
TMtETJM OM TOATE ȚĂRILE, VNITWA1

(

%
Redacția fi administrația: sir. 
Vașile Conta nr 16, fel. 11.10.05, 
krtirrurbon 72 si 286. Telex 

______ «portrom buc. 180.

fonul XXV - Nr. 472 (5906) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ÎNTREGUL POPOR A VOTAT

Luni 3 martie 1969

i PRIN VOTUL SĂU, ]
i
i
i
i
i
i
i

J

Bilanț bogat

PENTRU PATRIE, PARTID, SOCIALISM
VOTEAZĂ CONDUCĂTORII
PARTIDULUI

I Ferestrele miilor de apar
tenențe din modernul car- 
ier 23 August — puternică 
tonă industrială a Capitalei 
noastre — s-au luminat în di
mineața de 2 martie mai de
vreme decît de obicei.
j Grupuri numeroase de oa- 
jneni își fac apariția pe străzi 
'și bulevarde, îndreptîndu-se 
'spre Clubul „Republica11, unde 
(se află secția de votare nr. 1 
jdin circumscripția electorală 
(23 August.
k Astăzi, când milioane de a- 
Flegători votează pentru înflo
rirea țării, pentru prosperita
tea, independența și suverani
tatea patriei socialiste, gîndu- 

■ rile cetățenilor din acest vechi 
și totodată nou cartier, înge

mănate cu fluxul idealurilor 
f întregului nostru popor, con- 

, ; verg spre aceeași bucurie: 
r 'în această circumscripție 

electorală, candidat al Fron- 
,tulul Unității Socialiste pen
tru Marea Adunare Națio
nală este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Stat, căruia în
treaga Românie îi acordă dra
gostea cea mai caldă, stima 
profundă și înalta prețuire 
pentru activitatea neobosită 
desfășurată în fruntea Comi
tetului Central al partidului, 
în fruntea statului.

La aflarea veștii că albi vor 
vota conducătorii iubiți ai 
partidului și statului, mii de 
cetățeni — veni ți pentru a-și 
exercita dreptul și îndatori
rea de a alege reprezentanții 
în cel mai înalt for al puterii 
de stat și în consiliile popu
lare — așteptau în fa‘,a sec
ției de votare cu dorința de 
a-i întâmpina. saluta Și de a 
le exprima dragosiea. Se în
firipă discuții ca între tova
răși de muncă sau vecini, ori 
eunoscuți abia atunci, dar pe 
care — mai presus de bucu
riile sau preocupările cotidie
ne — îi leagă un țel comun, 
înălțător, acela de a-și vedea 
patria mereu mai înfloritoare. 

^. Vibranta cuvîntare rostită în 
urmă cu două zile de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la ma
rea adunare electorală de la 
Palatul Republicii continuă să • 
polarizeze glodurile oameni
lor, ca un ecou al generoase
lor simțăminte pe care mesa
jul secretarului general al 
C.C. al Partidului le-a stimu
lat în rîndurile milioanelor de 
cetățeni ai patriei.

Este ora 10. Apariția co
jea ne i de mașini este anun
țată printr-un freamăt entu
ziast. în care deslușești emo
ția întâlnirii cu conducătorii

Șl STATULUI 
dragi, mândria de a fi cetățean 
al României socialiste. Calde 
urale și puternice ovații în- 
tîmpină pe conducătorii parti
dului și statului în fața clă
dirii.

La această manifestare asis
tă cu Interes numeroși zia
riști români șl străini — co
respondenți permanent la 
București, trimiși speciali a! 
unor agenții de presă, coti
diene, societăți de radio și te
leviziune.

Mulțimea a alcătuit tin ade
vărat culoar viu, mărginit de 
tinere și tineri în costume na
ționale, fluturând buchete de 
garoafe roșii — flamuri trico
lore și stindardul partidului — 
culoar prin care se îndreaptă 
spre secția de votare tova
rășii : Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurar, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil. 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț. 
Maxim Berghianu, Constan
tin Drăgan, Janos Fazekas. 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Leonte Răi tu. Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu. Ștofar. Voitec. 
Petre Blajovid. Dumitru Că
liți, Emil Drâgănescu. Mihai 
Gere, Dumitru Pope, Dumitru 
Popescu. Mihai Dalea. Vasile 
Patilineț.

După ce au primit buleti
nele de vot, tovarăși: Nicolae 
Ceaușescu. Ioc. Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducători 
de partid și de stat au intrat 
în cabina de votare pentru 
a-și exercita acest drept cetă
țenesc, consfințit de legea 
electorală, de Constituția țării 
noastre. Pe buletinele pentru 
alegerile de deputați în con
siliile populare sînt înscrise 
și numele fraților Ion Râilea- 
nu, inginer metalurgist, și 
Radu Răileanu. lăcătuș la Uzi
nele „Republica", Constantin 
lordache, laminator, Dumitru 
Necuțescu, lăcătuș la aceeași 
uzină, și al gospodinei Elena 
Cazan, eunoscuți și prețuiți in 
întregul cartier.

La ieșirea din secția de vo
tare. alegătorii, și. alături de 
ei. sute de oameni ai muncii 
din cartier. înconjoară din 
nou, cu deosebită căldură, pe 
aceia cărora le-au încredințat 
destinele patriei noasre. ova
ționând pentru Partidul Co
munist Român și Republica 
Socialistă România. scandând 
numele secretar 
al C.C.
varășul
Zeci de brațe aruncă fiori în 
calea conducătorilor iubiți în 
timp ce bucuria și emoția 
strălucesc în ochii tuturor. 
Asistăm la o minunată expre-

lui general 
al partidului, to- 

Nicolae Ceaușescu.

POPORUL

proiecte frumoase

(Agerrres)

Pînâ la ora 21 în întreaga farâ s-au prezentat în fața urnelor pesta 13 280 000 
de cetățeni

DE LA COMISIA CENTRALA ELECTORALA

Azi, turneo decisă pent™ iefiiitiiarea fwiația «asălie

Nichifor Ligor sare 4,46 m 
la prăjinăCONCURSUL ATLETIC 

AL STUDENȚILOR BUCUREȘTENI
Este cam pretențios a de

numi un concurs local pe te- 
,FAZÂ“ ori 

co

Fotoi N. AUREL

ran acoperit! „I 
„ETAPA" a competiției 
răspunzătoare de talie repu
blicană. Aceasta deoarece în 
multe locuri nu sînt create 
toate condițiile pentru desfă
șurarea unui asemenea con
curs. De altfel, ținînd cont 
de argumente obiective, ca
lendarul competițiilor repu
blicane prevede pentru sezo
nul hibernal numai cîte o 
singură întrecere la seniori, 
juniori, studenți, echivalentă 
cu finala pe țară. Așadar, con
cursul ținut sîmbătă în sala 
„23 August" din Capitală și 
intitulat de inițiatorii săi i 
faza pe centrul universitar 
București a campionatelor re
publicane universitare de sa-

lă, vom prefera să-l conside
răm, mai simplu i concursul 
studenților bucureșteni.

în acest context, vom insista 
asupra rezultatelor săriturii cu 
prăjina, probă ce înregistrea
ză în actualul sezon un vizi
bil progres. In primele 60 de 
zile din 1969, aproape fiecare 
din săritorii fruntași și-a ega
lat sau îmbunătățit cifra ob
ținută în întreg anul trecut, 
ceea ce este de bun augur 
pentru viitorul sezon al com
petițiilor în aer liber. Media 
primelor 10 performanțe de 
sală este de 4,504 m, față de 
4,501 m în 1968, la această 
creștere contribuind substan
țial Și primii clasați de sîm-

Ad. IONESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

ALEXE fala urnei de vot.

Sofa Ileana
Ic-.el D~imbă

(Gc~.::nusre ta re?. • 2-a)

Pentru campionatele mondiale de tenis de masă de la 
Munchen (17—27 aprilie), biroul FJî-T M. a stabilit ca echipa 
feminină a României să fie alcătuită din Maria Alexandru, 
Eleonora Mihalca, Carmen Crișan și Viorica Ivan. Formația 
masculină va cuprinde trei jucători. Deocamdată titular este 
numai Șerban Doboși. Pentru locul secund figurează Silviu 
Dumitriu — în funcție de aprecierile antrer.oarei Qla Con-
stantinescu după turneul din Anglia. în orice caz, pentru i 
locul al treilea și eventual pentru cel de al doilea, astăzi, cu ! 
începere de la ora 9,30 va avea loc (în sala de la stadionul 
Republicii) un concurs de selecție unde au fost chemați opt 
jucători i Singeorgean, Naftali, Macovei, Apostu, Bobocică, 
Bildea, Ovanez, Teodor.

UPA o ampld, aprofundată, | 
sinceră și democratică con
fruntare de opinii asupra I 
prezentului și viitorului țârii, 
realizată de-a lungul campa- 

Ipaniei electorale, națiunea 
română a sâvîrșit ieri actul de mare for
ță politică al alegerilor, intr-o atmosfe- 

Irâ cu semnificație de adîncâ unitate 
moral-politică și de fierbinte entuziasm 
patriotic.

IPrir» votul sâu, poporul nostru și-a re
înnoit opțiunea sa fundamentală față de 
socialism și comunism.
Prin votul sâu, poporul nostru șî-a re

afirmat dragostea și atașamentul față de 
justețea politicii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, punct de pornire 
și boltd de sprijin a tuturor înfăptuirilor 
sale din acest sfert de veac.

Prin votul său, poporul nostru liber, su
veran și stâpîn al destinului propriu și-a 
afirmat demnitatea și voința sa, liberta
tea și responsabilitatea civică, bucuria 
pentru aceste cuceriri smulse prin sufe
rință și jertfire de-a lungul unei istorii 
aspre.

Prin votul sâu, poporul nostru s-a le
gat mai strins, cu toate energiile și vir
tuțile sale, sâ-și consolideze biruințele, 
sâ depășească unele lipsuri și greutăți 
concomitente unei perioade de renaș
tere, sâ convertească în prezent acele 
perspective de civilizcție modernă, pen
tru care Frontul Unității Socialiste l-a 
chemat sâ-și unifice o dată în plus ca
pacitățile și eforturile.

Prin votul său, poporul nostru, partici
pant la conducerea tuturor activităților 
statului și la opera de perfecționare a 
organizării sociale, și-a exprimat profun
da încredere în partid, recunoașterea 
unanimă a detașamentului comunist al 
țârii drept forță politică conducătoare a 
societății noastre.

Prin votul sâu, poporul a parafat din 
nou politica internă și cea externă a 
statului nostru în care își recunoaște 
interesele sale, ale socialismului și ale 
păcii, angajîndu-se cu fervoare sâ le 
urmeze, sâ le susțină, sâ le apere.

Prin votul sâu, poporul nostru s-a pro
nunțat ferm pentru dezvoltarea prieteniei 
și colaborării cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea mișcării comuniste St 
muncitorești internaționale, pentru cola- 

> cu toate țările, bazate pe o 
strictă fidelitate față de principiile 

• respectului 
independenței și suveranității, egalității 
în drepturi și neamestecului în treburile 

! interne, premise majore a!e înțelegerii 
dintre popoare, ale progresului econo
mic și social, aîe zidirii unei lumi elibe
rată de frică, neîncredere, amenințări și 
încordare, lume în care războiul să nu 
mai poată izgoni pacea.

Prin votul sâu, poporul nostru a con
sfințit câ toate realizările de pînâ acum, 
de ordin politic, economie, social și spi
ritual ti aparțin la fel ca munții, cîmpiife, 
apele și cerul vetrei sale, iar această sacră 
simțire este una și aceeași cu sacra ho- 
tărîre de a apăra edificiul socialist și 
drepturile sale intangibile de națiune in
dependentă și suverană, împotriva ori
cărei amenințări.

Prin votul său, poporul nostru, toate 
naționalitățile conlocuitoare, egale în 
drepturi, au făcut corp comun cu aleșii 
săi, cu Frontul Unității Socialiste, ridicînd 
un zid de conștiință și dragoste în jurul 
Partidului Comunist Român, Comitetului 
sâu Central, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tn cuvînfarea rostită la marea adunare 
electorală din Capitală, secretarul gene
ral al C.C. al partidului spunea : „Acest 
vot va afirma hotârîrea întregii noastre 
noțiuni de a merge neabătut înainte sub 
conducerea Partidului Comunist Român, 
în marele Front al Unității So
cialiste, spre desâvîrșirea grandio
sului edificiu al socialismului în 
patria noastră, spre îndeplinirea 
înaltelor idealuri de libertate, drep
tate socială și bunăstare pentru care au 
luptat generații de-a rîndul, spre deschi
derea drumului ce duce către viitorul de 
aur al omenirii —- societatea comunistă".

Prin votul său, poporul nostru a sem
nat acest nobil mesaj, transformînduri 
intr-un nepieritor memento.

i
I muncite 

bora re
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Relatările trimișilor
■aștri speciali la cam
pionatele mondiale de
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REPETIȚII GENERALE
ÎNAINTEA

DESCHIDERII

STAGIUNII

FOTBALISTICE

RAPID — STEAUA 
0—1 (0—0)

Peste 10.000 de spectatori 
au ținut să fie martori, sîm- 
bătă după-amiază, în Giulești, 
la „repetiția generală" a două 
dintre cele mai îndrăgite 
team-uri românești, care în
totdeauna au făcut din par
tida lor directă un adevărat 
„cap de afiș". Privit sub un
ghiul tradiției, meciul de 
sîmbătă a decepționat, neofe- 
rindu-ne acel cuantum tehnic 
și spectacular așteptat —

chiar și Înaintea începerii 
competițiilor oficiale — de la 
două NUME prestigioase ale 
fotbalului nostru. Anticipăm 
replica tehnicienilor celor 
două formații, care vor invoca 
circumstanța obiectivă a te
renului greu practicabil, dar 
opinia noastră este că. pe 
orice teren. IDEEA DE JOG 
iese la... suprafață sau măcar 
este detectabilă.

Trebuie să consemnăm că 
la Rapid a fost imposibil de

(Continuare tn pag. a 3-a)
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De la trimisul nostru special; NUȘA MUȘCELEANU

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI AU ÎNVINS DIN NOU

PE CSEPEL BUDAPESTA CU 3-0
BUDAPESTA 2, (prin telefon), 

în cea de-a doua întîlnire din
tre echipele CSEPEL și STEAUA, 
contînd pentru optimile de fi
nală ale „G.G.E." la volei mas
culin, formația bucureșteană a 
cîștigat ca și în prima partidă 
cu 3—0 (10, 12, 11), după un
joc de o modestă valoare spec
taculară. Beneficiind de galeria 
celor 1000 de susținători și evo- 
luînd, totodată, mai bine ca la 
București, voleibaliștii budapes- 
tani au opus o dîrză rezistență 
echipei Steaua.

începutul fiecărui set a apar
ținut formației Csepel, dar, în

final, voleibaliștii români, cu un 
blocaj superior, care a anihilat 
majoritatea acțiunilor de ataș 
ale tunarului Buzec și speculînd 
greșelile adversarilor, au reușit 
în cele din urmă să iasă învin
gători. S-au remarcat; Bartha 
și Poroșnicu de la învingători, 
Buzec și beckevari de la Gsepel. 
Partida a fost arbitrată corect 
de cuplul Lange și Schneider, 
ambii din R.D.G.

Voleibaliștii români se vor 
înapoia la București pe calea 
aerului, în cursul după-amiezii 
de luni.
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„CUPA DUNĂRII LA LUPTE LIBERE
la șl Nicolina Iași. Rezulta
tele : Dunărea Galați cu Pro
gresul Brăila 32,5 — 8,5 cu 
Nicolina Iași 28,5 — 12,5,
Progresul — Nicolina 27,5 — 
12,5. Dintre componenții celor 
trei echipe s-au remarcat i 
C. Ursu, O. Neicu (Dunărea), 
N. Potîrnichi, J. Dumitru 
(Progresul), N. Munteanu și 
E. Budu (Nicolina).

Sportivii rapidiști — împreună la vot
Calea Grivlței șl Gluleștlul, 

ca toate celelalte cartiere ale 
Capitalei, au cunoscut ieri o 
animație deosebită. Dis-de-di- 
mineață, ceferiștii au luat dru
mul circumscripțiilor electora
le pentru a-și ’da votul celor 
mai vrednici dintre el, can
didați! Frontului Unității So
cialiste.

In „citadela" sportivă a 
Grantulul, stadionul Giulești, 
un mare număr de sportivi de 
la Rapid ținuseră să dove
dească și de această dată spi
ritul de echipă care caracteri
zează clubul bucureștean. „Ne 
pregătim să mergem impreună 
la vot" — ne-au informat ei, 
ca și cum era de la sine în
țeles că aceasta trebuie să fie 
una — șl prima — dintre în-

Primul vot
Nici n-ai crede, la prima 

vedere, că această fată sfioa
să, mărunțică de stat, de o 
fragilitate vecină cu porțela
nul, este totuși o personalitate 
a lumii noastre sportive. Măr
turisește greu cite ceva și, ca 
gazetar, ești obligat să lupți 
cu timiditatea ei, pentru a 
afla că Mariana Goth, care 
abia a sărit peste pragul a 20 
de ani, reprezintă nu o spe
ranță, ci o certitudine a atle
tismului românesc. O certitu
dine bazată pe cifre elocven
te : 33 de recorduri ale țării 
depășite și egalate, 5 titluri de 
campioană ia junioare și se
nioare, o cunună balcanică de 
lauri, două medalii de bronz 
la campionatele europene pen
tru juniori de anul trecut de 
la Leipzig, cînd a realizat 
două valoroase recorduri: 11,6 
secunde pe 100 metri și 24,0 
secunde pe 200 metri, primul 
fiind performanța noastră ma
ximă atît la junioare cît și la 
senioare. Mariana vorbește 
liniștit, fără ostentație, răs
foind un caiet cu scoarțe groa
se, în care își face, zi de zi, 
cu grijă, însemnări. Trece de 
la o performanță la alta fi
resc, lăsînd pe seama reporte
rului o precizare însemnată : 
toate aceste victorii sînt reali
zate pe un spațiu de timp 
comprimat în mai puțin de 
3 ani de activitate sportivă!

Acum, în această dimineață 
de martie, la ceasul cînd prin 
gestul simplu al introducerii 
buletinului de vot în urnă, 
multiplicat de milioane de ori, 
poporul român își afirmă so
lidar, unit ca un bloc de gra
nit în jurul partidului, hotă- 
rîrea de a merge neabătut 
înainte pe drumul luminos al 
prosperității, al civilizației, in
dependenței și progresului, o 
fată sfioasă, puțin emoționată, 
lua parte la o adevărată pre
mieră în viața ei. Pe fila din 
caietul cu scoarțe groase erau 
notate, sus, cu tuș, doar cîte- 
va cuvinte: Azi, 2 Martie, vo
tez pentru prima oară.

Am întrebat-o cum privește 
acest vot al ei. M-a privit 
lung, o clipă descumpănită, și 
a răspuns :

— Votez, mai întii, pentru 
toate satisfacțiile și împlini
rile mele de pînă acum. Am 
simțit, la fiecare pas al vieții 
mele, ajutor și îndrumare, am 
avut condiții de pregătire, po
sibilități largi de afirmare. 
N-am fost niciodată singură, 
nu m-am zbătut în fața unor 
greutăți de neînvins. Numai 
așa am putut realiza perfor
manțe sportive, învățînd în 
același timp, pregătindu-mă 
să devin cetățean activ al țării 
mele. Sînt studentă la I.E.F.S. 
în anul II și sportivă frun
tașă. Am toate orizonturile 
larg deschise. Sînt conștientă 
de acest lucru și pentru ca 
toate speranțele mele să prin
dă viață votez azi cu dra
goste candidații Frontului 
Unității Socialiste.

Am urmărit-o cîteva clipe 
mai tîrziu cum se îndepărta 
pe aleea cu castani desfrunziți 
de la Centrul „23 August". Se 
grăbea pentru că îi promisese 
bunicii să voteze împreună.

Și nu vroia s-o facă să aș
tepte...

Calin ANTONESCU

INTERFERENȚĂ DE GÎNDURI Șl PREOCUPĂRI
Primăvara gîndurilor a în

locuit primăvara calendaristi
că și, într-o izbucnire incan
descentă, s-a risipit pe chipu
rile oamenilor, înmugurind ca 
o floare deschisă spre lumină. 
Liniștea dimineții a fost îm
prăștiată de glasurile pline 
de voioșia bucuriei împlinite 
ale miilor de cetățeni care se 
îndreptau, de la primele cea
suri, spre secțiile de votare, 
pentru a consfinți prin votul 
lor încrederea în politica 
partidului, pentru a îndeplini 
un drept sacru înscris în Con
stituția țării — exercitarea 
dreptului de vot.

...Printre oamenii aflați la 
centrul de votare îl recunosc pe 
CORNEL OROS, component al 
echipei de volei Dinamo. în 
clipa Cînd a introdus buleti
nele In urnă, chipul lui iradia 
de satisfacția datoriei împli

trebările presupuse a le fi 
adresate. Printre cei ce aștep
tau să pornească spre circum
scripție, un tînăr înalt părea a 
fi cel mai nerăbdător : volei
balistul Victor Cătălin, care 
își explică nerăbdarea : „Pen
tru mine evenimentul are o 
importantă deosebită. Mă pre
zint pentru prima oară în 
fata urnei șl, trebuie să re
cunosc, incerc o oarecare emo
ție, dar, pe de altă parte, îmi 
dau seama că am devenit un 
om matur, care ia parte activă 
la'treburile obștei. Sînt min- 
dru... îmi dau, însă, seama că 
va trebui să depun și mai 
multe eforturi pentru a-mi 
perfecționa continuu măiestria 
sportivă și pregătirea profe
sională, astfel incit să răsplă
tesc încrederea ce mi-a fost 
acordată cînd am fost selec
ționat in echipa națională de 
tineret, să-mi arăt astfel re
cunoștința pentru condițiile 
create in vederea continuării 
studiilor, după terminarea 
școlii profesionale. Acum ur
mez cursurile liceului Ia seral, 
în clasa a IX-a“.

In jurul nostru, cercul s-a 
lărgit... Handbalista Petruța 
Băicoianu s-a anunțat și ea 
printre cei care anul acesta 
urmau să-și dea pentru pri
ma oară votul. Era mai pu
țin emoționată, mai veselă ca 
oricînd: „Vreau ca primul 
meu vot să fie urmat de re
zultate mult mai bune in spor
tul îndrăgit, atit la echipa 
mea, Rapid, cît și la lotul na
țional, din care fac parte im
preună cu colega de club

Fa centrul nr. 47. în așteptarea votului (de la dreapta la stingă): Vasile Burlacu, Antoaneta 
Oțelea, Iosif lacob (in fața lui se află micuțul Leonard Oțetea), Aurica Burlacu ți Ileana Stîngu 

DIALOGURI LA UN CENTRU DE VOTARE
Locuim în același cartier al 

Capitalei 1 Balta Albă. Era, 
deci, firesc să ne întîlnim du
minică dimineață la secția de 
votare. Acolo unde fluxul con
tinuu al cetățenilor spre urne 
dovedea — și el — adeziunea 
tuturor la înțeleaptă politică 
a partidului, acolo unde se pu
tea materializa, din nou, prin 
votul acordat cu încredere re
prezentanților Frontului Uni
tății Socialiste, prinosul de re
cunoștință al cetățenilor pa
triei pentru nesfîrșitul șir de 
înfăptuiri ale acestor ani, 
pentru tot ceea ce statul nos
tru socialist a creat — ma
terial și spiritual — în înflori- 
toarea Românie.

Așadar, ne-am întîlnit la 
secția de votare nr. 47 pentru 
a ne da votul candidaților MI- 
tiade Mihai Atanasiu (Consi
liul popular al sectorului 4), 
Iulian Crișan (Consiliul popu
lar al municipiului Bucu
rești) și acad. Șerban Țiței ca 
(Marea Adunare Națională). 
După Ce ne-am îndeplinit 
înalta îndatorire, am început 
să discutăm. Subiectele au 
variat între extremele „ce am 
realizat" și „ce ne dorim pen
tru viitor".

Maestrul sportului Ștefan 
Stîngu, revenit în țară cu 
două zile în urmă de la Ca
sablanca, și-a consolidat în 
acești ani familia. A apărut, 
cu mai puțin de doi ani In 

nite. încercarea de a-1 aborda 
pe Cornel într-o discuție nu a 
fost prea grea, pentru că-i cu
noșteam volubilitatea. De fapt, 
a fost o discuție monologată, 
pentru că el simțea nevoia 
unei destăinuiri s „Sint mul
țumit. Nu am certitudinea că 
aceste cuvinte pot exprima 
totul, dar mă simt intrat mai 
adine în viața socială acum 
cînd mi-am exercitat, pentru 
prima oară, dreptul de vot. 
Să fiu sincer: am avut emoții. 
Atunci cind am văzut alături 
de mine atîția oameni, virst- 
nici și tineri, m-am simțit mai 
puternic.Dacă ați ști ce sen
timent de mîndrie te cuprinde 
cînd vezi această unitate în
tre toți cetățenii. A fost un 
prilej de rememorare și, tot
odată, de privire spre viitor. 
Îmi place voleiul, joc la Di
namo, am fost selecționat și 

Maria Buzaș. Mă voi strădui 
din răsputeri să împlinesc a- 
cest deziderat".

Acordindu-i o deosebită im
portanță faptului că se 
afla la al doilea vot, vo
leibalista Marta Szekely a ți
nut să nu lipsească din dis
cuție. „Sportul pe care l-am 
practicat și-l practic mi-a dat 
multe satisfacții și m-a făcut 
să înțeleg și să apreciez grija 
de care ne bucurăm not spor
tivii. din partea conducerii de 
partid și de stat. Aș dori ca 
votul meu. pe care il acord 
fără nici un tel de șovăială 
candidaților Frontului Unității 
Socialiste, să poarte in el me
sajul gratitudinii mele pentru 
condițiile din ce in ce mai 
bune care ne sint puse la dis
poziție. Ca jucătoare a echipei 
Rapid, doresc clubului meu, 
ale cărui culori le voi apăra 
cu și mai multă ardoare, un 
nou titlu național, iar repre
zentativei țării — mari suc
cese. Ca titulară a naționalei, 
mă voi pregăti cu sirguință 
sporită, punind talentul și vo
ința dc care sînt capabilă ală
turi de eforturile celorlalte 
coechipiere, pentru ridicarea 
voleiului nostru feminin spre 
fruntea ierarhiei. De aseme
nea, vreau să obțin rezultate 
bune și la învățătură, ca stu
dentă in anul II la Institutul 
de Educație Fizică și Sport".

Momente de sinceritate, an
gajamente ferme, cu prilejul 
unuia dintre cele mai de sea
mă evenimente : alegerile.

Aurelian BREBEANU 

urmă, „un nimb' al fericirii" 
(Cătălin), despre care econo
mista Ileana Stîngu spune că 
va deveni un luptător mai 
bun decît tatăl său, iar Ște
fan susține sus și tare că-i 
va lua locul lui... Creiniceanu 
în echipa de fotbal Steaua. 
Este, se pare, singura diver
gență în familie... Cu un an 
în urmă au primit casă nouă, 
la fel ca și Oțelea, Burlacu, 
lacob și atîția alți sportivi.

— Mîine încep la Mar del 
Plata campionatele mondiale. 
Aș fi vrut să fiu acolo, dar 
meniscul n-a rezistat la ul
timul antrenament cu Mar- 
tinescu. Voi încerca să-mi în
deplinesc dorința cuceririi 
unei medalii la „europenele" 
de la Moder.a. Am însă con
vingerea că în Argentina 
luptătorii vor cîștiga noi ga
loane pentru sportul româ
nesc. Berceanu, Baciu, Marti- 
nescu — la greco-romane și 
Coman — la libere pot cu si
guranță să obțină medalii, 
poate chiar și de aur.

Lingă Ștefan Stîngu se a- 
flă doi maeștri emeriți ai spor
tului ! Antoaneta și Cornel 
Oțelea. Cornel — selecționat 
în echipa națională de hand

bal — pleacă luni (n.a. as
tăzi) la Paris. Ii explică soției 
(Leonard, puștiul de 4 ară, 
este și el atent) ce misiune 
și-au asumat:

„Trebuie să cîștigăm pri
mul loc în acest turneu! Prin
cipalele contracandidate sint 

în lotul național. Oare am 
dat totul ? Cu siguranță că 
nu. Sînt convins insă că pot 
și mai mult. Fără îndoială că 
pot și mai mult. Nu vreau să-i 
dezamăgesc pe cei care cred 
în mine. Mai ales de acum 
înainte. Doar azi a fost o zi 
mare pentru mine..."

In mijlocul cetățenilor, un 
alt sportiv cunoscut, MARCEL 
ROȘGA, medaliatul cu argint 
în proba de pistol viteză la 
Olimpiada mexicană Omul 
obișnuit a-și stăpîni tresări
rile interioare și a urmări cu 
calm succedarea rapidă a țin
telor era vizibil emoționat, 
deși nu se afla pentru prima 
oară în fața urnei. Tremurul 
glasului nu l-a părăsit nici o 
clipă i „Deși sînt aureolat de 
o performanță remarcabilă la 
Olimpiadă, voi încerca totul

C E I D
La ora cinci dimineața 

punct, toate ferestrele căminu
lui din Dealul Spirii erau ilu
minate puternic. O leacă de 
forfotă prin dormitoarele spa
țioase și, un minut mai tîrziu. 
dinspre sala de dușuri se aud 
glasuri vesele, tinerești. Sînt 
atleții. voleibaliștii — sporti
vii studenți ai Institutului de 
educație fizică și sport care 
au ținut, în această zi de săr
bătoare, să fie primii in fața 
urnelor. Acum este ora 5.30 
și coloana „căminiștilor" se în
dreaptă voioasă spre secția de 
votare „Ion Creangă". Atleții 
Mircea Neamțu (campion na
țional pe anul 1968 la 800 m). 
Constantin Rizon și alți tineri 
studenți încearcă emoțiile în- 
tîiului vot.

Pentru prima oară votează 
și grupul de 80 de fete care, 
tot la această oră matinală, a 
pornit de la căminul I.E.F.S. 
„Kogălniceanu" spre secția de 
votare nr. 3 „Gheorghe Lazăr". 
Răcoarea dimineții sau emoția 
le-au îmbujorat fețele ?

— Cit este ceasul ? întreabă 
voleibalista Doina Popescu.

— Șase fără zece.
— Să nu ne-o ia înainte bă

ieții !...
★

La secția de votare „13 De
cembrie" a sectorului 7, pe o 
stradă din vecinătatea Cișmi- 
giului, mai mulți tineri fotba
liști. Printre ei : Tătaru II, O- 
nisie-junior și Manea de la 
Steaua. Votează, de asemenea, 
pentru prima oară. Și tot prin
tre primii !

reprezentativele Cehoslovaciei 
și R. F. a Germaniei, dar am 
încrederea fermă că echipa 
noastră le va întrece, de alt
fel ca și pe acelea ale Fran
ței și Spaniei".

Antoaneta ar avea și ea 
să-i spună ceva soțului. Lu
crul i se pare însă mărunt 
și-l trece cu vederea. Nouă 
ni l-a spus cronicarul de hand
bal al ziarului: reintrînd (după 
o absență de cîteva luni) în 
echipa Progresul, a marcat în 
jocul disputat sîmbătă 6 go
luri !

Vasile Burlacu, de obicei 
bun sprinter, își deapănă a- 
cum alene dorințele. Privește 
în ochii soției sale Aurica 
(inginer la M.T.A.N.A., fostă 
atletă) și ne spune :

— Poate că anul acesta satț^ 
la anul vom avea și noi un 
copil. Ne dorim un băiat. L-aș 
face tot ciclist... Vreau însă 
să-i las ca moștenire în spor
tul cu pedale un nume cu re
zonantă, să aibă un stimulent 
în întrecerea cu el însuși. De 
aceea. îmi pun toate speran
țele în acești ani care urmea
ză Cu condițiile tot mai bune 
ce ni se oferă pentru desăvîr- 
șirea măiestriei sportive, cred 
că voi reuși să realizez lu
cruri de seamă în marile con
fruntări internaționale. Simt 
că am datoria — nu numai 
față de mine — să fac acest 
lucru".

Hristache NAUM 

pentru ca valoarea mea să 
crească continuu. Pe linie pro
fesională. a? dori ca actorul 
să-l egaleze pe sportiv. Aceas
tă zi mi-a oferit încă o dată 
prilejul de a arăta nemărgi
nita încredere în partid, de a 
contribui cu votul meu la 
măreața operă de desăvîrșire 
a construcției socialiste'.

Doi oameni, doi sportivi, doi 
cetățeni. O interferență de gîn- 
duri și preocupări. Fiecare se 
Intîlnește cu celălalt în dorin
ța de a participa mai activ 
la treburile țării, de a contri
bui, atît pe plan profesional 
cît și pe cel sportiv la opera 
de edificare socialistă a pa
triei noastre.

Emanuel FÂNTANEANU

I N T I I
In holul secției de votare 

„Gheorghe Lazăr", studentele 
de la I.E.F.S. zăbovesc mai 
mult Sînt lăudate de către 
gazde pentru ținuta lor fru
moasă, pentru faptul că au 
venit la prima oră. Sportivele 
răspund că era de datoria lor 
să procedeze așa, că ar fi venit 
și mai devreme, dacă era po
sibil, candidatul pentru Marea 
Adunare Națională în această 
circumscripție electorală (Co- 
trocenl — București) fiindu-le 
foarte cunoscut: prof. dr. do
cent JEAN LIVESCU, rectorul 
Universității București.

Cunoscută le este și candi
data din această circumscrip
ție electorală municipală : 
Coca Andronescn. Și, ca do
vadă. atleta Viorica Gabor, 
baschetbalista Floarea Tranda
fir ș! celelalte fete se întrețin 
vesele cu tînăra actriță. Pe 
coridorul din fața cancelariei, 
un grup al ansamblului „Pe- 
rinița" evoluează cu cîntece șl 
dansuri în fața entuziaștilor 
alegători. Entuziaști pentru că 
votul lor aduce în Marele Sfat 
al țării șl în consiliile popu
lare pe cei mal buni fii ai 
patriei, pe cei mai vrednici, pe 
cei mai gospodari.

Vasile TOFAN

Bilanț bogat- 
proiecte frumoase

(Urmare din pag. 1)

— Pentru mine — ne spu
ne Ionel — acești patru ani 
au fost bogați în aur. La 
Montreal am cîștigat titlul de 
campioni mondiali pe echipe, 
iar la Ciudad de Mexico, după 
cum se știe, am devenit cam
pion olimpic. în viața de toate 
zilele, am avut și alte satis
facții. După cum spunea Ilea
na, am intrat la I.E.F.S. Sint 
student în anul I.

— Care vă sînt proiectele 7
— Mîine (n.r. — azi) —măr

turisește campionul olimpic — 
ne vom muta într-o nouă lo
cuință. Ne dorim un copil. 
Vrem să trecem cu bine atît 
examenele de la Institut cit 
și cele sportive. Săptămina 
viitoare vom începe asalturile, 
atît băieții cît și fetele, pen
tru „Cupa campionilor euro
peni". Vor urma campionatele 
mondiale din Cuba. Avem o 
poziție fruntașă în scrima 
mondială și vrem s-o păstrăm. 
Dorim ca fetele să urce pe 
treapta cea mai inaltâ a po
diumului. Ne vom strădui să 
avem o comportare cît mai 
bună, pe măsura excelentelor 
condiții ce ne-au fost puse la 
dispoziție de a învăța și prac
tica sportul. Sîntem animați 
de dorința de a răsplăti cu 
performanțe mari grija cu 
care sportivii țării sînt încon
jurați. Sub impulsul acestor 
ginduri pline de recunoștință, 
ne-am dat votul nostru candi
daților Frontului Unității So
cialiste, încrezători în ziua de 
mîine.

BEIAIARI DE PE CUPRINSUL ȚARII
TIMIȘOARA

Diș-de-dimineață, dinspre 
cartierul studențesc au pornit 
spre secția de votare nr. 14, 
din str. Pestalozzi, grupe de 
sute de tineri, dominate de o 
voioșie caracteristică. Sînt stu
denți ai centrului universitar 
bănățean. Pentru prima dată 
au votat, cu emoție, dar și cu 
mîndria oricărui cetățean che
mat să participe la treburile 
țării, Maria Dobrogeanu, Doi
na Gheciov, Iosif Sipoș (volei), 
Mihai Suciu (rugby), Liciu 
Calcș, Gh. Cîmpeanu (bas
chet). Alături de ei au mai 
fost prezenți Iolanda Rigo, 
maestra sportului Anca Lu- 
creția și Iolanda Benko, com
ponente ale echipei naționale 
de handbal, Eduard Priesz, 
Florin Ionică, Gabriel Leonte, 
Eduard Volman și alții. In 
drum spre Anina, unde vor 
juca partida de „Cupă" cu 
Minerul, fotbaliștii de la Po
litehnica Iași s-au oprit la Ti
mișoara. Ei au ales secția de 
votare nr. 59, situată la clubul 
sportiv Politehnica.

PETRE ARCAN 
coresp. principal

POIANA BRAȘOV
Secția de votare nr. 1 din 

Poiana Brașov, aflată la com
plexul Ruia, a primit ca oas
peți și numeroși sportivi dintre 
care unii au votat pentru pri
ma oară, cu emoția firească 
fiecărui debut. Printre aceștia 
și proaspătul campion națio
nal la sărituri de la trambu
lină, D. Lupu.

Consiliul Județean pentru 
educație fizică și sport Ga
lați a organizat cea de-a V-a 
ediție a „Cupei Dunării" la 
lupte libere. La întrecerile 
desfășurate în sala clubului 
Dunărea din Galați au parti
cipat formațiile , Progresul 
Brăila, Nicolina Iași și Dună
rea Galați. Luptătorii gălățeni, 
mai bine pregătiți si avînd o 
maj mare experiență de con
curs și-au învins adversarii la 
scoruri concludente și au cu
cerit trofeul pus în Joc. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat în ordine, Progresul Brăi-

Azi, campionatul 
național de sărituri 

pentru juniori
Astăzi dimineață, trambu

lina mijlocie din Poiana Bra
șov găzduiește campionatul 
național de sărituri pentru ju
niori. In afara săritorilor din 
Brașov, Miercurea Ciuc și O- 
dorhei, vor lua parte și opt 
sportivi din Bulgaria, Iugosla
via și Cehoslovacia, invitați 
de federația noastră de specia
litate.

Concursul utletic
ol studenților bucureșteni

(Urmare din pag. 1)

bată, studenții Ligor, Cărăian 
și Coman. Iată de altfel lista 
celor 10 performeri, cu rezul
tatul din anul precedent în 
paranteză : D. Piștalu 5.01 
(5,00), P. Astafei 5,00 (5,01), 
Cr. Ivan 4,80 (4,80), N. Ligor 
4,46 (4,40), E. Simionescu 4,40 
(4,3.5). Gh. Cligor 4,40 (4,45), 
M. Voinea 4.37 (4,20), Gh. Că
răian 4,35 (3,80), FI. Coman 
4,15 (4,00), Ad. Dinu 4.10 (3,90).

Dintre celelalte probe, vom 
acorda atenție triplusaltului. și 
pentru faptul că pe locul în- 
tîi s-a situat un săritor de 
înălțime (Romulus Moise), dar 
în special datorită atletului 
clasat pe locul 4. Pare ciudat 
că ne oprim asupra unei po
ziții de mijloc, ocupată în- 
tr-un clasament destul de mo
dest. dar o facem întrueît 
sportivul la care ne referim, 
Emil Botez, este specialist la ... 
3000 metri obstacole (9 :07,0 — 
al patrulea performer al țării 
în 1968) ! în ultimii ani, prea 
puțini alergători (fie și din 
rîndul sprinterilor) se încu
metă să concureze la sărituri, 
lucru pe care nu se sfiau 
cîndva să-l facă Moina, Stoi- 
chițescu sau Wiesenmayer. 
Avem deci motive să aplau
dăm încercarea lui Em. Botez, 
chiar dacă a măsurat numai 
13,38 m.

Rezultate tehnice: BARBATI 
— 50 m: C. Rizon (I.E.F.S) 
5,9, D. Cristu (Pol.) 6,1 ; 50 
mg : H. Cernescu (I.E.F.S.) 6,9, 
FI. Drăguleț (I.E.F.S.) 7,0 ; 
înălțime: M. Mitilecis (I.E.F.S.) 
1,95, R. Moise (I.E.F.S.) 1,85, 
I. Stănescu (Univ.) 1,80 ; lun
gime : V. Jurcă (Univ.) 7,22, 
M. Georgescu (I.E.F.S.) 6,86 
H.C. — M. Zaharia (Rapid) 
7,35; triplu i R. Moise

Prin fața urnei au trecut 
apoi și alți campioni schiori 
care tot pentru prima oară își 
exercitau acest drept cetățe
nesc : V. Papuc (Suceava), Gh. 
Gimiță, N. Dudu, N. Cristo- 
loveanu. Vilma Bbgozi (Bra
șov).

De asemenea, au votat la 
Poiana o serie de antrenori 
de schi și activiști ai comisiei 
județene de schi.

La secția de votare nr. 38 
din Brașov l-am întîlnit pe 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Ferariu, împreună 
cu familia. După depunerea 
buletinelor în urnă, cunoscu
tul voleibalist brașovean a ți
nut să ne declare următoare
le : „Am dat cu afecțiune și 
sinceritate votul meu candi
daților Frontului Unității So
cialiste, pentru fericirea între
gului nostru popor, condus cu 
înțelepciune de Partidul Co
munist Român".

C. GRUIA 
coresp. principal

CRAIOVA
Alături de ceilalți cetățeni 

ai orașului, sportivii craioveni 
au trecut azi prin fața urnelor 
de vot. Am zărit sportivi 
ai cluburilor Universitatea și 
Electroputere, dar atenția ne-a 
fost reținută de speranțele fot
balului craiovean, membri ai 
primului lot ai Universității, 
care s-au prezentat la vot pen
tru prima dată t Tană, Nicu- 
lescu, Bălan, Zdrăilă, Tacoi, 
Oprea.

ȘT. GURGUI — coresp. 
principal

V. ȘTEFANESCU — coresp.

GRIVIfA ROȘIE Șl STEAUA
IN FINALA .1CUPEI DE lARNĂ'S

Rezultatele meciurilor din 
„Gupa de Iarnă" și din „Gupa 
Tinereții" i Grivița Roșie — 
Dinamo 8—6 (0—3) ; Steaua
— Constructorul 9—6 (6—3) ț 
Progresul — Olimpia 6—6 
(3—3); Gloria — Politehnica
6— 0 (3—0) | Lotul de juniori
— Construcții 9—3 (în „Supa 
Tinereții").

Ultimele meciuri din aceste 
două cupe se vor disputa 
după următorul program 1 
Gloria — Progresul, marți
4.111 la ora 16,30 pe terenul 
Constructorul (pentru locurile 
5—6) j Olimpia — Politehnica, 
miercuri 5.III la ora 16,30 pe 
terenul Olimpia (locurile
7— 8) ; Dinamo — Construc
torul, miercuri 5.III la ora 15 
pe terenul Constructorul II 
(locurile 3—4) ; Steaua — 
Grivița Roșie, miercuri 5.III 
la ora 16,30 pe terenul Cons
tructorul II (locurile 1—2) i 
Rapid — Construcții (în 
„Cupa Tinereții"), miercuri .
5.111 la ora 16,30 pe terenul' 
Constructorul III.

14,11 ; greutate : I. Ciocănescu 
(I.E.F.S.) 14,40; FEMEI —
50 m: Ruxandra Marinescu 
(Univ.) 6,6; Mariâ Lazăr 
(I.E.F.S.) 6,9; 50 mg: Edith 
Schall (I.E.F.S.) 7,8 ; lungime ! 
Edith Schall 5,22 ; înălțime j 
Doina Munteanu (I.E.F.S.) 1,55; 
greutate: Elena Lefter 13,05, 
Ștefanla Pînzaru 12,26 (ambele 
de la I.E.F.S.).

CAMPIONATELE REPU
BLICANE UNIVERSITARE 
DE SALA SE VOR DESFĂ
ȘURA LA BUCUREȘTI, ÎN 
ZILELE DE 15—16 MARTIE.

Astăzi la orele 17,30 
în Sala Dalles
Consiliul Național pen

tru Educație Fizică și 
Sport, în colaborare cu 
Universitatea populară Bu
curești, continuă seria ex
punerilor în sala Dalles, 
astăzi la ora 17,30 cu te
ma „SPORTUL ȘI INTER- 
RELAȚIILE LUI CU ȘTI
INȚELE EXACTE" pe oare 
o va susține prof. dr. do
cent Adrian Ionescu. Ur
mează o gală de filme.

TG. MUREȘ
Intr-o atmosferă de sărbă

toare, de mare însuflețire, 
sportivii din orașul nostru s-au 
prezentat, încă din primele 
ore ale dimineții, în fața ur
nelor pentru a-și da cu încre
dere votul candidaților Fron
tului Unității Socialiste.

Astfel, la secția de votare 
nr. 7 au fost prezenți soții 
Margareta și Tiberiu Szema- 
ni. maeștri emeriti ai spor
tului la popice și com- 
ponenții echipelor Voința, 
care activează în cam
pionatul republican. De notat 
faptul că foarte mulți dintre 
sportivii acestor echipe au vo
tat pentru prima oară, cum a 
fost cazul Elisabetei Balog, 
Măriei Balo, Măriei Fbkovi, 
Erikăi Sas, Măriei Todea. Iri- 
nel Tovessi și altera.

La secția de votare nr. 6 
l-am întîlnit pe maestrul eme
rit al sportului Tiberiu Bone, 
antrenorul echipei A.S.A. Tg. 
Mureș. La o altă secție de vo
tare, nr. 40, a fost prezent și 
fotbalistul Eduard Lucaci, 
component al echipei A.S.A., 
selecționat totodată în lotul 
național de tineret pentru me
ciul cu Italia.

Foarte mulți sportivi care 
locuiesc în noul cartier din 
apropierea Aleii Garpați au 
votat în cadrul secțiilor nr. 16 
și 17. Aici am avut prilejul 
să-i întii nesc pe maestrul spor
tului la aeromodelism Otto 
Hinz, pe fotbaliștii Raksi. So- 
lyom, Siko, Tîmpănaru, Szako 
și Dodu, toți de la A.S.A. 
ION l?AUȘ, coresp. principal
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VINERI oni fost Io meci. N-a fost un med 
obișnuîf. Am văzut, pur și simplu, meciul 
din paginile ziarului italian „Stampa", 

retransmis pentru „Sportul*.
Care a fost subiectul meciului de pe „Stam

pa" î
Unul «ingur t Antrenorul. Meciul a debutat, 

după cum știți, cu un atac furibund al scriitoru
lui Vasco Pratolini, care, după ce a surprins 
foarte bine unele tare ale fotbalului italian, a 
rostit o veritabilă diatribă la adresa celor mai 
populari antrenori ai peninsulei, considerîndu-i 
niște „majuri" care „au învățat diferite noțiuni 
tehnice în cariera lor de jucători mediocri" și 
pe care „îi interesează, în primul ripd, rezulta
tul". Ofensiva scriitorului a fost susținută apoi 
de profesorul Berberi- 
Squarotti și de actorul 
Scaccia.

Atacurile tripletei Prato- 
lini-Berberi-Scaccia amenin
țau să zdrobească orice 
rezistentă, dar, pe neaș
teptate, a venit, contraatacul fotbaliștilor 
Depetrini, Rava și Elena (n.r. primii doi au 
jucat contra României, acum 30 de ani). în cî- 
leva cuvinte, cei trei fotbaliști bătrîni au ară
tat că meseria de antrenor (fotbal, în special) 
este o meserie crîncend, în care așa-zisul „mag" 
e obligat transforma o colibă într-un zgî- 
rie-nori", să convingă 20 de tineri sănătoși că 
anii cei mai frumoși trebuie petrecufi în chiliile 
cantonamentului, în sfîrșit, sâ nu asculte — 
atunci cînd alcătuiește echipa — de cel care 
îl plătește și, după aceste veritabile munci 
hercuîeane, să se purifice, în mijlocul zăpezilor 
de pe Kilimandjaro, primind demn și împăcat 
cu sine însuși, toate criticile, inclusiv pe cele 
injuste.

Am reprodus în rezumat meciul de pe 
„Stampa* ffirâ intenția de a contesta arbitrajul 
crainicului reporter. Mi-aș Îngădui, totuși, să 
răspund cu litere verzale la prima întrebare : 

ANTRENORUL ESTE FIGURA CENTRALA A 
UNEI ECHIPE, indiferent dacă este sau nu mag. 
(La urma-urmei, magul este o biată metaforă 
pe care și-au permis-o cronicarii de fotbal).

O echipă de fotbal este oglinda antrenoru
lui său. O mare echipă de fotbal a avut întot
deauna In fruntea ei o mare personalitate. Vit
torio Pozzo, primul mag al fotbalului italian a 
dus la victorie, de două ori consecutiv, squadra 
azzurra. La Berna, în Î954, cel care a învins nu 
a fost Fritz Walter, ci Sepp Herberger. World 
cup-manii lui Bobby Moore sînt, în fond, cglin.

LINDA
REPETIȚII GENERALE

da perfecta a tenacelui Alf Ramsey. Ce s-ar fi 
fâcut canzonettiștii lui Inter fârâ bagheta de 
fier a lui H. H. ?

ANTRENORUL ESTE FIGURA CENTRALA A 
UNEI ECHIPE. Acolo unde oceas‘â axiomă con
tinuă să se mențină în faza de deziderat, victo
ria își întîrzie apariția în anticamera unor teo
retizări pseudo-pedagogice.

loon CHIRI LA

P.S. Apropo de „mag*. în ziua In care Ma** 
Busby o anunjat că părăsește Mc-chester Uni
ted, Stiles a exclcmat: „Nu cred I Simt că mi 
se taie picioarele !“ Nu știu cccă Mc" Busby 
a fost un mag. dar reacția lui Stiles cel rău e 
de domeniul magiei.

I

U.E.F.A. ’69: ÎNDREPTAR ORGANIZATORIC
DIOANE DIN 18 ORAȘE I

RAL" AL DELEGAȚIILOR PARTICIPANTE B MECIURILE SE VOR DESFĂȘURĂ RE 1» STA-
■ DATELE TURNEULUI: 17—27 MAI B HOTELUL ASTORIA DIN LEIPZIG — .CARTIERUL GELE-

t
Aceștia sînt cei 17 juniori de care sînt legate sperar4ele noast~e pentru eee ie c 22-t 

ediție a turneului U.E.F.A. Din cei aliniați tn imagine, antrenorul Ghtoipke Ole ae ev decadr 
asupra „ll“-lui care va intra pe teren la 17 mai, in primul joc al tarnadM— Pteă ataecă. tuă. 
turneul de la Cannes va constitui o bună verificare a potențiahdui lotului nsn:-- zs

Foto: VASILE BAGKAC

străduit sâ practice un fo»- 
bal bun. Partida a avut două 
aspecte i In prima parte pe
troliștii au controlat jocul și 
au deschis scorul prin Pavlo- 
vid (min. 24); după pauză, 
pîteștenil (In urma modifică
rilor făcute în formație) au 
pus rtăpînire pe Joc și au ega
lat siruația de pe tabela de 
marcaj. Celelalte goluri au 
fost marcate de Grozea (min. 
51) pentru Petrolul, Dobrin 
(min. 58) și Radu (min.x 80) 

F. O. Argeș.
A. VXASCEANU, 
ccresp. principal

OLIMPIA ORADEA — PO- 
LîTEHNICA TIMIȘOARA 

1—0 (1—0)
Jocrf a fost vioi, cu multe 

faze de fotbal de bună cali
tate. Unicul gol a fost înscris 
de Benofik In min. 45.

ILIE GHIȘ.A. 
coresp. principal

U.TA—VAGONUL ARAD 
1_3 (1—1) I

Amicalul dintre cele do-uă 
fer-mau: arădene a oferit un 
țoc ucteresant. Dovedind mat 
m-_'.tă eficacitate. Vagonul a 
obtnut v-.ctcria cu scorul de 
3—L Golurile au fost reali
tate de Amețehi. Adam. Cza- 
ka 'artogcl) pentru Vagon’jl, 
Șcbjopc pentru U.T A

ȘT. IACOB, 
coresp. prtndpal

C N1AMO BACĂU — CHI
MIA SUCEAVA 3—3 (2—2)

Soee««eii an const-t—t un 
bun partener de ar.trer^mer.*. 
pettru locaisâci In prima re
priză ei au y-icat de la egal 
Ia egai gi în anumite perioade 
an * sorg-nat. Partea a doua 
a ir^lnîrn a aparpnu: bAcâ- 
vazuJcr Au marcat: D. Ere 
(Baa. lOt Demnrovschi (mm. 
425. Vătafu (min. 47) pentru 
IXnaaax Roșu (min. 23ț. Nim- 
wesLer IV (mm. 28. autopol) 
V P.cșu (mm. 8?) pentru Chi-

CUPEI ROMÂNIEI”
• cthdl Gjmr-»tc<Ksui se dispută marți

Galați—Vago-
— la centru.

în deschidere i Știința Ba
cău (divizia C, fruntașa se
riei a III-e) — Dinamo Bacău 
(tineret) 1—1 (0—0).

ILIE IANCU 
coresp. principal

METALUL TR. SEVERIN ■
JIUL PETROȘENI 0—1 

(0-1)
Ambele echipe și-au 1

cneiat pregătirile în vederea 
i «turului cu un joc frumos, 
In duda terenului impracti
cabil. Unicul gol a fost mar
cat de Libardi, care a trans
format un 11 m.

GH.

în-

MANAFU 
coresp.

TIMIȘOA-PROGRESUL
RA — POLITEHNICA IAȘI 

0—2 (0—2)
Joc aplaudat tn prima re

priză. clnd studenții ieșeni au 
marcat cele două goluri. Au
torii 
(min. 
afara
(min.
întreaga apărare, inclusiv por
terul.

golurilor i Lupulescu 
22) dintr-un șut din 

careului și Deleanu 
25) — care a driblat

G. CREȚU 
coresp.

Cea mai importantă compe
tiție fotbalistică europeană 
destinată echipelor de juniori, 
Turneul U.E.F.A., se 
ora prezentă în etapa 

_J premergătoare celui 
r " XXII-lea start final, 

mat pentru stmbăta „de mij
loc" a lunii mai, în R.D.G„ la 
Leipzig...

întrecerea care de-a lungul 
anilor a adunat pe gazoane 
cele mai bune produse ale 
tineretului soccerului conti
nental, oferind galoanele con
sacrării unor nume — pe a- 
tunci — încă anonime — ne 
gîndim la englezul Greaves, la 
maghiarul Albert, la cehul Ge
leta, la românii Mateianu 
sau Dumitriu, la belgianul Ni
colay — și-a cîștigat treptat 
unanima prețuire a cercurilor 
fotbalistice europene, devenind 
un veritabil campionat de ju
niori al

Anul 
găzdui populara competiție 
fotbalistică revine R.D. Ger
mane, țară care a făcut încă 
de pe acum cunoscute opiniei 
publice hotărîrile sale cele 
mai importante cuprinse în 
sfera sistemului de organizare 
a turneului.

Astfel, în conformitate cu o 
doleanță mai veche a președin
telui F.I.F.A., Stanley Rous, 
cele 16 delegații vor fi găzdui
te în același oraș, la Leipzig, 
și același hotel, Astoria — 
ceea ce va spori, evident, am
bianța de amicalitate între 
echipele participante. Toate 
partidele turneului se vor des- 
făsura pe 19 stadioane din 18 
orașe, circuit în care sînt in
cluse două dintre stadioanele 
Leipzigului și stadioanele mu
nicipale din Halle. Magdeburg, 
Dessau, Erfurt, Riesa, Dresda, 
Karl Marx-Stadt, Aue, Zwic
kau, Plauen, Weimar, Jena, 
Weissenfels, Wolfen, Gera, 
Zweit și Altenburg — locali
tăți situate in apropierea „ora- 
șului-bază", la distanțe variind 
între 35 (Wolfen) și 122 km 
(Plauen).

S-a stabilit totodată și mo
dul de deplasare a delegațiilor 
spre locurile de disputare a 
jocurilor: exceptînd Dresda,

află la 
imediat 
de al 
progra-

continentului, 
acesta misiunea de a

PRONOSPORT
așa ARATA o VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 9

ETAPA DIN 2 MARTIE 1969

Fond de premii t 389 698 let

1. Atalanta — Pisa X
2. Bologna — Fiorentina X
3. Internazionale — Milan X
4. Juventus — Varese 1
5. Lanerossi — Cagliari X
6. Napoli — Torino X
7. Sampdoria — Roma X
8. Verona — Palermo 1
9. Lecco — Brescia 2

10. Perugia -— Genoa X
11. Mantova — Reggiana 1
12. Modena ■— Bari X
13. Cesena -- Como 1

unde se va pleca cu avionul, 
Magdeburgul și Erfurtul. spre 
care se va circula pe oalea 
ferată, legătura cu restul ora
șelor va fi asigurată de auto
buze speciale, aflate la dispo
ziția fiecărei echipe și parca
te chiar In vecinătatea hote
lului Astana.

în ceea ce-i prt .-ețte pe ar
bitri, pe oficiali ș: pe ziariștii 
acreditași, aceștia vor fi de
șertați de o Jbrigndi mobilă* 
alcătuită din numeroase micro
buze și autoturisme

Din cele expuse, rjeeint, 
mai sus reiese cu pregnanță 
faptul că organizatorii Iui 
U.E.FA. ’69 depun toate stră
daniile pentru a asigura tur
neului de juniori condiții or
ganizatorice cît mai propice. 
Amintind de munca celor ce

Programul returului
ETAPA A XVI-A, 5 MABTIE

Marina Mangalia — Cimentul Medgidia (1—2)
S. N. Oltenița — Autobuzul București <6—C) 
Celuloza Călărași — Sirena București (O—•> 
Olimpia Giurgiu — L T. Constanta (1—2) 
Electrica Constanța — Aurora Urzlceni (O—0)
T. U.G. București — Ideal Cernavodă (6—0)
FI roșie București — Unirea MInăstirea O—9) 
I.M.U. Medgidia — Petrolul Videle (fr-0)

ETAPA A XVn-A, 16 MARTIE

_ T. Constanța — T.U.G. București (0—1) 
Ideal Cernavodă — Olimpia Giurgiu (2—6) 
Cimentul Medgidia — FI. roșie București (0—2) 
Petrolul Videle — Celuloza Călărași (1—1) 
Autobuzul București — Marina Mangalia (1—1) 
Aurora ' ‘ ~~ “
Sirena 
Unirea

I.

Urzicenl — I.M.U. Medgidia (1—4) 
București — S. N. Oltenița (0—3) 
MInăstirea — Electrica Constanța (0—0

ETAPA A XVm-A, 23 MARTIE

Electrica Constanța — Celuloza Călărași (6—1) 
T.U.G. București — Cimentul Medgidia (1—1) 
Marina Mangalia — Olimpia Giurgiu (1—1) 
Ideal Cernavodă — Autobuzul București (3—2) 
I.M.U. Medgidia — Sirena București (5—1) 
FI. roșie București — I. T. Constanța (0—2) 
Aurora Urzicenl — Unirea MInăstirea (0—1) 
Petrolul Videle — S. N. Oltenița (0—6)

ETAPA A X1X-A, 30 MARTIE

S. N. Oltenița — Aurora Urzicenl (2—3) 
I. T. Constanța — Petrolul Videle (0—2)
T. U.G. București — Autobuzul București (2—2) 
Olimpia Giurgiu — Cimentul Medgidia (0—4) 
Celuloza Călărași — Marina Mangalia (2—1) 
Unirea MInăstirea — Ideal Cernavodă (1—2) 
I.M.U. Medgidia — Electrica Constanța (3—0) 
FI. roșie București — Sirena București (1—0)

ETAPA A XX-A, 6 APRILIE

Sirena București — Olimpia Giurgiu (1—2) 
Electrica Constanța — FI. roșie București (0—4) 
Unirea MInăstirea — S. N. Oltenița (0—5) 
Celuloza Călărași — Ideal Cernavodă (0—0) 
Cimentul Medgidia — I. T. Constanța (0—0) 
Autobuzul București — I.M.U. Medgidia (0—2) 
Aurora Urzlceni — Petrolul Videle (0—4) 
Marina Mangalia — T.U.G. București (0—5)

ETAPA A XXI-A, 13 APRILIE

Petrolul Videle — Unirea MInăstirea (0—1) 
I. T. Constanța — Sirena București (1—3) 
Ideal Cernavodă — I.M.U. Medgidia (1—1) 
T.U.G. București — Electrica Constanța (0—1) 
FI. roșie București — Aurora Urzicenl (3—3) 
S. N. Oltenița — Marina Mangalia (0—0) 
Cimentul Medgidia — Autobuzul București (0—4) 
Olimpia Giurgiu — Celuloza Călărași (2—3)

ETAPA A XXU-A. 20 APRILIE

Autobuzul București — Celuloza Călărași (2—0) 
I.M.U. Medgidia — Unirea MInăstirea (0—0) 
Marina Mangalia — I. T. Constanța (2—2) 
Petrolul Videle — FI. roșie București (1—3) 
S. N. Oltenița — T U.G. București (2—1) 
Sirena București — Ideal Cernavodă (0—0) 
Aurora Urzlceni — Olimpia Giurgiu (0—3) 
Electrica Constanța — Cimentul Medgidia (0—2)

ETAPA A XXIU-A, 27 APRILIE

I.M.U. Medgidia — Cimentul Medgidia (1—1) 
Marina Mangalia — Aurora Urzlceni (2—1) 
Autobuzul București — Fl. roșie București (2—2).

diviziei C, seria a 111-a

• Aurora Urzlcerd — L T. Constant» 0—2) 
Autobuzul București — Unirea MInăstirea (1—0) 
Sirena Btcureștl — Cimentul Medgidia <1—Z> 
IM U Medgidia — T.U.G. București (1—0) 
Petrolul Videle — Mar-.na Mangalia 0—3) 
Celuloza Câ ârasi — n. roșie București (0—1) 
Electrica Constanța — Olimpia Giurgiu (3—1) 
S. N. Oltenița — "----- - - -

ETAPA

Ideal Cernavodă (1—3)

A XXVI-A, 11 MAI

— Celuloza CS.ărasl (1—2)
I - I M U Medgidia '0—5)
- Petrolul Videle (1-1)

Unirea MInăstirea •
FI, roșie București
T.U.G. București -
Cimentul Medgidia — Aurora Urzi reni (1—1) 
Olimpia Giurgiu — Autobuzul București (2—() 
Ideal Cernavodă — Electrica Constanta (0—I) 
Marina Mangalia — Sirena București (S—2)
I. T. Constanta — S. N. Oltenița (0—2)

ETAPA A XXVII-A, 23 MAI

Marina Mangalia — Ideal Cernavoda (2—«) 
S N. Oltenița — Electrica Constanta (1—2) 
I.M.U. Medgidia — Olimpia Giurgiu a—01 
FI roșie București — T.U.G. București (0—1) 
Petrolul Videle — Cimentul Medgidia (3—4) 
Sirena București — Autobuzul București (1—1) 
I. T. Constanta — Unirea MInăstirea (0—2) 
Aurora Urzlceni — Celuloza Călărași (1—3)

ETAPA A XXVHI-A, 1 IUNIE

Autobuzul București — I. T. Constanta (0—0) 
Unirea MInăstirea — T.U.G. București (0—1) 
Electrica Constanta — Marina Mangalia (0—0) 
Olimpia Giurgiu — Petrolul Videle (1 — 1) 
Ideal Cernavodă — FI. roșie București (2—3) 
Celuloza Călărași — I.M U. Medgidia (0—4) 
Sirena București — Aurora Urzlceni (3—4) 
Cimentul Medgidia — S. N. Oltenița (1—3)

ETAPA A XXIX-A, 8 IUNIE

Unirea MInăstirea — Cimentul Medgidia (0—6) 
Ideal Cernavodă — Aurora Urzlceni (1—1)
T.U.G. București — Olimpia Giurgiu (1—0) 
Celuloza Călărași — I. T. Constanta (1—1) 
Electrica Constanța — Autobuzul București (0—3) 
Petrolul Videle — Sirena București (0—2)
FI. roșie București — S. N. Oltenița (0—3)
I.M.U. Medgidia — Marina Mangalia (1—1)

ETAPA A XXX-A, 15 IUNIE

Aurora Urzlceni — T.U G. București (0-4) 
Sirena București — Electrica Constanta (1—3) 
Marina Mangalia — Unirea MInăstirea (1—2) 
Autobuzul București — Petrolul Videle (1—1) 
S. N. Oltenița — I M.U. Medgidia (0-2)
I. T. Constanța — Ideal Cernavodă (1—1) 
Cimentul Medgidia — Celuloza Călărași (1—1) 
Olimpia Giurgiu r- FI. roșie București (0—0)

Gr Birsan (din Galați) — la 
linie ;

Politehnica 
tsal: A Bentu 
C Bărbulescu și M. Niță (toți
din București) — la linie;

Dunărea Giurgiu—Rapid : 
Gh. Manole — la centru, N. 
Stavru și R Cocci (toți din 
Constanța) — la linie ;

Chimia Suceava—Ur.iversita- 
tts Crai : C. Petrea — la 
centru. M Clțu și S Ene (toți 
dtn Bjcureșu) — la linie ;

Chiacia Rm. Vilcea—Farul : 
<2l Uaaoaa — la centru, A. 
Mtnxfc șă I Dancu (toți din 
Bjcureșc) la Lnie;

Mens. -.’ H-^nedoara—Crițul: 
V Pidurear.u — la centru, D. 
Gnetu și Gh. Motcrga (toți din 
Becurețe) — la linie ;

C-SJW fteștțo—FX^ Argeș: 
M. Fetnceaau — la centru, 
F- Martin ț. AL Vâdurescu 
(toți Bocurești) — la linie;

Minere! Bazo Mare—„U" 
Ci»; : C Nițescu — la centru, 
D. Mun tear u și A Tudor (toți 
din Siteu) — ia linie;

Steagul mm Brașov— Petro- 
lul: V. Dumitrescu — la cen
tru. V Trasa și D. Isăcescu 
(teu cin Buu-urești) — la linie;

Oțelul Gzlsz:—Progresul: (se 
Joacă marți. 4 amrtie) N Mo. 
grroese (Craiova) — la cen
tru. V. Btetmstrrae și C. Ale
xandru (din Iași) — la linie:

Metalul București—Dinamo 
Baciu: N Cursaru (Ploiești) 
la cer.tru. M. Popa (Brăila) și 
P CăpățirJ (Buzău) — la li
nie.

POLITEHNICA GALAȚI — 
PROGRESUL BRĂILA 0—0

Jucătorii au dovedit o bună 
pregătire fizică și tactică, dar 
d n cauza terenului foarte 
greu au ratat numeroase o- 
eazil în min. 85. jucătorul 
Avramescu (Progresul) a fost 
eliminat pentru injurii aduse 
arbitrului Gr. Birsan.

T. SIRIOPOL 
coresp.

DINAMO BUCUREȘTI ti
neret) — METALUL TÎR- 

GOVIȘTE 2—2 (2—1)
Smbătă. terenul de zgură 

din parcul sportiv Dinamo a 
găzduit amicalul dintre for
mațiile Dinamo (tineret) și 
Metalul Tirgoviște (divizia C). 
După un joc interesant, par
tida s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate 1 2—2. în pri
ma repriză, au marcat Doru 
Popescu și Cotigă pentru Di- 
r.amo, Turcu pentru Metalul, 
După pauză, tîrgoviștenii au 
reușit să egaleze prin Tiron.

A. PĂPĂDIE și F. SANDU 
coresp.

ALBAȘTRII, GALBENII SI 
VIOLEȚII

în continuarea pregătirilor 
și în scopul omogenizării for
mației pentru noul sezon ofi
cial, fotbaliștii de la Progre
sul, conduși de 
Cornel Drăgușin 
Știrbei, au făcut

zgură din str. dr. Staiccvief, 
un joo la două porți.

Pentru a avea o imagine 
cît mai clară asupra tuturor 
candidaților Ia titularizare, 
antrenorii au alcătuit trei 
garnituri i albaștrii i Manta- 
V. Popescu, Măndoiu, Grama, 
Marinescu, Neacșu, Șoangher, 
Țarălungă, Matei, Oaidă, 
Decu ; violeții: Florea-Motoc, 
Georgescu, Peteanu, Adrian 
Gonstantinescu, Denu, Alecu, 
Radu Ionescu, Mocanu, Goia, 
Mărculescu; galbenii) Tudo- 
rache-Gorgorin, Poteanu, Toa- 
der. Mărgărit, Iordache, Pe
trescu, Potop, Rontea, Dască- 
lu. Filipescu.

Mîndru, Mateiann și Bel- 
deanu nu au Jucat fiind acci
dentați.

Albaștrii au cîștigat cu 
1—0 la violeți și 2—0 Ia gal
beni. Au înscris Oaidă și 
Decu (2). Violeți-Galbeni 0—0. 
S-au disputat trei reprize a 
45 de minute, adică, fiecare 
echipă a jucat un meci întreg. 
Albaștrii au susținut cele 90 
de minute fără pauză.

în ciuda terenului foarte 
greu, desfundat, antrenamen
tul a fost reușit, majoritatea 
jucătorilor dovedind că au iz
butit să facă — în pregătirile 
de pină acum — importante 
acumulări fizice.

Prima întîlnire oficială a 
Progresului va avea Ioc marți, 
la Galați, cu formația locală 
Oțelul, în cadrul „Supei Ro
mâniei".

CHIMIA FĂGĂRAȘ —
C.S.M. SIBIU 2—1 (0—1)

Revanșa meciului disputat 
cu o săptămînă în urmă la 
Sibiu (și terminat cu scorul 
de 1—1) a revenit chimiști- 
lor din Făgăraș, care au în
vins grație jocului mai bun 
din repriza secundă. Au în
scris Chiran (min. 45) pentru 
G.S.M., respectiv Suciu (min. 
47 și 70). în general, partida 
a fost animată, cu numeroase 
faze de poartă. Gazdele au 
ratat mult, Suciu și Feher 
fiind și autorii unor „bare“, 
In min. 9 și 55.

V. LAZAR
coresp.

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — C.F.R. TIMIȘOARA

1—2 (0—1)

antrenorii
și Florin 

T------,_ ______ sîmbătă
după-amiază, pe terenul cu

Meci viu disputat, cu o 
ușoară notă de superioritate 
de partea oaspeților, mai bine 
pregătiți din punct de vedere 
fizic. Gele trei goluri ale par
tidei au fost marcate de 
Panici (din II m) și Seceleanu 
pentru ceferiști, respectiv 
Stanciu din lovitură liberă de 
la 20 m.

ȘT. GURGUI 
coresp. principal

Dinamo București a susținut
5 meciuri în Cipru

Sîmbătă după-amiază a re
venit în Capitală echipa de 
fotbal Dinamo București, care 
a întreprins un turneu în 
insula Cipru. Prezenți la aero
portul Băneasa, la sosirea 
fotbaliștilor bucureștenl, ne-am 
întreținut cîteva minute cu 
antrenorul Bazil Marian, care 
ne-a declarat, printre altele:

„Turneul a cerut un volum 
mare de efort (5 jocuri în 
6 zile : 7—1 cu Apoel, 9—1 
cu Asii. 2—1 cu echipa repre
zentativă a Ciprului, 11—3 cu 
Alchi și 4—2 cu o selecționată 
a comunității turce), dar a 
fost deosebit de util pregătirii 
noastre tehnico-tactiee.

Dintre adversarii întîlniți, 
doar cele două selecționate 
ne-au ridicat probleme, întrv- 
cît la pauză au schimbat cite 
11 jucători, apărînd în repriza 
a doua în alcătuiri noi I

Meciurile noastre nu au 
adus prea mulți spectatori în 
tribune, deoarece am jucat la 
concurență cu... „Carnavalul 
portocalelor* ee a avut lo« la 
Limasol. în timpul liber, am 
vizitat cîteva puncte turiști», 
printre care Famagusta și Ce
tatea Salamis".

— V-ați decis asupra „11“- 
lui pe care-1 veți alinia la 
primele meciuri oficiale ?

— Jocurile susținute în Cl- 
mi-au permis să mă 

«u patru „paran- 
asupra echipei 1 Co- 

(Datcu), Pîrvu (Crăciu-

pru 
fixez, 
teze*, 
man
nescu), Boe, Dinu, Ștefan, Săl- 
ceanu, Stoenessu, Pîrcfilab, 
Frățilă (Naghi), Dumitrache, 
Lucescu (Haidu).

Taciturnul Oaidă despre

Bucuria de a juca...
L-sm îxrîlnii întâmplător, In 

hotal Fdc-—:ițt: de Drept, un
de urma si-și susțină exame
nul de jctrU*-. L-am incitat 
la o cafea, să tnai stăm de 
vorbi, ti mai aflu niște nou
tăți de ultimă ori d:n tabăra 
elevilor lai ©răguși».

M-a pnrit amuzat și, poate, 
ușor ironic. O privire care par
că. spunea : „Ce ți-e și cu me
seria asta... Nu trebuie să scapi 
nici o ocazie, din fiecare întîl
nire trebuie să iasă măcar 
un... interviu ri

— Nu, nu e vorba de nici un 
interviu — l-om liniștit. Vreau 
numai să-mi povestești ceva, 
orice, poate lucrul care ți se 
pare cel mai greu de povestit. 
Ba nu. Aș vrea si te întreb 
totuși ceva, cu credința că n-am 
să fiu răutăcios, nepoliticos : 
spune-m: cum se explică că la 
vîrsta pe care o ai, joci încă 
cu atita vitalitate, consumlnd 
energie cit un— junior ?

Pe moment, nu mi-a dat nici 
un răspuns, incărcînd parcă 
tăcerea de greutate, creînd 
brusc o atmosferă încordată. 
Poate că fusesem nedrept să-i 
pun o asemenea întrebare...

— Te referi la cei 36 de ani 
ai mei, nu? La vîrsta biologică, 
la itumărul primăverilor ? 
poate ai 
element 
terioară, 
asta, eu 
liceului.
ne,

Da, 
un 
in- 
La

dreptate. Dar uiți 
important: vîrsta 
vîrsta sufletului, 

sînt încă Pe băncile...
Asta înseamnă pasîu- 

entuziasm dăruire...
— Sigur. Te înțeleg — l-am 

întrerupt, Slnt convins că u*r’

sta asta, a 
place s-o 
un mare 
De exemplu, 
„geniul e o 
tă„.'

sufletului, cum îți 
numești, 
rol în

Goethe spunea că 
pubertate repeta- 

Afirmația este valabilă, 
desigur, și în fotbal. Aici ai ne
voie, în plus, de mușchi, de 
suflu... Dacă nu le mai ai, 
nu-ți rămîne altceva 
agăți ghetele în cui. 
ai despre asta ?

— Poate că nu te 
cred că aici, ca și oriunde, tre
buie să domnească un adevăr: 
adevărul celui mai bun. Atîta 
timp cît randamentul unui ju
cător „bătrîn^ — da, da, folo
sesc cuvîntul ăsta de care te 
ferești atît 1 — este superior 
celuia dat de unul mal tînăr, 
antrenorul nu trebuie să aibă 
nici un dubiu în alegere. Pot 
să-ți dau nenumărate exemple : 
Suarez, Matthews, Di Stefano, 
Puskas, Petschowschi, Vava, 
Constantin etc, etc.

— Nu cumva dumneata îți 
aperi cauza ?

— Luați-o cum 
mai că vorbeam 
văr. Și adevărul 
nici al meu, nici 
al nimănui...

Răspunsul era 
poate inatacabil, 
mult, invita la 
bare a temei :

— Era vorba de 
de ceva palpitant... 
mintire... Spune-mi 
veniment îți amintești 
mai mare plăcere din 
activitate sportivă 2

decîl să-ți 
Ce părere

joacă 
viafă.

D.V.G.

Desen de AL. CLENCIU

înșeli, dar

vreți... 
de 
nu 
al'

Nu- 
un ade- 
poate fi 
tău, nici

tranșant
Ba mai 

o schim-

ceva inedit, 
De 
de

vreo a- 
ce e’
en cea 

întreaga

— Ehei, Iar amintiri 11 Ții 
neapărat să-mi aduci aminte 
de virstă I Momentul cel mai 
plăcut ? Ai să zîmbești: cea 
mai emoționantă amintire nu 
o datorez unui meci în națio
nală și nici unui turneu în 
străinătate, ci... barajului de la 
Timișoara l Știi povestea : ple
casem favoriți, dar pierzînd 
primul meci nu mai aveam a- 
proape nici o șansă. In ultimul 
meci, însă, după victoria asu
pra brașovenilor, la centrul te
renului, Neacșu s-a repezit să 
mă îmbrățișeze. Parcă-l aud și 
acum; „Nae, ce e cu tine, 
plîngi ?“ E o rușine să recu
nosc că plîngeam pe teren la 
35 de ani ? lată, poate că ai 
o dovadă a vîrstei

— Așadar...
— Așadar, joc în 

ăsta-i lucrul cel
tant I Pînă cînd, nu știu...

Aici discuția s-a frînt. Ne
îndoios, nu fusese un interviu 
clasic. Fusese, însă, o prele
gere despre bucuria de a Ju
ca..: Și asta e puțin ?

Ovidiu IOANIJOAIA

sufletului...

continuare, 
mai impor-



71 DE REPAUS PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI
LA C.M. DE HOCHEI

• TITINEL TEODORESCU COMENTEAZĂ MECIUL DE SÎMBĂTĂ

UU^UAMA
Valeriu, Chiose

MțHocheiștii noștri au fost li
beri duminică. Binevenită a- 
'ceastă zi, pentru a-și mai o- 
fdihni oasele mult încercate, 
Jpentru a-și vindeca, pe cît se 
{■poate, rănile. Primele două 
^jocuri din turneul grupei B 
nu ne-au surfs. Pe lista acci- 
dentaților, viguros transmisă 

Jde biroul de presă la rubrica 
y„Buletin medical", figurează 
.‘Dină acum numai jucători ro
mâni. Să recapitulăm !

Ș>. FLORESGU — fractură a 
moleolei peroniene stingi (el 
a venit sîmbătă în cîrje la 
sală, purtindu-și cisma de 
ghips și aflîndu-se în atenția 
camerelor de luat vederi);

VARGA — contuzie la or- 
’ bita stingă (din fericire ochiul 
“ nu a avut de suferit) ;
' IONIȚĂ — arcadă deschisă 

(i s-au aplicat copci);
BAȘA — contuzie lombară 

(acuză dureri în coloana ver
tebrală) ;

GALAMAR — hematom su- 
pra-rotulian la piciorul drept.

HUȚANU — contuzia bra
țului drept (i s-a aplicat în 
permanență chelen).
, Deocamdată atît!... Doctorul 
Virgil 'Ignat n-a venit, după 
cum se vede, în promenadă 
la Ljubljana.

★
Am rămas datori cu amă

nunte despre partida Româ- 
nia-R.F. a Germaniei, desfășu-

, PROGRAMUL DE LUNI
R. F. a GERMANIEI — 

NORVEGIA
R. D. GERMANĂ — 

ROMÂNIA
POLONIA — ITALIA 
IUGOSLAVIA—AUSTRIA

rată sîmbătă și încheiată seara 
tîrziu. Le oferim acum, prin 
intermediul punctului de ve
dere al inginerului TITINEL 
TEODORESCU, comentatorul 
de hochei al ziarului nostru, 
care se află aici.

„Echipa României a luptat 
cu multă energie tn acest 
meci și pînă la accidentarea 
nefericită a lui Varga a reușit 
să fie egală puternicei forma
ții a R.F.G. Dacă măcar ju
mătate din ocaziile avute in 
primele minute ar fi fost 
fructificate (Biro, I. Szabo, 
G. Szabo, Bașa, Biro, I. Sza
bo), turnura meciului ar fi 
fost cu totul alta. Dar au 
marcat jucătorii germani și de 
la 0—2 tn minutul 13, forma

ția României s-a aflat tn si
tuația ingrată de a recupera 
un handicap. Ceea ce de alt
fel a și reușit, I. Szabo și 
Pană readucînd egalitatea că
tre finele reprizei.

Golul al treilea s-a datorat 
unei scăpări a lui Dumitraș 
(pînă atunci admirabil), care 
nu și-a dat seama că pucul 
se află sub el și ridictndu-se 
l-a împins tn poartă, tn mod 
cu totul inexplicabil, arbitrul 
Dămmerich (R.D.G.), care se 
afla aproape de fază, n-a o- 
prit jocul, deși ar fi fost obli
gat să o facă, devreme ce pu
cul era blocat. Patru minute 
mai tîrziu, arbitrul elvețian 
Ehrensperger semnalizează o 
poziție de ofsaid, echipa 
noastră se oprește (eterna gre
șeală), jucătorii vest-germani 
marchează și arbitrul Dăm
merich acordă gol. Astfel s-a 
ajuns la 4—2.

BIATLONIȘTII SOVIETICI AU DOMINAT
SI ȘTAFETA SENIORILOR« «

• Țeposu șl Bărbășescu - 9
României pe

ZAKOFANE
Paul Jovan

(!a și în cursele anterioare ale 
campionatelor mondiale de bl- 
atlon, sportivii sovietici au do
minat categoric ștafeta de se
niori 4 x 7,5 km. Ei s-au impus 
cu ușurință, atît la fond, cît și 
la trageri, demonstrfnd o evi
dentă superioritate.

Pentru celelalte locuri frun
tașe s-a dat o luptă acerbă, la 
care, spre surprinderea gene
rală, a participat, la un mo
ment dat, și ștafeta Japoniei. 
După primele două schimburi, 
biatloniștii japonezi se aflau pe 
locul secund, la mai puțin de 
un minut diferență de echipa 
Uniunii Sovietice. In schimbul

DE LA TRIMIȘII 
NOȘTRI SPECIALI

în a doua jumătate a re
prizei secunde și în toată re
priza a treia, formația română 
marchează o totală cădere fi
zică și morală".

★
Luni, din nou o zi grea pem 

tru echipa noastră i meciul 
cu formația R.D. Germane, a- 
flată într-o formă extraordi
nară. N-are, deci, rost să ne 
facem nici un fel de speranțe.

Duminică seara, un meci 
socotit Inițial o simplă forma
litate a fost pe punctul de a 
furniza o altă mare surpriză: 
învingătoarea echipei R.F.G., 
Iugoslavia, a trebuit să se în
trebuințeze la maximum pen
tru a întrece Italia cu 2—I 
(0—0, 2—0, 0—1). Polonia a 
învins Austria cu 9—1 (2—0, 
3—0, 4—1).

JAPONIA ȘI ELVEȚIA 
VOR JUCA LA BUCUREȘTI 

IN GRUPA B
Duminică seara. în meciul 

vedetă. Japonia a învins El
veția cu 5—2, trecînd astfel 
pe primul loc. Ambele forma
ții vor promova în grupa B.

Clasamentul grupei C: L 
Japonia 8 p. 2. Elveția 8 p. 1 
Ungaria 6 p, 4. Olanda 4 p, 
5. Bulgaria 4 p. 6. Danemar
ca 0 p.

al treilea. Insă, Isaac Ohno a 
fost penalizat cu parcurgerea a 
șase ture, echipa sa ieșind 
practic din cursa pentru me
dalii. Norvegienii, în schimb, 
af.ați și ei printre fruntași, au 
urca: pe locul secund, pe care 
nu l-au mai cedat. O surpriză 
au furnizat-o sportivii ceho
slovaci (notați cu performanțe 
mediocre în concursurile din 
acest sezon), care au obținut 
un meritoriu loc patru, depă
șind ștafeta R. D. Germane.

Ștafeta României, cu spe
ranțe îndreptățite (ținînd sea
ma de rezultatele realizate în 
concursurile internaționale din 
acest sezoe) la un loc fruntaș, 
s-a clasat de-abta pe locul 
noul— Eșecul se datorează 
primului schimb, Țeposu, ca
re la tragerea în poziția culcat, 
nu a spart nici un balon (!!!), 
iar la pazițta în picioare a mai 
fost penalizat cu încă o tură. 
Un total de șase ture, care au 
însemnat aproximativ un han
dicap de opt minute. In plus, 
Bărbășescu, la rîsdul său, a 
avut de parcurs trei ture pe
nalizare. ®u toate acestea, el

ture penalizare • Ștafeta 
loCul 9...

a reușit să urce pe locul 12. 
Carabela și Vilmoș, schimbu
rile trei și patru, au parcurs 
traseul In timpi excelenți, au 
lovit în plin toate baloanele, 
dar handicapul era mult prea 
mare. Eforturile lor au fost 
evidente, dar nu au avut drept 
rezultat decît cîștigarea a cî- 
torva locuri în clasamentul ge
neral.

Clasamentul ștafetei 4 x 7,5 
km i 1. U.R.S.S. (Tihonov, Ma- 
matov, Gundarcev, Safian) 
Jh57 i 55,1 (nici o tură penali
zare !) — campioană mondia
lă | 2. Norvegia 2h03 : 58,6 (2 
ture); 3. Finlanda 2h05:04,0 (3 
ture); 4. Cehoslovacia 2h06:37,8 
(2 ture) ; 5. R. D. Germană 
2h06:49,0 (3 ture) ; 6. Polonia 
2hl0:28,l (5 ture); 7. Japonia 
2hll 112,2 (9 ture) ț 8. Franța 
2hll : 34,5 (7 ture); 9. Româ
nia 2hl4 :28,3 (9 ture); 10. Su
edia 2hl4 : 55,2 (8 ture); 11.
R. F. a Germaniei 2hl5 « 10,2 
(10 ture) ; 12. Italia 2hl6:38,6; 
13. S.U.A. 2hl7 : 41,2 ; 14. El
veția 2h33 : 56,2 (17 ture).

★
Referitor la ridicarea drep

tului de participare a ștafetei 
de. tineret a țării noastre la 
proba programată sîmbătă în 
cadrul campionatelor mondia
le, precizăm că acest lucru a 
fost făcut ca urmare a depăși
rii limitei de vîrstă de către 
Dumitru Soiu. Din același mo
tiv, a fost anulată și perfor
manța lui Soiu obținută în 
cursa individuală (locul 3), iar 
Al. Szabo, trecut și el de 21 de 
ani, nu a putut întregi ștafeta 
descompletată. Această neplă
cută situație se datorează in
terpretării greșite de către 
antrenorii noștri a prevederi
lor regulamentare referitoare 
la vîrstă : ei au înțeles „21 de 
ani inclusiv", în vreme ce 
regulamentul prevede „pînă 
în 21 de ani". Greșit a 
fost însă și faptul că or
ganizatorii nu au făcut vali
darea celor înscriși înaintea în
ceperii campionatelor mondia
le. In orice caz, nu a fost vor
ba de o încercare de inducere 
în eroare, dovadă fiind faptul 
că în fișele trimise de F.R.S.B., 
ca și în fișele de concurs, s-a 
indicat vîrstă reală a lui Soiu 
și Szabo.

MILAN A EGALAT lH MIN. 85
IN DERBY-UL CU INTER

Din nou șase scoruri egale 
în campionatul italian și nu
mai 10 goluri în total. Der- 
byul etapei, Internazionale — 
Milan, a avut loc pe „San 
Siro", în fața a 90 000 de spec
tatori. Inter a deschis scorul 
în min. 52 prin Corso, iar ca 
5 minute înainte de final Mi
lan a egalat prin Prati. Ast
fel, meciul s-a încheiat la e- 
galitate : 1—1. Lanerossi nu 
a putut învinge pe Cagliari 
(scor 1—1). Lanerossi a mar
cat primul gol prin Rei, iar 
Riva a înscris punctul egali
zator. Astfel, Cagliari se 
menține în fruntea clasamen
tului cu un punct avar.s față 
de Milan și Fiorentina. Cele
lalte rezultate ale etapei și 
autorii golurilor : Atalanta — 
Pisa 1—1 (Clerici, respectiv 
Cosma), Juventus — Varese 
2—0 (Benetti și Anastasi), 
Sampdoria — Roma 0—0, Ve
rona — Palermo 2—0 (Bui 2), 
Bologna — Fiorentina 0—0, 
Napoli — Torino 0—0.

Prima etapă a returului ecmptonazului «vstrfae a wo.jro'-.at 
derbyul dintre Wtener Sportklub ș-. Asma ta'.i-l ne interna
ționalul Hoff înscriind al doilea

Poziția echipelor fruntașe :
1. Cagliari
2. Milan
3. Fiorentina

20 11 8 1 31—11
20 10 9 1 21— 7
20 10 3 1 20-12

Cesare TRENTINI

3»
U 
u

mai puțin, go>veraj 
Everton 42 p (63—26Ț 
42 p (43—18).

CAMPIONATE, COMPETIȚII
R. D. GERMANA (etapa a 

XVI-a): Rotweiss Erfurt — 
Carl Zeiss Jena 2—1, Stahl 
Riesa — F. C. Union Berlin 
l_0. Dynamo Berlin — F. C. 
Magdeburg 0—1, F. C. Karl 
Marx-Stadt — Chemie Halle
3— 1, Chemie Leipzig — Wis- 
mut Aue 0—0, Hansa Rostock
— Lokomotive Leipzig 5—0, 
Sachsenring Zwickau — Vor- 
wărts Berlin 1—0.

Poziția echipelor fruntașe:
1. F.C. Hansa Rostock

15 8 6 1 35-18 22
2. F.C. Magdeburg

16 8 4 4 31-29 20
3. F.C. Karl Marx-Stadt

16 9 1 6 26—21 13
4. Vorwărts Berlin

15 3 1 5 27—17 13
R. F. a GERMANIEI (eta

pa a XXIV-a): Milnchen 1860
— Kickers Offenbach 2—0, 
Schalke 04 — F. C. Koln 3—1, 
Eintracht Frankfurt — Wer
der Bremen 2—1, M.S.V. Duis
burg — Bayern MOnchen 
0—0, F. C. Kaiserslautern — 
Borussia Monchengladbach 
2—0, Eintracht Braunschweig
— VfB Stuttgart 1—2, Ale
mannia Aachen — Hanover 
96 2—0.

Poziția echipelor fruntașe !
1. Bayern Mfinchen

24 12 8 4 42-21 32
2. Stuttgart 24 11 7 6 43-33 29
3. Mdnchen 1860 24 13 3 8 35-36 29
4. Eintr. Braunschweig

22 10 7 5 32-22 27

ANGLIA (etapa a XXXI-a): 
Burnley — Nottingham Fo
rest 3—1, Leeds United — 
Southampton 3—2, Sheffield 
Wednesday — Arsenal 0—5, 
Sunderland — Stoke City
4— 1, West Ham United — 
Newcastle United 3—1, Wol
verhampton Wanderers — 
Ipswich Town 1—1. In clasa
ment conduce Leeds United 
cu 52 p (golaveraj 54—23), ur
mată de Liverpool bu 46 p

(un joc 
oO—12), 
Arsenal

• Sîmbă’.ă s-au desfășurat 
trei meciuri din sferturile de 
finală ale .Cupei Angliei*. 
West Bromwich Albion a dis
pus cu 2—1 de Chelsea. Man
chester City a eliminat pe 
Tottenham cu 1—0, iar Ever
ton pe Manchester United cu 
1—0. In meci restant din op
timi. Leicester City și — ~
Liverpool au terminat 
alb (0—0).

PE SCURT
Directorul teh.nia al 

lor franceze, Louis Dugau- 
guez. a demisionat din func
ția sa cu aproape o săptămî- 
nă înaintea meeiului pe care 
echipa Franței urmează să-l 
susțină la Londra cu selec
ționata Angliei. Intr-un co
municat al Federației france-

F. C. 
la scor

loturi-

ir
Selecționata de fotbal a Me

xicului va pleca '.a 1 aprilie 
în Europa în vederea unui 
lung turneu care cuprinde 6 
partide în Portugalia, Luxem
burg. Belgia, Suedia, Dane
marca și Norvegia.

★
La 6 aprilie se va inaugura 

la Porto Alegre (Brazilia) un 
stadion cu o capacitate de 
120 000 de locuri. Cu acest 
prilej, se va disputa și un 
meci amical între selecționata 
Braziliei și reprezentativa Pe
rului.

Una dintre cele mai intere
sante reuniuni handbalistice 
de la finele acestui sezon va 
fi, fără îndoială, „Tournoi de 
France — 1969", pe care gaz
dele viitorului campionat mon
dial și l-au imaginat ca o re
petiție generală a marilor în
treceri din 1970.

La această ediție vor fi pre
zente 5 reprezentative ce se 
vor întîlni între 5 și 9 martie 
în mai multe orașe ale Fran
ței. Punctele de atracție ale 
turneului vor fi oferite de 
echipa Cehoslovaciei, actuala 
campioană mondială, selecțio
nata României, fostă dețină
toare a titlului suprem, și re
prezentativa R.F. a Germaniei 
formație care în ultimele Î4 
luni nu a cunoscut înfrîn- 
gerea I

IN TABÂRA ROMÂNA

Tmediat după încheierea ul
timului turneu al oampiona-

L^mternaționa
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiininiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuii

Doi dintre performerii concursului internațional de patinaj viteză de la Inzell, încheiat ieri: 
japonezul Keichi Suzuki (record mondial egalat pe 500 m — 39,2) și norvegianul Ivar Eriksen 
(record mondial pe 1000 m — 1:19,5). In același concurs, Kees Verkerk a coborît la 
7:13,2 recordul lumii pe 5 000 m Telefoto I A.P.-AGERPRES

Astăzi, la Mar del Plata (Argentina)

ÎNCEP campionatele mondiale de lupte greco-romane
• Și-au anunțat participarea sportivi din 23 de țări • Prima competiție la 10 categorii 

de greutate • Țara noastră reprezentată de un lot valoros
La Mar del Plata (Argen

tina) a avut loc duminică fes
tivitatea de deschidere a cam
pionatelor mondiale de lupte 
greco-romane și libere. Com
petiția reunește sportivi din 
23 de țări, printre care și 
România. întrecerile propriu 
zise vor începe astăzi, la ora 
10 (15 ora României), în sala 
Cazinoului municipal ,cu me
ciuri de lupte greco-romane.

Așa după cum s-a stabilit 
la ultimul Congres al Federa
ției internaționale de lupte, 
care a avut loc anul trecut la 
Ciudad de Mexico cu prilejul 
Jocurilor Olimpice, întrecerile 
se vor disputa la 10 categorii

de greutate : 48, 52, 57, 62, 68, 
74, 82, 90, 100 și peste 100 kg.

Țara noastră va fi reprezen
tată la mondialele de lupte 
greco-romane de un lot valo
ros, în fruntea căruia se află 
campionul mondial ION BA
CIU (cat. 57 kg). Din lot mai 
fac parte CORNEL TURTU
REA (cat. 52 kg) și SIMION 
POPESCU (cat. 68 kg), clasați 
pe locul II la ultima ediție a

campionatelor mondiale, NI- 
COLAE MART1NESCV (cat.
100 kg), medaliat cu argint la 
C.M. din 1967 și debutanții 
GHEORGHE BERCEANU (cat.
48 kg) și NICOLAE NEGUȚ • 
cat. 90 kg). Berceanu și Neguț s 
sînt, într-adevăr, debutanți la 
o astfel de competiție, dar ei 
au fost prezenți la alte con
fruntări de amploare, compor- 
tîndu-se promițător.

Corespondența specială din Sofia

Schiorii bulgari in preajma Balcaniadei
I. Rusnac-pe locul 7 iu crosul de la Solia

SOFIA. 2 (prin telefon). Pe 
aleile Parcului Libertății s-a 
dispctut Crosul armatelor din 
țările Kxialiste. la care au 
participat concurenți din 7 
țâri. Traseul lung de 7 830 m 
a Fupus pe atleți unor efor
turi deosebite, datorită porțiu
nilor devenite txrroioase In 
urma ploii. Bine pregătiți, fon
diștii scrieți ci s-a u impus atît 
ia individual, cît și pe echipe. 
Dintre alergătorii români, cel 
mai bine s-a comportat Ion 
Rusnac, clasat pe locul 7. Re
zultate la individual : 1—2. A. 
Makarov și N. Dutov 26:37,2,

27:03.0,
...22. St.

3. S. Baidiuk 26:42A 4. V. 
Dudin 26:46.6 (toți din forma
ția U.R^.S), 5. M. Țonev (A- 
kademik) 26:48,0, 6. V. Bal- 
șonek (Cehoslovacia) 
7. L Rusnac 27:07,0,
Marcu 28:28.0, .29. T. Vlad
29:59.0, 30. L Almășan 30:28,0 
(acesta a acuzat o criză de 
ficat, cosind pe ultimul loc). 
Pe echipe : UJLSS. 6 p. Unga
ria 36 p, Cehoslovacia 38 p, 
R.D. Germană 42 p, Akade- 
mik 47 p, Polonia 48 p, Bul
garia 52 p, România 58 p.

Toma HRISTOV

Maria Alexandru și Eleonora Mihalca
învinse in finala

LONDRA. 2 (Agerpres). — 
La Brighton au luat sfîrșit 
campionatele internaționale 
oe tenis de masă ale Angliei. 
In finala probei de dublu fe
mei, perechea sovietică Zoia 
Rudnova — Svetlana Grin
berg a întrecut cu 3—0 
(21—17, 21—15, 21—11) cuplul 
român Maria Alexandru — 
Eleonora Mihalca. In sernifi- 
r.aie. Mihalca și Alexandru 
cișt gaseră cu 3—2 '.a pere
chea engleză Matthews — 
Wrifht

Iată și rezultatele celorlal-

KAREN MUIR
5:20.2 pe 440 y mixt

JOHANNESBURG, 2 (Ager
pres). — Gu prilejul unui con
curs de nataue. desfășurat la 
Capetown. înotătoarea sud- 
africană Karen Muir a stabi
lit un nou record mondial In 
proba de 440 yarzi mixt cu 
timpul de 5:20,2. Vechiul 
record care-i aparținea era 
de 5 :21,5.

„Tournoi de France 1969"
punctul de atracție al sezonului handbalistic

A fost definitivat
tului național de la Gluj, jucă 
torii români susceptibili de se
lecționare au intrat în pregă
tire comună. Vorbindu-ne des
pre pregătiri, antrenorul N. 
Nedef 
altele, 
lucrat 
celor 
echipă, în care să se îmbine 
cit mai bine experiența unor 
titulari mai vechi cu elanul și 
dorința de afirmare a celor 
proaspăt promovați. „Desigur, 
rezultatele pe care le vom ob
ține nu ne vor fi indiferente; 
băieții sînt dornici să între

ne-a declarat, printre 
că în ultimele zile s-a 
intens pentru căutarea 
mai bune formule de

rupă șirul victoriilor forma
ției vest-germane. Dar ne mai 
interesează să jucăm un hand
bal modern, să clștigăm sim
patia viitoarelor gazde ale 
C.M. și acest amănunt (la pri
ma vedere) nu trebuie cîtuși 
de puțin neglijat.

O NOUA INDISPONIBILI
TATE — CRISTIAN GAȚU

După G- Chicid, Al. Dincă 
și Gh. Licu, care nu vor tace 
deplasarea din diferite motive 
(boală, traumatisme), echipa 
preconizată de cei trei antre-I__________________________

de la Brighton
te finale : Rudnova — Grin
berg 3—0 ; Gomoșkov (URSS) 
— Șurbek (Iugoslavia) 3—0 ; 
Gomoșkov, Amelin (URSS) — 
Alser, Johansson 
3—1 ; Eberhardt și 
Scholer (R.F.G.) — Amelin, 
Grinberg (U.R.S.S.) 3—0.

(Suedia) 
Diana

Pentru schiorii bulgari eve
nimentul cel 
sezonului îl 
niada de la 
Nu se poate 
special fondiștii) nu au par
ticipat la numeroase concur
suri, dar, din păcate, rezulta
tele lor, cu excepția victoriei 
repurtate de Petar Pankov în 
cursa de 15 km de la Krajn- 
ska Gora (Iugoslavia), nu s-au 
ridicat la înălțimea așteptări
lor.

Zilele trecute. Ia campiona
tele naționale de schi ale 
Bulgariei, ne-am putut forma 
o părere despre valoarea ce
lor care vor reprezenta țara 
noastră în Balcaniadă.

In probele de fond 
la seniori cît și la juniori) s-a 
făcut un important salt cali
tativ. Petar Pankov, bun teh
nician, dotat cu o excelentă 
pregătire fizică, foarte dîrz, 
este campionul național al 
Bulgariei pe 30 și 50 km. In 
cursa de 15 km titlul i-a re
venit lui Stoian Anghelov, 
care are aceleași însușiri ca 
și Pankov. Foarte apropiați 
ca valoare mai sînt Dobrin 
Galabov, Ștefan Mitkov și 
Nikola Vataski.

In comparație cu renumiții 
schiori din centrul Europei, 
„alpinii" bulgari, mai ales 
coboritorii, au la activ foarte 
puțini kilometri pe zăpadă. 
Iată de ce și valoarea lor este 
mult scăzută față de nivelul

mai de seamă al 
constituie Balca- 

Poiana Brașov, 
spune că ei (în

(atît

internațional mediu. în
schimb, nutrim speranțe la
slalom, prin Petar Anghelov, 
Resmi Resmiev, Pavel Sala- 
manov și Aleksander Nedial- 
kov, care, împreună cu antre
norul lor, Leonid Vringov, s-au 
pregătit în Iugoslavia, Austria, 
Italia și Elveția, obținînd re
zultate meritorii. Slalomistul 
nr. 1 al Bulgariei este Petar 
Anghelov, care întrunește ca
lități remarcabile : experiență, 
curaj și viteză. S-ar putea 
spune că are chiar prea mare 
curaj, deoarece de multe ori 
a abandonat datorită căzătu
rilor. Dar, atunci cînd Anghe
lov termină cursa cu sigu
ranță, timpul realizat de el 
este excelent. La slalom uriaș 
cel mai valoros schior este 
Pavel Salamanov — mai pru
dent ca Anghelov, foarte bun 
tehnician, cu o iscusință deo
sebită în parcurgerea porților 
pe drumul cel mai scurt. In 
fine, tinerii studenți Resmi 
Resmiev și Alexander Nedial- 
kov sînt marile speranțe ale 
Bulgariei In schiul alpin. Dar 
și lor, ca și altor schiori mai 
vîrstnici, le lipsește experien
ța. La juniori se afirmă Ivan 
Penev, pe care antrenorii îl 
denumesc „un talent de 14 
karate", și Sașko Diev, un ■ 
concurent deosebit de ambi
țios.

Emil ANTONOV
redactor la „Naroden sport"-

Sofia

In ultima zi, la Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, 2 
(Agerpres). — Campionatele 
mondiale de patinaj artistic 
s-au încheiat cu proba de 
dansuri pe gheață, cîștigată, 
așa cum era de așteptat, de 
cuplul englez Diane Towler- 
Bemard Ford. Patinatorii bri
tanici au cucerit pentru a pa
tra oară consecutiv titlul su
prem, demonstrfnd o coeziune

perfectă, într-o evoluție bine 
ritmată și armonioasă, termi
nată pe melodia dansului grec 
„Sirtaki".

Iată clasamentul final 
probei de dansuri i 1. 
Towler-Bernard Ford 
glia) 259,8 puncte ; 2. Ludmila 
Pahomova-Aleksandr Gorșkov 
(U.R.S.S.) 252 puncte ; 3. Judy 
Shwomeyer-James Slatky

al
Diane 

(An-

(S.U.A.) 250,7 puncte; 4. Ja
net Sawbridge-John Lane (An
glia) 246,9 puncte; 5. Ange
lika și Erich Buck (R.F.G.) 
244,6 puncte; 6. Annerose
Baier-Eberhard Ruger (R.D.G.) 
234,5 puncte.

PREGĂTIRILE HANDBALIȘTILOR FRANCEZI
Federația franceză de hand

bal a alcătuit iotul echipei 
masculine care va participa

nori (după îndelungate deli
berări) mai anunță o indispo
nibilitate : Cristian Gațu 
suferind și nu va putea 
tn turneu.

In aceste condiții, lotul
ne va reprezenta la „Tournoi 
de France — 1969“ are urmă
toarea alcătuire i

este 
juca

care

Cornel PENU 23 ani — 1,80 m —
70 kg (41 ori internațional) și Ște
fan ORBAN 19 — 1.86 m — 79 kg 
(5) — portari, Cornel OȚELEA 29 
— 1,79 m — 85 kg (69). Gheorghe 
GRUIA 29 — 1,94 m — 89 kg (57), 
Titus MOLDOVAN 24 — 1,70 m —
71 kg (18). Valentin SAMUNGI 27
1.82 m — 76 kg (42). Mihai MARI
NESCU 25 — 1,77 m — 72 kg (22), 
Ion POPESCU 27 — 1.80 m — 75 
kg (25), Gheorghe GORAN 25 — 
1.79 m — 73 kg (56). Roland GU- 
NEȘ 25 — 1,97 m — 96 kg (30). 
Cezar NICA 28 — 1.85 m — 86 kg 
(57), Traian DUMITRU 21 
m — 95 kg (debutant),
GHEORGHEVICI 22 — 1.74 
77 kg (debutant) și Peter 
23 — 1,86 m — 80 kg (9).

- 1,91 
Radu 
m — 

PAPP

— a. v.

Cel de-al 12-lea tur ciclist al Sar
diniei s-a Încheiat cu victoria ita
lianului Claudio Michelotto. se
cundat de compatriotul său G. 
Polidori la 31 sec. Dintre concu- 
rențil străini primul s-a clasat 
danezul Ole Ritter, cîștlgătorul 
etapei contracronometru, situat 
pe locul 9.

în meci pentru zona asiatică a 
„Cupei Davis", după primele două 
partide de simplu, echipa de te
nis a Indiei conduce cu 2—0 tn 
fața formației Malaieziei.

între 5 și 9 martie la turneul 
internațional programat în 
orașele Caen, Evreux, Paris 
și Orleans. După cum se știe, 
la acest turneu vor participa 
echipele României. R.F. a Ger
maniei. Cehoslovaciei și Spa
niei. Din echipă fac parte, 
printre alții, Ferignac, Sele- 
net, Richard, Terrier, Gallant, 
Orsini, Nita, Etcheverry și 
Germain.

8000 de schiori

Marele premiu automobilistic al 
Africii de sud, disputat pe cir
cuitul de la Kyalami, s-a încheiat 
cu victoria scoțianului Jackie 
Stewart (pe Matra Ford) care a 
acoperit 320 km In lh 50:39,1 (me
die orară 176,992 km). Pe locurile 
următo 
Hulme,

-e : Graham Hill, Dennis 
Jo Siffert etc.

LA STARTUL CURSEI
„VASA >>

STOCKHOLM, 2. — Tradi
ționala cursă de mare fond pe 
schiuri „Vasa", disputată în 
Suedia, între orașele Saelen și 
Mora, a reunit peste 8 000 de 
concurenți. Pentru a șaptea 
oară, învingător a ieșit Janne 
Stefansson, cronometrat în 
4h50 i 07 pe 85 km. Al doilea, 
la 15 sec., Bertil Johansson.

mare turneu de tenis 
al sezonului european, va 

la

Primul 
„open“, _____
avea loc între 14—20 aprilie 
Monte Carlo. Și-au anunțat par
ticiparea australienii Laver. New
combe, Stolle, spaniolul Gimeno, 

‘ - Ral-olandezul Okker, americanul 
ston și alții.

Fostul campion mondial de
Mihail Tal susține o partidă r__
corespondență, avînd ca adversari 
300 000 de cititori ai ziarului „Le- 
ninskaia Smena“ din Alma Ata. 
Marele maestru transmite mută
rile prin telegraf. Se crede că a- 
ceastă interesantă partidă va 
dura aproximativ un an.a
în meci internațional de rugby* 
la Sofia, echipa Italiei a dispus 
de cea a Bulgariei cu scorul de 
17—0 (12—0).

șah 
prin


