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„ÎNAINTEA MECIULUI
PORNEȘTE FAVORITA"

ANTRENORUL

RETUR, STEAUA
— NE -----------
ASTRATH

STEAUA - DYNAMO
berlin; 1n c.ce

apro-

INTRE ARTĂ, I
I

La antrenamentul dinaintea meciului cu Steaua, efectuat ieri dimineață la 

Floreasca, handbaliștii de la Dynamo Berlin au dovedit certe calități de— 

fotbaliști!

Astă seară, de la ora 
va găzdui o partidă de 
atracție : returul meciului Steaua — Dynamo 
Berlin din cadrul semifinalelor Cupei cam
pionilor europeni. Oaspeții, sosiți vineri în 
București, au efectuat în cursul dimineții 
de ieri un antrenament de acomodare la 
sala Floreasca. După două reprize de fotbal 
miniatural și un intermezzo de exerciții fi
zice, sportivii berlinezi au încheiat cu un 
meci de handbal, disputat în familie. în
trebat asupra șanselor de calificare ale 
echipei sale — după cum se știe primul 
meci a revenit lui Dynamo Berlin cu 16—15 
— antrenorul Astrath ne-a declarat: „Am 
venit la București cu următorul lot: Legien 
și Galinski — portari, Zimermann (nr. 2), 
Petzolt (3), Senger (5), Wiirdig (6). Hilde
brandt (7), Maissner (8), Zeitler (9), Zielke 
(10), Rost (11). Steaua pornește favorită, e 
o echipă mai experimentată, iar avantajul 
terenului propriu va atîrna greu în ba
lanță".

în tabăra bucureșteană — mult optimism. 
Nici. o noutate în alcătuirea formației: an
trenorii Nițescu și Nodea vor trimite în 
teren aceeași echipă care a jucat și la 
Berlin.

Cu același avion cu care a călătorit 
echipa germană a sosit și arbitrul întîlnirii, 
danezul Jack .Rodii.

Deci, totul este pregătit pentru o revanșă, 
în care sperăm că Steaua va depune toate 
eforturile pentru a se califica. Noi îi urăm 
succes ! Astă-seară, și... mai departe.

Pe măsura 
pierii rundelor finale 
lupta în turneul inter
național de șah devi
ne mai interesantă. 
Caracteristica rundei 
de aseară a fost că in 
niciuna dintre partide 
nu s-au întilnit jucă
torii români cu cel

RUNDA A 10-A : 
Troianescu — Drimer 
1—0. Ghițescu — Ra
dovici 0—1. Liebert — 
Wade 1—0, Ciocîltea 
— Gheorghiu 0—L 
Tringov — Ghipslis 
Vi—Va, Parma — Jan
sa ‘A-V».

ÎNTRERUPTE : par
tida aminată dintre 
Ciocîltea și Liebert 
s-a terminat remiză.

CLASAMENT: 
Ghipslis 6 p (1), Bilek, 
Parma (din 9) și Jan
sa (din 10) — cite 6 p, 
Gheorghiu 5V2, Liebert 
(din 9) și Dr. Troia
nescu (din 10) cite 5 p, 
Drimer, Radovici și 
Tringov 4% (din 9). 
Ghițescu 3%, Ciocîl
tea 2 (1) și Wade Vz P.

PENTRU STIMULAREA ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE:

F.R.F. A INSTITUIT a TROFEE
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profitat 
gravă a 
său V. 
obținînd
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Șl SPORT

p e la începutul acestui secol 
un iînăr sub 20 d® ani, 
începător în ale poeziei, s-a 
adresat printr-o scrisoare, 
adăugind și versurile sale, 
poetului Rainer Maria Rilke, 

așteptarea unui răspuns care să pună
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Iîn așteptarea unui răspuns care sa puna 

capăt nehniștilor personale.
Cu înțelegerea unui frate mai mare, 

dar și cu sinceritatea și precizia im
puse de cunoașterea și mărturisirea 
adevărului, poetul a împărtășit tînăru- 
lui începător, și prin el tineretului din 
întreaga lume, cît de aproape e de 
fiecare calea de urmat în viață și cum 
se poate ajunge la ea. Rîndurile ș-ar 
cuveni reproduse în întregime dacă 
spațiul ar permite. Ne restrîngem ia 
cîteva dintre ele :

„...întrebați dacă versurile sînt bune. 
Mă întrebați pe mine... Nimeni nu vă 
poate — ■■ M-
există 
vă în 
cauza 
cetăți 
cinile , 
inimii, recunoașteți ...... 
voastră de-ar trebui șă muriți dacă vi 
s-ar interzice să scrieți... Răscoliți-vă 
după un răspuns adînc. Și dacă ar fi 
să sune a încuviințare... atunci clădi- 
ți-vă viata după această necesitate ; 
viața trebuie să devină pîna în miezul 
orei celei mai indiferente și minore 
semn și mărturie a acestei dorințe...".

Prin forța împrejurărilor, mulți .dintre 
noi citim mai puțin decît colegii noș
tri de alte specialități. Poate tocmai de 
aceea, setoși de lectură cum sîntem, 
anumite pagini, cu bătaie lungă, chiar 
dacă nu ne sînt direct adresate, dar 
în care ne regăsim cu una sau alta din 
problemele noastre de căpătîi, ne în
suflețesc mai puternic decît pe alții. Ci
tind și recitind rîndurile de mai sus 
parcă vezi cum încep să se despartă 
apele de uscat... Fără să urmărească 
anume, marele poet de mai iîrziu ne-a 
arătat cum, pornind de la marea răs
cruce, drumurile celor avîntali sînt ve
cine pe tot urcușul, pînă spre treptele 
cele mai de sus ale desăvîrșrrii.

Ca din pâmînt îmi răsare înaintea 
ochilor tînârul ispitit de lupta sportivă, 
pe care nu mă pot opri sâ-l întreb: 
te mai hotărăști pentru ea și, în con
tinuare, să îndrumezi pe alții, dacă nu 
simți cum te arde văpaia unei patimi 
asemănătoare aceleia de care vorbește 
poetul ?

S-ar putea ca tînârul nostru să nu 
fi aflat de scrisoarea publicată în Ga
zeta literară din 18.1.968, tradusă într-o 
frumoasă limbă românească de Ulvine 
și Ion Alexandru. Sînt sigur însă că 
profesorul de educație fizică îl va lă
muri înainte ca tînârul sâ se prezinte 
la examenul de admitere în vreuna din 
instituțiile de specialitate.

La cîțiva pași de noi se desfășoară, 
cu hărnicie de furnică, munca omului 
de știință. Undeva, o observație nouă 
aduce lumină într-o problemă pînă 
atunci nerezolvată ; în altă parte se 
corectează o eroare ; o descoperire 
într-un laborator găsește aplicație în 
diferite alte sectoare, cu rezultate uimi
toare. Cînd, după ceasuri de muncă 
încordate, oboseala se strecoară în 
celula nervoasă și rigoarea cercetării 
începe sâ tremure, ruga fierbinte a 
omului de știință ajunge pînă la noi:

„Dă-mi, Doamne, ochi care să vadă 
limpede și mă mîntuiește de păcatul 
grabei. Fă-mă, Doamne, să fiu totdea
una intransigent cu impostorii, cu lucră
rile cu pretenții, cu lucrul făcui de mîn- 
tuială. Dă-mi, Doamne, o neliniște care 
să nu-mi dea pace să dorm și să nu 
mă lase să primesc laude, pînă ce re
zultatele obținute în laborator nu vor 
corespunde cu calculele mele, sau pînă 
ce nu voi fi descoperit propriile mele 
greșeli pentru a le combate. Dăruieș- 
țe-mi. Doamne, puterea să nu las nimic 
în seama lui Dumnezeu". (Sinclair Le
wis : Martin Arrowsmith, pag. 386).

Ascult și îmi dau seama că acesle 
îndreptare nu pot lipsi din munca an
trenorului, că ele privesc și modul cum 
un tînăr lucrează pe stadion. Ascult și 
încă o dată înțeleg mai limpede decît 
oricînd că toate avînturils, sentimentele 
și acțiunile care înfrumusețează viața 
și înalță pe om sînt surori : ca rezulta
tele deosebite în orice ramură de acti
vitate — nu mai puțin în artă, știință 
sau în aspra luptă sportivă — sporesc 
vrednicia unui popor, dovedesc puterea 
și dreptul lui la viață și-i îndreptățesc 
mîndria între celelalte neamuri ale pâ- 
mîntului.

I
I

care au șanse de a 
realiza norma de ma
estru internațional. în 
timp ce marii maeștri 
Tringov, Ghipslis și 
Parma, cărora li s-a 
asociat maestrul ceho
slovac Jansa au făcut 
repede remiză (13 și, 
respectiv, 16 mutări), 
in celelalte partide s-a 
angajat o luptă fără 
compromisuri.

Marele maestru 
Florin Gheorghiu, 
care pare în revenire 
de formă, a 
de o greșeală 
adversarului 
Ciocîltea,
astfel un punct pre
țios, care-1 apropie de 
grupul fruntașilor cla
samentului. Victorii 
importante au obținut 
Troianescu (la Dri
mer) și Radovici (la 
Ghițescu), apropiin- 
du-se astfel de cele 6 
puncte (6Y2 pentru 
Radovici) ale normei.

Cea mai lungă par
tidă a rundei s-a dis
putat intre Robert 
Wade și Heinz Liebert. 
Maestrul englez, ju- 
cind cu negrele, obți
nuse o poziție promi
țătoare, dar în a cin- 
cea oră de joc nu a 
continuat exact și, a- 
venturîndu-se cu un 
cal în lagărul advers, 
pînă la urmă l-a pier
dut și a fost nevoit să 

recunoască învins.
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sfătui sau ajuta, nimeni. Nu 
decît o singură cale. Cufundați- 
dumneavoastră înșivă. Cercetați 

ce vă îndeamnă să scrieți ; cer- 
dacă aceasta își întinde rădă- 
pînă în locul cel mai adînc al 

’ i fată de dumnea-
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I Iîncleștare de forțe, 

dinamism, dorință apri
gă de victorie, iată atri
butele oricărei partide 
Rapid — Steaua, sur
prinse în această ima
gine de aparatul fotore
porterului nostru

REL NEAGU

străini. Această cir
cumstanță a favorizat, 
contrar așteptărilor, 
spiritul combativ, care 
s-a manifestat în spe
cial la acei jucători

i i
S. SAMARIANa consti- 

fac parte 
sportivi.

celor 8 trofee, F.R.F. 
tuit comisii din care 
tehnicieni și gazetari

disciplinată echi- 
campionatului di- 

primi CUPA

i

a criteriilor de decernare

In vederea creării unei emu
lații în activitatea fotbalistică 
internă, Federația română de 
fotbal a deois instituirea a 8 
trofee care să răsplătească cea 
măi bună performanță din cam
pionat realizată în următoarele 

'direcții:
1. Cea mai 

pă în returul 
viziei A va 
FAIR-PLAN.

2. Echipa din campionatul

în mod deosebit în organizarea 
jocurilor pe teren propriu.

6. Comisia județeană de fot
bal care va organiza în cele 
mai bune condiții competiții 
pentru copii și juniori și com
petiții școlare, în perioada re
turului campionatului 1967—68, 
va primi FANIONUL DE CO
MISIE FRUNTAȘA.

7. Cel mai bun junior al a- 
nuluj va primi o MEDALIE.

8. Cavalerul fluierului care

i
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de tineret-rezerve care va avea 
cea mai bună comportare, nu- 
mărînd cei mai mulți jucători 
de perspectivă, va primi CUPA 
DE CRISTAL.

3. ANTRENORUL ANULUI, 
va primi o medalie pentru cele 
mai bune rezultate și pentru 
cei mai mulți jucători dați lo
turilor naționale.

4. Echipa care va marca cele 
mai multe goluri în acest cam
pionat va primi CUPA EFICA
CITĂȚII.

5. O DIPLOMA DE ONOA
RE 1 se va decerna secției de 
fotbal a clubului sau asociației 
sportive care se va evidenția

va avea cele mai corecte arbi
traje (pe perioada returului 
campionatului 1967—68) va primi 
FLUIERUL DE AUR.

Pentru stabilirea amănunțită 
a

Programul. etapei
de azi

Dinamo București — Pro
gresul (stadion „23 August", 
ora 14); Rapid — Steaua (sta
dion „23 August", ora 15,45) ; 
Farul — A.S.A. Tg. Mureș, 
F. C. Argeș Universitatea 
Craiova, U.T.A. — Dinamo 
Bacău, Universitatea Ciuj — 
Steagul roșu și Jiul 
trolul.

J. STURM - OASPETELE
PATINATORILOR NOȘTRI
Vineri după-amiază a sosit în 

Capitală, venind de la Bratislava, 
cunoscutul specialist în patinaj 
artistic prof. J. Sturm, membru 
al colegiului de antrenori din ca
drul federației de specialitate din 
Cehoslovacia. 3. Sturm face o vi
zită în țara noastră, la invitația 
F.B.H.P., urmînd să aibă un 
schimb de experiență cu antre
norii și arbitrii noștri de pati
naj artistic.

9 : „Cupa 
Circului de 
9,30 : Etapa 
Primăverii" 

CICLISM, 
(km 7), ora 
pia“ pentru 
semicurse și

ATLETISM. — Terenul cen
trului „23 August», de la ora 

Viitorul" ; aleea 
Stat, de la ora 
a IlI-a a „Cupei 
la marș.
— șos. Olteniței 
10 : „Cupa Olim- 

seniori, juniori, 
biciclete turism.

— Sala Dinamo, do
8,30 : Medlcina-Uni- 

(m. B), Con-
Brașov 

Dinamo-Penicilina 
... ... . ' de

la ora 8,30 : A.S.E.-Universlta-

VOLEI, 
la ora 
versitatea 
strucții-Politehnica 
(m. B), Dlr.um
Iași (f. A) : sala Giuleșți, 
ia ora 8,30 : A.S.E.-UniVvZoxw 
tea lași (f- B), Rapid-Medicl- 
na Buc. (f. A), Semănătoarea- 
Dacia Brăila (m. B) ; sala 
Progresul, de la ora 8,30 : 
Universitatea-Șc. sp. Bacău 
(f- B), Progresul-Politehnlca 
Galați (f. B), Progresul-Poll- 
tehnica Iași (m. B) ; Sala 
Constructorul, ora 13 : Elec
tromagnetica Buc. — Drujba 
Varna (Bulgaria). ___

BASCHET. — Sala Floreas
ca, de la ora 8,30 : I.C.F. II- 
Petrolul Ploiești (m. B II), 
Foiitehniea Buc. — Politehni
ca Iași (m. A), Steaua-Farul 
Constanța (m. A), I.C.F.-Dina
mo Buc. (m. Al-

HOCHEI. — Patinoarul „23 
August”, ora 8 : Avintul 
Gheorghieni-Petrol Geologie 
București ; ora 17 : Avintul 
M. Ciuc-Agronomia Cluj ; ora 
19 : Steaua-Dlnamo (meciuri 
în cadrul ultimului tur al 
campionatului național de se
niori).

RUGBY. — Stadionul Con
structorul, ora 10 : Construe 
torul-Progresul ; teren Parcul 
Copilului, ora 11.15 : Grivița 
Roșie-Dinamo (meciuri în 
„Cupa Primăverii").

SCRIMA. — Sala 
II, de la ora 8,30 și 
nala campionatelor 
de juniori mici (floretă fete).

FOTBAL. — Stadionul Di
namo, ora 10,30 : Dinamo 
București-Progresul (tineret) : 
stadionul Ciulești, ora 9,45 : 
Rapid-Steaua (tineret) ; ora 
11,3(1 : Rapid C.F.-Progresul 
Brăila (divizia C) ; stadionul 
Metalul (Pantelimon), ora 11 : 
Metalul Buc.-Poiana Cîmpina 
(divizia B) ; stadionul Politeh
nica (fost C.A.M.), ora 11: 
Politehnica Buc.-Portul Con
stanța (divizia B) ; 
Timpuri noi, ora 11 : 
București-Chimia Tr. 
rele (divizia C).

Floreasca 
16,30 : Fl- 
naționalo

terenul
T.U.G.
Măgu-

Un moment al uneia dintre repetițiile în vederea confruntării 
de astăzi, de la Istanbul

TINERII HOCHEIȘTI - 
ÎN ÎNTRECERE

Săptămîna care vine, ti
nerii hocheiști își vor dis
puta întîietatea în cadrui 
„Cupei speranțelor", pe pa
tinoarul „23 August" din Ca-
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pitală, între 26 și 30 mar
tie. Vor participa echipele 
Constructorul, Steaua, Dina
mo, Șc. sp. nr. 2 București, 
Metalul Rădăuți, Șc. sp. 
Gheorghieni, Flacăra Brașov 
și Avintul Miercurea Ciuc.

MARGARETA SZIMANYI
499 P. D. !

în cadrul meciului dintre 
Voința Tg. Mureș șl Mecaniza
torul Miercurea Nlrajulul (scor 
2432—1980 p.d.), maestra emeri
tă a sportului Margareta Sze- 
manyi (Voința), la proba de 
100 lovituri mixte a doborît 
499 de popice, rezultat superior 
cu 26 p. d. recordului republi
can. (I. PĂUȘ — coresp. prin
cipal) .

Trimisul nostru special la Istanbul, VALERIU CHIOSE, transmite:

DALKILIC VREA SĂ SE RETRAGĂ
ÎN PLINĂ GLORIE

ISTANBUL, 23 (prin telefon). — De 
24 de ore, participanții la cea de a 
XIII-a ediție a Crosului Balcanic se 
află Ja Istanbul. Cartierul general a 
fost stabilit în somptuosul hotel „Ta- 
rabya", de pe faleza Bosforului. Este 
un timp splendid, de primăvară, cu 
cer senin și soare meridional, ceea ce 
dâ și mai multă strălucire peisajului 
de un deosebit pitoresc. Dar, cei peste 
100 de concurenți, antrenori și oficiali 
nu au timp să admire frumusețile din 
jur : grijile întrecerii sint foarte 
mari. Intr-adevăr, crosul se anunță 
deosebit de puternic, iar proba senio
rilor, sau cum mai este denumită 
„Cursa așilor" — de-a dreptul palpi
tantă. Gazdele manifestă un optimism 
lipsit de rezerve, contînd în victoria 
sigură a lui Muharrem Dalkiliq. „Ne
griciosul" — un fel de erou al atle
tismului turc — deține două titluri 
de campion balcanic la cros, dintre 
care unul cîștigat chiar la București. 
Trecut de 30 de ani. el intenționează 
să părăsească activitatea de perfor
manță și dorește să facă acest lucru 
intr-un moment de plină glorie. Dal- 
kiliț a declarat că va ataca de la în
ceput și 
rar care 
fața lui. 
antrenat
acest traseu, îi cunoaște toate subti
litățile, deține o gamă variată de

că va sufoca pe orice teme- 
s-ar încumeta să alerge în 
De altfel, atletul turc s-a 

asiduu de peste o lună pe

scheme tactice. El va fi foarte greu 
de învins.

în cursul dimineții și al după-amie- 
zii de astăzi (n.r. ieri), componenții 
echipelor românești au făcut ușoare 
antrenamente de acomodare Pe tra
seul cursei. O bună dispoziție au ma
nifestat îndeosebi juniorii noștri Ma
riana Filip și Ion Dima. Seara, dele
gației române i s-a oferit o frumoasă 
excursie cu vaporașul în strimtoarea 
Bosfor. In ceea ce privește compo
nența celorlalte formații, pină acum 
s-a păstrat un secret absolut. Lista 
de participanți, tipărită în programul 
difuzat de organizatori, nu corespun
de realității nici în proporție de 40 
la sută. înscrierile definitive se vor 
face abia mîine dimineață (n.r. as
tăzi), Ia ședința tehnică. S-a aflat to
tuși că din formația iugoslavă lipseș
te Cervan, învins la campionatul na
țional, așa că numărul unu al echi
pei va fi Drago Zuntar — locul 4 la 
Sao Paulo, secundat probabil de Iran 
Jokici. La selecția pentru Istanbul a 
fost învinsă și campioana europeană, 
Vera Nikolici, cîștigătoarea cursei fi
ind Djurdjica Rajher. Bulgarii iși 
pun speranțe în Markov și nu se 
știe dacă Jelev se află la Istanbul. 
Toate aceste „manevre diplomatice" 
nu au insă nici o valoare, pentru că 
în condițiile greului traseu al cro
sului victoria le va reveni celor mai 
bine pregătiți.
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Volei: DRUJBA VARNA - 
CONFECȚIA BUCUREȘTI

’ 3-1
(15-9, 15-9,11-15, 15-4)

După 70 de 
joc, volebaliștii 
un atac variat 
caj eficace, au 
merit. Bun arbitrajul î D. 
Media.nu — M. Zelinschi. 
(V. SANDULESCU- coresp).

„CUTEZĂTORII" LA FINIȘ
Vineri si sîmbătă, la pati

noarul Floreasca, s-au pre
zentat concurenții din cadrul 
categoriilor de juniori mici și 
copil, care se întrec pentru 
„Cupa Cutezătorii". O dată 
încheiată proba figurilor obll-

minute de 
bulgari, cu 
și un blo- 
cîștigat pe

gatorii, concursul se află • ta 
pragul încheierii. Ultima pro
bă, cea a figurilor libere, 
reunește pe toți concurenții 
mîine după amiază, la pati
noarul „23 August".

ATLETI ROMÂNI 
ÎN BULGARIA

Ieri au părăsit Capiri'a, 
plecînd în Bulgaria, atlcții 
Șerban Ciochină, 
Dumitrescu, Valeriu 
Carol Corbu, Mihai 
ria, Vlad Iliescu și 
Ciupercă, însoțiți de 
norii Baruch Elias 
mion Blaga. Ei vor efec
tua, o scurtă perioadă, 
pregătiri comune cu sări
torii bulgari de triplțisalt.

Vasile
Răuț, 

Zaha- 
Petre 

antre- 
și Si-

Virgil ROȘAU

ALERGĂRILOR DE TRAP...

Ș. SIQGHINĂ

INAUGURAREA SEZONULUI

...care va avea loc pe Hi
podromul din Ploiești a fost 
fixată pentru ziua de dumi 
nică 31 martie, la ora 9,15.

u
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AL DOILEA RECORD AUTOMOBILISTIC BUCUREȘTI-BRAȘOV

Blidul Budlștcanu
în multe minți se cuibărise 

proiectul atacării recordului sta
bilit la 1 oră 48 minute 1/10 da 
Alex. Papană. in încercarea de 
la 1 mai 1936. Vreo 50 de pro
tagoniști ai volanului, piloți de 
prima mină, își propuseseră să 
doboare recordul, dar 
n-apuca să-și anunțe 
startul.

Uzinele „Renault" au

ÎL VEDEȚI? ERA SĂ TREACĂ
LA PROFESIONISM!...

in
un
și

la

pus la 
dispoziția unui tînăr polisportiv 
bucureștean, Alex. Budișteanu, 
o mașină deosebită pentru 
acele vremuri : un Renault. 
Viva Grand-Sport, cu motor dc 
100 de cai putere, cu o viteză 
verificată de 160 km/oră.

Luni, 18 iulie 1938, la ora 
4,40 dimineața, „Asul de pică", 
cum își intitulase Budișteanu 
bolidul, lua startul din Piața 
Victoriei. Pînă la Snagov, pilo
tând cu 110—120 km/oră, Bu
dișteanu obține un avans de 1 
minut asupra timpului de 18 
minute realizat de Papană, 
avans pe care insă nu-l mai 
poate păstra la Ploiești, unde 

său trecuse numai 
de la startul din

Aseară i-am atras aten
ția,' d-lui G. asupra ultime
lor dedlarații ale lui sir 
Stanley. Rous, Îngrijorat și 
necăjit, pe planul fair-play- 
ului și chiar medical din 
pricina: incidentelor (dar 
mai ales a accidentelor) 
ivite săptăminal în Ame
rica latină, președintele Fe
derației internaționale de 
fotbal a. rostit ca o direc
tivă cu arie 
„Echipelef 
trebuie 
piardă".

— Ceea nu-i chiar a- 
tît de greu, mormăi dl. G. 
In schimb sarcina echipe
lor noastre e ceva mai 
complicată: ele trebuie să 
învețe a cîștiga.

AL. BUDIȘTEANU AL. PAPANA
IMAGINEA ÎNVINGE 

REALITATEA LA SCOR

parcurs, — cale de vreo 501) 
metri — autostrada fusese

știi 7
corespondez cu

Șișule ? Cu dom-

fel, pentru ce te miri ? 
Imaginea faptelor s-a do
vedit a fi veșnic superioa
ră și mult mai dătătoare 
de plăceri decît faptele în
seși...

Budișteanu făcuse 
in programarea

avînd deci restricții na
de circulație. In plină 

mașina a urcat peste ° 
de piatră cubică, îngri-

rînduită, e drept, care a 
intr-un miraculos

Ușa se deschide larg și 
pragul el apare un puștan, 
elev cu ghiozdan în spate 
șapcă pe cap.

— îmi permiteți 7 începe 
Nicolae Șișu, demi de melee.

— Demi, cum 7 întreb.
— De mâlâe, completează puș

tiul. Adică, mijlocaș la grămadă.
- Am înțeles : rugbyst !
— Exact. Rugbyst în primul 

„opt" al echipei Clubului spor
tiv școlar. Ce vreau să vă în
treb : dv luați interviuri 7

— Iau și... interviuri.
— In cazul acesta vă stau 

dispoziție !
— Ești foarte amabil, 

iartă-mă — nu știu ce 
întreb.

— Intrebați-mă de ce
echipa de rugby „Grivița Roșie".

— De ce iubești echipa „Gri- 
vița Roșie" 7

— O iubesc fiindcă joacă cel 
mai frumos, fiindcă m-a învățat 
rugby, fiindcă mi-a făcut cadou 
o minge, fiindcă mă lasă să mă 
antrenez pe terenul ei. fiindcă 
a mers cu mine la „Așchiuță" și 
mi-a cumpărat un costum de 
.haine, fiindcă... Fiindcă o iubesc

dar 
să

el.

la

te

iubesc

dar eu am fost promovat 
Clubul școlar. Mie, însă, mi-ar 
place să joc la „Grivița".

— Și de ce nu joci la ei 7
— Nu vrea nea Radulescu. 

Spune că sînt prea mic, că mă... 
omoară juniorii lor, la grămadă.

— Poate nu ești un jucător 
prea bun 7

— Domnul Bouvier a spus că 
merg bine.

— De unde
— Păi, nu 

dumnealui 7
— Cu cine,

nul Jean Bouvier, membru în 
Consiliul de conducere al clu
bului francez „Băziers" ?

— Sintem la a patra scrisoare! 
Știți, cînd a venit cu echipa de 
rugby „A.S. Beziers", m-a văzut 
făcind de unul singur antrena
ment pe „Copilului". „Cine e 
puștiul ?“ a întrebat dumnealui. 
„Mascota noastră" a răspuns nea 
Demian. „Talentat băiat!“ a zis 
domnul Bouvier. „Dar, fac prin
soare — a continuat el — câ 
dropgoal nu știe să execute". 
„Știu 1“ am zis eu. „Bine, ai de 
la mine doi lei pentru fiecare 
dropgoal reușit !“ Am dat unul, 
două, zece. Domnul Bouvier plă
tea fără să clipească.

— Și ai primit banii 7 întreb.
— De ce să nu-i primesc 7
— Șișule, tu știi ce înseamnă 

asta 7
— Ce 7
— Profesionism ! ...
— Chiar dacă pe urmă am fă

cut cinste cu „Pepsi" 7
— Ei, in cazul 

corespondați 7
— Da. Ne-am 

acum ne scriem,
tat de Anul Nou, i-am transmis 
salutări din partea „Griviței", 
domnul Bouvier mi-a răspuns... 
Tovarășa profesoară de franceză 
Ioniță îmi ajută să compun scri
sorile 1 Acum pot să plec ?

— Nu mi-ai spus de cînd joci 
rugby.

— De la cinci ani. Stau foarte 
aproape de Parcul Copilului, pe 
Bratocei, și tot văzîndu-mă pre
zent în fiecare zi la jocurile și 
antrenamentele „Griviței", nea 
Wusek m-a învățat dropgoal-ul, 
nea Cocor, pasa — fiecare cite 
ceva. Le mulțumiți în numele 
meu ?...

predecesorul 
la 32 minute 
București.

Se pare că 
o greșeală
cursei la începutul zilei, scon
tând, desigur, o circulație redu
să; în realitate, căruțele țăra
nilor și faetoanele 
l-au încurcat 
motivul 
na n-a 
minute, 
nuse 
rieră, 
pina, 
nute.

Pe 
pică"
km pe oră 
fie refăcut. 
Timișului se preling prin fața 
ochilor echipajului, ca 
dintr-un film rulat cu 
peziciune.

Se părea că izbînda
poate scăpa lui Budișteanu. Dar

și

lăptarilor 
serios. Este și 

pentru care la Cîmpi- 
ajuns decît după 50 de 
deși pe alocuri obți- 
140 km pe oră. O ba-

chiar la ieșirea din Cîm- 
a furat cursei patru mi-

Valea
trage

Prahovei, „Asul de 
la maximum : 160 

și timpul începe să
Predealul și Valea

imaginile 
mare re-

nu-i mai

ăsta, nu I Deci,

împrietenite Și
Eu l-am felici-

foarte mult ! Pot să plec 7
— Păi, ăsta a fost tot. inter-

viul 7
- Tot. Puneți dv, acolo, în

încheiere. că le mulțumesc
mult. Știți, eu n-am cum. De 
cite ori am vrut să fac acest 
lucru, m-a luat la zor ori nea 
Viorel Moraru, ori nea Mircea 
Rusu : „Dacă umbli cu schimo
noseli d-astea, să nu te mai 
prindem pe aici!“ Apoi, ca Și 
cină nu s-ar fi întîmplat nimic.: 
„Măi, Șișule, tu crezi că toți in
ginerii noștri din echipă au avut 
cînd erau mici pantaloni Ia dun
gă și ghete noi ? Nici ei n-au 
avut, măi ! Și pe urmă, așa a 
hotărît echipa : ce te bagi, tu ?“ 
Treceți acolo că le mulțumesc.

— Trec.
— Acum, mă duc la școală.
— Stai, Șișule : nici nu mi-ai 

spus în ce clasă ești.
— Sînt în clasa aVII-a A, la 

Școala generală nr. 173. Este șt 
aici o echipă de rugby in „opt",

Vasils TOFAN

FLOREA STANOMIR, CLUJ. — 
Ca poștaș, vă mărturisesc sincer 
că sînt invidios pe datele pe care 
le posedați în legătură cu Tony 
Zale și Marcel Cerdan, al căror 
meci, disputat în ziua de 21 sep 
tembrie 1948, va putea fi vizio
nat astăzi în cadrul emisiunii 
„Careul magic", de la televi
ziune. Îmi faceți concurența se
rioasă. Oricum, aveți cuvintul: 
„Tony Zale — american de or>-

pe 
de 
desfundată pentru reparații de 
întreținerea asfaltului, despre 
care pilotul nu fusese prevenit, 
traseul 
turale 
viteză, 
movilă 
jit
proiectat-o 
salt de vreo 20 de metri, cu o 
șansă de necrezut: și-a conti
nuat cursa, revenind simultan 
pe toate cele patru roți, ca și 
cînd nimic anormal nu s-ar fi 
petrecut.

Intrarea în Brașov l-a găsit 
totuși pe Budișteanu cu 4 mi
nute în avans față de timpul 
lui Papană. Dar sprijinul pe 
care șpunicipalitatea locală a 
vrut tă-l asigure cursei, s-a 
transformat, din neatenția unui 
agent de circulație, intr-un de
zastru: a fost suficientă o în
drumare greșită pentru ca bie
tul Budișteanu 
cîteva

Cei 
atunci
ele, azi rectificate) 
parcurși astfel în timpul oficial

ri-

de 
cu-

de 1 oră 47 minute și 59 se
cunde. Recordul lui Papană 
fusese doborit doar cu o se
cundă și 1/5 ! Un nou record și 
deci un nou performer și-au 
înscris numele in palmares, deși 
regulamentul cursei stipula că 
recordul e doborit numai dacă 
timpul e redus cu cel puțin 1 
minut. Totuși, performanța 
minea !

De atunci au trecut 30 
ani. Budișteanu, polisportiv
tezător (fotbalist, automobilist, 
motociclist și fost campion na
țional de bob) a avut, in anul 
1954, un sfirșit violent: pe pir- 
tia de la Poiana Brașov — la 
virajul 15 — bobul pe care-l pi
lota a „zburat" din traseu, pro- 
iectindu-și pilotul intr-un co
pac. Celălalt competitor, Alex. 
Papană, a sfirșit și el intr-un 
accident: a căzut cu avionul 
pe care-l incerca, in anul 1946, 
in depărtările Americii.

— Ai văzut, domnule 
Gore 7 Se\ petrec fenome
ne bizare în universul fot
balistic al Franței... In 
vreme ce, după cum se 
știe și după cum plîng 
conducătorii de cluburi 
(mai bine zis contabilii 
șefi), încasările scad verti
ginos, cam ca la Ura ster
lină (șapte mii de specta
tori la un meci de campio
nat fiind lucru mare — în 
1968, iar nouă mii cinci 
sute — record de invidiat) 
— tirajul revistelor închi
nate fotbalului crește ne
contenit, atingînd. cifre in
imaginabile odinioară și 
nemaiîntîlnite, se zice, pînă 
la ceasul de față al hebdo
madarelor sportive.

— Semn, zice dl. G, că 
sportul devine, așa cum am 
prevăzut, și încet-încet, 
prilej de activitate intelec
tuală, asemeni versului alb, 
geometriei în spațiu sau ro
manelor polițiste. Pînă mai 
deunăzi vedeam fotbalul: 
astăzi îl citim... Și de alt-

— Vasăzică, apucarăm 
s-o vedem și pe-asta. Du
minica trecută, la Oradea. _ 
cu prilejul meciului de di
vizia B dintre Olimpia și 
Politehnica Timișoara : eli
minare de pe teren. Dar 
nu un jucător a fost să 
fie cel scos afară, ci un 
conducător. Reprezentantul 
Politehnicii. Și nu numai 
de pe gazon, ci din incinta 
stadionului. Pentru insul
tarea arbitrului de linie.

— Nedreaptă hotărire. 
clatină din cap dl. G. De 
unde să știe omul că per
soanele oficiale n-au drep
tul să injure 7 El își în
chipuia că interdicția e va
labilă numai pentru jucă
tori, pentru sportivi adi
că, pasibili legal de sanc
țiune în asemenea împre
jurări. Oricum, dacă Fede
rația e decisă a stărui in 
această direcție, cluburile 
vor fi nevoite să adopte 
măsuri speciale din punct 
de vedere organizatoric. 
Speciale și costisitoare. In
tr-adevăr, ele vor intra pe 
teren de-aci înainte nu nu
mai cu jucători de rezer
vă, ci și eu șefi de rezer
vă... Drept care, urmează 
dl. Gore privind visător în 
perspectivă, lunea o să ci
tim in „Sportul" cam așa:

„Olimpia Oradea — Po
litehnica Timișoara 1—0. 
Formațiile au fost urmă
toarele : (....) A arbitrat (...).

Conducătorul echipei O- 
limpia. V. Ionescu.

Conducătorul echipei Po
litehnica, Mihai Bilă (din 
min. 48, A. Georgescu)".

să fie ocolit

V. FIROIU

minute.
172 km
șoseaua

ai distanței 
avea unele 

au

(pe
bu-
fost

UB

TIMIȘOREANUL JOHNNY WEISSMULLER!
Prin 1939 am cunoscut la fa

brica de tutun din Timișoara un 
muncitor cu numele de Weiss- 
niiiller, care se dădea drept, rudă 
apropiată a celebrului „Tarzan" 
din filme. Cu toată aparența ei 
senzațională, am publicat vestea, 
in 1940, într-o revistă bucureș- 
t.eană, emlțînd ipoteza că Johnny 
Weissmiiller, celebrul (și dublul) 
campion olimpic de înot, primul 
om în lume care a parcurs suta 
de metri., în mai puțin ’ 
minut, ar fi de origine 
țeană.

De atunci, mi-a dat 
tircoale teama că, «năr 
fiind, am fost victima unei erori. 
Cu atît mai mult cu cît un dic
ționar enciclopedic francez din 
1963 îl menționează pe Welss- 
miiller născut la Chicago in 
1904. Iată însă că recent, un co
leg de breaslă (și concetățean), 
ziaristul Nikolaus Berwanger. pu
blică în 
brașovean 
„Karpateii 
15 martie 
ticol intitulat : „Unde 
lumina zilei Tarzan".

Intrepidul coleg — pleeînd de 
la amintiri similare cu cele ale 
mele — a făcut investigații in 
capitala județului Timiș, dar mai 
ales acolo unde l-a îndemnat 
bănuiala, în cartierul timișorean 
Freidorf. Aci trăiește vărul cam- 
pionului-aetor, Jakob Weiss
muller. Cu ajutorul acestuia 
găsit în matricola parohiei 
cale înregistrarea 
Johnny Weissmiiller la' data 
2 iunie 1904. „Fiu al zilierului Peter 
Weissmuller și al Elisabetei" —

de un. 
bănă-

mereu 
ziarist

proaspătul săptăminal 
de limbă germană 

Rundschau" (nr. 3 din 
1968) un interesant ar- 

intitulat : „Unde a văzut 
zilei

JOHNNY WEISSMULLER 
Văzut de
NEAGU RADULESCU

Atletismul românesc a împlinit 86 de ani 
de existență, vîrstă care nu se mai înregis
trează în multe țări. In anul 1882 nu erau, 
în toată Europa, mai mult de zece orașe în 
care se practica, organizat, atletismql, iar 
printre acestea se număra și Bucureștiul, da
torită cîtorva cutezători care se constitui- 
seră într-o asociație de alergări pe jos. 
Curînd după înființare, asociația primea în 
rîndurile sale și treizeci de elevi de la li
ceele „Sf. Sava" și „Matei Basarab". Antre
namentele se făceau, la început, în grădina 
Cișmigiu și la șosea. Dimitrie Ghica le-a 
pus apoi la dispoziție năzdrăvanilor alergă
tori, grădina casei sale, aflată pe locul unde 
este astăzi Spitalul militar central, pe strada 
Ștefan Furtună. Acolo a fost deci primul 
„stadion" din București. Era amenajat cu 
piste „speciale" pentru alergări de 100, 
350 și 1500 de metri, cu garduri și cu obs
tacole, dintre care cele mai dificile erau o 
bară fixă,, de 1,20 m înălțime și o „rivieră" 
cu apă (un bazin de tinichea, adînc de 
50 cm, lat de 2 metri și lung de 4 metri, 
umplut cu apă).

Prima alergare „oficială" a avut loc în 
luna iunie J882, în fața a zeci și zeci de 
spectatori, printre care se aflau și cîțiva 
proprietari de cai de curse, veniți ca să pa
rieze pe alergători. Cîștigătorul cursei de 
350 de metri, farmacistul Louis Schmetau, 
acordînd primul interviu sportiv publicat de 
presa noastră (Revista Automobilă 
declara : „Aveam pe atunci 17 ani. 
ieșit primul, deși purtam o 
care erau trei kg de plumb, 
ce mi se impusese pentru că eram socotit 
prea avansat în antrenament fată de cei
lalți".

Primii noștri atleți

p. conf. AL MIRODAN

nașterii

s-a 
lo- 
lui 
de

Duminica trecută, în acea
stă pagină, sub titlul „Amin
tiri... Amintiri..." au fost evo

cate cîteva momente din istoria patinajului artistic pe teri
toriul țării noastre. Putem astăzi completa prețioasele date, 
trecute în revistă, cu încă una : campioana mondială de pa
tinaj artistic din anii 1912, 1913 și 1914 (distinsă cu medalia 
de argint încă din 1911): Opika Meray-Horvath, era origi
nară din orașul românesc Araci, unde s-a născut în anul 1892.

POSTSCRIPTS

glăsulește registrul. Despre pă
rinți, vărul Jakob povestește : 
„Părinții noștri, originari de la 
țară, din comuna Variaș, erau 
cărămidari, aci, la Freidorf. Erau 
săraci și, după obiceiul vremii, 
fratele cel mai mare, adică un
chiul Peter, cu nevasta și copilul 
care avea doar trei ani, a emi
grat peste ocean in căutarea 
norocului. Era in 1907".

In 1924, la Paris, începe marea 
carieră sportivă a lui Johnny : 
trei medalii olimpice de aur, că
rora avea să le adauge încă una 
în 1928, la Amsterdam. Abia pe 
urmă debutează în lunga serie 
cinematografică a „regelui jun
glei", care-l va face și mai cele
bru peste decenii.

- 1911), 
Eu am 

cartușieră în 
„penalizarea"

Doi dintre copiii campionului de la 1882 
— Rudolf și Robert Schmetau — (în foto
grafie, alături de tatăl lor) erau, în anul 
1911, campioni școlari la întrecerile sportive. 
Iată și cîteva rezultate înregistrate în aceste 
concursuri î 100 m 13,2, săritura în înăl
țime 1,41 m, lungime 5,11, săritura cu pră
jina 2,20.

Ion MUNTEANU

VIAȚĂ SPORTIVA
— Nu se scoală nici la 10 ? !
— Păi, dacă se eulcă la 5...I

VARIETĂȚI

DE DOUĂ ORI RECORDMANĂ

RASPJJNDE

Argeș (Pre-

ef a fost „regele mijlociilor", pen 
tru ca la 16 iulie 1947 șă fie în
vins prin K.O. în repriza a 6-a 
de Rocky Grazziano (Filmul „Ci
neva acolo sus ma iubește» a 
“acut aluzie la acest meci). După 
mai puțin de un an, la 10 iunie 
1948, și-a luat revanșa. K.O. inie 
priza’a 3-a. Trei luni mai tirziu, 
în meciul ce va putea fi vă
zut astăzi, Tony Zale este bătut 
Drin K.O. în repriza a 12-a de 
Către francezul Marcel Cerdan. 
La rîndul lui, Cerdan avea să 
guste din cupa amară a infrln 
gerii, fiind făcut K.O. în repri
za a 10-a a meciului cu Jack La 
Motta. La 27 octombrie 1949, Mar
cel Cerdan se deplasează la New 
York, spre a disputa revanșa cu 
Jack La Motta, dar, deasupra 
insulelor Azore, avionul în care 
se afla s-a prăbușit, în felul a- 
cesta tragic încheindu-se cariera 
unuia dintre cei mai bum K"- 
xeri francezi (113 meciuri 
ținute, 66 victorii prin v 
de victorii la puncte, 
geri). Fiul său. Marcel

bo- 
sus 

K.O., 43
3 înfrîn- 

Cerdan II

în cele 34 de meciuri pe care 
disputat pînă în prezent n-a 
întrecut niciodată»

pare să-i fi moștenit calitățile, 
căci ' *'"*
le-a
fost

1ONESCU. BUCUREȘTID
Ne semnalați faptul că în 
ciul cu Steagul roșu, unii

me- 
iot-

ballști de la F. C. _ , 
purgel, Radu) au jucat cu jam
bierele căzute L-au văzut, proba
bil, pe sivori. Și acesta a fost 
lucrul cel mai ușor de preluat 
de la renumitul jucător argen 
tinian. Stopurile, șuturile la poar 
tă, demarcările, pasele la parte 
ner sînt mai pretențioase...

ALEXANDRU BISA, TG. JIU. 
— Iată... itinerarul pe care l-a 
parcurs Bujor Hâlmăgeanu în 
divizia A : Politehnica Timișoa
ra — Steaua — Petrolul — Steaua.

GHEORGHE FLOREA, BUCU
REȘTI. — Locuiți pe Calea Gri
viței, la nr. 170. înțeleg, atunci, 
de ce sînteți atît de pornit îm
potriva arbitrului. N. Mogoroase, 
care a anulat golul lui Dumitriu! 
Fără îndoială, la faza respectivă 
intervenția arbitrului a fost de
fectuoasă (citiți artieolul din 
pagina a 3-a). Dar și dv. greșiți 
atunci cînd îl... desființați din 
cauza acelei blestemate lovituri 
libere indirecte. în ansamblu, 
arbitrajul Iui a fost satisfăcător 
Este părerea noastră.

ȘTEFAN URSU, TG. MUREȘ. 
— 1. Repetați întrebarea. Așa 
cum este formulată, n-am înțe- 
les-o. 2. Aurelia Cosma-Naghl a 
abandonat de cîțiva ani activita
tea competițlonală. Ea a fost 
campioană și recordmană a ță
rii la tir (595 p la armă liberă, 
poziția culcat), șl a făcut parte 
din echipa care ne-a reprezentat 
la campionatele «uropen* 41a

1959 șl la cele mondiale din 1962, 
de la Cairo. Ce face în momen
tul de față 1 Contam că aflăm 
noi de la dv., ea fiind stabilită 
la... Tg. Mureș !

IOAN ONIUC, BUCUREȘTI. — 
Sînteți în divergență de păreri 
cu unii colegi de birou în legă
tură cu anumite întîmplări din 
fotbal de acum cîțiva ani ? 
fotbal, se contrazic oamenii 
pentru lucruri petrecute

La
Și 

acum 
o lună, dar pentru treburi de-a- 
cum 14 ani ! Deci, notați : 1. Iată 
formațiile care au fost aliniate 
la Budapesta, în 1954 : România: 
Toma — Zavoda II, Băcuț I — 
Călinoiu, Apolzan, Serfazo — 
Gîrleanu, Nicușor, Ozon, Zeană, 
Suru. Ungaria : Grosics — Bu- 
zanski, Lantos — Bozsik, Lorant, 
Kotasz — Toth II, Kocsis, Hideg- 
kuti, Puskas, Fenyveșl. Fotba
liștii maghiari au cîștlgat cu 
5—1. Golul nostru a fost înscris 
de Ozon. 2. A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc a jucat un 
an în divizia A — în 1952 
sîndu-se pe locul 3, după 
și Dinamo București.

singur
— cla- 
Steaua

Victor BANCIULESCU

Desen de FRED

Nu de mult, atleta 
liană Dianne Burge a 
recordul mondial în proba de 
60 de metri, acoperind distan
ța în 7,2 secunde. Intr-o aler
gare pe 200 de metri, ea a reu
șit, de asemenea, o performan
ță excelentă: 23 de secunde.

Și acum, un amănunt intere-

austra-
egalat

sânt: Dianne Burge este cea 
mai... scundă recordmană mon
dială din istoria atletismului. 
Dianne nu măsoară decît 1,57 
m și cîntărește 52 de kilogra
me.

0 PISCUlĂ „IÂRNĂ-VARĂ"

„iarnă-vară“, con- 
așa fel, încît, în 10 

pereții șl acoperișul 
concursurile desfășu-

La Noyon (Franța), a fost 
pusă în serviciu, luna trecută, 
o piscină 
struită în 
minute, 
„dispar",
rîndu-se în aer liber.

Această piscină poate funcțio
na deci 365 de zile pe an, iar 
în anii bisextili — 366 de zile !

LA REVEDERE...
La revedere, domnule puc, 
domnule schi, domnule bob..; 
Iarna a luat ultima foaie 
de hîrtie velină — albi șl rece) 
și-a muiat condeiul său uriaș 
în călimara aurie a soarelui, 
redactlndu-șt milenara demisie 
Apoi, a ieșit pe poarta echinoc- 
predind ștafeta țiului,
primăverii...

La revedere, domnule puc, 
domnule schi, domnule bob, 
domnule om, de zăpadă !

Titi GHEORGHIU
— Vaslui

^|i|Hi|ii|i|i|iiiiiiiiii”iHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiitiiiiuiniinîiii!iiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!inniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiinjiiniiiiniiiIiKiffl(ninnHnninniII!lnil|IIintll[|I||

Schimb de voințe NUVELĂ DIN LUMEA

ȘAHISTĂ

MARIA ȘTEFAN, SEBEȘ. — Ați 
simțit nevoia să vă exprimați 
bucuria pentru faptul că ~ 
a trecut din nou 
samentulul. Dacă

Steaua
în fruntea cla- 
știam

suri ne veți trimite cu această o- 
cazie, am fi ținut pumnii strînșl 
pentru... F.C. Argeș I

Mraîiis N. CLAUDILI

înd trenul ieși încet din gara Grand Central, Francis Baron 
își scoase șahul de buzunar și începu să-l contemple. Nu 
așeză piesele, ci se mulțumi să studieze cele 64 de pătrate
albe și negre pe care, al fi putut spune, nu juca doar șah,

ci întreaga lui viață. Abia privea tabla pustie, că piesele invizibile se
și mișcau și combinau în mintea lui, desfășurînd toată complexitatea
jocului. O spusese chiar el, o dată: „După ce treci de un anumit 
stadiu, nici nu mai miști piesele, ci doar le privești cum se mișcă".

Conducătorii și călătorii care treceau prin vagon priveau curioși 
la omulețul acela care ținea pe genunchi tabla de șah goală, de 
parcă ar fi fost o comoară, iar un tînăr chipeș din partea opusă 
a compartimentului, alături de o fată drăguță, se aplecă spre el, 
intrebîndu-1:

— V-ar face plăcere să jucăm o partidă ?
Baron înălță privirea spre el, cam sîcîit.
— Mulțumesc, nu — răspunse el sec. Era un lucru hotărît în 

cariera unui mare maestru: nu putea juca cu oricare amator pa
sionat, întilnit întîmplător. Chiar și un jucător de talia asta mai 
„scapă" cîte o partidă din mină, surprinzător de des, si o asemenea 
inlrîngere din partea unui necunoscut, intr-un vagon de tren, ar 11 
stînjenitoare.

Temîndu-se să nu fie necioplit, adăugă imediat :
— Sînt grozav de ocupat, știți — ...............

trebuia să fi părut ridiculă.
— Vă duceți să urmăriți turneul din
Baron șovăi și, în cele din urmă,
— Da. da, trebuie să fiu acolo.
— Cred că totul se va decide între 

se pronunță tînărul. II admir foarte 
din vechil mari maeștri. . __
victorie nu numai a lui, ci a stilului' de

— Nu prea apreciezi stilul modern ? ...........
— Prea multă subtilitate, prea multă prudență „ ^.. Js . așțep(are_

și-și dădu seama câ scuza

Boston ? — întrebă tînărul. 
recunoscu :

Orimund, Savard și Baron 
mult pe Orimund. E unul 

Sper să recîștige ........

= Șahul modern nu mai e joc dinamic, ci 
= — Dar așa cîștigl...
= — Uite, propuse «nărui, ea zici de
•“ PO» aă-țl dat? avan» shla*~A tur*,

titlul mondial ! Ar fi o 
joc pe care-1 reprezintă.
— întrebă Baron.

zise tînărul.

o partidă ? Dacă e nevoie,

de Howard Newerov și William Johnson
Baron schiță un zîmbet discret.
— Nu cred că va fi necesar.

Ei, mă simt obligat să-ți mărturisesc : eu sînt Richard Tamw 
adică... nu cred că ai mal auzit de mine. Anul trecut am cîsti«at 

campionatul universitar. ra «wgat

— Prefer totuși să jucăm de la egal — spuse Baron.
Acum ești mulțumit ? — întrebă fata aceea frumoasă — Al 

atras în capcana un trecător nevinovat... umoasa. ai
Tînărul rise.
— Să vă prezint soției mele, Sally — mister..

ABar°? Privl tabla și .zise : ~ springer, John Springer. Nu era 
de disprețuit un pseudonim. La urma urmei, avea de anărat o 
platformă, cea mai mică distracție, faptul de’a suporta tăcănitu° 

Puteau Provoca un accident care să-i știrbească rlputafia 
tocmai in preajma turneului. ivputația,

Firește, încercînd — măcar temporar — să-și ascundă identi
tatea. trebuia să renunțe Ia stilul Iul de joc. care unui expert l-ar 
fi dezvăluit imediat eu cine are de-a face, și să accepte dezavam 
jul de a-1 înfrunta pe James pe terenul lui propriu — probabFl 
terenul unui atac violent, inițiat rapid. De obicei Baron își dezvolta 
apararea, sondînd subtil șl exploatînd gradat slăbiciunile adversa
rului, ta așteptarea unei greșeli, care trebuia să apară, la vremea 
ei. Apoi desfășurarea partidei se schimba Iute. După reticenta des
chiderii și controlul punctelor strategice, Baron trecea la un atac 
incisiv și fatal. Acesta era stilul modern, care făcuse din Baron un 
mare maestru. Dar acum trebuia să lupte cu metode mai vechi sl 
mai riscante. *

Sorții acordară albele Iul James, care deschise cu atacul Max 
Lange, drept în centrul tablei. Era evident că dorea să obțină o vic
torie spectaculoasă.

...Cînd intrară în finul, după schimb de dames Jaaeea avea un 
pion ta miaua, «u? poxlttf 4a «ta*.-mal bunai



CU DO! ARBITRI,

DESPRE UN AL TREILEA
pe care 
închide 
într-un

De obicei, în timpul unei vizite la un sportiv, primul lucru 
ecesta ți-1 arată este vitrina cu trofee, micul lui sesam care 
în simboluri (medalii, cupe, fanioane) o performanță realizată 
an anume, pe un stadion anume, într-o competiție anume. Ceea ce îți 
recomandă cu mai multă căldură este obiectul care amintește cel
mai mare succes al său ; ceea Ce domină, însă, prim planul, rămîne 
trofeul cel mai elegant pe eare-1 compară (uneori chiar este) cu o 0- 
peră de artă, cu o bijuterie rară, cu un artizanat de calitate.

Incontestabil, o cupă de cristal sau o medalie dintr-un metal de 
calitate — o, nu neapărat aur: — și cu o grafică sugestivă răsplătesc - 
mai echitabil intensitatea și noblețea efortului sportiv.

Tocmai de aceea, veștile — privind reînnoirea panopliei sportive 
— recepționate de la Sectorul de propagandă al C.N.E.F.S. au sur
prins deosebit de plăcut (de cînd le așteptam !). Și, am căutat con
firmarea lor.

„Am pornit o ofensivă pe toate fronturile” ne informează activiștii 
din acest sector. „Primenirea se cerea cu stringența pentru că aproape 
toate materialele existente, atît cele de propagandă vizuală (afișe, 
-”— ------ ----------------- ... ........ execu-

într-un
pliante, diplome), cît și trofeele sportive (cupe, medalii) erau 
tate după vechi șabloane, fără fantezie, din. metale oxidabile, 
colorit inexpresiv, departe de grafica modernă.

Am solicitat concursul cîtorva graficieni, orientîndu-ne în 
rînd spre acei care au și practicat sportul, ei fiind cei mai în 
să ne sugereze idei și să le concretizeze, în același timp, plastic. Gra
ficieni ca Iosif Molnar, Radu Veluda, Vincențiu Grigorescu, Petrică 
Dumitru, Puiu Mânu (nume binecunoscute amatorilor de atletism, 
rugby, lupte, ciclism) au făcut cîteva propuneri interesante, chiar în
drăznețe (unele dintre ele au și căpătat expresie artistică), care vor 
avea ca efect înlăturarea platitudinii existente, apropierea de linia 
și grafica modernă11.

— Schiorii, primii campioni ai anului, au primit cu satisfacție (și 
cu o plăcută surprindere) noile medalii, într-adevăr net superioare 
și total deosebite de cele înmînate pînă anul trecut. Vor încerca acee
ași satisfacție și campionii celorlalte discipline sportive ?

— în colaborare cu cele 29 de federații, am realizat pentru fiecare 
Sport în. parte medalii (aurite, argintate și în bronz) a căror calitate 
51 linie vor fi apreciate, cu siguranță, de către purtători. Ceea ce ne 
preocupă, însă, în mod deosebit este înlocuirea cupelor inaspectuoase 
și inexpresive, confecționate din metale de calitate inferioară, cu cupe 
din ,cristal sau faianță. Am preconizat, de asemenea, confecționarea d? 
statuiete, pe care le vom oferi concurenților în competițiile de an
vergură. Ne-am adresat, în acest scop, sculptorilor Eugen Ciuca și 
Maximilian Schulmann.

Și, o vizită în atelierul sculptorului Eugen Ciucă, realizatorul unui 
„Dante“ apreciat recent în Italia drept cea mai reușită încercare fă
cută în acest sens, lucrare de prestigiu care i-a adus artistului cetă
țenia de onoare a localității Ponte Longo de lîngă Padova.

,,Vechea dragoste nu se uită niciodată. Cine a intrat și a luptat în 
arenă poartă toată viața amintiri scumpe și nostalgii'4 — spune sculp
torul, amintindu-și de anii cînd juca și antrena echipa de hochei a 
Universității Cluj.

Ca o nobilă reminiscență a acelei perioade, artistul este preocupat 
astăzi de a da fenomenului sportiv:, expresie în bronz.

Nenumăratele statuiete și plachete, executate în maniere diferite, 
de la mimetismul clasic (discobolul, boxerul, baschetbalistul) la ab
stracționismul modern (săritoarea în înălțime), vorbesc despre locul 
pe care-1 ocupă sportul în preocupările sculptorului.

„Migălesc mult la ele. Cînd lucrez, mă gîndesc la insistența atle
tului care încearcă să mai rupă o secundă sau să mai adauge un cen
timetru. Sînt convins că efortul lui merită răsplătit cu cel mal prețios 
obiect de artă”.

Nușa MUȘCELEANU

primul 
măsură

Intilnire cu doi arbitri. Mai 
întîi, cu I. Dumitrescu-Budești, 
membru al Colegiului central 
al arbitrilor, și apoi cu Andrei 
Rădulescu, președintele acestui 
organism.

Subiectul, același : mult discu
tata fază din min. 75 al meciului 
Rapid - U.T. A., cină arbitrul N. 
Mogoroașe a anulat un gol în
scris de Dumitriu 11. dintr-o lo
vitură liberă ne semnalizată clăi 
de arbitru, ca fiind directă sau 
indirectă.

— Părerea mea, ne-a spus I. 
Dumitrescu-Budești, este că faza 
cu pricina (jocul periculos al apă
rătorului arădean Pojoni), recla
ma o lovitură liberă indirectă. 
Alții au apreciat că se produsese 
o infracțiune care întrunea con
dițiile pentru a se aplica sanc
țiunea unei lovituri libere direc
te. Dar, nu acesta este subiectul 
principal al discuțiilor care s-au 
purtat. S-a spus — și acest lu
cru este perfect adevărat — că 
semnalizarea arbitrul’..! i Mogo
roașe a fost defectuoasă. Condu
cătorul meciului a ridicat brațul 
sting, indicînd prin acest gest 
„indirecta", dar a greșit lăsînd 
imediat mina jos. Dumitriu n-a 
văzut gestul arbitrului și a tras 
direct în poartă. La rîndul său. 
publicul nu și-a dat seama că 
este vorba de o lovitură liberă 
indirectă, astfel că n-a înțeles 
de ce N. Mogoroașe a anulat 
golul. Și, bineînțeles, a protes
tat.

Pentru a se evita repetarea u- “ 
nor astfel de situații, arbitrii tre
buie să țină seama de reco
mandarea făcută de Colegiu. In 
cazul unei lovituri libere indi
recte, ei au datoria să ridice bra
țul în sus — concomitent cu 
semnalul dat prin fluier — și 
să rămînă cu brațul ridicat pînă 
în momentul executării loviturii 
dacă aceasta se produce imediat. 
Dacă in intervalul ce se scurge 
intre fluieratul Infracțiunii șl 
executarea loviturii, arbitrul mai 
are de îndeplinit anumite obli
gații (împrăștierea jucătorilor 
din jurul mingii, măsurarea 
distanței de 9,15 m pînă la locul 
unde trebuie format „zidul" de 
către apărători) el va trebui, IN 
ORICE CAZ, să ridice brațul 
în sus și in clipele premergă
toare executării loviturii libere 
indirecte.

— ...ceea ce N. Mogoroașe 
mai făcut.

— Este și lucrul ce i se poa
te imputa, în principal, bineîn
țeles exceptînd faptul că, dacă 
într-adevăr Gornea a atins min
gea, el trebuia să dea gol. Dar 
a fost greu de observat acest 
lucru.

Convorbirea cu I. Dumitrescu- 
Budești a luat sfîrșit cu o pro
misiune a arbitrului de a ne 
scrie un articol în legătură cu 
semnalizările cu mina ale ar
bitrilor. 11 așteptăm. Subiectul 
este interesant !

Discuția pe care aveam s-o 
angajăm, o oră mai tîrziu, cu 
Andrei Rădulescu, a fpst aproa
pe o 
tate

reeditare a convorbirii pur- 
cu I. Dumitrescu-Budești. 
O deosebire de vederi — 
spus președintele Colegiu-ne-a

lui central de arbitri — ar exis
ta doar în faptul că intervenția 
lui Pojoni eu am socotit-o sanc
ționabilă cu o lovitură liberă 
directă. Dar, cum arbitrul Mo- 
goroașe a fost mai aproape, nu-i 
pot contesta posibilitatea de a 
fi putut aprecia 
rest, de acord cu 
Budești, ca și cu 
Dragoș Cojocaru,
doar o stea din cele 4 pe 
arbitrul Mogoroașe le-ar fi 
ritat fără acest incident.

mai bine. In 
I. Dumitrescu- 
cronicarul dv..
care i-a

Convorbire consemnată
Jack BERARIU

CULESE DIN CULISE

Întrecerile școlarilor
PESTE 300 ELEVI SI

SPORTIVE NR. 1"
Ai.ui trecut; -școala noastră 

a inițiat o interesantă com
petiție pentru tineretul șco
lar „Cupa Școlii sportive 
nr. 1" la mini-baschet. între
cerile au însemnat un frumos 
succes de participare și tot
odată un prilej de depistare 
a multor elemente talentate.

Acum ne pregătim pentru 
cea de-a doua ediție. Dorind 
să realizăm o competiție de 
mari proporții, am invitat la 
București reprezentativele șco
lilor sportive din întreaga 
țară. Avînd în vedere răs
punsurile primite pînă acum 
vom reuni în această com
petiție peste 300 de partici
panți, elevi și eleve. Par
ticiparea unor echipe din 
centre cu recunoscută tradiție 
în baschetul școlar, ca Ora
dea, Cluj, Satu Mare, Brașov, 
Tg. Mureș etc. va avea da
rul să sporească valoarea 
competiției și implicit intere
sul pentru ea. Cu sprijinul 
federației de resort ne-am 
îngrijit să asigurăm meciuri
lor arbitraje competente și, 
în general, o desfășurare nor
mală care să favorizeze vic
toria celor mai talentați și 
mai bine pregătiți. „Cupa 
Școlii sportive nr. 1“ va fi, 
așadar, în măsură să ofere

ELEVE IN „CUPA SCOLII
LA MINI-BASCHET 
antrenorilor și specialiștilor 
posibilitatea de a urmări și 
selecționa cele mai înzestra
te elemente din școlile spor
tive.

Competiția fiind plasată în 
plină vacanță de primăvară 
(1—3 aprilie), ne gîndim, de 
asemenea, să asigurăm parti- 
cipanților din țară și un scurt 
program de vizite Ia princi
palele monumente de artă și 
cultură ale Capitalei.

T. MANOLACHE 
secretarul Școlii sportive 

nr. 1 din București

GIMNASTELE
DE LA LICEUL MIHAI 

VITEAZUL AU DOMINAT
FINALA PE CAPITALĂ
Finala pe municipiul Bucu

rești a compionatului repu
blican școlar pentru licee a 
oferit o întrecere sportivă de 
bun nivel tehnic. O merito
rie comportare a avut echi
pa Liceului Mihai Viteazul, 
o formație omogenă, care se 
anunță de pe acum, ca o se-

rioasă candidată la primul 
loc în finala pe țară. Lucrînd 
în cadrul Școlii sportive nr. 
2. gimnastele de la Liceul 
Mihai Viteazul au atins o 
măiestrie care le dă drep
tul să spere că în viitor vor 
obține rezultate bune în acti
vitatea de performanță. Nu
meroase fete de real talent 
au evoluat și în echipele li
ceelor nr. 12, 7, 16 și 29. Se
lecționata Liceului nr. 35, 
cum era de așteptat, a fost 
cea mai bună, dar, conform 
regulamentului, ea a concurat 
în afara întrecerii propriu- 
zise.

Față de cele constatate în 
acest concurs, considerăm că 
la viitoarea ediție a campio
natului ar putea fi mărită di
ficultatea săriturii liber alese, 
deoarece nivelul general al 
concurenților permite acest 
lucru. De asemenea, s-ar pu
tea aduce modificări și modu
lui de alcătuire a clasamen
tului ; de pildă, în viitor, să 
se facă suma primelor cinci 
note la fiecare aparat, nu a 
șase, cum se prevede în pre
zent.

prof. Gh. GRIGORE

PRIMUL AVERTISMENT ? NU !

ION MUREȘAN (II) de la 
A.S.A. Tg. Mureș, a primit — 
după numai un meci și trei 
sferturi în divizia A — pri
mul său avertisment din acest 
sezon (pentru proteste repe
tate la deciziile arbitrului).

Surprinzător ? Nu 1 Să cer
cetăm _ fișa lui Mureșan II 
fost, pînă înaintea acestui re
tur în divizia B, la Industria 
sîrmei Cîmpia Turzii. Iat-o : 
1.IX.1967 — avertisment pen
tru vociferări ; 8.IX.1967
(deci la numai o săptămînă) 
— avertisment pentru vocife
rări ; 21.IX.1967 — suspendat 
pe două etape pentru vocife
rări ; 17.XI.1967 — suspen
dat pe două etape pentru pro
teste repetate la deciziile ar
bitrului. Așadar, avertismen
te, avertismente, avertismente. 
Pînă cînd ?

CONSTANȚĂ ?
Steagul roșu: de 7 etape 

deține lanterna roșie.
Progresul; de 12 ori 

locurile 13 și 14.
Dinamo București: din 

tapa a nona navighează 
subsolul clasamentului

sub culorile giuleștenilor, s-a 
înapoiat la echipa sa, C.F.R. 
Timișoara; ca și Rednic (fost 
la Dinamo Bacău), jolosit nu
mai 15 minute în divizia A, 
sau Băluță (tot de la Dinamo 
Bacău), întrebuințat 19 minu
te. Mai notați-i și pe Lem- 
naru (Steagul roșu), Bogdan 
(Progresul București), Crișan 

.............. 16 minute,(„V“ Cluj) folosit 
Căunei (Jiul).

Dar mai există 
debuturi, mai bine 
turi: Pojoni (U.T.A.), după 15 
luni de tușă, Martinovici („U" 
Craiova), Varga (Dinamo Bucu
rești) — redivivus !

Să fie într-un ceas bun !

TREI DEODATA I

Colegiul central de arbitri 
e drastic. Foarte bine 1 Sus
pendă în stingă și în dreapta. 
Cum s-a întîmplat cu A. 
Mathe și A. Cantor din Si
ghișoara, și cu Șt. Marineanu 
din Sibiu. Suspendați pe trei 
etape fiindcă nici pînă acum 
n-au trimis foaia de arbitraj 
a meciului 
veni — Soda 
pul at tocmai 

însă,

RUlM

și altfel de 
zis redebu-

Chimica Tîmă- 
Ocr.a Mureș, dis- 
la 10 martie.
cum s-au petre-

ÎN FRUNTEA

3 FARUt "
4 u-cluJ
5 DINAMO 8ACĂlL
6 petrolul
7 U-CRAIOVA <
8 ASA TG MURE$
9 . UTA
10. rapid

Antrenorii Cornel Drăgușin și Florin Știrbei 
urmăresc cu atenție ultima verificare a elevilor 
lor înaintea meciului cu Dinamo

Foto: F. BRANDRUP

ȘTIRI • ȘTIRI •
CE AU VĂZUT TN BRAZILIA

Antrenorii Angelo Niculescu 
și Ștefan Onisie vor împărtăși 
în fața colegilor lor din Bucu
rești impresiile asupra fotbalu
lui din Brazilia, țară pe care 
au vizitat-o cu ocazia turneului 
întreprins de selecționata noas
tră divizionară. Intîlnirea celor 
doi tehnicieni 
bucureșteni va 
ora 18, în sala

cu antrenorii 
avea loc mîine, 
Quadrat.

SUEDEZEECHIPE
EVOLUEAZĂ ÎN CAPITALĂ

Patru echipe de fotbal din 
Suedia (trei de categoria a 
IlI-a : I.K. Vasby, I.K. Kebne- 
kaise, Kagglunds și una de ca
tegoria a Il-a : I.K. Alno) vor 
evolua pe terenurile din Capi
tală în compania unor formații 
bucureștene care activează în 
campionatul orășenesc. După 
cum se Informează prof. Tra
ian Tome seu, metodist al Con
siliului municipal pentru .edu
cație fizică' și sport’ București, 
fiecare din formațiile oaspete 
va susține trei meciuri.

Iată programul jocurilor lui 
I.K. Vasby: 26.III, teren Voința, 
cu Voința; 28.III, teren Con
structorul, cu Autobuzul; 30.III, 
teren Sirena, cu Sirena.

PENTRU SiMPATIZANTIi 
CLUBULUI STEAUA'

In ziua de 7 aprilie, clubul 
Steaua organizează, prin Ofi
ciul Național de Turism, o 
excursie la Brașov pentru vi
zionarea meciului de fotbal 
Steagul roșu — Steaua. înscrie-

ȘTIRI
în colectiv sau in- 

sediile Agenției 
Victoriei 100 

68, pînă ' la 
inclusiv.

rile se fac, : 
dividual, la 
O.N.T., din Calea 
și bd. Republicii 
data de 4 aprilie

★
Tot pentru membrii susțină

tori și simpatizanții clubului 
Steaua au fost puse în vînzare 
insigne, fanioane și albume cu 
fotografii la Agenția C.C.A., din 
Bd. Gh. Gheorghiu-Dej, și la 
sediul clubului, din Calea Plev- 
nei 114.

CUPLAJUL INTERBUCU- 
RESTEAN SI PRONOSTICURILE 

LUI FLORIN GHEORGHIU

In vizită Ia redacția noastră, 
marele maestru internațional de 
șah Florin Gheorghiu ne-a vor
bit, printre altele, și de atrac
tivul cuplaj 
care are loc 
,.23 August", 
rile lui :

Rapid — Steaua: „remiză". 
Dinamo — Progresul: 1.

interbucureștean 
azi pe stadionul 
Iată pronostieu-

PRONOSTICUL NOSTRU

1. Rapid — Steaua x
2. Dinamo Buc. — Progresulx
- -- ~ i

1
x
1
1
1
1
2
x
x
1

3. F.C. Argeș — „U“ Cv.
4. Farul — a.S.A. Tg. M.
5. Jiul — Petrolul
6. U.T. Arad — Din. Bacău
7. „U” Cluj — St. roșu
8. Cagliari — Roma
9. Inter — Florentina

10. Atalanta — Milan
11. Bologna — Torino
12. Brescia — Varese
13. Mantova — Napoli

de 
ori 
de 
pe

opus: Steaua — 
pe locul 1, de trei

La polul 
șase ori 
pe locul 2 ; F. C. Argeș — 
patru orii pe 1, de opt ori 
2.

LICEELE DIN TIMISOARA 
SE AFIRMĂ

ÎN CAMPIONATUL 
DE VOLEI

Vineri și sîmbătă s-a des
fășurat, la Craiova, etapa zo
nală a campionatului republi
can școlar de volei. Au par
ticipat echipe din județele 
Hunedoara, Timiș și Dolj. Pe 
primele locuri s-au clasat, la 
fete : 1. Liceul nr. 1 Timișoa
ra ; Liceul „Horia, Cloșca 
și Crișan“-Alba Iulia ;_3._ Li
ceul nr.
1. Liceul
2. Liceul
3. Liceul 
Craiova.

M. VLADOI ANI I — coresp.

1 Băilești. Băieți: 
nr. 10 Timișoara ; 
nr. 2 Hunedoara ;
„N. Bălcescu" —

CAMPIONATELE DE SCHI ALE ȘCOLILOR ------------------------ ?| ȚEHN!CE

1:01.6, 3. V. Crețoi (M.I.C.M.) 
1:02,3. Juniori II: 1. N. 
Ghimbășeanu (M.C.I.) 1:07.3,
2. C. Dinu (M.I.C.M.) 1:12,3,
3. St. Simalcic (M.I.C.M.) 
1:17,9. Junioare mari: 1. Vio
rica Danciu (M.C.I.)
10 km juniori I : 1. V. Pa
puc (M.I.) 35,58, 2. I. Bobes 
(M.I.C.M.) 38,14, 3. D. Mîn- 
dreanu (M.I.C.M.) 39,45. 5 km 
juniori II:
(M.I.) 
(M.I.)

PROFESIONALE
POIANA BRAȘOV, 23 (prin 

telefon de la trimisul nostru). 
Sîmbătă dimineața pe pîrtiile 
din Kantzel (probe alpine) 
și Poiana Ruia (fond) au în
ceput întrecerile primei edi
ții a campionatelor de schi 
rezervate școlilor profesiona
le și tehnice., Atît prin par
ticipare, cît și prin valoarea 
tehnică corespunzătoare a 
unora dintre participanți, în
trecerea și-a demonstrat uti
litatea. Nu e mai puțin ade
vărat, însă, că unele minis
tere (M.C.F. și M.T.A.N.A.) 
nu au acordat atenția cuve
nită acestei competiții, deși 
au școli situate în regiuni 
muntoase.

Iată rezultatele primei 
zile : slalom uriaș, juniori I: 
1. Ion Bobit (M.I.C.M.) 
1:00,4, 2. C. Tudor (M.I.C.M.)

1:58,8.

68
un calcul sumar, în 
ediție a diviziei A nu

După 
această 
mai puțin de 68 de jucători 
au 
pe 
cel 
tat

CLASAMENTULUI
Desen de AL. CLENCIU 

cat lucrurile: fiecare dintre 
ei a fost anunțat telefonic de 
la Brașov că în ziua respec
tivă va arbitra la Tîrnăveni 
meciul în cauză. Și iată-i în 
ziua partidei, echipîndu-se toți 
trei în vestiarul stadionului 
din Tîrnăveni, fiecare cu cite 
o foaie de arbitraj luată de 
la comisia locală de fotbal, 
pentru că alta nu primiseră. 
Cine să fie la „centru" ? Au 
aruncat cu banul și cîștigător 
a ieșit A. Mathe. Foaie de 
arbitraj au trimis, dar bine
înțeles nu pe cea oficială, pe 
care nici unul n-o primise.

F.R.F. așteaptă și acum ori
ginalul. Pînă atunci, și Mathe, 
și Cantor, și Marineanu au 
fost suspendați! Să se învețe 
minte!

Drastic, tovarăși din comi
sia de delegări 1 Dar mai 
bine cu dv. înșivă : cum de 
luați astfel de hotărîri fără să 
vă interesați, vorba lui Cara- 
giale, „cum devine cazul" ? 
In ce privește originalul foii, 
căutați-l pe la Brașov. Poa
te e pe acolo, uitat prin vreun 
sertar.

IERI, ÎN DIVIZIA B

Vagonul Arad C.F.R.I.R.T. Arad
arădean a revenit 
formației Vagonul

3-1 (2-0)
Derbiul 

pe merit 
care a manifestat timp de 65 
de minute o superioritate evi
dentă. Compartimentul forte 
al echipei învingătoare l-a con
stituit linia mediană, unde 
Dvorjak și Schweilinger au fost 
adevărate rampe de lansare a 
liniei de atac pe care au ali
mentat-o cu multe mingi utile, 
înaintașii au vădit o mare pu
tere de luptă, au combinat fru
mos și au încercat des poar
ta. Ei au reușit să înscrie 3 
goluri prin Dvorjak (min. 35), 
care a transformat impecabil o 
lovitură de la 11 metri, Stă- 
noaie (min. 42) și Dembrovschi 
(min. 57).

După 3—0, liderii seriei a 
doua au cedat inițiativa parte
nerilor de joc. Feroviarii, care

pînă atunci 
încîlcit, 
invitați, 
toții in 
echipei 
ivit cu

au jucat lent și 
nu se lasă prea mult 
mutîndu-se aproape cu 
jumătatea de -teren a 
Vagonul. Ocazii s-au 
carul, dar ele au fost

ratate copilărește de către îna
intașii feroviari care au fruc
tificat doar una dintre ele, crin 
Horgea, în min. 82.

Arbitrul Traian Vecan (Ora
dea) a condus cu scăpări, fiind 
depășit de fazele jocului. In 
plus, a trecut cu vederea un 
henț în careu comis de Horgea 
în minutul 28.

pășit pentru prima dată 
un gazon de „A". Plutonul 
mai numeros l-a prezen- 
A.S.A. Tg. Mureș : 17.

Cîțiva dintre cei 68 s-au im
pus, au devenit titulari. Unii 
au îmbrăcat chiar și tricoul 
național. Printre cei eviden- 
țiați : Dumitriu III (A.S.A.), 
Nae Ionescu (Petrolul), Kiss, 
Denibrovschi (Dinamo Bacău), 
Jercan (F. C. Argeș), George- 
vicii (Jiul), Angelesou, Crețu 
(„U" Cluj), Tătaru II, Rotaru 
(Steaua), Rusu (Steagul roșu), 
sau mai proaspeții Dumitru 
(Rapid), Gh. Nicolae (Steagul 
roșu), Bodea (U.T.A.), Oprea 
(„U“ Craiova). Alții nu și-au 
păstrat tricoul: Bungău nu 
s-a încadrat la Rapid și după 
numai două meciuri jucate

1. Gh. Macovei
2. N.
3. I.

(M.I.C.M.) 21,18. 5 km 
re I: 1. Aurora

20,44,
21,16,

Andrei 
Tudor 

junioa- 
Tamaș 

(M.I.C.M.) 24,2Q, 2. Elena No-
rea (M.I.U.) 24,27, 3. Maria 
Tacaci (M.C.I.) 31,27. 3 km 
junioare II: 1. Virginia Bă- 
descu (M.I.U.) 13,54, 2. Ro- 
dica Clinciu (M.I.U.) 14,19,
3. Maria Telepteanu (M.C.I.)

GH. RUSSU-ȘIRIANU
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— Jucați foarte bine, domnule, îi spuse el respectuos lui Baron, 

care se înclină politicos șl zîmbi. Vedea că poziția era critică. 
Dacă Richard James stăpînea perfect teoria, se îndrepta spre o va
riantă cîștigătoare. Baron regreta grozav că se lăsase atras în par
tida aceea. Tinărul avea să asiste la turneu, să-și recunoască parte
nerul din tren. Cu siguranță că avea să se producă oarecare pu
blicitate. Ce de rîsete avea să trezească întîmplarea...

Brusc, spuse : —Nu v-am spus numele meu real. Zîmbi în chip 
de scuză și întinse mîna : — Sînt Francis Baron.

In aparență era chiar un compliment pentru tînărul șahist 
eăci dezvăluindu-si identitatea, maestrul părea să recunoască va
loarea adversarului. Dar acum erau prea multe în joc. Richard Ja
mes nu mai juca șah. ci încerca să-l învingă pe faimosul Baron 
în persoană. lioși șl bîlgul : . , ,

— Sper că nu mă socotiți grosolan — știți, părerea mea de- 
snre Orimund. Habar n-aveam...

— Desigur că nu — zîmbi Iar Baron — Orimund joacă în 
lui, eu în al meu. Ești la mutare, mister James.

După alte două mutări, James mișcă pionul care avea să-1 
partida.

Se despărțiră politicos, în gara Back Bay. Dar amîndoi 
ce se petrecuse. Pentru Baron, victoria era cam găunoasă, 
prin folosirea unul truc de solul celui constlnd în a sufla 
nasul adversarului în timpul partidei. Șl, ce era mal rău, 
dacă fără stratagema aceea ar fi cîștigat partida.

★
...Șahiștii veniți la turneu, gîndl Baron, aveau toată

zece

felul

coste

știau 
obținută 
fum în 
nu știa

...Șahiștii veniți la turneu, gîndl Baron, aveau toată solemni
tatea si seriozitatea gravă a unul conclav de cardinali întruniți pen
tru a alege un nou papă, și — negreșit — toată invidia unei echipe 
de liceeni care-sl alege un căpitan. Era primul turneu de asemenea 
Importanță de după război șl lipseau cîteva figuri binecunoscute : 
Estignan, mort în Rezistență; Zlnuccio, care devenise fascist șl era 
închis. Pe ceilalți îi cunoștea perfect. Grandley, campionul englez, 
arătînd, în costumul lui de tweed bogat, ca un licean îmbătrînit ; 
Savard, francezul, un bondoc cu aer de bucătar șef, care juca va
riantele cele mai excentrice; Jasoff. melancolicul campion rus, și 
alți cîțiva mari maeștri din lumea întreagă. Și. în fine, era Orimund. 
Vîrstnicul mare maestru, cu păr cărunt, purtînd veșnic guler tare 
și un costum negru lucitor. Baron șl Orimund se întîlniră în holul 
hotelului, își spuseră reciproc „maestre" șl, cîteva minute, se simțiră 
aproape prieteni.

— Ei. viața trece, maestre Baron — rosti bătrînul. Nici d-ta 
nu mai ești chiar atît de tinerel.

— Mă bucur că voi avea din nou onoarea de a vă întîlnl la masa 
de șah...

— Poate pentru ultima dată, replică Orimund. Știi, cu ani în 
țpML , er«m.ttn&eb»t. U fc.<Șg>- Rtt îrosi viața Juc!r<L «h ,!3

— eram capabil să răspund : „Cum dH-ț{ poți irosi viața scriind cărți, 
pictînd sau răcind avere ?" Șl era un răspuns bun. Acum, mărtu
risesc. încep să mă întreb : „Ce-am făcut ? Mi-am dat viața, și ce-am 
făcut din ea ?“

— Lăsați un nume nemuritor — rosti grav Baron.
— Un nume nemuritor, hm... — mai bine muream acum 

ani. Poate că vei înțelege cîndva de ce spun asta, maestre...
Baron înțelegea gîndul bătrînului : mai bine să fi murit cam

pion mondial, decît acum, în ultimii ani reci, cînd, dacă un mare 
maestru face o greșeală, crede că-și pierde toată agerimea minții...

...In seara din ajunul ultimei partide, Baron fu invitat de se
cretarul clubului local de șah la un simultan.

Baron îi mulțumi pentru atenție și acceptă să de un simultan 
de zece partide oarbe, eu o condiție : pentru ca o asemenea de

monstrație să nu pară o subestimare a adversarului, urma să joace 
fără a fi văzut și în deplin anonimat.

Condiția fu primită și Baron fu condus la sediul clubului Copley 
Chess șl lăsat într-o încăpere cu o secretară, care avea să comunice 
mutările lui în sala de joc.

Baron procedă ca de obicei : lăsa pe amatori să se dezvolte, 
pînă ce își descopereau punctele slabe, și atunci se dezlănțuia asupra 
lor, ca să se poată concenitfa asupra puținelor partide dificile.

Era printre ei și obișnuitul amator plin de zel, care crede că 
pionii damei Jac totul, unul care punea preț pe nebuni în fianchetto, 
altul care acționa cu dama, culegînd doi pioni, pînă ce căzu într-o 
cursă pregătită cu șiretenie.

Doar la masa nr. 7 era ceva mai deosebit. Un atac Max Lange, 
cu o curioasă variantă în plasarea nebunului damei. Baron recu
noscu aproape imediat stilul lui Richard James. Nu putea fi altul, 
după felul cum ii presau piesele albe. Celelalte partide expirară 
pe la mutarea a 40-a. Dar la masa nr. 7 jocul era strîns, chiar 
amenințător. James juca la cîștig, urmărea o victorie strălucită, și 
de data aceasta nu mai avea să-și piardă controlul nervos. In 
schimb, Baron era gata să cedeze presiunii. Firește, în zece partide 
oarbe, una pierdută nu însemna nimic — dar, să piarda tocmai la 
tinărul James ! Și-l închipuia pe tinărul adversar aplecat asupra 
tablei, perfect conștient că joacă, și cîștigă, contra lui Francis Baron.

Și, deodată, surpriza. Secretara intră, anunțîndu-i :
— Masa nr. 7. Pion cS.
— E sigur 1 — întrebă neîncrezător
— Asta e mutarea, sir.
— Răspunsul meu : dama la tura.
Baron răsuflă ușurat. James făcuse 

subtilă șl nu vizibilă imediat ; dar marele 
poziției adverse. După sacrificiul damei, 
dădeau mat in « tnuțărk

Baron.

o greșeală : desigur, una 
maestru vedea prăbușirea 

nebunul cu două ture

Totul se desfășură așa cum prevăzuse. Dar, întors la hotel, 
mintea îi rămase tulburată. Era greu de presupus o greșeală din 
partea lui James, după jocul strălucit desfășurat pînă atunci. Era 
— da. o predare premeditată ! Acum vedea totul : James își recu
noscuse adversarul, intuise că pentru Baron, încordat de partici
parea la turneu, orice întringere ar fi putut aduce o tulburare co
vârșitoare, și se lăsase învins.

Era un gest de subtilă și profundă sportivitate ; într-un fel, 
căpăta chiar dimensiunea unei revelații morale.

Gîndul îi zbura la un om ca Orimund, care-șl simțea cu amă
răciune decrepitudinea, și totuși juca, păstrînd cel mai evlavios 
cavalerism I

Iși închipuia cum Orimund se întoarce singur în Europa, după 
finală. îl mai rămîneau destui admiratori, satisfacția unui joc bun, 
dar nu mare — șl, în esență, avea să fie un bătrîn care se apropia 
de moarte, sigur.

★
...Orimund cîștigă partida decisivă, Baron n-avea să uite nici

odată cum se adunaseră reporterii în jurul lor, după partidă,’ nici cum 
bătrînul plînsese mai mult după victorie decît ar fi plîns în urma 
unei înfrîngeri. Și cum se despărțise de el în modul cel mai miș
cător, cu mîna pe umăr, spunîndu-i : După mine, curînd poate — 
peste un an, cine știe ?

Pe jumătate abătut, pe jumătate mulțumit, Baron, pretendent 
la titlul mondial de șah, își făcea bagajele pregătindu-se de întoar
cere la New York. Iși imagina că analiza partidei finale avea să-i 
lase pe gînduri pe m’ulți cunoscători.

— Intră — spuse el, auzind o bătaie în ușă.
Apărură Richard cu Sally,
— Voiam să aflațl că am văzut ce ați făcut în partida aceasta, 

fost minunat !
Sally încuviință.
— Chiar asa ? Păi, n-am făcut nimic, decît că am pierdut...
— I-ati dat partida. Și încă. într-o manieră care împiedică, 

pe oricine nu cunoaște perfect stilul ambilor adversari, să descopere 
realitatea.

Francis Baron zîmbi.
— Nu-i nevoie s-o strigi în gura mare. Oricum, dumitale 

Qutchote.

Ați

buie să-ti mulțumesc pentru că am_ făcut pe Don 
învățat multe despre partide și viață, ieri seară...

' — Ieri seară ? — se minună James.
— Da. știi, la Copley Club, masa nr. 7.
— Nu pricep — zise Richard James. — In viața 

la Copley Club.
In romftnețt* de Eugen

mea n-am

ire-
M-al

fost

B. MARIAN

ȘTEFAN IACOB — coresp.
principal

POLITEHNICA Șl PROGRESUL 
ÎNVINGĂTOARE ASEARĂ

Progresul București — Vo
ința Brașov 59—43 (25—22). 
După o repriză aproximativ 
egală, în care brașovencele au 
căutat să se mențină în apro
pierea gazdelor, în partea a 
doua a întîlnirii 
trenorului Gr. 
forțat ritmul de joc și 
tigat pe merit. Cu 
victorie echipa din 
Staicovrci și-a mărit 
de a rămîne în prima divizie 
a țării. S-au remarcat Grigo- 
reseu și Pița de la învingă
toare, Horacek și A. Vogel de 
la învinse.

In al doilea meci al cu
plajului divizionar feminin, 
echipa campioană, Politehnica 
București (folosind întregul 
lot de pe banca rezervelor) 
a învins, totuși, la scor pe 
Voința București cu 90—58 
(52—29). Cele mai bune ju
cătoare : E. Vogel, Ghiță și 

_ Taflan de la Politehnica, Spi- 
5 ridon și Pitrop de la Voința.

elevele ari- 
Avachian au 

au cîș- 
această 
str. dr. 
șansele



O smgoro dor if isc re,

dar la periferia clasamentului

Nu încape îndoială că jocu
rile disputate ieri în campio- 
'natul național de hochei, pro
gramate în penultima etapă a 
întrecerii, au fost influențate 
de apropierea actului final, 
cînd meciurile directe vor tran
șa rivalitatea sportivă pe care 

’formațiile participante au re
zolvat-o pînă în prezent doar 
prin dueluri de... golaveraj. 
Spunem că partidele de ieri au 
suferit această influență, deoa
rece a 'fost evident că atît A- 
gronomia Cluj, cît și Avîntul 
M. Ciuc, adversarii lui Dina
mo și, respectiv, Steaua și-au

Astăzi două meciuri decisive: D
MIERCUREA CIUC -

atunci, fiind egalitate de punc
te, intră în discuție golaverajul 
dintre primele patru, unde si
tuația se prezintă în felul ur
mător : Dinamo 80 — 16 (plus 
64) ; Steaua 97 — 30 (plus 67).

Un singur joc din cele trei 
programate în etapa de ieri 
a făcut excepție de la reținerea 
despre care am amintit (nai 
sus. Este vorba de întîlnirea 
disputată dimineața între echi
pele Avîntul Gheorghieni și 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc. 
Aici nu mai putea fi vorba de 
menajamente, deoarece rezul
tatul era hotărîtor în lupta — 
nu mai puțin pasionantă i- 
pentru evitarea ultimului loc în 
clasament. Hocheiștii din Ghe
orghieni, mai buni de la un

NAMO - STEAUA și AVÎNTUL
AGRONOMIA CLUJ
dorheiul Secuiesc, obținînd cele 
două puncte (atît de prețioase!) 
puse în joc. Ba mai mult, di
ferența cu care au învins i-a 
ajutat pe jucătorii din Gheor
ghieni să-și rotunjească și gol
averajul. înaintea meciului pe 
care îl vor susține azi cu Pe
trol Geologie București (Tîrna
va are zi de pauză), Avîntul 
Gheorghieni se află la egali
tate de puncte (6) cu Tîrnava, 
dar are un golaveraj superior 
cu 7 goluri. Așadar, ar trebui 
ca Petrol Geologie să învingă 
pe Avîntul la o diferență mai 
mare de 7 goluri pentru ca a- 
ceasta să treacă din nou pe ul
timul loc. Ceea ce este puțin 
probabil...

în primul meci al cuplajului

onală
TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, HRISTACHE NAUM, TRANSMITE:

La Pleven, o primă
confruntare

FINALĂ TIRIAC - METREVELI 
ÎN TURNEUL DE TENIS DE LA CANNES

Fază din meciul Dinamo București — Agronomia Cluj. Atac la poarta oaspeților
Foto: V. BAGEAG

menajat forțele în vederea jo
cului ce le va opune azi și al 
cărui rezultat va decide pe o- 
cupanta locului III în clasa
mentul general.

Cît privește primul loc șl 
medaliile de campioană a țării 
lucrurile nu s-au schimbat prea 
mult față de al treilea tur al 
competiției : Dinamo păstrează 
un avans de 2 puncte față 
de Steaua, așa încît azi, în atlt 
de mult așteptatul derbi dintre 
aceste două echipe, un „draw" 
este suficient pentru ca acest 
titlu să poposească pentru pri
ma oară în vitrina clubului din 
șos. Ștefan cel Mare. în cazul 
unei victorii a echipei Steaua,

meci la altul, cu vădite pre
ocupări pentru a realiza un joc 
modem, au reușit să realizeze o 
victorie concludentă șl să pă
răsească „lanterna roșie** : 8—3 
(2—1, 4—1, 2—1). Meciul, fără 
să fie de o valoare prea ridi
cată, a plăcut totuși prin am
biția cu care cele două for
mații și-au disputat victoria, 
prin abundența fazelor de poar
tă, prin rapiditatea cu care s-a 
jucat. Firesc, deci, ca într-o a- 
semenea întîlnire esențial pen
tru conturarea rezultatului fi
nal să fie rezerva de energie 
fizică. Și, la acest capitol, A- 
vîntul Gheorghieni s-a dovedit 
net superioară echipei din O-

PLEVEN, 23 (prin telefon). 
Delegația cicliștilor noștri. a 
ajuns la Pleven sîmbătă du
pă-amiază. Amabilele gazde 
ne-au, și dat informații asu
pra traseelor celor trei curse 
care vor avea loc duminică 
(n. r. astăzi) și luni, asupra 
condițiilor de concurs și a- 
supra viitorilor adversari.

Circuitul pe care evoluează 
rutierii duminică dimineața 
ne era cunoscut. Anul tre
cut, întrecerea dotată cu 
„Cupa Pleven" a avut loc pe 
același traseu. Este vorba de 
un circuit dificil, cu un urcuș 
lung și o coborîre abruptă 
pe o șosea îngustă, circuit 
ce va trebui acoperit de 8 
sau 10 ori, distanța mărin- 
du-se sau 
funcție de 
sferică.

Luni 
noi concursuri. Dimineața a- 
lergătorii vor evolua într-o 
întrecere contratimp indivi
dual, iar după-amiază într-o 
cursă de fond, al cărei tra
seu se situează în bună parte 
pe malul Dunării. Ținînd sea
ma de faptul că în două zile 
vor fi acoperiți aproximativ 
250 km, se poate spune că 
întrecerile de la Pleven vor 
constitui un examen dificil.

La startul celor trei dispu
te cicliste s-au înscris ru
tieri din Uniunea Sovietică 
(două echipe — cea de „Cursa 
Păcii** și cea olimpică), Polo
nia, Cehoslovacia și — bine
înțeles — Bulgaria, țara gaz
dă prezentînd peste 40 de ru
tieri. Astă-seară (n. r. sîm-

micșorîndu-se în 
situația atmo-

vor avea loc două

bată) sînt așteptate și alte lo
turi invitate.

Cursele amintite au și im
portanța — deosebită după 
părerea noastră — de a con
stitui o primă confruntare în 
acest an a unor loturi care 
se pregătesc pentru startul 
olimpic de la Ciudad de Me
xico. Se vor putea constata 
efectele pozitive (sau mai pu
țin pozitive) ale pregătirii din 
timpul iernii, precum și ar
doarea cu care concurenții 
sînt hotărîți să împlinească 
planurile antrenorilor.

Nicolae Voicu — șeful de 
orchestră al olimpicilor 
noștri — nu s-a putut hotărî 
să renunțe la vreunul dintre 
elevii pe care-i are în pregă
tire. De altfel, cele două 
concursuri cu caracter de an
trenament, desfășurate înain
tea deplasării în Bulgaria, 
nici nu-i puteau spune prea 
multe. Așa stînd lucrurile, 
delegația noastră cuprinde 13 
rutieri : Emil Rusu, Constan
tin Grigore, Vasile Tudor, 
Ștefan Suciu, Gh. Ciumeti, 
Alex. Sofronie, C. Ciocan, 
L. Zanoni, Cristian Tudoran, 
loan Rădăcină. Vasile Sele- 
jan, Ștefan Cernea și Dumi
tru Nemțeanu. Care dintre 
aceștia va fi la înălțimea 
exigențelor antrenorului 
selecționerilor olimpici? Un 
prim răspuns (firește, nu cel 
decisiv) vom avea după 
fășurarea acestor curse, 
gramate la Pleven, în 
alergătorii noștri au o 
panie selectă.

CANNES, 23. — Jucătorii 
români s-au făcut remarcați 
în îritîlnirile decisive din ca
drul turneului internațional 
de tenis de la Cannes. Ei au 
ocupat două locuri în semifi
nalele probei de simplu mas
culin, după frumoase victorii 
obținute în sferturile de fi
nală. Astfel, Ion Țiriac l-a 
învins cu 6—3, 9—7 pe cu
noscutul tenisman vesț-ger- 
man H. Ploetz, iar Ilie Năs
tase a dispus cu 6—4, 6—3 
de campionul polonez W. Ga- 
siorek. în schimb, Sever Dron 
nu a putut rezista ju
cătorului sovietic Aleksandr 
Metreveli, în fața căruia a 
luptat însă cu deosebită ar
doare, asa cum arată și sco
rul : 7—9, 5—7.

Semifinalele au oferit dis
pute interesante și echilibra
te. Ilie Năstase a cedat lui 
Metreveli după o luptă a- 
cerbă : 7—9 6—2, 8—10. A-

cum va fi rîndul Iul Ion Ti
riac să lupte cu redutabilul 
campion sovietic, în finală. 
Tiriac s-a calificat în fața luî 
V. Egorov (U.R.S.S.) t 6—4, 
7—5.

In proba de dublu, cuplul 
român Țiriac—Năstase s-a 
calificat în finală, după vic
torii în fața englezilor Wo
olridge — Mathews cu 7—5, 
6—1 și a sovieticilor Ego
rov—Lejus cu 6—2, 6—4. In 
finală, românii întîlnesc pe
rechea Metreveli—Lihaciov 
(U.R.S.S.).

în sferturi de finală la du
blu mixt: Congdon (Anglia), 
Năstase (România) — Szabo, 
Szoke (Ungaria) 4—6, 6—1, 
6—3.

Rezultatele semifinalelor la 
femei : Gourlay (Australia)— 
Tym (S.U.A) 6—4, 6—4 ; Bel- 
trame (Italia)—Ashner (SUA) 
6—4, 6—1.

Țiriac—Năstase s-a

Floretistul G. Ursovici (Progresul) 
și-a păstrat titlul

de după-amiază Dinamo Bucu
rești a învins pe Agronomia 
Cluj cu 12—2 (3—0, 5—0, 4—2). 
Partida a fost ceva mai ani
mată doar în ultima repriză, 
cînd dinamoviștii — prea siguri 
pe ei, convinși că golurile vor 
veni... singure — au greșit de 
cîteva ori, permițînd clujenilor 
să atace mai lejer și să în
scrie. Au marcat: Florescu
(3), Bașa (3), Moiș (2), Ciobota- 
ru, Scheau, Boldescu și Ștefan 
pentru Dinamo, Cazan II pen
tru Agronomia Cluj.

Etapa s-a încheiat cu jocul 
Steaua-Avîntul Miercurea Ciuc, 
în care bucureștenii au învins 
cu 12—2 (2—0, 6—1, 4—1). Golu
rile au fost înscrise de: Io- 
nescu (3), Gheorghiu (2), Fodo- 
rea, Czaka, Ștefanov, Varga, 
Biro, Trăușan, Iordan, respec
tiv Jere și Osvath.

^tefexradio

Ca de obicei, floretiștii au 
Inaugurat iși cea de a 5-a e- 
diție a finalelor campionatelor 
naționale de juniori mici (pînă 
la 16 ani) programate în sala 
Floreasca II. Asalturi tari. încă 
din preliminarii, care au tă
cut deliciul competiției. Din 
cei 41 de concurenți, treptat 
au rămas, pentru a-șî disputa 
semifinalele, un număr de 12 
trăgători. Printre ei — pre- 
tendenții la titlu, în primul 
rînd Ursovici, campionul din 
anul trecut și aspiranții la lo
cul I, Meleca, Csorba și Lo
gan.

Prima semifinală a fost do
minată — surprinzător — de 
tînărul Hetz, de la Școala 
sportivă din Oradea, care a 
totalizat 5 victorii. Meleca a 
stat permanent în plasa ară
deanului, împreună cu Fălli- 
ceanu și Bereczki. Tați patru 
au intrat în finală.

în a doua semifinală, Urso
vici a fost de departe cel mai 
bun. El a acționat dezinvolt 
(așa cum am dori să-l vedem 
de fiecare dată), și a cîștigat

UN CONCURS 
NEOBIȘNUIT

toate asalturile trase: 4. Dupâ 
Ursovici a sosit Ruff, un tră
gător capabil de multe sur
prize. Apoi, Logan și un tî- 
năr necunoscut, Jost. din Ora
șul Gheorgbe Gheorghiu-Dej. 
A rămas, în schimb Csorba 
(Școala sportivă din Satu Ma
re), una din speranțele antre
norului Al. Csipler.

Deci, în finala probei au In
trat trei reprezentanți ai Șco
lii sportive din Oradea (Hetz, 
Ruff și Bereczki), și cite unul 
de la I.C.F. (Meleca), Univer
sitatea (Fălticeanu), Progresul 
(Ursovici), Viitorul (Logan) și 
Chimia Gh. Gheorghiu-Dej 
(Jost).

Proba a fost cîștigată de 
Ursovici, după un baraj cu 
Meleca (5—2). Clasament fi
nal: 1. Ursovici 7 v.; 2. Me
leca 7 v.; 3. Logan 6 v.; 4. 
Hetz 4 v.; 5—6. Ruff și Be- 
reczkî 3 v.; 7. Fălticeanu 1 v.; 
8. Jost.

Astăzi, proba feminină de 
floretă, (t.st.J.

ECATERINA IENCIC - 

CAMPIOANA CAPITALEI
Campionatul municipiului 

București pentru floretis- 
tele de categoria maestre și 
senioare I a dat cîștig de 
cauză Ecaterinei Iencic. Ea 
a fost urmată în clasamen
tul final al competiției de 
Ileana Drimbă, Ana Ene, Ro
dica Văduva, Olga Orban- 
Szabo, Maria Vicol, Maria 
Voinea și Suzana Ardelea
na.

61 DE RUTIERI AU LUAT 
STARTUL în cea de a Vil-a 
etapă a competiției cicliste 
„Tour d’Annaba", 
pe distanța Annaba - 
Ahras — Annaba (201 
Victoria a fost decisă la sprin
tul final, unde Dieter 
(R.D.G.) a trecut primul lima 
de sosire cu 5h 29:38,0. Cu a- 
celași timp a fost cronometrat 
un pluton alcătuit din 15 aler
gători, în care se aflau și ro
mânii Gabriel Moiceanu și Ni- 
colae Ciumeti. In clasamentul 
general continuă să conducă 
suedezul Erik Petersson, urmat 
la 26 de secunde de frații săi 
Gosta și Sture. S-au înregis
trat pînă acum 39 de abando
nuri.

desfășurată
Souk
km).

Grabe

H

în „Cupa Primăverii":

Astăzi, în etapa a 2-a a 
„Cupei Primăverii", un prim 
derbi de mare interes pentru 
amatorii de rugby: partida 
dintre Grivița Roșie și Dinamo, 
două dintre fruntașele campi
onatului național al anului 
1967.

Două din meciurile etapei 
au și avut loc. Știința Petro- 
șeni a jucat în cursul săptă- 
mînii cu Farul Constanța, cu 
care a terminat la egalitate: 
3-3 (3-0). Meciul, desfășurat 
la Lonea, a fost viu disputat, 
relatează corespondentul no
stru, T. Cornea. Prima repriză 
a aparținut studenților, care 
au și înscris o încercare prin 
Sabău. La reluare, rugbyștii de 
la Farul au fost mai insistent!, 
reușind să egaleze, tot prin- 
tr-o încercare. Autor: Ionescu. 
A condus bine, Șt. Constanti- 
nescu.

Ieri, pe Ghencea, Steaua a 
dispus de Gloria cu 11—8 
(0—0). Scorul l-a deschis Glo
ria, prin Crăciunescu (Iov. de 
ped.). Apoi, Steaua a înscris 
trei încercări, prin Prosi, Că- 
lărașu și Caragea, dintre care 
ultima a fost transformată de 
Durbac. A condus S. Drago- 
mirescu.

DAN LUCESCU
coresp.

LA SOFIA S-A DESFĂȘU
RAT returul meciului dintre e- 
chipele Levski Sofia și Ț.S.K.A. 
Moscova, contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la volei fe
minin. Voleibalistele sovietice 
au cîștigat cu scorul de 3—2 
(15—0, 15-13, 8-15, 12-15,
16—14). învingătoare și în pri
mul joc, echipa Ț.S.K.A. Mos
cova s-a calificat pentru semi
finalele competiției, în care va 
întîlni formația Dihamo Bucu
rești.

■
CONTINUINDU-ȘI turneul 

în America de Sud, selecționa
ta masculină de baschet a 
U.R.S.S. a evoluat la Rio de 
Janeiro în compania reprezen
tativei Braziliei. Baschetbalîștii 
sovietici au terminat învingă
tori cu scorul de 63—57 (29—28).

IN CADRUL campionatului 
unional de hochei pe gheață 
s-au disputat două noi întîlniri. 
La Leningrad, formația locală 
S.K.A. a învins la limită 4—3

des- 
pro- 
care 

com-

Și

tenis...
Ann Haydon Jones, după cum se vede, continuă să evolueze 

cu mult succes pe terenurile de

(0—1, 2—0, 2—2) echipa Automo
bilist Sverdlovsk, iar Dinamo 
Moscova a întrecut cu scorul 
de 5-0 (2—0, 0—0, 3—0) pe Ari
pile Sovietelor Moscova. în 
clasament conduce Ț.S.K.A. 
Moscova cu 59 de puncte, ur
mată de Spartak Moscova 55 
puncte, Dinamo Moscova 54 
puncte etc.

CONTINUINDU-ȘI TUR
NEUL în Franța, reprezentati
va masculină de baschet a Bul
gariei a întîlnit la Lyon o se
lecționată locală, pe care a în
vins-o cu scorul de 66—60 
(33—32). Cel mai bun jucător 
al învingătorilor a fost Pandov, 
care a înscris 19 puncte.

ECHIPA POLONEZĂ femi
nină de baschet Wisla Cracovia, 
care întreprinde în prezent un 
turneu în Franța, a jucat la 
Clermont Ferrand, cu formația 
„V.C. Clermont". La capătul 
unui joc echilibrat gazdele au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 41-39 (25-19).

PE TERENURILE DE TENIS
In sferturile de finală ale 

probei de simplu masculin din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Ciudad de Me
xico, Patricio Rodriguez (Chile) 
a cîștigat cu 6—1, 1—6, 7—5 la 
Jose Luis Arilla (Spania), iar 
Ldyo Mayo (Mexic) a dispus eu 
6—3, 6-8, 6—1 de Manuel Oran- 
tes (Spania). Alte rezultate : 
simplu feminin (sferturi de fi
nală): Ann Haydon (Anglia) — 
Lulu Gongora (Mexic) 6—1, 6—0; 
Julie Heldman (S.U.A.) — Olan
da Ramirez (Mexic) 6—3, 8—6; 
dublu feminin: Ann Haydon 
(Anglia), Francoise Durr (Fran
ța) — Alicia Subirtas, Lourdes 
Diaz (Mexic) 6—2, 6—0.

★
In sferturile de finală ale 

probei de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Neapole, Pietran- 
geli (Italia) l-a învins cu 6—4, 
4—6, 6—3 pe compatriotul său 
Bodo. Barret (Anglia) l-a eli
minat cu 6—3, 6—3 pe Di Maso

(Italia), iar 
pus cu 9—7, 6—2 de Medonos 
(Cehoslovacia).

*

Turneul internațional de te- 
nis rezervat jucătorilor profe
sioniști de la Sao Paulo a fost 
cîștigat de australianul Rod La
ver, care în finală a dispus cu 
8—6, 5—7, 6—4 de Pancho Gon
zales,

în partida 
3—4, Andres 
l-a învins cu 
Fred Stoile

Toci (Italia) a dis-

pentru locurile 
Gimeno (Spania) 
8—10, 6-4, 7-5 pe 
(Australia).

UN NOU SUCCES
AL ALEXANDREI NICOLAU

Belukad Z3 (Agerpres). — 
In runda a 10-a a turneului 
internațional de șah de la Bel
grad, Alexandra Nicolau (Ro
mânia) a învins-o pe șahista iu
goslavă Liubica Jivkovici, la 
mutarea 45. Manifestînd aceeași 
formă constant bună, lidera 
clasamentului, Nona Gaprindaș- 
vili, a înscris un punct la 
Konarkowska. Bine a jucat și 
Ala Kușnir, învingătoare in 
fața maghiarei Bilek în numai 
21 de mutări. Katia Iovanovici

a cîștigat la Radzikovska și 
Liliak la Markovici. Partidele 
Heemskerk — Asenova și Stad
ler - Rujica Iovanovici s-au 
întrerupt. In clasament conti
nuă să
(URSS) cu 8 puncte, urmată de, 
Nicolau (România) 7*/2 puncte,’ 
Kușnir
kovici (Iugoslavia), Liliak (Iu
goslavia), K. Iovanovici (Iugo
slavia) 6 Va puncte, R. Iovano
vici (Iugoslavia) 5 (1) puncte 
etc.

conducă Gaprindașvill

(URSS) 7 puncte, Mar-

FOTBAL PE GLOB
® S-a stabilit ca al treilea meci 

dintre formațiile Cardiff City 
și Torpedo Moscova, contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei Cupelor** la fotbal, să 
se desfășoare la Augsburg, în 
ziua de 3 aprilie.

® După cum s-a mai anunțat, 
în semifinalele „Cupei Cupe
lor" se vor întîlni formațiile 
Bayern Miinchen și A.C. Milan. 
Cele două echipe au căzut de 
acord ca primul joc să se dis
pute la 24 aprilie la Milano, 
iar returul la 1 mai la Mun
ch en.

* La Tel Aviv, în cadrul pre
liminariilor turneului olimpic 
la fotbal (zona asiatică), s-a 
disputat returul meciului Izraei 
- Ceylon. Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 4—0 (0—0). Pentru 
a obține calificarea în turneul 
final din Mexic, selecționata 
Izraelului urmează să partici
pe la un turneu, decisiv, îm
preună cu alte echipe asiatice, 
printre care Japonia și Ta- 
ilanda.

Dacă ar fi să acordăm un 
premiu și pentru cel mai util 
concurs de patinaj artistic, 
atunci acesta ar reveni cu si
guranță întrecerii organizate 
în aceste zile de secția de spe
cialitate a Școlii sportive nr. 
2 din București (antrenor t 
prof. N Gliga). Este un con
curs neobișnuit, fiindcă se a- 
dresează tuturor categoriilor 
de patinatori în cadrul celor 
mai simple figuri.

Concurenții au avut de exe
cutat primele 4 desene din 
codul I. S. U. (opt înainte în- 
afară, opt înainte înăuntru, 
opt înapoi în afară, opt îna
poi înăuntru), apoi săriturile 
simple Kadet și Flip, iar la 
urmă pirueta sus (pe un pi
cior). Și iată clasamentul, la 
fete, după primele 4 figuri i 
1. Doina Ghișerel (Șc. sp. 2) 
37,6 p ; 2. Cristina Formagiu 
(Șc. sp. 2) 37,6 p ; 3. Mariana 
Ionel (Șc. sp. 2) 33,8 p; 4.
Rodica Dîdă (I.C.F.) 31,5 p; 5. 
Doina Mitricică (Șc. sp. 2) 
28,9 p ; 6. Anca Tănase (Șc. 
sp. 2) 28,2 p ; 7. Elena Stan- 
ciu (Constr.) 25,4 p; 8. Mo
nica Saulea (Șc. sp. 2) 23,7 p.

Concursul continuă cu pro
ba săriturilor. Apoi intră în 
întrecere băieții.

Junioara Marina Vasiliu a realizat 
un nou record al țării

La interval de numai 24 ele 
ore, 'tînăra trăgătoare Marina 
Vasiliu (Dinamo), antrenată de 
Viorel Manciu, a reușit să rea
lizeze cel de al doilea record al 
țării la junioare, de data a- 
ceasta, în proba de armă stan
dard 3 x 20 f. Performanța a 
fost înregistrată, ieri, în cadrul 
concursului dotat cu „Cupa 
Primăverii**. în schimb, la pro
ba olimpică de pistol liber, re
zultatele sînt modeste.

Rezultate tehnice: armă
standard. 3 x 20 f. seniori: 1.
P. Sandor (Steaua) 575 p, 2. 1. 
Olărescu (Arhitectura) 568 p, 3. 
N. Rotaru (Steaua) 561 p, 4. T. 
Coldea (Steaua) 559 p, 5. T. Ciu- 
lu (Steaua) 558 p, 6. Mariana 
Antonescu (Arhitectura) 558 p, 
senioare: 1. Margareta Enache 
(Steaua) 556 p, 2. Aritina Bițică 
(Steaua) 555 p, 3. Rodica Hnat 
(Dinamo) 547 p, 4. Melania Po
pescu (I.C.F.) 543 p, 5. Mariana

Borcea (Dinamo) 542 p, 6. Au
relia Schaffer (Arhitectura) 
535 p, juniori; 1. M. Marin 
(Metalul) 557 p, 2. V. Olteanu 
(Metalul) 547 p, 3. P. Soporea- 
nu (Arhitectura) 545 p, junioa
re : 1. Marina Vasiliu (Dinamc) 
558 p — nou record republican 
(v. r. 556 p, Marina Vasiliu), 
2. Anișoara Petrache (Olimpia) 
548 p, 3. Magda Borcea (Arhi
tectura) 528 p, pistol liber 60 f. 
seniori: 1. N. Bratu (Construc
ții) 542 p, 2. V. Manciu (Dina
mo) 540 p, 3. M. Dumitriu 
(Steaua) 540 . p, 4. I. Pieptea 
(Olimpia) 539 p, 5. L. Giușcă 
(Construcții) 539 p, 6. V. Ata- 
nasiu (Steaua) 536 p, juniori: 
1. N. Ciotloș (Steaua) 519 p, 2. 
G. lordache (Dinamo) 513 p, 3. 
P. Buzatu (Steaua) 507 p.

Astăzi, în ultima zi a com
petiției, se vor disputa urmă
toarele probe : de la ora 9 : 
pistol sport 30-1-30 f. juniori și 
armă sport 3 x 20 f. seniori, se
nioare, juniori, junioare (poli
gonul Dinamo) : de la aceeași 
oră, pe poligonul Tunari va 
avea loc proba de pistol cali
bru mare 30-J-30 f. seniori.

PAUL GORETI — coresp.

Triplul campion olimpic de la Grenoble, francezul Jean Claude 
Killy, a fost nevoit să se încline din nou in fața lui Gerhard Nenning. 
Austriacul a obținut primul loc în proba de coborîre din cadru) con
cursului desfășurat la Sun Valley (în S.U.A.). Iată-1 pe Nenning în 
slalomul de la Aspen.

Echipa de rughy a Franței neînvinsă 
in „Turneul celor 5 națiuni"

CARDIFF, 23. — 65.000 de spectatori au asistat în tribu
nele stadionului „Arms Park**, pe o ploaie torențială, Ia ulti
mul meci din cadrul Turneului celor 5 națiuni, la rugbyl S-au 
întîlnit echipele Franței și Țării Galilor, într-un joc care 
avea să confirme excelenta formă în care se află XV-le fran
cez, învingător cu 14—9 (3—9). Astfel, echipa Franței termină 
pe primul loc, neînvinsă, stabilind o performanță fără pre
cedent în istoria competiției.

Iată ordinea clasamentului final: 1. Franța 8 p ; 2. Irlanda 
5 p ; 3. Anglia 4 p ; 4. Țara Galilor 3 p ; 5. Scoția 0 p.

GERHARD NENNING DIN NOU ÎNAINTEA 
LUI JEAN-CLAUDE KILLY

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— Pe pîrtiile de la Sun Valley 
(Idaho) a început concursul in
ternațional de schi cunoscut 
sub numele de Meciul celor 
cinci națiuni (campionat mon
dial neoficial al schiului alpin). 
Proba de coborîre bărbați a 
fost cîștigată de austriacul Ger
hard Nenning, care a realizat, 
pe o pîrtie în lungime de 3 200 
m. timpul de 2:02,81. Pe locu
rile următoare s-au clasat Jean 
Claude Killy 2:03,16, Karl 
Schranz (Austria) 2:03.40, Geor
ges Mauduit (Franța) 2:03,59, 
Kurt Schneider (Elveția) 2:04,31 
etc.

La feminin, canadaanca Nalncy 
Greene a confirmat din nou că 
anul acesta este cea mai bună 
schioară din lume, cîștigind 
detașat cu timpul de 1:43,67, 
pe o pîrtie de 2 400 m. In urma 
ei s-au clasat Isabelle Mir 
(Franța) 1:46,64, Olga Pali (Aus

tria) 1:46,71. Marielle Goitschel 
a ocupat locul 7, cu timpul de 
1:48,90. După desfășurarea a- 
cestor două probe conduce Aus
tria cu 86 puncte, urmată de 
Franța 69 puncte, Elveția 51 
puncte. Canada și S.U.A. — 32 
puncte.

★
La Holmenkollen (Norvegia) 

au început întrecerile concursu
lui internațional de schi (pro
be alpine) dotat cu „Cupa Po
lară". In prima zi a concursu
lui s-au desfășurat probele de 
coborîre. La masculin, victoria 
a revenit sportivului italian 
Ivo Malknecht cronometrat eu 
timpul de 1:30,7.

Proba feminină, desfășurată 
pe o pîrtie în lungime de 1800 
m cu o diferență de nivel de 
550 m, s-a încheiat cu victoria 
schioarei franceze Michele Ja- 
cot cronometrată cu 1:30,03.
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