 ; 
Hesz (Ungaria) 4:04,97 ; III. 
Suskiewicz (Polonia) 4:05,73; 
Hoekstra (Olanda) 4:06,73 ; 

Conțolenco (ROMÂNIA)
4:06,78.

K2 — 1000 m : I. 1. Vernescu- 
Sciotnic (ROMANIA) 3:43,94 ; 
2. Eelgia 3:44,63 ; 3. Olanda

Reprezentativa României - virtuai calificată 
în turneul final al Olimpiadei de șah
LUGANO, 24 (prin telex). — 

La încheierea partidelor între
rupte dinaintea ultimei runde a 
preliminariilor, echipa României 
este practic calificată în turneul 
final, după o victorie cu 3—1 în 
fața Elveției. După reluare, Dri- 
mer a mai adus un punct echi
pei române, cîștigînd la Senft, 
iar partidele Gheorghiu — Keller 
și Ungureanu — Clausen s-au în
cheiat remize. Iată clasamentul 
grupei a V-a, după 6 runde : 
R.F.G. 18 p, ROMANIA 17*/» P, 
Brazilia 15 p, Elveția 14*/» p, Nor
vegia 13 p, Porto Rlco 9*â p, 
Hong Kong 6 p, Liban 2‘/i p. In 
ultima rundă, reprezentativa Ro
mâniei întîlnește pe cea a Porto 
Rico, în fața căreia îi va fi sufi

cient un rezultat de egalitate, 
pentru a-și asigura calificarea în 
finală.

Șl în majoritatea celorlalte 
grupe, situația primelor două cla
sate nu mai prezintă dubii. Ex
cepție face grupa I, în care se 
dispută un meci decisiv între 
Anglia și Fillpine. Pe primele 
locuri sînt clasate acum : gr. I : 
U.R.S.S. 23, Anglia 17l/>, Filiplne 
16‘/s; gr. H: Danemarca 16*/« (ter
minat), S.U.A. 14, R.P. Mongolă 
ll'/«; gr. III: Iugoslavia 17, Spa
nia 17 (terminat), Polonia 14'/»; 
gr. IV: Ungaria 19, Canada 16'/», 
Olanda 15'/»; gr. VI : Argentina 
17, R.D.G. 15*/», Finlanda II1/»; 
gr, vn : Bulgaria 20, Cehoslova
cia 18, Islanda 16.

ÎNTÎLN1RI AMICALE LÂ FOTBAL
în lipsa meciurilor de di

vizie. sfîrșitul acestei săptă- 
mîni va programa cîteva în- 
tîlniri amicale de fotbal, din
tre care cele mai interesante 
par a fi I

PETROLUL — STEAUA, 
programat sîmbătă, la Plo
iești, cu Începere de la ore
le 151

RAPID — U.T.A. — dumi
nică, de la orele 10,45, pe 
stadionul Giulești.

Cele două meciuri-.vede
tă’ vor fi precedate de o 
întîlnii între echipele de 
tineret-rezerve ale celor două 
cluburi — la Ploiești, și res
pectiv, de un meci între echi
pele de copii ale Rapidului 
și Stelei — la București .

t

finalele de vineri, un prim 
succes care ne îndreptățește 
să sperăm într-o prezență a 
sportivilor noștri în lupta 
pentru primele locuri la toa
te cele 7 probe.

Ora relativ tîrzie a 
transmisiei mă împiedică 
să relatez desfășurarea 
curselor semifinale în care 
au luat startul caiaciștii și 
canoiștii noștri, ca și cele
lalte în care
desemnați ultimii finaliști din 
probele de canoe, și caiac 
fete. Fără îndoială, va fi 
nevoie să revin.

au fost

Marcel roșcat g . 
împlinit acum . o 
săptămînă 25 de 'uiți 

(născut la București, la ÎS 
octombrie 1943). Este mem
bru al clubului Dinamo) A: 
început să practice tirul în 
1960, iar patru ani mai tîrziu 
a debutat in echipa națio
nală. A cucerit titlurile de 
campion al țării în 1964 
(591 p), 1966 (591 p) și 196S 
(590 p). Recordul său perso
nal este de 594 p.

Marcel Roșea a participat 
la campionatele europene de 
la București (1965) cînd s-a 
clasat pe locul 9 cu 583 p și 
a fost titular al reprezentati
vei țării — campioană conti
nentală. In 1966, la cam
pionatele mondiale de ta 
Wiesbaden a înregistrat 585 
p (locul 20) și a făcut par
te din formația României — 
locul secund. La Jocurile O- 
limpîce a concurat 
prima oară în 1964, 
kio, cînd a ocupat 
(588 p). Anul trecut,
tămîna preolimpică din Me-

pentru 
la To- 

locul b 
la săp-

• TOATE ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI 
DE CAIAC-CANOE SÎNT ANGAJATE

DE PE XOCHIMILCO!
• La categoria semigrea:

MOMEA sau POZNIAK?
Pînâ la închiderea ediției nu ne-a parvenit rezultatul 

semifinalei în care a evoluat Cuțov.

• Echipa feminină (ic floretă
vizează „Bronzul11

FIȘIER... FIȘIER...
II. 1. URSS 3:44,93 ; 2. 
3:46,30 ; 3. R.F. a Ger- 
3:49,19. III. 1. Ungaria

2. Italia 3:48,69; 3.

—10, 7) ; Japonia — Coreea de 
Sud (F) 3—0 (5, 5, 4).

3:53,05, 
Austria 
maniei 
3:45,77 ;
Suedia 3:48,97.

K4 — 1000 m: I. 1. ROMA
NIA (A. Calenic, D. Ivanov, 
H. Ivanov, M. Turcaș) 3:19,88 ; 
2.Suedia 3:20,18; 3. Danemarca 
3:21,27 ; II. 1. Ungaria 3:20.03 ; 
2. Finlanda 3:21,70 ; 3. R.D. Ger
mană 3:23,30; III. 1. Norvegia 
3:18,29; 2. Austria 3:20,47 ; 3. 
Polonia 3:21,29. Echipajul URSS 
participant în prima semifina
lă, a fost descalificat în urma 
unei defecțiuni tehnice.

POLO: Spania — Japonia
5—0 (0—0, 0-0, 2—0, 3—0) ;
R.D.G. — Cuba 8—2 (1—0, 3—1, 
2—0, 2—1) ; Brazilia — R.A.U. 
5-3 (0-0, 0-1, 2—1, 3-1).

HOCHEI PE IARBĂ : Aus
tralia — India 2—1 (0—1, 1—1).

Pakistan
1-0 (0-0, 
vor întîlni 
lia.

— R.F. a Germaniei 
0—0), în finală se 
Pakistan și Austra-

Japonia — BraziliaVOLEI:
(B) 3-0 (3, 11, 12) ; R.D.G. —
Bulgaria (B) 3—2 (11, —8, 10,

Călărie

A. STOICA (Petrolul) - CAMPION
LA CATEGORIA SEMIGREA

• LUPTE GRECO-ROMANE. — 
In turul II. la categoria 52 kg, 
Gh. Berccanu a făcut meci nul 
cu B. Marnko (Iugoslavia) :

, Ion Baciu
_ _________ _______ , la 

categoria 57 kg. Ion Baciu a 
ciștigat la puncte în fața bulga
rului Traikov.

courlle de campioni au revenit 
sportivilor A. Stoica (Petrolul 
Ploiești), cu Blond, la categoria 
semigrea, Iul C. Chioaru (C.S.M. 
Sibiu), cu Rival, la Juniori 16 ani 
și iul M. Simion (Dinamo Bucu
rești), cu Baiadera, la Juniori 18 
ani. Azi este zi de odihnă. Sim- 
bătă, de la ora 10,30, se va 
disputa proba nr. 1 Ia categoria 
grea șl cea rezervată tetelor.

In cadiul finalelor campionatu
lui republican de călărie au avut 
Ioc Ieri probele nr. 3 la catego
ria semigrea, Juniori 18 ani șl 
Juniori 16 ani. Iată ciștigătorii e 
cat. semigrea : O. Recer (Dinamo 
București), cu Vifor, 4 p. 1:47,8; 
Juniori 18 ani: P. Iob (A.S.A. 
Cluj), cu Titan, 0 p, 18,6 sec.; ju
niori 16 ani: C. Chioaru (C.S.M. 
Sibiu); cu Rival, 4 p» 18 sec. Trl-

Ploieș’.e '’if A. Stoica, cu Blond, trece cu multă siguranță 
obstacolul

Foto l V. BAGEAC

xic a ciștigat proba de pis
tol viteză cu 594 p.

De pregătirea lui Marcel 
Roșea s-au ocupat, de-a lun
gul anilor, antrenorii Teo
dor Paladescu (1960), Ste- 
lian Papură (1961), Ștefan 
Petrescu (1962), iar din 19t>3.I
el se află sub îndrumarea

MARCEL ROȘCA A

antrenorului emerit Petre 
Cișmigiu.

Marcel Roșea este maestru 
al sportului. In acest an tt 
absolvit Institutul ae artă 
dramatică I. L. Caragiale — 
secția actorie. Este și un 
mare amator de muzică 
ușoară, avînd și cîteva im
primări înregistrate la radio.

ȚINTIT MEDALIA
AU TRAS

TOII REPREZENTANȚII

Anticipam într-un articol 
recent efortul de ultimă 
oră pe care trăgătorii 

români îl depuneau aici, la 
Mexico, în vederea obținerii 
acelei medalii care a onorat 
din 1952 încoace această dis
ciplină sportivă pentru care 
românii au, 
o înclinație 
lele treceau 
aspiranții la 
din concurs 
deplinit obligația 
aproape de neconceput, pen
tru cine are contingențe 
de cît, cu activitatea 
Marți la amiază, 
du-mă cu antrenorul 
Petre Cișmigiu, ne 
întrebători doar din ochi, fie
care dintre noi știind cam ce 
ar vrea să știe și celălalt. Ri
dicări din umeri, dar mute și

pe cit se pare, 
aparte. Dar, zi
și, rînd pe rînd, 
medalii ieșeau 

fără să-și fi în- 
minimală,

cît 
sportivă, 
întîlnin- 

emerit 
priveam

K ♦ C
Cine dintre spectatorii în

trecerilor de caiac-canoe ar 
rbuși să se desprindă în- 
tr-un moment oarecare al 
unei probe gonind cu ima
ginația sa prezentul și, a- 
lunecînd înapoi în timp, 
descopere pe strămoșii în- 

pentru
încercînd să-i 
demînaticilor sportivi de astăzi, 
care caiacul și canoea au devenit prilej 
de competiție, nu cred să poată da de 
capătul de început al lungului și încîlci- 
tului fir al istoriei. într-adevăr, plutirea 
omului pe apă trebuie să se fi produs 
cam pe atunci cînd acesta îndrăznise să 
observe o altă plutire, aceea a lemnului 
pe care probabil l-a și folosit ca prim 
intermediar între el și drumurile lichide, fi
ind însă la discreția sensului curgerii lor. 
Pînă cînd, ca și în atîtea alte împrejurări, 
și-o fi pus întrebarea dramatică pentru 
el atunci : „oare invers se poate?". Cine 
îndrăznește să fixeze în timp momentul 
anume ? De aceea abandonăm ambițiile 
și amintim doar despre rudimentarele plu
te din trunchiuri de copaci, cu liante vege
tale și cu sisteme de dirijare foarte redu; 
se, la început, și apoi din ce în ce mai 
eficace. Dar arta ori știinta fasonării lem
nului trebuie pusă cinstit la baza canoei 
fiindcă, într-adevăr, acesta a const»uit 
momentul crucial al navigației pilotate de 
om pe suprafața de apă. Comparată chiar 
dintr-un început cu pluta, canoea prezenta 
mari avantaje si chiar subtilități, avînd o 
manevrare mai lesnicioasă, o înaintare mai 
rapidă și — minune — putîndu-se opune 
însuși curentului apei. Deci : utilitate si... 
performanță chiar de la debut. Grafica, 
în milenara ei existentă, ne pune la dis
poziție scene reprezentînd construirea de 
ambarcații la egipteni (care foloseau pa
pirusuri suprapuse și lipite unele de al
tele) ca și străvechi imagini africane în 
care băștinașii continentului numit stau 
cufundați pînă dincolo de brîu în trupul 
unui copac și, înainfînd în vreme, ne 
poartă pîriă în recea Groenlanda și în 
nordul extrem al Americii, făcîndu-ne să 
recunoaștem, cu aproximația de rigoare, 
cînd canoea, cînd caiacul de azi, dînd 
astfel satisfacție celor mai înverșunați 
adepti ni sporturilor de apă, dar încurcînd 
și complicînd totul cînd se încearcă acor
darea unei paternități foarte exacte cuiva 
anume. Nici nu știm cui și la ce ar folosi 
preciziunea (cu excepția alimentării unei 
pedanterii duse la extrem) acestei prețio
zități, cînd laponii dar și eschimoșii, in
dienii Mării Caraibilor, cît și al‘e triburi, 
dar africane de data aceasta, ori orien-

II

TIRULUI NOSTRU
fără disperare. Mai tîrziu altă 
întîlnire, cu Mihai Toader, 
alt antrenor, al pușcașilor. A- 
celași joc mut, aceleași gîn- 
duri... Dar miercuri la amia
ză, cînd întreaga delegație 
fierbea pe mai multe fron
turi, unii la sala de scrimă 
alături de floretistele care 
începuseră să-și găsească, în 
fine, cadența, alții pe dinafa
ră poligonului (fiindcă pe 
băieții noștri îi deranjează 
prezența unor compatrioți în 
timpul întrecerii), alții la sala 
de box unde Cuțov își disputa 
șansa de a evolua în semifi
nale, alții la sala de 
deoarece și acolo fusese 
cat în focul luptei un 
detașament de sportivi
mâni, pînă acum menajați de

lupte, 
arun- 
ultim 

ro-

(Continuare în pag. a 4-a)

tale, pluteau pe ape cu ceea ce numim 
acum, în termeni competitivi, caiac și ca
noe, dar care, pe alocuri, și-au pâstrot 
și vechiul nume de pirogă ? Anul 1865 ne 
aduce, în privința canoei, ca element 
sportiv, o precizare datorată englezului 
Joholmn, cel care ne-a povestit în scris că
lătoriile de traversare a Europei și Pa
lestinei la bordul unei astfel de ambar
cațiuni de tipul Robroy. Cel numit este, 
de altfel, și fondatorul lui Royal-canoe 
club. Asociații naționale de specialitate 
apar pe rînd în S.U.A., Canada și Anglia 
încă de la sfîrșitul sec. XIX și la începu
tul celui de-a! XX Iea în Germania și 
Cehoslovacia, iar forul internațional al 
caiacului și canoei (I.R K.L) este fondat la 
20 ianuarie 1924, la Copenhaga. Admite
rea ca sport olimpic s-a făcut la Atena în 
1934, cu prilejul Congresului C.I.O., iar 
prima ediție a fost cea de la Berlin în 
1936, la a Xl-a Olimpiadă. în prezent la 
federația internațională de specialitate sînt 
afiliate 33 de țări printre care și România. 
Fără a concura la disputa paternității 
acestui sport, țara noastră participă în 
schimb la gloria lui, prin talentul spor
tivilor soi, ca și la lupta de aci pentru 
medaliile olimpice. Este, poate, o curiozi
tate forța reprezentată de sportul nostru 
în cele două discipline atît de specifice 
altor locuri, mult mai îndepărtate de sud- 
estul european, unde sîntem geografic si
tuați. Poate că tinerețea acestui sport, cu 
origini atît de îndepărtate, legate de exis
tența strămoșului nostru comun, să se con
juge perfect cu viata de fiecare zi a oa
menilor Deltei Dunării care furnizează, în 
general, cluburilor și asociațiilor sportive 
elemente iniția! dotate, ulterior șlefuite 
și dezvoltate la scara valorilor mondiale 
de către tehnicieni rutinațî. Poate nu nu
mai atît deoarece a apărut și s-a confir
mat existența unei școli românești de ca
iac si canoe. Ceea ce indică ceva mai 
mult decît o simplă transplantare de ele
mente dintr-un mediu firesc, cvasiidentic 
cu cel al competiției sportive în sine pen
tru ceea ce s-a petrecut pînâ acum în ca
iac șt canoe pe plan mondial. Publicul ro
mânesc așteaptă cu încordare sfîrșitul în
trecerilor olimpice, convins că aci compa- 
triotii noștri vor ști să se impună, mărind 
tezaurul de înapoiere a! delegației româ
ne, înnobilai încă dîr primele zile ale O- 
limpiadei de efortul aileților aflafi la Me
xic.

Emanuel VALERIU

Ciudad de Megieș 24 octombrie
ss
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NOTES
© Campionatul școlar al mu

nicipiului București la fotbal a 
continuat cu întrecerile din ca
drul etapei a IlI-a. Pe terenul 
Betonul echipa A a liceului „Ion 
Creangă" a învins cu 2—1 (1—1) 
echipa Liceului „Al. I. Cuza”. 
Pe terenul Autobuzul formația 
Liceului 36 a dispus cu 4—1 
(I—1) de echipa secundă a Li
ceului „Creangă".

Alte rezultate : Liceul 27 — 
Liceul 23 3—1, Liceul 33 — Li
ceul „Sadoveanu" 1—0.

BOGDAN BURILEANU elev 
cl. a IX-a Liceul „Ion 

Creangă"
© La Sibiu, din 

Consiliului municipal 
nizației pionierilor, 
este programată o

vor fi prezenți în întreceri de 
atletism, trîntă, minifotbal 
(băieți și... fete) etc. este esti
mat la 900.

Serbarea va avea loc în car
tierul Șelimbăr, în vecinătatea 
unui monument istoric: troița 
lui Mihai Viteazul.

inițiativa 
al Orga- 
duminică 

mare ser
bare sportivă, cu participarea 
elevilor din clasele a VÎI-a și 
a VIII-a a tuturor celor 28 de 
școli generale din localitate. 
Numărul micilor sportivi care

9 După ce, în septembrie, 
micii baschetbaliști de la Școala 
sportivă din Pitești au fost oas
peții colegilor .lor din Pleyeji 
(Bulgaria), cu care au susținut 
citeva „amicale*', zilele trecute 
a fost rîndul lor să facă 'Pi- 
ciul de gazde. In cele dpijă 
jocuri revanșă, piteșteni ț-" au 
cîștigat cu 45—33 și, respectiv, 
59—53. In aceste meciuri \s-au 
evidențiat de la învingători 
Florin Sufariu, Horia Dinu și, 
Criste-a. Anghel.

ELENA FEȚEANU, elevă 
clasa a X-a Liceul nr. 2 

Pitești

CUM SE EACE UN după toi dc arBilraj...
Procedeul e simplu și îmi a- , aici, consenj,hind: „MICII B.AS- 

CHETBALIȘTI DIN DIVIZIA 
ȘCOLARĂ SlNT FOARTE TA- 
LENTAȚ1, JOACA BINE ATIT 
IN APARARE CIT ȘI ÎN A- 
TAC, IAR ARBITRII AU NU
MAI CUVINTE DE LAUDA 
LA ADRESA LOR".

Din păcate, însă, unii croni
cari nu se opresc aici cu son
dajul și merg mai departe. Nu

parține. Se iau foile de arbi
traj la baschet, spre 'exemplu, 
se amestecă bine „etapele" timp 
de două-trei minute, după care 
se trece la extragerea primei. 
foi. O dată îndeplinită această 
mică operațiune, se citesc cu 
glas tare (ca să audă și cei in
teresați) observațiile conducă
torilor de joc. Bunăoară : „în 
etapa a doua a diviziei școlare 
dțs baschet, la meciul dintre 
Liceul nr. 4 Galați — Șc. sp. 
'Bacău ’
JOCUL
ELEVII 
(Bacău) EXCELENȚI IN ATAC 
CIT Șl 1N APĂRARE” (Victor 
Popescu — arbitru principal).

Se înțelege, spre a nu avea 
surprize, cel care vrea să facă 
un „sondaj pozitiv" se oprește

- AM REMARCAT 
BUN PRACTICAT DE
HUICA ȘI SEGHELI

foileton

SONDAJ
PERSO- 
CAUTA

catalogul

este cazul meu, deșt, ieri, (fără 
să vreau, bineînțeles) am mai 
„sondat” și alte foi de arbi
traj. Ei bine, cred că stimații 
noștri arbitri au ceva cu ti
nerii baschetbaliști... Altfel 
nu-mi explic observațiile lor 
pe unele foi de arbitraj. Citez: 
„JUCĂTORUL ARPAD ZSOLD 
DE LA ȘC. SP. TG. MUREȘ 
A FOST ELIMINAT IN M1N. 
36 PENTRU LOVIREA INTEN- 

A ADVERSARU-
(semnează, 
conducătorul 

„IN MIN. 32 
GRUI DE LA

ȚIONATA
LUI" 
Riga, 
Sau : 
ILIE 
TIMIȘOARA AVEA...
(n.a. ați reținut ironia ?) CINCI 
FAULTURI IN PARTIDA ȘC. 
SP. ARAD — ȘC. SP. TIMI
ȘOARA” (loan Toth, arbitru 
principal)

Mai mult: unii conducători 
de joc — alunecând, se înțelege, 
pe toboganul neamical al cri
ticii, consemnează și alte- as
pecte negative din divizia șco
lară de baschet, 
doar, așa, spre a 
unde duce lipsa 
șire a lucrurilor... 
dă.

Alexandru 
focului). 

ELEVUL 
ȘC. SP.
NUMAI

Le inserez 
vedea șl voi 
de necocolo- 
Iată, de pli

ce menționează arbitrul 
principal Stelian Grecu, după 
meciul dintre Șc. sp. Gheor
ghieni — Liceul nr. 1 Zalău: 
„NEÎNCHIPUIT DE SLABA E-

CHIPA DIN ZALĂU! 
NAL, NU ȘTIU CE 
ACEASTA FORMAȚIE 1N DI
VIZIA ȘCOLARĂ. DACĂ NU 
AR FI FOST O FETIȚA INI
MOASA CARE, CIT DE CIT, 
SA ÎNSCRIE ȘI PENTRU ZA
LĂU, SCORUL AR FI LUAT 
PROPORȚII MAI MARI DE 78 
—19 ÎN FAVOAREA - SPORTI
VELOR DIN GHEORGHIENI”. 
Sau. altă observație: „LIPSA 
COMPLETA DE POPULAR.I- 

. ZARE A JOCULUI. NICI UN
AFIȘ IN ÎNTREG ORAȘUL!" 
(Gh. Gagea, conducătorul par
tidei dintre Șc. sp. Sibiu — Li
ceul nr. 1 Brad). Ori: „VĂ 
RUGĂM SA LUAȚI MASURI 
IN PRIVINȚA MARCĂRII 
TERENULUI DIN SALA UNl- 
REA FOCȘANI’-’ (loan Crișin 
— arbitru). P.S. LIPSIND .4- 
MINDOUĂ TUȘELE, S-A FO
LOSIT APARAREA IN ZONA I 
Și fiindcă tot sînțem la acest 
capitol: „SALA LICEULUI
Nr. 2 DIN PITEȘTI ESTE NE- 
CORESPUNZATOARE, 1NCE- 
PIND CU CIRCUMFERINȚA 
INELELOR CARE SlNT MAI 
MICI ȘI TERMIN1ND CU GA
LERIA CARE ESTE PREA... 
MARE! (Ilie Gheorghe). in 
sfirșit, o mențiune semnată cu... 
indescifrabil: 
LEGAȚI LA 
NU S-AU 
PĂCAT ! (n.a. 
sp. Timișoara.
Caransebeș, etapa I):

Așadar, „Cum se face un son
daj, după foi de arbitraj ?“ se 
iau foile de concurs, se ames
tecă bine „etapele" citeva mi
nute, după care se extrage 
(cel puțin așa procedez eu) o 
singură foaie de arbitraj, de 
preferat una „pozitivă”, con- 
semnind. „MICII BASCHET
BALIȘTI SlNT TALENT AȚI, 
ANTRENAȚI, DISCIPLINAȚI, 
sălile sînt foarte bune, la ca
pitolul... lacune !“.

Băieți; Șc, sp. Brăila — Șc. sp. 
Botoșani 38—58, șc. sp. Tg. Mu
reș — Șe sp. S.atu Mare 69—38. 
Lie. 2 Tg. Mureș — Șc. sp 
Gheorghieni 93—37, Șc. sp. Timi
șoara — Lie. T. Vladimirescu 
Tg. Jiu 124—20, șc. sp. Cluj — 
Șc. sp. Oradea 73—42, C.S.M. Iași

Lie- 4 Galați 73—44, Farul Con
stanta — Șc. sp. Ploiești 64—55. 
Lie. 1 Făgăraș — Șc. sp. Brașov 
34—87.

Fete : Lie. 1 Craiova — Lie 
economic Tg. Jiu 43—40, Șc. sp. 
Oradea — Lie. Zalău 54—31. Lie. 
4 Oradea — Lie. Huedin 82—39, 
Șc. sp. Timișoara — Șc. sp. Deva 
25—55, Șc. sp. Constanța — Lie. 
1 Buzău 89—20, Șc. sp. Făgăraș — 
Șc. sp. Mediaș 66—42.

HANDBAL
MASCULIN : Șc. sp. Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej — Liceul nr. 2 Iași
11— 11, șc. sp. nr. 2 București — 
Șc. sp. Constanța 31—20, Liceul 
I. L. caragiale Ploiești — Șc. sp. 
Galați 20—19, Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești — Liceul nr. 1 Brăila 35—17, 
Dinamo București — Șc. sp. 3 
București 22—11, Liceul nr. 2 Bra
șov — Șc. sp. Sf. Gheorghe
21— 23, Șc. sp. Ploiești — ȘC. sp.
Sighișoara 38—8, ” ’
Tîrgoviște — Șc.
14—13, Șc. sp Tg. Jiu — Liceul 
Curtea de Argeș 25—12, Liceul 
Unirea Tr. Măgurele — Steaua 
București 17—28, Liceul N. Băl
cescu Pitești — șc. sp. Sibiu
12— 22, Liceul nr. 1 Slatina — ȘC. 
sp. Craiova 15—18. Șc. sp. Timi
șoara — Șc. sp. Deva 24—10, Șc. 
sp. Reșița — Șc. sp. Sebeș Alba
22— 17, Lice,ul Bolyai Tg. Mureș 
— Se. sp. Bistrița 23—10. Șc. sp. 
Cluj — Liceul M. Ciuc 32—13.

FEMININ : Liceul pedagogic 
Bacău — Liceul Bicaz 9—3. Șc. sp. 
Constanta — Liceul nr. 1 Călă
rași 19—2, Liceul nr. 5 Brăila — 
Liceul nr. 2 Rm. Sărat 1—7, Șc. 
sp. Brașov — Liceul nr. 2 Cîm- 
pulung 9—2, Șc. sp. Craiova — 
Liceul agricol Drăgășani 14—7, Șc. 
sp.. Timișoara — Liceul Teiuș 
17—4, șc. sp. Reșița — Șc. sp. 
Cluj 5-7. ",

Liceul
sp.

nr. 2
Brașov

Nota 10!
Cu vreo trei-patru ani 

urmă, o fetiță eu scîntei 
priviri și peste măsură de 
zburdalnică, lua „marea4* ho- 
tărîre de a porni pe drumul 
performanței în gimnastică. 
O ispiteau frumusețile spor
tului grației și visa să ajungă 
cîndva Ia înălțimea vedetelor. 
Și a pornit la treabă cu o 
ambiție și o voință mai puțin 
comune vîrstei. —
vins curînd că 
alegere...

După o, nouă 
data aceasta Ia __ __
menea, fără priză, Ana Cris
tina Băltărețu (acum elevă 
în clasa a IX-a a Liceului 
Mihail Eminescu din Capitală) 
a ales voleiul, pentru care a 
avut și asentimentul 
părinților.

Pasiunea a început 
înfiripeze, pe măsură

„ARBITRII DE- 
ACEȘT MECI 

PREZENTAT, 
jocul dintre Șc. 
— Liceul nr. i

V. TSFAN

cuța Cristina descoperea tai
nele jocului cu mingea peste 
plasă. Acum, la 15 ani, după 
patru ani de practicare a 
sportului îndrăgit, ea este 
unul din pionii echipei Con-

bar s-a con- 
se pripise în

în 
în

încercare, de 
înot, de ase-

să
ce mi-

total

OGLINDA"
„Dorim și trebuie să devenim o pepi? 

nieră a sportului de performanță"... Acesta 
este principalul obiectiv al Școlii sportive 
din Timișoara. 965 de elevi și 26 de antre
nori și profesori de specialitate și-au unit 
eforturile și talentul pentru realizarea lui, 
In parte au și reușit. Școala care i-a des
coperit pe înotătorul Vasile Costa și pe 
caiacista Hiîde Lauer Tătarii, pe voleiba
lista Ruxandra Dragoliei și pe handbalista 
Ana Nemeț, a cucerit în acest an 8 locuri I 
în diferite campionate naționale de juniori, 
60 pe plan județean și 135 pe municipiu.

Dar, nu despre rezultatele obținute de 
elevii acestei școli intenționăm să scriem 
în rîndurile de față, ci despre modul cum 
sînt ele ilustrate, cunoscute, popularizate.

Mai întîi, printr-un „Buletin al activității 
săptămînale". Editat de colectivul de pro
fesori și antrenori, acest buletin cuprinde 
rezultate, clasamente, mici cronici, 'scurte 
comentarii, oferind în totul o imagine cu
prinzătoare a muncii fiecărui „atelier11. în 
paginile sale semnează, alături de profe
sori, și cei mai merituoși elevi, care îm
părtășesc din secretele succeselor lor. De la 
un număr la altul, buletinul dovedește o 
substanțială îmbogățire a conținutului, tot
odată o maturitate în modul de a aborda 
unele aspecte ale activității sportivilor si 
echipelor.

1 Munca rodnică din secții este ilustrată In 
același timp și printr-un „Caiet de recor- 
duri“, deocamdată pentru natație. Răs- 
foindu-1, ai o imagine succintă a frecvenței 
cu care sînt corectate recordurile perso
nale, ale școlii, ale municipiului și chiar 
ale țării. Caietul este ținut la zi cu o 
promptitudine remarcabilă de către antre
norii Petru Lovaș șl Codruța Sala, ajutați 
de un colectiv de elevi ai secției de natație. 
Am subliniat că deocamdată acest caiet de

VOLEI
MASCULIN : Liceul 3 Brăila — 

Liceul 1 Galați 3—0. C.S.M. Iași
— Șc. sp. Bacău 0—3 (seria I), Gr. 
șc. prof. ..23 August" Buc. — 
Șc. sp. 2 Buc. 0—3. Șc. sp. Plo
iești — Liceul Tr. Măgurele 3—0, 
Șc. sp. Constanța — Liceul Gă
iești 3—0 (seria a II-a), 
Buc. — Clubul sportiv școlar Buc. 
3—1, Că.: 
Buc. 0—3, Șc. sp. 3 Buc, 
sp. 1 Buc. 0— 3, Progresul Buc. — 
Viitorul Buc. 2—3 (seria a IlI-a), 
Liceul 2 Tg. Jiu — Șc. sp. 
Caransebeș 1—3, șc. sp. Timi
șoara — Gr. șc. siderurgic Hune
doara 3—0, Liceul 2 Rm. Vilcea
— Șc. sp. Craiova 3—0, Gr. șc. co
operație Rrc. Vilcea — Liceul D,

Golescu "
(seria a IV-a), Șc. sp. Brașov — 
Șc. sp. Cluj 3—0, Șc. sp. Sibiu
— Șc. sp. Topllța 3—0, Șc. sp. Tg. 
Mureș — Ljceui „Horia, Cloșca și 
Crișan" Alba lulia 3—1, Lie. N. 
Bălcescu Cluj — Gr. șc. chimie

Sănătatea Buc.

Steaua

Rapid
— Șc.

C. Lung Muscel 3—1

structorul, diipă. pregătita 
de prof. H. Beny.

Duminică, in meciul cu 
Școala sportivă nr. 1, ridică- 

toarea Ana Cristina Băltărețu 
a dovedit cu brio calitățile 
sale promițătoare, fiind ele
mentul determinant al victo
riei formației Constructorul. 
Totdeauna promptă In inter
venții, coordonînd cu price
pere acțiunile de atac, dăru- 
Indu-se fără rezerve jocului, 
ea și-a cîștigat cu prisosință 
locul la rubrica „Nota 19”.
După meci, eroina noastră 

ne-a dezvăluit și celelalte pa
siuni, în afara sportului. O 
atrage mult literatura, în
deosebi cea clasică, îi plac 
filmele de aventuri șî psiholo
gice, limbile străine. Dar, în 
primul rina, chimia. De alt
fel, vrea să ajungă inginer 
chimist. „Dar și o mare vo
leibalistă", precizează ea cu 
seriozitate !

ȘCOLII...
recorduri se limitează la o singură secție, 

altele (caiae-eanoe. ciclism 
ca contaminant exemplul 
în consecință vor extinde

în speranța că și 
etc.) vor aprecia 
prezentat aici și 
inițiativa.

Un panou de 
fruntași ai școlii*

onoare întitulat „Sportivii 
i“ se înscrie și el organic' 

în această suită a mjloacelor de populari
zare a succeselor elevilor sportivi timișo
reni. Am notat numele unor tineri cu care 
școala se mîndrește : bașchetbaliștii Octavian 
Laneia și Constantin Habatriuc, voleiba
lista Adriana Ciobanii, handbalistul Marin 
Bodin, canotorul Solea Bujor, ei fiind tot
odată și principalii colecționari de note de 
la 8 în sus.

Este de semnalat în finalul acestor rîn- 
duri și o altă inițiativă : realizarea a trei 
filme de scurt metraj eu aspecte din activi
tatea caiaciștilor, canoiștilor și voleibaliste
lor. Cu aceste producții proprii (întreprin
zătorii cineaști sînt profesori, și elevi car® 
și-au amenajat, un mic laborator ad-hoc). 
Școala sportivă din Timișoara va fl pre
zentă la un festival al filmului sportiv 
pentru amatori, programat în orașul de pe 
Bega, luna viitoare.

★
Să nu credeți că inițiatorii tuturor acestor 

frumoase acțiuni dispun de mijloace mate
riale deosebite. Dimpotrivă, _ greutățile nu 
i-au ocolit. Pînă la urmă. însă, prin stă
ruință, pricepere și pasiune — calități care 
caracterizează întregul colectiv al cadrelor 
de antrenori și profesori de aici — s-a 
ajuns la liman. S-a reușit astfel, spre satis
facția generală, că „oglinda" școlii să fie 
cît mai completă, iar pentru vizitatori — 
chiar și pentru cei neavizați — tot mai 
convingătoare...

Tiberîu ST AM A

Întreprinderea de piese de radio
SI SEMICONDUCTOR! BANEASA
5
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ORGANIHMĂ
cursuri de ucenicie, la locul de muncă, cu durata de 3 ani, unde se primesc prin 
concurs, tineri și tinere absolvenți ai școlii de cultură generală, în vîrsță de 15—18 *
ani, cu domiciliul în București și comunele .Otopeni și Pipera.

Examenul se va ține între 1 și 10 noiembrie a.c., la următoarele obiecte :

matematică 
română

scris și oral 
scriș și oral

înscrierile se primesc pînă la data de 1 noiembrie la sediul întreprinderii, 
pe baza unei cereri însoțite de următoarele acte :

certificat de naștere, în original și copie ; 
certificat de absolvire a școlii generale (în original);
fișa copilului de la 0—15 ani, sau certificat medical eliberat de circum
scripția medico-sanitară la care este luat în evidență;

— buletin de analiza sîngelui, efectuată în ultimele 3 săptămîni;
— buletin de examen pulmonar, efectuat în ultimele 3 șăptămîni.

Pe timpul școlarizării elevii primesc indemnizație conform normelor în vigoare.

ETfiPH (HI)
Copșa Mică 3—0 (seria a V-a)i 
C.F.R. Timișoara — Minerul B. 
Mare 3—1.

FEMININ : Liceul N, Bălcescu 
Brăila — Penicilina Iași 3—2 (se
ria I), Dinamo Buc. — Șc. sp. 3 
M. Basarab 0—3, Șc. sp. Ploiești 
— Liceul Găiești 3—0 (neprezen- 
tare), Progresul Buc. — Liceul 
3 Tîrgoviște 2—3 (seria a n-a), 
Viitorul Buc. — Șc. sp. 3 Buc. 
3—0, C.P. București — Rapid 0—3 
(neprezentare), Cutezătorii Buc. 
Șc. sp. 2 Buc. 2—3, Constructorul 
Buc. — șc. sp. 1 Buc. 3—0 (șerja 
a în-a), Liceul 1 Tg. Jiu — ȘC. 
sp. Caransebeș 3—1. Șc. sp. Timi
șoara — Liceul 2 Pitești 3—0, Li
ceul 2 Rm. Vilcea — Șc. sp. Arad 
3—0 (seria a IV-a), Șc. sp. M. 
Clue — Liceul 2 Făgăraș 1—3, 
Șc. sp. Sibiu — Șc. prof, agri
colă Sibiu 3—o (seria a V-a), șc. 
sp. Oradea — Șc. sp. Toplița 
0—3, Liceul N. Bălcescu Cluj — 
Liceul 2 Bistrița 3—0 (seria a 
Vl-a).

La jumătatea 
întrecerii șahistelor
ORADEA, 24 (prin tele

fon). — Runda a 7-a a fi
nalei campionatului republi
can feminin de șah s-a ca
racterizat prin rezultatele de 
egalitate consemnate în ma
joritara partidelor. S-au în
cheiat remiză întîlnirile: 
Desmireanu—Perevoznic, Teo- 
dorescu—Jianu, Reicher—Chiș, 
Polihroniade—Makai. - Două 
partide au fost, decise; Po- 
gorevicj a cîștigat la Rădu- 
canu, iar Juncu la Petri. O 
singură partidă s-a întrerupt, 
Clertrude Baumstarck avînd 
poziție inferioară în fața Ve- 
țuriei Simu.

în întreruptele din runde
le anterioare, Maria Desmi
reanu a fost învinsă de Eleo
nora Jianu și a remizat cu 
Emilia ChiȘ-

Datorită retragerii din con
curs a Alexandrei Nicolau (da
torită unui deces în familie), 
numărul competitoarelor a 
devenit impar, astfel că vom 
da ordinea primelor clasate 
notînd punctele cîștigate și 
pe cele pierdute: Margareta 
Teodorescu 4'/- —172 (1), Eli- 
sabeta Polihroniade 4>/2 —1»/2, 
Gertrude Baumstarck 4 — 0 
(2), Rodica Reicher 4 — 2.

PARTIDE INTERNAȚIONALE
IA TIMIȘOARA

Miercuri și j.oi, ,s-au , desfășu
rat la Timișoara două întilniri 
internaționale feminine de vo
lei. în primul meci, Universi
tatea din localitate a dispus de 
Partizan Sremski (Iugoslavia) cu 
3—0 iar în al doilea, oaspetele 
au învins cu 3—1 formația Șco
lii sportive Timișoara. (P. Ar
can — coresp. principal).

CLASAMENTE, DIVIZIA li
FEMININ, SERIA I

SERIA A II-A

1.
2.

Drapelul r. Sibiu 4 4 0 12: 2 8
v-ța M. Ciuc 4 3 1 9: 3 7

3. Corvinul Deva 4 3 1 10: 4 7
4. Medicina Cluj 4 3 1 11: 7 7
5. Medicina Tg. M. 4 2 2 9: 6 6
6. Tricotajul Bv. 4 2 2 6: 8 5
7. Sănătatea Arad 4 1 3 5:10 5

8-9. pedag. Oradea 4 1 3 5:11 5
8—9. U.T. Arad 4 1 3 5:11 5

10. Politehnica Bv. 4 0 4 2:12 4

1. Progresul Buc.
2. Univ. iași
3. Sănătatea Tgv.
4. Flacăra r. Buc.
5. Viitorul Buc.
6. Constr. Buc.

7—8. Poli. Galați 
7—8. Univ. Buc.

9. A.S.E. Buc.
10. Prog. Rm. S.

4 4 0 12: 1 3
4 3 1 11: 5 7
4 3 1 9: 5 7
4 3 1 10: 6 7
4 3 1 11: 7 7
4 2 2 9: 8 6
4 13 4:10 5
4 13 4:10 5
4 0 4 4:12 4
4 0 4 2:12 4

MASGULIN, SERIA I

1. Min. B. Mare
2. Univ. Timișoara
3. Alumina Oradea
4. Ind. s. C. Turzii
5. CFR Cluj
6. Gloria Arad
7. Voința B. Mare
8. ASA Sibiu
9. CFR Timișoara

10. Pedagogic Tg. M.
11. IGO Hunedoara
12. Cooperatorul

Ș. Silvani ei

4 4 0 12: 2 8
4 3 1 11: 4 7
431 9:57
4 3 1 10: 6 7
4 2 2 8: 7 6
4 2 2 8:9 6
4 2 2 7: 9 6
4 2 2 6: 8 5
4 13 5:95
4 13 6.T1 5
413. 4:9 5

SERIA A H A

404 5:12 4

1. IEFS Buc. 4 4 0 12: 2 8
2. Poli. Bv. 4 3 1 9: 4 7
3. Poli. Iași 4 3 1 10: 5 7
4. Univ. Cv. 4 3 110: 6 7
5. Semănătoarea

București 4 3 1 11: 7 7
6. Medicina Buc. 4 3 1 11: 8 7
7. Electroputere

Craiova 4 2 2 9: 8 6
8— 9. Vagonul PI. 4 1 3 6:11 5
8— 9. Ș-ța Petroșeni 4 1 3 6:11 5

10. Constr. Buc. 4 1 3 4:10 3
11—12. Univ. Buc. 4 0 4 4:12 4
11—12. Prog. Suceava 4 0 4 4:12 4

Concursul 
filmului sportiv

Datorită numeroaselor 
propuneri venite din partea 
unor cinecluburi și cinefili 
amatori în legătură cu 
concursul filmului sportiv. 
Secția de propagandă și pu
blicații a C.N.E.F.S., în co
laborare cu A.C.I.N., comu- 

. nică următoijrele :
— Pot fi trimise filme cu 

temă de sport (reportaje, 
documentare, scurt metraje 
artistice, desene animate etc. 
cu înregistrarea sonoră pe 
8 și 16 mm) realizate de ci
necluburi (cinefili amatori) 
pînă la data de 5 noiembrie 
a.c. pe adresa: Secția pro
pagandă și publicații 
C.N.E.F.S., str. Vasile Con
ta 16, sect. I, București.

— în zilele de 9—10. XI. 
va avea loc vizionarea fil
melor triate pentru concurs, 
cind se vor decerna și pre
miile pentru cele mai bune 
filme sportive.
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u 8 fim imMiKHĂ
O buclucașă ceață „londoneză1* 

rn-a întîmpinat, în drum spre 
Anglia, încă de pe aeroportul 
Le Bourget, împiedicînd astfel 
decolarea la ora prevăzută a a- 
vienului Trident Jet al compa
niei BEA. Mai întîi 30 de minu
te, apoi altă jumătate de oră, 
așa că, în cele din urmă, am 
ajuns abia spre prinz la Londra, 
în ziua din ajunul partidei re
tur a finalei Cupei interconti
nentale, dintre 'Manchester United 
și Estudiantes La Plata.

O cursă rapidă prin uriașa me
tropolă, facilitată de uimitqarea 
ospitalitate a. englezilor (de care, 
de altfel, aveam să mai. bene
ficiez și ulterior), m-a ajutat să 
parcurg distanța kilometrică de 
la aeroport la gara Euston, de 
unde expresul Londra — Man
chester m-a purtat cu peste 100 
de km la oră prin Rugby ■ (ora
șul unde s-a jucat prima oară... 
rugby), spre marele oraș indus
trial din vestul insulei britanice. 
Ș.i astfel, folosind avionul, auto
buzul cu imperială (etaj), me
troul și trenul am ajuns de la 
Paris Ia Manchester. Era ora 
16,50 cînd elegantul tren albas
tru a oprit în gara Picca.dily din 
Manchester, ploua mărunt și 
des. iar peste cîteva minute, a- 
di că la ora 17, cea mai mare 
pacte a serviciilor, instituțiile pu
blica sau birourile își încheiau 
activitatea.

Cum să ajung la stadionul 
„Old- Trafford66 unde eram aș
teptat. ? Unde să găsesc un hotel 
convenabil în privința distanței, 
pentru că orașele engleze se în- 

. -tind pe suprafețe greu de ima
ginat pentru un continental ? 
Cum- voi fi găsit de redacție ? 
Și, pe urmă, care sînt ultimele 
noutăți legate de „cel mai' mare 
meci66 găzduit de Old Trafford 
și de orașul ce-și profila prin 
ploaie și ceață buildingurile u- 
riașe ? Aceste întrebări și alte 
zeci de chestiuni mărunte m-au 
descumpănit din nou în această 
Anglie, unde totul, dar absolut 
totul (sistem monetar, metric, de 
.circulație etc) este diferit.

Iarăși a intervenit, însă, feri
cit,. în calea mea amabilitatea 
și ospitalitatea britanică, diame
tru. opusă cu răceala atmosfe
rică. M-ani adresat unei agenții 
de turism și dl. L. Elster, di
rectorul ei, împreună cu secre
tara sa, mi-au găsit o cameră 
la hotel, . m-au pus în legătură 
cu ■ dl. Olive, secretarul. lui Man
chester United F.C., m-au con
dus la hotel cu un taxi și — 
culmea ! — dl. L. Elster m-a
invitat seara „at hume66, la cină, 
deși soția îi era suferindă... Cine 
spunea că britanicii sînt distanți?

FOTBALUL ENGLEZ LA EL 
ACASĂ

A doua zi, miercuri, cînd ur
ma să aibă loc partida retur 
a finalei Cupei intercontinentale, 
am îptîlnit dimineața, la „Old 
Trafford66, fotbalul englez la el 
acasă. De fapt, îl mai văzusem. 
Din fuga autobuzului sau a 
trenului. De pildă, de la înălți
mea imperialei autobuzului ce 
mă purta de la aeroport spre 
eentruj. Londrei, am zărit un 
colegiu care avea zeci de 
„grounds66 de fotbal și rugby, 
populate de elevi bine echipați, 
ce-și disputau aprige meciuri, sub 
supravegherea profesorilor de edu
cație fizică. Apoi, din goana tre
nului, pe terenurile, nenumăra
tele terenuri din jurul Școlilor, 
am văzut același furnicar multi
color de copii, alergînd după 
mingi rotunde sau ovale. Au 
fost, aceste imagini, cunoștința 
eu aspectul de masă al fotbalu
lui și , în general, al sportului 
englez. Sînt lucruri probabil cu
noscute, pe care le-au mai con
semnat în însemnările lor și 
alți gazetari sportivi.

Adevărata față a fotbalului en
glez am văzut-o, însă, în dimi
neața aceea senină de toamnă 
la „Old Trafford Stadium’6. Aș 
fi dorit în clipele acelea ca, a- 
laturi, să am, ca martori auten
tici, pe iubitorii fotbalului din 
alte țări europene. Să vadă îm
preună cu mine, la birourile 
clubului Manchester United, coa
da aceea lungă de pensionari,
bărbați și femei (dar, trebuie ș-o
recunosc, mai mult femei) aș-
teptînd liniștiți. Poate sînteți ten
tați să credeți că voiau bilete ? 
Oh, nu ! Biletele pentru acest 
joc fuseseră epuizate cu multe 
săpțămîni în urmă. Altceva aș
teptau : să le vină rîndul pentru 
a depune cotizațiile încasate de 
la zecile de mii de membri ai 
clubului. Acești bătrîni, fanatici 
susținători ai lui Manchester U- 
nited, unii dintre ei de peste o 
jumătate de secol, ajută în mod 
voluntar clubul lor, umblînd după 
amiază din casă în casă pentru 
a ștrînge cotizațiile. Iar dimi
neața, pînă pe la ora prinsului, 
stau frumos la rînd, răsfoind 
ziarele sau comentînd, cu o ne
bănuită căldură în glas, ultimele 
partide ale idolilor de azi sau 
din zilele tinereții lor. Stau la 
rînd și predau casierului uneori 
cîțiva șilingi, alteori zeci , de 
lire. Dar nu-i cer în schimb* un 
bilet de favoare. Un asemenea 
gest ar fi de neînchipuit pentru 
ei, pentru acești oameni, ireme
diabil îndrăgostiți de fotbal și de 
Manchester United.

Insă, imaginarii mei tovarăși 
de drum ar mai fi avut de vă
zut și alte scene, la fel de sem
nificative ca aceasta. De pildă, 
cu o oră înainte de începerea 
jocului, pe o ploaie măruntă și 
rece, ce-ți picura parcă ume
zeala în suflet, ar fi zărit, în 
noapte, la una din cozile imense 
de la intrările J.ui „Old Trafford64 
o familie (soț, soție și două ti
nere fete) avînd în frunte pe bu
nica, toți arborînd imensele co
carde ale clubului și toți cu 
celebrele fulare alb-roșii ale lui 
Manchester United. Spectacolul 
acestei familii avea ceva atît de 
mișcător în el, îneît n-am re
zistat tentației de a oferi simpa
ticei bunice, care contamina prin 
optimismul său pe toți din jur, 
o insignă a federației noastre 
de fotbal. Fără îndoială, însă că 
bătrîna amatoare de fotbal din 
Anglia merită mai mult decît 
atît, merită întreaga noastră con
siderații, a tuturor celor ee Iu
bim acest sport,

„THE BIG GAME"
De fapt, acest „the big game* 

a început mult mal devreme de 
a apare pe ecranele televizoare
lor din țară primele imagini.

ConstructorulTimișoara-
Progresui București (f)

11-6
TIMIȘOARA, 24 (prin tele

fon). — Meciul feminin de 
handbal Constructorul Timi- 

“șoara — Progresul București, 
■ restanță în divizia A, s-a în
cheiat cu victoria localnice
lor la scorul de 11—6 (4—2). 
(I. SȚAN, coresp,).

Semnalul l-a dat mulțimea a- 
ceea imensă, unduitoare ca ta
lazurile mării, care cu mult îna
inte de primul fluier al arbitru
lui iugoslav Zecevic, cînta, scan
da strigătele de luptă ale lui 
Manchester United, își manifesta 
nu atît dorința de victorie, cît. 
speranța de a vedea fotbal.

Dar fotbal n-a văzut, din pă
cate, nimeni în seara aceea. 
„The big game66 a dezamăgit 
total. Dar să nu credeți că a 
dezamăgit pentru că Manches
ter United a pierdut imensul 
trofeu. Desigur, amărăciune, și 
încă multă, a existat în suflete
le fanaticilor, susținători ai a- 
cestei echipe. Dar, marea lor 
părere de rău era aceea că me
ciul atît de așteptat a fost de
zolant de slab, cu un fotbal fi
rav, însă abundent în durități.

Fotbaliștii lui Estudiantes — 
pe cît de excelenți în mane
vrarea balonului, pe atît de is
cusiți în lovirea adversarilor — 
au reușit în cele din urmă să-și 
atingă scopul. Fără . glorie, e 
adevărat. Dar astăzi se pare că 
acest lucru contează tot mai 
puțin.

Antrenorul Osvaldo Zubeldia 
și-a pregătit cu grijă sistemul 
defensiv, care la Estudiantes a 
funcționat dm punct de vedere 
tactic aproape fără reproș. El a 
așezat în fața portarului ’ £*olettî 
un gen de „măturător66, dar nu 
în sensul strict european, ci doar 
un apărător care șă sesizeze de 
la distanță, deci din timp, direc
ția atacului advers și să se pla-' 
seze corect pentru a dubla pe 
coechipierul vizat de acțiunea 
ofensivă. Acest rol l-a îndepli
nit (excelent !) Madero. In fața 
lui a existat o linie de patru 
fundași : Malbernat (6), Saurez 
(2), Păchame (5) și Medina (17). 
Fiecare din ei supraveghea strict 
zona unuia din cei patru ata- 
canți- englezi : Malbernat pe 
Best, Pachame pe Kidd, Saurez 
pe Law și Medina pe Morgan. 
La faza de pregătire a atacuri
lor lui Manchester United, unde 
își făcea simțită mai des pre* 
zența Bobby Charlton, interve-. 
neau Bilar.do (8) și Togneri (14).

Este cert că Osvaldo Zubeldia, 
lăsînd în față doar pe Veron 
(11), Conigliaro (9) și Ribaudo 
(7) nu spera ca echipa lui să 
înscrie un gol pe „Old Trafford 
Stadium66. Dar iepurele sare toc
mai de unde te aștepți mai pu
țin. Așa s-au petrecut lucrurile 
și în acest meci retur al Cupei 
intercontinentale. O gafă de ne
iertat a apărării gazdelor, mo
mentul acela, poate unic, de 
neatenție, a dat o turnură neaș
teptată jocului. La lovitura li
beră, Conigliaro a ratat inter
venția, a urmat secunda fatală 
de relaxare a apărătorilor en
glezi, mingea a căpătat o tra
iectorie ciudată și Veron (evi
dent cel mai valoros jucător al 
argentinienilor) a plasat o inte

Argentinianul Madero jubilează părăsind terenul împreună 
cu trofeul

ligentă lovitură cu capul, care 
a zguduit nu numai plasa porții 
lui Stepney, ci și eșafodajul 
moral, oricum șubred prin nu
meroasele indisponibilități din e- 
chipă, al englezilor. Formei lor 
slabe, i s-a adăugat din acel 
moment o nervozitate care a 
frînt omogenitatea formației, fă- 
cînd-o să cadă în. capcana jo
cului individual, de duel direct, 
cu ritm mai puțin rapid. Eră 
tocmai ce le convenea mai mult 
fotbaliștilor din La Plata, Ac
cidentarea sau, mai bine zis, 
reaccidentarea lui Denis Law, nu 
mult după primirea golului, a 
cernut și mai multă cenușă pes
te jocul și așa destul de tern 
al acestei mari echipe (totuși '.) 
care este Manchester United.

Desigur, s-ar putea vorbi aci și 
de șansă. Ea a șurîs clar lui Estu
diantes. Mai întii pentru că 
Manchester United a abordat 
meciul cu doi titulari absenți 
(Stiles și Fitzpatrick), ceea ce 
l-a obligat pe Matt Busby să 
recurgă la unele artificii. Adică 
să arunce în această încleștare 
aprigă doi jucători nerestabi
liți : Denis Law și saddler. Aci, 
sir Busby a greșit, poate. Dar 
curajul lui, încrederea în opini
ile pe care și le face despre 
jucători, i-au fost în oarecare 
măsură răsplătite. Pentru că în 
locul lui Law, pe teren, mana
gerul lui Manchester United a 
trimis un tînăr, încă necunoscut: 
Carlo Sartori, italian de origine, 
dar englez prin naștere și prin... 
felul în care joacă fotbal. După 
meci, sir Matt Busby spunea : 
„Am pierdut trofeul, dar mă 
bucur că am cîștigat pentru e- 
chipă un jucător cu viitor s pe 
Sartori44. Iar în cabina lor, deși 
pierduseră, fotbaliștii lui Man
chester United sărbătoreau totuși 
și el ceva : debutul extrem de 
promițător al roșcatului Carlo. 
Este și acesta, daoă vreți, un 
alt aspect al fotbalului englez...

EXISTĂ Șl O ARTA DE A 
CÎȘTIGA

In sport ș-a spus, nu o dată, 
că adevăratul campion trebuie 
să știe să piardă. Și, din adest 
punct de vedere, Manchester U- 
nited a făcut cinste continentu
lui nostru. Incepînd cu gestul 
frumos de a-i felicita pe învingă
tori șl continuînd cu declarația 
lui Bobby Chariton, care spunea 
ziariștilor : „Am fost atent la 
faza din ultimele secunde ale jo- 
eului și vă pot spune că arbi-

Universitatea Timișoara — 
Politehnica Galați 82—67 
(31—32). Datorită presingului, 
gălățenii au condus aproape 
30 min, după care gazdele, 
avînd în Caloș un bun rea
lizator și în Viciu și Ionescu 
coordonatori intellgenți, au 
egalat și au cîștigat clar. 

trul a fluierat înainte ca min
gea să intre în poartă. A pro
cedat deci just anulind golul 
care ne-ar fi dat dreptul să ju
căm al treilea meci. De altfel, 
după părerea mea... the referee 
was good !« Cine mai poate con
testa titlul de „mister Football* 
acordat de englezi acestui exce
lent jucător, care este și un om 
de o cinste ireproșabilă ?

Dar dacă învinșii s-au dove
dit atît de impecabili în compor
tare, trebuie să spun (ca mar
tor nu numai al jocului) că în
vingătorii . mr.au dezamăgit.. Fot
baliști extraordinar de bine dotați 
din punct de vedere tehnic, ar
gentinienii au însă o înclinație 
spre cabotinism, gata fiind să se 
preteze la cele mai necavale
rești gesturi, teatralizînd copilă
resc, chiar pînă la grotesc, mo
mente frecvente de altfel, în- 
tr-un meci de fotbal. Ba mai 
mult, ei au jucat dur, în acest 
meci, (acest lucru nu-1 poate 
contesta nimeni), imprimîndu-i 
un caracter obstructionist, car.e 
i-a alterat și bruma de frumu
sețe. Gestul iui Medina. în zona 
căruia a intrat în repriza se
cundă și Best, pentru că mana
gerul Matt Busby, sesizînd mar
cajul strict al apărătorilor ar
gentinieni, a recomandat extre
melor sale să-și schimbe perio
dic și în funcție de faze locurile, 
a întrecut orice limită. După ce 
l-a lovit peste picioare pe „bea- 
tels“-ul lui Manchester, cînd jo
cul se desfășura în alt colț de 
teren, și după riposta acestuia 
(o palmă) Medina a căzut la 
pămînt, zvîrcolindu-se de parcă 
l-ar fi călcat trenul ! Apoi, după 
eliminarea (pe deplin justifica
tă) a ambilor jucători, el s-a 
repezit din nou la Best să-l lo
vească, gest evitat prin, energi
ca intervenție a arbitrului de 
tușă Conceto Lo Belo. Și a ur
mat scena' penibilă din fața tri
bunei presei, cînd Medina a in
tenționat să arunce cu bidonul 
de apă în oficiali și ziariști.

După meci, la cabine, căpita
nul lui Estudiantes, nțalbermaț, 
a venit să-i ceară scuze lui Best 
pentru comportarea lui Medina. 
Dar, acesta din urmă a refuzat șă 
se ducă să strîngă mîna celui 
pe care el l-a lovit intenționat.

Orice s-ar spune, este o artă să 
știi să cîștigi și, mai ales să 
fii demn de cununa pe car.e ți-o 
oferă azi cu atîta generozitate 
entuziasmul celor care organizea
ză, sprijină, urmăresc și trăiesc 
marile competiții sportive.

Cu aceste imagini în suflet am 
pășit din nou în noaptea plo
ioasă de octombrie, mergînd 
spre centrul Manchesterului, In
tr-un autobuz cu simpatici și fe
riciți ziariști și turiști argenti
nieni. In euforia lor, ei uitase
ră că fotbalul nu înseamnă nu
mai victorie. Dar, în noaptea 
aceea, luciditatea părea un lu
cru caraghios în explozia de bu

curie a focoșilor susținători 
„gauchos66.

Sosit la București, am aflat 
însă că Estudiantes a capotat în 
fața unui Internazionale — um
bră a echipei de altădată î Sic 
transit...

Călin ANTONESCU

MliNE SE PUN ÎN VlNZARE BILETELE
PENTRU MECIUL ROMÂNIA-ANGLIÂ

Biletele pentru meciul tie 
fotbal ROMÂNIA-t ANGLIA, 
care va avea loc în ziua de 
6 noiembrie ac. pe stadio
nul „23 August", se pun în 
vînzare începînd din 26 
noiembrie a.c. la următoarele 
case de bilete: agenția din 
str. Smîrdan nr. 13, agenția 
C.C.A., stadioanele Republi
cii șî Giulești și patinoarul 
artificial „23 August". Casele 
vor fi deschise între orele 
9—12 și 15—20.

Omologări de rezultate
in divizia C

Comisia de competiții a 
K.R.F. a omologat cu 3—0 
rezultatele următoarelor me
ciuri 1

Seria a H-a : Chimia Mără- 
șești — S.U.T. Galați, 3—0 
pentru Chimia. Echipa S.U.T. 
Galați a fost suspendată pe 
o etapă (27. X), Jocul des
fășurat în etapa a VlII-a, la 
6 octombrie, s-a întrerupt în 
min. 67 la scorul de 1—1, 
cînd echipa din Galați s-a 
retras de pe teren.

Seria I : Cimentul Bicaz — 
Minerul Gura Humorului, 
3—0 pentru Minerul. La me
ciul respectiv, din etapa a 
VII-a, 29 septembrie. Cimen
tul n-a prezentat în forma
ție doi jucători sub 18 ani.

Timișoara
și Steaua,învingătoare 

în divizia Â
Farul Constanța — Steaua

65—87 (36—39). Victorie cla
ră a steliștilor, din rîndul 
cărora s-au evidențiat Savu, 
Dimancea, Jekely. De la 
gazde s-au remarcat Popovici, 
Teodoru și Cincu. (L. BRUCK
NER, coresp).

Parte integrantă a pregătirii multilaterale a ostașilor țării, sportul cunoaște o largă răspindire in rîndurile 
forțelor noastre armate. Iată un grup de tineri militari la ora de pregătire fizică, executind dificile exerciții de 

gimnastică la aparate, dezvoltindu-și forța, rezistența și agilitatea

Portretul sâptămînii

UN NOU NUME Șl
Cu două săpțămîni în urmă, 

în meciul de la Oradea, în for
mația lui F.C. Argeș a apărut 
un nume nou : CIOLAN. De
butul a fost modest, dar tre
buie ținut seama că el s-a pro
dus în condițiile dificile ale 
unui meci jucat în deplasare 
Emoția evoluției în divizia A 
și-a spus și ea cuvîntul. Antre
norii fuseseră totuși mulțumiți 
de jocul băiatului,

A venit etapa din 20 oc
tombrie. Argeșul a întilnit „a- 
casă” pe Progresul, Tricoul cu 
nr. 2 i-a fost încredințat tot 
lui Ciolan. Jucind pe teren pro
priu, acolo unde a învățat a- 
becedarul fotbalului, tinărul 
fundaș s-a comportat excelent. 
A înscris un gol și a fost co
autor la celălalt (F. C. Argeș— 
Progresul 2--0). A fost notat 
cu 8 și... selecționat in echipa 
etapei.

Dumitru Ciolan are 18 ani. 
I-a împlinit la 11 martie. Este 
elev de liceu, in clasa a Xll-a. 
E bine dotat fizic și are o 
bună viteză de reacție. El ne-a 
făcut dovada unor calități ce 
se cer fundașului modern: 
controlează bine mingea, se in
tercalează in atac și are un șut 
bun. Golul marcat în meciul cu 
Progresul a fost de o execuție 
tehnică excepțională.

La sfîrșitul partidei, doi oa
meni se bucurau mai mult ca 
toți alții. Erau antrenorii Ia-

Trimișii noștri speda!i, CRISTIAN MANTU și MARIUS POPESCU,
transmit;

DUPĂ ESCALA METZ, LA LISABONA...
• PÎRCALAB, UȘOR ACCIDENTAT

• CU OTTO GLORIA ÎNTR-UN BOEING 727

LISABONA, 24 (prin tele
fon). — Joi, la ora 13,55 (ora 
locală), Iotul fotbaliștilor ro
mâni a sosit la Lisabona. Pe 
aeroportul „Portela de Saca- 
vem", delegația noastră a fost 
întîmpinată de dl. Maserda, 
secretar general al federației 
portugheze de fotbal, de alte 
personalități locale ș.i de o 
armată de ziariști, reporteri, 
foto-reporteri și radio-repor- 
teri din capitala Portugaliei...

înainte de a vă da amă
nunte despre , primele ore pe
trecute aici, dorim să-i infor
măm, pe scurt, pe cititorii 
noștri asupra comportării 
echipei României în jocul 
de verificare susținut miercuri 
seară în compania divizio
narei franceze F. C. Metz. 
Fotbaliștii noștri au evoluat 
în această partidă cu des
tulă dezinvoltură, făcînd o 
bună impresie publicului 
francez. Important, după pă
rerea noastră, este faptul că 
jucătorii aliniați la Metz au 
manifestat poftă de joc, ară- 
tînd că vor să-și cîștige, pe 
drept, locurile în ,,11 "-le ce 
va fi opus echipei portughe
ze duminică, pe „Estadio Na- 
cional". O formă încurajatoa
re, pe care am dori-o con
firmată duminică, au mani
festat Coman, Dobrin, Lu- 
cescu, Ghergheli și Dinu. Din 
păcate, Pîrcălab. accidentat 
spre sfîrșitul primei reprize, 
ridică la această oră semne 
de întrebare în ceea ce pri
vește potențialul său de joc. 
Dr. D. Tomescu ne-a dat, însă, 
asigurări că, pînă în ajunul 
meciului, extremul nostru va 
fi_ apt de joc. Pe postul lui 
Pîrcălab, Grozea, care l-a 
înlocuit în repriza a doua a 
meciului de la Metz, s-a în
cadrat destul de bine în 
dispozitivul înaintării, dove
dind că se poate conta și 
pe el în caz de nevoie.

Ni se pare interesant să 
arătăm că întîlnirea cu F. C. 
Metz a. fost urmărită ș.i de 
cealaltă „parte interesată", 
în speță de antrenoi’ul Otto 
Gloria, venit să-și vadă în a- 
vanpremieră viitorii adversari. 
După joc, ca și în Boeing-ul 
727 cu care iotul nostru a 
călătorit de Ia Paris la Li
sabona, Otto Gloria ne-a fă
cut cîteva declarații demne 
de reținut. „Urmărind evolu
ția echipei române, am con
statat — ne-a spus interlo
cutorul — că prezentați o 
formație tînără și viguroasă, 
bine echilibrată, cu cîțiva ju
cători de certă valoare. I-am 
remarcat mai ales pe Co

MULTE SPERANȚE

novschi și Ștefan Vasile, cei 
ce i-au îndrumat acestui băiat 
primii pași in fotbal. Ei au lu
crat cu Ciolan la copii, juniori 
și tineret. Iar acum ială-l în 
prima echipă. Deci, o floare 
din grădina proprie. Felicitări!

Desigur, Ciolan e abia la în
ceputul carierei fotbalistice. 
Mai are mult de lucru pînă se 
va afirma definitiv. Fotbalul 
mai are încă foarte multe se
crete pentru el. Am vrea să 
credem că rîndurile de față vor 
constitui un îndemn la o muncă 
perseverentă, La modestie și 
disciplină. De aceea le-am și 
scris.

C. ALEXE

man, Dinu și Lucescu. După 
maniera de joc a echipei ro
mâne, îmi dau seama că sar
cina formației mele va fi 
duminică destul de grea. Con
sider, totuși, că avem prima 
șansă și mă gîndeșc la o vic
torie portugheză la un gol 
diferență..."

Aceleași declarații făcute 
nouă, antrenorul Gloria le-a 
repetat pe aeroportul din Li
sabona reprezentanților ra
dioului și presei locale. La 
ora cînd vă transmitem aces
te rînduri, fotbaliștii români 
se odihnesc în camerele ele
gantului hotel „Florida" din 
centrul Lisabonei, azi (.joi) 
fiind zi de repaus total pen
tru ei. Programul de ultime 
pregătiri ale iotului nostru 
se reia mîine (n.r., azi), la 
ora 11 dimineața, pe ..Estadio 
Nacional", unde jucătorii ro
mâni vor face acomodarea 
cu gazonul marelui stadion.

Edificatoare pentru starea 
de spirit a echipei noastre 
nj se pare declarația făcută 
de Lucescu reporterului < ra
diodifuziunii portugheze: „Du
minică ne așteaptă un meci 
foarte greu. Dar să știți că 
și pe jucătorii portughezi îi 
așteaptă un meci la fel de 
greu...*. Timpul- scurt de la 
sosirea noastră la Lisabona 
nu ne-a permis să aflăm vești 
de ultimă oră din tabăra 
portugheză, Otto Gloria ma- 
nifestînd. în acest sens, față 
de noi o discreție foarte di
plomatică...

Din surse „neoficiale" am 
aflat totuși „11 “-le portu
ghez preconizat pentru jocul 
de duminică : Americo — 
Jacinto, Rui, Jose Carlos, Hi- 
lario, Graca, Coluna, Augusto, 
Torres, Eusebio, Simoes.

Rămîne ca în viitoarea 
noastră transmisie să vă co
municăm hotărîrile definiti
ve ale conducerilor celor două 
echipe care au promis presei 
că vineri își vor spune ulti
mul cuvînt.

AUTOGRAFE PENTRU SPORTIVI
Sîmbătă, 26 octombrie, începînd 

de la orele 18, la Librăria Mihail 
Sadoveanu, (bd. Magheru) șl 
marți, 29 octombrie, de la ace
leași ore, la librăria Mihail Eml- 
neseu, colaboratorul nostru, s' 1- 
Itorul și caricaturistul NEAGO 
RADULESCU, va da autografe pe 
noul său roman „UN BALON 
RIDEA IN POARTA". De remar
cat că la aceste originale seri de 
autografe vor fi prez.enți mai 
mu Iți eroi din roman, mari fot
baliști din trecut ca :
David, Lazăr Sfera, Blndea, Jo- 
bai, Bărbulescu, Pavlovlci etc. 
Deci, adevărate gale ale sporti
vilor...

25 OCTOMBRIE, Ziua torțelor armate ale Republicii 
Socialiste România. Astăzi, întregul popor participă 
cu însuflețire Ia această sărbătoare a vajnicilor stră- 
juitori ai gliei strămoșești, ai cuceririlor revoluționare 
pe care poporul le înfăptuiește neabătut sub înțeleaptă 
conducere a Partidului Comunist Român, pe drumul 
luminos al socialismului și comunismului.

Succesele înregistrate de ostașii noștri în pregătirea 
militară și politică constituie încă o chezășie a apărării 
muncii pașnice a poporului român. De aceea, stima, 
dragostea și prețuirea de care se bucură forțele noastre 
armate în rîndul oamenilor muncii, în rîndurile între
gului popor nu au margini. Armata noastră populară 
este trup din trupul poporului, pe care-1 slujește cu 
credință.

Frumoase și aplaudate izbînzi au obținut purtătorii 
uniformelor de ostași și pe tărîmul educației fizice și 
sportului de masă — factor însemnat in pregătirea 
militară, mijloc de destindere și recreere în clipele de 
răgaz. Numeroase sînt competițiile sportive în care 
sînt angrenați militarii forțelor noastre armate. între 
acestea, spartachiadele au un loc de cinste și se bucură 
de un frumos prestigiu. Totodată, ele au constituit un 
prilej de afirmare în sportul de performanță pentru 
numeroși tineri talentați.

Sportul românesc a avut întotdeauna în sportivii 
militari reprezentanți de elită. în marile întîlniri inter
naționale, la Jocurile Olimpice, campionatele europene 
și mondiale, multi sportivi ai cluburilor militare, purtă
tori ai tricourilor reprezentative, și-au văzut înscris 
numele pe listele învingătorilor, au adus medalii olim
pice, mondiale și europene, contribuind astfel la crește
rea prestigiului sporțiv al patriei noastre.

De ziua lor, de ziua marii sărbători a forțelor armate, 
ziarul „SPORTUL", £ăcîndu-se ecoul numeroșilor săi 
cititori, adresează tuturor ostașilor noștri cele mai calde 
felicitări și urări de noi succese în pregătirea militară, 
dorindu-le, în același timp, izbînzi și mai mari pe 
terenul de sport.

CAMPIONATELE EUROPENE OE ATLETISM 
SE VOR DESFĂȘURA LA INTERVAL OE PATRU ANI

COMITETUl EUROPEAN DE ATLETISM REVINE ASUPRA
HOTARÎRII ANTERIOARE

CIUDAD DE MEXICO, 24. 
—- Comitetul european de 
atletism, care în anul tre
cut luase hotărîrea de a or
ganiza din doi în doi ani 
campionatele Europei, a re
venit asupra acestei decizii- 

în raportul prezentat către 
I.A.A.F., dl. Adrien Paulen 
(Olanda) președintele foru
lui european, a, adus preciza
rea că o anchetă în ‘ rîndul 
federațiilor naționale a dat 
la iveală că majoritatea a- 
cestora preferă organizarea 
campionatelor continentale la 
patru ani, alternînd cu J.O.

Ca urmare a acestui fapt, 
dl. Paulen va supune apro
piatei reuniuni a Comitetu
lui european de atletism, de 
la Bruxelles, noi date de 
desfășurare a marilor compe
tiții atletice și arițime ;■ 
1969 — campionatele euro
pene (Atena) ; 1970 — Cupa 
Europei ; 1971 — campiona
tele europene (Helsinki) ;

In meci-relur pentru „Cupa 
orașelor tîrguri", la fotbal 
deținătoarea trofeului, echipa 
engleză. Leeds United, a 
luptat din greu pentru a se 
califica îri fața lui Standard 
Liege (Belgia). în tur scorul 
fusese 0—0. iar englezii erau 
conduși cu 2—0 la pauza ce
lui de-al doilea meci. Ei au 
reușit totuși să egaleze, iar 
cu 6 minute înainte de sfîr- 
șit, Stones a adus victoria cu 
3—2 pentru Leeds.,■
Al doilea joc al echipei de 
rugby XV a Australiei, în 
cadrul turneului întreprins 
în Marea Britanie, a fost 
cîștigat de oaspeți. Ei au în
trecut cu 15—3. la Cork (Ir
landa de Nord), o selecționată 
universitară irlandeză.■
Ciclistul belgian Ferdinand 
Bracke a fost internat în- 
tr-un spital din Jharleroi, 
suferind de dureri renale. 
Bracke a fost nevoit, în fe
lul acesta, să renunțe la pla
nurile sale de a plec*', la Ciu
dad de Mexico pentru a în
cerca să doboare recordul

Foto 1 ST. IONESCU

1972 — Jocurile Olimpice 
(Munchert); 1973 — Cupa Eu
ropei ; 1974 — campionatele
europene ; 1975 — Cupa Eu
ropei ; 1976 — Jocurile Olim
pice ; 1977 — Cupa Europei; 
1978 — compionatele euro
pene.

CALENDARUL MARILOR 
COMPETIȚII V0LEIBAL1STICE
In cadrul lucrărilor Fede

rației internaționale de vo
lei, "care se desfășoară la 
Ciudad de Mexico, a fost sta
bilit calendarul principalelor 
competiții voi ei bal iști ce in
ternaționale. Se prevede pen
tru anul 1969 organizarea 
„Cupei mondiale" în R. D. 
Germană și a „Cupei celor 
cinci continente" la Monte
video (Uruguay), iar pentru 
anul 1970 organizarea cam
pionatelor mondiale la Sofia.

mondial pe o oră, stabilit 
luna aceasta de danezul Ole 
Ritter.
IS
După disputarea a 3 runde 
în turneul internațional de 
șah de la Belgrad. în fruntea 
clasamentului se află Veli- 
mirovici (Iugoslavia) cu 2*/3 
puncte, urmat de Bukici (Iu
goslavia) și Hasin (U.R.S.S.)
— 2 p, Gipslis (U.R.S.S.) —- 
l>/2 (1) p etc.
B
Intr-un meci contînd pentru 
preliminariile C.M. de fotbal, 
reprezentativa S.U.A. a în
vins, la Port-au-Prince. echi
pa Republicii Haiti cu scorul 
de 6—3 (2—0).
B
In campionatul unional de 
fotbal s-au disputat patru 
noi meciuri care s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate i Dinamo Kiev — Ari
pile Sovietelor Kulbîșev 1—1 | 
Torpedo Kutaisi — Ț.S.K.A, 
0—4 ; S.K.A. Rostov pe Eton
— Dinamo Moscova 0—3 ț 
Torpedo Moscova — Cerne- 
moreț Odessa 2—0.
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MARCEL ROȘCA A ȚINTIT MEDALIA DUPĂ CARE AU TRAS TOȚI 
REPREZENTANT» TIRULUI NOSTRU9

(Urmare din pag. 1)

programul oficial, dar îndea
juns de frecați în antrena
mente.

Deci în acea zi de 
miercuri la care mă re
fer, îl zăresc pe Toa- 

der, care îmi suflă ca și cum 
mi-ar fi spus bună ziua, în- 
tr-atît era de obosit și încor
dat, rezultatul lui Marcel Roș
ea. Goană pînă la telexuri—ah, 
drumurile acestea din Mexic 
rod dintr-o zi cel puțin jumă
tate din orele care o compun 
— în gînd cu decalajul orar 
și cu graficul tipografiei, dar 
și cu cifrele lui Marcel care-1 
duseseră la medalie. Pe poli
gon, doi concurenți, concura
seră încă disputa lor pentru 
locul al treilea, dar Roșea și-o 
asigurase pe-a lui de cîteva 
minute. După-amiaza, în za
dar îl caut peste tot, la sat 
și prin împrejurimi, la poli
gon și pe unde mi-a mai tre
cut prin cap, pentru că Mar
cel fusese sechestrat de un 
grup... mixt de admiratori și 
purtat în triumf de colo pină 
colo. Bucuria prietenilor săi 
mexicani aveam s-o înregis
trez mai spre seară cînd ni 
l-au adus și nouă „nițel" la 
sat, tocmai pentru a-i putea 
închina un toast stropit cu 
puțină Fetească de Tîrnave 
și—vai, dacă va citi debutantul 
Alexandrescu de la „Magazi
nul" acest cuvînt teribil ce 
exercițiu de succes pentru fa
milia lui va mai trage ! — cu 
salam de Sibiu, „Babic olim
pic" nemaiavînd la magazie 
și babic din celălalt, gazetă
resc numai Alexandrescu ști
ind să facă.

In camera medaliatului cu 
argint se strînseseră toți 
membrii lotului de tir 

privindu-1 cu o satisfacție les
ne de înțeles : Marcel le sal
vase onoarea. Dar cu ce lup
tă I Se știe poate că pentru 
locul doi, el a susținut un 
baraj cu sovieticul Sulemai- 
nov, de care a scăpat în ulti
ma „tranșă" trăgînd 50 din 50 
posibile. Fiecare vrea să știe 
noi amănunte deși Roșea vrea 
să se îmbrace. E nostim să 
remarc cum ne ținem după 
el pînă și Ia baie, ca niște 
copii care-1 vedem acum pe 
Roșea pentru prima oară.

Dar și el merită să fie cer
cetat. își pune de mai multe 
ori același ciorap și-l scoate 
apoi, ia de cîteva ori proso
pul și săpunul de la locul lor 
(cum de le găsește în vraiștea 
din camera. în care medalia 
de argint-olimpică stă în vîr- 
ful patului, ca și cum a lă
sat-o acolo cine știe de cînd). 
Și totuși întreaga agitație a 
lui Marcel, ca și cea din ju
rul lui, se datorează tocmai 
acestei medalii. Ni se anunță 
că jos, în camera de oaspeți, 
și alți colegi de echipă olim
pică îl așteaptă. Cîteva mo
mente rămîn singur cu el, bă
ieții înțelegînd că poate omul 
are ceva special să-mi spună 
sau — se mai poate întîmpla 
și așa ceva — eu am să-l în
treb ceva special.

Zilierman și Covaci - 
învinși merituoși

In faza sferturilor de finală, 
turneul de box a suferit inex
plicabile modificări de program. 
De aceea, reprezentantul nos
tru Victor Zilberman a trebuit 
să mai susțină un meci 
miercuri la prînz cu pugilistul 
din Camerun, S. Bessala. A 
fost un meci foarte greu deoa
rece boxerul african pare pre
gătit, în mod clar, pentru ca
riera profesionistă. Este un om 
care știe să lovească din orice 
poziție și care atacă tot timpul. 
Zilberman a făcut o partidă 
foarte curajoasă, a lovit mult 
dar adversarul, extrem de re
zistent, nu a lăsat să se vadă 
că s-ar resimți. Mă și gîndeam 
ce fel de decizie se va da, cînd 
— în ultima parte a celei de a 
treia reprize — un croșeu ful
gerător l-a culcat la podea pe 
Zilberman. în ciuda acestui fi
nal dramatic, Zilberman meri
tă felicitări. S-a comportat ca 
un adevărat sportiv și cu toate 
că luptase și cu o seară înainte 
a depus tot efortul de care era 
capabil. în plus a practicat un 
box tehnic și variat. Din pă
cate, a dat peste un om care ii 
era superior din punct de ve
dere fizic.

fon Covaci a pierdut la La
gutin. Misiunea lui a fost foar
te dificilă dată fiind calitatea 
recunoscută a lui Lagutin. Co
vaci, cu felul său disperat de a 
se bate, a făcut, însă, tot posi
bilul pentru a-1 depăși pe Lagu
tin. Tehnicii acestuia, Covaci 
i-a opus vitalitatea, atacul furi
bund, căutînd să plaseze și una 
din loviturile sale foarte pu
ternice. N-a reușit deoarece 
Lagutin, prevenit probabil, s-a 
ferit să primească astfel de lo
vituri. Covaci n-a putut, prac
tic, plasa nici una din lovituri
le sale preferate. A fost găsit 
mereu cu brațele îndoite și nici
odată nu a dat cu toată pute
rea. A pierdut clar. în ultima 
repriză, Covaci a fost lovit, în 
mod evident, cu capul și a boxat 
cu arcada deschisă. Ca și Zilber
man, el a lăsat o bună impresie, 
pierzînd, în fața unui adversar 
superior.

în sferturi de finală greul, , 
Ion Alexe a fost întrecut la 
puncte de americanul Foreman.

Egreu de abordat un om 
ca Marcel Roșea tocmai 
pentru faptul că nu 

face nici un fel de nazuri, este 
atît de direct, atît de lucid 
acum îneît „alunecă" pe lin
gă întrebări. Dar jos este aș
teptat, și el știe că nu va 
scăpa. Și-atunci atacă :

— Ce vrei să știi ?
— De ce nu suportați voi, 

trăgătorii sa vă stea cineva 
în spate, că tot nu vă uitați 
cine e acolo ?

— Mie puțin îmi pasă dacă 
stă sau nu cineva în spatele 
meu pentru că nu sînt atent 
decît la ținte.

Nu știu ce să mai cred ! 
Roșea se uită pe sub sprînce- 
ne (și ce sprîncene are băia
tul ăsta) și i se face milă 
de mine și adaugă :

— După ce am tras vreau 
să zic, fiindcă cel mai im
portant este rezultatul.

— Dacă așa stau lucrurile 
explică-mi ce ți-au spus a- 
ceste ținte ?

— Ce-a fost marți nu mai 
contează, pentru că așa-i în 
prima zi. Azi era foarte im
portant și azi urma să se 
vadă cine-i mai tare.

— Prin urmare poziția a 
fi-a după primele focuri de 
ieri nu te dezamăgise ?

— Să fim înțeleși: ieri am 
tras prost, ce să mai o sucesc. 
Am tras slab. De ce ? Am a- 
vut în ciuda așteptărilor e- 
moții. De obicei sînt calm cînd 
trag. Și cînd simt că începe 
să mă amenințe panica reu
șesc totuși să mă stăpinesc. 
Acesta este marele meu a- 
vantaj. Uneori starea din con
curs este cu totul diferită de 
cea fiziologică. Cu un puls

DE IA 0 7.1 IA ALTA • DE LA 0 ZI LA ALIA
ÎNAINTEA MARII FINALI 

LA BASCHET
Premieră în finala turneului 

olimpic de baschet. In urma sen
zaționalei victorii realizate în 
fața campionilor lumii, „5“-ul 
Iugoslaviei va fi prezent —■ ală
turi de actualii deținători ai ti
tlului olimpic, formația S.U.A. — 
pentru prima oară în lupta pen
tru medaliile de aur.

Pe podiumul gloriei sportive : primii clasați în proba de 
sărituri peste obstacole din cadrul Marelui premiu olimpic 
la călărie tn mijloc, W. Steinkraus (S.U.A.), cîștigătorul 
medaliei de aur. In stingă • amazoana, engleză Marion Coakes 
(medalie de argint), iar în dreapta, David Broome (Anglia), 
clasat al Ill-lea Telefoto : A.P.—AGERPRES

Cele două echipe s-au mai în- 
tîlmt și în disputa din cadrul 
primei grupe, cînd baschetbaliștii 
americani au obținut victoria cu 
73-58 (36—28). în acest meci 
însă, antrenorul Ranko Zeravica 
nu l-a folosit pe celebrul Ko- 
raci decît 6 minute, amănunt de 
loc lipsit de importanță. Meda
liile de bronz și le vor disputa 
reprezentativele Uniunii Sovietice 
și Braziliei.

Rezultate tehnice pentru de
semnarea locurilor 9—10 : Porto 
Rico — Bulgaria 67—57 (35—31);
11—12: Cuba — Panama 91—88 
(47—43); 13—14; Filipine — Coreea 
de Sud 66—63 (31—34); 15—16; Se
negal — Maroc 42—38 (24—18).

LA HOCHEI PE IARBĂ,,,
Meciuri pentru locurile 5—8: 

Olanda — Noua Zeelandă 3—1 
(1—0) ! Spania — Kenya 2—1 
(2-1) ;

Meciuri pentru locurile 9—16: 
Belgia — Franța 3—0 (2—0); R.D.G. 
— M. Britanie 2—1 (1—1); Japo
nia — Argentina 2—0 (1—0); Ma- 
laezia — Mexic 1—0 (0—0, 0—0).

„,ȘI LA POLO
în ultimul meci contînd în gru

pa A : Ungaria — Cuba 7—1 
(1—0> 1—1, 2—0, 3—0). în semi
finale, Ungaria va întîlni Iugo
slavia, iar Italia formația U.R.S.S.

ÎNAINTEA MECIURILOR 
DECISIVE LA VOLEI

In turneul feminin : U.R.S.S. —
Mexic 3—0 (6, 10, 3) și Peru —
S.U.A. 3—1 (11, 0, —14, 12). Par-
tida cheie care va decide noua
campioană olimpică, Japonia —
U.R.S.S.. este programată sîm-
bătă seara.

Cea de a 7-a etapă a turneului
masculin s-a încheiat cu rezul-
tate scontate, formația Ceho-
slovaciei obținînd un nou suc-
ces categoric cu 3—0 (0, 4, 12), în
fața Belgiei.

CLASAMENT
1. Cehoslovacia 7 7 0 21— 9 14 p.
2. U.R.S.S. 7 6 1 20— 8 13 p.
3. Japonia 7 5 2 18— 6 12 p.
4. Polonia 7 5 2 15— 7 12 P-
5. R.D.G. 7 4 3 16—10 11 P-
6. Bulgaria 7 4 3 14—11 11 p.
7. S.U.A. 7 2 5 9—17 9 P-
8. Belgia 7 2 5 7—18 9 P-
9. Brazilia 7 0 7 5—21 7 P.

10. Mexic 7 0 7 4—21 7 P-

CĂLĂREȚUL WILLIAM STEINKRAUS 
(SUA)—CAMPION OLIMPIC

Marele premiu de obstacole 
(individual) s-a încheiat cu vic
toria mult aplaudată a călărețu
lui William Steinkraus (S.U.A.). 
încălecînd pe Snowbound, calul 
cel mai scump din lume, Stein
kraus a terminat prima manșă 
cu 0 puncte de penalizare, iar 
într-a doua nu a doborît decît 
un singur obstacol. Locul secund 
a revenit sportivei engleze Ma
rion Coakes cu Stroller, iar pen
tru medalia de bronz coechipie
rul ei David Broome, cu Mister 
Softee, a fost nevoit să dispute 
un baraj în patru. Rezultate teh
nice :

1. WILLIAM STEINKRAUS 
(S.U.A.) 4 p — campion olimpic,
2. Marion Coakes (M. Brit.) 8 p,
3. David Broome (M. Brit.) 12 p, 
(35,0), 4. Frank Chapot (S.U.A.) 
cu San £ucas 12 p (36,8), 5. 

care depășește 120 de bătăi 
pe minut, stau totuși bine pe 
picioare și nu-mi tremură nici 
mina. Țintesc calm și precis. 
Alteori, am o stare de calm 
totală, puls normal, respira
ție etc. Și simt cum picioa
rele îmi sînt moi. Ieri, pentru 
prima oară de cînd mă știu, 
— am reușit să-mi stăpinesc 
starea de emoție. Am încer
cat dar... am uitat ce făceam 
altă dată în mod instinctiv 
pentru a mă calma. Poate

Cum a cîștigat Roșea ar
gintul : manșa întîia: la 
8 secunde 49/50 ; la 6 se
cunde : 49/49 ; Ia 4 secun
de : 50/48, manșa a doua : 
la 8 secunde 49/50; Ia 0 
secunde: 50/50 ; la 4 se
cunde : 47/50 ; în baraj :
se trage o serie de 4 se
cunde : Roșea : 49/48/50 ;
Suleimanov ; 49/49/48.

că am dorit foarte mult să 
cîștig titlul olimpic pe care 
l-am ratat la Tokio...

— Să ne înțelegem, ai venit 
aici cu gîndul de a obține 
medalia de aur ?

— Dar ce-ți închipui, că 
doar așa, pentru a participa la 
concurs ? Eram decis s-o cîș
tig I

— Chiar după manșa de 
ieri ?

— Chiar după. Uite aici, 
și Roșea scoate din valiză un 
carnet lunguieț, aici îmi în
semnez tot ceea ce cred des
pre concurs și adversari. Și-mi 
arată negru pe alb și cu data

Gunter Winkler (R.F'G.) cu Enig 
12 p (37,5), 6. Jim Elder (Canada) 
cu The Emmigrant 12 p (39,2).

Favoritul probei, italianul Piero 
D’Inzeo s-a clasat al 7-lea.

Înotătorii americani
COLECȚIONEAZĂ TITLURI

Charles Hickox s-a dovedit cel 
mai complet înotător al actua
lei ediții, ' adăugind medaliei de 
aur de’ la 200 m mixt și pe cea 

din proba de 400 m mixt. De 
data aceasta însă, Hickox a avut 
în compatriotul său Gary Hall 
un adversar remarcabil, care l-a 
întins serios. Remarcabilă, meda
lia de bronz cucerită de Michael 
Holthaus, la mare luptă cu Gary 
Bucking am.

Kaye Hall (16 ani), care in 
urmă cu 18 luni era o ilustră 
necunoscută, este noua regină a 
spatistelor. La capătul unei în
treceri entuziaste, Hall a învinș-o 
pe marea favorită a probei, ca- 
nadianca Elaine Tanner, încheind 
parcursul cu un nou record al 
lumii (1:06,2). în absența (din 
finală) a celebrelor Benedicte 
Duprez și Christine Caron, a 
înotătoarelor olandeze și a iugo
slavei Gasparac, tînăra sportivă 
din Ungaria, Andrea Gyarmaty 
(locul V) s-a dovedit cea mai 
bună dintre reprezentantele con
tinentului nostru.

Fără recordmana lumii (Catie 
Ball, suferindă, nu s-a prezentat 
la start) cursa de 200 m bras a 
fost cîștigată de Sharon Wich
man, creditată cu cel mai bun 
timp în serii. Campioana- olim
pică de la Tokio, Galina Prozu- 
menseicova, a condus cu autori
tate pînă la 170 de metri cînd a 
cedat în mod surprinzător, fiind 
depășită și de iugoslava Djurica 
Bjedov. în sfîrșit, proba de 400 
m liber a oferit lui Mike Burton 
un splendid succes în fața re
cordmanului ’lumii, canadianul 
Ralph Hutton. Burton a impri
mat de la început întrecerii un 
ritm foarte viu căruia doar Hut
ton și Alain Mosconi au putut 
să-i facă față. El a manifestat m 
continuare și o deosebită con-ECHIPA ROMÂNIEI LUPTĂ PENTRU MEDALIA DE BRONZ LA FLORETA FEMEI

Echipele feminine de floretă 
și-au continuat întrecerile în 
cadrul turului de eliminare di
rectă. In primul meci, repre
zentativa Uniunii Sovietice a 
întrecut formația Italiei cu 9—4 
(Gorohova Novikova, Samu- 
șenko și Zabelina cite 2, res
pectiv Masciotta 2, Ragno și Co- 
lombetti).

în al doilea meci din elimi
nări, Ungaria a obținut victo
ria asupra R.F.G. cu 9—3.

De notat că formațiile Ro
mâniei și Franței s-au calificat 
direct în semifinalele competi
ției.

In prima semifinală

corespunzătoare i Zapedzki 
295, Roșea 298.
— Ce-i asta, ce doar voi doi 
erați în întrecere ? Nu uita 
că erai de-abia al 6-lea.

— Pentru mine singurul ad
versar era Zapedzki pentru 
că el concura la medalia de 
aur. Deci cu el mă băteam. 
Și Roșea îmi explică mai 
departe cum socotise el cit 
trebuie să tragă, în funcție de 
cit poate să tragă sportivul 
polonez, cu mai . multe varian
te. Nenorocirea a fost că 
nu mi-am respectat planul. 
Zapedzki m-a ascultat și a 
tras 295 cit îi acordasem în- 
tr-unul din calcule, dar eu 
în loc să fac 298 am realizat 
doar 296 și asta pentru că la 
8 secunde am greșit și în loc 
de 50 am scos doar 49 iar 
apoi la 4 secunde am avut o 
cădere inadmisibilă trăgînd 
47.

Revenim la barajul pe care 
l-a susținut cu Suleimanov.

— Eram sigur că la baraj 
ciștig.

— Pe ce îți bazezi afirma
ția ?

— Barajul este specialitatea 
mea ! Cînd. ajung cu cineva 
la baraj știu că am cîștigat. 
O singură dată am pierdut în 
baraj...

Nu-1 iert : Cînd și cu ci
ne ? Zîmbet puțin je
nat, puțin amar : — Cu 

Zapedzki în acest an, la 
București.

Prin urmare, cîștigătorul 
medaliei de aur este și sin
gurul care a obținut victorie 
la Roșea într-un baraj. Suc

stanță (28,4 — 32,0 — 31,4 — 32,0
— 31,6 — 32,0 — 30,8 — 30,8) a- 
jungînd primul la sosire cu un 
avans considerabil.

In sfîrșit, proba feminină de 
sărituri de la platformă a adus 
Cehoslovaciei un nesperat titlu 
olimpic. Tînăra Milena Ducikova 
a manifestat în finală o remar
cabilă siguranță și precizie în 
execuții, fiind viu aplaudată pen
tru întreaga evoluție. Rezultate:

400 m mixt (B): 1. CHARLES 
HICKOX (S.U.A.) 4:48,4, 2. Gary 
Hall (S.U.A.) 4:48,7, 3. Michael 
Holthaus (R.F.G.) 4:51,4, 4. Greg 
Buckingam (S.U.A.) 4:51,4, 5. J.
Gilchrist (Canada) 4:56,7, 6. R.
Merkel (R.F.G.) 4:59,8, 7. A. Du
naev (U.R.S.S.) 5:00,3, 8. R. Her
nandez (M,exic) 5:04,3.

100 m spate (F): 1. KAYE 
HALL (S.U.A.) 1:06,2 (rec. mon
dial) — campioană olimpică, 2. 
Elaine Tanner (Canada) 1:06,7, 3. 
Jane Swagerty (S.U.A.) 1:08,1, 4. 
Kendis Moore (S.U.A.) 1:08,3, 5.
Andrea Gyarmaty (Ungaria) 
1:09,1, 6. Lynn Watson (Austra
lia) 1:09,1, 7. Sylvie Canet (Fran
ța) 1:09,3, 8. Glenda Stirling (N. 
Zeelandă) 1:10,6.

400 m liber (B) : 1. MIKE BUR
TON (S.U.A.) 4:09,0 (rec. olimpic)
— campion olimpic, 2. Ralph 
Hutton (S.U.A.) 4:11,7, 3. Alain 
Mosconi (Franța) 4:13,3,' 4. Gary 
Brough (Australia) 4:15,9, 5. G. 
White (Australia) 4:16,7, 6. J. 
Nelson (S.U.A.) 4:17,2, 7. H. Fas- 
snacht (R.F.G.) 4:18,1, 8. B. Berk 
(S.U.A.) 4:26,0.

200 m bras (F) : 1. SHARON 
WICHMAN (S.U.A.) 2:44.4 (rec. 
olimpic) — campioană olimpică, 
2. Djurica Bjedov (Iugoslavia) 
2:46.4, 3. Galina Prozumenscicova 
(U.R^S.S.) 2:47,0, 4. Ala Grebeni- 
kova (U.R.S.S.) 2:47,1, 5. Cazhy 
Jamieson (S.U.A.) 2:48,4, 6.
Svetlana Babanina (U.R.S.S.) 
2:48,4, 7. Chieno Shibata (Japo
nia) 2:51,5, 8. Anna Maria Norbis 
(Uruguay) 2:51,9.

Platformă (F) : 1. MILENA
DUCIKOVA (CEHOSLOVACIA) 
109,59 p — campioană olimpică. 2. 
Natalia Lobanova (U.R.S.S.) 10.5,14 
p, 3. Ann Peterson (S.U.A.) 
101,11 p, 4. Beverley Boys (Ca
nada) 97,97 p, 5. Boguslawa 
Pietkiewicz (Polonia) 95,28 p, 6. 
Regina Krause (R.F.G.) și Keiko 
Ohsaki (Japonia) 93,08 p, 8. Nancy 
Robertson (Canada) 90,66 p.

In sferturile de finală
Cat. cocoș : Sokolov (U.R.S.S.) 

b.p. Mbugua (Kenya); Chang 
(Coreea de Sud) b.p. Rasher 
(R.F.G.); Mukwanga (Uganda) 
b.p. Cervantes (Mexic); cat. semi- 
ușoară: Grudzien (Polonia) b.p. 
Petriglia (Italia); Vujin (Iugo
slavia) b.p. Minami (Peru); cat. 
ușoară: Regueiferos (Cuba) b.p. 
Frolov (U.R.S.S.); Wallington 
(S.U.A.) b.p. Su Yong Kim (Co
reea de Sud); cat. semimijlocie :

U.R.S.S. a tras cu ceh al Fran
ței : 9—3.

Apoi, în semifinala a doua 
s-au întîlnit echipele României 
și Ungariei. După o dispută 
dintre cele mai interesante re
zultatul meciului a fost egal: 
8—8. Dar, avînd un tușaveraj 
mai bun (49:52), floretistele 
Ungariei și-au apropiat victoria. 
Au punctat: Ileana Drimbă 4, 
Ecaterina Iencic 2, Ana Ene și 
Olga Szabo cite o victorie, res
pectiv Maria Gulacsi 3, Paula 
Marosi și Ildtko Rejtd-Ujlaki 
cite 2 și Ildiko Bobis o victorie.

în acest fel, finala probei se 
dispută între Uniunea Sovieti- 

cesul său de astăzi este, prin 
urmare, întărit prin aceasta, 
întrebarea fatală : — Ești sau 
nu mulțumit ?

— Greu de răspuns. Dacă 
zic da, nu sînt sincer și, în 
plus, o supăr și pe maică-mea 
cu care nici așa nu văd cum 
o voi scoate la capăt, fiind
că ea mi-a cerut să vin a- 
casă doar cu prima medalie, 
deci cu cea de aur. Dacă spun 
că nu sînt mulțumit vor cre
de mulți că au de-a face cu 
un îngîmfat. Intre un răspuns 
și altul prefer o mărturisire : 
la Tokio am ratat titlul olim
pic, ți-am mai spus-o. Acum 
de asemenea. De ce fac ast
fel de socoteli ? Fiindcă mă 
bate gîndul s-o mai slăbesc 
cu tirul și să-mi văd de vi
itoarea mea profesie. Ca stu
dent mai mergea. Mai tîrziu 
cine știe ?

L-am eliberat pe Marcel 
care, coborînd cele 5 
etaje a plonjat în bra

țele membrilor delegației care 
l-au întîmpinat cu ovații. 
După cîteva zile Roșea a rea
dus metalul prețios în tabăra, 
noastră și chiar era nevoie de 
un astfel de moment, mai ales 
acum, cînd caiaciștii și ca- 
noiștii se pregătesc pentru 
marele lor asalt. Nu le-a stri
cat de loc să vadă, din nou 
puțin argint olimpic... Să-i 
mulțumească lui Roșea și să 
încerce să-1 consoleze și pe 
el, ca și pe pasionata sa sus
ținătoare, mama lui, cu aurul 
cucerit pe apa de la Xochi- 
milco.

Gulllotl (Argentina) b.p. Munlz 
(S.U.A.); cat. mijlocie ușoară: 
Garbey (Cuba) b.ab. I Blake 
(Marea Brltanle).

PRIMA MEDALIE DE AUR 
PENTRU VERA CEASLAVSKA

10 000 de spectatori au scandat 
miercuri seara minute în șir 
„Vera, Vera la încheierea con
cursului de gimnastică feminină, 
care a programat în ziua a doua 
exercițiile liber alese. Ei răsplă
teau astfel succesul net al gim
nastei cehoslovace Vera Cea
slavska, în vîrstă de 26 de ani, 
care adăuga celor trei medalii 
olimpice de aur cucerite la To
kio, pe cea de campioană abso
lută a celei de a XlX-a ediții a 
J.O. Obținînd 39,40 p la exerci
țiile liber alese (nota de la pa
ralele — 9,90 fiind cea mai ri
dicată din concurs), Vera Cea
slavska a repurtat un succes 
strălucit, care confirmă înalta ei 
clasă. Ea păstrează șanse mari 
să cîștige noi medalii în con
cursul primelor clasate pe apa
rate, programat vineri.

O revenire surprinzătoare, ex
trem de greu de realizat în gim
nastică, a avut Natalia Kucin- 
skaia, care de pe poziția a 13-a 
(după impuse) a terminat pe 
locul III la individual compus, 
cucerind astfel „bronzul". Pe lo
cul îl o compatrioată a Nataliei, 
Zinaida Voronina. După cele trei 
medaliate urmează Larisa Petrik, 
Erika Zuchold și Karin Janz. Pe 
echipe, grație unei mai mari 
omogenități, selecționata U.R.S.S. 
a ocupat locul I, nu fără emoții, 
însă, deoarece gimnastele ceho
slovace au fost foarte aproape 
de a cîștiga medalia de aur. Iată 
clasamentul : la individual com
pus : 1. Vera Ceaslavska (Ceho
slovacia) 78,25 p; 2. Zinaida Vo
ronina (U.R.S.S.) 76,85 p, 3. Na
talia Kucinskaia (U.R.S.S.) 76,75
p, 4. Larisa Petrik (U.R.S.S.) 
76,70 p, 5. Erika Zuchold (R. D. 
Germană) 76,70 p, 6. Karin Janz 
(R. D. Germană) 76,55 p, 7. Bo- 
humila Rimnakova (Cehoslova
cia) 76,00 p. 8. Olga Karaseva 
(U.R.S.S.) 76,00, 9. Miroslava
Sklenickova (Cehoslovacia) 75,85 
p, 10. Maria Krajcirova (Ceho
slovacia) 75,85 p; pe echipe: 1. 
U.R.S.S. 382,85 p, 2. Cehoslovacia 
382,20 p, 3. R.D. Germană 379,10 
p, 4. Japonia 375,45 p, 5. Ungaria 
369,80 p, 6. S.U.A. 369,75 p, 7. 
Franța 361,75 p.

GARY ANDERSON NU S-A DEZMINȚIT
PETRE ȘANDOR PE LOCUL 8

Marele, favorit al probei de 
armă liberă calibru mare 3x40 f. 
— 300 m, americanul Gary An
derson și-a confirmat din nou 
marea valoare. învingător și la 
Tokio, el a cîștigat și de data 
aceasta, înrdgistrlnd cu 1157 p 
un nou record mondial (v.r. 1156 
P) și olimpic (v.r. 1153 p), rezul
tate care îi aparțineau tot lui.

Dintre cei doi trăgători români 
(Petre Șandor și ștefan Caban), 
se cuvine a fi menționată com
portarea lui Petre Șandor, locul 
8 cu 1138 p.

că și Ungaria.. Formațiile Ro
mâniei și Franței trag pentru 
locurile 3—4.

Intr-un alt meci, pentru sta
bilirea ocupantelor locurilor 
5—6, echipa R.F.G. a întrecut 
pe cea a Italiei cu 8—7 Heidi 
Schmid și Olga Koch cîte 3, 
Gudrun Theuerkauff și Monika 
Pulch cite o victorie, respectiv 
Antonella Ragno 3, Claudia Lo- 
renzone 2, Giovana Masciotta 
și Bruna Colombetti cîte o vic
torie.

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele fi
nale.

Participant la Jocu
rile Olimpice din 
1952, inginerul Pe

tre Cișmigiu s-a dedi
cat de multă vreme 
activității de instruire, 
funcționind in calitate 
de antrenor federal de 
tir. Desfășurînd o mun
că laborioasă, antreno
rul Cișmigiu a ajutat 
la ridicarea multor țin- 
tași români, creditați 
cu rezultate de pres
tigiu. De sfaturile com
petente ale antrenoru
lui emerit Petre Cișmi
giu au beneficiat, prin
tre alții, campionul lu
mii Virgil Atanasiu, ca 
și medaliații cu argint 
de la J.O., Ion Tripșa 
(1964) și Marcel Roșea 
(1968).

Deosebit de apreciat 
pentru cunoștințele sale 
de specialitate, antre
norul Petre Cișmigiu 
face parte din cadrul 
comitetului tehnic al 
U.I.T.

Clasament : 1. G. Anderson
(S.U.A.) 1157 p (394+389+374), 2. 
V. Kornev (U.R.S.S.) 1151 p (398+ 
384+369), 3. K. Milller (Elveția) 
1148 p (395+379+374), 4. S. Kve- 
Iiașvill (U.R.S.S.) 1142 p, 5. E. 
Vogt (Elveția) 1140 p, 6. H. Som
mer (R.D.G.) 1140 p, 7. J. Foster 
(S.U.A.) 1140 p, 8. PETRE ȘAN
DOR (ROMANIA) 1138 p (394+ 
376+368), 9. E. Overgaard (Nor
vegia) 1135 p, 10. L. Papp (Un
garia) 1135 p... 24. ȘTEFAN CA
BAN (ROMANIA) 1102 p (392+ 
367+243).

PRIMUL Ilîfl IA
în primul tur al competi

ției de lupte greco-romane 
sportivii noștri, cu două ex
cepții, au obținut rezultate 
mulțumitoare. Merită a_ fi 
subliniată,. în primul rînd, 
victoria prin tuș realizată de 
Nicolae Martinescu (cat. 97 kg) 
în fața lui H. Kiehl (R.F.G.), 
medalia de bronz la J.O. 
de Ia Tokio.

Iată cîteva însemnări de la 
aceste întreceri. La cat. 52 kg 
concurează tînărul Gh. Ber- 
ceanu. El l-a depășit la 
puncte pe polonezul J. Mi- 
halik. Tot la această catego
rie notăm înfrîngerea sur
prinzătoare prin descalificare 
a japonezului Y. Yshiguro și 
la puncte a turcului M, Cik- 
maz. Campionul mondial I. 
Baciu (cat. 57 kg) a trecut 
de un adversar dificil, ame
ricanul J. Hazewinkel, învin- 
gîndu-1 la puncte. Și la aceas
tă categorie o mare surpri
ză : fostul . campion mondial 
Fr. Stange (R.F.G.), întrecut 
la puncte de V. Cocerghin 
(U.R.S.S.). Reprezentantul nos
tru la cat. 63 kg, S. Popes
cu, a avut o misiune relativ 
ușoară în fața mexicanului 
P, Contreras pe care l-a de
pășit la mare diferență. Mai

BASCHET : ora 17 (1) — 
meciurile finale : pentru locu
rile 1—2 S.U.A. — Iugosla
via, 3—4 U.R.S.S. — Brazi
lia, 5—6 Polonia — Italia, 
7—8 Meîcic — Spania.

CAIAC-CANOE: de la ora
10 (18) — finalele celor 7 
probe olimpice : K 1 — 1000 
m, C 1 — 1000 m, K 1 F — 
500 m, K 2 — 1000 m, C 2 — 
1000 m, K 2 F — 500 m, 
K 4 — 1000 m.

CĂLĂRIE: ora 14 (22) — 
marele premiu olimpic de 
drosaj

GIMNASTICĂ: ora 19 (3)
— concursul pe aparate F.

HOCHEI PE IARBĂ: ora
11 (19) — meciuri pentru sta
bilirea locurilor 5—6 și 7—8.

LUPTE GRECO-ROMANE: 
de la ora 10 (18) și ora 17 (1)
— meciuri eliminatorii.

POLO : de la ora 10 (18) — 
meciuri pentru stabilirea 
locurilor de la 5—15.

NATAȚIE: ora 10 (18) — 
200 m spate B (serii), 200 m 
spate F (serii), 1 500 m liber 
B (serii); ora 17 (1) — să
rituri de la platformă B (eli
minatorii), 200 m spate F

CAIAC-CANOE: cele 7
echipaje românești participă 
la întrecerile finale ale com
petiției olimpice

LUPTE GRECO-ROMANE :

FINALELE
LA CAIAC-CANOE

CANDIDATII 
LA MEDALII 
Șl PUNCTE...

Se vor întîlni în finalele 
de astăzi (ordinea culoarelor 
nu a fost stabilită pînă la 
închiderea ediției):

Caiac 1—500 m (fete): 
Piniaeva (U.R.S.S.), Pfeffer 
(Ungaria), Vavrova (Ceho
slovacia), Viorica Dumitru 
(ROMÂNIA). Breuer (R. F. 
a Germaniei), Jaapies (O- 
landa), Smoke (S.U.A.), Niiss- 
ner (R. D. Germană). Svensson 
(Suedia).

Caiac dublu 500 m (fete); 
Pfeffer—Roznoy (Ungaria), 
Kobuss—Hafterberger (R. D. 
Germană), Jaapies—Berger 
(Olanda), Zimmerman—Esser 
(R.F. a Germaniei), Valenti
na Serghei—Viorica Dumitru 
(ROMÂNIA), Piniaeva—Sere
dina (U.R.S.S.), Antonovicz— 
Doering (Polonia), Radema- 
cker—Smoke (S.U.A.), Oliver— 
Mean (Anglia).

Canoe 1—1000 m: I. Patzai- 
chin (ROMÂNIA), Emanuelson 
(Suedia), Hook (Canada), Lewe 
(R.F. a Germaniei), Tatay 
(Ungaria), Cvrtescka (Cehos
lovacia), Galkov (U.R.S.S.), 
Lubenov (Bulgaria), Weigand 
(S.U.A.).

Canoe dublu 1000 m: Pro-
kopet—Zamotin (U.R.S.S.),
LindelSff—Seidlitz (Suedia), 
Hapf—Tewandowski (R. F. a 
Germaniei). I. Patzaichin—S. 
Covaliov (ROMÂNIA), Wich
man—Petrikovics (Ungaria), 
Harpke—Wagner (R. D. Ger
mană), Martinez—Altamirano 
(Mexic), Penkova—Skarupsky 
(Cehoslovacia), Valev—Damia- 
nov (Bulgaria).

Caiac 1—1000 m : Petersson 
(Suedia), Mara (Cehoslovacia), 
Lange (R. D. Germană), Han
sen (Danemarca), Saporenko 
(U.R.S.S.), Hesz (Ungaria), 
Suskiewics (Polonia), Hoeks
tra (Olanda), Conțolenco (RO
MÂNIA).

Caiac dublu 1000 m: VER- 
NESCU—SCIOTNIC (ROMÂ
NIA), Barny—Naegels (Belgia), 
Hoekstra—Geurts (Olanda). Sa
porenko—Morozov (U.R.S.S.), 
Seybold—Pfaff (Austria), Zan
der—Schultze (R. F. a Ger
maniei), Giczi—Timar (Unga
ria), Beltrani—Ziliolli (italia), 
Andersson—Utteberg (Suedia).

Caiac 4—1000 m : ROMÂ
NIA (A. Calenic. D. Ivanov, 
H. Ivanov, M. Țurcaș), Sue
dia, Danemarca, Ungaria, Fin
landa, R. D. Germană, Nor
vegia, Austria, Polonia.

„GREC0-R8MANE”
subliniem la ,.63 kg“ „egalul" 
dintre M. Laakso (Finlanda) 
și L. Schneider (R.D.G.), vic
toria prin tuș a turcului M. 
Alakoc asupra portughezului
I. Morais și a belgianului L. 
Dutz asupra filipinezului O. 
Gunaris.

Tînărul I. Enache (cat. 70 
kg) a terminat la egalitate 
cu cunoscutul luptător turc 
K. Ayvaz. Bulgarul S. Apos
tolov a pierdut la puncte 
partida cu ungurul A. Ster. 
La oat. CT kg I. Țăranu l-a în
vins prta descalificare pe B. 
Heffel (Canada). Elvețianul
J. Martinetti a pierdut la 
tuș meciul cu J. KarlstrBm 
(Suedia), iar bulgarul M. Za- 
rev la puncte în fața sovie
ticului V. Igumenov. Spor
tivii noștri de la categoriile 
87 kg, N. Neguț și +97 kg, 
C. Bușoi au avut neșansa să 
întîlnească chiar în primul 
tur unii dintre pretendenții 
îndreptățiți la medalii. Ast
fel N. Neguț a pierdut la 
puncte meciul cu campionul 
olimpic B. Simici (Iugosla
via), iar C. Bușoi prin tuș 
la triplul campion mondial 
și deținătorul medaliei de 
aur la Olimpiada de la To
kio, I. Kozma (Ungaria).

(FINALA), 200 m spate B 
(FINALA) 400 m mixt F (FI
NALA).

SCRIMĂ: de la ora 8 (16)
— spadă B echipe (elimina
torii, eliminări) ; ora 19 (3) — 
spadă B echipe (FINALA).

VOLEI: de la ora 10 (18)
— meciurile : Polonia — Peru 
(F), Coreea de Sud — Ceho
slovacia (F), Mexic — Bra
zilia (B), Polonia — R.D.G. 
(B), Bulgaria — Japonia (B), 
S.U.A. — Belgia (B).

ecran
Ora 14—15 : gimnastică, 

exerciții libere bărbați (în
registrare).

Ora 15,45—17 ; rezumatul 
filmat al întrecerilor din 24 
octombrie.

Ora 18—19,20 : natație
(transmisie directă).

în partea a doua a progra
mului de seară, la o oră ce 
va fi anunțată de televiziune 
la deschiderea emisiunii de 
vineri, va fi transmisă, timp 
de o oră și jumătate, înre
gistrarea de la semifinalele 
pugiliștilor.

sportivii români iau parte la 
tururile superioare ale con- 
cwrsurflor.

NATATTE: Aaca Andrei 
evoluează la 3G0 A spate.
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