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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

lucrările celei de a două
sprezecea sesiuni. a celei de 
a V-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale au con
tinuat în cursul zilei de 
marți.

ha sosirea în sală, condu
cătorii partidului și statu
lui au fost întîmpinați cu 
vii și îndelungi aplauze.

ta lucrările sesiunii au 
luat parte numeroși invitați, 
șeii de misiuni diplomatice 
acreditați la București, zia
riști.

în prima parte a ședin
ței de dimineață, la discu
țiile generala asupra proiec
tului Codului de procedură 
penală al Republicii Socia
liste România au luat cuvîn- 
tul deputății Avram Buna- 
ciu, președintele Comisiei 
constituționale, Emil Bobu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, Mircea Rebrea- 
nu, judecător, Ludovic Ta
kacs, profesor universitar, și 
Ion Savin, prim-secretar al 
Comitetului județean Vas
lui al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean.

După încheierea dezbateri
lor a avut loc discuția pe ar
ticole a Proiectului de lege. 
Cu unele amendamente pro
puse de deputați, Marea Adu
nare Națională a adoptat 
prin vot secret, cu bile, Co
dul de procedură penală al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

în continuarea lucrărilor, 
ținîndu-se seama de strîn- 
sa legătură dintre proiectul 
de Lege pentru punerea în 
aplicare a Codului penal al 
Republicii Socialiste Româ
nia, flin 21 iunie 1968 și 
proiectul de Lege pentru pu
nerea în aplicare a Codului 
de procedură penală al Re
publicii Socialiste România, 
înscrise la punctele 2 și 3 
ale ordinei de zi, Biroul Ma
rii Adunări Naționale a pro
pus ca prezentarea celor 
două proiecte de legi să fie 
comună, iar discuția pe ar
ticole și votul să se facă se
parat.

Propunerea a fost adopta
tă de Marea Adunare Națio
nală. Expunerea 3a aceste 
proiecte de legi a fost pre
zentată de ministrul justiției, 
Adrian Dimitriu, iar rapor
tul Comisiei judiciare de de
putatul Traian Ionașcu, pre
ședintele comisiei.

A avut loe apoi discuția 
pe articole a proiectelor de 
legi prezentate. Supuse în 
întregime votului deputați- 
lor, Marea Adunare Naționa
lă a adoptat prin vot secret,

cu bile, Legea pentru pu
nerea în aplicare a Codului 
penal al Republicii Socialis
te România' din 21 iunie 
1968 și Legea pentru pune
rea în aplicare a Codului de 
procedură penală al Repu
blicii Socialiste România din 
12 noiembrie 1968.

Trecîndu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, 
ministrul justiției, Adrian 
Dimitriu, a prezentat, în 
ședința de după-amiază, ex
punerea la proiectul de Le
ge privind stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor. Ra
portul comun al Comisiilor 
juridică și administrativă la 
acest proiect de lege a fost 
expus de deputatul Emil 
Bobu, președintele Comisiei 
Administrative.

La discuția generală asu
pra acestui proiect de lege 
au luat cuvîntul deputății 
Ștefan Boboș, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., președin
tele Consiliului popular ju
dețean, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu. vicepreședinte al 
Asociației juriștilor, Ion Ză- 
văleanu, prim-secretar al Co
mitetului municipal Craiova 
al P.C.R., primarul munici
piului Craiova, George Zsol- 
dos, directorul întreprinderii 
pentru mecanizarea agricul
turii din Tg. Secuiesc, și Tu
dor Drăganu, profesor uni
versitar.

După discuția pe articole 
a proiectului de lege, Marea 
Adunare Națională a adop
tat cu unele amendamente 
propuse de deputați, prin 
vot secret, cu bile, Legea 
privind stabilirea și sancțio
narea contravențiilor.

Deputatul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru pro
blemele tineretului, a pre
zentat apoi expunerea la 
proiectul de Lege privind 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei. Raportul 
comun al Comisiilor pentru 
probleme de apărare și ju
ridică a fost expus de de
putatul Constantin Nistor, 
vicepreședinte al Comisiei 
pentru probleme de apărare.

A început apoi discuția 
generală la acest proiect de 
lege, luînd cuvîntul depu
tății Ioan Anton, profesor 
universitar, Nicolae Dragu, 
lăcătuș la Uzinele de auto
camioane din Brașov, Ri
chard Winter, secretar al 
Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R., general locotenent 
Ion Coman, adjunct al mi
nistrului forțelor armate.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

ECHIPE ROMÂNEȘTI IN COMPETIȚIILE EUROPENE

DINAMO BUCUREȘTI SUSȚINE PRIMA MANȘĂ A iNTiLNIRII 
CU WEST BROMWICH ALBION, DIN CADRUL „CUPEI CUPELOR"

La numai o săptămîhă de la 
memorabila întîlnire dintre na
ționala țării noastre și echipa 
campioană mondială, avem pri
lejul să urmărim o nouă con
fruntare a fotbalului românesc 
cu cel britanic. De data aceas
ta, se vor afla față în față două 
formații de club, dar disputa 
dintre ele nu ni se pare mai 
puțin Interesantă și atrăgătoa-
mrammuimmiV

în campionatele naționale 
aflate in curs de desfășurare, 
cele două echipe an obținut 
pină acum următoarele re
zultate :

WEST BROMWICH ALBION: 
0—0 cu Sheffield Wednesday 
(acasă), 3—1 cu Manchester 
United (a), 1—3 cu Chelsea 
(deplasare), 1—1 cu Tottenham 
Londra (d). 3—2 cu Burnley 
(a), 2—4 cu Coventry City (d), 
0—1 cu West Ham (d), 2—5
cu Nottingham (a), 3—2 cu 
Newcastle United (cl), 0—0 cu 
Wolverhampton (a), 0—4 cu 
Everton (d), 3—1 cu Queen's 
Park Rangers (a), 6—1 cu Co
ventry City (a), 2—0 cu Lei
cester City (d), 1—0 cu Arse
nal (a), 0—0 cu Leeds United 
(d), 0—0 cu Liverpool (a), 0—2 
cu Southampton (d). Decl, IS 
jocuri — 19 punete.

DINAMO : 1—2 CU A.S.A. 
Tg. Mures (d), 4—1 cu Vago
nul (a), i—0 cu Steaua (a), 
2—0 cu Crișul (a), 0—1 cu Di
namo Bacău (d). 4—1 cu Poli
tehnica (a), 2—3 cu Rapid 
(a), 0—0 cu Jiul (d). 4—2 cu 
Farul (a), 0—3 cu U.T.A. (fl), 
1—1 cu Progresul (a), 3—0 cu 
,,U“ Cluj (a). Deci, 12 meciuri 
— 14 punete.

luumitvmiumvvv

nale și trebuie să recunoaștem 
că el nu va fi de loc ușor, tn 
pofida unor aparențe, West 
Bromwich Albion constituie, 
ca oricare altă echipă engleză, 
un adversar deosebit de puter
nic și greu de întrecut Așa 
cum se poate remarca și din 
lectura rezultatelor înregistrate 
de West Bromwich Albion în 
campionatul englez (pe care le 
publicăm separat), echipa din 
orașul Birmingham are o fru
moasă carte de vizită. Printre 
învinsele sale figurează for
mații cu mare firmă ca Arse
nal și Manchester United. Ds 
altfel, însuși faptul eă adver
sara de astăzi a dinamoviștilor 
bucureșteni este cîștigătoarea 
„Cupei Angliei'*  atestă valoa
rea sa.

Prezentînd în culori favora
bile pe West Bromwich Albion, 
nu intenționăm, firește, să exa-

C. FIRANESCU

(Continuare in pag. s 3-a)

NEAGU RADULESCU vă 
prezintă jucătorii... Stin
gă : Dateu, Popa, Gher- 
gheli, Dumitrache ș» Lu- 
ceseu, dreapta: Kaye, 
Astle, Hartford, portarul 

Osborne, Brown

re, avînd în vedere caracterul 
său oficial și importanta miză 
pusă în joc. Partida ce are loc 
astăzi, pe stadionul „23 Au
gust", eu începere de Ia ora 
14.15, opune — după cum se 
știe — echipele Dinamo Bucu
rești și We'st Bromwich Albion, 
în cadrul celui de-al doilea tur 
al competiției europene „Cupa 
Cupelor".

Pentru formația bucureștea- 
nă, meciul de azi reprezintă 
debutul in această întrecere a 
câștigătoarelor de cupa națio-

„SPER CA BAIEJII VOR RECUPERA DIEERENTA"
• OPTIMISM ÎN TABĂRA PITEȘTE ANĂ ÎNAINTEA MECIULUI CU GOZTEPE IZMIR, 

C.O.T.DIN CADRUL

I
I RECIPROCITATE

Prima gală de verificare 
în vederea „europenelor*  

din 1969
O parte dintre cei 56 de 

pugiliști ai lotului lărgit, 
stabilit de antrenori în ve
derea campionatelor euro
pene de la București, vă' 
evolua la 20 noiembrie, în 
sa! a Floreasca. Este o 
primă reuniune de verifi
care a boxerilor suscepti
bili să îmbrace tricoul re
prezentativ. în marea con
fruntare din 1969. Iată 
programul galei: M. Lu- 
mezeanu ■— A. Ursulescu ; 
C. Gruiescu —- V. Radu
lescu ; P. Nedelcea G. 
Pometcu; A. Dumitrescu
— C. Bumb ; P. Dobrescu
— Gh. Drugă; V. Kiss — 
M. Dumitraseu ; Gh. Ene
— C. Stanciu ; I. Giorfi — 
Gh. Călin; A. Năstac — 
V. Tecuceanu ; I. Sănătes- 
cu —- A. laiicu ; P. Cojo
carii — D. Bucur.

Așadar, astăzi, cu începere de la 
orele 14,15, F. C. Argeș și Goztepe Iz
mir vor încrucișa spadele în partida 
retur — decisivă pentru calificare — 
din cadrul turului al doilea al popu
larei competiții europene „Cupa ora
șelor tîrguri".

După cum se știe,., prima manșă, 
desfășurata în urmă cu două săptă- 
mîni în incandescenta atmosferă a 
stadionului Al Sanr-ak din Izmir, a 
dat cîștig de cauză formației turce, 
cu o diferență de trei goluri. Dife
rență substanțială, dar — performan
ța elevilor lui Bălănescu și Mladin 
din meciul cu F. C. Toulouse ne per
mite această afirmație —; nu insur
montabilă.

Vă oferim acum, stimați cititori, ul-

f

timele noutăți din cele două tabere.
Fotbaliștii turci, sosiți pe calea ae

rului luni, în jurul prînzului, au 
plecat imediat (cu un elegant autocar 
„Setra“) spre Pitești.

Antrenorul Adnan Siivari, în ace
lași timp unul dintre conducătorii teh
nici ai reprezentativei turce, a depla
sat la Pitești cea mai bună formație 
de care dispune. Dacă în privința 
unui eventual pronostic, domnia sa a 
manifestat multă circumspecție („To
tul e să marcăm un gol. Un singur 
gol înseamnă calificarea"...), în schimb 
a devenit mai locvace referindu-se la 
amabilitatea cu care echipa sa a fost

(Continuare in
Ov. I.
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„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA A IX a EDIȚIE

Primul turneu de anvergură al sezonului
handbalistic

ÎN FAIR-PLA Y
se
rie

LA
Cit de mult aș dori 

să am o convorbire cu 
tine, tinere fotbalist, ori
cum te-ai numi, în orice 
echipă ai juca. Aș dori 
un dialog în care să nu 
aibă ce căuta dorința de 
a te justifica. Aș dori să 
faci un efort, poate foar
te mare, de a fi 
tiv, de a te privi 
tr-o 
dea 
bun 
este
nu
fotbalist, că ar fi în fo
losul tău o asemenea 
confruntare în care eu 
nu-mi asum decît rolul 
oglinzii ? Știu, o știu

obiec- 
ca în- 
a ve
ce ai 
și ce

oglindă, de 
și tot ceea 
în tine, dar 
necorespunzător. Tu
crezi, oare, tinere

OGLINDĂ!
foarte bine, Că ai putea 
să-mi replici- că atît ceea 
ce îți cer ție, cit și ceea 
ce-mi rezerv mie, este 
deosebit de greu. Că o- 
biectivitatea de care va 
trebui să dăm dovadă 
este proprie obiectelor și 
că amîndoi am putea ră- 
mîne sub influența sen
sibilității, a judecății su
biective. De asemenea, 
că/ în ceea ce te priveș
te, ar fi posibil ca a- 
tunci cînd oglinda îți va 
arăta unele aspecte pe 
care le repudiez! la alții, 
atunci cînd le vei des
coperi și la tine ai putea 
închide ochii, ai putea 
căuta justificări. Chiar

riscuri, apre-cu aceste
' ciez că experiența este 

tentantă, că, poate, du
pă efectuarea ei ar fi 
posibil ea, mîine, cînd te 
vei echipa în cabină, să 
revezi măcar cîteva din
tre imaginile ce s-au pe
rindat în oglinda dialo
gului nostru.

Te va mira, 
dacă din capul 
indiscret, te voi 
dacă a existat

poate, 
locului, 
întreba 
cineva

Niki Mihai! BURILEANU

(Continuare
în pag. a 3-a)

Start în cea de a IX-a edi
ție a „Cupei orașului Bucu
rești" la handbal masculin. A- 
lături de cele două reprezen
tative românești (seniori și ti
neret), iubitorii acestui sport 
vor vedea „la lucru" alte pa
tru formații, din rîndul cărora 
se detașează cele ale Iugosla
viei și Ungariei.

Un amănunt semnificativ, 
care mărește nota de interes 
a turneului îl constituie și fap
tul că întotdeauna partidele

ciștigatorii
EDIȚIILOR PRECEDENTE I

Ediția I — ianuarie \ 
■ 1959, București: H. G. 

COPENHAGA
Ediția a Ii-a — ianua- 

rie i960. București: | 
BUCUREȘTI

Ediția a III-a •— ianua- ! 
rie 1961, Cluj: BUCU- | 
REȘTI

Ediția a IV-a — ianua
rie 1962, București: 
BUCUREȘTI

Ediția a V-a — noiem
brie 1963, București: 
ROMANIA

Ediția a Vl-a — februa-
I rie i964, București:]
I ROMANIA

Ediția a Vil-a •— no
iembrie 1965, București: î 
BUCUREȘTI tineret

Ediția a VlII-a — no- ! 
iembrie 1968, Cluj: RO- j 
mania

Ediția a IX-a — noiem
brie 1967, București: i 
BUCUREȘTI

dintre echipele românești, ps 
de-o parte, și cele ale Iugo
slaviei și Ungariei, pe de altă 
parte, au fost echilibrate, vic
toriile alternînd în permanență. 
Dacă în ceea ce privește pal
maresul meciurilor cu Ungaria, 
sportivii noștri mai dețin un 
avantaj (4 victorii, un meci e- 
gal și 3 înfrîngeri), în schimb, 
în întîlnirile cu handbaliștii iu
goslavi, bilanțul este deficitar 
(6 victorii, • un meci egal și 7 
înfrîngeri).

în reuniunea inaugurală de 
azi (sala Floreasca, ora 16.45) 
sînt programate meciurile Ro- 
mânia-România tineret. Spania- 
Ungaria și RSS Gruzină-Iugo- 
slavia.

A FOST DEFINITIVAT ȘI 
LOTUL DE TINERET

Cei doi antrenori ai selec
ționatei masculine de tineret 
care va lua parte la turneu, 
M. Pintea și L. Pană, au la 
dispoziție un lot de 22 de ju
cători : Dincă, Orban, Banciu- 
portari, Oană, Chircii, Lascăr, 
Bota, Filipescu, Oprescu, Cos- 
ma, Stoica, Anton, Ujlaki, Bir- 
talan, Moțoc, Sobei, Sțevțel, 
Stef, Voinea, Răduțoiu, Con- 
stantinescu și Popovici. După 
cum se poate observa, ne a- 
flăm în fața unei echipe de 
tineret complet remaniate, cu 
mulți jucători dornici de afir
mare.

UNGARIA CU FORMAȚIA 
COMPLETĂ

Handbaliștii unguri au re
alizat în acest an cîteva per

formanțe de răsunet, printre 
care și victoriile asupra forma
țiilor RD. Germane cu 19—16 
și României (la Zagreb) cu 19— 
17. Antrenorul Miklos Albert a 
adus la București o formație 
completă, cu toate stelele hand
balului din țara vecină, prin
tre care amintim pe: Laszlo 
Kovacs (71 ori internațional), 
Janos Adorjan (75), A,năras 
Fenyd (72), care au evoluat în 
acest an și în selecționata lu
mii, în partida disputată la 
Karvina împotriva reprezenta
tivei cehoslovace, Lajos Simo 
(51), Jozse) Klein (57) și San
dor Kalo (49).

Fază din meciul Dinamo — Petrol Geologie. Florescu și Pană (cu spatele) sînt 
în apropierea porții, clar. Mantea (Petrol Geologie) s-a repliat și va evita 
pericolul Foto î N. AUREL

Campionatul de hochei se reia astăzi, 
după o formulă de programare modificată

După o binevenită pau
ză de 48 de ore, cele 5 for
mații angrenate în prima 
categorie a campionatului 
național de hochei pe ghea
ță își vor relua, începînd 
de astăzi, disputa lor. La 
fel ca și săptămîna trecută, 
cînd a avut ioc turul pri
mei manșe, acum, cu oca
zia returului se vor juca 
două meciuri pe zi. Numai 
că, învățînd din experiența 
săptămînii trecute, federa
ția de specialitate a luat

măsura de a modifica orele 
de începere a jocurilor. Ast
fel, prima partidă va începe, 
în fiecare zi, ia ora 16,30, 
iar cea de a doua la ora 
18,45. Considerăm acest lu
cru foarte util, deoarece în 
acest fel programul se va 
încheia în jurul orei 21 și 
nu mai ttrziu.

O aită modificare a pro
gramului este aceea că or
dinea partidelor susținute 
de formațiile Steaua și Di
namo a fost inversată față

de primul tur cînd pro
gramul hocheiștilor d© la 
Steaua era evident mai 
greu, ei întilnind pe Avin- 
tul M. Ciuc și Agronomia 
Cluj în zilele premergătoa
re meciului cu Dinamo. S-a 
stabilit, deci, ca tn turul 
fiecărei manșe Steaua să 
suporte dificultatea progra
mării, iar în retur, cum este 
și echitabil, Dinamo să 
parcurgă o succesiune mai 
grea a etapelor.

Iată cum arată progra- • 
muL primei zile a returului, 
acestei manșe a campio
natului : ORA 16,30: Di- 
namo — Petrol Geologie; 
ORA ÎS,45: Steaua — Avîn-, 
tul Miercurea Cine. Rămîne' 
ca măcar în condițiile mo
dificării orelor de începere, 
atît administrația patinoa
rului, dar mai ales arbitrii, 
să se străduiască să le res
pecte J

dată cu înaintarea în 
zonal competifional 
toamnă s-a mărit conside
rabil volumul meciurilor 
disputate — îndeosebi la 
handbal, volei și baschet-— 

în sălile de sport din numeroase orașe 
reprezentate în diferite campionate na
ționale. Tn ceea ce-i privește, specta
torii așteaptă ca echipele să dove
dească o cît mai bună pregătire, să 
ofere meciuri de calitate, pe care să 
ie aplaude cu frenezia și ardoarea ca
racteristice „tribunei".

Așa se întîmplă, oare, lucrurile ? 
Uneori, da, alteori nu. Nu sînt puține 
partidele de volei, baschet sau hand
bal care prilejuiesc — mai ales în ca
tegoriile inferioare ale campionatelor, 
dar și în prima divizie — evoluții me
diocre ale jucătorilor și care, deseori, 
lasă spectatorilor gustul amar al re
gretului pentru neîmpiinirea așteptări
lor și chiar pentru pierderea unui 
timp prețios. Așadar, justificate apar 
reproșurile făcute la adresa unor echi
pe care pun pe un plan secundar, sau 
ignoră, responsabilitatea și respectul 
datorat spectatorilor.

Fenomenele negative sînt în atenția 
cluburilor, sportivilor și antrenorilor, în 
preocupările imediate ale federațiilor 
de specialitate. Căutările, analizele, 
unele măsuri de ordin organizatoric, 
tehnic sau disciplinar, dau certitudjnea 
existenței unei dorințe sincere, unanime, 
de a elimina neajunsurile semnalate. 
Există chiar — si acesta este un lucru 
foarte bun — convingerea că valoa
rea voleiului, a handbalului sau bas
chetului (dar, s-ar putea adăuga po
picele, tenisul de masă etc.) se reflectă, 
în primul rînd, în calitatea campiona
telor naționale și, deci, în jocul fie
cărei echipe, d»n întreaga țară.

Sînt, deci, semne că .sezonul de sală 
va cîștiga valențe noi. porturile jucă; 
tarilor și antrenorilor se' 4țer, însă, mai 
mult și mai profund înțelese', sprijinite 
nemijlocit, cu afecțiune și faif’-țsJay de 
spectatori. Relația sporfiv-spectator este 
pe cît de cunoscută, și recunoscută, pe 
atît de firesc dominantă în viața sta-. 
a’ioanelor, a sălilor de sport. Dor, nu 
întotdeauna și nu toți cei care alcă
tuiesc publicul obișnuit ai competițiilor 
de sală respectă această reciprocitate 
a fair-play-ului. Din mai multe orașe, 
de la tot mai multi jucători și antre- 
inori ne parvin, mai’ ales în ultima 
vreme, vești despre existența unor stări 
■de lucruri pe care le credeam și le 
doream de domeniul trecutului. Aproa
pe fără excepție, în sălile de sport 
există cîte un grup, mai mult sau mai 
puțin numeros, de spectatori specialiști 
nu în regulamentele jocurilor respec
tive, ci în crearea unei atmosfere insu
portabile pe fot timpul meciurilor. Sfi- 
dînd nu numai normele elementare ale 
educației ci, deseori, chiar legile com
portării cetățenești, acești spectatori, 
sub. falsul stindard el pasiunii pentru 
echipa orașului lor, huiduie și înjură 
ca pe maidan, tulbură în fel și chip 
desfășurarea normală a jocurilor și nu 
o dată, prin aceasta, influențează ca
litatea întrecerilor sportive și a arbi
trajului. Se spune pirea des în ultima 
vreme că in orașul X sau ¥ : „Nu se 
mai poate juca" (fenomenul este, dm 
păcate, general pentru că la rîndu! 
lor, oaspeții de ieri sînt gazdele de 
mîine și atunci primul gînd este să 
plătească cu aceeași monedă 1 ?) pen
tru ca această situație să nu atragă 
atenția si să impună măsuri.

Nimeni nu se gînețește să răpească 
„tribunelor" farmecul îor specific, tu
multul acela emoționant', al aplauzelor, 
ovațiilor, încurajărilor și comentariilor. 
Dar, de aici pîrtâ la ceea .ce fac unii 
spectatori' e o distanță mult prea mare 
pentru a fi trecută cu vederea fi, mai 
des, acceptată.

Dan GftRLEȘTEANU
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Cu -o operativitate demnă 
de subliniat, Serviciul cofft- 
pețiții din cadrul A.C.R. ă și 
alcătuit proiectul activității 
sale pentru anul viitor. O 
primă lectură a acestui pro
iect a fost în măsură să ne 
procure suficiente satisfacții : 
activitatea sportivă se va 
lărgi simțitor, cuprinzînd în 
sfera ei acțiuni mai multe și 
mai diverse. Care sînt între
cerile pe care le va organiza 
A C.R. ? La ce concursuri vor 
participa automobilștii ro
mâni în 1969 ?

• A Vl-a ediție a Raliului
Duhării vă avea loc între 31 
iulie — 3 august, pe un par- 

, curs de 2 000 km. Pe terito
riul românesc, proiectul de 
traseu este în linii mari ur
mătorul : Oradea (sau Arad)
— Timișoara — Câfănsebeș
— Hațeg — Petroșeni — Tg. 
Jiu —- Rm. Vîlcea — Făgăraș — 
Rupea — Odorhei — Tg. Mu
reș — Turda — Cluj — Baia 
Mare — Borșa — Iacobeni
— Suceava — Tg. Neamț — 
P. Neamț — Bacău — Oituz
— Tg. Secuiesc — Brașov — 
Rîșnov — Pîrîul Bece — Pre
deal — Sinaia — Tîrgoviște
— Ploiești — Albești — Ur- 
ziceni — Hîrșova — Topolog
— Tulcea.

• In colaborare cu Auto
mobil clubul bulgar se vor 
organiza două competiții: 
Raliul litoralului (16—17 au
gust, cu plecarea din Varna 
și sosirea la Constanța) și 
Raliul Sofia — Sinaia (5—7 
septembrie).

• Filiala A.C.R. Cluj, în 
colaborare cu Automobil clu
bul maghiar, intenționează Să 
organizeze între 19 și 21 sep
tembrie Raliul Budapesta — 
Cluj.

liul Cordatic (Ungaria, 29—31 
august) ; Raliul Miinchen — 
Viena — Budapesta (etapă a 
campionatului european, 26— 
28 septembrie) ; Raliul Bal
canic (Turcia, octombrie).

In ceea ce privește compe
tițiile interne, se va înființa 
un campionat național al ra- 
liurilor din care vor face 
parte :

• Raliul României. Orga
nizat între 28—30 iunie, con
cursul va avea un traseu de 
aproximativ 1500 km, Dacă 
va fi luat sub patronajul noii 
uzine de autoturisme — așa 
cum se gîndesc organizatorii
— traseul raliului ar urma să 
fie următorul: Pitești — Rm. 
Vîlcea — Sibiu — Sime'ria — 
Petroșeni — Tg. Jiu — Scoar
ța — Rm. Vîlcea — Făgăraș
— Odorhei — Tg. Mureș — 
Cluj — Baia Mare — Borșa
— Iacobeni ■— Suceava — 
P. Neamț — Bacău — Oituz
— Brașov — Sinaia — Tîrgo
viște — Golești — Pitești.

• Raliul de nord-vest. Â- 
ceastă competiție va fi orga
nizată la 22 și 23 martie pe 
un traseu de 650 km, cu ple
carea și sosirea la Oradea. 
Concurenții vor trece prin : 
Huedin — Cluj — Dej — 
Bistrița — Baia Mare — Satu 
Mare.

• Raliul Banat — Oltenia. 
Va avea loc la 19—20 aprilie 
pe un parcurs de 960 km : 
Timișoara — Caransebeș — 
Hațeg — Petroșeni — Scoarța

— Fălticeni — Tg. Neamț — 
P. Neamț — Roman — Tg. 
Frumos — Iași — Botoșani 
—■ Suceava.

• Raliul recoltei se va des
fășura în zilele de 4 și 5 
octombrie pe un parcurs de 
550 km. Traseul este următo
rul : Cluj — Turda — Tg. 
Mureș — Bălăușeri — Praid
— Odorhei — Rupea — Fă
găraș . — Agnita — Mediaș
— Tîrnăv6ni — Turda — 
Cluj.

Pentru a obține titlul de 
campion național, un automo
bilist este obligat să parti
cipe la Raliul României, ia 
unul din raliurile Banat — 
Oltenia sau mănăstirilor și la 
unul din raliurile nord-vest 
sau narciselor. Punctele acu
mulate în cele trei întfecer' 
obligatorii vor decide câști
gătorul titlului și poziția fie
cărui concurent în clasamen
tul final al compionatului.

Campionatul republican de 
viteză în coastă va avea, ca 
și în 19‘68, tot patru etape : 
Hula—Mediaș (8—9 martie). 
Oituz (5—6 aprilie), Pîrîul 
Rece (24—25 măi), Feleac 
(26 octombrie). Se vor acorda 
titlurile de campion absolut 
și de campioni pe clase prin 
adiționarea punctelor obținu
te în trei din cele patru etape.

în afară de aceste acțiuni 
sportive, Serviciul de compe
tiții A.C.R. dorește să-și îm
bogățească planul de activi
tate cu o serie de întreceri 
locale, de viteză sau de înde- 
niînare, stabilite pe baza pro
punerilor venite de la filiale. 
Așadar, activiștii Automobil 
Clubului precum și toți iubi
torii automobilismului au cu- 
vîntul. Ei sînt așteptați cu

Moment din desfășurarea probei de viteză pe circuit, din 
ția 1968.

cadrul I-laliului Balcanic edi-
Foto : C. ȘTEFAN

• Cea mai lungă competi
ție rutieră de pe continent, 
Turul Europei, va trece prin 
România în'zilele de 13 și 14 
octombrie. La startul acestei 
întreceri nu este prevăzută 
prezența concurenților noștri.

în 1969 automobiliștii ro
mâni sînt invitați să ia parte 
la următoarele concursuri de 
viteză sau raliuri organizate 
peste hotare : Marele Premiu 
al Budapestei (viteză, 11 mai); 
Marele Premiu al Belgradu
lui (viteză, 27 aprilie) ; Ra
liul ziariștilor (Austria, 8 
mai); Raliul Moldava (Ceho
slovacia, 4—6 iulie) ; ităliul 
Poloniei (16—19 iulie) ; Ra-

— Rm. Vîlcea — Slatina — 
Craiova — Filiași — Tg. Jiu 
-ț- Petroșeni — Deva — Arad
— Timișoara.

• Raliul narciselor. Traseul 
acestui raliu, ce se va orga
niza la 24 și 25 mai, va mă
sura aproximativ 550 km. 
Plecînd din Brașov, concu
renții vor trece prin : Pîrîul 
Rece — Predeal — Sinaia — 
Tîrgoviște — Ploiești — Bu
zău — Focșani — Adjud — 
Oituz — Brașov.

* Raliul mănăstirilor, 14— 
.15 iunie, 650 km, itinerar : 
Suceava — Cîmpulung Mol
dovenesc — Putna, — Ră
dăuți — Ciprian Porumbescu

„Cupa Federației", o competiție 
de mîntuială

S-au consumat patru etape 
din întrecerile dotate cu „Cu
pa F.R. BoX'h Ideea de a se 
organiza această competiție a 
fost, fără îndoială, lăudabilă, 
eă urmărind menținerea tn ac
tivitate a cit mai multor pu- 
giliști. Din' păcate, marea ma
joritate a echipelor angajate 
in dispută n-au înțeles să spri
jine eforturile federației, ele 
îndeplinlhdu-și doar o obliga
ție formală. Urmărim de patru 
etape întrecerile, iar constată
rile la care am ajuns nu sînt 
deloc îmbucurătoare. Boxerii 
absentează cu duiumul, astfel 
că programul galelor este de 
cele măi multe ori ciuntit, pro
rocind nemulțumirea justifi
cată a spectatorilor.

l-a obligat cineva pe antre
nori să-și înscrie echipele în 
„Cupă" ? Indiscutabil, nu 1 li
nii dintre ei (cum sînt cei de 
la C.S.O. Baia Mare — A. Sir- 
bovan și C.S.M. Sibiu — N. 
Negrea) au cerut chiar să li 
se admită participarea, cu toate 
că în echipele lor figurau mul
ti juniori. Atunci cum se ex
plică numeroasele absențe ale 
sportivilor 1 Avînd puțini bo

xeri in sală, antrenorii nu pot 
să alinieze o. formație comple
tă. Din această cauză echipele 
U. M. Timișoara, Muscelul 

Cîmpulung și Dinamo Brașov 
au „forfaii“-at, pierzînd la zero 
partidele cu Minerul Banat, 
Electroputere Craiova și Fa
rul Constanța. Slaba pregătire 
a pugiliștilor a dat loc unor 
spectacole submediocre, în care 
au abundat abandonurile și 
k.o.-urile. lată, de pildă, la 
ultima întilnire dintre forma
țiile Electroputere Craiova șl 
Constructorul Hunedoara, toate 
meciurile s-au terminat îna
intea celor 9 minute regula
mentare de luptă. în această 
situație, unii antrenori au ho- 
tărît să apeleze la serviciile u- 
nor foști boxeri. La Farul Con
stanța, de exemplu, antrenorul 
■IC. Buză l-a readus in forma
ție pe Tănase Pintilie și, după 
cite auzim, duce... tratative in 
acest sens și cu Vasile Neagu 1

Deși figurează in calendarul 
federației, ceea ce presupune 
o atenție deosebită din partea 
echipelor participante, „Cupa 
F, R. Box" constituie de fapt 
o întrecere de mîntuială. Sin- 
tem aproape siguri că la sfir- 
șitul anului, cînd vor face 
bilanțul,: antrenorii o vor trece 
la capitolul „realizări”. în ceea 
ce ne privește, doar doi dintre 
„maeștri" vor putea face însă 
acest lucru: Ion Stoianovici 
(Metalul București) și Vasile 
Tiță (A.S.A. Tg. Mureș).

R. CALARAȘANU

observații și propuneri pentru 
ca proiectul sus menționat să 
fie îmbunătățit, definitivat și 
supus aprobării Comisiei Na
ționale Auto.

Totodată, este de . dorit ca 
și unele uzine sau ministere 
— la care s-a făcut apel și 
în trecut — să-și exprime de 
pe acum opiniile cu privire 
la felul în care înțeleg să 
colaboreze cu A.C.R. și să 
sprijine sportul automobilis
tic. Peste tot în lume, indus
tria specializată și firmele in
teresate participă activ la or
ganizarea și desfășurarea 
competițiilor de automobi
lism. La noi, în sezonul re
cent încheiat, un început lău
dabil în acest sens a făcut 
întreprinderea de bujii SIN
TER OM din Cluj. Exemplul 
ei ar trebui urmat de Uzina 
de autoturisme Pitești, de 
Uzinele Danubiana și Florești, 
de Ministerul Petrolului (cu 
unitățile în subordine).

Dumitru LAZAR

Campionatul republican
La sediul Radioclubului Cen

tral a avut loc între 8—10 no
iembrie a.c.. faza finală a Cam
pionatului republican de ra- 
diotelegrafie.

Echipele participante au fost 
selecționate In urma concursu
rilor județene desfășurate an
terior. Au luat parte la în
treceri 19 concurenți reprezen- 
tînd 11 radiocluburi județene.

S-au desfășurat trei probe 
și anume: recepție-viteză,
transmitere-viteză și regula
ritate. Titlurile de campioni au 
fost decernate după cum ur
mează :

Recepție-viteză : Cimpeanu
Gh, (Farul-Constanța)

Transmitere-viteză: Savu
Tudor (Dinamo-Bacău)

Start în proba seniorilor. întrecerea a rbvehit dinămovistului C. Grigore (X), unul din favoriții principali ai finalei 
de la 24 noietiibtiă Foto : AUREL NEAGU

c.
A .. .

IN n

n-am 1’ost invitați (clu-Deși 
bul sportiv Oliinpia a omis 
să anunțe ziarul nostru des
pre lăudabila sa inițiativă), 
vom consemna, totuși, cîteva 
amănunte și rezultatele com
petiției de cicloeros dotată cu 
„Cupa Olimpia". întrecerea a 
avut loc duminică dimineață 
pe un traseu nou, situat în 
cartierul Titan. Alergătorii și; 
antrenorii au fost mulțumiți 
de noul intinerar ciclocrosist. 
Noi vom sublinia ca pozitiv 
faptul că organizatorii compe
tițiilor de ciclocros se strădu
iesc să găsească trasee noi, 
trasee care pun probleme de 
rezolvat participanților și ca
re contribuie la pregătirea lor.

„Cupa Olimpia" a fost și 
o utilă verificare pentîu fina
lele campionatului național ce 
vor avea loc duminică 24 no
iembrie pe traseul de la com
plexul sportiv „Metalul", si
tuat în Pantelimon. ..Duelul" 
C. Grigbre — V. Selejan, de
venit pasionant, a continuat 
și duminică. De această dată, 
cîștig de cauză a avut campio
nul național C. Grigore. El și-a 
luat revanșa (pentru înfrânge
rea de la campionatele Capita
lei), detașîndu-se în final de 
V. Selejan 
Continuă să 
crosiștii- din 
Participarea 
țiile din București le-a ridicat 
evident nivelul pregătirii și 
le-a dat posibilitatea să abor
deze cu curaj lupta pentru în- 
tîieiate. Ion Ailenki ă cîștigat

cu 13 secunde, 
se impună ciclo- 
orașul Giurgiu. 
lor la competi-

A

proba rezervată bicicletelor de 
turism, iar Ion Covei s-a cla
sat pe locul secund în între
cerea de la se.micurse. Deci, 
din nou bravo pentru Unirea 
Giurgiu ! Foarte bună și com
portarea reprezentanților Șco
lii sportive nr 2. Cicliștii din 
această secție sînt de măi mul
tă vreme protagoniști în curse
le junior-ilor și reușesc să ob
țină performanțe meritorii.

Iată clasamentele :
Biciclete de turism : 1. ION 

AII.ENEI (UNIREA GIUR
GIU) a parcurs un tur (2,350 
km) în 4:30; 2. Marin Dincă 
(ȘC. SP. 2) 5:05 ;3. Bazil Iacob 
(Voința) 5:42 ;

Semicurse : 1. GH. BAHICA 
(SC. SP. 2). a parcurs un tur 
(2,350 km) în 5:35 ; 2. Ion Co
vei (Unirea Giurgiu) 5:37 ; 3. 
Nicblae Vhican (C. P. B.) 5:40 ;

Juniori mici: 1 NICOLAE 
GAVRILA (STEAUA) a par
curs două ture (4,700 
8:00 ; 2. Gh. Ione'scu 
8:03 ; 3. T. Drăgân 
București) 8:05 ;

Juniori mari: 1.
IONIȚA (DINAMO) a 
4 ture (9,400 km) în 
D. Stanca (Șc. sp. 2) 16:40 ; 
Gh. Ciumeti (Dinamo) 16:52;

Seniori: 1. C. GRIGORE
(DINAMO) a parcurs 6 ture 
(14,100 km) în 25:15 ; 2. V. Se
lejan (Dînâmo) 25:28; 3D. 
Ferfelea (Steaua) 26:00; 4. 
N. David (Steaua) 26:30 ; 5. 
Al. Sofronie (Dinamo) 27:00; 
6. Gh. Răceanu (Steaua) 27:23. 
Pe echipe, primul loc a reve
nit clubului OLIMPIA.

km) în 
(Steaua) 
(Voința

MARIN 
parcurs 
16:10 ;2 

3.

LA riNtLE SâPTĂFlîNH LA ABA» :

Gimnaștii juniori iși vor desemna campionii

g
ți duminică pen-

>
anii trecuți, parti- 
finala competiției 
tratată de toate

Feste o sută de gimnaste 
și aproape două sute de gim- 
naști se vor reuni lă finele 
săptărriîhii la Arad, pentru 
a-și disputa titlurile de cam
pioni de juniori ăi țării. Eăte 
de reman-at numărtil mare 
de concurente care și»au a- 
nunțat participarea la cate
goria maestre (33 concurente), 
precum și faptul că 16 gim- 
naști candidați maeștri a- 
tacă titlul la masculin.

întrecerile pentru desem
narea noilor campioni de ju
niori ai țării, vor avea loc 
vineri și sîipbătă pentru fete

și Slmbătă 
tru băieți.

Ca și în 
ciparea la 
nu a fost
secțiile de gimnastică cu egală 
răspundere, din care cauză 
sîntem nevoiți să amintim din 
nou comisii de gimnastică 
care nu au desemnat echipe 
pentru a participa la întrece
rile finale ale campionatului. 
Astfel, amintim pe cele din- 
jiidețelă Alba, Bistrița Năsăud, 
Botoșani, Brăila, Dîmbovița, 
Gorj, Ialomița, Marămureș, 
Vranceă, Neamț, Olt, Sălăj, 
Suceăva, Teleorman și Vaslui.

In concursul feminin, Alina 
Goreac, Irina Sărăcuț și Clau
dia Pandelescu pornesc cu cele 
mai mari șansfe în lupta pen
tru titlu în timp ce la băieți 
favoriți sînt Constantin Pe
trescu, Nicolae Oprescu, Aurel 
Bunescu, Dan Grecu, Nicolae 
Achim și Adrian Stoica.

Agenda vinătorului și pescarului sportiv
Se deschide sezonul la iepuri și fazani

Din cele 30 de 
cestel luni, cea de 
înscrisă cu majuscule pentru 
lumfea cinegetică de la noi. In
tr-adevăr, duminică se des
chide cea fnai populară vînă- 
toare, cea de Iepuri. Tot atunci 
Începe și vinerea fazanilor (nu
mai cocoși).

In noiembrie este permisă și 
vânătoarea Ia mistreți, aitari, 
porumbei sălbatici, oocoșari, 
cocori, ierunei, prepelițe, gîș- 
te țl rațe sălbatice, precum șl 
alt vinat de baltă. Totodată,

zile ale a- 
a 17-a este

După patru etape in campionatul divizionar

echipele Voința Tg. 
cărei arenă (necores-

asupra obținerii 
Pentru că, oriei t

Măsurile organizatorice :au 
un rol deosebit in buna desfă
șurare a întrecerilor sportive. 
La popice, întreținerea ma
terialului de joc, iluminarea 
pistelor, verificarea instalației 
de semnalizare, într-un cuvint 
pregătirea sălii pentru concurs, 
problemă de care răspund gaz
dele, are influență — poate 
mult mai mare decît In alte 
discipline - 
rezultatelor.
de perfecte ar fi, arenele își 
creează, din cauza uzurii, niște 
particularități (mai bine-zis 
defecte) pe care, firește, le 
cunosc mai bine echipele lo
cale.

Ce Se poate spună, după pa
tru etape, despre felul cum își 
îndeplinesc atribuțiile forma
țiile gazdă ?, Pînă în prezent, 
organizarea întrecerilor a fost 
bună. Au existat însă și cîteva 
excepții. Ne;teferim în primul

de radioteiegrafie
Regularitate : Savu Tudor 

(Dinamo Bacău).
Pe echipe titlul a fost cîști

gat de reprezentativa Radio
clubului Central formată din 
C.ăpraru Vasile și Dospinescu 
Constantin. , (E.R.).

. Mureș a 
punzătoare) a fost suspendată, 
precum și la formația Gaz me
tan Mediaș care, dacă nu-și 
va reamenaja pistele, va juca 
în etapa următoare In sala 
Vitrometan. Federația de spe
cialitate este hotărltă să curma 
orice încercare d« viciere â 
rezultatelor, în atenția‘ei aflin- 
du-se acuiii secția clubului Pe
trolul Ploiești la a cărei arenă 
s-a depistat, în lăcașul de că
dere un cauciuc mal gros 
decît cel regulamentar, ceea ce 
mărește numărul popicelor do- 
borîte. De asemenea pistele 
arenei pe care joacă C.F.R. 
Timișoara sînt neceruite, iar 
bilele unsuroase și murdare, 
carențe care diminuează pre
cizia aruncărilor. în sfirșit, o 
altă greutate în desfășurarea 
meciurilor o constituie selec
ționarea ridicătorilor. Tntrodu- 
cîndu-se timpul limitat (20 de 
minute) pentru fiecare manșă 
de „plin" și „izolate", se cere

Săptămina viitoare pe ecrane

organizatorice
mal multă operativitate din 
partea ridicătorilor, aceștia ne- 
făcind față ritmului de joc pe 
arenele Voința Cluj, Gai me
tan Mediaș etc.

în încheiere, amintim echi
pelor gazdă ci au datoria să 
ceruiască bitumul pistelor, să 
curețe bilele, să pună la punct 
toate instalațiile sanitare ți. să 
rectifice periodic eventualele 
defecțiuni ce apar la seîndura 
de lansare »au tn lăcașul de 
amplasare a popicelor, elemen
te ce păr minore, dar care au 
o deosebită Importanță în bu
na desfășurare a reuniunilor din 
din viitoarele

pot fi împușcați și dăunătorii 
cil păr și pene, cu excepția 
celor ocrotiți de lege.

Cu autorizație specială, în a- 
ceeași perioadă este voie a se 
vina la cerbi carpatini, cerbi 
lopătari, țapi de capră neagră, 
urși carnivori și jderi.

Dar, dacă noiembrie este una 
dintre lunile cînd vînătorii au 
ocazia să recolteze trofee nu- ' 
meroase și frumoase, tot a- 
cum ei trebuie să se îngrijeas
că și de asigurarea hranei,, vî- 
natului pe timpul iernii, pen
tru protejarea lui. In acest 
scop, hrana va fi transportată in 
teren și va fi depozitată în a- 
propierea locurilor de hrăni re. 
Paralel, se va continua comba
terea răpitoarelor.

în ce privește pe amatorii 
de pescuit sportiv, ei pot ob
ține bune rezultate la Știiică, 
b’iban, avat, lipan, lostriță-. La 
alte specii de 
pieselor prînSe 
ce mai redus, 
riî apelor.

pești, numărul 
va fi din ce în 
din cauza răci-

etape.

Printre măsurile organizato- 
rico-administrative, de notat că 
a sosit momentul încheierii 
pregătirilor pentru iernarea 
peștelui din bazinele închise.

Tr.

Clasamentele 
divizionare (la

IOANITESCU 

campionatelor
zi) t

MASCULIN
5 3 6
4 3 0
4 3 0
5 2 0
4 2 0
4 2 0
4 2 0
4 2 0
4 10
4 10

FEMiNIN
3 0
3 0
3 0
3 0
2 0
2 0
2 0
1 0

1. Const. Buc.
2. Voința Tg. MS.
3. FI. Cîmpina
4. Voința Cluj
5. Petrolul pi.
6. Olimpia Reșița
7. C.t'.H. Timiș.
8. Gloria Buc.
9. Gaz metan Med.

10. Rapid București
t

1. Voința Tg. Mș. 4
" “ 4

4
4
4
4
4
4
4 10 3
4 0 0 4

2. Voința Buc.
3. Hidromec. fir.
4. Lardinet But.
5. Gaz met. Med.
6. Voința Cluj
7. petrolul PI.
8. Rapid Buc.
9. U. T. Arad 

i«. c.s.M. Reșița

■■■■■■■■

CLASAMENTE, DIVIZIA A

2 
1
1
3
2
2
2
2
3
3

25452 11
215-6
20418
25199
21199
20764
19843
19797
20991
20457

io 
io

9
8
8
8
8
6
6

1
1
1
1
2
2
2
3

10039
9570
9525 10
9422 10
9715 8
9416 8
9226 3
9497 6
6887 6
9176 6

10
10

1. Rapid
2. Dinamo
3. Pol. Galați
4. Rapid
3. Pol. Timișoara

6. Petrolul Ploiești
7. Progresul
8. Tractorul Brașov
9. Viitorul Bacău

10. Celuloza Brăila
11. Farul
12. Poli tehnica Cluj

FEMININ
1. Rapid
2. Penicilina
3. Dinamo
4. Farul
5. Univ. Timișoara
6. C.S.M. Sibiu
7. ,4tJ« Cluj
8. C.P.B.
9. Ceahlăul

10. Medicina
11. Univ. Craiova
12. I.E.F.S.

MASCULIN
5 5 0 15: 2 10
5 3 0 15: 1 10

9
9
8
7
7
7
6
5
6
8

8 4 1 12: 5
5 4 1 12: 0
5 3 2 11: 9
5 2 3
5 2 3
5 2 3
5 14
5 14
5 14
5 0 5

5 5 0

9: 9
8:1X
8:13
6:13
5:13 
5:13
5:15

7:10 
6:11 
8:13 
5:14
4:14

REZULTATE...
Metalul Bocșa-Constructorul 

Hunedoara 26—17, REZULTATE 
TEHNICE : M. Iosif (B) cîștigă 
prin neprezentarea adversaru
lui : A. Ursulescu (B) b.ab. I. 
Gafencu ; M. Zîmbrișteanu (H) 
b ab. I. Chisăliță ; A. Coman 
(B) b.p. M. Udrlște ; S. Popa 
(B) b.p. A. Prunea; I. Butan 
(B) b.p. Gh. Cușmanciuc; N. 
Cimpeanu (B) b.p. Z. Morar ; 
Z Lâslo (II) b.p. A. Naghi: 
1 I..-oveanu (H) b.ab. T. Ves- 
perini ; M. Panait (B) egal cu 
C Stoenică : P. Kuruticzi (B) 
b ab. I. Cojan. Cu prilejul a- 
ccstei reuniuni, boxerul N. 
Cimpeanu și-a încheiat activi
tatea competițională și a fost 
sărbătorit intr-un cadru festiv. 
(1, Sami'iroiu-coresp).

A.S.A Oradea-Metalul Plo- 
peni.-20—ăl. Deși surprinzătoa-

BEHJLTATE...
re, victoria oaspeților este pe 
deplin meritată. REZULTATE 
TEHNICE: I. Nica (O) cîștigă 
prin neprezentarea adversaru
lui ; V. Rădulescu (P) cîștigă 
prin neprezentarea adversaru
lui ; I. Alexandru (P) b.p. Gh. 
Tală ; V. Așteleanu (O) b.ab. 
3 P. Covaliov ; C. 1’uiuleț (P) b. 
ab. 2 M. Moșeseu ; I. Borcescu
(O) b. dese. 2 V. Pîndaru ; G. 
Deheleanu (O) egal .cu M. Cor
nel M. Deheleanu (O) b.p. I. 
Păunoiu; V. Istrate (O) egal 
cu Gh. Dumitrescu ; C. Chiriac
(P) b. ab. 1 A. Gali ; Tr. Ni- 
colae (P) b.k.o. 2 Al. Șamu. 
Au arbitrat foarte bine M. 
Zamfirescu (Buc), M. Voieu- 
lescu (Craiova) și I. Chendrea- 
nu (Cluj). (I. Ghișa-coresp. 
principal).

ideal pentru cu rotat 
mobilier de bucătă
rie , ■frigidere, ora- 
gaze «mobilă lăcui
tă , linoleum ““

Flaconul de 200 ml.

6,50 lei

De vinzare la magazinele 
de produse chimice

CULORI DIFERITE, CLASICE ȘI PASTEL

Tubul de 40 gr, lei 4,75

De vinzare Ia magazinele de articole chimice.

AUTOMOBILI ȘT I !CONSERVAREA

folosifiCARTOFILOR

DK IARNA

V-O ASIGURA

ANTIGERMINATIVUL

CARTOFIN
Prețul unui tub — 2,50 leiS« găsește la magazinele

metalo-chlmice. De vinzare la magazinele 
de produse chimice.

cremo 
tpeciolo 
pentru

"*<■ âltd minte

Cutia de 100 gr — 2,60 Iei

TRANSPAR 
pentru curățat țî prete. 
jot ochelari; contra 
o» our irii



DINAMO BUCUREȘTI SUSȚINE PRIMA MANȘĂ A iNTlLNIRII 
CU WEST BROMWICH ALBION, DIN CADRUL „CUPEI CUPELOR"DIN CARNETUL CRONICARULUI

uiibiiiiiiiiiiiiiiiiim^

MilNILE SUS —
Pe lî.ngă păcatele lui de or

din tehnic — Și, în principal, 
penitența trebuie »-o, suporte 
fotbaliștii de Ia Petrolul, pe 
care nu i-am văzut niciodată 
jucînd atît de slab — meciul 
de la Ploiești ne-a impresio
nat neplăcut si prin nota per
manentă de PERICULOZITA
TE care l-a caracterizat.

Mă refer atît la acțiunile 
deliberate de violentare a ad
versarului, cit și la intrările 
npcontrolate, dar nu mai puțin 
periculoase, ale unora dintre 
jucătorii Jiului și Petrolului. 
De cîtâva ori, aproape că ara 
închis ochii pentru a nu vedea 
ceea ce putea Sâ se întîmple, 
ca la apariția a două automo
bile ce atacă în același timp 
intersecția, venind cu mare 
viteză din direcții opuse. Mul
te dintre aceste intrări care 
puneau în pericol integrita
tea corporală a jucătorilor an
gajați în lupta pentru balon 
n-au fost, poate, premeditate. 
Dar, jucîndu-se fotbal înacest 
fel, nu știu în ce măsură mai 
poate fi vorba de sport, de în
tărirea sănătății, de recreare 
etc. Avem doar în față recen
tul exemplu al unui talentat 
jucător — chiar de la Jiul — 
Vămile îonescu, accidentat 
grav (atît de grav încît nu 
știu dacă îl vom revedea cu- 
rîrid pe terenurile de sport) 
într o ciocnire cu Baumgart
ner, portarul Crișului. Nein
tenționată, dar care putea fi 
evitată. Evitată, în primul 
rînd, dacă maniera de joo a 
fotbaliștilor noștri ar fi alta, 
dacă nu li s-ar cere, de către 

. antrenori și conducători, să 
învingă cu orice preț.

Cit privește genul de „spor
tivitate" care a început să-și

ADVERSARUL JOS!
facă loc pe terenurile noastre 
de fotbal — ridicarea mîiniior, 
în semn de recunoaștere a vi
novăției — ea nu ajută prea 
mult la corecta desfășurare a 
unui meci, Sînt binevenite și 
scuzele, fără îndoială, dar și 
mai bine ar fi șă dispară fap
tele care șe vor, apoi, scuzate 
prin ridicarea mîiniior, în 
timp ce adversarul se vaită de 
durere la pămînt...

Juniorii de ieri au devenit 
„oameni mari*';  care iubesc 
fotbalul eu sinceritate și-1 
respectă mai mult ilecît cei 
pentru eâre tifi goi înseamnă

o statuie! Se pare că pe mâ
lurile Mureșului a sosit vre
mea ijSiiiesțiltiF.

Ov. lOANlțGAIA

„CONSTĂNTENE"
Așadar, optimismul afișat 

de lancu înainte de joc („cine 
să ne oprească in diurnul nos
tru spre... gol ?") n-â fost gra
tuit. Ne-afri amintit de decla
rația „buldozerului1* de la Fa
rul (inserată și în avancronica 
noastră) ia puțin timp după 
primul fluier de arbitru, cînd

vervă), inteligent serviți cu ba
loane de către dispecerii Ba
dea și Koszka, O singură obi
ecție, de .fond, referitoare ia 
jocul echipei t Antonescu, fo
losit duminică fundaș dreapta, 
â dat sătisfăcție doar pe ju
mătate, adică prin contribuția 
adusă de el în situațiile de a-Jack BERARIU

— Tot cii isFiat" vecine ?
— Da de unde, cu Baumgartner de la Grișul I

Desen de V. SOTIR

(Urmare din pag. 1) 

gerăm meritele sale, să Creăm 
impresia că ea n-ar putea fi În
vinsă, măi ales in partidă de 
astăzi, dă lă București. Dimpo
trivă, chiar, tocmai sublinierea 
acestor argumente în favoarea 
Cchipel engleză ar putea și tre
buie Să ducă lă Creșterea Ambi
ției jucătorilor dinărnoViști de 
ă o depăși, de a realiza 6 victo
rie concludentă. Exefhplul me
ciului dintre reprezentativele 
României Și Angliei, In care 
fotbaliștii noștri âu dat o re
plică mâi mult decît remarca
bilă 'Iluștrilor lor adversari, 
este încă destul de proaspăt 
pehtru câ șl băieții lui Eăzil 
Marian (cinci dintre el pafti- 
cipanți și la acel joc) Să se in
spire din el. Așa cum, îri urmă 
cu o săptămînă, au luptat ad
mirabil pentru culorile națio
nale, punîndu-i In evidentă di
ficultate pe campionii lumii, 
Dinu, Ghergheli, Pîrcălab, Du- 
mitrache și Lucescu au datoria 
să o facă și acum, Împreună cu

toți ceilalți coechipieri. Pe te
ren propriu, în fața publicului 
care-i va încuraja cu căldură, 
dinâmoviștii trebuie să abor
deze meciul de astăzi cu mult 
curaj, cu convingerea că forța 
lor de joc nu este inferioară 
celei â oaspeților. De fant, dâră 
ei se vor comporta astăzi ce! 
puțin lâ fel că și în repriză se- 
ciiridă a meciului de campio
nat cu „U“ Cluj, victoria nu 
le poate scăpa. Nu numai su
porterii Clubului Dihamo, ci 
toți iubitorii fotbalului din țara 
noastră vor fi alături de ei și 
vor saluta cu entuziasm un 
succes âl lor, care să le men
țină deschisă calea spre etape’le 
superioare ale competiției.

Iată, acum, cîteva amănunte 
din cele două tabere. Sosiți 
luni seara in București, fotba
liștii de la West Bromwich Al
bion s-au antrenat ieri după- 
amiază pe stadionul „23 Au
gust". Managerul lor, Allen 
Ashman, căruia l-am solicitat 
un scurt interviu, ne-a declarat 
că meciul de astăzi va fi foarte

greu pentru echipa engleză. EI 
a urmărit duminică partida de 
campionat Dinamo — „U“ Cluj 
și apreciază că formația bucu- 
rerieană are o bună valoare. 
Despre Dinu, Ghergheli și Ptr- 
călab crede că reprezintă jucă
tori de mare clasă.

După antrenamentul de Ieri, 
Ashman s-a fixat asupra urmă
toarei formații: Osborne — 
Fraser, V/il son, Brown, Talbnt, 
Kaye, Rees, Collard, Astle, 
Hope, Hartford. Dintre aceștia, 
Fraser și Hope sînt jucători in
ternaționali în echipă Scoției, 
iar Rees în formația Țării Ga
lilor; La rîndul său, Astle con
duce în clasamentul golgeteri- 
lor campionatului englez.

Dinâmoviștii și-au încheiat 
și ,ei ieri pregătirile, prltltf-iiti 
ușor antrenament efectuat lă 
Săftica. Pentru astăzi, antreno
rul Bazil Marian ne-a anunțat 
aceeași formație din jocul de 
campionat cu „U’’ Cluj, adică : 
Datcu — Popa, Boc, Dinu, Ște
fan, Ghergheli, StoCnescu, Pîr
călab, Lucescu, Dumitrache, 
Haidu.

Jocul va fi condus de o bri-

A sosit vremea „culesului11...
Deci; U.T.A. — Dinamo 

Bacău 1—0, la capătul unui 
meci de ridicată factură teh
nică, cu faze spectaculoase și 
execuții inult aplaudate de 
public...

tn fața unui adversar re
dutabil, care — ironie a 
spartei —■ a jucat mai bine 
decît anul trecut cînd a pie
cat de la Arad cu atnbeie 
puncte, băieții lui Coco Du
mitrescu aii prestat un fot
bal modern, în viteză, adju- 
decîhdu-și o victorie prețioa
să pentru vara viitoare, cînd 
se vbr număra... punctele.

B inutil să mai pomenim 
— s-a scris atîta ! — de cu
rajul cu care Domide (deve
nit deja un NUME), Bro- 
șovschi, Axente sau Dumi
trescu ăli fost „unși" în pri
ma echipă a textiliștilor, în-

tr-o competiție de duritatea 
actualului campionat...

Astăzi, însă, despre rezer
vele U.T.A.-ei. în foaia de 
arbitraj, antrenorii liderului 
trecuseră ca rezerve pe BA- 
TRÎNA, BRANDESCU și 
SIMA, toți la sfîrșitul vîrstei 
Junioratului și toți ridicați 
din pepinieră proprie.

Tinerii aceștia năbădăioși 
(a căror infuzie — sîntem si
guri — va continua), „echi
librați” de înțelepciunea unui 
Lereter, Petescu sau Pojoni, 
conferă U.T.A.-ei șanse în
dreptățite în lupta pentru șe
fia clasamentului.

Anii maturizării lui Domi
de, Axente, Broșovschi și 
compania, ani de experiment 
și de așteptări pentru Arad, 
au trecut.

Cine cu cine mai are de jucat și cînd...
ECHIPELE 17,XI l.XII

Farul (d)U.T.A. cu . .
„U*  CRAIOVA cu Progresul (a) 
DINAMO BUC. cu Petrolul (d) 
JIUL cu
STEAUA cu
A.S.A. Tg. Mureș
FARUL cu
PROGRESUL cu
D1N AMO B ACAU cu Rapid (d) 
PETROLUL cu 
POLITEHNICA
RAPID cu
„U‘- CLUJ cu 
CRIȘUL cu
F. C. ARGEȘ cu 
VAGONUL cu

,U*  Cluj (d)
Politehnica (a) 

cuCrișul (a)
U.T.A. (a)
»U“ Craiova (d)

cu

„U“ Cluj (a) 
Dinamo Buc.
,.U“ Craiova (a)

Și
Și
Și .
și Rapid (a) 
și Dinamo Bacău (d)

F. C. Argeș (d) 
Progresul (d) 
Farul (a) 
Steaua (a) 
Politehnica (d) 
Petrolul (a)

Și
Și
Și
Și
Și
Și . . 
și Jiul (d) 
și U.T.A. (d)

(d)

Dihamo Buc. (a)
Steaua (d)
Dinamo Bacău (a)
Jiul (a) . ■, --------
A.S.A. Tg. Mureș (d) și Vagonul (a) 
Vagonul (d) și A.S.A. Tg. M (a)
F. C. Argeș (a) și Crișul (d)

Steaua, lipsită în apărare de 
doi titulari (Dumitru Nicolae 
și Hălmăgeanu), făcea față cu 
greu ofensivei bine organizată 
de Robert Cosmoc. j

Sensibili. în punctul cel mai 
nevralgic al defensivei, vul
nerabili pe partea fundașilor 
laterali (Vigu nu e fundaș, Ro
taru n-a progresat mai de loc) 
ca, de altfel, și la mijlocul te
renului, steliștii s-au situat ;ia 
o valoare departe de marca 
înscrisă pe frontispiciu i cam
pioană I

După joc, în drum spre gara 
orașului, unul dintre antrenori 
tnî se destăinuia sincer i „I.a 
noi, la Steaua, se petrece 
acum, același fenomen resimțit 
de Rapid după cucerirea titlu
lui. Deși campioni, am intuit 
bine că se impune o primenire 
a formației; cu jucători tineri 
din pepiniera noastră, care .să 
înlocuiască o serie de titulari 
obosiți sau blazați. Tot 13 
puncte, sau undeva pe aproa
pe, am fi avut in momentul 
de față, dar cineva ar fi putut 
să ne spună i „vedeți, dacă ați 
operat schimbări în formația 
campioană ?“ Recunosc, inter
venția ar fi fost îndreptățită, 
dacă vreți, omenească.

Acum, insă... „quod erat de
monstrandum". In numele 
perspectivei, trebuie să acțio
năm, cu decizie, la primenirea 
echipei".

★
Independent de replica din... 

cîmpul advers, evoluția con- 
stănțenilor trebuie subliniată 
din nou. A fost cel mai bun 
joc al Farului din actualul se
zon, afirmau după meci, deo
potrivă, antrenori, jucători și 
suporteri. Intr-adevăr, s-a aler
gat mult, dar rațional, s-au 
creat faze de fotbal autentic 
datorită, în special lui Sasu și 
Tuf an (ambii inspirați ți în

tac. în cealaltă fază — de apă
rare — el s-a plasat defectuos, 
fiind ușor depășit’ de adversa
rul direct, Creiniceariu. Mai 
sigur pe el, mai „croit" pentru 
postul de fundaș a fost colegul 
său de pe partea opusă Dum
bravă. Numai că unele intrări 
mult prea dure, la „intimida
re*'  ale acestuia ne oprește să-l 
recomandăm drept „model**  
și pentru Ahtohescu.

★
O deziluzie pentru noi —- 

arbitrajul prestat de Iosif Rit
ter. @u cîteva kilograme în 
plus, timișoreanul n-a fost în
totdeauna pe fâZă și; în con
secință, n-a putut sesiza unele 
incorectitudini săvîrșite de am
bele părți. A văzut însă jocul 
periculos al lui Dumbravă și 
n-a fluierat, a observat (fap
tul se petrecea lingă el) inten
ția iui lancu de a-1 lovi pe 
Gigi Tătaru (scăpat prin... es
chivă) și s-a mulțumit să dea 
doar un avertisment. ®a să 
nu mai vorbim de modul în 
care a „rezolvat**  cele două in
fracțiuni comise în careul ste- 
list.

G. NICOARĂ

In afara partidelor de mai sus, în prima divizie mai este 
de jucat o restanță ! F. C. ARGEȘ — DINAMO BUCUREȘTI. 
Data acestui meci nu a fost încă fixată.

fi

U.R.E.M.O.A.S.
București, str. Preciziei 

nr. 12 (cartierul Militari) 
tramvai 25—13,

angajează tineri țl tinere, 
cu vîrsla de 1-5—18 ani, ab
solvenți al școlii generate 
de 1 țl 8 ani pentru califi
care prin ucenicie Ia locul 
de muncă și prin cursuri de 
scurtă durată — fără concurs 
de admitere — cu domiciliul 
In București șl din alte Ju
dețe cu condiția să albă lo
cuință asigurată tn Bucu
rești.

Doritorii se vor adresa 
serv. Personal cu certifica
tul de absolvire a școlii ge
nerate și actul de nașiere.

Înscrierile se fac ptnă Ia 
data de 15 noiembrie 1968.

Relații se P°i lua zilnic 
de Ia Bir. învățămint Intre 
orele T—15, telefon 31.16.40 
interior 123 și 126.

LAț
(Urmare din pag. 1)

care te-a obligat să optezi 
pentru fotbalul de performanță. 
Stâi! Nu te grăbi să-mi răs- 
punzi, căci sini convins că-mi 
vei face o pledoarie pentru che
marea pe care al simțit-o Încă 
din momentul dnd, pentru pri
ma oară ai lovit cu piciorul 
ghemotocul de hîrtie care zăcea 
pe trotuar. Că, din acel mo
ment nu ai conceput că vei pu
tea practica un alt sport ți că 
mal tlrzlu ai Început să te vi
sezi purtător al tricoului națio
nalei; ața cum 11 purtase in 
alte timpuri Bindea, Volnescu, 
Baratkl, Constantin sau atiția 
alții. Pe scurt, că înregimenta
rea ta în cohorta fotbaliștilor 
a fost determinată da pasiune’. 
Asupra acestui punct, iată că 
«Intern de acord, dar să ne 
oprim puțin asupra acestei no
țiuni ți a atitudinii pe care 
trebuie s-o avem față de ea.

Cred că sîntem de acord că 
pe Ungă pasiunea ta pentru 
sportul îndrăgit, mai există pa
siunea — pentru alții — da a 
colecționa obiecte de artă, tim
bre poștale, fluturi diverși colo
rați sau — caracteristic uman 
— pentru femeia Iubită.

Ceea ce nu știu Insă, este 
dacă tu, tinăr fotbalist, lțl dai 
seama de mărimea renunțări
lor, a sacrificiilor pe care orice 
om le face pentru a ajunge 1*

„Sper că băielii vor recupera diferen|a“
(Urmare din pag. 1)

primită lâ Pitești. în ceea ce 
privește formația pe care o 
va opune lui F. C. Argeș, an
trenorul Să vâri ne-a comu
nicat echipa cu care*  va. în
cepe, după toate probabilită
țile, meciul i Aii Meh
met II, Gaglayan, Ituseyin, 
Mâhniet 1, Iftsari, Mihat, Et- 
tan, Tevzi, Giirsel, Halii.

Marți, la aceeași oră la 
care se va juda partida, ju
cătorii turci au făcut uri le
jer antrenament de acomo
dare cu gazonul stadionului 
„1 Mai**.

Trecînd în tabăra gazdelor, 
vom menționa —- „argument" 
important pentru F. C. Argeș 
— reintrarea lui Dobrin. U- 
șor accidentat (ă acuzat o lo
vitură . în mușchi), interna
ționalul piteștean a absentat 
duminică la Craiova, dar an
trenorul I. Bălănescu ne-a 
confirmat prezența sa în for
mație în meciul cu Gbztepe.

Reîntorși din .Cetatea Ba
nilor**  (bride în Oiuda acelui 
1—4, piteștenii au făcut o a 
doua repriză foarte apre'eia-

Progresui 
în turneu

tă), jucătorii „Argeșului4 âu 
procedat — luni — la un ul
tim antrenament (â-a renun
țat la cel de marți pentru a 
se oferi echipei — solîeitată 
în ultimul timp — iiri in
terval măi mare de. refacere 
ă potențialului fizic).

Rugat să se pronunțe asu
pra jocului de astăzi, antre
norul I. Bălănescu ne-a de
clarat iiNihiic deosebit în 
privința formației, cu excep
ția reintrării Iui Dobrin. Vom 
aditce în teren, probabil, e- 
chipa care a jucat după pau-, 
ză în nîeeiul de la Craiova 
(adică Niculescu — Păeiule- 
te. HâfBu, Vlad, Ivaii, Pre- 
purgel, Nuțu, Radu. Kraus, 
Dobrin, Jercaft — n.n.).

Un pronostic ? Repriza se
cundă de la Craiova îmi per
mite să sper eă băieții vor 
recupera diferență de la Iz
mir. „Experiența" cu Tou- 
lbusă și seriozitatea cu care în
treaga echipă așteaptă acest 
meci sîrit argumente în plus. 
Dar orice pronostic este ris
cant...**

Și îh încheiere o ultimă in
formație : partida va fi con
dusă de o brigadă greacă de 
arbitri, alcătuită din Leonidăs 
Vamvakopoulos — la centru, 
G. Nikopoles și J. Adamâ'kiS — 
la linie.

gadă de arbitri vest-germani : 
Hans Weiland (la centru), Gerd 
Hennifig și Kurt BlSmet (la 
linie).

AZI LA,

Ora 14,15 — transmisia 
meciului internațional de 
fotbal din câdrul „Cupei 
cupelor", dintre „echipele 
DINAMO BUCUREȘTI și 
WEST BROMWICH AL
BION.

...Șl LA

Ora 14,15 — pe progra
mul I, transmisie alternati
vă de la meciurile Internb- 
jionale de fotbal dintre 
DINAMO BUCUREȘTI și 
WEST BROMWICH AL
BION (stadionul ,,23 Au
gust", București) si F. C. 
ARGEȘ — GOZTEPE IZ
MIR — partidă Ce se des
fășoară în cadrul „Cupei 
orașelor tîrguri" (stadiănul 
.1 Mai", Pitești).

peste hotare
(

Cu prilejul turheului echi-
pei Sonsucceso, conducerea 
clubului Progresul București a 
perfectat, prin intermediul 
d-lui Zakour, Impresarul echi
pei braziliene, o setie de jocuri
pentru «ezonul de iarnă. Este 
vorba de un turneu, țâre *e  
va desfășura In luna decem
brie în Tunisia și Libia. Pro
gramul complet al joeurilor și 
numele adversarilor urmează 
să fie comunicat Zilele acestea 
clubului Progresul.

Cînd se va disputa ’ meciul
dintre echipele de tineret 

ROMÂNIA -- R. F. G. ?
tntîlnirea dintre reprezenta

tivele de tineret ale României 
și R.F. â Germaniei, â fost a- 
niînată. Ea trebuia să aibă loc 
la 13 noiembrie, dar data a 
fost schimbată la cererea foru
lui de specialitate vest-german. 
S-â propus o alta, în luna de
cembrie, dar n-a fost accep-

OGLINDĂ!

tată, pentru că în această lună 
sezonul fotbalistic este Sistat 
în țara noastră, in schimb, 
F.R.F. a propus dată dâ 24 no
iembrie, deoarece îri această zi 
campionatul este întrerupt atît 
la noi cit și îri R.F.G.: la 23 
noiembrie are loc meciul Ro- 
mânia-Elveția, iar la 24 no
iembrie partida Cipru-R.F.G., 
ambele în cadrul preliminari
ilor campionatului mondial.

Se așteaptă răspunsul fede
rației vest-germane d« fotbal.

I fi fi fi ( fi fi

^VfifiKfitieganță.
4 lungimi de undă. 

^'iȘ^^^claritate. 
Radio NORDIC prinde 

posturile toate

^reț redus 1285 lei

e vinde si cu piața în 1 opina 
ta 18 rate lunare. ... . .
Acontul este intre f93 lei șt 
257 fei

ANUNȚ
întreprinderea TAROM organizează un concura de 

admitere pentru cursul de însoțitori de bord pa avioanele 
TAROM.

Candidați! trebuie să îndeplinească următoarele condiții!

— sănătate perfectă
— prezentare fizică plăcută
— domiciliu stabil în București
— studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
— stagiul militar satisfăcut (bărbați)
— cunoașterea a două limbi străine (engleza, franceza, 

germana, rusa, italiana)
— vîrsta, femei 18—26 ani
— vîrsta. bărbați pînă la 28 ani.

înscrierile se fac la serviciul personal TAROM. Aero
portul Băneasa. zilnic între orele 13—16, pînă la data de 
t8 noiembrie 1968.

obiectul pasiunii sale. Te-al 
gîndit, oară, că oricare dintre 
aoești pasionați, consimt la sa
crificii Însemnate', muncesc pînă 
la limita maximă a puterilor 
pentru a-și procura opera de 
artă, timbrul sau fluturele ce-i 
lipsește din colecție 1 Dar pe 
acelea pe care îndrăgostitul le 
face pentru a se putea face iu
bit și el T

Ia drept unitate de măsură 
cele mai sus enumerate și cau
tă, comparativ, să măsori atitu
dinea tă, sacrificiile pe care tu 
le faci pentru pasiunea ta, fot
balul. Căci, pentru a te realiza 
pe acest plan, trebuie să mun
cești, să muncești mult de tot 
pentru ați însuși finețea tehnică 
și prin intermediul ei să ajungi 
la sfera celei tactice. Va trebui 
să renunți, pentru aceasta, la 
multe, foarte multe dintre plă
cerile, așa*-zise  ale vieții, la pa
harul cu vin sorbit pe îndelete 
cu un, prieten, la țigara care îți 
oferă o satisfacție efemeră, dar 
care îți îngreuiază respirația; la 
o noapte plăcută In compania 
amicilor, noapte care, miine, la 
antrenament șl peste cîteva zile 
lâ meci îți va turna plumb în 
picioare.

La începutul dialogului nos
tru mi-ai vorbit despre idolii 
tăi, idoli autohtoni (aleși cu 
certă justificare din deceniile 
trecute), cit și despre idoli din 
îndepărtate meleaguri. Cunoști, 
însă, volumul de muncă depus 
de ei pentru a ajunge la vir
tuozitate tehnică și apoi pen
tru a o păstra drept unul din
tre cele mai prețioase bunuri "

Dacă, din confruntarea atitu
dinii tale cu aceea a idolilor 
tăi în fața pasiunii comune, 
concluzia va fi marcată de uri 
minus, nu consideri, oare, că 
ești culpabil de o triplă tră
dare : față de tine, față de 
pasiunea ta și față de Idolii 
trecuți și prezeriți 7

Tu, prietenul meu fotbalisl 
din pasiune, desigur că, indi
ferent de decalajul valoric, a- 
corzi și adversarului tău pe 
care 11 înfrunți pe teren, cre
ditul pasiunii comune. De ce a- 
tunci, in Încleștarea luptei spor
tive, -ii insulți, cauți să-l lo
vești pentru a-1 scoale din

luptă, atunci cînd nu-1 poți 
dribla sau ferită ? Trebuie Să 
știi, însă, că idolii tăi nicicîrid 
nu șî-ău permis acest procedeu 
abject, această modalitate ca- 
re-ți subliniază ție și Dublicu- 
lui (dăr mai ales publicului) 
carențele taje de ordin tehnic.

Și pentru că am introdus în 
discuția noastră și spectatorul, 
mă întreb cum poți tu, tu cel 
pasionat de fotbal, să-i înfăți
șezi atifudini anti-fotbal și, in 
acest mod, să-1 îndepărtezi de 
sportul câre'-l incintă, care-1 
pasionează și pe el ?

In discuția de azi, sau poate 
cu altă ocazie, mi-ai pledat 
pentru receptivitatea ta, pen
tru ceea ce apreciezi valoros 
la alții și totodată mi-ai vorbit 
despre aviditatea cu care ur
mărești, în scopul de a învăța, 
toate secvențele de fotbal pe 
care televiziunea le oferă cu 
atîta generozitate. Dar, dacă 
dedublîndu-te te-âi putea privi 
intr-un meci televizat, ce bi
lanț âi putea face la capitolul 
noțiunilor însușite ? Iartă-mă, 
dar acest bilanț îl voi face du 
cel care din prietenie te ur
măresc. Pâri tare mîridru că âi 
adoptat modalitatea de a purtă 
jambierele căzute, că Picchi, 
duritatea lui Stilles, coafura lui 
Best, etc, etc...

Deci, ,la totalul bilanțului gă
sim un pasiv prin absența teh
nicii celor mai sus pomeniți și 
uri activ la adoptarea unor ati
tudini care, nici măcar tan
gențial, nu au nimic comun cu 
sportul.

Iar în încheiere, permite-mi 
tîriărul meu interlocutor — ca 
lâ finele dialogului nostru (sau 
monologului rrieu) să-ți dau un 
sfat: riu-ți trăda pasiunea șl 
caută ca in rindurile copiilor 
care azi dau pentru prima oa
ră cu piciorul în ghemotocul 
de hîrtie găsit pe trotuar, să’ 
devii și tu un idol și să-I În
curajezi in dezvoltarea pasiu
nii lor. Iar în timpul tău li
ber, mergi în mijlocul copiilor 
de pe stradă, Invață-i cite ceva 
din experiența ta pozitivă și ■- 
rată acestor fotbaliști embrio
nari greșelile făcute de tine, 
pentru ca- ei, în viitor, să le 
evite, •

LOTO-PRONOSPORT
Tragere*  excepționala Loto —

19 noiembrie 1968
Tragerea excepțională LOto 

din 22 octombrie 1968 s-a bucu
rat , de un frumos succes: 24 
autoturisme dintre care nu mai 
puțin de 17 „VOLGA". In rest 4 
„RENAULT 10 MAJOR" și 3 
„MOSKVICI 408“ cu 4 faruri și 
radio.

In total tragerea excepțională 
Loto din 22 octombrie a distri
buit aproape 5000 de premii.

La mai puțin de o lună inter
val, Loto — Pronosport Organi
zează o nouă tragere excepțio
nală LOTO la care se atribute 
îri nuriiăr NELIMITAT autotu
risme: „VOLGA". „RENAULT 
10 MAJOR’? și „MdsKviCI 
cu 4 faruri și radio.

De asemenea se mâi acordă 
premii în numerar de valoare 
variabilă și premii’ fixe în bani 
în valoare de 100 lei, tpențru 3 
numere cîștigătoare din 9 ex
trase și d-e cite 50 lei, pentru 3 
numere cîștigătoare din 12 ex
trase.

Sg vor efectua 10 extrageri a 
cite 12 numere. în total vor fi 
extrase 120 de numere, premiile 
acordindu-se pe 6 categorii.

Cu biletele seria ,,F“ de 20 lei 
puteți participa la toate cele*  10 
extrageri.

Vînzarea biletelor se face 
pînă la 18 noiembri*  te. in
clusiv.

• In atenția cîștigătorllor de 
I la concursul excepțional Pro- 

noexpres din 10 nbieftibrieT96ă.
Plat, premiilor se va face 

astfel ș
In Capitală, Incepînd de 

marți 19 noiembrie 1968, prin 
casieriile proprii Loto — Pro
nosport.

In provincie; incepînd apro
ximativ de joi 21 noiembrie 
1968, prin casieriile proprii Lo- 

, to — Pronosport și prin man
date poștale.

PRONOSPORT 
premiile concursului nr. ’ 45 

din 10 noiembrie 1968
Categoria I : (12 rezultate) 

22,5 variante a 4 988 lei ;
Categoria a II*a  i (11 rezul

tate) 1 703 variante a 153 lei.
Premiul de categoria a 

IlI-a fiind sub plafonul mi
nim, conform regulamentului 
nu se plătește.



Intilnirea România-Suedia
a fost iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiniiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii

Cu ocazia internaționalelor 
Iugoslaviei de la sfîrșitul săpță- 
mînii trecute, Ia Belgrad, a avut 
ioc și o ședință a Comitetului 
de direcție al Uniunii europene 
de tenis de masă. Cu acest pri
lej s-a luat in discuție și s-a 
aprobat regulamentul „Crite
riului european de juniori" pre
zentat de secretarul general al 
F.R.T.M., Sever Dăneț, mem
bru în amintitul organism in
ternațional. Totodată, s-a ho- 
tărit rejucarea returului finalei 
„C.C.E.”, Solvesbotgs (Suedia) 
— Slavia (Cehoslovacia): 5—2, 
deoarece echipa cehoslovacă 
nu s-a prezentat în formație 
completă.

De asemenea. Comitetul di
rector al U.E.T.T. a decis re- 
programarea — tot la Bucu
rești — a întîlnirii România- 
Suedia din cadrul „Ligii eu-

In apreciata sa rubrica din revista engleză . „WORLD 
SPORTS", pe care o alimentează lunar cu materiale de spe
cialitate, fostul campion mondial de tenis de masă, Victor 
Barna, a publicat recent un interesant articol ps teme de 
actualitate în sportul cu paleta. II reproducem mai jos, cu 
mențiunea că în rîndul sportivilor susceptibili de performanță 
în viitoarele mari competiții de tenis de masă, Borna nu 
citează pe reprezentanții tării noastre. E drept, articolul său 

de 
din

citeozd pe reprezentanții tării noastre. E drept, articolul 
a apărut înaintea recentelor campionate internaționale 
la Belgrad, în care jucătoarele românce s-au afirmat _... 
nou ca adversare redutabile pentru oricine. Să sperăm că 
vor urma și alte afirmări,_ care să impună atenției'specialiș
tilor pe reprezentanții tenisului de masă din România.

apoi pu • 
ochi o se
care există 
cuceri me- 
Speranțele

în ultimele săptămîni, a- 
tenția lumii sportive a fost 
polarizată de Jocurile Olim
pice din Mexic. Din păcate 
pentru noi, tenisul de masă 
nu este inclus în programul 
Jocurilor, cu toate eforturile 
făcute de japonezi în acest 
sens, și nu e de așteptat ca 
ceva să se schimbe în vi
itorul apropiat.

Personal, nu cred ca teni
sul de masă să fie vreodată 
primit în rîndul sporturilor 
olimpice, mai ales cînd ten
dința actuală este tocmai de 
a reduce numărul celor exis
tente. N-aș vrea prin aceasta 
să descurajez pe prietenii mei 
sud-americani. în frunte cu 
entuziastul președinte al fe
derației pan-americane de te
nis de masă, dl. Solorzana 
Hernandez, care continuă o 
activă campanie pentru re
cunoașterea acestui sport ca 
disciplină olimpică. într-ade- 
văr,_ tenisul de masă din A- 
merica de Sud ar avea nevoie 
de această recunoaștere; în 
primul rînd, el are nevoie de 
sprijinul oficialităților, care 
rareori este acordat sportu
rilor neolimpice ; 
bl icul, vede cu al ți 
tivitate sportivă în 
posibilitatea de a 
dalii olimpice 1 
sud-americanilor sînt legate și 
de avîntul deosebit luat de a- 
cest sport, pe continentul lor, 
în ultimii trei-patru ani. I.a 
ultimele campionate pana
mericane, desfășurate în @hile, 
finalele au fost urmărite de 
peste 5 000 de spectatori. Ci
fră de invidiat chiar pentru 
cele mai importante concursu
ri ținute în Europa.

Dar, olimpic sau nu, te
nisul de masă se pregătește 
pentru sezonul competițiilor 
sale tradiționale, care încep 
cu campionatele Asiei, la 
Djakarta, continuă cu nenu
mărate turnee și întîlniri in
ternaționale, culminînd cu 
campionatele mondiale pro
gramate în aprilie, la Mun
chen. Se pare că această vi
itoare ediție a „mondialelor" 
se va bucura de cea mai lar
gă participare, din istoria sa. 
Peste 50 de țări sînt aștep
tate să ia startul la Miinchen, 
ceea ce ar fi un record. Mă

SE APROPIE MECIUL DE RUGBY ROMÂNIA - FRANȚA

Marginalii la derbyul Steaua — Grivifa Roșie
Iată-ne ajunși, după consu

marea celei de a zecea etape 
din divizia A, în vacanța ce 
precede anualul examen Ro
mânia—-Franța, Duminică, în 
tribunele din Parcul Sopilu- 
lui, selecționerii naționalei au 
avut ultimul prilej de a-și fixa 
preferințele urmărind evoluția 
selecționabililor în meciuri de 
campionat.

Mai înainte însă de a ne o- 
cupa, sumar, de problema de
finitivării lotului din care se 
vor alege cei 15 reprezentanți 
ai rugbyulpi românesc, vom 
reveni asuora ultimului derby, 
meciul Grivița Roșie-Steaua.

Dramatismul

finala ; 
meciul

„Loose-maul
de treisferturi (fază din

Leonte (cu mingea) lanseamijlocașul dinamovist
Dinamo — Constructorul, z5—3)

Foto ■ AUREL N:

TO/S MASĂ

reprogramată FILMUL JOCURILOR OLIMPICE

la Cannes

O eră nouă în ddismul-amator" ?

este bizară 
echipa sue- 
două ori in 
întîrziat cu 

care partida 
de ore (la

țopene". Hotărîrea 
riaeă ne gindim că 
deză s-a aflat.. de 
culpă evidentă : a 
o zj, motiv pentru 
s-a amina! cu 24 
cererea formației oaspe și c-a 
urmare a solicitudinii manifes
tate de forul român de specia
litate), iar apoi o dată sosiți in 
Capitală, jucătorii suedezi nu 
au acceptat .să susțină meciul 
oficial pe motiv că Kjell Jo
hansson și-a ...pierdut paleta.

Fără îndoială, nu sîntem a- 
depții cîștigării prin reprezen
tarea adversarilor și nici prin 
invocarea a tot felul de inci
dente de ordin regulamentar, 
în schimb, pledăm pentru res
pectarea unei competiții inter
naționale de către toți parti- 
cipanții și, în primul rînd, de 
către cei care o organizează în 

întreb t cîte alte sporturi pot 
mobiliza o asemenea parti
cipare la un campionat mon
dial ?

Viitoarea ediție a .mondia
lelor" se anunță deosebit de 
interesantă. Fără a mă lansa 
în profeții, sînt firește cap
tivat de 
care 
unde 
masă • vor reuși asiaticii să-și 
impună, din nou, superiori

aceeași întrebare, 
pune pretutindeni 
joacă tenisul de

se
se

tatea ? Judecind după rezul
tatele ultimei ediții, de la 
Stockholm, unde în absența 
chinezilor, reprezentanții Ja
poniei au monopolizat titlu
rile mondiale, răspunsul ar 
trebui să fie afirmativ. Mai 
ales că japonezii beneficiază 
de o masă de 4 milioane de 
practi cânți ai sportului cu 
paleta, din care-și selecțio
nează campionii, iar rezul
tatele unor concursuri recen
te indică prezența a noi ta
lente în rîndul acestora.

Apoi, nu trebuie uitată noua 
prezență a jucătoarelor din 
Coreea de sud. Ele au dat o 
replică deosebit de puternică 
japonezelor la ultimele cam
pionate ale Asiei, ocupînd 
primele locuri. Forța Japo
niei, a R. P. Chineze — dacă 
aceasta va fi prezentă Ia 
Munchen — ca Și a tenis- 
manilor din R.P.D. Coreeană 
și Coreea de sud, pare a fi 
suficientă pentru a ține la 
respect pretențiile' competito
rilor 
lumii, 
risca 
ranțe 
că am întrezărit unele posi
bilități, la ultimele campio
nate europene, desfășurate la 
Lyon.

De mai mulți ani, critic 
neobosit felul în care se 
joacă tenisul de masă în Eu
ropa, cu acele atacuri non
stop prin lovirea furibundă a 
mingii. La Lyon, pentru pri
ma oară, n-a fost cazul de 
așa ceva. Au predominat ju
cătorii care știu să îmbine 
atacul cu apărarea, folosind 
un bun joc de picioare. Dacă 
tendința actuală se menține, 
nu văd de ce în scurtă vre-

din celelalte țări ale 
Și totuși — fără a 

să fiu acuzat de spe- 
dcșarte — mărturisesc

ierul său de luptă pentru re
zultat, alături de răsturnările 
de situație, au estompat, oare
cum, aprecierile de ordin tac
tic. în general, considerăm că 
formațiile au fost de forțe a- 
proximătjv egale, iar faptul 
că victoria le putea foarte bi
ne reveni grivițenilor, o dove
dește. Nu e mai puțin adevă
rat că aspectul general al jo
cului le dădea, aparent, gazde
lor drepturi mai mari. Numai 
că din numărul destul de ma
re de greșeli comise în ambe- 
Je tabere, Steaira a profitat de 
mai multe, fapt care a deter
minat îr punctelor
victorioase ișeala 

speță, U.E.T.T. Hotărîrea men
ționată poate constitui un 
punct de plecare pentru alte 
contestații, ia fel de nelondate 
ca și cea amintită.

★
în „C.C.E." s-a stabilit ca 

meciul C.S.M, CIuj-Marienstads 
Bois (Suedia), din turul al do
ilea, să aibă loc la 30 noiem
brie, în localitatea Marienstad, 
de lingă Goteborg. In compe
tiția feminină, întâlnirea Voin
ța Arad-Poîizei Viena — con
țină pentru sferturile de finală 
— se va disputa vineri 6 de
cembrie, la Arad.

*
După concursul de la Bel

grad, jucătorii români Dorin 
Giurgiucă și Adalbert Rethi au 
fost invitați să participe la cl- 
teva partide demonstrativ® la 
Zagreb.

feminin mi se pare mai 
ca oricînd) și cred că 
doar o chestiune de 
de dăruire și de încre- 
în sine, pînă ce deca- 
dintre Asia și continen-

me să nu putem ține piept 
asiaticilor. Europa posedă un 
număr important de posibili 
campioni mondiali (mă refer 
numai la bărbați, fiindcă ni
velul 
slab 
este 
timp, 
dere 
lajul 
tul nostru va dispare.

La Lyon, victoria iugosla
vului Dragutin Surbek și a 
foarte tinerei cehoslovace Ilo
na Vostova au fost marile 
surprize, în timp ce favoriții 
cerți (Alser, Johansson, Rud- 
nova) capotau. N-am să în
țeleg niciodată cum maghia
rul Boerzsey l-a putut învin
ge pe Kjell Johansson cu a- 
cele mingi tăiate pe mijlocul 
mesei 1 Dar, cea mai mare de
cepție au conștituit-o sovie
ticii. Se aștepta ca. ei să cîș- 
tige patru sau cinci medalii 

se 
una.

atac.
nu au

însă
a

îndoiesc că e

de aur, dar au trebuit să 
mulțumească doar cu 
Ei au pierdut fiindcă dispun 
de un singur tip 
atac și iar 
nu., reușește 
înlocuiască.

Cunoscînd 
sovieticilor în 
mă 
pune eforturi pentru a re
media aceste lipSuri, Dșcă 
vor reuși aceasta, rătnî-rie de 
văzut. Jucătoarele lor, i care 
sînt actualmente cele • mai 
bune din Europa, nu au nerv. 
Ceea ce este mai greu <j|e re
mediat, decît a corectă un 
stil de joc. Oricum, -sovieti
cii, asemenea japonezilor, au 
largi resurse, fiind capabili 
să ridice mereu noi jucători 
de valoare. .Tenisul de masă 
a devenit deosebit de popu
lar în U.R.S.S., unde există 
aproximativ 2 milioane de im 
bitori ai acestui sport.

In ce-i privește pe ceho
slovaci, aceștia își concentrea
ză eforturile asupra tinere
tului. Dar, jucătorii lor mi 
se par încă insuficient, pre
gătiți fizicește pentru marile 
încercări ale unui campionat 
mondial. Din partea brita
nicilor, o prezență marcată o 
poate aduce din nou Denis 
Neale, bun jucător și bun 
luptător. Fetele, care au 
dezamăgit la Lyon. pot intra 
în maximum de formă pen
tru Munchen. De progrese 
este capabilă Karenza l 
thews (născută Smith), 
timp 
ratat 
veni 
poate 
le în 
tiție.

de joc — 
care dacă 
cu ce să-l

Mat-
>

ce Mary Wright, care a 
o bună șansă de a de- 
cainpioană europeană, 
să-și arate posibilități- 
viitoarea mare com pe

teaptă"... și „răzbunarea" gre
șelilor comise pînă și în atac 
de mijlocașii și treisferturile 
grivițene n-a întîrziat. Iar da
că am pomenit, totuși, mai pe 
larg despre greșeli, o facem 
pentru că autorii lor au fost 
jucătorii care aspiră — totuși 
justificat și cite unii fără con- 
țracandidați — la selecția în 
„națională"...

Cum n-am amintit în prima 
cronică a meciului despre ar
bitrajul lui V. Cișmaș o vom 
face acum. Considerăm că nu a 
făcut greșeli grave și, în nici 
un caz nu ne raliem reproșu

ri .prelungirea me- 
acordarea loviturii

Pregătindu-se pentru meciul din preliminariile campionatului 
mondial cu echipa României, reprezentativa Elveției a Sus
ținut un meci amical cu echipa Hajduk Split, pe care a in- 
vins-o cu 1—0. Iată, pe Kiinzli în luptă cu apărarea forma

ției iugoslave

SIR STANLEY ROUS 
DESPRE TURNEUL OLIMPIU I L

într-o recentă declarație 
făcută presei, președintele 
F.I.F.A., Stanley Rous, a a- 
rătat că turneul olimpic de 
fotbal din Mexic (exceptînd 
finala) a cunoscut un mare 
succes.

Stanley Rous s-a referit, îr* * 
special, la progresul apre
ciabil demonstrat de echipe
le din Africa și Asia, la va
loarea tehnică a meciurilor 
și la spiritul sportiv care a 
caracterizat majoritatea în- 
tîlnirilor,

Ciclistul Italian Celestino Verccl- 
li a eșuat pentru a doua oară în 
tentativa de a doborî recordul 
mondial al orei la amatori. Pe 
velodromul Olimpie’ din 
VercelU a acoperit în 60 de 
mite 45,572 km în timp ce 
cordul mondial, stabilit de 
cole Baldini în 1956, este
*6,394 km.

neozeelandezului Dennis Hul- 
me, care a parcurs (la volanul 
unui Chevrolet), 336 km cu o 
viteză medie orară de 181 km.

olimpie William Sieinkrans, 
pe calul „Bold Minstrel". Călă
reții americani au totalizat 12 p 
penalizare, fiind urmați de An
glia cu 24 p, Canada 36 p, Aus
tralia 44 P, Brazilia 71 p.

ECOURI
DUPĂ 1N F RIN G E R E A 

ECHIPEI. FRANȚEI
După înfrîngerea 

a de fotbal
Norvegi

suferită 
a i ramei 

preli-
de echipa
(0—1

Iată o fază din meciul 
ta
o mare surpriză
tru Norvegia
Blanchet, 
chis, în

Fran-
Norvegia 'încheiat cu 

l—I) pe li
la Strasbourg! 

in echipament in- 
luptă cu apărarea 

norvegiană

campionatului mon- minarjile
dial) deputatul Jacques Phil- 
lippe Vendroux a prezentat 
parlamentului o moțiune în 
care denunță carențele actua-

de pedeapsă din ultimele se
cunde. în schimb, credem că 
s-a cam lăsat furat de miza și 
de desfășurarea jocului, iar 
desemnarea unor cavaleri ai 
fluierului mai experimentați 
și. mai calmi ar fi. de rigoare, 
pe viitor, la asemenea partide 
în plus, nu credem că formula 
„Vă dau afară, măgarilor !“, 
chiar dacă a’ fost folosită de 
V. Cișmaș o singură dată pe 
ton „forte", e cea mai indicată 
pentru calmarea spiritelor în- 
fierbîntate.

Redăm mai jos clasamentul 
diviziei A. Din 12 participante, 
6 sînt bucureștene și, prin tra
diție, singurele surprize pe ca
re le mai așteptam, de la an la 
an, erau „intercalările" de 
„provinciale" în acest clasa
ment, Iată că nu mai... aștep
tăm nimic : primele trei cla
sate sînt bucureștene, ultime
le trei... de asemenea. Din nou 
tragem semnalul 
pentru că Gloria, 
rul și Progresul 
care n-au dreptul 
cu atîta ușurință 
meniul divizionar

de alarmă, 
Conștructo- 
șînt nume 
să dispară 
din: clasa„ 
A !

G. RUSSU-ȘIRIANU

DIVIZIEI ACLASAMENTUL
1. Dinamo 10 9 0 1 121— 47 28
•2. Steaua 10 8 1 1 192— 74 27
3. Gr. Roșie 18 7 1 2 150— 61 25
4. Fanil 10 6 1 3 us 65 23
5. Uni ver sit. | 10 4 3 3 es— 79 21
6*.  Politehnica 10 5 0 5 77— 88 20
7. Rulmentul 10 3 2 5 43— 77 18
8. Știința 10 3 1 fi 58— 60 17
9. Agronomia 10 2 3 5 68—146 17

10. Gîoria 10 2 1 7 55— 122 15
11. Construe. 10 2 1 7 67—155 15
1.2, Progresul 10 2 0 8 66—110 14

conduceri federației 
franceze de fotbal, propunînd 
în același t.imp' crearea unui 
comitet de urgență sub egida 
secretariatului de stat pentru 
problemele tineretului și 
sportului. Deputatul france;*  
precizează totodată că orice 
„masă rotundă" organizată 
din inițiativa actualilor con- 
difcători ai federației „este 
iluzorie șj lipsită de sens".

ECHIPA DE JUNIORI 
A U.R.S.S. S-A CALIFICAT 

ÎN TURNEUL FÎNAI 
IEI .A.

Cîștigînd cu scorul de 
(2—0) meciul retur cu echi
pa Finlandei, selecționata de 
fotbal (juniori) a U.R.S.S. s-a 
calificat pentru' turneul final 
U.E.F.A. Partida s-a disputat 
la Tbilisi în fața a 10 000 de 
spectatori.

BELGIA : ANDERLECHT 
PE LOCUL HI 

în etapa de duminică

Sporting Charleroi cu 
puncte. Anderlecht ocupă 
cui III

campionatului belgian : Stan-
dard — R acing White .0—0 ;
St. G.illoise —■ Liege- 2—0 ;
Daring —- Beersehot 1—0 ;
Malinois -- St. Troud 1—1 ;
Charleroi — Bruge 1—0 ;
Waregem — Lierse 2—2 ;
Beeringen — Anderlecht
1-—1 ; Beveren — La Gan-
toise 1—.1. Pe primul loc în
clasament se află echipa

POLONIA :
GORNIK PE PRIMUL LOC

Etapa a 12-a : Odra Opole 
— Ruch Chorzow 1—3 ; GKS 
Katțowice — 
Row Rybnik 
kau 0—0, Stal 
Slask Wroclaw 
bierki — Gornik 
Zaglebie Sosnowiecz 
l'onia Bytom 1—2. 
ment: 1. Gornik Zabrze 19 p, 
2. Polonia Bytom 15 p, 3. 
Legia 14 p, 4. Wisla Krako- 
wia 13 p.

Zaglebie 3—0, 
Wisla Kra- 

Rzeszow — 
0—0, Som- 
Zabrze 1—2.

- Po- 
Cl asa-

telex.
Finala interzonală a „Cupei Da
vis", desfășurată la san Juan 
(Porto Rico), între echipele SUA 
și Indiei s-a încheiat cu scorul 
de 4—1 in favoarea tenlsmanilor 
americani. In ultimele două par
tide de simplu, Arthur Ashe l-a 
învins cu 6—1, 6—3, 6—3 pe Kris
hnan, iar Graebner l-a întrecut 
CU 9—11, 9—7, 7—5. 6—4 pe Lall. 
K
Primul meci al finalei „Cupei 
Europei» Ia box (pugiliștl pînă 
la 21 de ani) desfășurat la Lodz 
intre echipele Poloniei și URSS, 
a revenii, 
scorul de
S
Echipa de
Moscova, aflată în turneu in Ja
ponia, a jucat la Tomakomai cu 
formația Iwakuraguml pe care a

sportivilor polonezi eu 
12—19.

hochei pe gheață ȚSKA

DENNIS HULME CiȘTIGĂ „MARELE PREMIU 
DE LA LAS VEGAS”

NEW YORK, 12 (Agerpres).— 
Marele premiu automobilistic 
desfășurat în orașul Las Ve
gas s-a încheiat cu victoria

NEW YORK, 12. — în con
cursul de călărie de la Madison 
Square Garden, proba de ob
stacole dotată cu „Premiul Na
țiunilor” a revenit echipei 
S.U.A., condusă de campionul

RUGBYȘTIÎ „SPRINGBOKS”, LA PRIMA ÎNFRÎNGERE
PARIS, 12 (Agerpres). — Echipa de rugby a Republicii sud Africane a suferit prima în- 

fnngere, in seria celor 5 meciuri susținute în cadrul turneului întreprins în Frânta. Lei Toulouse 
rugbyștn sud-afneani au fost întrecuți cu scorul de 11-3 de selecționata sud-vestului Franței Cel 
mai bun jucător al gazdelor, transmite corespondentul agenfiei UPl, a fost fundașul Georcses 
Michel din Tcsrbes. ' ' s

CIUDAD DE MEXICO 12 
(Agerpres). — Filmul oficial 
al celei de-a 19-a Olimpiade, 
de la Ciudad de Mexico, va 
'fi prezentat în premieră mon
dială, primăvara viitoare, în 
cadrul festivalului cinemato
grafic de la Cannes. Filmul 
va fi terminat la sfîrșitul lunii 
februarie. Din cei 530 000 de 
metri de peliculă s-a selecțio
nat cca 250 000 m din care vor 
fi extrase cele mai bune ima-

Comentînd recentele campio
nate mondiale de ciclism (a- 
matori) de la Montevideo, co
respondentul agenției France 
Presse subliniază numărul res- 
trîns de țări participante și se 
întreabă dacă este cazul să se 
mai organizeze această compe
tiție în anul Jocurilor olimpice 
și în special în țările Americii 
Latine unde cheltuielile de de
plasare sînt costisitoare. Pre
ședintele Uniunii internațio
nale de ciclism, Adriano Ro- 
doni, a declarat însă că „între
cerile de la Montevideo des
chid o eră nouă în ciclismul 
amator" și că personal va spri
jini candidatura statului Chile 
de a găzdui la Santiago cam
pionatul mondial din 1972, a- 
nul olimpiadei de la Mfin- 
chen.

Pe plan sportiv, „mondiale
le" de la Montevideo au oferit 
italienilor o consolare după e- 
șecul de la Mexico, dar în ab
senta francezilor. Italia, cu 4 
victorii : viteză, tandem, ur
mărire pe echipe și fond, a 
dominat net întrecerile, ur
mată de Danemarca (două ma-

întrecut-o scorul
(2—o, 4—o, 6—oy

In cursa cicliști de 6 zile, 
dispută pe velodromul din 
mund, conduce perechea

ce se 
Dort- 
olan- 

deză Peter Post-Duyndah cu 178 
puncte, urmată de Altig (K.F.G.); 
Sercu (Belgia) 166 puncte, cicliș
tii olandezi au parcurs 1 638 ki
lometri. 

Roma, 
mi- 
re- 
Er- 
de

CĂLĂREȚI! AMERICANI SE AFIRMĂ

gini pentru montajul definitiv. 
Președintele Comitetului de 
organizare a J.O., arhitectul 
Ramirez Vasquez, a declarat 
că filme pe format redus 
(16 mm) vor fi puse în vînzare 
pentru public. De asemenea, 
în afara filmului general des
pre jocuri au fost turnate do
cumentare la fiecare ramură 
sportivă și filme în care apar 
după preferință echipele ță
rilor participante.

dalii de aur i urmărire indi
viduală și 1 000 m cu start de 
pe loc) în timp ce Suedia, cu 
frații Petterson (medalie da 
argint la olimpiadă) cîștigă 
pentru a două oară consecutiv 
titlul mondial în proba de 
100 km contracronometru pe 
echipe. Țările latino-americane 
au obținut două medalii da 
argint; tînărul rutier brazilian 
Luis Flores în cursa de fond 
pe șosea și Argentina la ur
mărire pe echipe.

Sezonul hipic in Anglia 
programează acum pasio
nantele curse cu obstacole, 
piatră de încercare pentru 
cai și jochei, fn cursa de 
la Faatergate, alergată 
luni, calul „Circassian" și 
jocheul Gerry Lawson au 
scăpat ca prin minune din 
această aterizare cu totul 
„neortodoxă" la unul din 
cele mai periculoase ob

stacole

Telefoto i AGERPRES

Sportlvul vest-german Manfred 
Mauthe a cîștigat la Kassel titlul 
de campion mondial la ciclism 
artistic cu 342,5 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat în or
dine : Willi Eichin (R.F.G.), Ger
hard Blotny (R.D.G.) și Franti
sek FratochvU (Cehoslovacia).

Zlirich, cel mal mar® oraș eive- 
țlan, intenționează să-și pună 
candidatura Ia organizarea J. O. 
do iarnă 1916, pentru care can
didează de asemenea, orașele 
Vancouver (Canada), Oestersund 
(Suedia), Denver (S.U.A.), Jocu
rile olimpice de Iarnă din anul 
1972 vor avea loc la Sapporo 
(Japonia).

teiefm

Pe locul doi s-a clasai George
Follmer (S.U.A.) pe o mașină 
Lola-Ford.

• în meci-retur pentru „Cu
pa campionilor europeni" la 
hochei pe gheață, la Budapes
ta : Ujpesti Dozsa — Metalurg 
Pernik 7—3 (1—3, 3—0 3—0).
Hocheiștii maghiari se ’califică 
pentru turul următor.


