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Simbătă B inoîembrie 1968

O ÎNALTĂ PREȚUIRE 
A SUCCESELOR OLIMPICILOR 

ROMÂNI
SOLEMNITATEA DECERNĂRII UNOR ORDINE

Șl MEDALII LA CONSILIUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, 
înmînează ordinul „Meritul Sportiv'1 clasa I atletei Lia Ma- 

noliu

Vineri dimineața a avut loc 
la Consiliul de Stat solemnita
tea decernării unor ordine Și 
medalii ale Republicii Socia
liste România.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
președintele Corisiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Lonte Ră- 
utu, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai conducerii Consili
ului Național de Educație 
Fizică și Sport, ai unor cluburi

sportive, federații de specia
litate, sportivi fruntași.

Pentru merite deosebite în 
obținerea unor rezultate de va
loare la Jocurile Olimpice din 
Mexic — 1968, s-a conferit Or
dinul „Meritul Sportiv" clasa 
I tovarășilor: Serghei Co- 
valiov, loan Drîmbă, Lia Ma- 
rioliu, Ivan Patzaichin și Vio
rica Viscopoleanu ; Ordinul 
„Meritul Sportiv" clasa a Il-a 
tovarășilor : Ion Baciu, Anton 
Calenic, Vasile Chelaru, Petre 
Cișmigiu, Ion Corneanu, Kara- 
lambie Ivanov, Dimițrie Iva
nov, Icn Monea, Mihaela Pe- 
neș, Ion Popa, Marcel Roșea, 
Ileana Silai, Ioan Soeter, Mihai

DE STAT
Țurcaș și Gheorgihe Zîmbreș- 
teanu ; Ordinul „Meritul Spor
tiv" clasa a IlI-a tovarășilor : 
Gheorghe Biro, Calistrat Cu- 
țov, Ileana Drîmbă, Ion Dră- 
gan, Victoria Dumitru, Ana 
Ene, Simion Popescu, Mihai 
Raiea. Nicolae Rotaru, Eoate- 
rina Sthal, Olga Szabo, Ion 
Artănescu, Maria Vicoi, Andrei 
Vîlcea și Nicolae Martinescu.

De asemenea, au fost acor
date Medalia „Meritul Sportiv" 
clasa I tovarășilor : Constantin 
Bușoi. Petru Coman, Ion Crîs- 
nic, Ștefan Haukler, Tănase 
Mureșan, Nicolae Neguț, Va
lentina Serghei, Ștefan Stîngu, 
Mihai Țiu, Titus Tatu și Ște
fan Vișevan ; Medalia „Me
ritul Sportiv" clasa a II-a to
varășilor : Ianoși Kovacs și 
Leonida Karaiosifoglu.

In numele sportivilor deco
rați, mulțumind pentru înalte
le distincții acordate, atleta 
Lia Manoliu a spus printre 
altele : Cred că exprim părerea 
tuturor celor care au adus me
dalii olimpice din Mexico, 
atunci cînd spun, că ceea ce 
ne-a făcut să obținem perfor
manțe valoroase a fost con
vingerea noastră că reprezen
tăm o țară pe care o iubim 
din tot sufletul, o țară ale 
cărei realizări sînt cunoscute 
în întreaga lume. Cînd în li
niștea imensului stadion ră
suna imnul țării noastre și pe 
cel mai înalt catarg se înălța 
drapelul roș-galben-albastru, 
gîndul nostru se îndrepta plin 
de recunoștință spre cel căruia 
îi datorăm tot ce este nou, bun. 
frumos și nobil în România 
socialistă, spre cel căruia 
avem să-i mulțumim pentru 
toate victoriile noastre : spre 
Partid.

Vorbind în numele antreno
rilor decorați, Ion Corneanu 
a spus : Vă asigurăm, tovarășe 
Ceaușescu, că înalta prețuire 
ce ne este acordată astăzi va 
constitui pentru noi un mo
ment de neuitat, că și în viitor 
vom munci cu pasiune, devo
tament, cu întreaga noastră 
pricepere pentru a obține noi 
succese sportive, închinate pa
triei.

Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și alți conducători de partid și de stat în mijlocul sportivilor 
și antrenorilor distinși cu ordine și medalii. Fotografii de AUREL NEAGU

Etapă calmă în campionatul de hochei I
a învins Steaua : 12—2
(7—1, 3—1, 2—0). Prin
cipalul merit îl au ho- 
cheiștii echipei învingă
toare, care au jucat 
excelent. Au marcat : 
Biro (2), P. Sgincă (2), 
I. Constantinescu (2), 
Bucur, Calamar. Varga, 
G. Szabo, Popescu, 
Gheorghiu pentru Steaua 
C. Antal, Csiszer pen
tru Avîntul. Au condus 
corect FI. Gubernu 
C. Sgincă. (c. a.).

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Adresîndu-se celor decorați, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus:

Vă rog, tovarăși, să-mi 
dați voie să vă felicit în nu
mele conducerii partidului și 
statului pentru rezultatele pe 
care le-ați obținut în marea 
întrecere sportivă din Mexic. 
Totodată, doresc să vă ex
prim calde felicitări pentru 
distincțiile pe care le-ați pri
mit acum și care constituie 
o apreciere deosebită a per
formanțelor dobîndite Ia .0- 
limpiadă, precum și a între
gii activități sportive pe care 
ați desfășurat-o pînă acum.

Putem spune că rezultatele 
obținute de sportivii români 
în recenta întrecere sportivă 
mondială sînt bune. Eforturi
le dv. au fost urmărite cu 
atenție de poporul nostru. 
Faptul că prima medalie a 
fost cucerită de o sportivă 
este încă o dovadă că femei
le, care reprezintă peste 50 
la sută din populația Româ
niei, sînt capabile, și în do
meniul sportului, ca și în alte 
domenii, să fie din toate 
punctele de vedere pe picior

de egalitate cu bărbații, să 
aducă o contribuție prețioasă 
la dezvoltarea societății noas
tre socialiste. De aceea, do
resc în mod deosebit să ex
prim felicitări primei meda
liate române în Mexic; 
exemplul ei a constituit un 
îndemn pentru ceilalți spor
tivi ca să lupte pentru a cu
ceri locuri cit mai bune în 
cea mai mare competiție spor
tivă internațională.

Sintem mulțumiți de rezul
tatele obținute, de faptul că 
sportivii români au cucerit 
15 medalii la Olimpiada din 
Mexic. în același timp, consi
derăm că acest succes trebuie 
să însemne pentru toți spor
tivii, pentru conducerea miș
cării sportive din țara noas
tră noi obligații pentru con
tinua ridicare a măiestriei 
sportive. Peste 4 ani va tre
bui să trimitem un lot repre
zentativ al sportivilor ro
mâni la Miînchen ; am dori 
ca de pe acum să înceapă 
pregătirile pentru această în
trecere.

La Miînchen nu se va mai 
pune problema altitudinii, a 
„înălțimii" din punctul de 
vedere al lipsei de oxigen —

de care vorbeau tovarășii —, 
ci numai problema înălțimii 
pregătirii sportive. Pentru a 
putea reprezenta cu cinste 
poporul nostru, pentru a pu
tea participa la întreceri cu 
rezultate cit mai bune, an
trenorii, conducerea sportului 
trebuie să asigure pregătirea 
permanentă, an de an, lună 
de lună, a sportivilor. Numai 
astfel vom putea obține la 
Olimpiada de la Miinchen și 
mai multe medalii — inclusiv 
de aur — decît am obținut în 
Mexic. Noi sintem convinși 
că tineretul român poate do- 
bîndi și în domeniul sportu
lui rezultate superioare.

Doresc să exprim încă o 
dată sportivilor noștri urările 
conducerii de partid și de stat 
de a obține performanțe tot 
mai mari, de a fi la înălțimea 
realizărilor poporului român, 
în construcția societății noi, 
socialiste. Vă doresc mult 
succes, tovarăși !

în încheiere, tovarășul Ni
colae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat s-au întreținut cordial 
cu cei decorați.

(Agerpres)

Un sondaj. întreprins 
recent în matricolele mal 
multor studenți sportivi 
din diferite centre univer
sitare, ne-a relevat o sta
re de fapt — situația me
diocră la învățătură a a- 
cestor studenți — situație 
pe care o aducem astăzi 
în discuție, invitînd pen
tru elucidarea ei pe toți 
cei în măsură să ne des
copere adevăratele cauze.

IMPIETEAZĂ, OARE. 
SPORTUL PREGĂTIREA 
PROFESIONALA A STU
DENTULUI ? — o între
bare legitimă, generată de 
constatările pe viu (re
zultatele modeste sau foar
te modeste obținute la 
examene), o întrebare de 
o imensă importanță, ți- 
nlnd cont de misiunea 
principală a studentului, 
aceea de a se realiza, în 
primul rînd, ca profesio
nist în domeniul pentru 
care a optat.

Privind din celălalt un
ghi, cel al performantei 
sportive și, subliniind ului
torul nivel pe care a- 
ceasta l-a atins în ultimul 
timp, ne izbim de o a 
doua întrebare care pri
vește pe sportivul univer
sitar :

INVAȚAIURA
Șl PERFORMANȚA 

SE POT 
ÎNTÎLN1 
ACESTE 

PARALELE?

Anchetă

DISPUNE EL DE TIM
PUL ȘI CONDIȚIILE NE
CESARE PENTRU PREGĂ
TIREA ȘI REALIZAREA 
UNOR PERFORMANTE 
SUPERIOARE ?

!■
Compatibilitatea . celor 

două activități — învăță' 
tură și sport — și condi
ționarea lor reciprocă în 
scopul realizării atît a unor

rezultate sportive superi
oare (nu numai de nivel 
divizionar ci competitive 
pe plan internațional), și 
a unei pregătiri profesio
nale de ținută care să-i o- 
fere absolventului o diplo
mă, capabilă să-l recoman
de ulterior în producție 
iată problema de care ne

ocupăm în rubrica noas
tră, începînd cu numărul 
de față.

Beneficiem astăzi de o- 
piniile profesorului dr. 
IOAN SIMITI, decanul 
Facultății de farmacie Cluj, 
asistent ERNEST VARGA, 
secretarul clubului Politeh
nica Timisoara și ale stu
dentului GABRIEL KICS1D, 
component al echipei de 
handbal Universitatea
București.

ERNEST VARGA: „Ideea 
care vehiculează este ace
ea a unei imposibilități de 
realizare plenară în am
bele domenii. Cauza esen
țială — lipsa de timp. In
tr-adevăr, exigențele spo
rite ale îhvățămîntului u- 
niversitar actual solicită 
studentului cit mai mult 
timp de pregătire ; perfor
manța, la fel. De unde să 
rupi, cui să-i oferi ? sau, 
există timp material su
ficient pentru acoperirea 
tuturor solicitărilor ? Iată, 
de altfel, problema care 
m-a preocupat și care nU-a 
oferit concluzii optimiste : 
bugetul de timp al stu
dentului este în măsura 
să-i acopere „consumato
rului" toate cerințele, iată 
testul realizat în decursul 
unui an și pentru întoc
mirea căruia am utilizat un 
număr mare de subiecți : 
din totalul de 1G8 de ore, 
cit însumează o săptămînă,

Grupaj realizat de
Nușa MUȘCELEANU

(Continuare în 
pag. a 3-a)

Cea de a treia etapă 
a primului tur din cam
pionatul național de ho
chei pe gheață a fost 
mai puțin agitată, vic
toriile echipelor învin
gătoare conturîndu-se 
clar, fără prea mari e- 
forturi. Interesant ni 
se pare în această pri
vință faptul că deși în 
primul meci scorul a 
fost mai strîns, totuși 
din punct de vedere al 
disputei, mai animată a 
fost a doua întîlnire în 
care Steaua a cîștigat 
la o diferență 
re. O mărturie 
tă 
o 
de 
re, 
joc . 
ultima repriză) și 
în partida „vedetă 
cuplajului I

Și acum alte amă
nunte despre aceste 
două întîlniri. Progra
mul a fost deschis de 
meciul dintre Agrono
mia Cluj și Petrol Geo
logie. Victoria a reve
nit clujenilor, care au 
insistat doar atît cît 
le-a fost necesar să-și 
asigure cele două punc
te puse în joc. Scor fi
nal : 5—2 (3—0, . 2—1, 
0—1). Au înscris : Gali

(2), Cazan I, Bărbat, 
Kdlld pentru învingă
tori, Rociu, Fenici pen
tru învinși. Au condus 
cu multe scăpări* M. 
Hușanu și C. Ștefă 
nescu.

Așteptat cu mult in
teres, meciul dintre e- 
chipele Steaua și Avîn- 
tul Miercurea Ciuc 
plăcut 
rentei 
(puțini

' să fi
de pronostic !) cu care

a 
în ciuda dife-

mari de scor,
ar fi fost cei care 
riscat un astfel

/' i
i
i
i

Și i

Doar nu e vorbade grădinisuspendate... i
i
i
i
i

mai ma- 
elocven- 
privință 
numărul 
elimina- 

primul

în această 
constituie 
minute de 
doar 6 în 
(si acelea, dictate in.

36 
“ a
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V. BĂRBUCEANU (STEAUA)

A CiȘTiGAT PROBA DE DRESAJ
întrecerile din cadrul 

probei complete au 
continuat ieri, pe baza 
hipică Dînamo, cu des
fășurarea concursului 
de dresaj categoria 
mijlocie. Virgil Bărbu- 
ceanu (Steaua) a ocupat 
locul I.

Iată clasamentul în 
proba de ieri : 1. Virgil 
Bărbuceanu (Steaua) cu 
Severin 335 p (—26, 
33) : 2. C. Vlad (Di

namo) cu Spirt 334 d 
(—26, 66); 3. O. Recer 
(Dinamo) cu Petrisor 
327 p (—29); 4. C.
Vlad cu Kops 319 p 
(—31, 66) ; 5. O. Recer 
cu Greier 317 p (--32, 
33).

Astăzi) pe terenul de 
la I.A.S.. Roșia (Tu
nari) se dispută pro
ba, de fond, atît la ca
tegoria ușoară, 
la mijlocie.

I
I
I
I
I
I
I

I

Fază din meciul echipelor de ■ junioare ale României și R. D. Germane.
Foto : V. BAGEAC

Confruntări internaționale ale

Aseară, în Sala Flo- 
reasca. echipele repre

zentative de juniori ale 
țării noastre au intilnit, 
în partide amicale, echi
pele omonime ale Repu
blicii Democrate Ger
mane.

In primul joc, arbitrul 
polonez Pason, a condus 
următoarele formații : 
ROMANIA — Oprea 
(Moroșatt), Niță, Mata-

noștri juniori
che, Cordoș, Costanda- 
che, Petrache, Vasilescu, 
Maghiari, Popa. Manciu, 
Frincu ; R.D.G. : Frie
dewald. Schmidt, Pagel, 
Kassebain, Hecht, 
len, Starke, 
Reiss, Peter.

A fost un
deosebit de
mic, Ia reușita căruia au 
contribuit, în egală mă
sură, ambele formații.

Gei-
Breitfeld,

joc plăcut, 
dîrz, dina-

56 de boxeri încep pregătirile 
pentru „europene"

Aseară a avut loc ședința biroului federal de box, în 
cadrul căreia s-a discutat, printre altele, planul de pre
gătire a lotului reprezentativ în vederea campionatelor 
europene de la București. A fost alcătuit un lot de 5C 
sportivi. S-au stabilit, de asemenea, antrenorii care vor 
răspunde de pregătirea boxerilor din grupa A, astfel : 
Ion Popa are în grupa sa pe C. Ciucă, N. Gîju, I. Covaci. 
I. Monea, Antoniu Vasile, C. Ghijă ; Constantin Dumi
trescu : V. Ivan, P. Nedelcea, C. Cuțov, P. Dobrescu, Gb. 
Ene, I. Alexe : Teodor Niculescu : C. Stanef, V. Sil- 
berman. Al. Năstac. I. Sănătescu, I. Giorfi ; Ion Chiriac ! 
C. Gruiescu, M. Lumezeanu, C. Buzuliuc, P. Cojocarii, 
Gh. Chlvăr ; Cristian Panaitescu : P. Ganea, A. Simion, 
M. Constantinescu, A lancu. Prima gală de verificare 
va avea loc la 21) noiembrie, in sala Floieasca,

handbaliștilor I
I
I

Cu un plus de eficacita
te in atac, jucătoarele 
noastre ar fi putut în
cheia partida la o dife
rență mai mare de scor. 
Rezultat final : 11—8
(5-3).

In partida a doua s-au 
întîlnit formațiile : RO
MÂNIA 
trescu), 
Staff, 
Cosma, Lascăr, 
Tudose, Schobel, Voinea; 
R.D.G. — Voigt, Kotz- 
schmann, Larisch, Schef- 
fezic, Kost., Dietrich, 
Lenz, Kăhlert, Mothes, 
Semmelmann, Siissmilch, 
Filtkon.

Handbaliștii români au 
fost permanent conduși 
(in min, 20 era 8—1 pen
tru oaspeți) de o echipă 
net superioară la capito
lul tehnică și foarte si
gură în apărare. Scor 
final : 19-15 (11—6) pen
tru oaspeți. A condus ar
bitrul iugoslav Valcic 
Milan.

— Banciu (Pe- 
Gunescu, Mo(oc, 

Constantinescu, 
Traian,

I
I
I
I
I
I
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I
n fotbalul românesc, s-au 
în ultima vreme unele 
suri menite să asigure spor- 
tului-rege posibilitatea de pro
gres, pe măsura perspectivei 
viitorilor ani.

Astfel, campionatele de juniori au 
căpătat o pondere sporită, echipelor 
de tineret ale divizionarelor A li s-au 
asigurat condiții mai bune de pregă
tire, în fine, un campionat regulat al 
școlilor și, recent, al copiilor încearcă 
să descopere viitoarele stele ale sta
dioanelor din chiar perioada incipientă 
a afirmării lor, pentru o superioară 
șlefuire a talentelor.

_ Dar toate acestea nu epuizează, de
sigur, gama de posibilități. Rămîn încă 
alte probleme care își așteaptă rezol
varea.

Ne 
dintre 
cărei 
rapid 
sură progresul fotbalului nostru, 
vorba de terenurile de joc, al 
număr este — nu vom spune un 
nou — cu mult sub cerințe.

Care este motivul pentru care 
zionara A, Politehnica lași, s-a depla
sat la Pașcani pentru perioada cînd 
propriu-i stadion era supus unor mo
dificări ? Răspunsul e simplu : pentru 
că la lași, oraș de aproape 200 000 de 
locuitori, există UN SINGUR STADION 
ACCEPTABIL (gazon, vestiare, tribune 
etc.) pentru fotbal I Și acesta era atunci 
în reparație... Situația nu este mai 
bună nici la Buzău, unde, de aseme
nea, există un singur stadion, nici la 
Pitești, orașul vicecampioanei 1968, în 
care peste 20 de echipe „își dispută" 
doar trei terenuri omologate.

Proaspăta divizionară B, Dunărea 
Giurgiu, joacă pe un teren situat la 
200—300 m de Dunăre și aflat cu mult 
sub nivelul fluviului, unde prima ploaie, 
asociată apei de infiltrație, transformă 
gazonul în... bazin.

Și acestea sînt numai cîteva exem
ple I Mai muit, însă, ne întristează 
atitudinea anumitor consilii populare 
municipale, în a căror competență stă, 
în principal, rezolvarea acestei pro
bleme. Care este reacția lor față de 
recunoscuta penurie de terenuri ? Con
struiesc sau amenajează altele 
Nu prea se vede...

Apreciind — pe bună dreptate 
acțiunea demolărilor duce la 
tuirea unor fonduri exagerate, 
consilii municipale au găsit în I 
rile de fotbal spații ideale 
construcții I

La Vișeu, unde după mulți 
așteptări, echipa a promovat 
zia C și la Fălticeni, oraș 
cîfiva ani In urmă a dat o 
a „Cupei României", viața 
stadioane existente este în pericol. Do
cumentația este făcută și înaintată fo
rurilor interesate, așteptîndu-se avizul 
de radiere a terenurilor dintr-o zi în 
alta. Se știe că o Hoiărîre a Consi
liului de Miniștri INTERZICE dezafec
tarea bazelor sportive, fără a se asi
gura spații similare în altă parte. Se 
știe, dar... Sîntem în continuare mar
torii unei flagrante anomalii : 
rile
populare municipale, în loc să prevadă, 
printre altele, și construirea de obiec
tive cu caracter sportiv, urmăresc mai 
degrabă dezafectarea celor existente. 
Să fim bine înțeleși : nu e vorba de 
super-stadioane, tip „23 August" din 
București, care necesită fonduri uriașe 
și un interval de timp considerabil... 
Este vorba, ÎNAINTE DE TOATE, de 
terenuri simple, de „întinderi de iarbă" 
puse la îndemîna iubitorilor de fotbal 
și, în primul rînd, a tinerelor talente, 
amenajări care nu implică nici chel
tuieli și nici investiții de efort neobiș
nuite.

Cerem prea mult ? Doar nu e vorba 
de grădini suspendate...

luat 
mâ-

i
I
I
I
I
I
I

vom opri astăzi asupra uneia 
problemele esențiale, de a 

rezolvare, într-un timp cît mai 
cu putință, atîrnâ în bună mă- 

Este 
căror 
lucru

divi-

noi ?

— că 
chel- 
unele 

terenu- 
pentru...

ani de 
în divi- 

care cu 
finalistă 

micilor

planu-
de sistematizare ale consiliilor

Ovidiu IOANIȚOA1A
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Loturile naționale
în ședința sa de aseară, Bi

roul F.R. Ciclism a luat In dis
cuție și a aprobat componența 
loturilor naționale pentru se
zonul sportiv al anului 1969. 
Au fost formate două loturi 
(șosea și pistă) care, firește, pe 
parcurs vor putea fi mărite sau 
micșorate, in funcție de forma 
sportivă și comportarea gene
rală a alergătorilor.

Iată componența celor două 
loturi:

Șosea s Ion Ardeleanu, Gh. 
Moldoveanu, Fr. Gera, N. Da
vid, Șt Cernea (Steaua), W. 
Ziegler, Gh. Ciumeti, C. Cio
can, Emil Rusu, V. Selejan, C. 
Grigore, Alex. Sofronie (Dina
mo), Andrei Suciu (Dezrobirea 
Brașov), D. Nemțeanu și Cris
tian Tudoran („Tînărui meta
lurgist’’ Brăila). Antrenor coor
donator : prof. NICOLAE VOI- 
cu.

Pistă s Florian Negoescu, 
George Negoescu, P. Cîmeanu 
(Steaua), I. Florea (Dinamo), 
Mircea Virgil, P. Dolofan, N. 
Gavrilă, FI. Porcărușu, Paul 
Soare (Steaua), Gh. Juravle 
(Olimpia), M. loniță, M. Pițu 
(Dinamo), Șt. Leibner (C.P.B.), 
I. Mușat (Dinamo), Vasile Bur- 
lacu (Steaua). Antrenori: 
MIRCEA MIHĂILESCU și IU
LIAN GOCIMAN.

Ciclistul Nicolae Ciumeti (Di
namo) a fost sancționat cu 
scoaterea din Iotul republican 
Pe timp de 6 luni pentru aba
teri de la disciplină în timpul 
-Turului Greciei".

In sezonul sportiv al anului 
1969, F.R. Ciclism are ca obiec
tive competiționale o serie de 
competiții internaționale im
portante, în Africa și Europa, 
din rindul cărora se detașează, 
firește, campionatele mondiale 
ce se vor desfășura în luna 
august în orașul Brno.

Campionatul de box 
al municipiului București 

Miine — semifinalele
în sala Casei de cultură a 

tineretului din sectorul V s-a 
disputat o nouă gală de box în 
cadrul campionatului munici
piului București. în cea mai 
frumoasă partidă, FI. Boroianu 
l-a învins la puncte pe P. Zeca, 
Iată celelalte rezultate: N. Li- 
viu b,p. A. Lică; C, Scarlat 
b.p. Ș. Vlășceanu; M. Cilincă 
b.p. G. Agapșa ; R. Văcaru b.p. 
A. Podărăscu; Gh. Uie b.p. Șt. 
Tănase; C. Gheorghe b.p, P. 
Fierarii; I. Vasile b.p. N. Si- 
mion; F. Iovițoju b.p. N. Port
noi ; C. Stoian b.ab. Z. Stan
ei u ; A. Dumitrescu b.p. L. Ne- 
guț ; D. Filip b.ab. I. Crăciun ; 
I. Dan b.ab. M. Ciuciulă. Miine, 
de la ora 9,30, se va disputa, în 
aceeași sală, reuniunea semi
finală.

Imagine din derby-ul Steaua — Dinamo, desfășurat 
in campionatul trecut Foto; N. AUREL

CLASAMENTELE DIVIZIEI B
FEMININ 
SERIA I

1. Drapelul r. Sibiu 6 6 0 18: 3 12
2. Voința M. Ciuc 6 4 2 13: 6 10
3. Corvinul Deva 6 4 2 14: 7 10
i. Med. Cluj 6 4 2 14:11 ie
5. Med. Tg. M. 6 3 3 12:10 9
6. Tricotajul Bv. 6 3 3 11:11 8
1. Pedag. Oradea 6 2 4 10:14 8
8. Sănătatea Arad 6 2 4 9:15 8

9-10. U. T. Arad 6 1 5 5:17 7
9-10. Polit. Brașov 6 15 5:17 7

SERIA A II-A
1. Progresul Buc. 6 6 0 18: 3 12
2. Viitorul Buc. 6 5 1 17: 9 11
3. Constructorul 6 4 2 15: 8 10
4. Univ. Iași S 4 2 15: 9 10
5. Sănătatea Tgv. 6 4 2 13: 9 10
6. Flacăra r. Buc. 633 12:12 9
7. Univ. Buc. 6 2 4 9:14 8
8. Polit. Galați 6 2 4 7:14 8
9. A.S.E. Buc. 6 0 6 5:18 6

10. Prog. Hm. Sărat 6 0 6 3:18 6

MASCULIN
SERIA I

1. Minerul B. Mare 6 6 0 18: 2 12
2. Univ. Timișoara 6 S 1 17: 7 11
3. Alumina Oradea 6 5 1 15: 7 11
4. Ind. s. C. Turzii 6 4 2 15:10 10
5. Gloria Arad 6 3 3 12:12 9

6. Voința B. Mare 6 3 3 10:12 9
7. A.S.A. Sibiu 5 3 2 10:10 8
8. C.F.R. Cluj 6 2 4 11:13 8
9. Met. Hunedoara 6 2 4 7:14 8

10. Pedagogic Tg. M. 6 1 5 8:17 7
11. C.F.R. Tim. 5 1 4 7:13 6
12. Cooperatorul 6 0 6 5:18 6

seria a ii-a
1. I.E.F.S. Buc. 6 6 0 18: 5 12
2. Semănătoarea 6 5 1 17: 9 11

3. Univ. Craipva 6 5 1 16: 9 11
4. Electroputere 6 4 2 15; 9 10
5. Politeh. Bv. 6 4 2 13: 8 10
6. Polit. Iași 6 4 2 13: 9 10
7. Med. BuCi 6 3 3 14:14 9
8. Vagonul PI. 6 2 4 11:16 89<L0. Prog. Suceava 6 15 9:17 7

9-510. știința Petroșeni 6 15 9:17 7
11. Constr. Buc. 6 15 7:16 7
12, Univ. Buc. 6 0 6 5:18 6

SPORTIVITATEA Șl CLEMENTA
NU MERG TOTDEAUNA MI'NÂ ÎN MlNĂ

In etapa din 3 noiembrie a 
diviziei A la rugby, in timpul 
meciului Știința Petroșeni — 
Steaua București, Jucătorul

UNDE MERGEM?
ÎN CAPITALA

AZI

BASCHET, Sala Giulești, 
de Ia ora 17: Rapid.—I.C.H.F. 
(m. A), Rapid — Crișul Ora- 
dea (f. A); sala Progresul, 
de la ora 18 s Progresul — 
Steagul roșu Brașov (m. B), 
Progresul — Constructorul 
(f. A).

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 18,301 Rapid — Progre
sul Buc. (m, A), I.E.F.S. — 
C.P.B. (f. A).

HOCHEI. Patinoarul artifi
cial „23 August”, începînd 
de Ia ora 17: Diiiamo — Pe
trol Geologie; Steaua — 
Agronomia Cluj (meciuri în 
cadrul primului tur al cam
pionatului republican).

MIINE

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la era 8: Universitatea — 
A.S.A. Bacău (m. B), I.E.F.S.
— Viitorul Dorohoi (f. A), 
Dinamo — Steaua (m. A), 
I.E.F.S. — Politehnica Iași 
(m. A).

RUGBY. Teren Progresul, 
ora 10: Progresul — Gloria ; 
teren Parcul copilului, de la 
ora 10: Constructorul — Di
namo, Grivița Roșie — Steaua, 
meciuri în cadrul diviziei A.

VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 8: Rapid — Viitorul 
Buc. (m. J), Rapid — Șc. 
sp. 1 (f. J), I.E.F.S. — Elec- 
troputere (m. B), Semănătoa
rea — Medicina (m. B) • sala 
Dinamo, de la ora 8: Gr. șc. 
prof. „23 August” — Șc, sp. 
Constanța (m. J), Construcții
— Universitatea Craiova 
(m. B), Dinamo — Farul 
(m. A), FI. roșie — Viitorul 
Buc. (f. B); sala Progresul, 
de Ia ora 8 : Progresul — Di
namo (f, J), Progresul — Să
nătatea Tîrgoviște (f. B), 
Steaua — Politehnica Galați 
(m. A), Steaua — Progresul 
Buc. (m. J), C. S. școlar — 
$c. sp. 1 (m. J); sala Con-

structorul, de la ora 8: 
Viitorul «—Constructorul Buc. 
(f. J), Universitatea — Poli
tehnica Galați (f. B), Con
structorul — Universitatea 
Iași (f. B), Șc. sp. 2 — Liceul 
Tr. Măgurele (m. J), Sănă
tatea — Șc. sp. 3 (m. J); sala 
Lie. 24, de la ora 11: C.P.B.
— Cutezătorii (f. J), Șc. sp. 
3 — Șc. sp. 2 (f. J).

HOCHEI. — Patinoarul ar
tificial „23 August", de la ora 
17; Avîntul Miercurea Ciuc
— Agronomia Cluj; Steaua
— Dinamo București.

BOX. Sala uzinelor „Semă
nătoarea", de la ora 10: Me
talul București — A. S. 
Ciudanovița (în cadrul Cupei 
F. R. Box).

ÎN ȚARA

MlINB

BASCHET. Timișoara î 
Universitatea—Farul Constan
ța (m), Brașov: Politehnica
— Politehnica București (m), 
Galați: Politehnica — Uni
versitatea Cluj (m), Cluj: 
Universitatea — A.S.A. Cluj 
(f), Brașov: Voința — Poli
tehnica București (f), meciuri 
în cadrul diviziei A; la Ti
mișoara, Oradea. Mediaș, Pe
troșeni, Satu Mare, Iași, Plo
iești și Constanța, meciuri în 
cadrul diviziei B (m).

RUGBY. Constanța: Farul
— Știința Petroșeni, Iași: 
Politehnica—Agronomia Cluj, 
Timișoara: Universitatea — 
Rulmentul Bîrlad.

VOLEI. Ploiești: Petrolul
— Celuloza Brăila (m. A), 
Cluj: Politehnica — Politeh
nica Timișoara (m. A), Uni
versitatea — C.S.M. Sibiu 
(f. A), Bacău: Viitorul — 
Tractorul Brașov (m, A), 
Iași : Penicilina — Dinamo 
Buc. (f. A), Timișoara: Uni
versitatea — Rapid București 
(f. A), Craiova: Universita
tea — Medicina Buc. (f. A), 
Constanța: Farul — Ceahlăul 
P. Neamț (f. A.).

Paul Ciobănel din formația 
oaspete și-a privat echipa de 
victorie, comițînd un gest ne
sportiv. (Ciobănel a placat un 
adversar care se îndrepta spre 
terenul de țintă, deși fusese 
eliminat pentru proteste la de
ciziile arbitrului). încercarea 
de penalizare, just acordată de 
conducătorul jocului, s-a sol
dat cu 5 puncte, iar meciul s-a 
terminat la egalitate, influen- 
țînd poate, decisiv ierarhia 
primelor trei clasate in divi
zia A, Comisia de disciplină 
a Federației de specialitate a 
manifestat multă clemență, 
șancționînd abaterea lui Cio
bănel cu suspendare... suspen
dată (legea Bdranger). în 
schimb, clubul Steaua a dat 
dovadă de o mai justă apre
ciere a faptului și a decis sus
pendarea lui Ciobănel pentru 
etapa din 10 noiembrie, deși

RAFINĂRIA PITEȘTI
angajează de urgență următorul personal:

- Maistru principal pompe compresoare.
- Maistru principal electrician PRAM.
- Maistru principal A.T.M.
» Operatori prelucrare Jijeî fi operatori chimiști 

categoriile 6, 7, 8.
- Muncitori electronicii categoriile 6r 7, 8.

Se asigură locuință la bloc în orașul Pitești.

MÎINE, LA FLOREASCA,Derby-ul de 15 ani: DinamoSteaua
Miine dimineață, spectacol 

de gală în sala Floreasca. Di
namo și Steaua, rivale de 15 
ani Ia titlul de campioană a 
României la baschet masculin, 
se înfruntă în primul din cele 
trei jocuri pe care le au de 
susținut în cadrul actualei edi
ții a diviziei A. Cum este aș
teptat acest joc de ambele e- 
chipe, e lesne de înțeles, mai 
ales că el reprezintă și o pro
fundă verificare înaintea parti
delor ce le vor susține în ca
drul „C.C.E.” (Dinamo) și „Cu
pei cupelor” (Steaua). Specta
torii, nu ne îndoim, așteaptă și 
ei cu multă nerăbdare această 
confruntare care are preceden
te dintre cele mai frumoase: 
întreceri viu disputate, echili
brate, cu faze dinamice și fi- 
naluri dramatice. Edificatoare 
este, în acest sens, declarația 
prof. Octav Dlmitriu, secreta
rul general al F. R. Baschet:

„Avantajul omogenității ți 
experienței pe care-l are Di
namo poate fi compensat de 
puterea de luptă a noilor ele
mente tinere de la Steaua, ro
date in cele nouă etape dispu
tate pînă acum. In perspectivă, 
văd un meci pasionant, înche
iat cu o diferență mai mică de 
10 puncte. Profit de prilej pen
tru a-mi manifesta credința că 
membrii lotului național nu vor 
uita că peste puțină vreme vor 
reprezenta România la turneul

Clasamentul

diviziei A (m)
1. Steaua 9 9 0 794—589 18
2. Dinamo 9 9 0 783—617 19
3. Polit. Bue. 9 7 2 634-584 16
(, Rapid 9 6 3 700-647 15
5. >,U“ Cluj 9 4 5 610—605 13
6. „U“ Timișoara 9 4 5 682-694 13
7. Polit. Gl. 9 3 6 591-643 12
8. I.E.F.S. 9 3 6 549-585 12
9. Polit. Bv. 9 3 6 593—666 12

10. I.C.H.F. 9 3 6 599-634 12
11. Farul 9 2 7 538—593 11
12. Polit. Iași 9 1 8 547-758 10

echipa are de susținut o în- 
tîlnire-cheie, meciul eu Gri
vița Roșie. Nu putem decît să 
salutăm fermitatea și sportivi
tatea hotărtrii luate (să nu ui
tăm că Ciobănel este un atu 
important al militarilor). Con
siderăm însă că prea mare a 
fost clemența comisiei de dis
ciplină. Pînă acum ea nu ne 
dăduse decît prilej de a o lău
da : iată că orientarea ei in 
cazul de față a lăsat de dorit. 
Și, din păcate, unele incidente 
petrecute în ultima vreme pe 
terenurile noastre de rugby 
par a reflecta „blîndețea” a- 
mintitej comisii și, credem, 
riscă tocmai din acest motiv 
să genereze fapte și mai grave.

Sperăm într-o revizuire de 
concepție...IMPORTANT

LIMA DEMONSTRAȚIILOR PRACTICE
CU

PRODUSE METALO CHIMICE
în cursul lunii noiembrie în magazinele metalo-chimice 

din București șl provincie, vor avea loc demonstrații 
practice efectuate de specialiștii întreprinderilor produ
cătoare și personal comercial calificat pentru informa
rea publicului asupra calității unor produse ca :

— mașini electroeasnice (aspiratoare de praf, mașini 
de spSIat rufe Alba Lux, frigidere etc.)

— aparate electronice (televizoare Dacia, radiorecep* 
toarele Albatros, Mamaia, Nordic, Select și altele)

— produse chimice de uz casnic-gospoadresc (Pretax, 
Cromex, Sticlin, Transpar, Clar)

— produse cosmetice (ape colonie, „Cristal* cu ato- 
mizor, lac fixativ pentru pâr „Sanda* cu atomizor, lapte 
toaletâ „Farmec*, roșu de buze „Sanda* (gama completă), 
ape colonie Eva 1001 și 1002).

Programele demonstrațiilor practice vor fi afișate în 
magazinele unde se vor desfășura asemenea acțiuni.

Cu această ocazie cumpărătorii vor putea solicita orice 
informații în legătură cu funcționarea și utilizarea pro
duselor.

MAGAZINE LA CARE SE VOR DESFĂȘURA 
DEMONSTRAȚIILE PRACTICE ÎN BUCUREȘTI

— Magazinele universala VICTORIA și BUCUREȘTI
— Magazinul „ELECTROTEHNICA*, bd. Magheru
— Magazinul radiotelevizoare, calea Grivifei nr. 206 și 

str. Cîmpineanu nr. 2
— Magazin cu aparate electroeasnice, calea Victoriei 

nr. 39 și bd. 1848 nr. 35
t— Magazine metalo-chimice din str. Lipscani nr. 98, 

unitatea nr. 17 din str. Bărăției nr. 27, unitatea nr. 130 
din bd. Gh. Gheorghiu-Dej

— Magazinul „COSMETICA* nr. 136, bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej
Magazinul centru din calea Victoriei nr. 103 și 
bd. Bâlcescu nr. 22 și altele.

„Cupa națiunilor" fi, puțin mai 
ttrziu, la Jocurile balcanice."

Partida va începe la ora 10,30, 
sub conducerea arbitrilor Gh. 
Chiraleu și M. Aldea. Echipele 
vor beneficia de următoarele 
loturi : DINAMO (antrenor prof. 
Dan Niculescu): Albu-căpitanul 
echipei, Novac, Diaconescu, 
Cernea, Visner, Giurgiu, Miti- 
telu, Mazilu, Bradu (fiind acci
dentat, Dragomirescu nu va ju
ca) ; STEAUA (antrenor emerit 
prof. C. Herold): Novacek-că- 
pitanul echipei, Nosievici, Savu, 
Barău, Gheorghe, Jekelp, Popa, 
Czmor, Tarău, Dimancea, Simu- 
lescu, Rusu.

Luni, analiza 

baschetului 

feminin pe 1968 
în cursul zilei de luni va avea 

loc, la sediul CNEFS din stra
da Vasile Conta nr. 16, etajul 
VIII, o consfătuire în cadrul 
căreia va fi făcută analiza acti
vității baschetului feminin de 
performanță pe anul 1968. La 
consfătuire sînt invitați antre
norii echipelor participante la 
diviziile A, B, ale școlarilor și 
juniorilor, jucătoare ale echipe
lor din toate categoriile, ac
tiviști salariați și voluntari ai 
secțiilor de baschet ale clubu
rilor și ale asociațiilor sportive. 
Prezența antrenorilor din di
viziile A și B este obligatorie. 
Consfătuirea este programată 
Ia ora 10 (cînd are loc ședința 
cu antrenorii din provincie) și 
la ora 16 (cuvînt de deschidere, 
discuții, concluzii).

BINE-DAR.
Ar trebui să fim aproxi

mativ fericiți de faptul ci 
șahiștii noștri termină Olim
piada eșichierului pe locul 
VII, ex-aequo eu Argenti
na lui Najdorf și Panno, dar 
înaintea unor cvartete care 
includ somități de talia lui 
Larsen, Horst, Uhlmann, 
Pietzsch etc. Rezultatul nu-i 
deloc neglijabil, ținînd sea
ma de forța partieipanților 
și de antecedentele reprezen
tativei române In ediții mai 
puțin selecte. Cu excepția 
intratabilului Bobby Fischer, 
confruntarea de la Lugano 
a reunit elita mondială a 
tablei cu 64 de patrate, așa 
Incit șansele tricolorilor, 
foarte șovăielnici in sezo
nul actual, păreau insigni
fiante. Totuși, în pofida 
premiselor și a pronosticu
rilor, clasamentul definitiv 
le acordă această mențiune 
onorabilă, pe care cei mai 
exigenți comentatori n-o vor 
putea ignora. Evident, ar fi 
nerațional să vă așteptați 
la aprecieri copleșitoare ; 
doar n-am făcut remiză cu 
campionii lumii la fotbal, 
fie chiar pe teren propriu, 
iar locul VII din 53 de par- 
ticipanți, înseamnă parcă, 
ceva mai puțin decît locul 
XII in Mexic, din peste 100 
de națiuni, -i la discipline 
diverse, in ce mă privește, 
m-aș declara foarte satisfă
cut daci nu mi-ar sta ca

un ghimpe In ochi (și in 
Inimă), decalajul față de 
echipa Bulgariei, cîștigătoss- 
rea medaliilor de bronz.

Pină ierl-alaltăieri, șahif. 
tii din țara vecină și priete
ni se situau, pare-mi-se, 
cam la nivelul alor noștri, 
în marile competiții inter
naționale. De altfel, e lesne 
de observat, cercetînd con
figurația finală, că un rezul
tat nul —perfect posibil — 
In meciul direct (pe care 
l-am pierdut, însă, la trista 
diferență de 0,5—3,5) ne-ar 
fi adus pe poziții oarecum 
egale, ca să nu mai vorbim 
de eventualitatea unei in
versări a scorului în dispu
ta menționată 1

Incit — mă vor ierta sau 
ba stimații noștri reprezen
tanți Gheorghiu, Cioctltea, 
Drimer, Ungureanu și GM- 
țescu — nu-i pot felicita de
cît parțial pentru acest suc
ces, evident notabil, dată 
fiind prisma comparației, u- 
nicul criteriu exact la scara 
ce ne interesează. Consider 
necesar — în șah, ca și in 
celelalte activități din aria 
spiritului de emulație — să 
măsurăm progresele în ra
port cu termenii impuși de 
logica faptelor și a condi
țiilor obiective. Cu atit mai 
mult, atunci cînd este vorba 
de maeștrii unei logici su
perioare.

Dan DEȘLIUDIALOG CU CITITORII
Pe unii dintre cititorii 

noștri îi rugăm să ne ierte 
întîrzierea cu care le răs
pundem. Perioada Jocurilor 
Olimpiee, cu abundența de 
materiale pe care a trebuit 
să le publicăm, ne-a deter
minat să amînăm cîteva „dia
loguri”.

• Tov. GH. PĂUN, Bucu
rești, str. Bujoreni nr. 5. 
Ne-ați întrebat ce se întîm- 
plă cu echipa de fotbal 
Steaua. Destul de dificil de 
răspuns. Credem că Voinea, 
Dumitru Nieolae, Dumitriu III 
și ceilalți purtători ai tri- 
courilor pe care le-au îm
brăcat eîndva Apolzan, Bone, 
frații Zavoda sînt în măsură 
să vă dea răspunsul cel mai 
competent în legătură cu ul
timele lor rezultate. Dacă se 
vor oferi, ziarul nostru le va 
sta la dispoziție.

• Prof. MIHAI CHICIU, 
Liceul din Sinaia. Vă mul
țumim pentru observațiile 
făcute într-o scrisoare ante
rioară. Aveți dreptate. Cele 
sesizate de dv. au făcut

obiectul unei discuții în co
lectivul de redacție.

• I. GH, Galați. Cîți ama
tori de fotbal există, tot 
atîtea variante se fac în le
gătură cu alcătuirea echipei 
naționale de fotbal, Acum, 
după meciul cu Anglia, pro
punem să ne oprim la „ll“-le 
folosit în acest joc. Credem 
că sînteți de acord.

• ANA și ANCA, eleve 
in clasa a IX-a, București. 
Notele jucătorilor sînt date 
de către cronicarii ziarului 
nostru. Ca aceștia să nu vă 
mai supere, notîndu-vă cu 
„economie” favoriții, totul 
depinde de Pîrcălab și cole
gii lui. Ne mai întrebați, ce 
face Dinamo în „Cupa cu
pelor” 7 Deocamdată, bine. 
Așteaptă meciurile din turul 
doi, cînd va întîlni echipa 
engleză West Bromwich Al
bion. După aceste partide, 
vă putem spune mai multe.

• Tov. T. NICOLAE, teh
nician, Galați. Am primit 
scrisoarea dv. Desigur, în- 
frîngerea cu Portugalia nu

Azi și miine:

Ultimul concurs 
oficial al sezonului

Duminică — punct final al sezo
nului atletic 196S. Ultima com
petiție oficială se va desfășura 
astăzi și miine la Ctaipulung 
Muscel, prezentind importanță 
pentru campionatul republican pe 
echipe. Este vorba despre me
ciul ' de baraj pentru calificarea 
In categoria A. între cîștigătoa- 
rele celor două serii ale diviziei 
B : echipa clubului Progresul 
București (seria I) și selecționata 
județului Prahova (seria a Ii-a).

Formația care duminică dimi
neață, la eapătul confruntării, 
va totaliza mai multe puncte,

obținlnd victoria, va căpăta 
dreptul de a activa anul viitor 
în prima categorie a țării, ală
turi de echipe puternice ca Di
namo — campioană pe 1963, 
Steaua, C.A.U. București, sau de 
selecționata județului Cluj. In
diferent însă dacă va fi Progre
sul sau Prahova, rărnîne de vă
zut cum va reuși noua promo
vată să micșoreze diferența de 
valoare care o separă de frun
tașe. Poate în perioada de trans
ferări; altfel nu vedem cum...

se uită ușor. Dar meciul cu 
Anglia ne-a mai atenuat su
părarea. Tonul folosit de 
dv. în rîndurile trimise re
dacției arată cît de mult vă 
preocupă fotbalul, că doriți 
să puneți umărul la redresa
rea lui. Noi vă mulțumim. 
Rămîne ca ș> jucătorii să-i 
înțeleagă pe entuziaștii lor 
suporteri.

• Tov. LUCRETIA MA
TEI, Galați, Bloc D 5, Țiga
na II. Scrisoarea dv, trebuia 
adresată studioului de tele
viziune. Ne facem însă in
terpretul dv. pentru a trans
mite celor în drept și, în spe
cial, lui Cristian Țopescu, 
mulțumirile pentru modul în 
care au fost relatate la te
levizor Jocurile Olimpice, 
Credem că mai sînt foarte 
mulți iubitori ai sportului 
care doresc să mai vadă încă 
o dată pe micul eeran cele
bra săritură în înălțime a 
americanului Fosbury, fina
lele Ia 100 și 200 m plat, 
probele de dresaj și obstaco
le din cadrul întrecerilor de 
călărie. Dacă s-au realizat 
filme și condițiile tehnice 
vor permite, sîntem siguri că 
televiziunea va satisface a- 
ceastă dorință. Cine iubește 
sportul, e dornic să mai re
trăiască acele clipe șplendi" 
de, de adevărat spectacol.

0 Țov. VASILE CAȘPAR, 
Galați. Nu știm ears sînt 
condițiile pentru a se putea 
practica înotul la bazinul de 
la baia populară din orașul 
dv, De aceea, nici nu ne 
pronunțăm. In această pro
blemă e mai bine să vă adre
sați organelor sportive găjă- 
țene. Dacă sînt „condiții teh
nice" minime, credem că veți 
găsi înțelegerea necesară să 
puteți practica înotul și în 
lunile de iarnă, Chiar și 
contra cost.

C. ALEXANDRU

UZINA AUTOBUZUL BUCUREȘTI str. Ostrov nr. 5. sectorul 5, 
angajează de urgență muncitori necalificați, pentru a se califica 
In meseriile de vopsitori industriali Și tinichigii auto, prin cursuri

de scurtă durată (10 luni)
Cei interesați trebuie sK albi 7 mu 8 

clase elementare și stagiul militar sa
tisfăcut. Vtrsta maximă 40 ani.

Pe timpul școlarizării vor fi salarizau 
cu 734 iei lunar.

De asemenea, angajeasăt
— maiștri forjori
— maiștri strungari
— maiștri construcții metalice
— maiștri vopsitori industriali
— maiștri galvanizatori

— frezori pentru mașini de frezat 
Deltei

— tinichigii auto
— strungari
— vopsitori
— lăcătuși
— sudori
— șlefuitori
— galvanizatori șl conducători auto 
Pentru orice relații adresați-vă la te

lefon 23.55.05.

LA

scenariul.
VASILI KATANIAN 
ALEKSANDR 
regla
ALEKSANDR
ZARHI

muzica 
RODION
ȘCEDRLN

CINEMATOGRAFUL „PATRIA" DIN CAPITALA

4 O PRODUCȚIE a STUDIOULUI.. MOSE/LM" 
DUPĂ ROMANUL LUL L.TQLSTQ!

CU f

TATIANA SAMOILOVA 
NIKOLAI GRIȚENKO 
VASILI LANOVOI,
B. GOLDIEV

I. IAKOVLEV 
HA SAWINA

M. PLISETKAIA
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PROGRESUL : Manta - 
V. Popescu, Măndoiu, Gra
ma, Ad. Constantlnescu, 
Neacșu, Beldeanu, Țară- 
lungă, Alecu, Oaldă, Decu.

TUR DE OR W IN DIVIZIA C, DUPĂ 12 [TAPI
Trei „pași" ne maj despart 

de încheierea turului diviziei C 
la fotbal, competiție care în
trunește un număr record de 
echipe — 128. Campioanele de 
toamnă ale. celor 8 serii vor fi 
cunoscute deci, peste trei du
minici, iar valoarea echipelor 
participante s-a conturat destul 
de clar. Ia primul rînd, sub
liniem performanța a două din
tre fruntașe, I.M.U. MEDGIDIA 
(seria a IlI-a) și OLIMPIA 
SATU MARE (seria a Vil-a), 
care — cu 20 și, respectiv, 21 de 
puncte — conduc în clasament, 
fiind singurele care n-au cu
noscut încă înfringerea. Iată și 
»,ll“-le standard al acestor două 
echipe: I.M.U. Medgidia : Aii 
— Gherlan, Straton, Tarșoagă, 
Oțelea, Latif, Vîlsan, . Marin, 
Tudor, Bașchir, Constantin ; 
Olimpia Satu Mare : Bathori — 
Xzsak, Kalmar. Cnablov, Jul?., 
Bocșa, Graz, Both, Bokor, Bo- 
rota. Kineses.

Cuvinte de laudă merită și 
unele formații promovate anul 
acesta în divizia C, care, prac
ticed un joc însuflețit, cu o 
maj îndrăzneață orientare tacti
că, în sensul că abandonează 
Jocul strict defensiv în depla- 

au reușit să se numere

Iniilor) este sub așteptări, la o 
distanță apreciabilă de catego
ria imediat superioară. Dacă, 
insă, la acest capitol deficitar 
s-ar mai găsi circumstanțe ate
nuante (vîrsta fragedă a unor 
jucători, lipsa de experiență, 
de rodaj competițional, penuria 
condițiilor materiale etc.), nu 
vom acorda scuze numeroaselor 
atitudini nesportive, care .îm
bogățesc" foile de arbitraj, du
minică de duminică. Abundă 
lovirile reciproce, intervențiile 
periculoase, insultele la adresa 
arbitrilor, comportările necores
punzătoare față de public, 
exemplele de viață nesportivă 
ș.a. Sint concludente în acest 
sens* cele 135 de eliminări de 
pe teren înregistrate .pînă acum 
și sancțiunile dictate de Comi
sia de disciplină a federației, 
care se traduc în 382 de etape 
— suspendare și doar 10 aver
tismente, fapt ce denotă gravi
tatea abaterilor. Dar, despre 
toate aceste aspecte vom vorbi 
mai pe larg după terminarea 
primei părți a campionatului. 
Pînă atunci, oferim celor care 
urmăresc această întrecere fot
balistică de masă cîteva date 
statistice...

• în 12 etape s-au jucat 768

(seria I), eu 7 goluri înscrise 81 
41 primite. De altfel, Unirea 
Negrești a realizat un singur 
punct, duminica trecută, pe te
ren propriu, în partida cu Ml- 
nobrad Vatra Dornei.

• In cele 12 etape au fost 
înregistrate cinci neprezentăn 
la joc (Unirea Negrești — două, 
Șoimii Timișoara, Metalul Aiud 
și Voința Tîrnăveni — cîte una) • 
și o retragere de pe teren: 
Ș.U.T. Galați, care, în meciul 
de la Mărășești, cu Chimia, a 
părăsit terenul în min. 67, la 
scorul de 1—1. Consecința aces
tui act: suspendarea echipei 
gălățene pe o etapă și pierde
rea meciului respectiv cu 0—3

• Unele echipe, ca de exem
plu Topitorul Baia Mare, Stea
gul roșu Plenița, Minerul Mo- 
tru. Steaua roșie Salonta, Ci
mentul Bicaz, au nesocotit res
pectarea unei importante clauze 
a regulamentului competiției, 
și anume aceea de a prezenta 
la fiecare meci cel puțin doi ju
cători sub 18 ani. Ele au pier
dut, in consecință, cu 0—3, la 
„masa verde".

© Recordul în materie de ju
cători suspendați îl găsim in 
seria 1: 23 cu 81 de etape. Cele 
mai puține sancțiuni le înregis-

Fața m fața

A.S.A. TG. MUREȘ : 
Bai — Șleam, Balaș, Toth, 
Chlru, Slko, Ciutac, Lun- 
gu, Mureșan, Raksl, Lu- 
caci.

Va arbitra M. Rotaru 
(Iași), ajutat la linie de 
V. Buimistriuc (Iași) șl A. 
Macovel (Bacău).

DINAMO BUCUREȘTI : 
Datcu — Popa, Dinu, Stoe- 
nescu, ștefan, Ghergheli. 
Nunweiller VI, Pircălab, 
Cu c e s c u, Dumitrache. 
Haidu.

„U“ CLUJ : Godja 
Codrea, Cîmpeanu, Solo
mon, Șoptereanu, Pexa. 
Anca, Uifăleanu, Mustețea. 
Oprea, Bungău.

Va arbitra Z. Drăghicl, 
ajutat la linie de G. Ma- 
nole și N. Negolță 
din Constanța).

(toți

U.T.A. : Gornea — Bi- 
rău, Bacoș, Bodea, Czako, 
Broșovschi, Lereter, Șchio- 
pu, Axente, Domide, Fl. 
Dumitrescu.

DINAMO BACAU : Ghiță 
— Mioc, Nunweiller IV 
Vellcu, Maghiar, Vătatu, 
Nedelcu, Rugiubel, Dem- 
brovschl, D. Ene, David.

Va arbitra V. Pădurea- 
nu, ajutat la linie de Gh. 
Vasilescu I și S. Mîndreș 
(toți din București).

:;e:sss.

ULTIMELE VEȘTI
• După „turul de forță" de la sfîrșitul 

săptămînii trecute (sîmbătă : 1—1 cu Dina
mo, duminică: 22 cu Bonsucceso), elevii 
lui Drăgușin s-au antrenat în familie.

• Fotbaliștii de la A.S.A. au părăsit încă 
de miercuri orașul lor, fiind „reperați" în 
tribunele stadionului „23 August", la meciul 
cu Anglia. Joi, mureșenii s-au antrenat la 
București, antrenorul Bone — care nu s-a 
fixat încă asupra „U“-ului de duminică — 
rulînd întregul efectiv.

• Antrenorul B. Marian a fost cel mai 
„văduvit11 săptămîna aceasta, căci elevii săi 
care au jucat împotriva Angliei (și au fost 
șapte, socotind și pe Datcu) au venit la e- 
chipă abia joi... Cu ceilalți s-au efectuat 
antrenamente zilnice, dar nu trebuie nesoco
tit nici „rodajul englez11 al primilor...

• Numeroase antrenamente la Cluj, axate 
în special pe viteza de demarcare a jucăto
rilor din atac. Antrenorul Teașcă deplasează 
la București întregul lot, așteptînd, însă, a- 
vîzul medicului pentru a-1 folosi și pe So
lomon, ușor accidentat.

• Trei absențe importante la Arad : Pe- 
tescu, accidentat în meciul cu Anglia (rup
tură de ligamente, la genunchi), Pojoni și 
Moț. în aceste condiții, antrenorii Dumitres
cu și Reinhardt au probleme în alcătuirea 
echipei. Se pare că vor juca tinerii Bodea și 
Broșovschi, iar în atac va reapare Dumi
trescu. (Șt. Iacob — coresp. principal).

• Nimic nou la Dinamo Bacău. Victoria 
cu 2—1 în fața echipei braziliene Bonsuc- 
ceso a întărit moralul dinamoviștilor. După 
toate probabilitățile, va fi menținută for
mația standard.

Va arbitra N. Ralnea 
(Bîrlad), ajutat la tușă 
de Ion Radu (Bîrlad) și 
C. Zaharia (Brașov).

CRIȘUL : Baumgartner
— Balogh, Sărac, E. Na- 
ghl, Popovicl, Serfozo, Co- 
clș, Suciu, Kun I, N. A- 
lexandru, Harșani.

RAPID : Rămureanu — 
Ștefan, Motroo, Costea, 
Greavu, Dinu, Dumitru, 
Năsturescu, Angeleseu, 
Neagu, Codreanu.

(Mașmi-unelte) reține 
intre echipele bucureștene

Portarul Turturică 
duminica trecută

balonul cu dificultate, la 
Tehnometal și

Mi- 
Sandu. 

, Li-

PETROLUL : M. ionescu 
— Gruber, Bădin, Pal, 
Mocanu, Iuhasz, Alexlu. 
Moldoveanu, Dincuță, Păiș, 
Grozea.

meciul disputat
Masini-unelte — 2—0

Foto 1 NICOLAE TOKACEK

JIUL : Stan — Talpal, 
Georgevici, Stocker, 
hal, O. Popescu, I 
Peronescu, Grlzea, 
bardl, Naidin.

Va arbitra I. Drăghicl. 
ajutat la Unîe de D. Ghe- 
țu și E. Martin (toți din 
București).

Este vor- 
(locul 2 în

• Pe malurile Crișului, antrenamente, 
antrenamente... Scopul principal: mărirea 
capacității de finalizare a liniei de atac. în 
ceea ce privește formația, sînt posibile mo
dificări de ultimă oră, în raport cu forma 
lui Kun II și Tomeș. (I. Ghișa — coresp. 
principal).

• în Ciulești, după spectaculoasa victorie 
obținută în fața campionilor, domnește o at
mosferă optimistă întreținută de pofta de 
joc a rapidiștilor manifestată la amicalul de 
marți cu C.F.R. Cluj (scor 2—0). Antrenorii 
Bărbulescu și Cristescu sînt fideli tradiției : 
„11-le cîștigător nu se schimbă". Așa că...

ETAPA

PĂRERILE CRONICARILOR
Deci, azi, la Ploiești, „avanpremiera" etapei 

o constituie un meci... neutru. In orașul petro
lului și-au dat întîlnire, în mod fortuit (deh, 
se mai întimplă și așa 1) Progresul București șt 
A.S.A. Tg. Mureș. Așadar, gazde nu vor fi de 
cît spectatorii. Așa stînd lucrurile, cele două 
formații vor porni în întrecere de la egal la 
egal, fără a beneficia de avantajul terenului 
etc. Se așteaptă o partidă agreabilă, în care, 
totuși, credem că Progresul va fi... vioara întîi.

(0. ALEXE)

Dinamoviștii sînt dornici de o revanșă (vă 
mai amintiți de acel 2—4 din toamna trecută, 
de la București) și, după cite am aflat, în ta
băra lor domnește optimismul. Acest plus de 
încredere insuflat echipei se datorează formei 
bune manifestate miercuri de cei patru compo- 
nenți ai săi în meciul cu Anglia. De altfel, 
miercuri, la masa presei, antrenorul clujenilor, 
C. Teașcă, văzîndu-i pe Dumitrache, Ghergheli, 
Pircălab și Lucescu a exclamat: „Băieții ăștia 
îmi vor face clipe grele duminică. Voi iua mă
suri...". Ce măsuri au luat clujenii, cum vor 
juca dinamoviștii, vom vedea abia mîine. Pre
văd o partidă „tare". (G. MANTU).

Pînă acum, formația lui Coco Dumitrescu n-a 
lăsat oaspeților Aradului nici o speranță... E- 
xistă vreun argument să bănuim că duminică, 
in fața dinamoviștilor din Bacău, invincibili
tatea pe teren propriu a U.T.A.-ei va rămîne 
de domeniul primei duzine de jocuri a campio
natului ?
numelor lui Petescu, Moț și Pojoni și reamin- 
tmdu-ne 
la Arad, 
mîine este totuși 
spună „părerea"
13 minute l (OV. IOANIȚOAIA).

Zăbovind o clipă în dreptul lipsei

victoria de anul trecut a băcăuanilor 
înclinăm să credem că partida de 

„deschisă"... Rămîne să-și 
Domide, internaționalul de..

Pentru fotbaliștii orădeni, meciul cu Rapid 
reprezintă unul din ultimele examene ale „se
siunii de toamnă". Un examen pe cît de greu 
(rapidiștii, după ultimele și spectaculoasele lor 
victorii la Dinamo București, „U" Craiova și 
Steaua retrăiesc vremuri ce păreau definitiv 
apuse), pe atît de important pentru... legitima
ția de anul viitor a echipei orădene, în ceea 
ce privește persistența literei ,,A“ sau înlocui
rea ei cu un „B“. Nu ne îndoim că Suciu el 
comp, se vor arunca în întrecere cu maximă 
convingere, dar sîntern siguri că Năsturescu, 
Codreanu, Neagu și ceilalți vor lupta și ei pînă 
la., „ultimul glonte". (M. IJOPESCU).

LA PLOIEȘTI: PROGRESUL —A.S.A. TG. MUREȘ

LIPSIT DE TREI TITULARI ! ® CONSTANTIN
• AZI,

« LIDERUL,
REINTRĂ LA STEAUA ® DINAMO BUCUREȘTI AȘTEAPTĂ 

REVANȘA • VA REZISTA BARBU ÎN FAȚA LUI NIȚĂ 

CA Șl ÎN FAȚA LUI HURST?

• De la Ploiești, ultimele noutăți furnizate 
de antrenorul secund, C. Cernăianu: „An
trenamente zilnice, iar joi — meci amical 
cu Carotajul Ploiești (camp, județean), ter
minat cu scorul de 11—0. Două modificări 
în formație: reintră Dridea, refăcut, și 
N. Ionescu, căruia i-a expirat suspendarea".

• Joi, Jiul, aflat în drum spre Ploiești, 
a dispus greu, cu 5—4, de divizionara C Co
operatorul Urziceni, pe terenul acesteia. Au 
marcat pentru mineri: Libardi (2), Pero- 
nescu, Naidin și Anghel (venit de la Elec
tronica Obor). în rest, nimic nou.

Două echipe, la ora actuală, de valori sensi
bil egale. Dacă partida s-ar juca la Petroșani; 
ar Cîștiga, probabil, Jiul, datorită acestui aliat 
extrem de prețios în fotbal — terenul propriu.

Pe același considerent, la Ploiești, victoria ar 
trebui să revină Petrolului. Prevăd un meci de 
uzură fizică și nervoasă, în care vor avea un 
cuvînt important de spus cele două apărări. 
Petrolul pare să aibă un plus de siguranță în 
acest compartiment, datorită formei bune pe 
care o deține Mocanu, unul dintre jucătorii 
noștri de bază in intilnirea cu Anglia. In con
cluzie,. șansele sînt de partea ploieștenilor. 
(J. BERARIU).

printre protagoniste, 
ba de Știința Bacău 
seria I), Minerul Gura Humo
rului (3 — I), Petrolistul Bol
dești (3—II), Carpați Sinaia (2 — 
IV), Voința Lugoj (2—V), Aurul 
Zlatna (1—VI) etc.

Desigur, nu pot fi emise pre
tenții pentru un joc superior, 
pe plan tehnic, în „C”, domi
nanta întrecerilor in cea de-a 
treia categorie fotbalistică fiind 
constituită de elan, ambiție, 
dorință evidentă de a obține 
două puncte acasă și cît mai 
puține... pagube, în deplasare. 
Totuși, nu putem trece eu ve
derea faptul e& nivelul tehnic 
aț intîlnirilor de „C“ (care, în 
fond, ține direct de sîrguința în 
pregătire și de compoziția mai 
adecvată, de perspectivă a lo-

care au fostde meciuri, în . ..
marcate 2160 de goluri (media 
de partidă : 2,81).

• Cele mai multe goluri 
le-au înscris echipele din seria 
1 — 293, iar cele mai puține — 
colegele lor din seria a II-a, 259.

• Cel mai bun golaveraj 
este deținut de Unirea Dej (se
ria a Vil-a) cu 37—9. I.a polul 
opus se află Unirea Negrești

trează seria a Vil-a, unde 5 
fotbaliști au fost suspendați pe 
19 etape.

• Specialiste în obținerea 
rezultatelor de egalitate : Medi
cina Tg. Mureș (seria a VIII-a) 
și Metalul Brăila (seria a II-a) 
— ambele cu cîte 7 „remize".

FARUL : Uțu — Stoica, 
Tîlvescu, Mareș, Dumbra
vă, Antonescu, Koszka, 
Șasu, Tufan, Iancu, Kalo.

vf-

T. RABȘAN 
N. MARDAN

STEAUA : Andrei (Su- 
ciu) — Rotaru, Sătmărea
nu, Jenei, Vigu, Dumitriu 
III, Negrea (Soo), Pan
tea, Constantin, Voinea, 
Creiniceanu.

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
Va arbitra I. Rittex (Ti

mișoara), ajutat la '.inie 
de G. Pop șl O. Calu- 
gherovicl (ambii din Bra
șov).

• Dupâ „dușul" rece de la Cluj, constân- 
țenii s-au antrenat zilnic, punînd accent pe 
eficacitatea atacului. Joi, ei au surclasat pe 
Stuful Tulcea, cu 7—1 (4—0). Duminica, an
trenorul R. Cosmoc va folosi linia de mij
loc Antonescu — Koszka. Badea va fi prima 
rezervă a constănțenilor. (C. Popa — coresp. 
principal).

• Antrenamente intense în Ghencea, cu 
prezența tuturor jucătorilor, mai puțin Săt- 
măreanu și Vigu — chemați la lot și S A- 
vram și D. Popescu, suspendați. Noutăți : 
reintră Constantin (iîngă Voinea) și Pantea, 
restabilit. Se dă, de asemenea, ca certă uti
lizarea lui Duraitriu III.

Învinși sever în etapa anterioară, cei de la 
Farul apar mîine in fața suporterilor cu frun
tea plecată, dar, credem, cu dorința fermă de 
reabilitare. Viziiîndu-ne la redacție, a doua zi 
după acel 0—3, de la Cluj, masivul Iancu se 
arăta de pe atunci optimist: „Cine să ne o- 
preaspă în drumul nostru spre... gol? Hălmă- 
geanu nu joacă de mult, acum a ieșit pe tușă 
și D. Nicolae...".

Intuind parcă gîndurile constănțeanului, ste- 
liștii au pregătit un baraj, dacă nu perfect o- 
mogen, destul de solid: Sătmăreanu-Jenei, am
bii tenace și sobri. Dar contrafortul la edificiul 
puțin șubrezit îl constituie Constantin, a cărui 
reintrare era necesară. (G. NIGOARA).

Comisia centrală de disci
plină a Federației române 
de fotbal, în ultima sa șe
dință, a analizat . abaterile 
unor jucători și a hotărît 
sancționarea următorilor :

9 suspendare pe cîte șase 
etape; S. Avram (Steaua) și 
Malna (Arieșul Turda) pen
tru insultarea arbitrului;

Un portret pe săptămână

AL DOILEA
STOICESCU
Vlorel Stoicescu 

(Politehnica lași) ... 
Niei 20 de ani UI 
va împlini peste cî- 
teva săptămînl, la 
6 decembrie)...

înalt (1,83 m). su
plu (73 kg), cu o 
mare viteză de re
acție. cu o stăpînl- 
re egală a ambelor 
picioare (deși sțln- 
gaci)...

Debutul în prima 
divizie a țării ; Pe
trolul Ploiești 
virata de 
după 3 ani 
nlorat).

Cartea de 
Înscrie : de 
internațional 
chlpa de juniori, de

(la
17 ani, 
do lu-

viuta 
4 ori 
In e-

5 ori în cea de ti
neret.

Cu Vlorel Stoi
cescu, student în a- 
nul al IlI-Iea al Fa
cultății de mecanică 
a Politehnicii ieșe
ne am stat de vorbă 
după meciul „Poli11- 
Rapid (3—1). M-a 
surprins, sincer, ti
miditatea lui de 
școlar și seriozita
tea eu care îșl ana
liza, post 
greșelile ., , .... 
comise pe gazon.

La sfîrșitul parti
dei amicale dintre 
selecționatele de ti
neret ale României 
șl Suediei am avut 
Iarăși ocazia să

festum, 
(puține),

schimb cîteva vor
be cu el. L-am în
trebat ce părere are 
despre comportarea 
sa. A lăsat capul 
în jos și mi-a șop
tit ; „Bot juca și 
mai bine. Și o voi 
face...".

Cunoscîndu-1, cre
dem că se va ține 
de cuvînt... Acest al 
doilea Stoicescu al 
fotbalului nostru nu 
trebuie să rămînă 
doar o promisiune, 
cum s-a întîmplat 
cu omonimul său. 
Să-1 urăm deci suc
ces l

Ov. I.

• suspendare pe patru eta
pe : C. Toma (Textila Bu- 
huși) pentru insultarea arbi
trului ;

• suspendare pe cîte trei 
etape : Maitezeanu (Electrica 
Constanța), Cazan (Metalul 
Brăila), Pasăre (Chimia Oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej), Nemeș 
(Jiul), Petrache (Mureșul De
va), Spiridon (Victoria Tg. 
Jiu), pentru lovirea adver
sarului ;

9 suspendare pe cîte două 
etape : Mereș (Tractorul Bra
șov) pentru proteste la deci
ziile arbitrului; Preda (S.U.T. 
Galați) pentru insultarea ad
versarului ;

® suspendare pe cîte o 
etapă: Miron (Tehnometal 
București) pentru lovirea ad
versarului, Dănescu (FJacăra 
roșie București) pentru insul
tarea arbitrului și Ciornoavă 
(Politehnica București) pen
tru că a vrut să ia fluierul 
arbitrului.

„U" CRAIOVA : Gabo-
raș — Niculescu, Minei, 
Bîtlan, Popa, Strîmbeanu, 
Deselnicu, Martinovlci, 
Niță, Neagu, Circiumăres- 
cu.

V. C. ARGEȘ : Nicules- 
cu — Păciulete, Barbu, 
Vlad, Ivan, Prepurgel, Ol- 
teanu, Radu, Kraus, Nuțu, 
Țurcan (Jercan).

Va arbitra V. Dumitres
cu, ajutat Ia linie de 
Buzdun șl M. Cîțu 
din București).

R. 
(toți

• Ultimele știri din Cetatea Banilor: re
intră lvan, restabilit, și Neagu. Se dă, de 
asemenea, ca probabilă utilizarea tînărului 
Boșoteanu, de la tineret. Joi, Universitatea 
a învins A.S.A. (din camp, județean) cu 
15—0. (Șt. Gurgui — coresp. principal).

• DoDrin nu va juca, tiind accidentat din 
meciul cu Anglia ! — iată știrea care la a- 
ceastă oră face înconjurul Piteștiuluî. în 
rest, antrenamente zilnice, iar joi, două me- 
ciuri-școală, cu juniorii (3—0) și cu „tine
retul" (1—0). Antrenorii Bălănescu și Mladin 
sînt circumspecți... (I. Fețeanu — coresp. 
principal).

Craiovenii, descumpăniți de două eșecuri con
secutive, au pierdut teren serios în bătălia cu 
U.T.A. pentru titlu. De aceea, ei nu vor să 
scape prilejul ce li se oferă mîine de a se re
abilita in fața „ti joșilor" din Cetatea Banilor.. 
Misiunea pare, la prima vedere, cu atît mai 
ușoară, cu cît argeșenii traversează o perioadă 
destul de critică în ceea ce privește forma și 
— mai ales — rezultatele. Un lucru este cert! 
tntotdeauna — indiferent de antecedente — 
întîlnireaUniversitatea—Argeșul a furnizat par
tide interesante, pline de însuflețire și drama
tism. (G, MIHALAGHE).

.V." șssozsb:

MECIUL ROMÂNIA-R.F.G.
Concurs excepțional Pronoexpres, 10 noiembrie 1968 (TINERET), AMINAT

POLITEHNICA IAȘI ; 
Cizic — Gavrilă, lanul, 
Stoicescu II, Deleanu, Ște- 
fănescu, Contardo, Ineze, 
Lupulescu, Cuperman, 

Goliac.
VAGONUL : Gherghei — 

Mulhrpth. Pop, Boroș, 
Matușinca, Chivu, Schwei- 
linger, Stănoaie, Sfîrlogea, 
Adam, Macavei.

Va arbitra A. Pop, aju
tat la linie de A. Toth 
și T. Vecan (toți din Ora
dea).

• Antrenamente zilnice și meciuri-școa- 
lâ (eu echipele de tineret și juniori). Lipsă 
la apel: Stoicescu și lanul, prezenți la lotul 
de tineret. Antrenorul Justin nu anunță mo
dificări pentru duminică.

• Nici la Vagonul nu se preconizează 
schimbări în formație. Se pare că linia de 
atac — Stănoaie, Sfîrlogea, Adam, Macavei 
— cîștigă in omogenitate și antrenorul Jurcâ 
nu intenționează s-o „deregleze".

Cu o singură excepție — 1—2 cu Universita
tea Craiova — studenții ieșeni s-au dovedit 
destul de „arțăgoși" pe teren pioprju, în timp 
ce Vagonul n-a reușit pînă acum să înscrie de- 
cît 3 goluri în deplasare, neobținînd nici un 
punct.

E greu de crezut că această performanță o 
vor realiza tocmai la Iași, acum cind echipe 
lui Justin are nevoie de puncte ca de... aer. 
Deci, pronostic: 1. (D. DIACONESCU— coresp.
principal)

SE POT ÎNTÎLNI ACESTE PARALELE?

Astăzi este ultima si ta care 
vă mal puteți procura biletele 
la Concursul excepțional Pro- 
noexpres de mîine, duminica 10 
noiembrie.

Acest concurs excepțional se 
va desfășura după noua formu
lă tehnică „5 din 45", care ofe
ră multiple șanse de ctștlg par- 
tlcipanților.

Este suficient să vă arătăm 
c& vor ii efectuate 10 extrageri 
de cite 10 numere din 45, în 4 
faze. In total 
de numere.

Se atribuie
ga", „Renault

vor fi extrase 100

autoturisme „Vol- 
10 Major", „Mosk- 

vici 408“ cu 4 faruri și radio, 
„Skoda 1000 M.B." în număr NE
LIMITAT și 10 autoturisme prin 
tragere la sorți.

Un capitol special îl constituie 
cele 100 excursii (50x2 locuri) 
cu petrecerea Revelionului la 
Brașov.

Biletele seria „N* de 80 
dreptul de participare la 
cele 10 extrageri.

Programul concursului 
mentar nr. 1 de miercuri 
lembrle, 
namo 
wlch
«amo 
wlch

este următorul :
București
(pronostic
București

(pronostic
Steaua Roșie Belgrad,

— West 
pauză),

— West 
final), 3.

lei au 
toate

Manchester Unit. — Anderlecht,
5. Real Madrid — Rapid Vlena,
6. AJax Amsterdam — Fener
bahce, 7. A.E.K. Atena — Aka- 
demlsk Copenhaga, 8. Spartak 
Trnava — Relpas Lahtl, 9. F. C. 
Porto — Slovan Bratislava, 
F.C. Argeș — GBztepe Izmir, 11. 
Dumfermline — Olimplakos Pi
reu, 12. Randers Freja — Sllema 
(Malta), 13. A.D.O. Haga — F.C. 
KBln.

Se atrage atenția particlpanțl- 
lor la concursul suplimentar Pro
nosport din 13 noiembrie 1968 că 
meciul 10. : Lyn Oslo — Norr- 
kopping se înlocuiește eu me
dul F. C. Argeș — GBztepe Iz
mir, făcîndu-se cuvenitele 
tiflcărl pe afișele șl 
de concurs.

Tragerea concursului 
țlonal Pronoexpres de 
10 noiembrie va avea 
București 
Doamnei nr. 2, 
la ora 17. Tragerea va 
difuzată.

10.

rec- 
fluturașll

excep- 
duminlcă 
loc la 

in sala din strada
cu Începere de 

H radio-

supli- 
13 no-
1. Dl- 
Brom-
2. Dl- 
Brom-
Celtle

4.

LOTO
numerele extrase la 

din 8 noiembrie
tragere*

1968

45 64 Ti 57 85 21 56 60 44 84 90 87

Fond de premii: 812 630 lei

intema-
echipele de

se

amicală
dintre
ale României
care urma să

Ia București, în ziua

Partida 
țlonală 
tineret 
R.F.G., 
dispute
de 13 noiembrie, a fost amî- 
natâ la cererea federației 
vest-germane.

(Urmare din pag. 1)
un număr de 140 de ore este su
ficient să acopere principalele 
cerințe i 34 ore curs (6x6), 12 
ore pregătire profesională (2X6), 
4,30 deplasările necesare (circa 
"s minute zilnic), 1 ore odihna 
de după-amlază (1x7), S6 ore o- 
dlhna de noapte, 2 ore film, 3 
ora televizor, 15 mta. teatru, cir. 
ea 10 mta. operă, 10 oro pregă
tire sportivă (4x2,30). Rămîne un 
surplus de M de ore cu care 
studentul ișl poate satisface ce
lelalte nevoi sau doleanțe : be
letristică, plimbări, dans, moda, 
cafea. Indiscutabil, la o plani
ficare riguroasă, timpul devine — 
paradoxal — elastic. Ne caracte
rizează însă un spirit sărac de

organizare, fapt ce determină o 
risipă de timp care, implicit, 
generează Însăși criza de timp. 
Șl atunci, „furăm" cursurilor și 
semlnarlllor ore pe care le oferim, 
chipurile, aportului ; dar nu ui
tăm, totodată, să motivăm re
zultatele umile din teren prin 
„austeritatea programului uni
versitar". Referlndu-mă la nive
lul performanței pe care o pot 
realiza cluburile studențești, con
sider că el nu poate fi (șl nu va 
fl) declt de o valoare medie. 
Primordial nu este aci lipsa de 
timp ei materialul uman de care 
dispunem. La institutele tehnice 
nu vin, tn general, veleitari 
de-ai sportului. Ei se Îndreaptă 
spre I.E.F.8. La noi vin, In cel 
mal fericit caz, niște elemente

CLUJ, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — în acor
durile unui marș sportiv 176 
de tineri s^au aliniat la star
tul finalelor celei de-a XXIII-a 
ediții a campionatelor națio
nale individuale de lupte gre- 
țo-romane la juniori. Acești 
sportivi au început, vineri di
mineața, în sala Armatei din 
localitate, întrecerile pentru 
cucerirea celor 10 titluri de 
campioni ai țării. Importanța 
acestor finale este amplificată 
și de faptul că cei mai meri
tuoși vor fi selecționați și tri
miși, în viitorul an, să repre
zinte țara noastră la prima 
ediție a campionatelor mon-

diale de lupte greco-romane 
rezervată juniorilor. Numeroși 
specialiști ai federației sînt 
prezenți aici și urmăresc evo
luția Analiștilor.

Trierea valorilor a început 
o dată cu primele gonguri, în 
primul tur, cînd mulți dintre 
debutanți, Ia o astfel de com
petiție de amploare n-au ți
nut seama de „tresele" adver
sarilor (clasați pe locuri frun
tașe la ediții anterioare) ieșind 
învingători, fie prin tuș, fie 
la puncte. Iată și cîteva nu
me i D. Paina (Oradea) b. tuș 
Gh. Păduraru (Constanța), P. 
Husaru (Bacău) b.p. Gh. Flu
ture (Rădăuți) — cat 70 kg i

L
D. Vitan (Cluj) b. tuș I. Meș
ter (Satu Mare), M. Bivolaru 
(Bacău) b.p. I. Gologan (Ti
mișoara) — cat. 52 kg; I. Mi
hai (București) b. tuș I. Gor- 
bescu (Cîmpulung Muscel) — 
48 kg; St. Nagy (CI îj) b. tuș 
I. Ignătescu (București).

Sîmbătft au Sog întrecerile 
eliminatorii iar duminică se
mifinalele și finalele.

C. CHIRIAC

care au mal făcut — Indiferent 
de calitate — sport. Astfel, nu 
do puține ori, Instrucția a por
nit de la alfa, pentru că baza 
de masă care ne vine din școlile 
medii este catastrofal de slabă"

PROF. DR. IOAN SIMIT1 : 
„Sintem astăzi martorii unul fe
nomen care se dezvoltă îngrijo
rător : studentul pierde din ce 
ta ce mai mult din vedere fap
tul că sportul pe care-1 practică 
este un mijloc de deconectare. 
Numai astfel se explică „subtl- 
lizările" studenților de la orele 
de educație fizică — cazul spor
tului de masă — șl acea înțele
gere „profesionalizată" a spor
tului — ta cadrul activității de 
performanță. Noțiunea de sport- _ - este

stu- 
mai 

al 
nu 

mai este privită ca un mijloc de 
contrabalansare a efortului in
telectual cu cel fizic.

Sp< dvii sînt, în genere, a- 
dulaț. ; realizatorul unul succes 
creează în masa profesorilor o 
anumită simpatie și mulți dintre 
noi sintem inclinați să-l notăm 
bine pentru un răspuns modest 
(fără a considera însă aceasta o 
clemență). Cind studentul a în
țeles adevăratul sens al bunăvo
inței, atunci ambele părți sînt 
cîștigate. sînt însă cazuri cind, 
studenții, simțind slăbiciunea mi
zează numai pe ea și dacă este 
susținut tn acest sens, funcția 
morală a „ajutorului" se pulve
rizează. Ca să nu mai amintesc 
de aceia care, în virtutea call- 

conside- 
cu niște

agrement și reconfortare 
din ce In ce mai repudiată, 
dențil se vor, din ce ta ce 
mult, niște stipendiați 
sportului. Arena sportivă

toților „de sportiv", se 
ră, aprioric, Investi' 
drepturi.

Performanță se poate 
Indiscutabil, pe ambele 
Șl nu puține stat 
care-ml confirmă 
Neajunsurile rezidă _ ____
nostru haotic de organizare ț’ 
planificare (atît. a timpului cit 
șl a bunurilor materiale de care 
dispunem) șl, mal ales, te lipsa 
de disciplină. Tinted cont, ori-

realiza, 
planuri, 

exemplele 
aserțiunea. 

In spiritul 
> U

cum, de suprasolicitările studen
tului sportiv, consider câ este 
necesar să se 1a ta discuție po
sibilitatea unor sesiuni prelun
gite și, poate, scutirea de la a- 
numite activități universitare".

GABRIEL KICSID î „Privina 
din afară, foarte mulți ne con
sideră niște privileging, cred ca 
viața noastră este „un dolce far 
nlente". In fond, muncim mult 
și, chiar cu riscul de a fl acu
zat de orgoliu exagerat, susțin eă. 
acel student care se achită ono
rabil de obligațiile universitare 
șl sportive merită toate apre
cierile. Spun „achitare onorabi
lă" pentru că, în afara marilor 
talente sportive șl a unor struc
turi deosebit de receptive la o- 
blectele de studiu, studentul 
sportiv nu poate realiza maxi
malul ta ambele domenii. Nu 
stat pentru mediocritate ; desi
gur, mi-ar face o imensă plă
cere ca ta matricola mea să e- 
xiste numai note din „zona su
perioară". E un lucru greu de 
realizat deși în momentele „che
ie" — sesiunile — nu cunosc o 
altă preocupare în afara studiu
lui. Cu atît mai complicată tre
buie _ să fie situația studenților 
din institutele tehnice, arhitec
tură sau medicină, care trebuie 
să realizeze zilnic lucrări <lc labo
rator sau proiecte. Tocmai de a- 
cc a, anumite înlesniri care ar 
trebui să ni se facă Ie consider 
ca normale și absolut necesare 
si n-ar trebui nicidecum taxate 
ca „regim preferențial". Găsesc 
anormal să locuim 7 inși într-o 
cameră — studențl de la facul
tăți diferite, cu programe dife
rite în virtutea cărora ne deran
jăm reciproc — într-un cămin 
aflat la o distanță apreciabilă de 
institute, să luăm masa în alta 
zonă a orașului și să efectuăm 
antrenamente — 
explică 
reușim 
car un

într-alta, Âșa se
8 zile din 7. nu 
odihnim nici mă- 
în cursul zilei".★

diferite, ecouri ale u- 
’ *1 de viață deoșe-

cum, 
să ne 
minut

Opinii
nor experiențe__
bite. Lor 11 se vor adăuga, de
sigur, altele noi pe care le aș
teptăm din partea cadrelor di
dactice și studenților, președin
ților și secretarilor de cluburi* 
antrenorilor.
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TOT FOTBALUL BRAZILIAN ESTE MAI BUN

ȚINTAȘII ROMÂNI-ÎNVINGĂTORI Șl IN ULTIMA
ZI A CONCURSULUI INTERNAȚIONAL

Prietenul meu din Sao Paulo nu ar fi un adevărat pa
triot, dacă nu ar fi îndrăgostit de fotbalul brazilian.

Să-mi fie iertat dacă am obiceiul să folosesc o mică vicle
nie în scrisorile mele pentru a-l stfrni, contrazicîndu-1 prin 
negarea superiorității fotbalului brazilian asupra celui eu
ropean. Aceasta este suficient ca să declanșeze în răspun
surile sale un potop de fapte și de argumente pentru a 
dovedi că el are dreptate. E tocmai ceea ce vreau, căci 
astfel mi se deschide o ■fereastră către lumea nespus Hă 
bogată și interesantă, spre lumea pasionantă a fotbalului 
brazilian.

Și acum, dau cuvîntul prietenului meu Juan Fernandez.

CARE FOTBAL ESTE MAI BUN

Nu sînt de acord că fot
balul. european este mai bun 
fiindcă este mai eficace. Dacă 
am lua 1 000 de jucători bra
zilieni și I 000 de jucători 
europeni și am face un expe
riment serios bazat pe un 
test obiectiv, am ajunge în 
mod sigur la concluzia că 
cei brazilieni sînt mult su
periori în medie. Eu trăiesc 
aici viața fotbalului brazilian 
și nu am nici cea mai mică 
îndoială. Numai la Sao-Pau- 
lo, în campionatul de „mai
dan", care aci se cheamă 
VARZEA, joacă peste 2 000 
de echipe și acesta este un 
campionat foarte serios și 
bine orgănizat. Numărul e- 
chipelor de plajă nu este 
cuprins aci, iar acest număr 
este extrem de mare fiindcă 
se joacă peste tot pe o plajă 
care se întinde pe mii de ki
lometri pe toată coasta atlan
tică a Braziliei. .In jocul tu
turor acestor echipe tehnica 
este scrisă cu majuscule.

Este de neînchipuit ce știe 
să facă jucătorul cu mingea. 
Se naște aci zi de zi o teh
nică nouă, cu procedee noi, 
numai în scopul de a domi
na balonul, de a-l supune to
tal voinței jucătorului, pen
tru a-l ține lipit de corp orice 
mișcare ar face jucătorul. Nu 
se fac figuri fără sens pen
tru a distra publicul, este 
vorba despre o tehnică rațio
nală de ÎS carate.

Tudor VASILE

Mari creatori de driblin
guri au existat întotdeauna 
în Brazilia. Acum există aci 
jucători care fiecare este in
ventatorul unui procedeu teh
nic propriu, ce poartă o de
numire specială. Astfel de 
jucători sînt lipsa Pinto, Ju- 
linho, Garrincha, Leivirha, 
Rivelino și. bineînțeles, Pele. 
Aceste figuri poartă numele 
„Charlie", „bicicleta", „Leni- 
da“ etc... și cînd sînt executa
te pe teren publicul aclamă de 

Scrisoare din Sao-Paulo

plăcere. Și toți aceștia nu fac 
circ, sau mai bine zis nu fac 
numai circ, fiindcă execuți
ile tehnice sînt puse strict 
în slujba unui scop tactic. 
Trebuie văzut fotbalul bra
zilian jucat în Brazilia și vei 
avea o părere cu totul dife
rită. Este altceva decît fot
balul european, ceva mult su
perior ca estetică, ca- satis
facție integrală, o artă ade
vărată. In comparație, fotba
lul european pare ca o me
serie bine învățată, dar to
tuși numai o meserie.

JOCUL CU LIBERO
înainte de a se modifica, 

regula ofsaidului, aveam doi 
fundași. După 1925, am avut 
trei. Cu sistemul brazilian s-a 
trecut la patru fundași și în 
sistemul catenaccio s-a tre
cut chiar la cinci fundași. 

Dacă în 1875 am avut un 
fundaș și 9 atacanți, s-ar pu
tea ca în 1975 să avem 9 
fundași și un singur atacant. 
Aceasta pare să fie evoluția 
fotbalului, dar nimeni nu mă 
va convinge că jocul cu li
bero înseamnă o contribuție 
la înfrumusețarea, la dina
mizarea jocului.

Fotbalul brazilian este nu 
numai sport, ci și spectacol 
și ca atare este eminamente 
ofensiv. Fotbalul brazilian 
cunoaște libero-ul și învață 
să-l combată, dar nu-l adop
tă. Un libero ar putea apare 
într-o echipă braziliană în- 
tr un joc cu o echipă euro
peană, cum s-a procedat cu 
Gerspn in jocurile cu Ceho
slovacia, Polonia sau Iugo
slavia. Dar ca regulă, nu. E 
drept că fotbalul trăiește din 
victorii și nu din înfrîngeri, 
dar nu poate trăi mult cu 
victorii fără spectacol, cel 
puțin nu în Brazilia.

Libero-ul este un sistem 
care poate trăi sau muri. Dar 
nu este o contribuție pozi
tivă la joc cînd adopți o 
tactică bazată pe frica de 
adversar, care ar putea mar
ca. Principiul nostru este să 
se marcheze oricîte goluri : 
totul este să putem marca 
un gol mai mult decît ad
versarul.

FOTBALUL DE FORȚĂ
Aimore Moreira — vor

bind, nu de mult, antrenori
lor — a spus : „Fotbalistul 
european face școala prima
ră, liceul și de multe ori și 
universitatea, se întîînește cu 
sportul, cu săli amenajate, 
cu profesori. Pe deasupra, 
fotbalistul european are în 
medie 78—85 kg. Creolii (așa 
se numesc aci negrii), care 
teprezmtă 85% din fotbaliști 

— sînt subnutriți și nu fac 
nici clasele primare, dar bat 
mingea de la vîrsta de 6 ani. 
Se dezvoltă așa cura pot și 
iau contact cu așa-zisa pre
gătire științifică cînd devin 
profesioniști".

Media de greutate a jucă
torului profesionist brazilian 
este sub 65 kg. Apoi, Mo
reira a făcut o analiză so
cială a. condițiilor de viață 
de aci. Ei bine, cum vrei ca 

,acest jucător brazilian să in
tre în luptă corp la corp cu 
fundașii masivi de tip euro
pean ?

Dacă jucătorul devine pro
fesionist fără să aibă o pre
gătire atletică serioasă, a- 
ceasta nu se poate realiza 
nici după aceea, Pe calenda
rul echipelor noastre figurea
ză anual peste 100 de jocuri. 
Or, cu această solicitare r.u 
rămine nici timp, nici ener
gie suficientă pentru a se 
ocupa cu dezvoltarea călită 
ților de bază. Jucătorul bra
zilian trebuie să combată 
jocul european nu intrînd în 
luptă corp la corp cu adver
sarul său, ci prin ce știe el 
să facă mai bine și aceasta 
este tehnica jocului. Altoirea 
forței pe substratul tehnic 
brazilian poate avea succes 
in Europa, dar în nici un caz 
aici, unde ar trebui să se 
schimbe condițiile de viață 
și tot calendarul competițio- 
nal, pentru a permite jucă
torului să se măsoare și în 
forță cu fotbalistul european.

Cu salutări sportive,

Juan FERNANDEZ

CEI MAI BUNI SCHIORI AI LUMII
Federația Internațională de 

Schi a dat publicității clasa
mentele celor mai buni schiori 
din lume, alcătuite pe baza re
zultatelor obținute de respecti
vii sportivi in cursul sezonului 
precedent. Iată configurația a- 
cestor clasamente :

MASCULIN
COBORÎRE : 1. Nenning (Au

stria) —. 1,04 p ; 2. Killy (Fran
ța) +0,86 p ; 3. Orcel (Franța)
5.49 p ; 4. Schranz (Austria)
5.71 p ; 5, Daetwiller (Elveția) 
6.36 p ; 6. Perillat (Franța)
6.50 p ; 7. Messner (Austria.) 
7.6-1 p : 8. Sprecher (Elveția) 
8,96 p : 9. Kidd (S.U.A.) 11,23 p ;
10. Mussner (Italia) 11,36 p ; 11. 
Bruggrhann (Elveția) 11.43 p ; 
12. Zimmermann (Austria) 
12.04 p.

SLALOM SPECIAL: 1. Killy 
— 0.32 p ; 2. Matt (Austria) 
+0.25 p ; 3. Tritsclier. (Austria) 
0.26 p : 4. Huber (Austria) 0.72 
p ; 5 Giovanolli (Elveția) 1.30 p; 
C. Kidd (S.U.A.) 2,29 p ; 7. Au- 
gert (Franța)' 3,35 p : 8. Sabich 
(S.U.A.) 3.96 p : 9. Chaffee
(S.U.A.) 4.31 p : 10 Mjoen (Nor
vegia) 5,25 p : 11 Russel (Fran- 
ța) 5,51 p ; 12. Schranz (Aus
tria) 6,26 p

SLALOM URIAȘ : 1. Killy — 
4,90 p ; 2. Bruggmann — 3,73 
p ; 3. Huber — 3,07 p ; 4. Trit-

La poligonul Dinamo din Ca
pitală au luat sfirșit, ieri, Între
cerile competiției internaționale 
de tir care a reunit o serie de 
trăgători cunoscuți din Bucu
rești, de la clubul maghiar Hon
ved Budapesta și pe sportiv a 
franceză Yvonne Gioanny. Se 
pont spune că Întregul concurs 
a însemnat o reușită și pentru 
aceasta clubul Arhitectura me
rită felicitări. O dată cu aceste 
întreceri, sezonul oficial de tir 
de la noi. din acest an, poate fi 
considerat ca încheiat.

Iată ultimele rezultate tehni
ce : pistol calibru mare: 1. L. 
GiușCă (Selecționata studen
țească București) 586 p, 2. G. 
Szăbo (Honved Budapesta) 577 
p, 3. F. Gănczi (Honved) 576 p, 
4. D. luga (Sel. stud.) 574 p, 5. 
T. Păcurariu (Sel. stud.) 563 p, 
6. K. Marosvari (Honved) 563 p;

Francezul Guy Perilled

CLASAMENTUL F.I.S.

scher — 2,93 p : 5. Nenning — 
0,77 p ; 6. Mauduit (Franța)
—0,65 p ; 7. Augert — 0,45 p;
8. Perillat +0,61 p ; 9. Giova- 
holli 1,47 p ; 10. Schranz 2,69 p ;
11. -Chaffee 2,94 p : 12. Kidd 
3,05 p.

FEMININ
COBORÎRE : I. Greene (Ca

nada) 1,66 p ; 2. Pali (Austria) 
5,59 p ; 3. Mir (Franța) 5,89 p ; 
4. Haas (Austria) 6,87 p ; 5. Fa- 
rnose (Franța) 11,70 p ; 6. Sei- 
wald (Austria) 13,05 p ; 7. M. 
Goitschel (Franța) 16,67 p ; 8. 
Faerbinger (R.F.G.) 17. p; 9. 
Galica (Anglia) 17,06 p ; 10. Ja- 
cot (Franța) 17,10 p ; 11. Zryd 
(Elveția) 18.14 p : 12. Untermo- 
ser (Austria) 18.66 p.

SLALOM SPECIAL : 1.
Green e — 4.79 p ; 2. M. Goit
schel +0,28 p ; 3. Gabie (Au
stria) 0.90 p ; 4, Șleurer (Fran
ța) 4.19 p : 5. Cutter (S.U.A.) 
5.99 p; 6. Mir 6,70 p; 7.
Schmidt - Bochatay (Elveția) 

6.96 p : 8. Nagel (S.U.A.) 9.80 p ;
9. Hathorn (Anglia) 9,85 p ; 10.
Famose 10,14 p ; 11. Allen
(S.U.A.) 10.61 p ; 12. Faerbinger 
10.78 p.

SLALOM URIAȘ : 1. Greene 
— 5,11 p ; 2. Schmidt-Bochatay 
—3,75 p ; 3. Steurer 4,30 p : 
4. Gabie 4,52 p ; 5. Pali 

armă standard 3x20 focuri băr
bați : 1. I. Olărescu (Sei. stud.) 
567 p, 2. M. Antal (Sei. stud.) 
564 p, 3. G. Abonyi (Honved) 
564 p, 4. B. Nagy (Honved) 562 
p. 5. R. Stelczammer (Honved) 
559 p, 6. A. Streisfelder (Sel. 
stud.) 553 p ; echipe : 1. Honved 
2 241 p, 2. Sel. stud. 2 230 p ; 
armă standard 3x20 focuri fe

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
Titlul de campioană la fotbal 

a Suediei pe acest an a fost cu
cerit de formația I. F. Oester 
din Vaexjoe. A fost una dintre 
cele mai disputate ediții din 
istoria competiției. Intr-adevăr, 
la sfîrșitul campionatului nu 
mai puțin de patru echipe se 
aflau pe primul loc la egalitate

6,08 p ; 6. M. Goitschel 6,26 
p; 7. Cochran (S.U.A.) 6,97 p; 
8; Mir 10,95 p ; 9. Jochum 
(Austria) 11,68 p : 10. Faerbin
ger 13,06 p ; 11. Lafforgue
(Franța) 15,44 p ; 12. Galica
14,83 p.

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI 
S-A CALIFICAT

ÎN FINALA INTERNAȚIONALELOR
DE TENIS DE MASĂ ALE IUGOSLAVIEI

BELGRAD, S (prin telefon). 
Cea mai importantă competiție 
de tenis de masă din actualul 
sezon de toamnă, internaționa
lele Iugoslaviei, a continuat 
vineri în sala „Expozițiilor”. Au 
avut loc meciurile decisive pen
tru calificarea în finalele tur
neelor probelor pe echipe, mas
culine și feminine.

In semifinalele formațiilor 
de fete au fost prezente repre
zentativele României, Ceho
slovaciei, Ungariei și R. F. a 

mei : 1. Veronica Straie (Di
namo) 564 p, 2. Aurelia Schaffer 
(Sel. stud. I) 559 p, 3. Ana Go- 
reti (Olimpia) 559 p, 4. Ioana 
Soare (Sel. stud. I) 558 p, 5. 
Ottone Nagy (Honved) 557 p,
6. Edda Baia (Sel. stud. I) 554 
p ; echipe : 1. Sel. stud, I 1 671 
p, 2. Honved 1611 p, 3. Sel. 
stud. II 1 610 p.

de puncte, titlul fiind acordat 
echipei I. F. Oester, ca urma
re a golaverajului superior. In
teresant de remarcat este faptul 
că' în ultima etapă, două dintre 
formațiile pretendente Ia titlu, 
deși au jucat pe teren propriu, 
nu au putut obține victoria. 
Este vorba de echipele Malmo, 
care a terminat la egalitate 
(0—0) cu Elfsborg și Djurgaaț- 
den, care nu a putut obține de 
cit un meci egal : 1—1 cu Gote- 
borg. Iată clasamentul final al 
campionatului suedez : I. F. 
Oester, Malmd, Norrkoping, 
Djurgaarden 27 puncte fiecare. 
Orebro 25 puncte, Elfsborg 23 
puncte, Aatvidaberg 22 puncte, 
Gais A.I.K., Goteborg 18 punc
te etc.

★
Rezultate înregistrate în e- 

tapa a 9-a a campionatului el
vețian : Basel — Zurich 2—1 ; 
Bellinzona — Young Boys 1—1 ; 
Bienne — Lugano 0—2 : Grass
hoppers — Servette 0—0 ; Lau
sanne — Chaux de Fonds 3—1; 
Sion — St. Gall 2—4 ; Wintert
hur — Lucerna 1—1. In clasa
ment, pe primul loc se află 
Lausanne cu 14 puncte, urmată 
de Zurich, Basel 12 puncte, 
Young Boys 11 puncte etc.

C.M.—ciclism

ARGENTINA SI ITALIAA

ÎN FINALĂ LA URMĂRIRE
PE ECHIPE

MONTEVIDEO, 8 (Agerpres). 
— în finala probei de urmărire 
pe echipe din cadrul campiona
telor mondiale de ciclism de la 
Montevideo se vor întilni re
prezentativele Italiei și Argenti
nei. Finala probei de tandem 
va fi disputată între cuplurile 
Gorini - Turrini (Italia) și 
Goens - Lancker (Belgia).

Germaniei. Au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Româ
nia — Cehoslovacia 3—1, Un
garia — R. F. a Germaniei 3—0.

Prin urmare, în finală au in
trat selecționatele României și 
Ungariei.

La echipe bărbați, în semifi
nale, Iugoslavia (A) a întrecut 
Cehoslovacia cu 3—2, iar An
glia a învins Ungaria cu ace
lași scor : 3—2. Așadar, meciul 
decisiv opune formațiile Iugo
slaviei și Angliei.

Hucheiui țic gheață intră, din nou. pe scena actualității! 
O fa:ă din meciul Suedia de vest — Canada, disputat zilele 
acestea la Goteborg și cîș.tigat de suedezi cu 3-2. In foto
grafie: canadianul G. Watson atacind poarta lui Holmqiist

IN ETAPA de joi a campiona
tului de fotbal al Bulgariei au 
fost înregistrate următoarele re
zultate mai importante : Slavia 
Sofia'— Levski Sofia 1—0; Lo
komotiv Plovdiv — Minior Per- 
nik 2—0 ; ȚSKA Cerveno Zname 
— Cerno More Varna 3—1 : Lo
komotiv Sofia — Marek Stanke 
Dimitrov 0-1 ; Beroe Stara Za- 
țora — Trakia Plovdiv 3—1 ; 
Dobrudja Tolbuhin — Dunav 
Ruse 1—1.

In clasament, pe primul loc 
se află echipele Lokomotiv Plov
div, Levski Sofia și Slavia Sofia 
cu. cîte 15 puncte.•

IN LOCALITATEA Vaenersborg 
a avut loc întîlnirea internaționa
lă de handbal dintre echipele 
feminine ale Suediei și Norve
giei. Jucătoarele norvegiene au 
obținut victoria cu scorul de 
8—3 (0—3). A doua zi, s-a des
fășurat meciul revanșă, care de 
asemenea a revenit echipei nor
vegiene cu 9—7.■

A CONTINUAT turneul in
ternațional de tenis ..open" de

la Buenos Aires. Tomas Koch 
(Brazilia) l-a învins cu 6—3. 6—3, 
0—6, 6—1 pe Fred Stolle (Austra
lia). In semifinale Koch se va 
întilni cu australianul Rod La
ver.

In semifinalele probei de sim
plu feminin Nancy Richey 
(S.U.A.) a dispus eu 6—2, 5—7,
6—2 de Rosemary Casals (S.U.A.).»

INTR-UN MECI internațional 
de tenis desfășurat la Padua, An
glia a învins cu scorul de 5—0 
echipa Italiei. In ultimul meci de 
simplu Cox a dispus cu scorul 
de 6—2, 6—3 de Toci.■

IN VEDEREA viitorului cam
pionat mondial de handbal care 
va avea loc. în anul 1970, la 
Paris, federația franceză de spe
cialitate a selecționat de pe a- 
cum un lot de 34 de jucători 
care au și început pregătirile. 
Lotul va susține, la sfîrșitul a- 
cestei luni, două meciuri de ve
rificare la Varșovia în compania 
echipei Poloniei.s

CUPA ȘPENGLER, tradițională 
competiție de hochei organiza
tă la Davos, în Elveția, va. reuni 
anul acesta, între 26 și 30 de
cembrie, următoarele patru echi
pe : Dukla Jihlava (Cehoslova
cia), Roegle (Suedia), precum și 
reprezentativele naționale afe 
Finlandei și Elveției. ”

ECOUR! OLIMPICE
ÎNAINTE de a părăsi Ciudad 

de Mexico spre a se înapoia lă 
reședința sa de la Santa Bar
bara, președintele Comitetului 
Olimpie Internațional, Avery 
Brundage, a făcut o declarație 
presei mexicane reafirmindu-șî 
hotărîrea de a milita în conti
nuare pentru amatorismul 
sportiv,

DELEGAȚIA olimpică a Ke- 
niei s-a bucurat de o primire 
triumfală in patrie. în cadrul 
unei recepții, membri ai par
lamentului kenian au subliniat 
importanța succeselor obținute 
de sportivii acestei țări la J.O. 
Printre altele, s-a afirmat că 
guvernul Keniei ar primi favo
rabil ideea organizării Jocuri
lor Olimpice din 1976 Ia Nai
robi.

Meciuri internaționale 
de rugby

Aproape 2 500 de spectatori 
au urmărit, la Veneția, meciul 
Internațional de rugby dintre 
selecționatele Italiei și R.F. a 
Germaniei. Rugbyștii italieni au 
terminat învingători cu scorul 
de 22—14 (12—6). Cel mai bun 
jucător al’gazdelor a fost Mar
tini. De asemenea, au jucat ex
celent Ambron (căpitanul echi
pei), Silvestri și Gini. Din echi
pa vest-germană s-au remarcat 
Kaider (care a marcat 9 puncte), 
Dorr și Flohr.

RUGBYȘTII BELGIENI 
IN ANGLIA

Selecționata de rugby a Bel
giei a susținut, recent, două 
înlilniri amicale în Anglia. In 
primul joc, selecționata Mid
dlesex a învins cu 26—5 echipa 
belgiană. Rugbyștii belgieni au 
jucat, apoi, cu o selecționată 
a colegiilor, fiind învinși cu 
scorul de 16—3.

ZIARIȘTII care au urmărit 
turneul de hochei pe iarbă din 
cadrul J.O. au alcătuit o selec
ționată a celor mai buni jucă
tori care au evoluat la Me
xico. Iată formația stabilită : 
portar Matsumoto (Japonia), 
fundași : Curbux Singh (India), 
Glencross (Australia) : mijlo
cași : Said Anwar și Riaz Ah
mad (Pakistan), Vos (R.F.G.) 
înaintași : Judge (Noua Zee- 
landă), Asfag (Pakistan), Har- 
dinder Singh (India), Malik 
(Pakistan), de Keijzer (Olanda).

/N LUMEA 

RINGULUI
• JOE FRAZIER (S.U.A.), 

deținătorul centurii mondiale 
Ia categoria grea, își va pune 
titlul în joc la 10 decembrie 
în fața argentinianului Oscar 
Bonavena, la Phiîadephîa. El 
s-a mai întîlnit cu Bonavena 
în 1966 și a obținut victoria 
la puncte, după ce a fost ex
pediat la podea de două ori. 
în vîrstă de 26 de ani, Bona
vena are în palmaresul sau 
35 de victorii și 4 înfrîngen.

• CAMPIONUL EURO
PEAN de box la categoria 
grea, englezul Henry Cooper, 
a declara), că Tși va pune ti
tlul în joc. in fața italianului 
Renalto Tomasoni. Meciul tir- 
mează să aibă loc la Roma, la 
sfîrșitul lunii februarie.

» NUMEROȘI SPECTA- 
«TORJ au urmărit, la Copenha
ga. întîlnirea dintre echipele 
de tineret ale Danemarcei și 
Italiei. Pugitistii italieni au 
obținut victoria cu scorul de 
6—5.

După aproape o lună de 
zile, iată că sportul-rege 
își reia locul în fruntea 

panoramicului nostru, pe bună 
dreptate, de altfel. Spicuim din 
programul competițiilor con
tinentale ale săptămmii : ADO 
Haga — I F.C. Koln, Freja 
Randers — Sliema Wanderers, 
A.C. Dumfermline — Olympia- 
kos Pireu. F.C. Porto — Slovan 
Bratislava, toate in Cupa cupe
lor : Legia Varșovia — S.V. 
Waregem. Hansa Rostock — 
Florentina. ’F.C. Dundalk — 
Glasgow Rangers, Hibernians 
Edinburgh — 1 F.C. Lokomo
tive Leipzig, Leeds United — 
A.C. Napoli. Olympique Lyon 
— Vitoria Setubal, toate în 
C.O.T. ; Manchester United —
S.C. Anderlecht, Celtic Glasgow 
— Steaua roșie Belgrad, Ajax 
Amsterdam — Fenerbahce Is
tanbul, A,E.K. Atena — A.B. 
Copenhaga — toate in C.C.E. 
Comentariile sînt de prisos I

Dacă . în precedentele rîn- 
duri ne-am ocupat de 
meciuri care vor avea 

loc. acum vom aminti despre 
meciuri care. .. nu vor mai 
avea loc. Da, e voi'ba de un 
campionat care, după ce părea 
a fi pășit cu dreptul, sucombă. 

Jimmy Greaves — marele absent de miercuri, din meciul România — Anglia — se odihnește 
in plasa porții echipei 'Leicester City, pe care a „străpuns-o" cu cîteva clipe înainte 
(fază din meciul Tottenham Hotspur—Leicester City, 3-2, contind pentru prima ligă a Angliei)

„North American Soccer Lea
gue", liga de fotbal din S.U.A., 
a luat o hotărire care merită 
cîteva rinduri : aceea de a sus
penda pentru următorii trei 
ani disputarea campionatului 
nord-american (care, mențio
năm, angrenează și formații din 
Canada) în fața „constatatei 
imposibilități” a fotbalului de 
a se impune în America. Com
petiția va fi substituită cu nu
meroase întilniri internaționale 
in S.U.A. și în Canada, la care 
vor participa echipe europene 
și su.d-americane de valoare. Va 
fi alcătuită, de asemenea, .0 
echipă americană compusă din 
jucători... străini, care .va 
efectua, de asemenea, turnee 
în Europa și in America de 
Sud. încă nu ne-au parvenit 
amănunte și comentarii în a- 
ceastă privință. Deci, pentru 
moment, ne limităm Ia însera
rea știrii ca atare. Dar, în ori
ce caz, chiar dacă este discu
tabilă ca soluție, ideea întăririi 
valorice și de popularitate a 
unui sport prin renunțarea la 
un campionat slab și neatractiv 
și înlocuirea lui cu .meciuri de 
calitate famine un fapt de luat

Printre, ecourile competițio- 
nale ale Jocurilor Olim
pice, se numără, în săp- 

tămîna ce urmează, marele con
curs C.H.I.O. de la New York, 
rendez-vous al somităților echi- 
tației într-o metropolă a... 
hergheliilor de cai putere din 
motoarele autovehiculelor.

]n Uruguay, punct final în 
campionatele . mondiale 
de ciclism rezervate a- 

matorilor : proba-regină, cursa 
de fond individual pe distanța 
dg .200 km. Specialiștii prezenți 
in special europenii, acuză lip
sa de dificultăți a circuitului de 
20 km. trasat pe malul Oceanu
lui Atlantic, și dau ca sigură 
o sosire în bloc care ar putea 
transforma disputa pentru ma- 
ioul-curcubeu într-o formă ne
dorită de loterie. De altfel, ma
lițioșii au și pus alegerea unui 
asemenea traseu in legătură cu 
pasiunea sud-americanilor pen
tru orice formă de loterie...

In Corsica, motoarele au
tomobilelor vor știriii 
anualul vuiet al turațiilor 

mari, cu prilejul uneia dintre 
cele mai dure dispute europene: 
Raliul Corsicei. Drumurile cam 
neprimitoare, pantele repezi și 

șerpuite, renumitele goluri de 
aer și vremea deosebit de ca
pricioasă pe aceste meleaguri 
la începutul lui noiembrie vor 
ierarhiza nemilos capacitatea de 
concurs a piloților și a automo
bilelor. Nu e mai puțin adevă
rat că proba are în rîndurile 
constructorilor faima de test 
decisiv, de pe urma căruia vor 
beneficia și viitorii proprietari.

Ț Tn sport practic... neprac- 
I J ticat la noi, golful, progra

mează, la Roma (unde se 
încearcă ciștigarea unui mare 
număr de adopți) „Cupa Mon
dială". Așii acestui sport al 
formidabilelor de rapide mingi 
albe (buclucașul obiect de joc 
din golf poate atinge viteze de 
ordinul a 300 km/oră !) și al. . . 
tufișurilor în care se pierd 
(statistică nord-americană) cite- 
va milioane de mingi pe an, vor 
încerca — deci — să concureze, 
cu șanse mici, năbădăiosul 
„calcio"

Vom mai include în pano
ramicul nostru două ma
nifestări care, deși nu 

constituie competiții în accep
ția curentă a cuvîntului, vor 
furniza întreceri destul de inte
resante. Mai întîi, pentru iubi
torii elementelor naturii, ai tu
rismului, ai dezintoxicării prin 
efort fizic in aer liber. Apoi, in 
ordine cronologică, pentru spor
tivii de performanță. Ele se des
fășoară, în continuare, la Lon
dra, prima pină la 11 noiembrie, 
a doua pir^i la 14 ale aceleiași 
luni. Expoziția Internațională 
londoneză de Caravaning și 
Camping și, respectiv, Marele 
Tirg londonez al materialelor 
de sport.

Creșterea vertiginoasă a par
cului de autovehicule din Ro
mânia, exodul săptămînal spre 
aer curat, pe de o parte, larga 
răspîndire a sportului și rezul
tatele obținute de reprezentan
ții noștri, pe de altă parte, sînt 
tot atîtea obligații... Pe cîrid, 
așadar, și la noi c expoziție, fie 
chiar și numai internă, care 
nouă să ne prilejuiască felici
tări iar.. . cumpărătorilor sa
tisfacții ?

G. PUSSU-ȘIRIANU


