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Dispute dîrze în 77Turneul speranțelor olimpice

18 NOIEMBRIE,

LA BERLIN;

R.O. GERMANA
ROMANIA
(preliminariile

turneului olimpic)
Citiți amănunte 

pag. a 3-a.

23 NOIEMBRIE.
LA TÎRGOVISTE

Ora târzie 1» care s-a În
cheiat gala de miercuri seara 
ne-a Împiedicat să dăm amă
nunte despre meciurile repre
zentanților noștri în „Turneul 

speranțelor olimpice", mijlociul 
Ivan și greul Alexe. în ce-1 
privește pe primul, meciul său 
cu stângaciul iugoslav Parlov 
na a durat' nici un minut. 
Boxerul român a vrut să con
struiască tm atac, s-a lăsat 
descoperit și a recepționat ta 
plin o directă de stânga la 
bărbie care l-a scos din luptă, 
în schimb, ta ultimul meci al 
reuniunii, Ion Alexe a avut 
succes. Adversarul său, iugo
slavul Milenkovici, s-a dove
dit foarte agresiv la începu
tul partidei și a plasat o di
rectă de dreapta care era

gata-gata »i-l trimită pe pu- 
gilistul nostro la podea. A 
fost însă doer un foc de paie, 
pentru că, cu eîteva „stingi* 
la față țâ h plex, Alexe a 
echilibrat situația, iar în run
dul 2, fiind mai sigur pe 
sine, l-a scos din luptă — 
tot eu o „stîngft* — pe Mi
lenkovici.

Alte rezultate de miercuri 
seara : semimuscâ: — O del in 
(Guba) b.p. Zubik (Ung.), 
Vesely (Ceh.) b.p. ®anev 
(Bulg.); muscă — Kovaci 
(Ceh.) b.p. Krtiger (R.D.G.), 
Alexandrov (Bulg.) b.p. Bu- 
dai (Ung.); cocoș — Torez

(Cuba) b.p. Balogh (Ung.) ț 
pană — Kuznețov (U.R.S.S.) 
b.p. Ceruk (Pol.), Kovacs 
(Ung.) b.p. Komina (lug.)ț 
eemiușoară—Anghelov (Bulg.) 
b.p. Logo (Soba); temimij- 

(I"f) 
mijloci* 
(Cuba) 

(Ing ) 1

focâe — Ivankoviei 
b.p. Szabo (Ung.) ț 
ușoară — Morero 
b.Iko 2 Vladetici
temigrea — Obradovici (lu«.) 
b.p. Toth

Omul
bișnuitul tribunelor 
cunoaște, îndeobște* 
o singură fațetă, a 
sportului; specta
colul. Pleacă încân
tat sau amărât do 

la stadion șl, apoi, caută 
— a doua zi în ziar — 
explicațiile victoriei sau pe 
fifle înfrângerii. Și așa e®te 
firesc. Partea ascunsă a 
activității, cea care asi- 
rară substanța spcctacolu- 
Kxl repetiția, cade exclu
siv în sarcina «actorului* 
«t a „regizOTUlui". Și este 
«arte migăloasă această 
muncă. Ea solicită uneori 
Sa maximum și nervii 
sportivului șl pe cei ai an
trenorului. Dar zSmbetul 
victoriei, îmbrățișarea cal
dă, prietenească cu care 
sportivul-erou și antreno
rul se felicită reciproc 1® 
capăUMl cursei câștigate, 
alungă si oboseala orelor 
de pregătire și supărările 
cauzate de încercările ne
reușite. Să oprim fnsă 
„aparatul* pe această ima
gine de după izbândă.

Cine se află lîngă spor
tiv? Firește, tMnul ‘
antrenori. Dar care ? 
obicei... ultimul. Da, 
mul, pentru că in 
firesc (sau mai puțin 
resc) el, sportnml, a 
pină în clipa victoriei, a 
marii victorii, mai mulți 
antrenori. Dar numai 
unul, ultimul, se bucură 
de zîmbetul învingătorului, 
de recunoștința elevului, 
de elogiile presei și de sti
mulentele forului sportiv. 
Primul, antrenorul! care 
a descoperit în el pe vi
itorul atlet sau fotbalist, 
ciclist sau scrîmer de va
loare < 
păcate.
Mihaela

uitat

ROMANIA
UNGARIA S-a înapoiat și ultimul
(preliminariile grup de sportivi români

turneului U. E. F. A.)
Revanșa acestei întîl- 

niri se va desfășnra ta 
3 DECEMBRIE, LA BU
DAPESTA.

din Mexic

MARȚI,

LA CONSTANTA:

Farul - Selecționata 
statului Sao Paulo

în programul fotba
liștilor brazilieni a in
tervenit o modificare. Ei 
vor susține primul joc 
marți. la Constanța. 
Partida se va desfășura 
în nocturnă, prima noc
turnă fotbalistică din 
istoria orașului. Deci, o 
inaugurale.

Aseară, s-a reîntors pe 
aeroportul Băneasa, ultimul 
lot din cadrul delegației 
noastre sportive care a luat 
parte la întrecerile „Săptă- 
mînii preolimpice" din 
Mexic. Au sosit boxerii C. 
ducă, C. Stanef, caiacistele 
Viorica Dumitru, Valentina 
Serghei, canoiștii I. Manea, 
M. Ionescu, trăgătorul N. 
Rotaru, atletele Mihaela 
Peneș, Viorica Viscopolea- 
nu, atletul Șerban loan și 
antrenorii L Popa și R. Hu- 
țan.

PE STADIONUL

„REPUBLICII"

Lotul A - Selecționata 
statului Sao Paulo

Partida se va desfă
șură în nocturna.

(Ung.).

gala de joi »-»- 
miezul nopții, ro-

intre 
DC 

nlti- 
mod 

fi- 
avut

uitat, din 
oare că 
s-a gîn- 
profeso- 
cel care

Deoarece 
încheiat la 
«uitatele vor fi publicate Ic 

ziarul de sîmbătă.

fost 
Credeți 

------------ Penes 
dH la Tokio Ia 
ni) Ervin Wilk —__ _____
f-a îndrumat pentru prima 
oară pașii spre sectorul! de 
aruncare a suliței, sau că 
Emil Rusu și-a îndreptat, 
după «Turui României" 
din. acest an, recunoștința 
»pie antrenorul clujean 
TOile Chiș ? Ntf. 1-e.u ui- 
ttet cu siguranță, așa cum 
au făcut-o și alți sportivi 
amețiți de altitudinea cul
milor gloriei. Pe eS, pe 
omul anonim care a aș

teptat cu sufletul la gură 
vestea izbînzik l-»u uitat 
și spectatorii, uneori și 
noi, gazetarii, în mod si
gur oficialitatea sportivă. 
Avem această certitudine 
pentru că, de pildă, Mi- 
boela nu s-a referit nici
odată — în declarațiile fă
cute presei — la 
d antrenor.

Și, totuși. Omul 
uitat, omul acesta 
tat la festin este 
dintre principalii pioni ai 
mișcării sportive. Fără el 
nu ar pătrulnde în arenă 
atttea talente și este greu 
de imaginat că sportul ar 
avea — fără el — străluci
rea atâtor succese în ma
rile confruntări. Departe 
de mine intenția de a de
veni sentimental. Vreau să 
amintesc însă că omul 
acesta dat uitării, primul 
antrenor, bate și astăzi ca 
șt ieri drumul spre casele 
copiilor (mai sînt încă pă
rinți pe oare trebuie să-i 
convingă de necesitatea și 
frumusețea sportului), fără 
a beneficia, în compensa
ție, de voiajuri pe 
Viena—Paris—Mexico; 
bucură de succesele 
piilor Iui*, fără a 
ziarului să-I adauge 
paranteză ; continuă 
caute printre puștii 
șchioapă marile 
pentru Munchen, 
fost omis de pe lista an
trenorilor ©meriți („N-a 
avut, domnule, succese î...*) 
și își așază în album 
fotografia învingătorului» 
chiar dacă Ungă el se află 
ultimul antrenor. Nu des
curajează...

Avem însă dreptul să 
perpetuăm această ne
dreptate ? Categoric, nu. 
Trebuie să le dăm acestor 
oameni de nădejde galoa
nele pe care — deși 
meritau — nu le-au purtat 
niciodată, să cerem foru
rilor sportive să Ie confere 
drepturile pe care Ic me
rită și să-i așezăm pe pie
destal alături de sportivi, 
alături de antrenorii care 
culeg roadele unei munci 
Începute cu ani în urmă.

Deci, să nu-i mai uităm !

primtul
acesta 

neinvi- 
unul

ruta 
so 

„co- 
scrie 
in... 

să 
de-o 

talente 
deși a

HRISTACHE NAUM

NUME NOI IN ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU MECIUL DE HOCHEI CU ITALIA

lată o imagine de la ultimul

Campionatul de cros al Capitalei
Duminică dimineața, va avea loc în parcul „23 August", 

campionatul Capitalei la cros, contând și ca etapă preliminară 
a campionatului republican. In program sînt cuprinse următoa
rele probe : seniori — 7000 m ; semifondiști — 3 500 m ; juniori 
mari — 3 000 m; juniori mici — 1 500 m ; senioare — 1 500 m ; 
junioare mari — 800 m ; junioare mici — 700 m. Primul start la 
ora 9,30, din spatele Teatrului de vară, unde se vor face Și so
sirile.

FRUNTAȘII ȘAHULUI 
ÎNCEP ÎNTRECEREA

Echipele noastre
de gimnastică în R.D.G.

De mline, cel M de competi
tori ai finalei masculine de 
șah încep întrecerea pentru 
desemnarea campionului ță
rii. Se va juca în sala Insti
tutului de petrol, gaze și geo
logie, din bd. Bălcescu (lîngă 
Sala Dalles).

Ieri dimineață au părăsit 
Capitala, plecînd în R.D. Ger
mană, echipele reprezentative 
de gimnastică ale României 
oare, sîmbătă șl duminică, 
vor întâlni în localitatea Des
sau selecționatele țării gazdă.

Dinamo-Steaua, la lupte greco-romane

meci disputat la București de selecționata Italiei. Atunci 
echipa noastră a dștigat greu cu 4—3 (1-^1, 0—7, 3—1)

— Selecționata noastre parâseșfe azi Capitala —
In cursul dimineții de as

tăzi, cei 18 hocheiști selecțio
nați pentru partidele cu Ita
lia vor lua loc în avionul de 
pe ruta București—Roma. Din 
capitala Italiei ei vor pleca 
la Milano, oraș unde dumi
nică va avea loc al doilea 
meci dintre aceste selecțio
nate. Reamintim că, prima 
întîlnire se dispută sîmbătă în 
localitatea Bolzano.

Pentru aceste două meciuri, 
antrenorii M. Flamaropol și 
I. Tiron au alcătuit un lot, 
în care liniile de atac șl pe
rechile de fundași prezintă 
unele noutăți, de fapt, o con
cretizare (subliniem : cura
joasă) a verificărilor efec
tuate de-a lungul turneelor 
de pregătire. Dar, iată cere 
este în prezent echipa nea-

(miercuri 7 decembrie 1966)

Campionul mondial I. Baciu (Sțefiua) contrînd excelent un saU

Programul ultimei etape a 
campionatului pe echipe este 
următorul7 libere — vineri, 
de Ia ora 16, în sala Dinamo
— Dînamo București — Con
structorul Hunedoara — A.S.A. 
Brașov; Progresul București
— Mureșul Tg. Mureș — Vic
toria Buzău. Sîmbătă, de ia 
ora 10, ta sala Dinamo: 
Steaua — A.S.M.T. Lugoj — 
Steagul roșu Brașov ; oțelul 
Galați — C.S.M. Cluj — Pe
trolul Ploiești. Greco-roma
ne — sîmbătă. de la ora 17, 
în sala Dorească: Unlo Satu 
Mare — C.FJEL Timișoara — 
Metalul București; A.S.A. 
Cluj — A.S.M.T. Lugoj — Ra
pid București. Duminică, de 
Ia ora 10, In sala Dorească : 
Dînamo — Steaua — Oțelul 
Galați.

stră reprezentativă de hochei: 
portari : Dumltraș șl Stoicu- 
lesc-u : fundași : Varga — Fă
găraș, Czaka — FI. Sgincă, 
Ionescu — B'ișe ; atacau ți : 
G. Szabo — Calamar — X 
Szabo, Pană — Blro — Gheor
ghiu, Ștefanov — Boldescu — 
ștefan, rezervă pentru acest 
compartiment fiind Florescu.

După cum se vede au fost 
titularizați dțiva tineri jucă
tori. evidențiați ta campiona
tul trecut șl care nu dat de
plină satisfacție ta meciurile 
de pregătire (Stoiculescu. FL 
Sgîncă, Gheorghiu), a fost 
transformat un înaintaș în 
fundaș (Bașa) șl a reapărut 
Boldescu, un jucător mal 
vechi, dar care șl-a revenii în 
formă.

• Racing Buenos Aires 
a învins cu 2-1
pe Celtic Glasgow

0 Campionatele euro' 

pene de volei

0 S. 0. S.-ul lui Pele

PISCUL F OTB Al ULUI * * p oa te f i escaladat doar cu tineri (II)
Există, indiscutabil, o corela

ție între structura organizato
rică a sectorului afectat pre
gătirii copiilor șl juniorilor 
(numărul unităților, baza lor 
materială, raportul acestora 
cu școala,- cartierul, sau clu
bul etc.) șl calitatea procesu
lui de instruire, randamentul 
său In ultimă instanță.

Avem datoria să ne între
băm mereu, cum este șl cum 
ar trebui să fie concepută și 
realizată pregătirea viitorilor 
fotbaliști. Numeroase mărtu
rii vin să arate că la noi, 
decalajul dintre CUM ESTE și 
CUM AR TREBUI SA FIE 
atinge proporții nepermise.

★
Mal tatii. NIMENI NU ȘTIE 

EXACT CUM SA-I ANtRE-

NEZE PE TINERI, încât aceș
tia să. asimileze fotbalul cât 
mai bine și mai repede. Nu 
există un îndrumător metodic 
(lucrare originală, sau tradu
cere) care să sintetizez© tot 
ce s-a dovedit rezistent la 
proba timpului, la noi sau în 
alte țări. De mulți ani, co
misia centrală de juniori din 
cadrul federației a promis că 
va elabora această lucrare, ia 
termene care s-au perimat 
succesiv, fără ca cineva să 1 
roșească. Toți antrenorii care 
lucrează direct cu juniori și 
copii resimt lipsa unui instru
ment care să orienteze și să 
mărească precizi^ activității 
de pregătire a viitorilor ju
cători.

Dacă cineva ar întreba care

este obiectivul muncii de pre
gătire a copiilor și juniorilor, 
ar fi suspectat de naivitate. 
Cunoașterea unor aspecte 
reale legitimează însă această 
Întrebare. petre Steinbach, 
cunoscînd subtextul, ne-a răs- 
puns fără echivoc : „Formarea 
unor jucători de elită, apți 

este 
de

unor jucători de elită, 
de performanță, acesta 
scopul, iar campionatul 
juniori trebuie privit c-a un 
mijloc de verificare a stalu
lui de evoluție fotbalistică, 
fără s?ns de competiție, făr* 
preocupări deosebite pentru 
rezultate și clasament*. Din 
păcate, psihoza rezultatului a 
viciat în multe locuri munca

ROMULUS BALAIAN
(Continuare in pag. a J-a)



Sportul, sub noi cupole...

stadioane din țară, 
urma unei convorbiri 
care am avut-o cu

în fiecare an, noi sta
dioane și săli îmbogă
țesc zestrea mișcării 
noastre sportive. Zilele
trecute, bunăoară, s-a
dat în folosință la Cra- 
iova unul dintre cele 
mai frumoase și moder
ne 
în 
pe
inginerul Octavian Chi- 
Tilă, șeful sectorului Con
strucții din cadrul 
CNEFS, sîntem în măsu
ră să vă informăm și 
despre celelalte obiective 
sportive ce urmează a fi 
terminate în cursul aces
tui an.

Anal acesta au fort 
date în exploatare sălile 
de sport din orașele Bîrlad 
și Arad, complexul pen
tru lupte și box de la 
Cîmpulung Muscel, pavi
lionul cu săli de pregă
tire, construit pe malul 
lacului

în 
cestei ] 
nate 
acoperirea 
înot (cu 
olimpice) 
Ploiești, 
de sport 
Progresul 
cum și cochetul pavilion

Snagov ș.a. 
prima parte a a- 
luni vor fi termi- 
lucrările pentru 

bazinului de 
dimensiuni 

din orașul 
noua sală 
a clubului 

București, pre-

de cazare construit la 
Snagov. Sperăm, de ase
menea, că intr-un vUtoc 
apropiat se vor da în folo
sință și alte importante 
obiective sportive. Din
tre acestea amintim: 
sala de gimnastică și 
sala de box din Galați; 
sălile de sport 
șele Gheorghe 
ghiu-Dej și 
Neamț.

Au fost 
și lucrările
biective majore ale miș
cării noastre sportive- 
S-au deschis, astfel, șan
tierele viitoarei săli de 
atletism și bazinelor de

din ora-
Gheor-
Piatra

începute 
altor o-

înot și sărituri de 
Complexul sportiv 
August” din Capitală, 
cel al stadionului de 
30 000 de locuri din ora
șul Brașov, precum și o 
serie de alte lucrări ca: 
sala de sport de 2 000 de 
locuri din orașul Timi
șoara, bazinul de înot 
(în aer liber — 50x22 m) 
din Reșița etc.

Lucrările amintite sint 
subvenționate din buge
tul statului și, în bună 
parte, din fondurile U- 
niunii Generale a Sindi
catelor.

METALUL A PROMOVAT IN CATEGORIA A
ft MARIA PÂNDELE — RECORD 
ft VIORICA BRAD — RECORD DE

DE SENIOARE LA TRIATLON 
JUNIOARE MICI LA GREUTATE

la
„23

T. VASILE

Cîștigînd și ultimele două în- 
tîlniri din cadrul categoriei B, for
mația Metalul București a pro
movat în prima categorie a cam
pionatului republican pe echipe, 
în locul selecționatei regiunii Ba
cău, care a retrogradat în me
ciurile de la Tg. Mureș s-au înre
gistrat următoarele punctaje: Me
talul — Mureș-A-M. 171—127 
(102—90 ia bărbați; 69—37 la fe
mei); Metalul — Hunedoara 
173—110 (98-84; 75—26); Mureș- 
A-M. — Hunedoara 163—128 
(93—97; 70—31). In alară de con
curs, maestra sportului Maria 
Pândele (Metalul) a realizat un 
nou record republican de seni
oare la triatlon, cu 2552 de punc
te. Performanțele pe probe: 100 
m — 13,0, lungime — 5,83, greu
tate — 12,10. Vechiul record era 
de 2438 p și aparținea — din 1966 
— atletei Edith Schal. Alte rezul
tate : BĂRBAȚI: 100 tn : B. Iliescu 
(Met.) 10,7; 200 m: B. Iliescu 21,8; 
3000 m obst.: M. Brezuică (Met.) 
9:31,5; 10 km marș : I. Bogdan
(Met.) 47:41,3; suliță: Gh. Po
pescu (H) 69,38; FEMEI : 100 m : 
Ec. Nourescu (Met.) 12,2; 200 m: 
M. Goth (Met.) 24,9; 400 m: C. 
Berna (Met) 59,2; (C. ALBU-co- 
xesp.).

La Oradea; formația Ploieștiului 
Ș produs o surpriză, întrecînd e- 
ehipa regiunii gazdă, Cășuna: 
158—146 (96—94; 62—52). în ce
lelalte două întîlniri. Oltenia 
fost întrecută de Ploiești 
180—110 (110—73; 70—37) și 
Crișana cu 171—118 (104—79;
67—39) (I. GIHȘA — coresp. prin
cipal).

în întîlnirea Iași •— Galați — 
Progresul, desfășurată la Iași, at
leta Viorica Brad (Progresul) a 
^Euncat greutatea la 13,36 m — 
nou record republican de juni
oare mici. Vechiul record îi apar
ținea din luna aprilie, cu 13,19 m. 
Pe echipe, punctajele sînt urmă
toarele: Iași — Progresul 141—126 
(1100—72; 41—54); Iași — Galați 
1.30—139 (96—79; 34—60); Galați 

Progresai 139—135 (82—90;
(57—45). (D. DIACONESCU) — 
coresp. principal).

Echipa regiunii Hunedoara, clasată 
pe ultimul loc în clasamentul gene
ral, a retrogradat în seria a n-a a 
categoriei B. Ea va fi înlocuită de 
echipa regiunii București, promovată 
în seria I.

MARIA PÂNDELE

Diviziile naționale A și B progra
mează pentru sfîrșitul săptămînii 21 
de meciuri, în cadrul etapei a Il-a 
(la băieți, A și B) și etapei a 111-a 
(la fete, A). Iată jocurile: divizia 
A masculin : Steaua—Politehnica Ga
lați, Politehnica București—Farul

Constanța, Comerțul Tg. Mureș— 
■ Universitatea Cluj—Dinamo 

Oradea—Rapid
I.C.F., - _____ ______
București, Din3mo
București, Universitatea Timișoara— 
Politehnica Iași; divizia A feminin: 
Voința București—Voința ~
Progresul București—I.C.F., 
versitatea Cluj—Politehnica 
iești, Mureșul Tg. Mureș—Construc
torul București, Crișul Oradea—Ra
pid București; divizia B—masculin 
seria I: Unio Satu Mare—Universi
tatea Craiova, Știința Petroșeni— 
Medicina Tg. Mureș, Steagul roșu 
Brașov—Pedagogic Oradea, Politeh
nica Brașov—Medicina Timișoara, 
Politehnica Cluj — Constructorul 
Arad ; divizia B—masculin seria a 
II-a : I.C.F.—I.C.H.F. București, 
Universitatea București—Construcții 
București, Progresul București—Aca
demia Militară București, Universi
tatea Iași—Petrolul Ploiești, Arma
ta Bacău—-Voința București.

Partidele din Capitală se vor dis
puta în sala Floreasca, după urmă
torul program: sîmbătă, de la ora 
17: I.C.F. II—I.C.H.F. (m.B), Uni
versitatea București—Construcții Bu
curești (m.B.), Progresul Bucu
rești — I.C.F. (f.A.) ; duminică, de 
la ora 8.30: Progresul București— 
Academia Militară (m.B.), Politehnica 
București—Farul Constanța (m.A), 
Voința București— Voința Brașov 
(f.A.). Steaua — Politehnica Galați 
(m.A.).

Brașov, 
Uni- 

Bucti-

FOILETON

Casamentele definitive 
jtegariei B, seria I:

GENERAI.

ale ca

I

1; Metalul 8 8 0 0 497 16
2. Crișana 8 6 0 2 245 12
3. Ploiești 8 6 0 2 108 12

Iași 8 4 0 4 74 8
£7. Oltenia 8 4 0 4 —101 8
6. Progresul 8 4 0 4 —125 8
7. Mureș-A.M. 8 2 0 6 —203 4
8. Galați 8 2 0 6 —360 4
g. Hunedoara 8 0 0 8

Masculin

—135 0

1, Metalul 8 8 0 0 192 16
2. Crișana 8 6 0 2 170 12
8. Ploiești 8 6 0 2 80 12
4. Oltenia 8 5 0 3 9 10
5. Iași 8 4 0 4 121 8
6. Hunedoara 8 4 0 4 37 8
7. Mureș-A.M. 8 2 6 6 —193 4
8. Progresul 8 10 7 —139 2
9. Galați 8 0 0 8

Feminin

—277 0

1. Metalul 8 8 0 0 305 16
2. Crișana 8 6 0 2 75 12
3. Ploiești 8 5 0 3 28 10
4. Progresul 8 5 0 3 14 10
5. Mureș-A.M. 8 3 0 5 — 10 6
6. Iași 8 3 0 5 — 47 6
7. Oltenia 8 3 0 5 —110 6
8. Galați 8 2 0 6 — 83 4
ft. Hunedoam « 1 « 7 —172 2

Profesorul bătăuș!
Meci de baschet la Ploiești. 

Joacă echipa Petrolul, în cadrul 
unei competiții amicale, „Cupa 
Petrolul**. La un moment dat, ju
cătorul L Teodorescu se năpus
tește asupra arbitrului și îl lo
vește. Sancțiunea nu a întîrziat: 
Biroul F.R. Baschet i-a ridicat 
lui I. Teodorescu dreptul de joc 
din divizia B pe timp de 5 eta
pe. Și nu numai atît. Lui I. 
Teodorescu i s-a interzis să ar
bitreze pînă la încheierea turului 
diviziei B. Pînă £.!“* «
normale pentru un 
babil. în plus, clu
bul sportiv Petro
lul a fost îndrumat 
să analizeze compor
tarea profesorului 
de educație fizică I.
care este și metodist al clubu
lui. Deci, deși jucător, arbitru șl 
metodist, profesorul de educație 
fizică I. Teodorescu și-a permis 
să comită gestul huliganic. Punc
tul de vedere al federației îl cu
noaștem. Al clubului Petrolul, 
încă nu. Sîntem curioși totuși 
să-l aflăm. Cît mai grabnic !

Din păcate, în afara suspen
dării lui I. Teodorescu, sîntem 
nevoiți să publicăm și alte pe
depse hotărîte de F.R. Baschet 
împotriva unor sportivi certați 
cu disciplina : pentru lovirea ar
bitrului (la turneul final al cam
pionatului de calificare al echi
pelor studențești), jucătorul M. 
Anghelache (Politehnica Iași) a 
fost suspendat pe timp de 1 an; 
pentru insulte adresate arbitri
lor (la meciul Farul Constanța 
— Universitatea Timișoara din

A), jucă- 
Universi- 

pierdut 
de 3 eta-

aici, sancțiuni 
gest repro-

,,Cazul" Sepeșiu
De câtva 

scrimerii de 
lui Steaua, spadasinul I. Se
peșiu, s-a făcut „remarcat" 
printr-o serie de abateri de 
la disciplină. Intîrzia de la 
antrenamente, răspundea ne
cuviincios antrenorilor săi. 
Conducerea clubului a anali
zat comportarea acestui scri- 
mer, l-a

Teodorescu

prima etapă a diviziei 
torul N. Petruc de la 
tatea Timișoara 
dreptul de 
pe (de la

și-a
joc pe timp
5 la 26 noiembrie).

Nu vi se 
derația de 
cam lasă de dorit ?

pare, tovarăși din fe- 
baschet, că disciplina

timp, unul din 
frunte ai clubu-

sfătuit să se în
drepte. Sepeșiu a 
făcut promi
siuni fi... a fost 
iertat.

i că la scurt timpDar iată 
după această analiză, Sepeșiu 
a... recidivat. Mai mult chiar; 
a început să-și piardă nop
țile, să ducă o viață nespor
tivă. Conducerea clubului 
Steaua și-a dat seama că nu 
mai era necesar să umble 
cu... mănuși cu un asemenea 
sportiv. Și, in consecință, l-a 
sancționat cu suspendare din 
activitatea eompetițională pe 
timp de 6 luni. Ulterior, bi
roul federației de specialitate 
a confirmat sancțiunea, 
timp de 6 luni, secția 
mă a clubului Steaua 
la „serviciile" lui I. 
...Interesant că și de 
ceasta I. Sepeșiu 
să se îndrepte. Nu s-a 
găsit însă nimeni care 
creadă. Sperăm totuși, 
această aspră sancțiune 
determine să reflecteze 
bine la ceea ce are de făcut!

Pe 
de scri- 
renunță 
Sepeșiu. 
data a-

a promis 
mai 
să-l 

ca 
să-l 
mai

ACTUALITATEA LA ZI
• Sîmbătă și duminică, în cam

pionatul categoriei B la rugbi s-a 
consumat o nouă etapă. Iată rezul
tatele înregistrate :

SERIA I. C.S.M. Sibiu—Chimica 
Timăveni 6—6, Metalul Tr. Severin
— Politehnica Timișoara 3—15, Vul
turii U.M. Timișoara—Jiul 3—0 
(neprezentare), Inst, de mine Petro
șeni—Politehnica Cluj 0—0, Mine
rul Lupeni—Eleclroputere Craiova 
15—0.

SERIA A Il-a. Constructorul Bir- 
lad—Ideal Cernavodă 8—3, Con
structorul Ploiești—U.S.A.S. Năvo
dari 3-—0, Agronomia Iași—Zimbrul 
Tecuci 15-—0, Chimia Brăila—Anco
ra Galați 0—12, Constructorul 
T.R.C. Suceava—Cimentul Medgidia 
6-0.

SERIA BUCUREȘTI. Politehnica 
—Aeronautica 17—0, Inst. de con
strucții—Vulcan 9—3. Constructorul
— I.C.F. 3—0, Olimpia—S.N. Olte
nița 14—6, I.P.G.G.—Proiectantul 
15—12, Științe economice—Arhitec
tura 6—3.

Tot în seria echipelor bnenreștene, 
joi au fost programate alte două 
meciuri, care s-au încheiat cu urmă-

toarele rezultate: Politehnica—Științe 
economice 12—9 și Inst. de con
strucții—I.C.F. 9—6.

• Se află în plină desfășurare și 
campionatele pentru juniori — in 
„15“ și în „8“.

La juniori în „15“, —- seria I — 
Constructorul a dispus de Steaua cu 
12—3 iar Cl. sp. sc. I de Gloria cu 
24—0. Progresul a cîștigat — prin 
neprezentare — meciul cu Rapid. 
(De altfel, pentru repetate neprezcn- 
tări, Rapid a fost 
competiție).

în seria a Il-a, Școala
2 a întrecut la un ‘ 
pe Olimpia, cu 53—i 
Grivița Roșie II — CI. sp. șc. II 
a fost consemnată victoria primei 
echipe cu 3—0 (neprezentare). Me
ciul Grivița Roșie I — Dinamo 
fi «programai.

Iată și rezultatele competiției 
rngbi în ,,8“. SERIA I. Steaua 
Constructorul 12—3, Gloria—CI. 
șc. I 75—3, Progresul—Rapid 3—9 
(neprezentare). SERIA A ll-a, 5c. 
sp. 2—Olimpia 21—6, Grivița Roșie 
II—Clubul sportiv școlar II 3—0 
(neprezentare).

eliminată din

sportivă
scor astronomic 
-3. In meciul

va

de

sp.

Cum a fost inventat fotbalul?
- TEZĂ ȘTIINȚIFICĂ -

După ani și ani de cercetări in 
istoria vastă a fotbalului, am a- 
juns la uluitoarea concluzie : nu 
jocul cu balonul rotund a fost 
descoperit întii, ci programul lui !

Să mă explic : specialiștii susțin 
că fotbalul a fost inventat de că
tre eschimoși, iar englezii l-ar fi 
adus pe insulă abia după aceea. 
Intr-adevăr, am cercetat și eu 
acest caz și așa este. Eschimoșii au 
jucat fotbal cu mult înaintea en
glezilor ! 11 jucau folosind ca min
ge un craniu rotund de focă, cu un 
„libero" în 
sarcina să 
porții s-au 
urși. Care
cestui joc ? Vă spun eu. Mobilul 
descoperirii acestui interesant joc 
a fost programul 1

Intr-o zi, cam pe la ora 2 114 (la 
Pol ziua durează o jumătate de 
an) cîțiva tineri eschimoși din tri
bul „Ham-ham" mergeau la vînă- 
toare. De la vinătoare veneau co
legii lor din tribul „Fram-fram". 
Aceștia din urmă avuseseră o zi 
bună, bogată in piei de tot felul.

— Frumoasă pradă! exclamă 
unul din eschimoșii tribului „Ham- 
ham”.

— Splendidă ! completă un al
tul. Fiecare duce pe umăr cite trei- 
patru piei.

tipărim cu presa 
un program 
joc de mare

în
a-

să

echipă care avea și 
anunțe cînd in spatele 
strîns mai mult de opt 
însă a fost mobilul a-

— Formidabil!
— Cum facem să luăm și noi o 

piele de pe ei ?
— Am o idee : 

noastră de oase 
care anunțăm un 
tracțle !

— Fantastic! Și nu-i lăsăm 
asiste la joc, dacă nu cumpără 
acest program.

— Exact.
— Ia stai: și ce joc inventăm ?
— Vă explic eu miine... Apro

po : cine are pe acasă un. cap ro
tund de focă să-l aducă duminică 
pe terenul „Morsei mari“. De fluier 
și de baremul arbitrilor mă ocup 
eu !...

Așadar, nu jocul cu balonul ro
tund a fost descoperit întii, ci 
programul lui ! Desigur, cu timpul, 
acest program de fotbal a evoluat. 
Astăzi, de pildă, el este tipărit 
pe hirtie ți nu mai constituie un 
mijloc de a lua o piele de pe om. 
De altfel, nici lumea nu mai vine 
la meci cu cite 2—3 piei de morse 
pe umăr. Pentru a păstra totuși obi
ceiul, organizatorii meciurilor iau 
doar simbolic pielea de pe om. 
Costul programului varii'nd între 
modesta sumă de 1 leu și 2 lei. 
Dar, ca și la eschimoși, obligato
riu ! Adică, nu intri la meci fără 
program ! Și, bineînțeles, fără bi-

let! (Vezi majoritatea meciurilor 
de „B“ și „C").

Se înțelege, față de trecutul în
depărtat, programul de fotbal a 
evoluat și sub aspect calitativ. Ast
fel, dacă cu sute de ani în urmă 
strămoșii noștri treceau în pro
gram doar formațiile, astăzi putem 
citi și etapa viitoare. Desigur, pes
te alte citeva sute de ani aceste 
programe de fotbal vor avea și 
poze. Portretul, știu eu, al unui 
căpitan de echipă și, de ce nu, 
chiar un pasaj, două, din regu
lamentul jocului. Dar, să nu anti
cipăm ! Să nu forțăm lucrurile, 
știind că în acest sens se fac efor
turi lăudabile. Deocamdată 
vind varietatea costului 
programe, care de la meci 
oscilează între 1 leu și 2

Sigur, sînt și programe 
merita să fie vindute la
mai mare. Mă refer la cele în ale 
căror 
ghin, 
nuri" 
oaspe,
cînd am evoluat la ei acasă"; 
acele programe pline de duh, de 
umor. Am evidenția în acest sens 
ultimul program tipărit de asocia
ția sportivă „Recolta" Cărei — la 
preț de numai 1 leu și jumă- 
taie — asociație care, jucînd ca co
lega ei din „C“, „Medicina" Tg. Mu-

Desen de NEAGU RADULESCU
pri- 

acestor 
ia meci 
lei ! 
care ar 
un preț

patru pagini găsim (vezi Re- 
Vatra Dornei etc.) „indem- 
contra jucătorilor echipei 
„care ne-au maltratat băieții 

la

reș, a trecut în program formația 
„Medicinei Cluj" !... Adică, pe Țarcu 
in loc de Rosoczi, Vereș in loc de 
Rusu... pe antrenorul Gheorghe 
Ghiță in locul lui Francisc Csihi 
ș.a.

Desigur, n-a fost mare lucru, 
dar — cum se spune — gestul 
contează ! Pentru duminica viitoa
re — cind va juca cu 
ghișoara — a hotărit 
program o formație 
Sperăm că
va fi dublu !...

Dar rezultatul ?

și costul

„Faianța" Si- 
să treacă în 

braziliană, 
programului

VASILE TOFAN



VĂ INFORMĂM
LA ORIZONT, UN MtCI GREC REPREZENTANȚI Al F. R. F.

(R. D. G. România în preliminariile olimpice)
LA ȘEDINȚELE DE ANALIZA

ALE CLUBURILOR
încă nu s-au stins ecourile jocu

rilor cu Polonia, și iată că o 
nouă partidă internațională bate 
la ușă. De data aceasta, nu mai 
este vorba însă de o întîlnire 
amicală, ci de un meci oficial, 
eum se spune, cu „miză“. Con
cret : la 18 noiembrie, la Ber
lin, tricolorii noștri vor susține 
primul joc din cadrul prelimina
riilor olimpice, adversară fiin- 
du-le reprezentativa R. • D. Ger
mane.

Așadar, un nou joc în depla
sare cu o garnitură cotată la 
această oră ca una dintre cele 
mai tari din Europa. De altfel, 
ultimul rezultat obținut de națio
nala R. D. Germane, este eloc
vent : victorie cu 1—0 asupra 
redutabilului ,11“ al Ungariei.

Ieri dimineață, într-o convor
bire avută cu redacția revistei 
.Fusball Woche" din Berlin am 
aflat că antrenorul Karoly Soo

va alinia în fața echipei româ
ne aceeași formație care a reu
șit să întreacă echipa lui Albert, 
Bene, Matrai... S-o amintim î 
Blochwitz — Urbanczyk, Walter, 
Wruck, Bransch — Pankau, Erler, 
Hoge — Noldner, Frenzel, Love.

Așa stînd lucrurile (inițial se 
preconizase ca noi să participăm 
cu o echipă de tineret), va trebui 
să aruncăm de această dată în luptă 
cea mai bună formație ce se 
poate alcătui la ora actuală. Spu
neam, după meciul primei selec
ționate în Polonia, că fiecare par
tidă este importantă prin învă
țămintele ei. Jocul de la Craco
via a scos în relief o serie de 
aspecte pozitive și negative. Este 
cazul ca federația de specialitate 
să acorde cea mai mare atenție 
acestei partide care poate deschi
de drumul fotbaliștilor noștri spre 
turneul final al J.O. din Mexic.

C. M.

Antrenorul Constantin Teașcă 
a plecat miercuri seara la Cluj 
pentru a participa la ședința de 
analiză a secției de fotbal Uni
versitatea. Cu acest prilej vor fi 
prezentate fotbaliștilor din loca
litate unele secvențe din filmul 
„World Cup". Duminică, antreno
rul Teașcă va viziona la Pitești 
meciul F. C. Argeș — Universi
tatea Cluj, cu care prilej va ur
mări o serie de jucători în ve
derea selecționării pentru meciu
rile cu R. D. 
Germaniei.

Ședințe de 
în aceste zile 
București, Steaua și U.T.A., unde 
vor participa din partea F. R. Fot
bal tov. Florea Tănăsescu, Ion 
Alexandrescu și, respectiv, C. 
Braun.

Germană și

analiză mai 
la cluburile

R. F. a

au loc 
Dinamo

un veritabil derbi, fotba- 
un joc de verificare în

In vederea meciului eu Dinamo București, u' 
liștfi de laBapid au susținut ieri pe terenul C.A.M, 
compania formației Politehnica București.

In fotografie, Ojoc, portarul studenților, reține 
proape de Ion Ionescu.

mingea, urmărit indea-
Foto : Aurel Neagu

Cuplaj de mare atracție
pe stadionul „23 August"

tat. Am apărat cu devotament culo
rile clubului pe care îl 
aceasta mă mulțumește*. 
CONSTANTIN MANCIU, 
portar al echipei Farul.

iubesc. Și 
Semnează : 
talentatul

„PISCUL FOTBALULUI" poate fi escaladat
doar tineri (II)

(Urmare din pag. 1)

Un nou cuplaj interbucurcștean— 
duminică pe stadionul ,,23 August14 
— care, sperăm, va umple tribunele. 
Este vorba de meciurile DINAMO— 
RAPID (ora 12,45) și STEAUA— 
PROGRESUL (ora 14,30).

Tot duminică sînt programate îu 
Capitală următoarele jocuri : Elec- 
^fiica Obor—Siderurgistul Uniați 
(teren Electronica, ora 10) și Fla
căra roșie—T.U.G. (teren 
noi, ora 11).

Arbitrii meciurilor
diviziei A

Timpuri

BILETELE PENTRU CUPLA
JUL INTERBUCUREȘTEAN DE 
FOTBAL DINAMO — RAPID 
și STEAUA — PROGRESUL de 
duminică 3 noiembrie, ia sta
dionul „23 August" s-au pus 
în vînzare la casele obișnuite 
de bilete.

© Dinamo Bacău — Petrolul: 
V. DUMITRESCU la centru, 1. Dră- 
gliici și R. Buzdun (toți din Bucu
rești) la tușă ;

© F. C. Argeș — Universitatea 
Cluj: A. RADULESCU (București) 
la centru, N. Rainea (Bîrlad) și P. 
Sotir (Mediaș) Ia tușă ;

© Dinamo București — Rapid: 
EMIL MARTIN la centru, C. Nicu- 

(toți din

.semănători" a celor ce pregă-

Telegramă
de la Manciu

De la Constanța am primit, ieri, 
următoarea telegramă : „Fâ mulțu
mesc pentru preocupările dv. de a 
alina durerile unui jucător acei den-

lescu și Gli. Popovici
București) Ia tușă ;

• Universitatea Craiova 
Tg. Mureș: N. CURSARU 
la centru, A. Aleve (Km. 
C. "Nițescu (Sibiu) la tușă;

• Jiul Steagul roșu: C. PE- 
TREA (București) la centru, V. Pă- 
dureauu (București) și N. Mogoroașe 
(Craiova) la tușă;

® U.T.A. — Farul: 
LESCU (București) la 
Com șa (Craiova) și 
București) la tușă ;

9 Steaua — Progresul: A. PÎRVU 
(București) la centru, C. Bărbulescu 
(București) și Z. Drăghici (Con
stanța) la tușă.

— A.S.A. 
(Ploiești) 

Vîlcea) și

N. M1HÂI- 
centru, O. 
A. Bentu

de _
tesc viitoarele recolte de jucători. In 
loc să fie apreciați după roadele fie
cărui an (numărul și calitatea junio
rilor promovați), antrenorii sînt a- 
preciați prin prisma rezultatelor echi
pei. „Denaturarea aceasta a diluat 
calitatea procesului de pregătire, 
ne-a declarat și antrenorul Romeo 
Catană, șeful centrului de copii și 
juniori al clubului Steaua. Nu se mai 
migălește pentru tehnică, tinerii sînt 
învățați, in locul abecedarului, for
mule tactice defensive (ca să nu 
piardă echipa), sînt îndrumați spre 
un joc de luptă, simplist, purtat cu 
mijloace tehnice rudimentare. Punc
tele agonisite astfel devin justificarea 
(absurdă) a muncii antrenorului, cine 
se mai gindește la finețea unei exe
cuții, la ținuta decontraetată din 
timpul unei preluări, Ia spiritul fair- 
play-ului, trăsături absolut obligato
rii pentru un tânăr jucător de valoa
re la expirarea junioratului*. Optică 
lipsită de logică și extrem de dăună
toare.

Nu se poate oare corecta această 
miopie, generală, după cit se pare, la 
conducerile cluburilor de fotbal ?

★
Cu unele diferențe (nesemnlfica- 

tive), antrenorii interpelați de noi 
(P. Steinbach, R. Catană, Alexandru 
Dan — U.T.A., Ștefan Stăneuleseu — 
Dinamo București, Gh. Scăeșteanu — 
Universitatea Craiova, Adam Mun- 
teanu — Farul), au fost de părere 
că operațiunea de selecție trebuie 
să descopere și să rețină copii cu : 
îndemînare generală, tehnică elemen
tară (lovire, preluare, conducere a 
balonului), stare de sănătate depli
nă, dezvoltare fizică armonioasă, ca
pacitate de * ' 
adversar și 
nu există o

oa fiind optimă, pentru începerea 
pregătirii fotbalistice a copiilor, tot 
mai multe argumente pledează pen
tru stabilirea ei la 8—9 ani. La în
ceput, totul să aibă un caracter de 
joacă senină, fără iz didactic, fără 
constrîngeri, fructificîndu-se disponi
bilitatea copiilor 
pentru efectuarea 
utile îmbrăcate în 
tulul. Mai tîrziu, 
între 10—12 ani și T___  ,
decisivă pentru creșterea și dezvol
tarea fizică a tînărului, antrenamen
tul viitorului fotbalist trebuie, pe lin
gă latura tehnică, să modeleze un 
atlet viguros, puternic și rezistent. 
Precum se vede, fotbalul modern (cel 
moi recent exemplu : Celtic Glasgow 
—Racing Buenos Aires) nu poate fi 
jucat decît de atleți-tehnicîeni; el 
obligă la o extremă cheltuială de 
energie fizică, la crîncene dueluri 
corp la corp și-i exclude, din ce în 
ce mai mult, pe jucătorii fragili, care 
obosesc ’ ’
fiecare 
tehnică

pentru imitație, 
oricărei acțiuni 

haina divertismen- 
în etapa cuprinsă 
sfîrșitul pubertății.

ușor, care se resimt după 
ciocnire, chiar daca au o 

impecabilă.

★
să înțelegem specializarea 

vehiculată

orientare in funcție de 
de partener etc. Deși 
virstă, unanim acceptată

Două debuturi
„Atmosfera sumbră a acestei partide a fost stră- 

bătută de o singură rază de soare: în min. 64 a 
intrat e‘----- extrema stingă, tînărul Tătaru”.
C'

( 
i 
c 
b 
r 
o 
a

a meciului Steaua — 
marcat debutul aces- 
ut decit pu(lne săp- 
(cum l-au numerotat 
ul fotbalului. Un joa 
'a, o intrare remar- 
idie a avut o contri- 
scorului, o absență 
— F. C. Argeș — 

echipelor de tineret

T
cara consacrării. Gigi 
ime familiar amatori-

ARI N. TATARVTĂTARU

Cum . „
timpurie ? Noțiune mult 
în ultimii ani, ea trebuie integrată 
și în metodica fotbalului cu două 
delimitări. Copilul — introdus în La
boratorul sportului de performanță 
de la o virstă cît mai fragedă — va 
face cu precădere fotbal, dar dez
voltarea sa fizică șî pregătirea calită
ților atletice vor fi desăvîrșite, nu
mai dacă le vom influența multila
teral prin 4 atletism, gimnastică și 
alte sporturi. Dar să nu echivalăm 
specializarea timpurie cu specializa
rea pe un anumit post. Aptitudinile 
pentru fotbal să nu fie, prea devre
me, împinse în tiparul unui anumit 
post. „Specializarea jucătorilor pe 
posturi, e -
s-a dovedit __ 
posibilitățile de 
-x---- - fotbalist.

să treacă (să

de părere
limitantă, ea 
’! dezvoltare 

itorului fotbalist. Fină la 
copilul să treacă (să joace) 
toate posturUe, să fie și portar, 
mai astfel calitățile sale se vor _ 
volta complex și vor găsi cîmpul cel 
mai bun de manifestare. Numai ast
fel, ia 16 ani (după 8 ani de pregă
tire, presupunînd că a început să 
joace de la vîrsta de opt ani), cali
tățile sale de apărător sau de ata
cant vor fi bine conturate. Un mare 
exemplu. Groșics a fost, pînă la 16 
ani, înaintaș central. într-o zi, pri
ma echipă a clubului său pleca să 
joace în deplasare. Portarul nu ve
nise. Grosics e luat de pe stradă. Cu 
toate protestele micuțului înaintaș, 
antrenorul îl obligă (în lipsa altei 
soluții) să apere poarta. Face acest 
lucru surprinzător de bine. O mă
sură fortuită avea să ducă ia desco
perirea unuia dintre cei mai mari 
portari ai lumii. într-un inter, pro
babil mediocru, se ascundea o cele
britate. întâmplarea a scos-o la iu-

Steinbach, 
reduce 
a 
16

vi- 
ani, 
prin 
Nu- 
dez-

mină. Dar să nu așteptăm mereu 
soluții de La aceasta zi capricioasa, 
ci să verificăm lucid valențele tină- 
rului în toate ipostazele*.

★
Centrele de copii și juniori sînt o 

formulă cu randament ? „în sine, mi 
se pare excelentă, ne-a declarat 
Adam Mumteanu, șeful centrului Fa
rul. Dar modul ei concret de exis
tență îj scade eficacitatea. La Con
stanța, de exemplu, resimțim 
lipsa bazei sportive. 103 copii, G9 de 
juniori, echipa ~ 
de regiune și 
la dispoziție 
zgură. Sîntem 
2V« norme de 
puțin decît ar fi necesar pentru 
pregătirea celor 165 de elevi. Volu
mul antrenamentelor săptămînale 
este insuficient, datorită acestor cau
ze, precum și timpului Limitat al 
copiilor. Un copil care joacă numai 
6 ore pe săptămînă, greu va ajunge 
mare fotbalist*.

Aproximativ aceleași dificultăți re
duc și puterea de concretizare a cen
trului din Craiova, după cum ne-a 
mărturisit antrenorul Gh. Scăeș
teanu. •

Nici măcar la marile cluburi, con
ducerile nu manifestă un interes 
profund și nu există o bază mate
rială suficientă, pentru pregătirea 
viitoarelor generații de fotbaliști.

Dacă recunoaștem că un fotbalist 
de elită trebuie să fie un virtuoz, 
posesorul unei tehnici rafinate, ba
zată pe automatisme complexe, un 
tip cu forță, iute șj rezistent, atunci 
este necesar să depășim tipicul celor
2— 3 antrenamente săptămînale. Trei 
+ un joc, la copii și patru 4- un joc, 
la juniori constituie, după opinia 
majorității specialiștilor, un prag 
sub care nu se mai poate coborî. 
Steinbach crede că numai în felul 
acesta, jucătorul poate deveni apt să 
treacă lin de la o categorie la alta 
(de la copii, la juniori, la tineret, la 
seniori), să aibă la sfîrșitul unei 
etape, capacitatea generală cerută 
de competiția grupei de vîrstă, ime
diat superioară.

PESTE TOT, AM INTILNIT NE
MULȚUMIRE fata de măsură 
DESFIINȚĂRII CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI. FOR
MULA ACTUALA — COMPETIȚIA 
REGIONALA — NU ÎMBOGĂȚEȘTE 
CU NIMIC PREGĂTIREA CELOR 
MAI BUNI. Una sau două echipe de 
valoare joacă împotriva unor adver
sari submediocri, nepregătiți, parti- 
cipanți de forma pentru îndeplinirea 
unei obligații. într-o astfel de com
panie se descalifică și ele. lată de 
ce antrenorii caută rezolvări, anga- 
jînd la mijlocul săptămînij meciuri 
amicale cu echipe de seniori. în ve
derea unei solicitări corespunzătoare. 
Condiție pe care competiția oficială 
e incapabilă să o îndeplinească. To
tul pledează pentru organizarea unei 
competiții rezervate celor mai pu
ternice echipe de juniori din țară (pc
3— 4 serii), îneît fiecare partidă să 
adauge ceva la pregătirea și expe
riența pârtiei punți lor.

acut

Portul din „B“. alta 
echipa de rugbi, au 
un singur teren 
încadrați numai 
antrenori, mult 

ar fi necesar

cu 
CU 

mai

fără nici o intenție de 
care s-a prezentat pe 
drumul lui spre inima

cind mingea trece vicleană 
ieșind din teren...".

PRONOSPORT

lor de fotbal de la noi și, 
diminuare a atu-urilor cu 
scena verde a stadionului, 
omului din tribună a fost deschis de amintirea lui 
Nae Tătaru, fratele său mai mare.

Veche dragoste a tribunei, Nae a plecat din fot
bal poate că mai repede decît s-ar li cuvenit. A 
plecat, lăsind o undă de regret ; pentru cursele 
sale de sprinter, pentru șuturile sale care spulbe
rau speranțele portarilor, pentru eleganța manie
relor sale din teren. O coincidență (dictată de îm
prejurări obiective) a făcut ca Gigi să intre in 
fotbalul mare pe aceeași fîșie de gazon, pe care 
oamenii erau obișnuiți sâ-1 vadă pe fratele său. 
Și asta a contat mult I

La meciul de debut al lui Gigi, Nae a stat in 
'tribună, trăind cele douăzeci și șase de minute ta 
cea mai înaltă tensiune.

„Niciodată n-am fost mai obosit ca astăzi! Am 
tremurat pentru fiecare minge care venea sau pleca 
de la Gigi. Cît îi invidiez pe Nunweiller III sau 
pe Zavoda 1 pentru că au fost, în teren, la prima 
întîlnire cu publicul a fraților lor mai mici! Nici 
uu-ți închipui cît de mult poate însemna un sim-

phr „nu-i nimic”, atunci 
pe lingă vîrful ghetei,

Cam in aceeași perioadă, Nae suferea emoțiile 
celui de-al doilea debut al său — dacă se poate 
spune așa — devenind antrenor secund al echipei 
naționale de juniori. L-am intilnit după turneul 
speranțelor olimpice, desfășurat in Bulgaria. Puțin 
înnegurat, nemulțumit. „Nu știu cum să-ti spun, 
„puștii" sînt foarte talentați. Dar, din păcate, îe 
place din fotbal numai partea lui frumoasă, orna
mentația, tehnica de efect. Or, astăzi, fotbalul în
seamnă înainte de toate o luptă acerbă, dusă în 
cea mai sobră manieră. Discutăm toate acestea 
în ceasurile de pregătire, dar cînd începe jocul 
eu trebuie să iau un loc pe banca antrenorilor, 
iar acolo, în teren, își spune cuvîntul 
simte fiecare. E greu!"

Două debuturi în familia Tătaru, două 
care par să tăgăduiască mult. Și, dacă ne 
tim că Nae și-a ținut cuvinlul pe care l-a
balului, cfnd a pășit intîra oară pe gazon, ca ju
cător, avem un temei să credem și-n posibilitatea 
Împlinirii promisiunilor, de astăzi, ale familiei 
Tătaru.

• UN AUTOTURISM „MOSKVICI 
408“, IN CADRUL PREMIULUI 

EXCEPTIONAL LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DE DUMINICA 

a TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 14 NOIEMBRIE 1SS7

ceea ce

debuturi 
reamm- 
ciat fol-

în cadrul premiului excepțional, 
în valoare de 75 000 lei, la concursul 
Pronosport nr. 44 de duminică 5 
noiembrie a.c. se atribuie un auto
turism „Moskvici 408“ cu patru fa
ruri și radio plus 20 500 lei în nu
merar în afara premiilor obișnuite 
în bani.

Pentru completarea buletinelor și 
pentru depunerea lor aveți la dispo
ziție numai două zile. Pentru aceasta 
vă recomandăm ca înainte de a vă 
fixa pronosticurile să cercetați Pro
gramul LOTO-PRONOSPORT de 
marți 31 octombrie a.c. care cuprin
de amănunte asupra echipelor in
cluse în programul de concurs.
• Rețineți cîteva din premiile ofe

rite de tragerea autoturismelor 
LOTO din 14 noiembrie 1967 :

— Autoturisme „Renault 16“. ..Sko
da 1 000 ..Fiat 850“. „Trabant
601“ (cu huse de protecție) în număr 
NELIMITAT.

— Premii de 75 000 lei în număr 
NELIMITAT (un autoturism la «ale
gere dintre cele 4 tipuri acordate la 
categoriile I, a IV-a) și diferența 
in numerar.

SPECIALE 
1967

— Premii fixe în bani în valoare 
de 300 lei.

— Premii de valoare variabila ș.a.
Se efectuează 21 de extrageri cu 

85 numere în total.
Cu bilete J de 60 lei puteți parti

cipa la toate cele 21 extrageri.
Luni 13 noiembrie 1967. ultima zi 

de vînzare a biletelor.
PREMIILE TRAGERII
LOTO DIN 27 OCTOMBRIE
EXTRAGERI OBIȘNUITE

Categoria I : 5 variante a
lei și 7 a 9.596 lei ; a Il-a : 20 a 
lei și 34 a 3.409 lei ; a ILI-a 
a 1.235 lei și 650 a 308 lei ; a 1 
724 a 529 lei si 2.001 a 132 lei ; a 
V-a : 1.693 a 271 lei și 4.694 a 67 lei. 
EXTRAGERI SUPLIMENTARE

Categoria I : 7 var ance siert ;
a 11-a : 8 variante întregi 

sfert ; a III-a : 243 a 400 lei 
a 190 lei ; a IV-a : 861 a 100 

2.067 a 25 lei ; a V-a : 2.130 a 
și 5.230 a 1€ Iei ; A 2.909 a 50 

8.370 a 12.50 lei.
unitare la categoria I și 

vor stabili ultvrior prin 
sorți dm 6 ° ^embrle

tegorta
Șl 24 
și 596 
lei și 
40 lei 
lei și

Valorile 
a Il.-a se 
tragerea la 
1967.

33.384
13.636

i : 257
IV-a :

ca-



Pacing Ducnos Aires a învins 
eu 2-1 pe celtic Glasgow

i* UN PROLOG NEAȘTEPTAT • „MICUL" JOHNSTONE ANIMATO
RUL ATACULUI SCOȚIAN • AUTORII GOLURILOR : GEMMEL (11 M), 

RAFFO, CARDENAS

Trimisul nostru special la C. E. de volei, C. FAUR, transmite:

Echipa României a fost întrecută de reprezentativa U.R.S.S.

BUENOS AIRES, 2 (Agerpres). 
— Peste 90 000 de spectatori au 
umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului Avellaneda din Bue- 
bos Aires, pentru a asista la 
returul finalei .Cupei interconti
nentale* la fotbal. Disputată pe 
un timp răcoros, ideal pentru 
fotbal, întîlnirea dintre formațiile 
Racing Buenos Aires și Celtic 
Glasgow s-a terminat cu scorul 
de 2—1 (1—1) în far ’zarea ar
gentinienilor. Se va juca un al 
treilea meci la Montevideo, în 
ziua de 4 noiembrie.

La fluierul arbitrului Esteban 
Marino (Uruguay), cele două 
echipe au intrat pe teren în ur
mătoarele formații: Racing Bue
nos Aires: Cejas, Martin, Per- 
fumo, Basile. Chabay, Rulli, Mas- 
cbio, Cardoso, Cardenas. Rodri
gues, Raffo; Celtic Glasgow: 
Simpson, Clark, Craig, Gemmel, 
McNeill, Murdoch, O'Neill, John
stone, Wallace, Chalmers, Len
nox.

Meciul, programat la ora 16,80 
(ora locală), a început cu o în- 
tîrziere de 10 minute, datorită 
unui incident regretabil. înainte 
ca arbitrul să fluiere începutul 
partidei, unul dintre înfocații sus
ținători ai echipei gazdă a arun
cat de la o peluză cu o piatră 
care l-a nimerit în caD pe por
tarul lui Celtic, Ronnie Simpson. 
Accidentat, Simpson părăsește te
renul și locul său în poartă este 
luat de Fallon.

într-o asemenea atmosferă de 

ĂJomeht dramatic la poarta lui Racing: Johnstone în confruntare directă cu portarul argentinian Cejas
Telefoto: U.P.I. — AGERPRES

tensiune nervoasă, meciul a de
butat printr-o serie de atacuri 
furibunde la poarta scoțienilor. 
Apărarea acestora caută să tem
porizeze jocul, ca antidot la rit
mul rapid impus de argentinieni, 
în minutul 7, rapida extremă 
dreaptă a lui Celtic, Johnstone 
înscrie un gol din apropiere, pe 
care însă arbitrul îl anulează pe 
motiv de ofsaid. Atacurile oas
peților se intensifică și, în mi
nutul 22, același Johnstone scapă 
de fundașii adverși, dar este faul
tat în careu. Lovitura de la 11 m 
este executată de Gemmel, care 
înscrie : 1—0 pentru Celtic.

După un scurt interval, la un 
atac pe aripa stingă, Chalmers 
trage în bară. Urmează o peri
oadă de dominare accentuată a 
gazdelor, ale căror eforturi sînt 
materializate în minutul 33, cînd 
la o centrare a lui Cardoso, ex
trema stingă Raffo reia cu capul 
în plasa porții Iui Fallon, adu- 
cînd egalarea.

După pauză, cei care atacă sînt 
tot argentinienii și în minutul 48. 
Raffo pasează în adîncime lui 
Cardenas, care cu capul marchea
ză golul victoriei. Jocul devine 
nervos și dur, acroșajele între 
Perfumo și Johnstone se multi
plică. Arbitrul încearcă să liniș
tească ardoarea jucătorilor, acor- 
dînd numeroase lovituri libere. 
Cu toate eforturile scoțienilor de 
a egala, fluierul final al arbi
trului consfințește victoria cu 
2—1 a gazdelor.

ASTĂZI, ECHIPA NOASTRĂ
ISTANBUL 2 (prin telefon). E- 

vident lucru, echipa noastră mas
culină de volei nu a atins for
ma pe care o preconizau antreno
rii ei cu cîteva săptămâni înain
tea competiției. Și în partida cu 
redutabila formație a Uniunii 
Sovietice, sportlivii romîni s-au 
comportat sub valoarea obișnuită, 
fiind adesea întrecuți printr-un 
joa mai variat, mai oombinativ 
adoptat cu mult succes de volei
baliștii sovietlici. Echipa U.R.S.S. 
a obținut victoria la scorul de 
3—1 (6,8,—5,7), după 75 de mi
nute de joc, bine conduse de ar
bitrii Lange (R.D.G.) și Catanz- 
zaro (Italia). în partida urmă
toare (vineri seara), reprezenta
tiva României va întîlni selec
ționata Cehoslovaciei.

Alte rezultate: Cehoslovacia— 
Iugoslavia (m) 3—0 (12,2,14);
R.D.G. — Italia (m) 3—0 (5,5,9); 
U.R.S.S. — Bulgaria (f) 3—0
(5,3,0); Polonia — R.D.G. (f) 3—1 
(11,15,-13,10); ROMANIA — 
BELGIA (f) 3—0 (0,0,3), după 26 
de minute de joc, pentru turneul 
locurilor 9—16.

H. Jentzner
și C. Armășescu declară...

La Istanbul se află frontul prin
cipal al confruntării voleibalistice 
continentale. Iată cîteva scurte de
clarații colectate pentru a vă in
forma cu tot ce este nou.

• H. JENTZNER, antrenorul se
lecționatei masculine a R.D. Ger
mane, care s-a calificat în grupa 
de la Adana, alături de reprezen
tativa U.R.S.S- : „Sovieticii joacă

INTÎLNEȘTE CEHOSLOVACIA
și mai bine decît în turneul cîști
gat' în septembrie, la Cluj. Mai 
variat în atac și cu mai mare vi
teză de reacție în apărare. Pro
nosticul meu ? Cum echipa Româ
niei a pierdut și anul trecut in 
serie în fața Poloniei și apoi a 
„urcat", eu cred că ea nu va lipsi 
dintre medaliați. Aurul, argintul 
și bronzul pot reveni, nu neapă
rat în această ordine, echipelor 
U.R.S.S., Cehoslovaciei sau Româ
niei, iar locul în turneul olimpic, 
după părerea mea, Poloniei. Echi
pa R.D.G. ? Cîteva accidente de 
ultimă oră (Schultz, Kessel și 
Freiwald), plus forma încă nede- 
săvîrșită a lui Schneider, mă o- 
bligă la un optimism... rezervat: 
obiectivul nostru rămîn Jocurile 
Olimpice 1“

• C. Armășescu, membru în 
Comisia internațională de arbitraj 
a F.I.V.B., care a urmărit cea 
mai mare parte a meciurilor de la 
Izmir: „Echipa Iugoslaviei — a- 
ceeași din 1966 de la campionatele 
mondiale, are ca și atunci o com
portare inegală. Ea este capabilă 
ca întotdeauna, și de mari căderi, 
dar și de mari surprize, cînd ad-

CORESPONDENTA SPECIALĂ DIN ATENAPanathinaikos - o tinără reprezentantă a baschetului din
P’npa un lung șir de victorii ale 

cunoscutei echipe A.E.K., iată că o 
altă formație de baschet din Grecia 
și-a adjudecat titlul național mas
culin. Este vorba de Panathinaikos, 
o formație a tinereții.

intr-adevăr, caracteristica de bază 
a acesteia o constituie media scă
zută de vîrstă. Este insă mai pre- 
fctis de orice îndoială că importantul 
brii pe care-1 reprezintă vigoarea și 
Entuziasmul anilor puțini nu i-ar fi 
Tost deajuns pentru a termina cam
pionatul cu o singură infrîngere. A- 
fceasta, mai ales cînd principala com
petitoare era A.E.K., care a părăsit 
terenul învins! după ambele meciuri 
directe. Performanța se datorează 
cîțorva valori individuale și sîntem 
siguri că unele dintre ele sînt cu
noscute iubitorilor baschetului din 
Capitala României. Iat'ă-le: Kolo- 
kitas (22 de ani, 191 cm Înălțime, 
de 55 de ori internațional). Pana- 
yotharakos (24—185—45). Polifis 
(26-185—35), Peppas (22—196— 
27). HayfcaZis (22—190—30), 
Kyrylzis (22—183). Așadar, în or
dine. primii cinci jucători folosiți cu 
precădere, și primul om de schimb, 
îi vom aminti și pe ceilalți : Vassila- 
kopoulos, Lekakis, Hagiantoniu, Kon- 
solas ți Kuzupis. Menționăm însă că 
folosirea lor la București este, tehnic 
vorbind, improbabilă: decalajul va
loric dintre ei și primii șase le re
duce șansele de a juca intr-un meci 

versarul comite greșeala de a o 
desconsidera. Ungaria — o garni
tură omogenă și bătăioasă, cu un 
atac sensibil ameliorat. O plăcută 
apariție în grupa de la Izmir — 
echipa Belgiei. In lotul ei — șase 
jucători de la echipa campioană 
Brabo Anvers, antrenată de Ho- 
rațiu Nicolau, a cărui „mină" se 
simte bine de tot în comportarea 
reprezentativei belgiene. Printre 
cei „6“ se remarcă în mod deose
bit Huybrechts, un stîngaci cu un 
gabarit și caracteristici de ansam
blu care fac din el o copie aproape 
fidelă a lui Horațiu".

• „Secretul" prestigioasei per
formanțe reușite de voleibaliștii 
italieni, calificați in turneul final 
din seria de la Ankara, unde au 
cîștigat un set Cehoslovaciei, ni-1 
dezvăluie compatriotul lor, I. Tog- 
nolo, membru în Comisia Interna
țională de arbitraj a F.I.V.B. ■: 
„Este rezultatul muncii duse cu 
reprezentativa Italiei de reputatul 
antrenor - cehoslovac Jaroslav Ko
zak, conducătorul tehnic al echi
pei Cehoslovaciei care a cîștigat 
în 1956, la Paris, titlul mondial. El 
ie-a imprimat jucătorilor noștri 
gîndirea tactică, stilul voleibaliș
tilor cehoslovaci".

Grecia in „C.C.E."
atit de dificil ca acela cu Steaua.

I-am solicitat antrenorului echipei 
Panathinaikos, Costas Muruzis, une
le amănunte despre jucătorii de bază? 
Le vom alătura celor văzute. de noi 
în campionat și vă vom putea reda 
succinte prezentări.

Despre Kolokitas. coșgeter al ,,eu
ropenelor" de la Helsinki și de cî
teva ori participant activ la turnee 
în România, nu vom face decît să 
confirmăm presupunerea că reprezin
tă omul de bază al echipei sale. 
Faptul că și-a adjudecat titlul de 
coșgeter într-o asemenea companie 
ca în Finlanda nu are doar semni
ficație statistică, lese în evidentă și 
valoarea lui de realizator, faptul că 
—* bine ajutat de coechipieri — con
stituie un ..argument*1. Politîs. exce
lent conducător de joc (post în care 
este ,,dublat" de Kyrytzis) și... de
can de vîrstă (la 26 de ani !), Pa- 
nayotharakos, Peppas și J lay kalis 
(ultimii doi sînt excelcnți apărători) 
completează rotițele acestui bine pus 
la punct mecanism.

Rămîne, însă, de văzut dacă în 
acest caz lipsa unui rodaj" complet 
(practic. Panathinaikos debutează 
pe plan internațional) nu va face ca 
acest mecanism să se deregleze. Să 
nn uităm că Steaua are o importantă 
experiență competițională...

ELIE SPORIDIS

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei

La Karlovac au început — joi — 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Iugoslaviei. Rezultate, 
echipe femei : U.R.S.S.-R.D.G. 3—0, 
lugoslavia-Cehoslovacia 3—1, Anglia- 
România 3—1 (Wright-Crișan 2—0, 
Alexandru-Smith 2—1, Wright, Smith- 
Alexanc?ru, Mihalca 2—0, W right - 
Alexandru 2—0) : echipe bărbați : 
Suedia-Ungaria 3—1, U.R.S.S.-Româ
nia 3—1 (Sarkoian-Negulescu 2—0, 
Fglitis-Giurgiucă 1—2, Sarkoian, 
Fglitis-Giurgiucă, Reti 2—0, Sarko
ian- Giurgiucă 2—0). Cehoslovacia-Iu^- 
goslavia 3—2, Anglia-R.F.G. 3—1.

S. O. S.-ul lui Pele:
Edson Arantes do Nasct- 

mento, poreclit Pele, este un 
om mult prea modest pentru 
a se considera printre cei 
mai mari fotbaliști ai tutu
ror timpurilor. Dar, lut ii 
vine ffreu să-i combată pe cei 
care susțin acest lucru. In 
plus, el este inteligent, ceea 
ce nu se poate afirma despre 
alte vedete. Lucrul acesta a fost 
demonstrat cu claritate re
cent, cînd el a vorbit timp 
de patru ore, fără nici un

„Apărați jocul de fotbal!
manuscris în 
trînd o bandă 
fon la „Muzeul 
tru imagini și 
cieni și artiști 
mondial au făcut la fel îna
intea lui, dar experții mu
zeului și-au exprimat părerea 
că mulți politicieni ar putea 
fi invidioși pentru claritatea, 
înțelepciunea și bogăția ex
punerii lui Pele.

Pele are numai 26 de ani, 
și a înscris pînă acum în me-

față, înregis- 
de magneto- 

brazilian pen- 
sunet“, Politi- 

de renume

deciurile oficiale peste S00 
goluri. Iată ce spune el: 

„Cînd fac bilanțul acestei 
„producții" ajung la conclu
zia că am obținut-o prin u-
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MOSCQVA. Principalele candidate la 

titlul de campioană a f.R.S.S. la hochei 
pe gheată, echipele Spartak Moscova și 
T.S.K.A. Moscova, continuă să obțină vic
torii. în ultimele meciuri, Spartak Mos
cova a învins cu 9—2 (4—1, 2—0, 3—1) 
pe Metalurg Novokuznetk, iar ’T.S.K.A. 
Moscova a dispus cp 5—2 (1—1, 2—0, 
2—I) de Dinamo Moscova.

BUDAPESTA. în cadrul unui concurs 
.riletic, Fejer a egalat recordul maghiar 
la disc cu o aruncare de 60,66 m.

GLASGOW. în primul meci din cadrul 
„C C.E.* la baschet masculin, Real Ma
drid — deținătoarea trofeului — a în- 
'ons la Edinbourg pe campioana Scoției, 
Eorouchmuir, cu 108—55 (55—23).

COPENHAGA. Două întîlniri internațio
nale de hochei pe gheață dintre echipele 
Danemarcei și Franței s-au 
succesul sportivilor francezi: 
2—2, 1—0) la Copenhaga și 
2—1, 1—0) la Herning.

încheiat cu
4—3 (1—1,
8—2 (0—1,

VIENA. 
a stabilit 
proba de 
manța de

Atletul austriac Walter 
un nou record al țării 

aruncarea suliței, cu 
80,42 m.

Pektor 
sale la 
perfor-

echipaLONDRA. Primul med dintre
Dundee și formația belgiană Royal Liege, 
contînd pentru turul II al .Cupei orașe
lor tîrgurl* la fotbal, s-a încheiat cu vic
toria fotbaliștilor scoțieni la scorul de B—1 
(1-1).

nele șiretlicuri, dintre care 
multe, spre regretul meu, nu 
le mal pot utiliza In prezent. 
Dacă astăzi, în cursul 
meci, mă opresc să-mi 
gheata, un apărător al 
pel adverse stă lingă 
ca șl cum aș fi un deținut. 
Se întîmplă așa deoarece 
prin acest șiretlic am reali
zat un număr însemnat de 
goluri : la loviturile de colț 
Ieșeam de regulă afară din 
careul de pedeapsă, îngenun- 
chiam șl mă prefăceam că 
îmi leg șiretul la gheată. 
Jucătorii din apărarea adver
să se îndepărtau, fără să-șl 
dea seama că eu stăteam ca 
un sprinter în bloc-start. 
Imediat ce lovitura de colț 
era executată, țîșneam din 
locul meu șl Introduceam cu 
ușurință balonul In plasă.

Desigur, pentru reușita 
cestel acțiuni trebuie mult

imul 
leg 

echi- 
mine

lucrat. La clubul nostru, 
Santos, am exersat multe alte 
asemenea șiretlicuri și mereu 
am avut satisfacții de pe 
urma lor. între acestea, se 
numără și penaltiul meu ezi
tant (care între timp a fost 
interzis de FIFA), mie plă- 
cîndu-mi să fac întotdeauna 
ceea ce adversarul meu nu 
se aștepta. Pe această cale, 
am obținut duzini de goluri 
neobișnuite, iar zilele aces
tea am reușit chiar cel mal 
neobișnuit gol din toate cite 
le-am înscris în cariera 
mea. In cursul unui joc de 
antrenament am marcat ex
pediind balonul în plasă din 

'propria noastră jumătate de 
teren : am primit o pasă 
bună și am tras fără să ezit. 
Ideea nu este chiar atit de 
absurdă, cum ar părea la 
prima vedere. Trebuie nu
mai să ai precizie și să deții 
în picioare forța necesară ex
pedierii unui șut de peste 
50 de metri, deoarece, în 
acele clipe, portarul nu se 
preocupă de ceea ce se în
tîmplă pe teren, cl este mal 
curînd atent la fotografi șl 
spectatori.

Banii nu mă interesează în 
măsura în care cred unele 
persoane. Nu sînt nici măcar 
atit de bogat cum se consi
deră. Cele 37 de milioane de 
cruzeiros pe care le-am plă
tit anul trecut ca impozite
m-au durut la fel 8e mult .. ca și obstrucțiile ce ml s-au ȘDin „STUTTGARTER 
făcut ca să nu pot aduce 6- ZEITUNG")

în

ț
i

casă „Mercedes“-ul primit 
dar în cursul călătoriei mele 
de nuntă făcută în Germania 
occidentală, și pe care vama 
braziliană mi-a interzis să-l 
introduc în țară.

Nu sînt zgîreit, dar pretind 
să primesc întotdeauna ceea 
ce ml se cuvine. Am cîștigat 
primii mei bani cînd jucam 
în echipa de tineret a clu
bului „7 Septembrie".

Și, in sfîrșit, iată care esta 
cea mai mare dorință a lui . 
Pele, adresată tuturor fotba-f 
Oștilor : „Apărați jocul de 
fotbal. Folosiți toate rafina-, 
mentele posibile, dar nu în-s 
trebuințațl niciodată mijloace* 
distructive, deoarece el5 sînt, 
contrare însuși spiritului - ” 
cestui sport".
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