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Pledoarie pentru înființarea 
unei asociații a turiștilor

Ritmul anual de creștere a ac
tivității turistice din țara noas
tră, în cursul actualului cincinal, 
se situează la nivelul deosebit 
de ridicat de 28% (față de 12%, 
în întreaga lume). Un asemenea 
ritm cere un efort continuu nu 
numai în ceea ce privește di
versele aspecte materiale (con
strucții de drumuri și dotări spe
cifice lor, construcții de unități 
de cazare și alimentație publică 
de diferite grade de confort, a- 
menajări pentru vizitarea obiec
tivelor de interes turistic, reali
zarea de unități pentru comer
țul specific turistic etc) dar, mai 
cu seamă, cu privire la tot ceea 
ce trebuie să dea zi de zi oa
menii, din sufletul lor, turismu
lui.

Tradițiile existente In acest do
meniu ne arată că un turism 
de mare anvergură nu poate 
exista decît într-o țară de iubi
tori ai drumeției, unde acțiunile 
de popularizare și activitatea or
ganizatorică nu sînt sarcini ex
clusive ale profesioniștilor aces
tei industrii (organizatori de tu
rism. ghizi, cabanieri, personal 
hotelier etc), ci au devenit atri
bute ale unor mase mult mal 
largi. In același timp, un popor 
cu educație turistică știe să arate 
prin comportamentul față de fie
care vizitator că este pătruns de 
importanța cfștigării de prietenii 
In toată lumea, de rolul încasă
rilor valutare în cadrul dezvol
tării economice a țării. Iată pen
tru ce dezvoltarea turismului in
tern este o condiție premergă
toare dezvoltării turismului inter
național, o premisă indispensa
bilă bunei desfășurări a aces-

tuia. In toate aceste țări, cadrul 
organizatoric al maselor îl con
stituie asociațiile turistice fără 
scop lucrativ, care sînt consti
tuite prin adeziunea spontană a 
membrilor, reuniți în scopuri tu- 
ristico-culturale (dezvoltarea tu
rismului, cunoașterea patriei, 
excursii, tabere, croaziere ețc.) 
sau cu caracter turistico-sportiv.

In ITALIA, cea mai importantă 
asociație turistică este Touring 
Club Italiano (T.C.I.) care nu
mără circa 500 000 membri și are 
ca scop propagarea cunoașterii 
Italiei și dezvoltarea turismului 
sub toate aspectele. Astfel T.C.I. 
a dotat Italia cu o bogată lite
ratură și cartografie turistică 
iar în domeniul turismului activ, 
qrganizează excursii Interne, re- 

în di
verse regiuni ale Italiei, vacanțe 

tabere, 
au a- 

,.Turis-

zervate membrilor săi,

Individuale și colective, 
croaziere. în sinul T.C.I. 
părut și organisme ca 
mul școlar4?, care se preocupă de 
răspîndirea turismului pentru ’ ti
neret, și CaSa de călătorii și va
canțe care are ca scop propa
ganda pentru economii cu desti
nație turistică. Acțiuni speciale 
desfășoară T.C.I. în problemele 
forestiere și de munte, pentru 
protecția peisajului și a monu
mentelor, pentru respectarea or- 
dinei și a parcurilor naționale 
etc.

Tot în Italia există o serie de 
asociații turistice, cu diferite pro
file, printre care Club Alpino 
Italiano, cu cca 85.000 membri și 
avînd ca scop : răspîndirea dra
gostei pentru munte ; construi
rea și gestionarea a cca 450 re
fugii și cabane ; organizarea de 
ascensiuni, escalade ; construirea 
și întreținerea potecilor de munte 
și a marcajelor ; organizarea 
ghizilor de munte, a școlilor de 
alpinism ; publicarea unei reviste 
lunare etc.

în FRANȚA, pe primul plan 
se situează Touring Club de 
France, care contribuie la dez
voltarea turismului sub toate for
mele, avînd o activitate asemă
nătoare cu a Touring Clubului 
Italian. Cartea sa de vizită cu
prinde : peste 600 000 membri, 
75 ani de experiență, 600 funcțio
nari, 11 birouri la Paris, 75 bi
rouri regionale.

Principalele sale publicații sînt 
„ Revue
France", 
plare și 
tiraj de 
tre celelalte 
menționez : Club Alpin Frangais, 
care activează pentru dezvoltarea 
turismului de munte, pentru do
tarea munților cu cabane, refu
gii

du Touring Club de 
cu tiraj de 600 000 exem- 
„Touring-Plein Air“, cu
225 000 exemplare. Din- 

asociații turistice

etc ; Camping—club de

ing. Alexandru BORZA 
membru în 
române de

biroul Federației 
turlsm-alpinlsm

(Continuare in pag. a 3-a)

„CENTURASPORTUL"
Astâ-searâ,

Unsprezece „centuri" tri
colore vor fi decernate, as- 
tă-seară, pe ringul din sala 
Floreasca. Unsprezece bo
xeri vor trăi bucuria suc
cesului. „Centura Sportul" 
va sta de mîine în vitrina 
lor cu trofee sportive, a- 
mintindu-le nu atît de per
formanța realizată în acest 
turneu, cît mai ales de o- 
bligatiile lor viitoare. Pen
tru că — trebuie știut — 
„Centura Sportul", oferită 
de ziarul nostru, este ata
cabilă. Oricînd se poate ivi 
un pretendent care va pu
tea provoca pe posesorul 
trofeului.

Primii 22 de boxeri ce 
țintesc la cucerirea „Cen
turii" sînt gata să intre în 
focul luptei. Cei din pro-

(Nica, Otvos, Mol- 
Murg, Dinu, Majai,

vincie 
dovan, 
Pițu, Sănătescu) au și so
sit în Capitală. Provincia 
este — după cum se vede 

■— bine reprezentată în a- 
ceastă competiție, ca de 
altfel și în recentul „Cri
teriu al tineretului". Pugi- 
liștii bucureșteni așteaptă 
și ei, cu nerăbdare și cu 
emoție, bătaia gongului.

Finala turneului, în care 
sînt angajați unii dintre 
cei mai redutabili pugiliști, 
poate rivaliza cu întrece
rea ce se dispută anual 
pentru desemnarea campio
nilor țării. Simpla lectură a 
programului galei oferă o 
imagine asupra valorii ii- 
naliștilor. Ciucă, de pildă, 
de 4 ori campion național,

Disputa dintre patinatori 
și patinatoare s-a încheiat

Mircea Ion, ciftigâtor al „Cupei de cristal"

Astă-seară, printre partidele care suscită un viu 
interes este și aceea dintre Pițu și Covaci. 
Iată-i pe cei doi vechi rivali, în finala campio
natelor individuale, disputată anul trecut, in 
care victoria a revenit lui Covaci (dreapta). Iși 

va lua acum Pițu revanșa ?
Foto : A. NEAGU

® Cine vor fi primii posesori ? ® Actuali și foști 
campioni iși vor disputa trofeul ® 

este atacabilă I

finalele
va încerca să tranșeze în 

favoarea sa rivalitatea cu 
mai tînărul său coleg de 
sală, Gruiescu, și el cam
pion în 1967; Gîju (care 
nu mai are nevoie de re
comandări) va fi opus te
nacelui Otvoș, cunoscut 
prin stilul său curat de 
luptă ; constănțeanul Dinu 
va lupta cu tînărul Stan- 
ciu, puncher remarcabil, 
care recent, Ia Cluj, l-a 
pus k.o. în primul rund pe 
A. Murg; Covaci și 
vechi rivali, vor da 
sîntem convinși — 
lupte la fel de dîrze, 
cea din finalele campiona
telor, ediția 1967.- Monea și 
Cîmpeatlu, boxeri cu ruti
nă și puncheri de temut, 
vor urca în ring, hotărîți

Pițu, 
loc —
unei 

ca și

ELEVII DIN JUDEȚELE BRAȘOV

SI-AU DESEMNAT
CAMPIONII
LÂ SCHI

„Centura'

adjudece 
să-și re-

nu numai să-și 
„Centura", ci și 
clame, în continuare, drep
tul de a ocupa un loc în 
echipa reprezentativă; cam
pionul „greilor", Alexe, va 
primi replica lui Sănătescu, 
recentul cîștigător al „Cri
teriului tineretului". Pro
gramul finalelor mai cu
prinde următoarble partide, 
la (fel de atractive : Drăgan 
— Nica ; Stanef — Moldo
van ; Bădoi — Al. Murg; 
Vlad —'Majai,- Chivăr — 
M. Mariuțan. Meciurile vor 
fi conduse de oficialii Epu- 
reanu, Chiriac, Robert, La
zar, Zamfirescu. Babețin, 
Mihai și Niculescu. Iubi
tori ai boxului: la ora 19, 
în sala Floreasca.

R. CALĂRĂȘANU

SI MARAMUREȘ
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Alte sensuri...
I

I

Viorica Ivan 

șî Tiberiu Covaci 

au ciștigat 

selecția 

pentru Lyon

Sala de la stadionul Re
publicii a găzduit ieri un in
teresant concurs de selecție 
pentru campionatele euro
pene de tenis de masă. A 
fost vorba de două turnee 
(tur-retur) pentru stabilirea 
celei de a treia jucătoare și 
a celui de al patrulea jucă
tor care vor face deplasarea 
la Lyon alături de Maria 
Alexandru, Eleonora Mihal- 
ca, Giurgiucă, Neguleseu și 
Rethi. Au concurat Viorica 
Ivan, Carmen Crișan, Maria 
Corodi, Covaci, Sîndeanu și 
Bodea. Au ieșit învingători 
Viorica Ivan și Tiberiu 
Covaci. Rezultate, fete : 
Ivan cu Crișan 3—2, 3-^2, Co
rodi 3—0, 3—1, Crișan — 
Corodi 3—0 ; clasament: 1. 
Ivan 4 victorii, 2. Crișan 1 v, 
3. Corodi 0 v; băieți: 
Covaci cu Sîndeanu 3—0, 
3—1, Bodea 1—3, 3—1, Sin- 
deanu — Bodea 3—1 și 3—2 ; 
clasament: 1. Covaci 3 v, 
2. Sîndeanu 2 v, 3. Bodea 1 v.

Nu ne sfiim să spunem că 
originala întrecere pentru 
„Cupa de cristal", oferită de 
ziarul nostru celui mai bine 
punctat patinator român, în 
cadrul concursului internațio
nal de la București, a consti
tuit un real succes. Emulația 
stîrnită de prezența unui tro
feu acordat special speranțe
lor patinajului nostru artistic 
a dat un plus de interes luptei 
cu desenele pe gheață ca și 
cu îndrăznețele sărituri sim
ple sau duble.

Cîștigătorul este cunoscut. 
Ieri, în cadrul festivităților de 
premiere de la patinoarul „23 
August", cupa cu străluciri 
cristaline a trecut în brațele 
lui Mircea ion, emoționat și 
fericit cîștigător. Șe cuvine o 
mică prezentare a laureatului 
concursului nostru. Are 12 ani. 
Este elev în clasa a V-a a 
Școlii generale nr. 146. Prac
tică patinajul de la vîrsta de 
8 ani. Este îndrumat de an
trenorul pro»0. . Nicolae Gliga, 
în cadrul secției de patinaj ar
tistic a Școlii sportive nr. 2. 
Mircea este mare amator de 
sărituri pe patine și ne-a ofe
rit chiar un dublu-Lutz (!) în 
programul său. de figuri libere, 
de marți seara, ti adresăm 
încă un bravo I

Fără îndoială, trebuie vorbit

și despre emoțiile care au în
soțit desemnarea Iui _Mircea 
fon ca 
cristal".
treceri, 
gheață, el era copdus cu 2,3 
puncte de principala candida
tă din rîndul fetelor, junioara 
Anca Tănase. Dovadă că fe
tele sînt totdeauna mal bune 
la caligrafie... Săriturile obli
gatorii și dificila piruetă au 
adus o schimbare de lider. 
Mircea (notat între 3,5—3,9 
la Axei) trecea înainte cu a- 
proape 3 puncte. In ultima 
seară, Ia figurile libere, Anca 
Tănase recupera din handicap, 
dar nu în întregime, rămînînd 
ia 0,7 puncte în urmă.

Și iată clasamentul final al 
competiției mixte inițiată de 
ziarul „Sportul* : 1. Mircea
Ion 366,7 p; 2. Anca Tănase 

Doina Mitricică 
Octavian Coga 
Gabriela Voica

deținător al „Cupei de 
După prima zi de in

ia cele trei desene pe

Concurs 
pentru 
creatorii 
de moda

Pentru stabilirea echipa
mentului de prezentare a 
delegației olimpice române 
care va participa la cea 
de a XlX-a ediție’ a Jocu
rilor Olimpice din Mexic, 
Comitetul Olimpic Român 
organizează un concurs la 
care sînt invitați să parti
cipe creatorii de modele și 
casele de modă.

termenul pentru de
punerea SCHIȚELOR 
este de 30 martie crt. Te
matica și alte informații se 
pot lua în str. Vasile Con
ta nr. 16, etajul III, ca
mera 84 sau telefonic la 
numerele 12 94 83 și 11 10 05, 
interior 294.

C
artea de vizită a sportului 
românesc devine din ce în 
ce mai valoroasă. Sportivii 
noștri au reușit, in repetate 
rînduri, să înscrie în palma
resul lor titluri și medalii 

în competițiile internaționale de an
vergură, Totuși, o serie de rezultate 
nu au avut darul să satisfacă, să re
flecte fidel condițiile materiale, talentul 
și aptitudinile tinerilor sportivi. Pentru 
îmbunătățirea activității și crearea ca
drului organizatoric cel mai adecvat, 
pentru valorificarea pe deplin a tuturor 
posibilităților existente și ridicarea spor
tului din România pe o treaptă supe
rioară, a fost adoptată legea cu pri
vire la dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport. Aceasta a adus și 
o creștere substanțială a rolului fede
rațiilor, cărora le revin sarcini de prim 
oidin.

în art. 12 al acestui nou act normativ, 
sub titlul „Federațiile sportive", se stipu
lează că : „...sînt organe republicane de 
specialitate pe ramuri de sport, cu ca
racter obștesc... se ocupă de dezvolta
rea ramurilor de sport, exercită îndruma
rea lor de specialitate, organizează sis
temul competițional republican, selecțio
nează și pregătesc loturile sportive na
ționale, asigură perfecționarea cunoștin
țelor profesionale ale antrenorilor... sint 
persoane juridice, în condițiile legii... se 
organizează și funcționează pe bază de 
statut propriu întocmit în conformitate 
cu normele generale stabilite de 
C.N.E.F.S... își desfășoară activitatea pe 
baza planurilor și bugetelor proprii..."

Simpla lectură a textului articolului 12 
oferă o imagine cuprinzătoare asupra 
importantelor îndatoriri ale federațiilor de 
specialitate pe discipline sportive. Nu 
este vorba de enunțări pur declarative. 
De fapt și de drept, federațiile exerci
tă - prin comitetele și birourile lor - 
funcții cu o mare greutate, cu o arie 
largă de acțiune. Aceste organe obștești 
cuprinzînd oameni respectabili, pasio
nați și competenți în sportul respectiv, 
se bucură de o mare independență în 
activitatea lor, capătă implicit multă au
toritate și, bineînțeles, răspunderi spo
rite. Și, ținînd seama de specificul 
muncii pe care o desfășoară federațiile 
(caracterul lor obștesc), secretarii ge
nerali — persoane salariate - primesc 
o investitură cu responsabilități lesne de 
înțeles. Un astfel de activist salariat tre
buie ca — pe baza propunerilor comi
siilor și colegiilor centrale, a sarcinilor 
curente - să elaboreze proiectele de 
planuri de muncă anuale și trimestriale 
și să le supună aprobării biroului fe
deral, să urmărească îndeplinirea lor, 
să informeze periodic asupra modului lor 
de înfăptuire. Prin urmare, de capacita
tea și de stilul de muncă al unui se
cretar general - cel care lucrează nemij
locit, zi de zi la o federație - depinde 
într-o mare măsură felul cum sînt an
grenați în activitate membrii comitetu
lui și biroului federal, ai comisiilor și 
colegiilor centrale, ai comisiilor terito
riale, însăși rezolvarea unor probleme 
importante și, în final, munca tuturor a- 
cestor colective. Se înțelege, însă, că 
membrilor (deși nesalariați) unei fede
rații, o dată aleși, le incumbă drepturi 
și datorii de mare răspundere și, de 
aceea, ei trebuie să participe cu regu
laritate la ședințe, să muncească concret 
și să nu se limiteze doar la a emite 
păreri și pretenții (cum se mai întîmplă 
uneori), în rest lăsînd ca tot greul să 
apese pe umerii secretarului general. 
Tocmai în scopul unei cît mai bune cu
noașteri o sarcinilor, se cuvine să fie 
urgentată redactarea și apariția regula
mentului de funcționare a federațiilor. 
Acesta ar constitui un adevărat ghid în 
orientare atît pentru federații cit și pen
tru asociații și cluburi.

Constantin COMARNISCHI

de 
a___ ,___  . . des

fășurate în Postăvar, au întrunit 
la startul probelor 184 de elevi 
din diferite localități. Cîștigătorii 
probelor : slalom special (în 
Kantz.el) junioare I : Rodica Fră- 
țilă (Lie. nr. 1 Brașov), junioare 
ii : Ioana Birsan (Lie. nr. 2 
Brașov), juniori I : N. Cristolo- 
veanu (Lie. nr. 1 Brașov), ju
niori 11 : P. ivăneseu (Lie. nr. 2 
Brașov) ; slalom uriaș (pe pîrtla 
Lupului) junioare I : Liliana 
Soiron (Lie. nr. 1 Brașov), ju
nioare II : Eva Naftan (Liceul 
Predeal), juniori 1 : N. Cristolo- 
veanu juniori II : P. Ivănescu ; 
fond (în Poiana Ruia) junioare
I 5 km : Georgeta Bănceau (Li
ceul Rîșnov), junioare II 3 km : 
Elena Basa (Școala generală 
Fundata), juniori 1 10 km : N. 
Dudu (Lie. nr. 2 Brașov), juniori
II 5 km : Șt. Urs (Școala gene
rală Fundata).

Paralel cu campionatele 
țene, s-au 
cursuri : ......
nizată de Consiliul județean al 
U.T.C., ’ ~
vulul“, 
județean al pionierilor.
trofeu a fost cîștigat de Liceul 
din Rîșnov la fond șl de Școala 
sportivă Brașov la probele al
pine, iar al doilea de selecțio
nata elevilor din județul Brașov. 
(C. GRVIA-coresp. principal).

• Elevii din județul Maramu
reș și-au disputat întîietatea 
intr-uri splendid decor și pe o 
zăpadă excelentă. La întreceri 
au luat parte peste 50 de elevi 
din Vlșeu, Sighetul Marmațiel, 
Baia Mare, Baia Sprie și Borșa. 
Probele au avut loc pe pîrtiile 
de ia Mogoșa. (ALEX, DOMU’țA- 
coresp.).

• Campionatele școlare 
schi ale județului Brașov,

.. . jude-
disputat două con- 

Cupa Tîmpa“, orga- 

și „Cupa Poiana' Brașo- 
organizată de Consiliul 

..................... Primul
3.
4.
5.

366,0 p •
353,9
353,8 p;
349,3 p ; 6. Lucian Cozia 343,7 
p; 7. Elena Stanciu 320,5 p; 
8. Cornelia Picu 294,3 p.

La un asemenea clasament, 
cu diferențe atît de mici de 
puncte, parcă tot nu rămînem 
lămuriți. Cine patinează mai 
bine ? Fetele sau băieții ? 
Parcă toți deopotrivă...

p I

Rd. V.
I

• Adunarea componenților loturilor noastre olimpice • Recompensa muncii : alți 5 antrenori 
emeriti și 8 maeștri emeriți ai sportului

dad de Mexico subliniind cadrul de seriozi
tate, eficiență maximă, răspundere perso
nală sporită, în care trebuie să se desfășoare 
activitatea sportivilor noștri în scurtul răgaz 
de timp care a mai rămas pînă la Olimpiadă. 

Au luat apoi cuvintul sportivi, antrenori, 
medici, cain.» s-au referit la pregătirea de 
pînă acum și care s-au angajat să nu precu
pețească nici un efort, să-și sporească exi- 

• gența pentru a realiza un salt calitativ al 
rezultatelor, o constanță în obținerea perfor
manțelor înalte avînd ca scop final marile 
întreceri din capitala Mexicului.

Tov. Anghel Alexe, președintele C.N.E.F.S., 
a arătat, în concluzie, că succesele obținute 
pină acum se cer consolidate în săpiamînile 
și lunile următoare și că acest lucru va fi 
posibil numai printr-o muncă de cea mai 
bună calitate, îndemnîndu-i pe sportivi și 
antrenori să persevereze în desfășurarea unei 
activități susținute.

în încheiere au fost adoptate unele măsuri 
organizatorice.

Pentru activitate îndelungată și merite de
osebite în munca sportivă, a fost decernat 
titlul de „antrenor emerit" tovarășilor : Ion Popa 
(box), Petre Cișmigiu (tir). Alexandru Csi- 
pler, Andrei Vîlcea și Vasile Chelaru (scri
mă). Titlul de „maestru emerit al sportului" 
a fost acordat următorilor: Dimitrie Ivanov, 
Anton Calenic, Petre Maxim, Aurel Simio- 
ndv, Vicol Calabiciov, Serghei Covaliov 
(caiac-canoe), Mihai Țiu și Iuliu Falb 
(scrimă), - ’ '

Ion Popa primind titlul de antrenor emerit

Vasile Cretoi, unul dintre participanții la con
cursurile de juniori și școlare de săptămîna 

viitoare
Foto: N. AUREL

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH AL ROMÂNIEI

MARILE MANEVRE
Parcă obosiți după furtunile 

din prima rundă, participanții 
la turneul internațional au a- 
bordat întîlnirile reuniunii a 
doua a concursului cu o vădită 
predispoziție pentru liniște. 
Drimer și Parma au terminat 
remiză în 13 mutări, iar Bilek 
și Tringov în 15 !

Dar lupta șahistă ? Ea s-a

REZULTATELE RUNDEI a II-a

în întîlnirea vechi- 
Troianescu și Ciocîl-

Sportivi fruntași componenți ai loturilor 
olimpice ale țării noastre, antrenori și me
dici sportivi, secretari de cluburi, secretari 
și președinți de federații au participat ieri 
la o adunare. Cu acest prilej, tov. Ion Balaș, 
vicepreședinte al C.O.R., a trecut în revistă 
stadiul actual al pregătirilor efectuate în ve
derea Jocurilor Olimpice de vară de la Ciu-

Ghițescu — Liebert 
Bilek — Tringov 
viei — Jansa într., 
Gipslis 0—1, Drimer 
'h—'h, Troianescu — 
într.

Partide întrerupte :
— Bilek (r. I) 0—1 fără joc.

IN CLASAMENT: 1—2. Bilek, 
Gigs&s I1/» g, 3. Barna 1 g etț,

‘h—'h, 
Rado- 

Wade - 
— Parma

Ciocîltea

Ciociltea

întrevăzut 
lor rivali 
tea, tonul dîndu-1, și de aceas
tă dată, doctorul. El și-a prins 
adversarul în strînsoarea chin
gilor poziționale, obținînd toate 
avantajele clasice enumerate 
in orice manual de șah : cen
trul, coloana deschisă, pere
chea de nebuni. Pină la urmă, 
superioritatea s-a materializat 
intr-un modest pion.

Gipslis n-a trebuit să aștepte 
prea mult ■ pînă cînd Wade a 
comis prima inexactitate. Apoi 
a urmat a doua. Restul l-a pri-

vit pe marele maestru sovietic. 
Ghițescu l-a dominat pe Lie
bert, dar „n-a tras nici un șut 
la poartă". Radovici, ca de obi
cei, nu s-a grăbit în întîlnirea 
cu Jansa. El are un pion in 
plus — bun și acesta — și.,. 
urmează analiza de acasă.

In general, a fost o rundă a 
marilor manevre. Nu poate fi 
negat 'faptul că o asemenea 
manieră de joc nu 
pe marii erudiți, 
șahului. Dar, celor 
le place jazulI

Valeriu CH1OSE

i-ar incinta 
pe rafinatii 
mai mulți...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - jn

® Un amplu comentariu al
® Robert Wade — K. 0. in 24 de mutări I

pagina a IV-a
primei runde
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ibruptu
atributele necesari

inator al Caraimamilui, au 
mare centru tilristic

„VALORIFICAREA SUPERIOARA
A ZONEI TURISTICE VALEA PRAHOVEI
ANCHETA

importante cu
MORA- 

cohsacrâ 
noastră

Tov. ing. MARIAN 
RU, din Bucureștii își 
răspunsul la ancheta 
unor interesante sugestii pri
vind valorificarea potențialu
lui turistic al stațiunii Bușteni 
și a împrejurimilor ei.

„Consider că stațiunea turis
tică BUȘTENI are cea mai fru
moasă amplasare de pe Valea 
Prahovei și cum, pînă acum, 
atenția a fost îndreptată îndeo
sebi spre Sinaia și Predeal, Sis- 
tbrilatizărea acestui oraș și do
tarea Iui cu hoteluri, vile, ca
bane și baze sportive ar fi de
plin justificate. Precizez că 
propunerile pe care le fac se 
referă numai la lucrările rea
lizabile cu fonduri minime.

1. în zonă cabana Gura Di
ham — Bușteni — bd. Nestor 
Ureche, să se amenajeze un lac 
prin construirea unui baraj pe 
firul Văii Cerbului. Locul res
pectiv prezintă mari avantaje 
din punct de vedere al confi
gurației terdnului atît pentru 
realizarea acestui lac cît și a 
viitoarelor drumuri de acces 
precum și pentru construirea 
unei puternice zone hoteliers 
de ddihhă și turism.

2. Pentru turiștii care urcă în 
Bucegi este necesară o bază de 
plecare în Bușteni. Aceasta se 
poate construi în imediata a- 
propiere a răscrucii drumurilor 
turistice marcate; pe locul fos
tului depozit de lemne. Aceas
tă zonă prezintă multe avanta
je și din pUnct de vedere al 
economicității viitoarelor ame
najări. Lucrările ar consta din 
construirea unui grup de hote
luri turistice dotate cu restau
rante șl baruri precum și a li
nei baze sportive acoperite. 
Pentru aceasta: există dru
muri de acces modernizate (str. 
Industriei și str. Caraiman) ț 
există posibilități de racord 
pentru curent electric, încălzire, 
apă, fără investiții suplimenta
te ; există funiculârul de lemn 
Bușteni — Brătei (Bolboci) ieșit 
din funcțiune ai cărui piloni ar 
putea fi, cred, folosiți pentru 
construirea unui teleferic pină 
in platoul Bucegilor.

Aici se află și o hală numită 
ț,a gaterelor", nefolosită actual
mente de Fabrica de hîrtie. 
Hala are o lărgime de cca 22 m 
și o lungime de cca 40—45 m, 
prezehtînd aspectul specific al 
unei baze sportive. Demisolul 
clădirii dispune de spații mari, 
folosibile, de asemenea, pentru 
activități sportive cit și pentru 
anexele sălii de sport.

Sumele necesare pentru ame
najările acestei baze sportive 
ar fi incomparabil mai mici de- 
cît în cazul unei investiții noi.

Buștenii au fost dintotdeauna 
o pepinieră a Schiului nostru de

performanță dar, în prezent, în 
această stațiune nu există pîrtii 
de schi corespunzătoare și mai 
ales cu elemente de atracție. 
Actuala pîrtie de schi de pe 
Caraiman cu plecarea din „Po
ieniță" ar putea constitui prin 
reamenajări o astfel de atracție 
atît pentru amatori cît și pentru 
schiorii de performanță. Pentru 
aceasta însă este necesar să se 
realizeze schimbarea traseu
lui pentru a doua jumătate a 
pîrtiei și anume de deasupra 
„S“-ului prin porțiunea numită 
;,Grădini" cu ieșire pe str. 
Paltini.

Intrucît șj prima jumătate a 
pîrtiei, îndeosebi cea cuprinsă 
între „Poieniță" și „Poiana 
Kalinderu" necesită reamena- 
jări, ea avînd unele porțiuni cu 
grad prea mare de dificultate, 
s-ar putea realiza aici, folosind 
avantajele terenului, o trambu
lină ce ar permite sărituri pînă 
la 90 de metri.

Ar mai fi necesar să se con
struiască o cabană pentru 
schiori. în Poiană Kalihderu. 
Un schi-lift ar transporta 
aici și pînă în „Poieniță 
Săritorii cît și schiorii.

Pentru probele nordice,

actuala porțiune de sosire ă 
pîrtiei de schi „Boncu" s-ar 
putea amenaja o trambulină, 
permițînd sărituri pînă la 50 m. 
Și aici terenul prezintă avan
taje pentru executarea unei 
trambuline, panta fiind foarte 
bună. Amenajări speciale ur
mează ă se 
lansare.

Avînd în 
este vizată 
dihnă a stațiunii consider că și 
aici vor trebui amenajate pîrtii 
de schi pentru amatori, dotate 
în viitor cu schi-lifturi.

După cum se știe, pe firul 
Albe, peisajul este deo- 
de frumos, iar zăpada o- 
condiții bune de schiat 
și vara. Intrucît din acest

face numai pentru

vedere că Zamora 
pentru zona de 0-

I
I
I
I
I
I

Văii 
sebit 
feră 
chiar 
loc pornesc și principalele tra
see alpine cred că este 
să se construiască aici 
nă pentru alpiniști. 
pîrtiei cu schi-lifturi 
ar putea crea și schiorilor de 
performanță condiții de antre
nament și concurs. Pentru a 
atrage cît mai mulți turiști și.

timp de iârriă, ar fi bine să 
amenajeze o pîrtie de schi 
la cabană, prin pădure pînă 
Bușteni (la Căminul Alpin).

necesar 
o caba- 
Dotarea 
mobile

Simplă poveste de
Un cititor din Brașov, care 

ne roagă să-l semnăm cu pseu
donimul P. BUȘTENARU, ne 
invită la o călătorie pe aripi
le fanteziei în Buștenii anului 
1975. Să-l urmăm !

cu peisajul montan. Pe o 
tură a pieții, îmi atrage aten
ția o uriașă hartă cu traseele 
din Bucegi, Alături

I
I
I
I
I

i
1

I
un anunț }

Alarma a fost data de iacob Lupșor, paz
nicul terenului de vîriătbare lacobeni, de pe 
versantul estic ăl îhâsivului itodnei. într-o 
patrulare obișnuită, a văztit urme de lup 
în zăpadă. A mers pfe utirife, ca să vadă cîți 
au fost. La primul buștean răsturnat (nu
mai la obstacole lupii nu calcă unul îh 
urma celuilalt) a numărat 11 urrhe diferite, 
în două locuri a găsit urme de festin lu
pesc : un vițel de cerb și o ciută fuseseră 
victimele nopții precedente.

„Operațiile" sînt conduse de Theodor Mo- 
trescu, președintele Consiliului județean al 
A.G.V.P.S. Suceava. Alarma pusese îri miș
care întreaga organizație vînătofească ă ju-

că el, Lupșor, în zorii aceleiași zile „înebri- 
jurase» teteriul (cca. 15 km și ce tfereri !) 
ca să vadă dacă urmele de lupi nu sîiit 
„ieșite”, ăm căzut îh legitihiă admirație. Ei, 
era de fapt, mult mai odihnit ca mine.

Dar, în Iunie, toate au un sfîrșit. Md- 
țrescu se oprbștfe și, din ochi, îi arată vîriă- 
torUlui din. față o tlifă. Era semn Că ăCdlo 
tffebuie să rămînă. Apoi, cu mîna trasează 
niște linii imaginare (laturile pe care au 
fbSt întinse stegulețele — frînghii pe care 
jsîrit înșirate fîșii de pînza colorată și sus
pendate la aproximativ 1 m de sol, peste 
care;, sau pe sub care lupul nu trece nici 
„să-1 pici Cu cfeâfă“) și-i arată, toț pe mu
tește; de unde vor veni gbtiâșii. Pe utlnăț

La munte, cu vînătorii
dețului, dat fiind faptul că, un singur lup 
consumă anual cCâ. 1 000 kg ds carne, că 
lupul răspîndește turbarea, că o haită de 
ltipi poate distrugi în cîtfevă zile întreg 
efectivul de cefvide dintr-un teren fete.

— Nimeni nu fumează, nu vorbește, nu 
rupe o Creangă. Cine nu sfe poate stăpîni> 
șa tușească în căciulă... Se trage numai 
la lup !...

Acestea au fost ultimele recomandări ale 
cohddcătbfUlui vînătorii. Apoi, îh șir indian, 
ne înșirăm pe coastă îh siisț toți cei 16 vî- 
nători. Pantaț cam 45 de grade. înainte 
„taie“ zăpada (era pîna la brîu) același 
Ltipșdr care he alarmase că haita de lupi 
îi dfebimează cerbii din tfereh. Și urcă amar
nic Lupfcor. El e învățat cu. muntele, dar 
hpuâ ne' bate ihirhă în gît, E uh gfer cum
plit, zăpadă țipă ascuțit sub cîzmb, dar fie
care dihtrfe hoi își dfesbheiăsfe larg haina 
îiriblăhită...

— Cam greu pentru bucureșteni, riu ? rriă 
întreabă Lupsbr^ îritr-uriui dih prea rarele 
popasuri făcute.

— Cbvâ mai greu decît pfe.Calea Victofiei, 
bravez feri. Dar. după ce aflti, întîihplător,

la fiecare cincizeci de pași, făce alt selrin 
din ochi și rămîrie alt vînător.

Stau pe-o cioată, op pușca culcată pe 
genurichi. Am în fața un larg amfiteatru 
punctat cu brazi rari. Pot să văd orice miș
care, orice vietate de pe coastele din față, 
pe distanța de un kilometru. UrcUșUl fusese 
al naibii de greu. îmi scot fularul. De de
parte, abia perceptibil, se aude buciumare 
de țevi de pușcă. Era Motrescu. Semnal 
pferitiu plecarea gbnașilor.

La început au fost doar cîteva fluierături 
împrăștiate. Pe urmă două focriti de pușcă 
s-au repetat de cîte șapte ori, venite din
spre partea gonașilor. Nu trece mult și 
încep f o cu tile în partea noastră, a vînătbri- 
lor. Tragă două focuri pripite vfecitiul din 
dreapta mea. „Lup scăpat“ zic în gîrid și, 
pentru destindere, în brăduiul din față țri- 
păie, nu știri de unde venită o vfeveriță. NU 
pot să-i zic nimic. Vorba era interzisă de 
mult șl categoric. Doar mă încrunt la ea. 
Dâr ea, nimic. își făcea gimnastica de di- 
nilîieăță, probabil. Urcă, coboară, sare ca 
o minge de ping-pong, de pe o creangă pfe

alta. Deodată o împușcătură apropiată _a 
oprit veveriță îti poziția „tiți gata...". Tră
sese Vfefcltiul meu diri stingă, Iacob Huș. Un 
singur foc. îl Cuhosc bine. Desigur, gân
desc, lupul a rămas exact în locul în care 
l-a privit el cu ochiul lui căprui și mare, 
prin cătare. Șl așa a șl fost. Pe urma a 
plouat eu împușcături...

Cînd a buciumat Motrescu în țevile puștii 
încetarea vînătorii, eram înghețat bocnă. 
Noroc de veveriță. Mi-a ținut de urît și 
parcă —- a mal încălzit aerul. Lup n-am 
văzut. La orice vînătoare trebuie — se 
spune — să ai și ceva noroc. Eu n-am avut. 
Alții l-au' avut și l-au dăț cti plcibful ! 
(I.B. — hu vă spița cutti îl dheamă, ca sa 
nu-1 făc de rîs — s-ă iircăt tocmai îh vîrful 
bradului, ca să vadă mal bine, zicea el, dar 
eu cred că-i fusese frică, iar doctorul a 
fumat tot timpul — nici pe ăsta nu-1 pîrăsc 
— ca nu cumva să-i dea lupii vreun gu
turai !). w

Vînâtbateâ s-a sfîrșit. Au căzut șase lupi, 
încă doi au plecat răniți (trăgătorii buni 
nu se află pe toate drumurile !) iar trei au 
rămas teferi. „

— Data viitoare, n-au ce căuta Ia vînă
toare de lupi. X, Y ! anunță T. Motreșct.1. 
Cui îi este frică — deși lupul nu te ma- 
nîncă de bună voie șl nesilit de nimeni — 
să stea acasă ! Din caiiza a doi vînători fri
coși am scăpat trei lupi I

Pe urmă, seara, la cabana de la Ciocă
nești, glumele au curs rîu. șl-a fost val de 
cel pe care nu-i țin ;,curelele" la urcat pe 
munte și mal ales de cei fricoși.

Am încheiat în seara aceea sezonul de 
vînătoare de iarnă și am hotărît ferm ca, 
măcar o dată pe lună, să utc pe munte șl în 
vară, să fac antrenamente de tir cu pușca 
de vînătoare. Altfel nu mai dau ochi cu 
vînătorii din Munții Bucovinei. Mi-e teamă. 
Acolo nu-i greu să te faci de rîs. Și acea
sta, cu atît mal mult; cu cît, tot atunci, am 
fost invitat la o vînătoare de cocoși de 
munte, la Scoruș, și, Scoruș, înseamnă 
urcuș...

Ilia CARCIU

a cucerit

Cupa Constructorul
Viteziștii în întreceri inedite

„Decembrie 1974. După mai 
mulți ani mă reîntorc în Buș
teni, orașul meu natal. Moti
vul ? Să petrec revelionul 1975 
în ndul complex turistic din po
iana Kalinderu.

Cobor din confortabilul tren 
„Prahova-Express" în noua gară 
— o primă surpriză pe care 
avea să mi-o ofere orașul de 
la poalele Cardimanului. Pe $0- 
Seaiia inundată îh lumină, for
fotă de oameni. Dar unde sint 
nenumăratele mașini care tre
ceau vijelios pe această arte
ră ? Aflu de la un binevoitor 
că circulația interurbană a fost 
muiată pe autostrada care trece 
pe Zamora. In oraș circulă a- 
cum doar automobilele turiști
lor și săniile.

După cîțiva pași sînt în cen
tru. Pe locul fostei piețe s-a 
amenajat „piața turistiilui" 
străjuită la intrare de două co
loane mărețe. Aici găsești tot 
ce-și poate dori cel sosit într-o 
stațiune de munte : materiale și 
echipament pentru turism și 
alpinism, pentru schi și săniuș. 
In plus, un magazin alimentar 
deschis permanent. In fund, 
spre marginea pădurii — mo- 
tSldl „Cafaiman". Toate se ar
monizează cu casele din jur Și

Complexul Diham 
în 15 min. ; Cabana 
din 15 în 15 riiih. ; 
Kalinderu — din 30

— din 15 
Zamora — 
Complexul 
în 30 mih.

de mult cabanele din Bucegi: 
un anume fel de ihaccesibiliiate 
(acolo nu pbți ajunge cu ma
șina, ca la Babele sau Omul), 
cordialitatea cabanierului și po
sibilitatea de a 
orice btă, chiâr 
programului.

Pornind spre 
traseu hblij poate

Competiția feminină do
tată cu „Cupa Constructorul", 
organizată pentru echipele fe
minine bucureștene, a fost cîș- 
tigată de baschetbalistele de la 
Rapid care, în returul meciului 
cu Politehnica, au învins cu 
79—70. Urmează în clasament: 
2, Politehnica (6 victorii), 3. 
Constructorul (3 vict'orii), 4. 
Progresul (3 victorii), 5. Olim
pia T.V. (0 victorii). A mai ră
mas de disputat o singură par
tidă, Constructorul — Progre
sul, care va decide pe Ocupanta 
locului 3.

• Doi arbitri români con
duc astăzi jocuri în competițiile 
continentale : Constantin Armă- 
șescu — returul meciului Sla
via Praga — Vorwărts Leipzig 
(la Praga, în cadrul Cupei cu
pelor) și Dan Chiriac — returul 
Zadar — Siemmenthâl Milano 
(la Zadar, sferturile de finală 
ale Cupei campionilor euro
peni).

® Echipele alcătuite din ju
nioarele chemate în Capitală 
pentru alcătuirea lotului repre
zentativ (denumirea echipelor 
este simbolică) vor alinia ur
mătoarele jucătoare : Moldova : 
(antrenor Gh. Roșu) : Tita, Ma- 
reș, Petrie, Georgescu, Fordea, 
Nedelea, Moldovan, Iftimie, 
Balai; Muntenia (antrenor Emil 
Manea) : Muraru, Anmacof,
Deak, Săveanu, Rusu, Rădița, 
Popescu, Basarabia, Salcu;
Oltenia (antrenor Benone Gheor- 
ghe-Cîndea) : Buga, Andreescu, 
Popov, 
Spinu,
Pop; îîanattii (antrenor Con
stantin Dîrjan) : Cerncscu, Ro- 
dica Marinescu,41 Florentina Ma
rinescu, Sain, Grosskopf, Că- 
lian, Muller, Bârâbaș. Rîeciu-

rlle se vor desfășura după ur
mătorul program : viiieri, sala 
Constructorul, de la ora 11: 
Moldova - Banat, Muntenia - Ol
tenia ; sala Fcoreasca, de la 
ora 17 : Moldova - Oltenia, Mun
tenia - Banat; sîmbătă, sala Flo- 
reasca, de la ora 10 : Moldova - 
Muntenia, Oltenia - Banat. Jocu
rile vor fi urmate de probe teh
nice și fizice de control.

9 înaintea primei etape ă re
turului diviziei B la fete, pro
gramată pentru săptămîna 
viitoare, clasamentele competi
ției se prezintă astfel :

SERIA I
1. Univ. Tlm.
2. A.S.Â. Cluj
3. Spartac Salonta
4. POllt. Ev.
5. Șc. sp. Craiova
6. Med. Tg, M.
7. Șc. sp. BV,
8. Voința Tg; M.
9. Foresta Arad

10. Medicina Cluj 
SERIA A

1. yiit. Dcrohoi
2. Șfcolărul BUc.
3. Șc. sp. 1 Buc
4. Ped. C-ța.
5. Ped. Bacău
6. Univ. Iași
7. Univ. Buc.
8. Oiimpia T.V.
9; Arhit. Buc.

10. I.C.F. II

CLASAMENTELE DIVIZIEI B 
FETE

DOl ARBITRI ROMÂNI CONDUC ASTĂZI MECIURI 
INTERNATIONALE ® ECHIPELE JUNIOARELOR CHE
MATE PENTRU TRIAL •

LA

„TÎ

9
9
9
9
9
9
9
9

2
3
4
6
6
6
7
8

514-468 16 
5?8-412 15 
370-371 14 
335-372 12
400- 464 
329-477
401- 430 
299-426

12
12
11
9

Congresul Federației inter
naționale, ținut la Amsterdam, 
a stabilit — printre altele — că 
se pot desfășura întreceri ofi
ciale la diferite probe de pati
naj viteză și pe piste de 125 m. 
Pentru patinajul nostru, care 
deocamdată 
te olimpice 
rea forului 
cum nu se 
nită.

Cei care au asistat ieri — în 
deschiderea festivităților de pe 
patinoarul j,23 August" din Ca
pitală — la primul concurs pe 
o pistă redusă au fost încîntațl 
de spectaculozitatea unor ast
fel de reuniuni, care mehțin, în 
general, atmosfera confruntări
lor de pe marile arene. Și încă 
ceva foarte important: utilita
tea acestor întreceri îh proce
sul de pregătire a sportivilor 
pe perioada absenței patinoa
relor naturale. Așadar, con
cursul menționat (organizat de 
F.R.H.P., în colaborare cu clu
bul Dinamo București), a sa
tisfăcut sută la sută așteptările,

nu dispune de pis- 
artificiale, hotărî- 
internațional este 

poate mai bineve-

obținîndu-și un meritat loc în 
Calendarul competițional al pa
tinajului.

îh programul de ieri a figu
rat proba de 500 m. Performeri: 
Crista Tracher, Anclise Ștefani, 
Victor Sotirescu și Vidrei lo- 
nescu ale căror rezultate con
stituie primele recorduri ale 
pistei de 125 m.

CLASAMENTELE : senioare : 
1. Crista Tracher (Dinamo Bra
șov) 63,8, 2. Maria Tașnadi (fe- 
hamo Buc.) 64;2 ; seniori: 1. V. 
Sotirescu (Diriamo Buc.) 56,7, 2. 
H. Timiș (Dihamo Buc.) 56,9, 
3. A. Okos (Dinamo Brașov) 
57,0 ; junioare : 1. Anelise Ște
fani (Dinamo Brașov) 69,4, 2. 
Rodica Nimereală (Dinamo Buc.) 
70,4, 3. Ileana Antal (Avîntul 
M. Ciuc) 72,2; juniori: 1. V. 
lonescu (Dinamo Buc.) 59,5, 2. , 
Gh. Varga (Agronomia Cluj) 
59,8, 3. L. Koroș (Mureșul Tg. 
Mureș) 60,0. Cupa oferită de 
ziarul nostru celui mai rapid 
concurent a revenit lui V. So
tirescu.

A urmai o frumoasă demon
strație a premiaților la con- 
curstii internațional de patinaj 
artistic — t,Cupa București", la 
care și-ău dat concursul șl ac
tualii șl foștii campioni ai țării.

Tr. IOÂW1ȚESCU

fl servit la 
și în afara...

Btijduveanu, lonaș,
Roșianu, Rădulescu,

CINE AR
Urc în microbuzul pentru Ka

linderu alături de ălți turiști. 
Șoseaua suie direct spre „Par
cul de stis", apoi pe fosta stradă 
a Fîntînii și intră în pădure. 
Ici-cOlo, răsar îh noapte, o ca
bană sau un restaurant cochet. 
Curind, ajungem în poiana care 
se numea „la chioșcul Kalinde
ru" șl unde alături de alți con
cetățeni, am trasat prima pîrtie 
de sehi-alpin din Bușteni. Acum 
se înalță aici hotelul turistic 
kalindefu care poate primi 200 
de tiiriști. Mai sus se deslușește 
pîrtia de slalom. Este luminată 
electric pentru amatorii de schi 
nocturn. Aflu că activitatea a- 
ceasta continuă și vara, cînd Ul
tra în funcțiune pîrtia de plas
tic. Pîrtia de aici, ca și cele 
două trambuline din apropiere 
sînt deservite de un schi-lift.

Cel mai grozav lucru mi se 
pate însă telefericul care te „re
pede" in 4 minute pînă în Po
ieniță, steaua aceea care se 
vede strălucind la trei șchioape 
sub marele monument al 
lor. Acdlo s-a amenajat o 
nă cate întrunește toate 
lățite pe care le-au avut

nord, un alt 
cel măi spec

taculos, duce din Poieniță tn 
Valea Albă și de-acolo pe Coș
tila și Omul. Aici, poți asista 
comod lă o escaladă alpină îh 
Fisura Albastră... Dar sîntem 
in toiul ierhii așa îneît, la loc 
de cinste, se află pîrtia de 
coborîre, care pleacă din Poie
niță, trece pe la Kalinderu și 
se termină la groapa lui Bon
cu, unde odinioară ne 
ceâm și noi. 
uriaș se țih 
liflderti.

Eră să Uit
schi și alpinism". S-a terminat 
de curind și este
Personalul școlii se îngrijește 
și de pîrtiile de schi fiind do
tat cu mașini pentru bătăto
rit, cu ultimele tipuri de insta
lații pentru zăpadă artificială și 
elethătoâre mobile 
portal zăpada pe

I
I

înire- 
Probele de slalom 
pînă aici, la Ka

tocmai „Școala de

ceva mai jos.

pentru trans- 
pîrtii".

I

l
I
I
I
I

CAMPIONATUL
JUNIORILOR

Șase echipe ds juniori (îm
părțite în două grupe, după 
cum urtneeiză: seria 1 —- 
Steaua, Metalul Rădăuți, Avîn- 
tul M. Ciuc; seria a Il-a — 
Dinamo Buc., Șurianul Sebeș 
Alba și Flacăra Brașov) iau 
startul în finala campionatu- 
1 ii republican. Cîștigătoarele 
celor două serii se vor îfitîlni 
duminică seara pentru desem
narea campioanei. Cine va 
cuceri invidiâtul titlu ? Este 
greu de presupus, întriicît ma
joritatea formațiilor sînt de 
forțe sensibil egale.

Iată programul de azi, de 
pe patinoarul „23 August" : 

Steaua — Metalul 
ora 19 : Dinamo 
Sebeș Alba.

SSBTOK

ftebui, dacă 
nu A.C.R., să îndrume sau 
măcar să sfătuiască prin 
personalul său — inconte
stabil ds înaltă specialitate 
—forurile competente la im
portul pieselor de schimb ? 
Poate astfel am aVea lan
țuri de zăpadă și pentru 
automobilele sub 1100 cmc 
(doar se știe că humărul 
cel mai Hidre de mașini im
portate sînt cele între 600 
și 850 crric), renunfîhd even
tual la portbagajele origi
nale Renault, care se pot 
fabrica leSne îri țară.

Cine ar trebui, dacă nu 
A.C.R., să ceară cu toată 
competența sa importul sau 
fabricarea în țară a centu
rilor de siguranță pentru 
automobilști ? Nu este su
ficient să tragem semnala 
de alarmă prin statistici e- 
numeratoare drî accidente 
ce S-ar fi putut evita sau 
să publicăm articole pentru 
a convinge încă o dată 
toată lutnea de utilitatea 
dboslută a acestor centuri. 
Trebuie să le si avem I

Cine ar trebui, dacă nu 
A.C.R., să organizeze o bi
bliotecă a'g specialitate, 
completată cu reviste și ca-

taloage, accesibilă tuturor 
membrilor săi ?

Cine ar trebui, dacă nu 
A.C.R., să înființeze pentru 
membrii săi un serviciu de 
consultații tehnice, de ex-

guri, dacă nu și reduceri 
de prețuri, așa cum unele 
cluburi străine' au știut sâ-și 
creeze acesta înlesniri pp 
teritoriul țării noastre ?

Cine dr trebui, dacă nu 
A.C.R., să inaugureze școii 

da perfec- 
conducere

A. C. R.

dg conducere, 
ționare și de 
sportivă ?

ln marche-amefe...

imiliiiliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiiiiii

pertiză și de testare a au
tomobilelor, a motoarelor ?

Cine ar trebui, dacă nU 
A.C.R., să se ocupe de ti
părirea și difuzah?a unor 
nărți complete de automo
bilism, ca să nu măi fim 
puși în situația de a circula 
în propria noastră țară 
după hărți străine, rhuît mai 
amănunțite și precise cle- 
cîf ceea ce se găsește în 
vîn'zare la noi ? Să riu mai 
vorbihi de faptul că âtuyici 
cînd pleti în Străinătate 
dispui de absolut nici 
hartă automobilistică I

Cine ar trebui, dacă _nu 
tot A.C.R., să obțină pentru 
membrii săi măcar priori
tate la hoteluri și campin-

nu
o

*

că Automo- 
a fost

oru 17 :
Rădăuți, 
Șurianul

H»

eroi- 
caba-

C dli- 
mai

0 zestre care trebuie refecată I
ne scrie tov.ștrand pe valea Cerbului

Tov. ION ROTILA din Bilș- 
teni, după că își manifestă 
speranța Că și stațiunile tioastre 
de munte vor ajunge să ofere 
turiștilor confortul asigurat, azi, 
în stațiunile de pe litoral, își 
formulează propunerile privind 
dezvoltarea turistică a Bușteni
lor. Iătă-ie îh rezumat : ‘

— Construirea în poiana Kă- 
Jinderu a unui hotel ttiristic, 
de proporțiile celui de la cota 
1400. Acest hotel ar prezenta 
avantaje multiple : este aproape 
de gară, ar permite o utilizare 
mai intensă a pîrtiei de schi, 
în aceeași zonă este necesar 
să se realizeze o trambulină de 
schi, un teleferic sau un schi- 
lift și o instalație de iluminare 
a pîrtiei;

— Valea Cerbului care oferă 
d frumoasă perspectivă spre 
Caraiirian, Coștila, Moraru ar 
putea să-și îmbogățească do
tarea de interes turistic. Intru- 
cît vara în poienile aflate de-a 
lungul acestei văi vine multă 
lume să facă băi de soare, s-ar 
putea amenaja în această zonă 
un ștrand și, poate, un 
Ring ;

rîtid, trebuie 
zestre. Deci.

stadionului 
tribună și cu 

necesare pentru

cam-

Poiâtlă Coștilei ar putea 
utilă 

pe
găzdui 0 cabană foarte 
alpiniștilor care pornesc 
traseele din peretele Văii Albe.

In încheiere, tov. Rotilă pro
pune să se construiască o sală 
de sp'eblatble (cinema și teatru) 
și să se asigure iluminatul mo
numentului eroilor de pe Ca- 
raiman în timpul nopții.

,,La Bușteni —
C. Bălășescu, un cititor din a- 
cest oraș — am avut (nu de 
mult) bazin de înot cu apă în
călzită, sală de gimnastică cu 
ring de box, ambele foarte 
populate cu copii și tineret, 
sală de popice, cabană la pîrtia 
de schi etc. Așa stînd lucrurile 
cred că, în primul 
refăcută această 
propun :

- Completarea 
actual cu încă O 
amenajările
fotbal, handbal, fugby și atle
tism ;

— Amenajarea în parcul din 
centru a unor terenuri de vo
lei, baschet, tenis ;

— Realizarea unor construcții 
culturală și sportive : bazin de 
înot; sală de popice, sală de 
gimnastică, sală de teătru ■ și 
cinema.

Amenajarea pîrtiei de schi la ■ 
nivelul cerințelor moderne. A- 
ceasta ar mai necesita : o ca
bană Ia punctul extrem de ple
care Poiana Tîrlei (de sus) pen-

tru concursuri mari ; 
în Poiâtiă Kălindhru 
tatea pîrtiei). Aici a 
dar... a dispărut ; o 
sosire — Valea Albă 
peste pîrîu. (A existat cîndva și 
el, dar a dispărut !) ; ilumina
rea pîrtiei ; teleferic, schi-lift ; 
trambtiline pentru sărituri, tot 
în zona pîrtiei de schi ; refa
cerea potecilor de acces în 
Bucegi ; funiculârul actual ar 
putea fi, cred, adaptat trans
portului de turiști la Jepi, Bol- 
boci, eventual mai departe.

Este necesar să se asigure 
mijloace 
tru pînă 
ham".

Pentru
s-ar putea realiza o păstrăvărie 
cu un mic lac artificial, pe Va
lea Cerbului.

Se impune Organizarea unul 
serviciu de ghizi calificați și 
a unei echipe locale de salvare 
compusă din voluntari dar sti
mulată într-un fel (premiere în 
cazurile de acțiune)1*.

de transport din cen- 
la Cabana ,;Gura Di-

amatorii de pescuit

Să nu uităm __ 
bil Clubul Român 
creat pentru automobiliști 
si nu automobiliștii pentru 
A.C.R.

Din cei cîțiva zeci de mii 
de automobiliști din țară, 
numai o mică parte sînt 
sau vor deveni sportivi de 
performanță. Dar nici pe 
aceștia nu-i vom avea mîi- 
rie, dacă azi nu vom crea 
premisele ca toți membrii 
clubului să devină conducă
tori cît de cît perfecționați.

Majoritatea automobiliști- 
lor vor să facă turism și 
așteaptă de la clubul lor 
o cjctivitdte măi palpabilă, 
pentru ca în excursiile lor 
să simtă la tot pasul că 
cineva s-a ocupat de ei. 
Ceea ce, firește, se reali
zează nu numai cu baluri...

F. B.

6 cabană 
(la jiiftlă- 
fost una, 

cabană la 
— $i p'bd

La Munchen a părăsit banda ru
lantă un nou vehicul „specializat 
pentru circulația europeană". Uzi
nele de automobile Bayerische Mo- 
torenwerke (BMW) au combinat ca
roseria practică a modelului BMW- 
1690 cit motorul de 100 de cai-pittere 
al modelului BMW-2000, realizînd au
tomobilul BMW-2002. Prin forma sa 
compactă, noul vehicul corespunde 
spațiului tot mai limitat pe care îl 
oferă străzile șl locurile de parcare.

Motorul de doi litri accelerează au
tomobilul BMW-2002. Prin forma sa 
de 9,4 kliogratne per cal putere, în 
numai 10,9 secunde de la a la 100 
de kilometri pe oră. Viteza maximă 
este de 170 de kilometri pe oră. A- 
ccste caracteristici corespund unui 
automobil de sport. Cu toate a- 
cestea, motorul puternic realizează 
un număr ' relativ redus de turații, 
iar viteza pistonului nu atinge 15 
metri pe secundă.

NOUL MODELBMW
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Polonia (juniori)

La 31 martie. la Craiova

Imeciului Universitatea Cluj — A.S.A. Tg. Mureș. Porta-prima reprizăMoment _ _ ______________ _ ____ ,
rul Solyom blochează un balon, stăvilind unul din nurneroasele atacuri clujene

(Foto: M. Siasz)

Sezbiiiil intetftâțiohal, Ia 
nivel de echipe reprezenta
tive naționale, se deschide 
cu întîlnirea amicală de 
fotbal dintre selecționatele 
de juniofi ale Roiiiâhiei Și 
PoMniei. Mediul se desiă- 
șoară duminică 31 iHărtid 
la Craiova și va fi con
dus de un arbitru (nede- 
semnat încă) din R. P. Bul
garia.

' Pasiunea pentru exercițiul fizic 
I se formează în primii ani de școală

După cum se știe, joi 12 
martie, a avut loc la se
diul F, R. Fotbal tragerea 
la sorți a ^optimilor" Cu-j 
păi României. Mari (șl fi
rești) emoții au însoțit 
scoaterea din urnă a fie
căreia din cele 16 bile, re
prezentând echipele răma
se în populara competiție. 
Un surplus de emoții l-a 
provocat însă un fapt cam 
bizar: bila Rapidului, ex
trasă din urnă împreună 
cu cea a Universității 
iova (după cum. ie 
meciul Universitatea 
iova — Rapid este 
din capetele de afiș 
optimilor) a fost, cu 
eași ocazie, „extrasă1
tot, ed dispăfînd pur 
simplu...

lată un k:o. eu iotul ne
prevăzut al „Cbtnpeii'ției 
k.o.“.

Uti glumeț ne-a amintit 
performanță cățelului Pilc- 
les câte, lâ ultimul, C.M., 
a găsit Clipa ...Iu Ies Rimei". 
fii cazul de față, păstrlnd 
proporțiile, nu este cazul 
să se apeleze la dini dre
sați, Oricum, cercetările 
continuă...

<■ oil ¥

V*

Cra- 
știe, 
Cra- 
unul 

ale 
ace- 

• de 
și

De pe foile de arbitraj, cu și fără comentarii I
I

GRIGORESCU (F.C. 
Rapid, fechipe rezerve- 
,.Propun ca meciurile 
rezerve-tineret să se

• V. 
ArgeȘ — 
tineret) : 
echipelor
dispute în cuplaj cu prima for
mație, satt iîiăcâf în Aceeași 8»- 
câiilatfe" (ri.fi. această partidă 
a avut loc la Ștefăhești).

Notațiile arbitrului corespund 
întrutotul cu dispozițiile Fe
derației de fotbal îri ceea ce 
privește organizărdă cbmpetl- 
ției rezervată echipelor rezer
ve-tineret. De la primirea lor 
de către cluburi și asociații S 
trecut aproximativ o... lună. Și. 
după cum se vede, dispozițiile 
au fost uitate. Este necesară 
o revdnire ?

@ E. PĂUNESCU (Steaua — 
Dihâmb Bacău, echipe rezerve- 
tineret) : „Teferiitl de joc a fost 
comptet deSfiihdat și a handi
capai ambele echipe".

Dacă terenul era necorespuh- 
zăt.or, de ce a decis arbitrul 
începerea jocului ? Parcă re- 
guiamenttil are o clauză privi
toare la 
arbitrul 
ncaște ?

• C.
metan Mediaș 
de:1.) : 
în prima repriză, timp de a- 
proape 2 minute, pentru a eva
cua cîțiva spectatori care in
traseră pe pista din jtirul te
renului".

Pfifhtll meci, primele slăbi- 
ciurii ale organizatorilor me- 
dieșeni...

» N. NF.GOiTA (Rapid C.F. 
BUCurdȘti — ViitOrlil FiSiii) : 
„Aith eliminat. îh miri. 41, pe 
jucătorul N. Popescu (Rapid 
C.F.) pentru că a lovit cu pum
nul în eap pe un adversar".

Jucătorul POpeseu dovedește 
calități de pugilist. Nu este ca
zul să i se acorde o perioadă 
de meditare de către Comisia 
de disciplină ? Pbate se trans
feră într-o secție de box ? Sau 
i'evifio ia fotbal, eu ait mod Se 
a se comporta...

® I. DANCI! (Dunărea Giur
giu — Chimia Tr Măgurele):

..In hiihutiil 30; jociiî. a fost 
întrerupt 2 minute, după ce 
arh elimlriâî pe jucătorul Âttrel 
Haimana (Chimia). Cîțiva colegi 
ai celui eliminat și-au expri
mat intenția ca întreaga echipă 
să părăsească terenul".

Este drept, spiritul de echipă 
presupune solidaritate. Dar, nu 
totdeauna. Jucătorii de la Chi
mia și-au mahifestat-o cînd nu 
trebiiia. Fapta colegului 

necesita — desolidarizare...
lor

P. VINTILĂ

NOTĂ RABAT INDISCIPLINEI ?

starea terenului. Sau 
E. Păunescu n-o cu-

G HEMIN GEAN (Gaz 
— Olimpia Ora- 

„Am întreriipt meciul

I
I
I
I
I
I
I

Lipsește o bilă ! A șaispre
zecea ! A Rapidului. Cine 

a luat-o ?

Ih toamilă, ia Corabia, s-au petrecut lucruri urîte, cu prile
jul meciului de categoria C dirttre echipa locală, Progresul și Trac 
torul Brașov. Sancțiunea ? Blîndă, față de cele întîmplate : tere
nul a fost suspendat, pe două etape. Ca atare, fotbaliștii din Coiâ- 
Biâ ti-ebuiau să Susțină dotiă hieciuri pe teren neutru. Cu Chimia 
Șăgăfâș âii șl jucât, lâ Craiova; Mai rămăsese Să execute, duminică, 
restul pedepsei;

Dar iată că nici această sancțîiine disproporționată față de 
gravitatea faptelor, hu ia fi executată complet. De ce ? Pentru că, 
în loc să aibă o poziție fermă, comisia de competiții, aceeași care 
hotărîse grozava pedeapsă, a... înjumătățit-o, rezolvînd astfel fa
vorabil cererea de revizuire înaintată de cei din Corabia.

Un... rabat s-a făcut șl pentru Viitorul Fieni, cate execută 
4 etape îh 10c de 5.

Procedînd în felul acesta, comisia de competiții nu ajută la 
întronarea disciplinei pe terenurile noastre de fotbal, ca să nu 
măi vorbim de crearea de dezavantaje și avantaje unor terțe echipe 
aflate ih liipta penti-u promovare.

Sperăm însă că Biroul federal nu va fi de acord cu poziția 
comisiei de competiții, oprind o practică ce nu a adus niciodată 
servicii fotbalului.

I
I
I
I
I
I

Pronosport Loto ** Prorioexpres

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 10
DIN 10 MARTIE 1968

Categoria I (13 rezultate) ~ 
1,5 variante a 73 086 
II-a (12 rezultate): 
1 229 lei; a Ill-a (11 
te): 1015 a 194 lei.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 10 
DIN 6 MARTIE 1968

lei; a
107 a 

rezulta-

Extragerea a II-a: categoria 
I: 0,5 variante a 43 507 Ifei; a 
Il-ă : 4,5 S 10474 lei; â IÎI-a: 
38 a 1 335 lei ; a IV-a : 202 a 
323 lei; a V-a: 713,5 a Si 
lei; a,VI-a: 3 085,5 a 29 lei.

PRONOEXPRES Nr. 11 
DIN 13 MARTIE 1968 

EXTRAGEREA I :

1 39 2 40 25
Fond de premii

27 — 49 5 
: 529.110 lei

a tl-â •

SURPRIZE

Extragerea I: categoria 1: 3 
variahte a 19 523 lei ; a II-a : 
16,5 a 3 845 lei; a III-a: 75,5 
a 905 lei; a IV-a : 438 a 200 
lei; a V-a: 1 248 a 70 lei; a 
Vi-a: 5 924,5 a 20 lei.

EXTRAGEREA
28 20 26 25 1 14 — 47 31
Fond de premii : 393.§64 lei ,
Tragerea următoare vă a- 

vea loo miercuri 20 martie 
1968, în București.

Primul concurs de 
motberos al sezonului, 
organizat diirriinică pe 
trăsetil de la Panteli- 
mdn, ne-â dat satis
facții. Arii ăsistât la b 
Iuțită de toată ft-uthu- 
sețea între competi
tori și am putut apre
cia combativitatea u- 
nbi? alergători (Pîiiu, 
Dovids, Stfephahi, Cbi- 
țu ș.ă.) cară au de
monstrat că s-au pre
gătit terheinit îh tim- 
țbtil ieftiii.
întFbSbfii a fost tînă- 
bul Aurel 
(Stbăiiâ). El nu s-â lă
sat impresidhât de 
„cărțile de vizită" ale 
partenerilor, apărîri- 
du-și fc'ii stfășriieib 
șansele. Locul 4, ocu-

pat în final, este o 
răsplată meritată.

Dar, din păcate, am 
consemnat și unele 
surprize ribplăcute. 
Organizatorii (Comisia 
riiiihicipâlă de mbto-

Revelația

Iorieseu

Am urmărit cu mult interes 
articolele publicate de ziar în 
cadrul anchetei internațională 
ăvînd ca temă activitatea spor
tivă din școli. Am desprins din 
ancheta dv. că sînt țări în care 
educația fizică se practică chiar 
și cu copii db la vîrSta de 5 
ani. Este cazul Angliei. Gîndesc 
că este foarte bine așa. Dorința 
de a practica exercițiul fiiic 
ar trebui inoculată tineretului, 
încă dinaintea anilor de școla
rizare. Ar ușura mult misiunea 
profesorilor, mai tîrziu, în orele 
de clasă.

Pentru noi, însă, o asemenea 
problemă comportă unele difi
cultăți obiective. N-am ajuns 
încă să generalizăm învățămîn- 
tul de educație fizică la clasele 
I—IV în sensul predării de că
tre cadre cu o spefciălizăre stric
tă. Ceea ce întreprind învăță
torii în prezent îh materie de 
educație fizică, este — chiar 
dacă m-aș referi doar lâ orașul 
nostru — mult prea puțin. Nu 
sînt rare ocaziile în care ni se 
semnalează că învățătorii nu 
respectă orele de educație fizi
că, trecînd pur și simplu peste 
ele, ignorîndu-le importanța. A- 
ceastă desconsiderare a exer
cițiului fizic organizat este tran
smisă pînă și părinților, care, 
în multe cazuri, nici ei nu se 
îngrijesc în suficientă măsură 
să asigure copiilor lor această 
utilă activitate.

Arii luat parte la ttrulfe dis
cuții,- în cadrul cercurilor peda
gogice, în care s-a reliefat lipsa 
unor deprinderi de mișcare la 
elevii din clasele I—IV. Cînd 
și unde să-și formeze elevii a- 
cesto'r clâse asemenea deprin
deri, dacă acasă părinții nu le 
creează cît de cît condiții, iar 
la școală învățătorii predau 
deseori îh orele de educație fi
zică aritmetica sati desenul, 
muzica sau caligrafia ? Sînt, de 
aceea, pentru o mai strictă res
pectare a ptbgrărrlei analitice, 
în mod special tă clasele I—IV. 
acolo unde se formează nu tiU- 
mai .pasiunea pentru învățătură 
a elevilor, ci și interesul pen- 
trii exercițiul fizic, 
sport.

Sîîit, de asefrieheă,
organizarea unor cursuri pen
tru învățători, în vacanțele de 
vară cu precădere, îh care â- 
ceștia să fie înarmați cu un 
minim de cunoștințe îh dome
niul predării educației fizice. 
Astfel de cursuri, dacă îmi â- 
mintesc bine, au mai fost orga
nizate cu ani în urmă, în dife
rite centre din țară, și s-au 
dovedii folositoare. De ce s-a 
renunțat la ele ? Asemenea 
cursuri vor fi necesare pînă 
cînd vom ajunge ca huhiărul 
profesorilor de educăție fizică,

ac-

cit o calificare superioară, să 
acdpere integral necesitățile.

Cred că în direcția creării 
de condiții pentru practicarea 
de către elevi a exercițiului fi
zic, a sportului, o contribuție 
ceva mai cohsistentă trebuie să 
o aducă și consiliile populare. 
Pe de o parte reparftzînd spa
ții de joacă pentru copii ,și elevi, 
pe de altă parte insistînd 
ca în proiectarea noilor blocuri 
sau cvartale de locuințe', aseme
nea spații și terenuri Sportive 
simple să nu fie neglijate, cum 
se mai îhtîmplă acum.

Consider că principalul
cent în organizarea procesului 
de învâțămînt la educație fizi
că aici trebuie pus, la nivelul 
primilor ani de școală. Tocmai 
de aceea am insistat, poate, 
mai mult.

Tn Ceea ce privește școala de 
card răspund, aș vrea să sub
liniez că am apreciat întotdeau
na munca profesorilor de edu
cație fizică, în speță Petre Da
rie și Radu Vișan, pentru orele 
de clasă și cele de activități 
sportive, Ica Darie și Elena 
Stănărîngă, pentru elevii care 
activează în cadrul școlii spor
tive, ale căror „ateliere" sînt 
găzduite tot de școala noastră. 
Sînt profesori care își cunosc 
meseria, pasionați, entuziaști 
chiar, dascăli în măsură să se 
comporte în același timp — și 
ca adevărați pedagogi. La noi 
îh șeo’ală, legătura profesor de 
educație fizică — elevi este 
una dintre cele mai fructuos 
realizate. Ea s-a cimentat, în
deosebi, în orele de activități 
sportive, în procesul de for
mare a echipelor reprezentative 
pe clase și pe școală, în acțiu
nile pentru dezvoltarea bazei 
materiale a școlii. Fiindcă tre
buie să vă spun fcă prin efor
tul unit al profesorilor de edu-

cație fizică, al elevilor și chiar 
al părinților, am reușit să pu
nem bazele imul complex spoi> 
tiv, prifitre puținele din oraș, 
destinat să acopere, aproape în 
toate anotimpurile, volumul ac
tivităților sportive, din ari In an 
tot mal bogat.

încă uri aspect asupra că
ruia aș vrea să fac cîteva 
referiri. Simțim nevoia unor 
întreceri ■ sportive care să 
aibă continuitate. Să aveai 
in flecare duminică în pro
gramul coriiișiel Sportive tin 
meci de baschet sau de hand
bal, o întrecere de gimiiâstleă 
sau de atletism. Iată de ce am 
ăprijiriit cu toată căldura pro
punerile profesorilor de educa
ție fizică de a pune bazele li
ner campionate pe clase, sistem 
divizie și, de asemenea, de a 
stabili legături cil sportivii al
tor școli, din localitate sau din 
alte orașe. Avem statornicite 
întreceri sportive cu elevii Li
ceului „Gheorghe Lazăr" din 
Sibiu, după cum purtăm 
tive cu alte licee, 
Craiova, Timișoara și 
nu Severin. Aș vrea să 
tesc aici că legăturile 
lor noștri, de la fostul
„Lahovary" cu cei din Tr. Se
verin, de la Liceul „Traian", 
s-au bucurat de o mare trecere. 
Ele intraseră în tradiție. încer
căm să reînnoim această tradiție, 
mijloc neprețuit pentru a da 
viață ideii de sport în rîndul 
elevilor. Tradiția sportivă în 
școală înseamnă, totodată, 
ăehimb de experiență între e- 
levi, cunoaștere și legături de 
prietenie. Altfel spus, o împli- 
iiire lârgă a tuturor atribuțiilor 
ce-i sînt conferite sportului...

prof. Ion CEAUSESCU 
directorul

Liceului „Nicolae Bălcescu" 
din Rm. Vîlcea

trata- 
din 

Tur- 
amin- 
elevi- 
Liceu

Pledoarie pentru înființarea
pentru

pentru

vn

(Urmare din pag. 1)
France ; Federation frangalse de 
tourișme populaire, care se pre
ocupă de dezvoltarea turisfnulul 
Social și familial (crearea de 
centre de vacanță pentru țineri, 

n s-a., familiale pentru 

cfe'a rtieti irripor- 
turistică este So
ds Tîirism și CU-

pături fără așternut 
etc.) care au influen
țat, îri parte’, randa
mentul lor în ctirsă. 
Tot organizatorii erau 
datori ca la încheie
rea concursului să fa
că obișnuita festivita
te de premiere. Spec
tatorii prezenți au 
plecat dezamăgiți câ

PUNCTE DE VEDERE
ciclism și Clubul Me
talul) nu s-au îngrijit 
de cazarea concuren- 
țilOr ajuhgîndu-se ast
fel la situația că a- 
c-eștia, după ce au bă
tut la mai multe uși, 
ati fost 
Cdndițiî 
zătbare 
camere

găzduiți iii 
necor espun- 
(înghesuiți, 
neîncălzite,

li s-a răpit posibilita
tea de a-și aplauda fa- 
voriții. Era așa 
greu să se 
tradiționalele coroane 
cu care să fie încu
nunați învingătorii ? 
Credem că nu.

Și o altă remarcă. 
Este curios faptul că 
cei care iubesc spor-

de 
procure

tul cu motor și vin pe 
orice vreme să-i încu
rajeze pe alergători, 
nu vor să înțeleagă 
că traversînd traseul 
în timpul curselor pot 
provoca accidente, 
cu urmări grave atit 
pentru ei, cit și pentru 
concurenți. Se observă 
că, spre sfîrșitul man
șelor, cînd lupta Se 
întețește, nufnărul 
plimbăreților pe tra
seu se mărește îngre’- 
tinîhd considerabil 
desfășurarea curselor. 
Această lacună ar pu
tea fi totuși înlăturată 
prin instalarea unor 
parapete sau măcar 
cordoane de frînghie 
în purictele mai peri
culoase.

I. DUMITRESCU

case și săte 
vacanțe etc.

In POLONIA 
tantă asociație 
cietatea Polonă .. 
ndâștefe a țării (P.T.T.K.) numă- 
rîrid 25tf 000 membri. P.’t.T.K. â 
fost înființată în 1950 și a avut 
o însemnătate hotârîtoare pentru 
larga răspîhdlre a turismului și 
a mișcării de cunoaștere a țării 
In masele largi ale oamenilor 
muncii și ale tineretului. P.T.T.K. 
se ocupă de protecția naturii și 
a monumentelor istorice și de 
dezvoltarea turismului pe jos, cu 
schiurile, la munte, cu bicicletă, 
cu bărci cu motor, cu caiacuri, 
a speo-turlsmului șl a autosto
pului. Avînd o largă rețea de fi
liale regionale (18 filiale în orașe 
voievodale cu "
4 0TO 
zează 
ghizi, 
ristic 
măre 
bane ..., 
Informare 
tlcă 
„Turist", .................

Dîhtre celelalte asociații turis
tice' din Polonia menționez : 
Cooperativa de turism șl odihnă 
„GROMADA", care organizează

350 subsecții șl
P.T.T.K. organi- 

dă Informații,
cercuriy,

excursii, , .
închiriază echipament tu- 

e'tc. P.T.T.K. dispune de un 
num&r de . hoteluri și 6a- 
în toată Polonia. Pentru 

și propagandă turis- 
P.T.T.K. editează revistele 

„Pămîntul“ și „Piscuri".

Poldnîâ

care organizează 
excursii îh mediul rural ; Biroul 

„sport-turism‘.
excursii în 
de tîirism. _______   .
pentru organizarea de excursii 
și călătorii pentru a asista la 
manifestări sportive etc.

Această sumară trecere în re
vistă a activității cîtorva aso
ciații turistice r.e arătă că, sar
cinile mart care stau tn fața 
ddzvoltătil turismului tn țara 
noastră, nu trebuie, să apese nu
mai. pe umerii O.N.T.-uliti. Con
sider necesar ca, după exem
plele mențfofiate, o parte din a- 
ceste sarcini să fie preluate de 
masa mare a turiștilor, prin ln- 
țe'rmediut unei asoeîătii a lor, 
tn organizarea căreia să se îm
bine tradiția noastră, în acest 
domeniu cu necesitățile reale 
âctuăie. Sînt convins că o puter-

a turiștilor
nică asociație (sau club) turis
tic de tipul Turing Cluburilor 
amintite cuprinzînd secții cu pro
fil zonal și secții cu profil spe
cial. ar putea fi de mare folos 
atît turiștilor interni cît și celor 
peste i 500 000 turiști străini care 
ne vor vizita țara în anul 1963. 
număr care va ciește din ce 
în ce mal mult în anii urmă
tori.

Activitatea viitorului Turing 
Clubul Român ar urma sâ se 
desfășoare, ca și a Autombbil 
Clubului Român, în strînsă co
laborare cu O.N.T. Secțiile cu 
profil zonal ale T.C.R. ar fi or
ganismele cele mai Indicate pen
tru a. se preocupa (prin institu
tele de specialitate) de elabora
rea Studiilor de dezvoltare și sjs- 
terhatizare turistică ă diferitelor 
zone sau localități de interes, tu
ristic. Ble ar putea contribui, 
prin stăruință și prin muncă pa
triotică, la amenajări înlesnind 
vizitarea obiectivelor turistice, la 
realizarea amenajărilor propuse 
prin studiile de sistematizare, la 
administrarea unor baze turis
tice, la protejarea monumentelor 
istorice, a monumentelor naturii, 
a peisajului. Secțiile cu profil 
zonal ar putea fi factori de pro
pagandă deosebit db activi, sub 
două aspecte : propagandă pentru 
vizitarea zonei, localității etc., de 
către turiști din restul țării și 
propagandă pentru mărirea nu
mărului de turiști din localitate 
care să fie îndrumați spre cu
noașterea tuturor zonelor turis
tice ale patriei, spre cultivarea 
Spiritului de tovărășie șl corec
titudine . turistică.

Secțiile cu profil special ar 
putea să se ocupe pe de o parte 
cu dezvoltarea undr forme aparte 
de turism (cicloturism, turism 
nautic, speo-turism etc.) și pe 
de altă parte 6u anumite pro
bleme de interes general, care 
necesită însă o specializare a- 
vansată : o secție cartografică 
pentru elaborarea de hărți turis
tice, o secție de publicații, pen
tru o revistă câ și pentru cele
lalte publicații ale asociației etc.

Tot prin această asociație (sau 
club) se vă putea organiza sal
varea îh munți, căreia mi 1 s-a 
găsit pînă în prezent un cadru 
potrivit.

ș
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După prezentarea perioadei „eroice” — pînă 
Ia Melbourne (1 decembrie 1956) — și compri
marea „Dramei d6 ia Melbourne44 îh căhltdlul 
Vi uzina feeă mâi lungă"), am îftsdțit-o pe „|o- 
landa Balaș în anul marilor încercări (1957), 
adhiirîndu-i sacrificiile imense pentru, victorie. 
CăpitOIul VIII ă înfățișat refehirea idlșihdei 
primul plan ăl atletismului și pregătirea mi
nuțioasă a drumului spre Roma olimpică...

OH, ZIARELE...

Așadar, mâi e azi Și mai e mîinc. Și n-am 
ajuns încă la Romă. (Criza de timp de care vor
beam). Mai am 220 de rihduri pentru Roma, pen
tru „1,91“, pentru 'Iblilci. E, într-adevăr, teribil 
de greu să scrii scurt. Cum a putut Cehov să 
scrie „Moartea funcționarului" în două file ? Dar 
iată că ăm și pierdut cîteva ftnduri,.. Gata !

...8 Septertibriă 196(j. Rotila olimpică. Centofnila, 
Peste cîteva minute Vă îticepe j,înălțimea" mea. 
Aștept această Zi de patru ani. Și am, din nou 
prima șansă. Dar am avut-o și la Melbourne. 
Și-apoi nit pot uită că John Thomas, marele fa
vorit olimpic, a fost învirti, acum, cîteva zile, de 
Șavlăkâdze și de Brumei. Iar ziarele... OH, zia
rele... Și cronicarii... Acești Simpatici vampiri 
care se hrănesc cu surprize... Surprizele... Hrana 
lor de bază... Hrană de bufet express... Fără 
efort... Cînd titlul se naște într-o secundă... Iar 
melodrama înlocuiește totul...

Mi-â iarăși frică. N-am dormit toată noaptea. 
N-am rhîncat nimic astăzi. Dar cine poate miheâ 
intr-o asemenea zi 1 Intr-o Zi de eoneurs noțiu-

nea „masă" e abstractă și are o singură calitate : 
împarte ziua în trei.

Am emoții. Carabinierii care ne-au adus d-e 
pe stadionul de marmură pe Centomila glumesc 
în voie. Sînt atît de veseli.

Trebuie să mă încălzesc. Mi-e frică. Nori negri 
plutesc deasupra Romei.

...Au și trecut trei bre. Sîntem abia la 1,68. Ce 
mă fdc dacă mă cuprinde oboseala 2

In sfirșit! Am trecut 1,68..; Și 1,11... Pistă e 
bună. Italienii au cerut „compoziția" de pe Re
publicii. Totuși, ei aii impresia că le-am ascuns 
peva. L-aii întrebat ieri pe Hansi. Și Hahsi le-a 
răspuns: „E absoliit ideniică. Cit o singură di
ferență : dacă vrei să fie perfectă, trebuie să o 
bătătorești cu proprîa-țî palmă. Pista simte ăsta, 
ca un eîînc“.

...Ștacheta e lâ 1,73. Sini tot emoționată, dar 
nu mă mai terorizează, câ la Melbourne, gîndul 
că spectatorii s-ar putea supăra pentru că ștâu 
de aproape un minut la start ca să-mi alung 
gîndurile și si păstrez unul singur: ștacheta.

Am sărit! Atu sărit!! 1,73!!!

LACRIMILE STNT SARATE

Revin pe bancă. Nimic nu s-a terminat încă. 
Aștept. S-a dat startul în cursa de 10 0b0. Sta
dionul urlă. Și deodată, simt o căldură în tot 
corpul; A fost ultima încercare. Și nimeni n-a 
izbutit să sară 1,73. Sînt campioană olimpică !... 
Sînt campioană olini... Sînt campioană... Sînt 
oampi... Sînt... Și vorbele se rostogolesc nerostite, 
din ce în ce mai încet; mai încet, mai încet... Nu 
mă pot ridica de pe bancă. Fling... Lacrimile îmi 
curg pe obraji. Și le las să curgă... Și să intre 
prin cdlțurile buzelor... POnirU că sînt sărate. 
Și-mi place lâ nebunie gustul lor sărat... Și mă 
ajut cu limba... Ca să sorb totul...

Ce bine că am plîhi! bbosââla a pierit. Șta
cheta e la i;TĂ.. Nu mai are importanță? Ba 
are! Recorăiil olimpic ai btildfâdei e 1,76... Și 
sar din prima. ,,Ți-i dăruiesc, fruriioasă Cento
mila". La 1,81 am dobbrît în prima încercate. 
Am trecut din a două, pe furtună, chiar în clipa 
în care vîrtejul se năpustise, de pe gazon pe 
zgură. Apoi a verllt 1,85...

„Trebuie să sar. Pentru Olimpiadă. Pentru „ser
barea romană".

Am pdfnit... tfl zadar. Ștacheta a căzut. Acum, 
toți ScahdeâZă din noii. Pe mine rri-au și uitat. 
Pentru că Boloihikoti, Gfodbtzki și Zimmy se 
apropie de sosiră. Arbitrul meu, congestionat de 
furie, ia telefonul și-l înjură pe crainicul stadio
nului, care cdniefiteâză secundă cu secundă cursa 
de 10 000. Stadionul fierbe. îmi astup urechile.
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Mă ridic. Pornesc. Acum!!! Dar ștacheta cade 
din litiu, Arbitrul e disperăt. Smulge din nou 
telefonul: „în nuriîele madonei, taci o dată!! 
Taci, imbecilule !".

VICTORIE ! Ștacheta a rărhas sus...

Acasă, pe noptieră, mă așteaptă o glastră eu 
filodendron. „Unde o fi fotografia ruptă de la

TAINA ROMEI

Septembrie, 1960... în țăra Olimpiadei, îh drum 
spre Partenon

Heiddlberg ?" Peste cîteva minute am primit o 
telegratiiă: -„Ti baci Ie mani". Fără semnătură.

...Ultima seară pe Centomila. Am citit o dată 
o carte despre misterele eleusine... in seara 
aceea, pe stadionul olimpic din Roma, totul a 
fost un mister. O taină care e, probabil, adevă
rata sursă a Jocurilor Olimpice. Iar orașul etern 
a simțit, pînă la urmă, această taină. Spre deo
sebire de Tokio sau de Grenoble, nimeni nu a 
aplaudat momentul cînd flacăra olimpică s-a 
stins. Olimpia primea omagiul tăcut al Romei.
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LA UMBRA COLOANELOFVEȘNICE ~~~~

Peste două săptămâni am plecat la Atena. Pen
tru Bălcahiadă. A fost un fel de prelungire a 
heuitatelof zile olimpice. Am sărit 1,83 pe stadio
nul de marmură și am umblat prin Atena... Am 
urcat pe Acropole... Am fotografiat Paftenonul 
diit tdaib unghiiirile. Am stat ore în șir la um
bra coloanelor Iții veșnice.

Da... Cred că lucrul cel mai frumos pe care 
l-am Văzut vreodată — sau poate că frumos e 
incomplet spus — este Partenoiiul. Credeți-mă! 
Pentru că am călătorit mult... Am o diplomă de 
traversare a Politlui Nord, spre Alaska, la Ancho
rage... Am văzut vacile sfinte iimblînd pe stră
zile BOmbay-Ului... Am fost la Wcitt Disrtey 
acasă... Am stat de vorbă cu Peib, lâ Sad Paulo... 
M-am plimbat pe Bosfor, noaptea, la lumina semi- 
lunei... Am privit Niagara în zori... Am fost ih 
casa lui Anton Pavlovici Cehov... Am călcat pe 
mozaicurile milenare de la Cesareea... Am văzut 
castelul lui Hamlet, la Elseneur... Am admirat 
parada, modei , medievale la Siena... Am fost pe 
Jungfrău, în Elveția, la 4166 de metri altitudine... 
Am văzut orașul fără... vecini: Brasilia... Am 
intrat îrt casă fiii Beethoven, la Bonn... Am vă- 
iiit Un oraș itâllan urli — Bari — dacă așa ceva 
e cu putință... L-am văzut pe Fidel Castro ju- 
cînd base-ball, pentru ca după aceea să stau de 
vorbă cu conducătorul cuban... Am văzut statuia 
lui Nurmi la Helsinki... Am fost de 11 ori la 
Praga și încă n-am văzut toate frumusețile din 
Mala Strana... Am umblat pe Copacabana... La 
Veneția m-am plimbat cu gondola fără motor, 
ceea ce începe să fie un lux... Am văzut nop
țile albe de la Leningrad... Am rămas timp de 
opt ore, în tranzit, la Dakdf, ca să pot spune câ 
am fost și în Africă... Am intrat în vestita pă
dure Sequoia, lingă Sări Francisco... Arh văzut 
orășele elvețiene, mal frumoase ca orice ilustrată 
de lux... Am privit uirfiită acei furnicar care se 
rttimeșie Tbkio, amestec de kimohoufi și de hiîhi- 
jupe... Am urcat de 9 ori în Turnul Elffet... Dar 
tinde h-âm fost ? Beiftith;.. Gdtbborg... ierusa
lim... Cracovia, cu al ei trompetist din vîrful bi
sericii, care cîntă în fiecare oiă, de vreo 700 de 
ani... Bruxelles... Dfesda... Amsterdam... Ulan 
Bator... Oslo... Și am uitat Romă... Melbourne... 
Irkutsk... Șanhai... Uleveldtid;.. Habârotidk...

Și totuși, îmi revine în minte Partenohui... Nu 
numai pentru coloanele lui veșnice, ci pântru că 
îmi amintește de zilele rrible cele mai fericite... 
Septembrie, 1960, în țara Olimpiadei, la cîteva 
zile după ritualul nocturn de pe Centomila.

(Va urma)



bune într-un final de 
și nebuni de aceeași cu- 
O greșeală a lui Liebert 
înainte de întreruperea

PE PISTELE ATLETICE

Handbaliștîi de la Steaua
pleacă astăzi la Berlin

Alb: G. Tringov

Alb : H. Liebert

Turneul de șah de la Belgrad(Negrul la mutare)

Alexandra Nicolau

partide cu Tereza Stadler
S. SAMARIAN

seh. 0. în prima repriză
HerbertWally

a ma-' 
curînd 
a dus

partida dintre 
după ce

despre peripețiile ultimei săptămîni

a remizat

îndreaptă spre noiîntr-o măsură mai 
mai mică, criza de

uriaș perete de gheață

O primă rundă cu „suspense 
în turneul internațional de șah
Spectatorii, dezamăgiți de 

cele 14 mutări ale remizei ra
pide dintre marii maeștri 
Gipslis și Gheorghiu, care a 
deschis „scorul" în prima rundă 
a turneului internațional de 
șah, au fost pe deplin recom
pensați de desfășurarea inte
resantă, iar în ultimele două 
ore de joc — plină de momen
te de „suspense" a majorității 
celorlalte partide.

La scurt timp după ce se în
cheiase „pacea" în întilnirea 
derbi, evenimentele s-au pre
cipitat în mod neașteptat în 
partida Jansa - Wade. Acesta 
din urmă, deși un jucător foar
te experimentat, a fost găsit cu 
lecția neînvățată într-o varian
tă foarte interesantă a Partidei 
spaniole și — ca să ne expri
măm în termeni pugilistici - 
a fost trimis la podea și numă
rat pînă la... 24, după cum pu
teți vedea din descrierea alătu
rată.

A treia partidă decisă în ca
drul primelor cinci ore de joc 
a fost aceea dintre marele 
maestru Parma și singurul ju
cător fără titlu internațional 
din acest concurs, maestrul 
sportului Corvin Radovici. Ju- 
cind cu negrele, acesta 
nevrat cu prudență și 
a egalat jocul, ceea ce 
la împărțirea punctului.

Cele mai interesante
au fost, însă, fără îndoială cele 
care s-au întrerupt (și vor fi 
continuate în dimineața zilei 
de astăzi). In toate și-a spus 
cu vîntul.
mare sau
timp care a determinat în ulti
ma oră de joc schimbări ne
așteptate de situație. Ea a fost 
maximă în partida dintre Cio- 
cîltea și Bilek în care repre
zentantul nostru, avînd de re
zolvat o sene de probleme 
grele în faza de trecere din 
deschidere în jocul de mijloc, 
a ajuns să aibă pentru ultime
le 15 mutări numai 5 minute. 
Ciociltea a jucat cu multă in
geniozitate în poziție dificilă și 
avea mari șanse de a salva 
partida, dar lipsa de timp și-a 
spus cuvîntul : o serie întreagă 
de' mutări au fost făcute ful
gerător și printre ele s-au stre
curat inevitabil și greșeli (de 
ambele părțj, de altfel). Emo
ția spectatorilor, care nu mal 
puteau urmări partida (demon- 
stratorul nu reușea să repro
ducă mutările) a fost mare ; 
păcat că Fortuna nu l-a ajutat 
puțin pe Victor — în poziția 
de întrerupere șansele sînt de 
partea adversarului său.

O schimbare favorabilă de 
situație s-a produs, într-un 
ritm ceva mai lent, în partida 
dintre Liebert și Troianescu. 
Acesta din urmă a apărat cu

mult sînge rece o poziție difi
cilă și deși a pierdut un pion 
a reușit să păstreze eontra- 
șanse 
dame 
loare. 
chiar
partidei a dus la schimbul da
melor și la un final de nebuni 
în care, deși cu un pion în mi
nus, șansele reprezentantului 
nostru sînt superioare. Iată 
această deosebit de interesantă 
poziție :

dat se părea că Tringov are 
șanse mai bune, dar Drimer a 
găsit un contra joc foarte efica
ce, care l-a obligat pe adversar 
să sacrifice un turn pentru a 
obține șah etern. Spre sur
prinderea tuturor, în loc să dea 
acest șah etern, marele maestru 
bulgar a avut iluzia unei posi
bilități de a cîștiga luînd eîțiva 
pioni. Partida s-a întrerupt, 
după ce Drimer a refuzat pro-

Negru : D. Drimer

Negru : Dr. Troianescu
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în sfîrșit, în 
Tringov și Drimer, 
dintr-o apărare Alehin s-a tre
cut într-o schemă caracteristi
că apărării franceze, în jocul 
de mijloc s-au făcut, de ambe
le părți, diferite încercări de a 
juca la câștig. La un moment

punerea de remiză a adversa
rului, într-o poziție cu totul 
neobișnuită în care, dacă ne
grul reușește să evite încercă
rile de șah etern ale damei 
albe, atunci are toate șansele 
să cîștige cu turnul său în plus. 
Ar fi un punct prețios — din 
cele 6 necesare — confirmării 
titlului de maestru internațio
nal !

Cu prilejul campionatelor 
de atletism ale Australiei, des
fășurate la Adelaida, Dianne 
Burge a obținut două rezultate 
de valoare în probele de sprint. 
In proba de 100 m a fost cro
nometrată cu 11,3 (la două ze
cimi de secundă de recordul 
mondial), iar la 200 m a obținut 
23 sec. (la trei zecimi de secun
dă de recordul mondial al polo
nezei Kirszenstein).

★
în cadrul unui concurs inter

național de atletism, desfășurat 
la Los Angeles, sportivul sue
dez Blomquist a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de 
săritură cu prăjina cu perfor
manța de 5,03 m.

★
La Johannesburg, sprinterul 

sud-african Paul Nash a par-

curs 200 m în 20,2, rezultat su
perior cu 2 zecimi de secundă 
vechiului record al țării sale. 
Recordurile personale ale lui 
Nash pe distanțele de 100 yarzi 
și 100 m sînt de 9,2 și, respec
tiv, 10,1.

Alb :
Negru :

Partida Spaniolă
Vlastimil JANSA

Robert WADE

merge Ce6 din cauza
17. Nd2 Ce6 18. f:e5

Jucată în prima rundă

1. e4e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 
a6 4. Na4Cf6 5. 0—0 Ne7 
6. N:c6 d:c6 7. d3 Cd7 8. 
Cbd2 c5 (Continuarea cea 
mai
8...
11.
10.
12.

9.
11.
aci aproape 
partidă Gli-

Uc4 Nf6
Nc3 Te8

bună este considerată 
0—0 9. Cc4f6 10. d4e:d4 

C:d4 Ce5 !)
Nd2 0—0

a4 g6 (Pînă
la fel ca într-o 
gorici - Reshevsky, meci 1952, 
în care albul a jucat în loc 
de Ncl-d2-c3, manevra b3 
și Nb2) 13. h3 Ng7 14. 1>"1 
f6 15. Ch2 CfS ? (Reshewsky 
s-a apărat cu manevra De7 
și Cd7-b8 urmat de Cc6 
pentru. a susține punctul e5. 
în jurul căruia se dă toată 
lupta în această variantă. 
Ruta aleasă de negru este 
greșită și duce la o cata
strofă rapidă) 16. 14 Nhfi

(Nu 
f:e5)
Cd4 19. Tf2 (Nu 19. N:h6 ?? 
Ce2+) 19...N:d2 20. D:d2 f:e5 
(Acum piesele albului se 
năpustesc asupra poziției 
slăbite a regelui negru) 21. 
TaflDeî 22. Dh6 (Amenință 
Tf8+) 22... Nd7 23. c3 ! (Nu 
23. C:e5 D:e5 24. Tf7 Ce2+ 
și negrul se salvează) 23... 
Ce6 (Calul a ajuns pe căi 
ocolite Ia destinație, dar par
tida s-a terminat) 24. Tf7 
și negrul a. cedat, deoarece 
la 24... D:f7 urmează 25. 
T:f7 R:f7 26. D:h7+ Re6 27. 
D:g6+ etc.
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metri spreLa trei sute de 
nord se află tabăra noastră pe 
care am abandanat-o cu două 
zile in urmă... Spre sud, vest 
și est, sîntem înconjurați de 
apă. Spre nord, un zid de 
gheață tasată, scrîșnind, avan
sează cu o viteză de două no
duri.

...Necazurile noastre au în
ceput cu patru nopți în urmă, 
în mijlocul unei liniști abso
lute, fără nici o altă prevestire 
decît un vînt ce aducea mai 
mult cu o șoaptă, sloiul pe 
care se află tabăra a început să 
crape, despărțindu-ne pentru 
cîtva timp de una din săniile 
noastre cu cîini. In numai cî- 
teva minute, distanța se lăr
gise atit de mult, îneît nu mal 
puteam trece peste ea și întrea
ga masă de gheață s-a pus 
mișcare în direcția nord.

Noaptea următoare avea 
fie și mai chinuitoare. Pe
orele 8,30 seara, Fritz Koerner 
dădu alarma. El surprinse o 
.schimbare curioasă în zgomotul

perceptibil 
de campa- 
Gill gătea 
cu putere, 
făcu vreo 

ceea ce

în

să 
la

CALEIDOSCOP
UN MILION DE SCHIORI

Succesele obținute de schiul 
alpin francez la recentele 
Jocuri Olimpice de iarnă de 
la Grenoble își au principala 
explicație în puternica bază 
de masă pe care o are acest 
sport în Franța : peste un mi
lion de schiori, dintre care 
marea majoritate au început 
să învețe sportul preferat 
încă de la vîrsta de 5 ani. In 
acest scop, în regiunile munți
lor Alpi și Pirinei funcționea
ză circa 1.00 de școli speciale 
de schi. Elevii școlilor și lice
elor din regiunile de munte 
efectuează orele de educație 
fizică pe schiuri, iar cei din 
regiunile submontane în 
timpul iernii se mută pe timp 
de o lună în munți, unde ur
mează cursurile normale și, 
în plus, fac zilnic 2—3 ore de 
schi.

SUCCESUL TURNEULUI 
OCTOGONAL

„Turneul octogonal de fot
bal desfășurat la Santiago de 
Chile a însemnat un balon de 
oxigen pentru fotbalul inter
național, asfixiat de jocul de
fensiv" — constată 
„Jeune Afrique". In 
turneului a fost înscris 
măr considerabil de 
„vedeta" fiind cîștigătoarea a- 
cestuia. Santos (Brazilia), cu 
18 puncte marcate în șase me
ciuri. O surpriză a furnizat 
echipa R.D. Germane care, în
vinsă numai de Santos, a mar
cat 5 goluri echipei Colo Colo, 
4 goluri lui Racing Buenos 
Aires, 5 lui Universidad San
tiago, 3 lui Vasas etc.

revista 
cursul 

un nu- 
goluri,

SE MAI INTÎMPLA
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Pereții de gheață mișcă
tori — unul din numeroa
sele pericole care-i pindesc 
pe exploratorii temerari 
porniți să învingă imensi
tățile Arcticii. In fața uria
șului zid alb omul și sania 
par un imperceptibil punct 

negru

Corespondența 
specială 

din Antarctica

Echipa de handbal a clubului 
Steaua pleacă astăzi la Berlin 
pentru a susține prima manșă 
a semifinalei „Cupei campio
nilor europeni". Meciul cu Dy
namo Berlin va avea loc sîm- 
bătă 16 martie, returul urmi rid 
să se desfășoare miercuri 20 
martie la București,

Lotul care pleacă la Berlin 
este alcătuit din Dincă, Belu, 
Iacob, Gruia, Oțelea, Goran, 
Pop .cu, Marinescu, Roșescu, 
Cristian, Alboaica. Antrenori: 
O. Nodea șl O. Nițescu. Dele
gația este condusă de R. Pla
ton, și este însoțită de dr. Gh. 
Mănescu.

Deși săritorii cu 
sînt recunoscuți ca 
multilaterali, totuși 
piele de mai jos sînt 
din comun. Astfel, Jim 
man, o tînără speranță a atle
tismului american, care în de
cembrie trecut a sărit peste 
ștacheta înălțată la 5,16 m, de
ține în proba de 880 yarzi un 
record personal excelent; 
1:59,8. O performanță asemă
nătoare a obținut și Bob Sea- 
gren, recordmanul mondial al 
probei de săritură cu prăjina. 
Luînd startul pentru prima 
oară într-o cursă de 880 yarzi, 
el s-a clasat pe primul loc, cu 
timpul de 2:02,5. La sfîrșitul 
cursei, Bob Seagren a decla
rat : „Distanța a fost prea 
scurtă. Astăzi dimineață am 
parcurs în cadrul antrenamen
tului meu zilnic nu mai pu
țin de 6 km“.

Nu mai puțin de 19 mingi 
de golf utilizabile au fost gă
site în stomacurile a două 
vaci tăiate într-un abator din 
Scoția. Una dintre ele înghi
țise cinci mingi în cursul acti
vităților ei rumegătoare, cea
laltă 14. Mingile au fost resti
tuite societății care a vîndut 
vacile. „Realizarea" este însă 
eclipsată de aceea a unui porc, 
vîndut de aceeași societate, 
care , a încercat, dar fără suc
ces, să digere un... ceas de aur.

LA 40 DE ANI
- DIN NOU ÎN ȘA

Cunoscutul ciclist italian 
Petrucci, care abandonase acti
vitatea eompetițională, va re
veni în întrecerile pe șosea. 
Petrucci, care este în vîrs'tă de 
40 de ani, a trecut cu succes

BLUFF PUBLICITAR

Mal multe agenții de infor
mații au răspîndit știrea că 
fostele vedete americane ale 
tenisului, Maurren Connolly, 
Doris Hart și Aethea Gibson, 
au fost invitate să participe la 
viitoarele campionate „open" 
de la Wimbledon. Pînă la sfîr
șit s-a dovedit că totul nu era 
decît un bluff publicitar. In
tr-adevăr, prima sportivă nu 
a mai participat la competiții 
de... 14 ani, cea de a doua de 
13 ani și ultima de 10 ani. Cît 
privește vîrsta lor, Doris Hart 
are peste 45 de ani, iar cele
lalte două temsmane peste 35 
de ani I

De ce numai fotbal ? — și-au zis femeile. Și au început să prac
tice și hocheiul pe iarbă. Cea mai elocventă dovadă în acest 
sens ne-o oferă această imagine surprinsă în meciul interna
țional feminin de hochei pe iarbă disputat la 

selecționatele Angliei și Olandei
Londra între

examenul medical care l-a gă
sit „bun pentru rută". El și-a 
început mal de mult pregăti
rile și va reintra cu prilejul 
disputării clasicului : Milan— 
San Remo.

DECEPȚIA 
AMERICANILOR

Comportarea echipei olimpi
ce a S.U.A. la Grenoble a 
provocat, în ciuda medaliei de 
aur cucerită de Peggy Fle
ming, o uriașă decepție î'n 
rîndurile americanilor. S-au 
făcut auzite critici extrem de 
violente, în special după cu
noașterea rezultatelor slalo
mului uriaș masculin, ultima 
șansă a schiorilor alpini ame
ricani de a obține un loo de

O CURSĂ TEMERARA

— Ap ar are, aparare, dar nici chiar așaI
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onoare. Ziarele 
în special cele 
au cerut demisia imediată a 
persoanelor răspunzătoare de 
pregătirea echipei alpine care, 
înaintea plecării spre Greno
ble, manifestaseră un opti
mism fără limite. Prima ur
mare practică a acestei situa
ții este hotărîrea Comitetului 
Olimpic din S.U.A. de a redu
ce fondurile destinate partici
pării sportivilor americani la 
Olimpiada de vară, de la 
400 000 la 250 000 dolari. în 
general, se consideră că va fi 
extrem de greu oficialităților 
sportive din S.U.A. să convin
gă opinia publică de utilita
tea sacrificiilor financiare fă
cute pentru pregătirea olimpi
cilor în vederea Jocurilor de 
la Sapporo din 1972. Iar toate 
fondurile necesare sînt strîn- 
se prin donații publice.

din Colorado, 
clin Denver,

Alergătorul australian pe 
distanțe lungi Runne Bill Km- 
merton, în etate de 47 de ani, 
a anunțat la Los Angeles in
tenția sa de a parcurge dis
tanța de 202 kilometri prin 
„Valea morții" din California. 
Emmerton, care este singurul 
om ce a alergat 160 000 kilo
metri în cariera sa, a decla
rat că această cursă, ce va 
începe la 1 aprilie, „va fi cea 
mai mare provocare Ia adresa 
rezistenței sale". El se așteap
tă ca în timpul marșului tem
peratura aerului să ajungă 
pînă la 49 grade Celsius, fapt 
pentru care regiunea respec
tivă a și primit denumirea de

Valea morții".

nopții, zgomot abia 
din cauza unei sobe 
nie pe care Alan 
cina și care duduia 
Fritz ieși din cort,
60 de metri, și văzu 
crezu el că ar fi un munte în 
mișcare. Fugi înapoi prin întu
neric numărîndu-și pașii, pentru 
a-și da seama de distanța care 
separa acest perete de tabăra 
noastră. „Luați-o din loc, strigă 
el. Nu fac nici o glumă".

întreaga expediție o rupse Ia 
fugă. Ulterior, Fritz ne-a spus 

• că am făcut vreo trei mile pe 
întuneric, dar eu cred că era 
numai una. Auzeam tunetul 
uriașelor blocuri de gheață că- 
zînd. Vîntul sufla ușor din 
nord-est. Temperatura era de 
-41°C. Nu știu precis cit timp 
vom mai avea de luptat cu 
această gheață periculoasa, pînă 
cînd vom întîlni, în fine, ban
chizele polare relativ mai si
gure. în momentul de față ne 
simțim cu toții obosiți și în
cordați...

Pînă acum am fost norocoși. 
Am descoperit că zona activă 
de gheață tasată dinspre nord, 
care înainta ieri cu o viteză de 
două noduri, a încetat să se 
mai deplaseze. Era, probabil, 
unica noastră șansă de a trece. 
Nu se mai punea problema de 
a aștepta ca gheața să se în
groașe.

Bob Murphy, într-un avion 
„Cessna-180" al Laboratorului 
de cercetări arctice, ne-a trans
mis prin radio că numai la cîte- 
va mile spre nord se află un 
sloi mare care ne-ar putea 
servi drept tabără de urgență, 
în cazul în care gheața s-ar 
pune din nou în mișcare. Mi
cuțul avion al lui Bob ne-a 
devenit familiar și rapoartele 
lui cu privire la condițiile ghe- 
ții din jurul nostru, ne-au aju
tat in mod considerabil cu toa-

te că nu erau chiar optimiste. 
...Călătoria noastră abia a în

ceput. Mai avem de străbătut 
5 600 km și fără doar și poate 
că atunci cînd ea va fi termi
nată, ne vom aduce aminte 
despre aceste greutăți de în
ceput cu o oarecare nostalgie. 
Căci pină atunci vom deveni 
atît de obișnuiți cu mediul nos
tru, îneît vom privi majoritatea 
acestor necazuri ca făcînd par
te din viața noastră cea de toa
te zilele.

BELGRAD, 13. Turneul in
ternațional feminin de șah de 
la Belgrad a fost reluat cu 
partidele rundei a 4-a. Alexan
dra Nicolau a jucat cu negrele 
împotriva iugoslavei Tereza 
Stadler : remiză la mutarea 46. 
Milunka Markovici a învins-o 
pe olandeza Fanny Heemskerk, 
iar Kușnir a cîștigat la Katia 
Iovanovicl. Nona Gaprinda- 
șvili a obținut victoria în fața 
iugoslavei Liliak. în clasament 
conduce Markovici (Iugoslavia) 
cu 4 puncte, urmată' de Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) 3‘/2 p, Lilialt 
(Iugoslavia) 3 p, Nicolau (Româ
nia), Jivkovici (Iugoslavia) 2’/î 
p, R. Iovanovicl (Iugoslavia) 
2 (1) p. Kușnir (U.R.S.S.) 2 p.

^telex-radlG'tslefon^
ALF RAMSEY (Anglia), Hel
muth Schon (R.F.G.), Otto Glo
ria (Brazilia) și Helenio Herrera 
sînt cei patru antrenori de fot
bal invitați de Confederația 
braziliană a sportului să selec
ționeze „echipa restului lumii", 
care va întîlni, probabil anul 
acesta, reprezentativa Braziliei. 
Acest meci epocal ar urma să 
se dispute la 15 noiembrie, pe 
stadionul „Maracana" din Rio 
de Janeiro cu prilejul sărbăto
ririi a 10 ani de la prima vic
torie a echipei de fotbal a Bra
ziliei în campionatul mondial.

■
DUPĂ 6 ETAPE, în cursa ci- 
clistă Paris - Nisa conduce re
cordmanul mondial al orei, bel
gianul Ferdinand Bracke, urmat 
de Van der Vleuten (Olanda) 
la 25”. Jacques Anquetil se 
află pe locul 10 la 3:01,0, iar 
fostul lider, belgianul Eddy 
Merckx, a abandonat. Etapa 
a 6-a, St. Etienne - Bolene (197 
km) a revenit lui J. Janssen in 
4h 31:22,0. Semietapa contra- 
cronometru pe echipe a fost

cîștigată de formația italiană 
Faema.

CONCURSUL internațional da 
sărituri
rat la
revenit
Wirkola
mai bune sărituri 103 m și 100,5 
m. Pe locul doi s-a clasat Lars 
Grini (Norvegia) 236 puncte, 
sărituri de 100,5 m și 
Campionul olimpic, Jiri 
a ocupat locul 15J

cu schiurile desfășu- 
Fluberg (Norvegia) a 
norvegianului Bjom 

cu 238,5 puncte — cele

102 m. 
Raska,

ÎN CADRUL optimilor 
nală ale „Cupei Angliei" 
bal, s-au rejucat meciurile ter
minate la egalitate. Iată rezul
tatele înregistrate : Birmingham 
— Arsenal 2—1 ; Chelsea — 
Sheffield Wednesday 2-0; Li
verpool — Tottenham 2—1. In 
urma acestor rezultate, în sfer
turile de finală ale competiției 
se vor 
United 
West 
pool ;
și Roterham — cu învingătoa- 
rea meciului Everton — Leices
ter.

de fi
la fot-

întîlni formațiile : Leeds 
— Sheffield United;

Bromwich — Liver- 
Birmingham — Chelsea

CU BALONUL ROTUND ÎN JURUL LUMII
GORNIK ZABRZE - 

MANCHESTER UNITED
1- 0 (0-0), DAR... ENGLEZII

S-AU CALIFICAT
ÎN SEMIFINALELE C. C. E.

KATOWICE — Spectatori: 
100 000 — Arbitrul Lo Bello 
(Italia) a condus următoarele 
formații :

GORNIK ZABRZE : Kostka 
— Kuchta, Florenski, Oslizlo, 
Latocha, Deja, Wilczek, Olek, 
Musialek, Lubanski, Lentner.

MANCHESTER UNITED: 
Stepney — Dunne, Sadler, 
Crerard, Barns, Stiles, Fitzpa
trick. Bobby Charlton, Best, 
Kidd, Hert.

Polonezii au obținut victoria 
cn 1—0 (0—0), dar acest scor 
nu a fost suficient pentru a 
se califica în semifinalele 
„C.C.E.", deoarece Ia Manches
ter englezii câștigaseră cu
2— 0. Gazdele au asaltat con
tinuu poarta lui Stepney. Te
renul greu (înghețat și aco
perit pe alocuri cu zăpadă) 
a împiedicat însă mult des
fășurarea jocului și cursivi-

BOBBY CHARLTON 
(Manchester United)

tatea acțiunilor. Golul victo
riei lui Gornik a fost înscris 
în repriza a doua (min. 72) 
de Lubanski

DUPĂ UN JOC EXCELENT: BELGRAD

OSIM (Belgrad)

Jerzi ZMARZLIK

- SOFIA 3-3 (3-1)
Pregătindu-se pentru semi

finalele campionatului euro
pean, echipele reprezentative 
ale^ Iugoslaviei și Bulgariei, 
jucînd sub denumirea orașelor 
Belgrad și Sofia s-au întâlnit 
într-un joc amical care a avut 
loc, aseară, în capitala Iugo
slaviei.

Meciul a luat sfîrșit cu re
zultatul de 3—3 (3—1). Golu
rile au fost marcate în or
dine de Musenici (min. 30), 
Gaganelov — autogol (min. 
39), Musenici (min. 40), Kot- 
kov (min. 44 și 49) și Popov 
(min. 73). Au fost aliniate ur
mătoarele formații:

BELGRAD : Pantelici — Faz- 
'agliicî, Jeftici, Georgevici, 
(Hlevnijak), Ramjak, Holcer, 
Cercek, Osim, Musenici, Ho- 
sici (Sprecco), Rora.

SOFIA: Boncev — Șalama- 
nov, Gajdarski, Jecev, Penev, 
Gaganelov, Dermendgiev, la- 
kimov, Jekov, Kotkov, Mitkov 
(Popov).

AVANTAJ MINIM PENTRU 
FERENCVAROS: 2-1 

CU F. C. ATLETICO BILBAO
Desfășurată la Budapesta 

partida dintre Ferencvaros șl 
F.C. Atletico Bilbao, contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei orașelor tîrguri", nu 
s-a ridicat Ia nivelul așteptă
rilor. S-a jucat într-un ritm 
lent, cu multe faulturi, iar în 
fața porților s-au ivit prea pu
ține ocazii de gol. Gazdele au 
repurtat victoria cu 2—1 
(2—0). Revanșa — la 27 mar
tie, la Bilbao. Golurile au fost 
marcate de Albert (min. 14), 
Novak, din 11 m (min. 31) și 
Aranguren (min. 57). De no
tat că din min. 12, internațio
nalul spaniol Uriarte a fost 
accidentat, locul lui fiind luat 
de Besuen.

ULTIMA ORĂ
Aseară tlrziu, s-au desfășu

rat cteva meciuri oficiale în 
„Cupa cupelor".

IN „CUPA CUPELOR"
Lyon — Hamburger S. V. 2—0 

(1—0). în tur 0—2. Se va juca al 
treilea meci la Hamburg, la 20 
martie.

Bayern Munchen — Valencia 
1—0 (1—0). în tur 1-1.

Milan — Standard Liege 1—1 
(1—0). în tur 1—1. Se va juca al 
treilea meci la 20 martie.
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