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A XIX-a EDIȚIE A
JOCURILOR OLIMPICE-

ZIUA I

genului. Tribune 
însumînd mult

Există, prin tradiție, un 
fast al ceremoniilor de 
deschidere. Jocurile O- 

limpice îl cunosc de milenii 
dar — parcă — în epoca lor 
de istorie modernă momentul 
a căpătat și el un caracter 
competitiv încercîndu-se de 
la o ediție la alta să se în
treacă tot ceea ce a fost rea
lizat mai înainte.

Din acest punct de vede
re uvertura celei de-a XI X-a 
ediții a J.O., desfășurată pe 
marele stadion din cetatea 
universitară a întrunit toate 
atributele 
arhipline,
peste cifra oficială de 80 000 
de spectatori, cit este în mod 
normal capacitatea sa, trom- 
peți, fanfare, feerie de cu
lori, baloane, mii de porum
bei și âtîtea altele, întregul 
cortegiu de mijloace emoțio
nale, vizuale și auditive, care 
însoțește un asemenea mo
ment.

Dar Olimpiada este mă- 
"■eață și magnifică prin ea 
însăși, prin semnificațiile ei, 
prin ideile pe care le propul
sează, cucerind conștiințele, 
mereu victorioase in lupta 
grea cu distanțele, prejude
cățile, concepțiile, credințele.

Organizatorii mexicani și-au 
pus în joc întregul lor or-

goliu și toată măiestria or
ganizatorică pentru a da de 
la început acestei a XI X-a 
ediții a Jocurilor Olimpice 
fastul meritat. Și au reușit 
cu prisosință. Deschiderea a 
fost intr-adevăr emoționantă.

...Deasupra înaltului pla
tou pe care se află capitala, 
Ciudad de Mexico, a cobori t 
sîmbătă de dimineață un 
timp înnourat, cu rare ilumi
nări. Temperatura este des
tul de răcoroasă. Pătrundem 
pe stadion. De jur-împreju- 
rul său flutură drapelele ță
rilor participante.

Cu două ore înainte de în
ceperea ceremoniei, __
chiar mai devreme, spectato
rii încep să-și ia 
locurile în tribune. Deși toa
te sînt numerotate...

Pe peluza stadionului și pe 
pistă, mai multe sute de fe
tițe, îmbrăcate în rochițe 
albe, roșii, verzi, galbene și 
negre, simbolizînd culorile 
olimpice și înfrățirea raselor 
sub stema olimpismului, exe
cută dansuri și cântece, com- 
punînd un pitoresc spectacol 
preliminar. După evoluția 
lor, divertismentul spectato
rilor timpurii este asigurat de 
o fanfară din insulele Baha
mas. Acesteia îi succede o 
parte a delegației italiene,

dacă nu

grijulii O premieră a celei de-a XIX-a ediții a J. O. Pentru întâia oară flacăra olimpică esteadusă pe stadion de o sportivă. Enriqueta Basilio urcă cele 90 de trepte spre 
marea cupă de metal în care va aprinde flacăra sacră a Jocurilor Olimpice. Telefoto ; A. P.—AGERPRES»

participantă la Olimpiada 
culturală, constituită din cî- 
teva duzini de heralzi, în 
costume medievale, fluturînd 
in cadență, aruncînd și prin- 
zînd din aer. cu o uimitoare 
dexteritate, stindardele viu 
colorate ale provinciei penin
sulare, Arezzo.

Cu puțin timp înaintea 
începerii ceremoniei, stadio
nul a devenit neîncăpător. In 
tribuna ojicială iau loc, în 
sunetele imnului național al 
țării gazdă, președintele Re-

(Continuare în pag. a 4-a)
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LA CICLISM

Dacă vei sta de vorbă cu 
orice mexican și-l vei întreba 
care este sportul său favorit din 
programul olimpic, în proporție 
de 90 la sută vei primi 
puns invariabil : fotbal 
Acum, însă, înaintea 
turnee ți se răspunde 
neul de box este pe
plan, pentru că el se desfășoară 
în capitala țării și reunește 
încă din primele gale pe așii 
artei pugilistice, în timp ce fot
balul are deocamdată mai 
multe reședințe, în cadrul gru
pelor eliminatorii. De aceea, 
rîndurile de mai jos sînt dedl-

Smll Rusu va avea o sarcină 
dificilă in proba de urmărire in
dividuală, pentru că cine vrea 
să ajungă in sferturi de finală va 
trebui să parcurgă 4 km sub 
4:45. Printre favorițl se află cam
pionul olimpic Jiri Daler (Ceho
slovacia) — campionul olimpic de 
la Tokio, vest-germanul Ruppert 
Kratzer (mai ales după acel ex
celent 4:40,24 — realizat aici la 
6 octombrie), italianul Lorenzo 
Bosisio (dacă nu-1 va fl preferat, 
,n ultima clipă, Cipriano Che- 
: ello — cel care cu trei zile în 
urmă a stabilit fenomenalul 
4:39,04 f), Idolul mexicanilor, Ra- 
dam.es Trevino, columbianul Mar
tin Rodriguez, danezul M. Frey 
și Heintz Richter (R.D.G.). Soarta 
ciclistului român nu va fi mai 
ușoară nici 24 ore după încheie
rea curselor \pe pista de lemn, 
cînd incepe proba individuală pe 
șosea. Circuitul de 49 km, 
va fi parcurs de patru ori, 
zintă importante denivelări, 
ales în dreptul clubului de 
Bella Vista, ceea ce lasă loc . 
supunerii că este exclusă o so
sire în bloc, ca la Tokio. Se cre
de că cel mult zece alergători 
vor fi în stare să se detașeze, 
dar s-ar putea să existe și sosiri 
solitare. Orice pronostic, în aceas
tă situație, este hazardat. In 
schimb, pentru cursa pe echipe 
contra cronometru pe 100 km, cu 
care debutează probele cicliste pe 
autostrada Mexico-Queretaro, fra
ții suedezi Petersson (Gosta — 27 
de ani, Sture — 26, Erik — 24 
și Thomas — 21), campioni mon
diali în 1967, la Heerlen (Olanda), 
s-au instalat ca lavorlți indiscu
tabili. De curînd, în Suedia, ei 
au realizat un timp incredibil : 
lb57:03,2 (medie orară 51,300 km), 
performanță neatinsă pină la 
acea dată I Outsider! sînt specia
liștii probei : italienii (Marcelii și 
Riga to), spaniolii (Jose Gomez șl 
Jesus Oehoterena), echipele RDG, 
U.R.S.S., Poloniei șl Danemarcei, 
apoi mexicanii șl uruguayenll, re
prezentanți de frunte al ciclismu
lui latino-american.

Pe velodromul „Augustin Mel-

gar" nu există nici o îndoială că 
recordurile vor fi pulverizate. La 
viteză, un favorit net, francezul 
Daniel Morelon, actualul campion 
mondial, (cu un final extraordi
nar pe ultimii 20 de metri), talo- 
nat de italienii Dino Verzini și 
Giordano Turrini, sovieticul Omar 
Phakadze, olandezii Jan Janssen 
și Leyn Loevesyn, belgienii și bri
tanicii. Proba de 1000 m cu start 
de pe loc cunoaște mulți postu- 
lanți cu șanse sensibil egale. Cam
pionul mondial danezul Fredborg 
va suporta asaltul francezului 
Pierre Trentin, al polonezului Ja-

nusz Kierkowski. al recordmanu
lui mondial italianul Gianni Sar
tori (1:04,61, în octombrie 1957, la 
Ciudad de Mexico), al lui Gibson 
(Trinidad), Alex Agapov (U.R.S.S.) 
șl Juan Pitero (Argentina). Lotul 
restrins de participant! la tandem 
ușurează sarcina cuplului Italian 
Borghetti — Gorini, amenințat 
doar de perechea belgiană Goens 
— van Lancker. Proba de urmă
rire pe echipe va reuni probabil, 
din nou, în semifinale, candidații 
obișnuițf de la campionatele mon
diale : Italia, U.R.S.S., R.F.G.,
Olanda.

© Intr-un meci de antrena
ment la polo pe apă, selecțio
nata olimpică a Ungariei a dis
pus cu 10—2 de cea a Ja
poniei.

AZI ÎN DIVIZIA A

DE FOTBAL:
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MISTERE U
Progresul extraordinar înre

gistrat in ultimii ani în lumea 
padelelor și a pagaielor a dus la 
incredibila situație ca în preaj
ma Jocurilor Olimpice majori
tatea delegațiilor cu candidați 
la titluri să nu-și poată de
semna cu fermitate participanții. 
Este verosimilă și posibilitatea 
ca mulți antrenori să încerce 
să-și ascundă pînă în ultima 
clipă opțiunile. Ziariștii străini 
aflați la Xochimilco care au 
încercat să afle de la antreno
rul român Radu Huțan dacă tî- 
nărul, de 19 ani, Patzaichin va 
participa Ia proba de canoe 1 
sau de canoe 2 nu au primit ca 
răspuns decît un semn îndoelnie 
din umeri. S-a remarcat, de 
asemenea, aici că membrii echi
pajului campion mondial și eu
ropean, Vernescu-Sciotnic, sînt 
puși să facă piste de control 
cînd unul cînd celălalt la con
ducere. Aceeași tactică a fost

CAIAC-CANOE
observată și la cuplul maghiar 
de canoe. Canoiștii de simplu 
Tamas Wichmann și Tibor 
Tatay trag alături probe de 
control. Nici în componența 
caiacului sovietic de 4, campion 
olimpic în 1964, nu se poate 
stabili o ordine precisă prin 
observații de pe mal. Se pare 
că ucraineanul Alexandr Sapo- 
renko, în vîrstă de 22 de ani, 
campion mondial și olimpic la 
simplu, își va încerca forțele 
și în proba de dublu. Despre 
elita caiacului suedez (Peter- 
sson. Andersson, Utteberg) nu 
se știe maj nimic întrucît în 
acest sezon ei au ocolit toate 
întrecerile internaționale, în 
afara țării lor, iar la ora ac
tuală se află încă în Maroc. 
Despre această prezență în 
nordul Africii, antrenorul ma
ghiar Istvan Granek a declarat- 
„Ce caută ei acolo e un adevă
rat mister..."

• Se spune că săritorul in 
lungime, americanul de culoare 
Bob Beamon, dorește cu ardoare 
o medalie de aur, întrucît a- 
ceasta i-ar permite să obțină un 
angajament mai avantajos ca 
jucător profesionist de baschet.

@ Doar 11 din cei 33 cam
pioni olimpici de atletism de la 
Tokio își vor apăra titlul la ac
iuata ediție a J.O. Printre ei se 
află Mihaela Peneș, Karin 
Balzer, Romuald Klim, Lynn 
Davies, Bikila Abebe.

9 Scrimera Janice Lee Po
mary a fost portdrapelul dele
gației S.U.A. la ceremonia de 
deschidere. Romary are 40 de 
ani și participă pentru a 6-a 
oară la J.O. fără să fi putut ob
ține vreodată mai mult decît 
locul IV.

® In cercurile gazetărești 
din Mexico se dau ca favmAti 
principali la polo pe apă Iu
goslavia, Ungaria și Italia.

9 Cei mai tineri participant! 
la concursul masculin de gim
nastică sînt. americanul Steve 
Hug (17 ani) și elvețianul Pe
ter Rohner (18 ani).
• Cei mai înalți jucători a* 

echipei olimpice de baschet a 
U.R.S.S. sînt pivoții Kovalenko

la București: DiNAMO- 
FARUL pe stadionul Di
namo, de la ora 15,30 ;

la Oradea : CRISUL- 
F.C. ARGEȘ;

la Craiova : UNIVER- 
SÎTATEA-DÎNAMO BA- 
CAU ;

la Arad : VAGONUL-, 
STEAUA ;

la Petroșani : JIUL- 
A.S.A. ;

la Ploiești : PETROLUL- 
„U" CLUJ;

la Iasi: POLITEHNICA- 
RAPID ;'

tntr-o poziție caracteristică, 
Oaldă cîștigă duelul pen

tru balon cu Bacoș.

Foto :
Aurel NEAGU

CITIȚI IN PAGINA A
II-A CRONICA MECIULUI | 
DE IERI, PROGRESUL — I
U.T.A. : 2— 2 (0—0).

și Andreev. Ei măsoară 2,16 și. 
respectiv, 2,19 m.

® In comitetul executiv al 
C.l O., f rancezul Jean de Beau
mont a luat locul italianului 
Giorgio di Ștefani, iar olande
zul Hermann van Karnebeek a 
ocupat locul lăsat liber de lor
dul Killanin.

® Comitetul Internațional 
Olimpic a ales cinci noi mem
bri: Hamangku Buwono (Indo
nezia), Henry Rakotobe (Repu
blica Malgașă), Augustin Car
los Arroyo Yerovi (Ecuador). 
Jose Bera Casa (Venezuela) și 
dr. Abdel Halim Mohamed 
(Sudan).

cate exclusiv sportului cu mă
nuși.

Pentru a ilustra popularita
tea sa, vom începe prin a spune 
că toate biletele au fost vîndute 
la principalele reuniuni șl asta 
în ciuda faptului că prețul lor 
(chiar și al celor în abona
ment) este destul de piperat. 
Dar atunci cînd este vorba de 
pasiunea sa, mexicanul nu face 
economii... Majoritatea biletelor 
au fost cumpărate de gazde, 
spre deosebire de alte sporturi 
(hochei pe iarbă) unde afluen
ța turiștilor de peste hotare 
este mai mare. „Arena Me
xico" cu o capacitate de aproa
pe 15 000 de locuri găzduiește 
cel mai mare turneu din isto
ria boxului Pugiliști din 70 de 
țări își măsoară forțele în luptă 
pentru cele 11 titluri olimpice. 
Pare totuși paradoxal că din 
aceste țări numai 6 au venit cu 
echipe complete. Acest lucru se 
explică. în primul rînd, prin 
faptul că marea majoritate a 
țărilor și-au trimis la Ciudad 
de Mexico numai pe cei mai 
buni reprezentanți, pe aceia 

"'care au cea mai mare șansă 
pentru a ocupa un loc cit mai 
bun. Cele șase țări cu echipe 
complete sînt U.R.S.S., S.U.A.. 
Mexic, Cuba, Italia și Polonia.

Acum pregătirile au luat 
sfîrșit. Majoritatea loturilor nu

s-au mai antrenat în splendidele 
săli din satul olimpic unde 
căldura a fost de-a dreptul su
focantă ci In răcoroasa sală 
(evident, cu aer condiționat), de 
la „Arena Mexico" unde se v» 
desfășura turneul.

Specialiștii discută cu ar
doare șansele fiecărui concu
rent. Se apreciază, de exem
plu, că, la categoriile mici, me
xicanii stnt foarte periculoși • 
Morales, Delgado, Cervantes, 
Roldan și Duran sînt nume de 
boxeri pe care le rostește fie
care mexican cînd este vorba 
de favoriti. La categoriile mai
mări, lupta este . .deschisă,, can-
didați fiind polonezii, sovieticii, 
americanii — noi sperăm să 
aibă și românii un cuvînt de 
spus, ca șl Ia categoriile mal 
mici de altfel. Intr-o convorbire 
cu renumitul antrenor polonez 
Feliks Stamm (67 de ani) pre
zent acum la a 7-a Olimpiadă, 
acesta ne-a declarat că Ia un 
asemenea turneu orice surpriză 
este posibilă. Chiar și boxerii 
africani, care sînt încă foarte 
fragili și lipsiți de experiență 
pot răsturna calculele hîrtiei a 
„Totul depinde de felul în care 
arbitrii își vor face datoria" a 
declarat antrenorul polonezilor.

Să așteptăm, deci, primul 
sunet de gong, care va fi au
zit duminică la ora prînzului.

| ORA ATLETISMULUI
Aprinsă în Olympia, fla

căra sacră a întrecerilor 
sportive dedicate prieteniei 
și păcii, a trecut Oceanul 
iegînd peste milenii civili
zațiile mărilor calde în 
care se avînta Peloponezul,

cu cele ale platoului mexican îmbrățișat de 
munții Sierra Madre și de apele a două 
oceane.

Trompeții au vestit ceremonios ceea ce 
salvele de tun au subliniat cu vigoare, po
rumbeii cu nevinovăție iar asistența cu en
tuziasm clocotitor : deschiderea celei de a 
XIX-a Olimpiade moderne.

Din acest moment trăsătura sărbătoreas
că a evenimentului de aici va deveni tra
valiu, ambiție încordată, dispută acerbă, 
într-un cuvînt : competiție sportivă. Și cînd 
se vorbește despre sport și Olimpiadă, 
între o noțiune și cealaltă se așază un 
necontestat semn de egalitate, căruia îi 
spunem atletism. Aceasta este disciplina 
nr. 1 a oricăror J. O. și cu toate că sub
scriem deschis la diversificarea programe
lor olimpice, nu putem neglija adevărul 
fundamental, sub raport sportiv, al Jocu
rilor.

In cei 2 744 de ani care separă ziua de 
azi de cea a începuturilor veneratei com
petiții, două mărturii înlănțuite au străbă
tut timpul ajungînd pînă la noi pentru a 
ne convinge despre trecutul glorios al 
sportului : atletismul și arta. Una inspi- 
rîndo pe alta, într-un perfect echilibru. 
Doritorul — cel care poartă sulița — și 
Corebos, din Elida — care se dovedise cel 
mai sprinten om al timpului său pe lun
gimea unui stadiu, ca și odele triumfale 
ale lui Pindar si Sunonide, ne vorbesc în 
felul lor despre atletism. Despre acest 
sport multiplu, inctuzînd deprinderile cele 
mai firești ale omului : alergarea, săritura 
și aruncarea ; universal în simplitatea lui 
și care-l opune pe om naturii așa cum este 
el. Bineînțeles, cu ceea ce imaginația aces
tuia din urmă a știut să creeze pentru a 
îmbogăți domeniul primar al propriilor

sale calități. Pentru că azi, spre deose
bire de antichitate, atletul nu se mai rezu
mă la simplele confruntări cu distanțele și 
spațiul în timp, ci !e-a combinat, creînd 
cursele cu obstacole, săriturile complexe,, 
diverse genuri de aruncări. în foaie intră 
însă, într-un coeficient maior cele îrei ele
mente de bază cu care natura l-a înzestrat 
pentru a putea trăi.

Cine participă la Olimpiadă, o face în 
primul rînd pentru atletism, iar acesta, la 
rîndul lui, răsplătește cel mai abundent cu 
aur, argint și bronz pe învingătorii Jocu
rilor. De aceea, fără îndoială, tuturor chior 
înscriși la J.O. li se spune, indiferent de 
disciplina practicată, afleti. De aceea, de
sigur, atletii și-au dat numele lor Jocurilor 
pe care le-au onorat. Olimpiadele s-au 
numit: Nurmi, Owens, Zafopek.

Atletismul este un venerabil amfitrion Ic 
a cărui masă își găsesc locul tot felul de 
oaspeți.

Acum el reunește peste 1 000 de sportivi 
si sportive, trăind două dintre marile sale 
experiențe : altitudinea și tartanul. Și una 
si cealaltă favorizează valoarea perfor
mantei — înălțimea doar la probele scurte, 
'artanul la toate celelalte.

în această conjunctură se cere amplasat 
atletismul care, începînd de azi și pînă la 
20 octombrie inclusiv, va deține capul de 
afiș al Jocurilor Olimpice, cu toată setecta 
concurență pe care i-ar putea-o face cele
lalte discipline sportive înscrise pe agenda 
noii ediții a J.O.

Cei aleși să ne reprezinte culorile tării 
(în majoritate atlete) sînt doar cîtiva, se
lecționați după criterii riguroase, dacă iu 
chiar zgîrcite. Ei pătrund cei dinții în are
na celei de a XIX-a Olimpiade în care 
gloria îi așteaptă nepărtinitoare ca și pe 
toți ceilalți parficipanfi. Urmărindu-i cu O 
atenție pasionată și ușor temătoare, cu o 
căldură mereu încinsă de dorințe, le urăm 
succes I

Emanuel VALERIU

Ciudad de Mexico, 12 octombrie.
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rinescu și Belgea, respectiv 
Zaharescu și Pandrea. Au con
dus bine M. Zielinschi și Gh. 
lonescu.

spojftual

AVANPREMIERA IN DIVIZIA A
Elita voleiului feminin și-a 

început confruntările într-o 
nouă ediție a campionatului 
național. Avanpremiera eta
pei inaugurale s-a consumat 
aseară, în sala Floreasca, 
unde s-au întîlnit echipele 
bucureștene Rapid cu C.P.B. 
și I.E.F.S. cu Medicina. Me
ciurile, desfășurate în anoni
mat (programare neinspira
tă), nu ne-au oferit lucruri 
deosebite, acum la început de 
campionat. Primul, Rapid— 
C.P.B., a avut un senator de 

. drept — feroviarele — care 
s-au „distrat" trei sferturi de 
oră în compania voleibaliste
lor de la C.P.B,, de nerecu
noscut— deși, . în mare, cu. 
garnitura de anul trecut. Ne
număratele greșeli la toate 
capitolele — se pare că poli- 
grafele nu s-au scuturat încă 
de amorțeala vacanței—le-au 
adus o înfrîngere severă, dar 
meritată. Scor : 3—0 (5, 4,6) 
pentru Rapid. Bun arbitrajul 
cuplului N. lonescu — C. Ar- 
mășescu.

Cel de al doilea joc, 
I.E.F.S.—Medicina, de la care 
nu așteptam prea mult, a 
fost totuși mai interesant, pe 
de o parte datorită echilibru
lui valoric dintre cele două 
formații, pe de alta datorită 
fazelor mai închegate și mai 
spectaculoase create de am
bele părți. Au cîștigat volei
balistele de la I.E.F.S., ca 
urmare a unei mai bune 
pregătiri fizice, cu 3—2 (—4, 
7, 7, —3, 9). Remarcate : Ma-

A. BREBEANU

Florescu (Rapid) „pune" mingea pe lingă blocajul poligrațe
lor lonescu și Vlădeanu. Fază din meciul Rapid—C.P.B.

Foto : TH. ROIBU

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
Temperatura destul de scă

zută, ploaia și calitatea neco
respunzătoare a pistei stadio
nului „23 August", nu au oferit 
atleților prilejul realizării u- 
nor rezultate deosebite. Totuși, 
in prima zi a întîlnirilor din 
cadrul etapei a III-a a campio
natului pe echipe au putut fi 
văzute cîteva lucruri Intere
sante : victoria detașată a lui 
Emil Tobias la 400 m, debutul

UN MECI Al RATA»
Conduse în min. 8 cu 16—4 

și în min. 11 cu 18—6, bas
chetbalistele de la I.E.F.S. au 
reușit ieri seară, în etapa a 
Il-a a turneului final al „Cu
pei României", să refacă han
dicapul, din min. 22 să ia 
conducerea și să cîștige pînă 
la sfîrșit destul de clar. Cri- 
șul Oradea, după un început 
mai mult decît promițător, nu 
a mai reușit să înscrie din 
min. 11 decît 13 puncte (!). In 
general, însă, trebuie sipus că 
ambele formații au ratat e- 
xasperant, chiar și de sub 
coș, din ocazii extrem de

juniorului Ion Dima la 3000 m 
obstacole, maniera in care și-a 
susținut Gheorghe Ungupeanu 
cursa solitară la 1500 m, evo
luția Argentinei Menis la disc, 
dintr-un cerc în care pur și 
simplu se... patina. (Nu se pu
teau găsi niște acoperitoare din 
tablă?). De subliniat, de ase
menea, surprizele de la înălți
me și suliță, probe cîștigate de 
ieșeanul Petre Stănășel (din

clare. Scor final : 41—31
(18—21) pentru I.E.F.S.

In deschidere, campioana 
de senioare a României, Po
litehnica București, a dispus 
cu 83—46 (43—23) de junioa
rele de la Viitorul Dorohoi, 
promovate în acest an 
divizia A.

Astăzi dimineață, în 
Floreasca, Politehnica
I.E.F.S. ambele neînvinse^ se 
întîlnesc în meciul care va 
decide cîștigătoarea trofeului, 
iar Viitorul și Crișul vor lup
ta pentru locul trei.

în

sala
Și

categoria B !) și, respectiv, de 
timișoreanul Dimitrie 
in dauna favoriților 
teni.

Iată acum cîteva 
din prima zi : BARBAȚI — 
100 m : Gh. Zamfirescu (Steaua) 
10,7, N. Perța (Steaua) 10,8 ; 
400 m : E. Tobias (Timiș) 48,4, 
V. Mihăescu (Rapid) 49,2 ; 1500 
m: Gh. Ungureanu (Dinamo) 
3:52,4, - I. Rusnac (Steaua) 
3:58,0 ; 110 mg : N. Perța 15,0; 
3000 m obstacole : I. Dima (Me
talul) 9:15,4, I. Rusnac 9:18,6; 
10 km marș : N. Maxim (Dina
mo) 46:58,0, V. Farcaș (Metalul) 
47:20,2 ; 4x100 m : Dinamo 42,2; 
triplu : V. Dumitrescu (Dinamo) 
15,48, M. Zahația (Rapid) 15,39; 
înălțime; P. Stănășel (Iași) 
1,90, C. Semen (Rapid), Al. 
Spiridon (Dinamo) 1,86 ; suliță : 
D. Marian (Timiș) 65,44, T. Peca 
(Dinamo) 60,32 ; greutate : Ad. 
Gagea (Dinamo) 16,72 ; FEMEI 
— 100 m: M. Goth (Metalul) 
12,0, A. Petrescu (Steaua) 12,2 ;

. 400 m: D. Bădescu (Rapid) 
57,0, C. Berna (Metalul) 58,3, 
M. Lincă (Metalul) 58,6 ; lun
gime : M. Pândele (Metalul) 
5,81 : disc : A. Menis (Dinamo) 
51,40, Șt. Lesenciuc (Dinamo) 
47,94.

întrecerile continuă astăzi de 
la ora 9.

Marian, 
bucureș-

rezultate

z-x

Nr. 333 (5767)

In cea de a doua zi a fina
lelor la probele individuale 
de seniori și junioare, .Ion 
Micoroiu și Maria Florieel, 
au obținut rezultate excelen
te, cîștigînd totodată și titlu
rile de campioni pe 1968. T. 
Micoroiu a stabilit la clasica

probă de 200 lovituri mixte 
un nou record național cu 
1013 p d (v.r. 1011), iar Maria 
Florieel (la 100 lovituri mixte) 
a totalizat 444 p d, cel mai 
bun rezultat al finalelor.

Rezultate tehnice: seniori 
(2 X 200 Iov, mixte) 1. ION 
MICOROIU (Olimpia Reșița) 
1947 p d (934 în manșa I și 
1013 în manșa a Il-a) cam
pion național pe 1968, 2. P. 
Purje (Flacăra Cîmpina) 1855 
p d, 3. Al. Vrînceanu (Rapid 
București) 1798 p d, 4. C. Ra
dulescu (Olimpia Reșița) 1789 
p d, 5. I. Popescu (Construc
torul București) 1780 p d. Ju
nioare (2 X 100 Iov. mixte) i 
1. MARIA FLORICEL (Voin
ța Craiova) 825 p d (392X444) 
— campioană națională pe 
1968, 2. Ana Marcu (Gloria 
București) 810 p d, 3. Maria 
Bordei (Gloria București) 786 
p d, 4. Voichița Babuțiu 
(U.T.A.) 776 p d, 5. Anica Do- 
bre (Prahova) 774 p d.

Azi dimineață are loc ulti
ma probă, perechi seniori. 
(T. R.).

dimineața se des.

„CUPA DE TOAMNA»
LA CICLOCROS

Progresul — U.T.A. 2—2 
(0—0). Stadionul Republicii, 
timp frumos, teren alunecos, 
spectatori : 8 000. Au marcat : 
Oaidă (min. 47 și 83) pentru 
Progresul și Șchiopu (min. 
51) șl Domide (min. 53) pen
tru U.T.A.

PROGRESUL :
V. Popescu 
Grama 7, 
6, Neacșu 
lonescu 6 
7), Matei 
lungă 7.

U.T.A. :

Manta 7 —
5, Măndoiu 6, 

Ad. Constantineșcu
7, Șoangher 8, R. 
(min. 64 Mocanu

6, Oaidă 7, Țară-

Gornea 8 — Bi
rău 5, Bacoș 7, Pojoni 7, Bro
șovschi 7. petescu 5, Lereter 
7, Șchiopu 7 (min. 78 Moț), 
Axente 7, Domide 8, Moț 6 
(min. 78 Fl. Dumitrescu).

Arbitrul Nicolae Cursaru 
(Ploiești) ... fără stele. La 
linie : Teodor Leca (Brăila) 
și Vasiie Liga “(Galați).

Meci pasionant, desfășurat 
într-o ambianță plăcută, pe 
un soare primăvăratec, de 
loc previzibil cu o oră îna
inte. Liderul a început iute 
dialogul lui cu Progresul, 
dar replica la fel de rapidă 
a „bancarilor" s-a distins 
prin vigoare și claritate. In
tr-un singur minut (2), Țară
lungă i-a lansat pe Oaidă 
și Șoangher pe culoarul pă
răsit de Birău și puțin a 
lipsit să asistăm, din start, la 
deschiderea scorului. Apoi,

IN ROLUL PRINCIPAL... ARBITRUL
Progresul a trecut la o ofen
sivă pe ambele flancuri, o- 
bligîndu-i pe Bacos și Pojoni 
să-și mărească raza de acțiu
ne, dublînd și acoperind cînd 
pe Birău, cînd pe Broșovschi, 
ultimul oricum mai stăpîn pe 
el, mai lucid. In min. 8, gaz
dele și-au trecut la activ al 
8-lea corner, dar o ocazie mai 
clară de gol se va ivi abia 
în min. 24. Inspirat și activ, 
Radu lonescu a centrat peri
culos de pe aripa dreaptă, 
Birău a interceptat cu difi
cultate deviind balonul spre... 
Oaidă, care, pare-se uluit, a 
semi-luftat, din apropiere. In 
tot acest timp, U.T.A. a fost 
conștrînsă la defensivă, dar 
cînd a avut posibilitatea a 
ieșit din strînsoare cu pase 

. scurte, la firul ierbii, pînă în 
apropierea „16“-lui advers, 
unde- atacul, insuficient spri
jinit, n-a „legat" mai nimic. 
Abia în minutul 30, Moț a 
șutat ceva mai periculos din 
colțul careului mare, dar lui 
Șchiopu (care a urmărit tra- 

. iectoria mingii) i-a lipsit o 
fracțiune de secundă pentru

a împinge balonul în poarta 
goală. Ultimul sfert al repri
zei a furnizat un joc mai e- 
chilibrat, dar fără acele faze 
de poartă care fac deliciul 
tribunelor.

Și, ceea ce n-a reușit o... 
repriză întreagă s-a petrecut 
în numai 8 minute de la re
luare, cînd s-au înscris trei

goluri. Mai întîi a marcat 
Oaidă, în min. 47, transfor- 
mînd un 11 m care... n-a 
fost : Șoangher a pătruns în 
careu, din contactul regula
mentar cu Birău s-a deze
chilibrat (mai mult din cauza 
terenului alunecos), strădu- 
indu-se să cadă spectaculos. 
Arbitrul N. Cursaru a ezitat

cîteva clipe, apoi s-a îndrep
tat hotărît spre punctul fati
dic. Patru minute mai tîrziu, 
U.T.A. a egalat : servit de 
un coechipier, Șchiopu a șu
tat sec de la marginea careu
lui de 16 m; mingea expe
diată pe jos spre colțul lung 
a lovit bara la rădăcină, în 
interior, ricoșînd în plasă.

Agenda vînâtorului
și pescarului sportiv
în această lună amatorii de 

succese cinegetice au ocazia să 
vîneze mistreți, prepelițe, cîrs- 
teî, sitari, porumbei sălbatici, 
turturele, cocori, gîște și rațe 
sălbatice, precum și alt vînat 
de baltă. De asemenea, pot fi 
împușcați toți dăunătorii cu păr

și pene, cu excepția celor ocro
tiți de lege. Totodată, este per
misă vînătoarea — cu autori
zație specială — a cerbilor car
patini, a cerbilor lopătari, a 
căpriorilor, a țapilor de capră 
neagră și a urșilor carnivori.

Simultan cu efectuarea aces
tor partide de vînătoare încep 
și pregătirile pentru combate
rea răpitorilor și a dăunătorilor 
vînatului pe timpul iernii. Pa
ralel se vor face și sondaje în 

sezonului

iliHt

■ Ț; JT

IX?

Poletti, portarul lui Estudiantes plonjează cu întârziere după balonul expediat în poartă 
Georges Best. Arbitrul Marino nu a acordat sol pe motiv că a fost ofsaid.

ÎNAINTEA REVANȘEI

MANCHESTER UNITED Șl ESTUDIANTES
sînt la fel de optimiste

de

După două minute, Axente a 
centrat înapoi lui Domide, 
care a trimis, fără preluare, 
tot în colțul lung, făcînd ino
portună intervenția lui Man
ta. La 2—1, capricioasa 
U.T.A. și-a regăsit iar bucu
ria de a juca, 
sfert de oră un 
gustat de public, 
la un „tackling" 
Grama asupra 
în suprafața de pedeapsă, ar
bitrul a greșit din nou 
cordînd lovitură de la 11 m. 
Petescu va executa însă de
fectuos (a fentat larg, apoi 
a ezitat), trimițînd balonul 
spre mijlocul porții unde se 
afla Manta. La 3—1 meciul 
ar fi fost de-acum jucat, pe 
cînd așa abia se... relansează. 
Progresul va forța egalarea 
pe care o va obține, de alt
fel, în min. 83, cînd Oaidă 
va transforma penaltiul acor
dat, de astă dată just, de 
arbitru, deoarece Țarălungă 
scăpat (tot pe culoarul lui 
Birău) în careu vâ fi făcut, 
literalmente, sendvici între 
Gornea și Birău.

Apoi Progresul și-a prelun
git irezistibilul finiș pînă la 
sfîrșitul partidei, dar arbi
trul Nicolae Cursaru i-a re
fuzat, în min. 86 și 89, DOUA 
LOVITURI DE LA 11 M, la 
FAULTURILE comise de Bi
rău și Bacos asupra lui Ma
tei și, respectiv, Oaidă. Au 
fost două penaltiuri absolut 
CLARE pe care arbitrul, spe
riat probabil de, numărul lo
viturilor de la 11 m acordate 
pînă atunci, le-a trecut cu 
vederea, 
partidei.

prestînd un 
fotbal mult 
In min. 55, 
efectuat de 

lui Domide,

a-

Duminică 
chide sezonul de ciclocros. Com
petiția inaugurală — „Cupa de 
toamnă" — este organizată de 
C.M.E.F.S. București. Concu- 
renții se vor prezenta la o- 
9,30 la startul întrecerilor ce ău 
loc pe malul lacului din cartie
rul Balta Albă. Traseul — ine
dit — va permite unui mare 
număr de spectatori vizionarea 
disputelor. Organizatorii pro
gramează curse pentru seniori) 
juniori mari și mici, posesori 
de biciclete semicurșe și oraș.

Primilor clasați le vor fi ofe
rite premii.

viciind rezultatul

G. NICOARA

Participînd la turneul interna
țional de tenis de la Tel Aviv, 
jucătorul român Petre Mărmu- 
reanu s-a făcut remarcat în 
cadrul probei de simplu. El a 
obținut o prețioasă victorie in 
semifinale, dispunînd de sud- 
africanul Jacky Saul cu 6—2, 
3—6, 6—4, 6—4. în finală, Măr- 
mureanu joacă împotriva lui N, 
Kalogheropoulos (Grecia), care 
s-a calificat în dauna campio
nului Izraelului, E. Davidman 
(2—6, 4—6, 6—2, 6—3, 6—2).

Cea de a 5-a etapă a Turutiii 
ciclist al Greciei
Nauplia, 138 km), a 
tierului cehoslovac 
ka, cronometrat în
același timp cu învingătorul 
au sosit românii Ciocan și 
Grigore, belgianul Corneille, 
olandezul Rantmeester și ceho
slovacul Soudek. în clasamen
tul general individual conduce 
G. Nielssen (Danemarca).
In campionatul de hochei pe 
gheață al Cehoslovaciei, după 
7 etape, conduce Dukla Juh- 
lava și Slovan Bratislava cu 
cîte 12 p fiecare, urmate de 
SONP Kladno cu 11 p.

(Sparta — 
revenit ru- 
Jiri Jelen- 
3h40:37. în

VIZIONÂTI la cinematograful 
„PATRIA" DIN CAPITALĂ vederea deschiderii 

de iepuri.
O dată cu sosirea 

rece, ceea ce aduce 
dere de temperatură 
și recoltele pescarilor sportivi 
devin mai slabe. Anumite re
zultate pot fi însă obținute în 
locurile adinei ale apelor curgă
toare — la crap și somn. Piese 
bune, la știucă 
prinse în Delta 
pele de munte 
cultul la lipan.

sezonului 
și o scă- 
a apelor,

și avat, pot fi 
Dunării. în a- 
este liber pes-

.JUVENTUS"II LA
în cadrul competiției-cha- 

lange TROFEUL PRIMĂVA
RA, inițiat de revista „Ma
gazin", astăzi are loc la Cîm- 
pia Turzii meciul de fotbal 
dintre echipele de elevi

Nici nu începuseră bine co
mentariile între susținătorii echi
pei de fotbal Manchester United, 
după prima manșă 
disputate la Buenos 
campioana Americii 
Estudiantes la Plata, 
cozi se și formaseră 
selor de bilete ale clubului din 
vechiul oraș industrial englez. în 
ciuda unei ploi dese, de toamnă, 
mii de persoane au stat ore în 
șir la rînd pentru a-și asigura 
un loc pe stadionul Old Traf
ford, cu o capacitate de 63 000 de 
locuri, care va găzdui miercu
rea viitoare meciul retur al 
nalei intercontinentale.

>LCL l_> 11J. LCVl, 
a întîlnirii 
Aires, cu 
de Sud, 
și primele 

în fața ca-

ti-

ClMPIA TURZ1I
JUVENTUS București (Gru
pul școlar 23 August), dețină
toarea trofeului, și INDUS
TRIA SÎRMEI C. Turzii, cam
pioana școlilor profesionale 
pe anul 1967—1968.

RAFINĂRIA PITEȘTI 

angajează de wgență 
următorul personal:

— ingineri de prelucrarea țițeiului, vechimea 5-7 ani ;
— maiștri principali prelucrarea țițeiului;
— operatori mecanici turbine exploatare, categoriile

7 și 8 ;
— electricieni AMA, categoriile 7 și 8 ;
— operatori stație de mineralizare apă, categ. 7 și 8 ;
— lăcătuși mecanici compresoare, categ. 6 și 7 ;
— electricieni cameră comandă CET, categ. 5,6, 7, 8 ;
— electricieni PRAM, categoriile 5, .6, 7, 8 ;
— translator limba germană, sau tehnician, ing. chimist, 

ing. petrolist care cunoaște limba germană,
Se asigură locuință în orașul Pitești.

Managerul formației din 
Chester, cunoscutul Matt 
apreciind că o greșeală 
bitraj a costat echipa 
gol perfect valabil la 
Alres, este convins că

Man-
Busby, 
de ar
sa un 
Buenos 
băieții 

lui vor juca mult mal bine în 
meciul retur de la 16 octom
brie. „Nu obișnuiesc să fac a- 
precieri asupra arbitrilor — a

SCRISOARE
DIN LONDRA

— dar pot să declar 
Marino nu-și cunoaște 

Marino este cel care

declarat el 
că Esteban 
meseria".
a determinat anularea pe motiv 
de ofsaid a golului înscris in 
minutul 38 de George Best, din 
preluarea unei lovituri libere exe
cutate de Bobby Charlton. Fot
baliștii echipei engleze nu sînt de 
loc îngrijorați de scorul cu care 
au pierdut. „Cred că a fi con

duși cu numai un gol diferență
este un scor bun pentru noi" — 
a afirmat fundașul Stiles, punct 
de vedere împărtășit șl de Busby 
ca și de toți jucătorii săi.

In ce-i privește pe fotbaliștii 
argentinieni, ecourile din tabă
ra lor care au ajuns la Londra 
indică faptul că nici ei nu sînt 
mulțumiți de jocul prestat. „Pu
tem să jucăm cu cel puțin W 
la sută mai bine" — a declarat 
înaintașul central Marcos Coni- 
gliaro, autorul singurului gol al 
partidei. „Nu mergem în Anglia 
să pierdem — afirmă mijlocașul 
Nestor Tognleri.

Echipa Estudlantes intenționează 
ca după partida cu Manchester 
United să dispute un al doilea 
meci în Anglia, la 21 octombrie, 
cu Arsenal Londra, ceea ce va 
permite iubitorilor fotbalului din 
capitala Marii Britanii să-i vadă, 
nemijlocit, la lucru pe campio
nii sud-americani.

O curiozitate legată de returul 
finalei intercontinentale o cons
tituie faptul că arbitrul Intîlnl- 
rll va fl desemnat, cu ' " 
de minute înaintea 
partidei, prin tragere 
El va fl ales dintre 
Concetto Lo Bello, 
Tofik Bahramov șl _________
Konstantin Zecevic. Cel căruia sor
ții il vor fi favorabili va conduce 
medul de la centru, ceilalți doi 
urmtnd să oficieze ca arbitri de 
linie.

BALCANIADA DE TENIS DE MASĂ

AU CÎȘTIGAT TITLURILE LA ECHIPE

numai 30 
Începerii 

la sorți- 
Italianul 

sovieticul 
iugoslavul

LOTO-PRONOSPORT
„5 DIN 45“ — O INTERE
SANTA FORMULA DE JOC 

începînd cu concursul Pro- 
noexpres de miercuri 16 oc
tombrie 1968, se introduce și 
Ia concursurile obișnuite noua 
formulă tehnică „5 din 45“, 
care se deosebește de cea a- 
plicată pînă acum.

Iată o serie de amănunte 
privitoare la această nouă 
formulă :

Tragerea va consta din 2 
extrageri diferite :

Extragerea I — 6 numere 
din 45 ;

Extragerea a Il-a — 7 nu
mere din 45.

Deci, nu se mai fac dife
rențieri între numerele de 
bază Și cele de rezervă.

în baza. celor două extra
geri, se stabilesc următoarele 
categorii de premii :i

Extragerea 1 
categoria 1—5 din 6 
categoria a Il-a — 4 din 6

categoria a III-a — 3 din 6
Extragerea a /I-a 

categoria A — 5 din 7 
categoria B — 4 din 7 
categoria C — 3 din 7

Fondurile de premii se cal- 
Cțilează ca și pînă acum, adică 
separat pentru fiecare extra
gere, iar fondurile f iecă rei 
extrageri se repartizează în 
cote egale la cele 3 categorii 
(Cîte 1/3).

în cazul cînd la una sau la 
mai multe categorii de pre
mii rămîri sume nedistribuite, 
fie din cauza absenței varian
telor cîștsgătoare, fie din cauza 
depășirii plafonului maxim 
(200.000 lei), acestea se repor
tează la aceeași' categorie și 
extragere de la concursul ur
mător.

Participați la concursul 
Pronoexpres „5 din 45“ de 
miercuri 16 octombrie 1968. 
Marți ultima zi pentru procu
rarea biletelor.

SKOPLJE, 12 (prin telefon). Probele pe echipe din cadrul 
celei de a V-a ediții a Balcaniadei de tenis de masă au re
venit reprezentativelor României (fete) și Iugoslaviei (băieți).

Rezultate: echipe femei : România — Grecia 3—0 : Alexan
dru — Louka 2—0 (12,7), Lesai — Kotsia 2—0 (5,12), Mihalca, 
Lesai — Louka, Kotsia 2—0 (8,8), România — Iugoslavia 3—0 : 
Alexandru — Șurbeț 2—0 (11,15), Mihalca — Pire 2—1 
(15,—10,10), Alexandru, Mihalca — Șurbeț, Duganici 2—0 
(13.13), Iugoslavia - Grecia 3—0, Iugoslavia—Bulgaria 3—2.

Echipe băieți: România — Grecia 5—0 : Giurgiucă — Chris- 
todulatos 2—0 (12,14), Doboș! — Anghelikas 2—0 (12,18),
Rethi — Diakakis 2—1 (—16,16,17), Giurgiucă — Anghelikai
2— 0 (13,11), Rethi — Ghristodulatos 2—0 (13,10), Iugoslavia — 
România 5—1 : Stipancici — Giurgiucă 2—0 (19,15), Surbek — 
Sîndeanu 2—0 (12,16), Csordas — Rethi 1—2 (8, 
Surbek — Giurgiucă 2—0 ' ' ’ 
(12, —13,17), Stipancici — 
Greeia 5—0, Iugoslavia — 
5—1,

Dubiu femei, semifinale : _________ , _______ _____ ______
sia 3—0, Șurbeț, Duganici — Pire, Mastisek 3—2, dublu băr
bați, semifinale: Giurgiucă, Rethi — Csordas, Karakasevitl
3— 2, Șurbek, Stipancici — Sîndeanu, Doboșl 3—1,

Competiția se termină duminică, o dată eu disputarea celor 
cinci finale ale probelor individuale.

. . -17, -14), 
(7,17). Csordas — Sîndeanu 2—1 

Rethi 2—1 (12,-17,8) Iugoslavia— 
Bulgaria 5—0, Bulgaria — Grecia

Alexandru, Mihalca — Louka, Kot-

SUPRIMAREA RECORDURILOR MONDIALE
DE NATAȚIE ÎN YARZ!

CIUDAD DE MEXICO (prin telex). - Luînd în conside
rare propunerea federațiilor de natație din România si Japo
nia, congresul federației internaționale de natație (F.LN.A.) a 
hotărît suprimarea recordurilor mondiale măsurate în yarzi. 
Tot în legătură cu recordurile mondiale s-a admis să nu se 
diferențieze cele stabilite în apă sărată de celelalte și să se 
stipuleze numai, că recordurile trebuie stabilite în „ape calme". 
Printre altele, s-a mai hotărît recunoașterea oficială a unui 
record mondial în ștafeta feminină de 4X200 m. Un alt punct 
important al reuniunii privește o nouă modificare a înregis
trării timpilor în sutimi de secundă. In urma hotărîrii luate 
de congres, timpii înregistrați în sutimi de secundă, inferiori 
sau egali cu 5/100 vor fi reduși la zecimea inferioară (de 
exemplu 58,1.0—58,1 sau 58,13—58,1). Timpii superiori sau egali 
cu șase sutimi vor fi trecuți la zecimea superioară (de exem
plu: 58,16^58,2, 58,18-58,2).

e



Mr. 333 (5767)

Olimpiada anti-destin

reacție nepublica.-

că da. Da’ de ce ? 
Voiam să știu.

spuse noapte

G.

eu

de

Da’ de ce ? 
să știu, 
orele 

mă

In ziua de 23 septembrie 
1968, la ora 2 noaptea, dl. G, 
mă cheamă la telefon:

— Se ține ?
— Ce anume ? — răspund 

eu somnoros.
— Olimpiada.
După o 

bilă, zic:
— Cred
— Așa.
Apoi, îmi 

bună și închise receptorul.
In ziua de 1 octombrie 1968, 

la ora 2,15 noaptea, dl. 
mă cheamă la telefon.

— Se ține ?
— Ce anume ? mormăi 

din somn.
— Olimpiada.
După o reacție la fel 

nepublicabilă, zic:
— Cred că da.
— Așa. Voiam
Alaltăieri, la 

noaptea, dl. G. 
la telefon.

— Se ține ?
— Olimpiada ?

eu.
— Da!
— Se ține ! „
— Sigur ?
— Sigur!
— Atunci treci

2,30 
cheamă

răcnesc

la mine.pe

★
slab și 
maladie

era livid, 
ca după o

el, pînăce, începe

Dl. G. 
Iluminat 
grea.

— Uite 
acum am așteptat Olimpiada 
cu interes, cu plăceri aprio
rice, cu mare curiozitate. De 
astă dată însă, am așteptat 
Jocurile cu emoție. Odinioară 
mă gindeam la sport. De astă 
dată m-am gîndit la altceva... 
Cred că ești la curent cu teo
ria ciclurilor.

— Nu.
— Cercetătorii au constatat 

(de altfel, nici nu era greu) 
că Olimpiadele moderne nu 
s-au desfășurat niciodată mai 
mult de cinci ori consecutiv. 
A șasea 
nea ceva

Prima 
Pe urmă 
patra, a 
șasea era programată pentru 
1916. Dar n-a mai avut loc, 
din pricina, e clar, a războiu
lui mondial.

După răzbei, al doilea ciclu 
de Olimpiade. O Olimpiadă, a 
treia
Urma 
șoare 
acela 
război mondial.

oară, gata, 
împiedicînd 
Olimpiadă
a doua, a 
cincea. In

etc., a cincea, in 1936. 
a șasea, să se desfă- 

in 1940. Dar in anul 
se desfășura al doilea

interve- 
Jocurile.
— 1898. 
treia, a 
1912. A

LA CIUDAD DE MEXICO

PINZE DE JUCULESCU
în expoziția „Opere

alese din arta
mondială11

La Muzeul de antropolo
gie din Ciudad de Mexico 
s-a inaugurat, zilele trecute, 
în prezența președintelui 
Comitetului de organizare al 
J.O., arh. Pedro Ramirez 
Vazquez, expoziția „Opere 
alese din arta mondială".

In această expoziție care 
reunește capodopere și co
mori de artă din 68 de țări, 
vizitatorii pot admira obiec
te de artă veche africană 
din tezaurul Împăratului E- 
tiopiei, colecția de artă o- 
rlentală a președintelui 
C.I.O., Averry Brundage, re
licva descoperită In Ecua
dor, „Rio Bamba", făcută 
din aur masiv bătut cu dia
mante, pînze datorate unor 
pictori de faimă mondială 
printre care Van Gogh, Re
noir, Gauguin, Dali, Geri- 
cault, Țuculescu.

Pentru supravegherea fa
buloaselor comori strinse In 
această expoziție au fost 
mobilizați 300 de detectivi 
mexicani și ai organizației 
internaționale Interpol.

Cu ocazia fost executate 30 000 000 de me
dalii comemorative

După încheierea, păcii, 
treilea ciclu olimpic. O Olim
piadă (1948), a doua, a treia. 
A cincea a fost aceea de la 
Tokio. Urmează Olimpiada' 
de la Mexic. A șasea. Ar fi să 
fie, dacă se poate spune așa, 
prima Olimpiadă a șasea. 
Prima Olimpiadă care izbu
tește să înfrunte legea ciclu
rilor. Prima Olimpiadă care 
izbutește să învingă destinul... 
De aceea mă întrebam, tortu
rat, dacă pe stadionul nou 
din Mexic... Cu atît mai mult 
cu cit semnele rele, ca înce
putul simfoniei a V-a de Be
ethoven (știută sub numele de 
a „Destinului"), se aduna
seră : războaiele care macină 
globul în Vietnam, în Nigeria, 
conflictul dezlănțuit acum 
vreo cîteva luni de posibila 
participare a sud-africanilor 
la Jocuri și care făcuseră ca 
vreo douăzeci de state afri
cane să-și anunțe, ele, nepar- 
ticiparea; pe urmă, mai ales, 
evenimentele explodate în în
suși orașul Olimpiadei, care 
au aruncat Mexicul in stare 
de asediu, aducînd blindatele 
pe terenul de baschet. Era ca 
și cum de undeva, din nu 
știu ce forțe obscure, s-ar fi 
sunat mobilizarea armatelor 
anti-olimpice. Vor învinge ? 
mă întrebam eu... Au fost în
vinse. Pentru prima oară, a- 
cestui ciclu despre care mulți 
afirmaU că e fatal, oamenii 
i-au rezistat. Greu, chinuit, 
sîngerînd, dar i-au rezistat.

Îmi aduc aminte — făcu dl. 
G. după o pauză — că Mal- 
raux definea arta ca un anti- 
destin, adică drept încercarea 
omului de a infringe moartea 
prin durabilitatea operei ar
tistice.

Mă întreb dacă nu vom ros
ti la fel într-o zi despre 
Olimpiada din Mexic. Despre 
cea mai însemnată, mai gravă 
și mai fecundă în speranțe 
decit toate Olimpiadele cite 
au fost. Despre această Olim
piadă care 
imens succes 
a începe.

a repurtat un 
înainte încă de

p. conf. Al. MIRODAN

DECONECTĂRII, 
FIECARE CU 

ALE SALE! ’
In timp ce Jean Wadoux, nu

mărul 1 al semifondului fran
cez pentru J.O. (3:37,9 in acest 
an pe 1500 m), iși face obișnui
tul antrenament, soția sa, Rose 
Andrâe, iși vede liniștită de 
treabă, continuind — cu ac și 
ață — tradițiile broderiei fran
ceze.

Și cum pînă la încheierea 
Jocurilor mai sint destule zile, 
există certitudinea că modelul 
ales de Rose Andrie va fi gata, 
încă înaintea plecării din Me
xic.

întrebarea este dacă și Jean 
va fi tot atît de prompt în re
alizarea proiectului propus : o 
medalie olimpică. Șanșele atle
tului francez de a urca pe po
dium (la care îl îndreptățesc va
loarea și performanțele), au 
fost serios diminuate de o acci
dentare, transmisă cu îngrijo
rare și tristețe de cotidianul 
VEquipe.

Telefoto: A. P. — Agerpres

ni

DIM ISTORIA fLACÂRII OLIMPICE Damintelle unui nesportiv
De ieri, flacăra olimpică 

arde sub cerul capitalei me
xicane, străjuind solemn ma
rea întrecere sportivă a ti
neretului lumii. Răspunzind 
dorinței exprimate de mai 
mulți cititori, vom face 
în rîndurile de față cîteva în
semnări despre sensurile și 
istoria ei.

Elenii au ales focul drept 
simbol al Olimpiadelor, pro
babil pentru că au văzut în el 
semnificația eternității, ase- 
muindu-1 mișcării și socotin- 
du-l că ar simboliza viața în
săși. în Olimpia, torța sacră 
continua să ardă și după ce 
atleții, învingători și învinși, 

LONGA
ARS

o siguranță 
bogățiilor ei 
un rezultat 
străduințelor

■
părăseau stadiul, tocmai pen
tru a arăta că, deși întrece
rea s-a terminat, olimpismul 
continuă.

Sentimentul de adorație 
pentru foc ni s-a înrădăcinat 
atavic în conștiință. Scînteia, 
furată potrivit legendei, din 
cer 
teu, 
atît 
om 
tot 
găduindu-î să deschidă fan
tastice magistrale cosmice.

Jocurile Olimpice au reîn
viat Ia sfîrșitul secolului tre
cut, dar fără tradiționala lor 
flacără. Ea s-a aprins întîia 
oară abia în anul 1928, Ia 
Amsterdam, dar organizarea 
unei ștafete purtătoare de 
torță olimpică —- din Grecia 
și pînă la locul de desfășu
rare a J.O. — s-a petrecut 
și mai tîrziu, în 1936. Cu tim
pul, ceremonia a crescut în 
însemnătate, a căpătat am
ploare mondială, devenind o 
uvertură nelipsită a Jocuri-

(și pentru care Prome- 
eroul mitologic, a plătit 
de scump) l-a adus pe 

acolo unde se află astăzi, 
ea îl poartă înainte, în-

LUPTĂTORUL mexican Ma
rio Tovar (categoria ușoară), 
care ia parte pentru a 5-a oară 
la Jocurile Olimpice, a ajuns, 
in sfirșit, să-și poată măsura 
forțele și pe teren propriu.

LA PROBELE de ciclism e- 
xistă doi concurenți cu numele 
van Larcker. Unul este francez, 
Alain, și va evolua la urmărire 
pe echipe, celălalt este belgian, 
Robert, înscris in probele de vi
teză și tandem. Deocamdată, 
Intre cei doi sportivi n-a putut 
fi stabilit nici un grad de ru
denie.

NUMĂRUL de concurs 1 la 
atletism a fost atribuit alergă
torului Gabriel Mboa din Re
publica Africa Centrală. El 
este unicul reprezentant al ță
rii sale la Jocuri. Mboa va lua 
startul în cursa de 5 000 metri.

IN RINDURILE cicliștilor a- 
flați la Mexico există un om 
care „face de toate". Este vorba 
de americanul John Allis care, 
în urmă cu patru ani, trăia la 
Paris și concura sub culorile 
lui Atletic Club Boulogne-Bil- 
lancourt. La Ciudad de Mexico, 
el este unul din consilierii ci
cliștilor americani, ziarist și în 
același timp, concurent în proba 
ciclistă de fond. John Allis 
speră că, în ciuda acestor sar
cini, va găsi timpul necesar să... 
viziteze și capitala mexicană.

FOSTUL campion mondial de 
box. Max. Schmelling. a sosit la 
Ciudad de Mexico. Celebrul pu
gilist va urmări ca simplu spec- 

lor, angrenînd mijloacele teh
nice cele mai moderne, zeci 
de mii de tineri și tinere 
care, purtînd ștafeta fie și 
cîțiva zeci de metri, se soco
tesc și devin olimpici.

Transportul torței olimpice 
din Grecia pînă Ia Londra, 
în 1948, pînă la Helsinki, în 
1952, și pînă Ia Melbourne, 
în 1956, s-a făcut cu vaporul 
și cu avionul.

Un episod comic s-a pe
trecut Ia Sydney. Aici, în aș
teptarea flăcării, s-au adunat 
peste o sută de mii de locui
tori, în frunte cu oficialită
țile orașului. Ștafeta urmașă 
sosească pe înserat. Deodată, 

înainte de ora prevăzută, 
apărut în depărtare un grup 
de tineri, purtători ai flăcă
rii. Ei au fost salutați frene
tic de cei prezenți, muzica a 
cîntat marșuri, iar primarul 
orașului a ținut discursul de 
rigoare. După ce tinerii au 
plecat și mulțimea începuse 
să se risipească, a apărut a- 
devărata ștafetă. Consterna
re ! Totuși, ceremonia s-a re
petat, în zimbetele unor spec
tatori amuzați de această 
farsă.

Foarte 
problema 
luî sacru _  ___ , „__  _
Japonia. Organizatorii au pro
pus ca flacăra să fie purtată 
numai pe uscat. Dar eveni
mentele nu au permis reali
zarea acestei idei și torța a 
sosit la Tokio, adusă — ba
nal — Cu vaporul și cu a- 
vionul. în multe orașe pe 
unde a trecut s-au organizat 
mari festivități, cum s-a pe
trecut la Karaci, New Delhi, 
Rangoon. Ultimul purtător al 
flăcării olimpice a fost tînă- 
rul japonez Sakai, un student 
în virstă de 19 ani, născut 
la Hiroșima, la 6 august 1945, 
în ziua exploziei bombei a- 
tomice.

Flacăra care a ajuns și arde 
Pe stadionul olimpic din Ciu
dad de Mexico, a pornit în 
ziua de 23 august, din loca
litatea Olimpia. în primul 
schimb al ștafetei ea a fost 
Purtată de atletul grec Aiva- 
lioiotis, apoi de alți sportivi, 
pînă la Faleron, iar de aici, 
cu vaporul, pînă în portul 
italian Genova.

Transportată tot pe mare, 
pînă la Barcelona, flacăra a 
fost preluată de sportivii spa
nioli care au purtat-o pînă în 
Porto-Palos unde gazdă i-a 
fost, timp de o noapte, casa 
locuită cîndva de Cristofor 
Columb. Din Porto-Palos, din 
rada de unde genovezul a 
pornit spre America, flacăra 
a urmat ruta pe care a na
vigat caravela „Santa Maria", 
pînă la mica insulă San Sal
vador, unde Columb a debar
cat la 12 octombrie 1492 pe 
pămîntul Lumii Noi. Mai de
parte, ea a fost transportată, 
cu o navă militară mexicană, 
în portul Vera Cruz. Restul 
se cunoaște.

complicată a fost 
transportului focu- 
în 1964, pînă în

(După „Smena"
tator meciurile turneului olim
pic de box.

★
EMISE cu oca- 

Olimpice au fost
TIMBRELE 

zia Jocurilor 
puse in vinzare sîmbătă dimi
neața cu cîteva ore înaintea ce- 
refnoniei de deschidere a O- 
limpiadei. Seria olimpică cuprin
de 10 valori, dintre care cinci 
sint pentru poșta aeriană. Va
loarea Întregii emisiuni este, de 
37 900 000 pesos (aproximativ 3 
milioane dolari).

POLIȚIA MEXICANA a în
ceput o adevărată vinătoare a

Pare-se că la nici una 
din edițiile anterioa
re ale Jocurilor O- 

limpice arta și manifestările 
ei n-au figurat atît de ma
siv în bogatul program al 
competițiilor sportive, ca în 
ăst an, în Mexic. De la mu
zică la plastică și de la tea
tru la coregrafia cultă și 
populară, Muzele sint pre
zente toate, fără să se fi 
omis nici a opta șl cea 
mai tînără dintre ele: ci
nematograful ! Sălile de tea-

EL A FOST IN „CAREUL FERMECAT 4

LA TREI OLIMPIADE...

Troleibuzul șerpuiește pe 
panglica de asfalt... In fața mea 
un călător citește „Sportul", 
cu vești de la Olimpiadă.

E un om voinic, spătos, care 
s-a adincit in lectură, fără să 

Mi I ■i

HM

Ne-Melbourne, 1956... „Argintul"1 dă mina... „aurului" : Gh. 
grea îl felicită pe Boyd

mai vadă pe nimeni in jurul 
său... 11 recunosc pe Gheorghe 
Negrea. II bat ușor pe umăr... 
Negrea tresare, se întoarce, mă 
vede și suride...

— Olimpiada, zic eu. văd că 
te interesează mult fie toi...

— Toți care au fost sportivi, 
care au fost la Olimpiade, ur
măresc cu emoție, crede-mă. 
tot ce se-ntimplă acolo..,

Eu știu ce-nseamnă Olim
piada... Am trecut prin emo
țiile ei de trei ori.

Da, mi-amintesc... Prima 
ai fost la Melbourne incară

1956.

traficanților de bilete de in
trare la întrecerile Olimpiadei. 
Pînă în prezent 12 persoane au 
fost arestate, fiind surprinse in 
momentul cînd revindeau cu 
prețuri sporite aceste bilete. 
Una dintre ele închiriase un 
apartament într-un mare hotel 
unde lucra cu concursul a două 
secretare. Biletele erau revîn- 
dute mai scump cu 50 pesos (4 
dolari) Ia întrecerile sportive și 
cu 100 pesos sau chiar mai 
mult pentru ceremoniile de des
chidere și închidere ale Olim
piadei.

tru, dans șl proiecție, vir
tuozii din toate ramurile ar
tistice, numărul și impor
tanța manifestărilor nespor
tive ale acestei Olimpiade 
pregătesc, probabil, stabili
rea unei rinduieli noi pen
tru viitoarele ediții ale

Jocurilor. Și este întemeiat 
să fie astfel, o dată ce omul 
aspiră tot mai mult la re
găsirea armoniei firești din
tre spiritul și fizicul său, 
descoperind temelia acestei 
armonii în credința, in me
nirea artei de a sintetiza 
aspectele multiple ale pre
ocupărilor omenești într-un 
nou umanism.

Omenirea contemporană 
este dornică de orizonturi 
mai largi, de 
mai mare a 
spirituale, de 
mai concret al
sșle. Sportivii lumii sint în
suflețiți în ansamblul lor 
de înalte sentimente de sti
mă față de artă și cultură. 
Forța lor disciplinată și ma
sivă află neîncetat un sti
mulent, un sprijin, un aliat 
în muzică, în dans, în peli
culă, în grafică ș.a. Ceea ce 
sportivii n-au iertat, mai de-

Negrea privește pe geamul 
troleibuzului ginditor și pre
cizează cu voce domoală, parcă 
puțin înăbușită de emoție •

— Lotul nostru de box nu 
cuprindea decit patru repre

Du~

și 
Eu 
pe 
in-

zentanți. Linca, Dobrescu, 
mitrescu și eu.

— E drept, ați plecat numai 
patru, dar nu v-ați întors cu... 
mîinile goale !

— Da, am adunat atunci o 
recoltă bogată... Linca, deși cu 
mina fracturată, s-a bătut for
midabil cu irlandezul Tied 
a cucerit medalia de aur. 
l-am învins in semifinale 
Lucas (Chile) și-apoi m-am 
tilnit in finală cu Jim Boyd- 
Era un pugilist foarte puter
nic, iar eu mă aflam incă la... 
începutul carierei. Boyd a pro
fitat de acest lucru, cîștigînd 
la puncte.

*- Ai venit totuși la Bucu
rești cu „argintul", ceea ce n-a 
fost rău de loc.

— Linca a luat „aurul", eu și 
Dobrescu „argintul" 
Dumitrescu „bronzul".

— Au trecut apoi, patru 
și a venit Olimpiada de 
Roma...

— Da. De data aceasta, 
plecat mai mulți boxeri. Zece.

In ziua startului olimpic, 
Editura Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
ne-a oferit plăcuta surpriză a 
unei plachete Întitulată „MI
NIATURI J.O." în care antre
norul de atletism Barueh Elias 
a consemnat o serie de epi
soade (cunoscute sau mai pu
țin cunoscute) din desfășurarea 
Jocurilor Olimpice antice și mo
derne. Scrise, în general, cu o 
remarcabilă vervă, ele sint în
soțite de savuroasele ilustrații 
ieșite din pana, veșnic inspira
tă, a caricaturistului Matty. 

ÎN PATRU RÎNDURI

Cum soarele aprinde-n lac 
Comori magnifice pe valuri,
Voi să aduceți pe caiac... 
...argint și aur mult, la mâluri.

mult, artei pare să fi fost 
„izolarea" ei. Dar asta e un 
fenomen al trecutului tot 
mai depărtat, fiindcă arta 
este azi, pretutindeni, un fe
nomen de mase, o preocu
pare generală. De altfel, a- 
celași sportivi, care asoci
au arta cu sportul — după 
dictonul cu scripca și ie
purele — și-au adus amin
te că, In antichitate, sportul 
Însuși era socotit o ars — 
artă !

Artă, de fapt asta e spor
tul ! Atunci cînd e cultivat 
nu ca scop, nu ca țel unic, 
ci ca o bună cale în vederea 
pregătirii spiritului pentru 
a cuprinde o arie tot mai 
vastă a vieții. Caracterul ne
cesar al Jocurilor Olimpice 
și, în mod particular, al O- 
limpiadei din Mexie este a- 
ceastă cuprindere mai largă 
în cîmpul sporturilor și a 
surorii mai virstnice : Arta. 
Ars longa... arta care se 
sprijină totdeauna pe reali
tate, dar asaltează fără în
trerupere suprarealul, acel 
ideal căruia îi dau formă 
vie generațiile ce se succed 
cu repeziciune în istoria o- 
menirii.

întrebat deunăzi, coregra
ful francez Maurice Bejart 
— care participă și el la 
manifestările din cadrul 
Jocurilor Olimpice din a- 
ceastă toamnă — ce senti
ment încearcă în contextul 
marelui 
Mexic, a

— Un

festin cinetic din 
răspuns :
sentiment al echi

librului regăsit, fiindcă arta 
se completează prin vivaci
tatea sportului, iar sportul 
se înnobilează prin medita
ția artei.'

George SBĂRCEA

avut o mare neșan- 
șirul povestirii. Un 
Uganda m-a lovit

Dar numai Monea a cucerit o 
„medalie". Cam puțin!

Negrea tace din nou. Amin
tirile îl împresoară, din toate 
părțile.

— —Am, 
să, reia el 
boxer din 
în primul meci -cu- colul și mi-a 
fracturat o coastă. L-am bătut 
la puncte, dar în a doua man
șă, cu Mullighan n-am mai 
putut rezista. Fără acest stu
pid accident aș fi ajuns în fi
nala categoriei semigrea. Bine
înțeles. n-aș fi avut șansă la 
titlu, căci acest sector era...con
trolat de celebrul Cassius Clay I .

— îmi amintesc, Clay a ciș- 
tigat la Roma medalia de auri

— Da. L-a învins la puncte 
pe redutabilul Pietrzikowskt 
după ce l-a dominat net! Și in 
vremea aceea Cassius nu lovea 
prea puternic ! Dar avea un joc 
de picioare formidabil și o teh
nică remarcabilă !...

— Și, in sfirșit, ultima Olim
piadă... Tokio 1964

— Descurajat după acciden
tul de la Roma, am abandonat 
boxul un an jumătate. Apoi, 
cu un efort de voință, am re
luat antrenamentele sub îndru
marea lui Lucian Popescu. A- 
cum „făceam" categoria grea.. 
După șase luni de pregătiri, 
l-am învins pe Manuțan și am 
obținut pașaportul pentru To
kio. In primul tur m-am în- 
tilnit cu Kiseliov. A fost un 
meci aprig disputat, l-am ter
minat mai bine, dar arbitrii 
l-au preferat pe Kiseliov. El 
a pierdut în finală la Pinto (I- 
talia).

Ce părere ai despre actuala 
Olimpiadă ?

— Aș dori din toată inima 
ca băieții noștri să adauge noi. 
medalii la recolta noastră ! Am 
mare încredere în șansele lui 
Ciucă, Giju și Monea. Contează 
însă mult tragerile la sorți și 
arbitrajele. Eu am început de 
pe acum să țin pumnii strînși 
pentru ei, crede-mă...

în vitrina librăriilor

MINIATURI J. 0.

George MIHALACHE

CAIACIȘT1LOR

Victor H1LMU
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publicii Mexicane, Gustavo 
Diaz Ordaz, președintele 
C.I.O., Avery Brundage, pre
ședintele Comitetului de or
ganizare a J.O., Pedro Rami
rez Vazquez, primarul regent 
al orașului Ciudad de Mexi
co, Alfonso Corona del Ro
sal.

La ora 11,04 (ora locală) 
intră pe stadion delegația 
Greciei, tn acest moment sînt 
lansate în aer cele cinci 
mari inele umflate cu he
liu care alcătuiesc pe cerul 
stadionului o foarte simboli
că alegorie.

Urmează defilarea delega
țiilor sportive ale țărilor par
ticipante la cea de-a XlX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice.

Trec prin fața tribunelor, 
tn ordinea alfabetului spa
niol, cele 107 reprezentative 
sportive i Afganistan, A- 
frica centrală, R. F. a Ger-

ANTRENAMENTE 
DISCRETE

Lotul de gimnastică al Ja
poniei se antrenează cu dis
creție Ia „Centre deportivo 
olimpico" și nu la sala pusă 
Ia dispoziția gimnaștilor, „Au
ditori» Nacional". Aceasta nu 
i-a împiedicat pe ziariști să 
constate că echipa feminină 
este complet schimbată față 
de ediția anterioară a J.O. și 
că în lotul masculin nu au 
„supraviețuit" decît Yukio 
Endo și ' Takuji Hayata, 
Alături de acești doi veterani 
în vîrstă de 31 și. respectiv, 
27 de ani, în echipă au fost 
selecționați doi Kato : Sawao 
de 21 ani și Takeshi de 26 
ani, care, în ciuda identității 
de nume, nici măcar nu sînt 
rude. Cu cei doi adolescenți 
care n-au nici, 20 de ani, Eizo 
Kenmotsu și Mitsuo Tsuka- 
hara, Japonia prezintă doi 
dintre cei mai tineri partici
pant în concursul masculin 
de gimnastică de la Mexico, 
în lotul feminin, impresio
nează puternic, micile gim
naste, pline de îndemînare și 
care măsoară în înălțime mai 
puțin de un metru și jumă
tate.

maniei, R. D. Germană, An- 
tilele olandeze, Algeria, Ar
gentina, Australia, Austria, 
Bahamas, Barbados, Belgia, 
Bermude, Birmania, Bolivia, 
Brazilia, Bulgaria, Camerun, 
Canada, Ceylon, Columbia, 
Congo (Kinshasa), Coreea de 
Sud, Coasta de Fildeș, Costa 
Rica, Cuba, Ciad, Cehoslova
cia, Chile, Danemarca, Ecua
dor, El Salvador, Spania, Sta
tele Unite ale America, E- 
tiopia, Fiji, Filipine, Finlan
da, Franța, Ghana, Marea 
Britanie, Guatemala, Guineea, 
Guyana, Haiti; Olanda, Hon
duras, Hong-Kong, Ungaria, 
India, Indonezia, Irak, Irjin, 
Irlanda, Islanda, Insulele 
Virgine, Izrael, Italia, Ja
maica, Japonia, Kenya, Ku
weit, Liban, Libia, Liberia, 
Liechtenstein, Luxemburg, 
Malayezia, Mali, Malta, Mo
naco, Mongolia, Nicaragua, 
Niger, Nigeria, Norvegia, 
Noua Zeelandă, Pakistan,

R.A.U., Paraguay, Peru. Po
lonia, Portugalia, Porto Rico, 
România, San Marino, Sene
gal, Sierra Leone, Singapore, 
Sudan, Suedia, Flveția, Su
rinam, Thailanda Taivan, 
Tanzania, Trinidad și Toba
go, Tunisia, Turcia-, Uganda, 
Uniunea Sovietică, Uruguay, 
Venezuela, Vietnamul de 
Sud, Iugoslavia, Zambia ți 
Mexic, țara gazdă a Olimpia
dei a XlX-a.

Defilarea sportivilor s-a în
cheiat. Pe podiumul din fața 
tribunei oficiale urcă preșe
dintele C.I.O., Avery Brun
dage, și președintele Comisiei 
de organizare a actualei ediții 
a J. O., arh. Pedro Ramirez 
Vazquez.

Acesta din urmă a rostit 
o scurtă alocuțiune tn core a 
salutat pe reprezentanții țări
lor participante la întrecere, 
arătind tn încheiere că Jocu
rile Olimpice sînt o mare săr
bătoare ce prilejuiește tinere-

tului lumii să se întîlnească 
într-o atmosferă de pace și 
prietenie.

A luat cuvîntul Avery 
Brundage care a adresat, în 
numele C.I.O., salutări și mul
țumiri gazdelor mexicane 
pentru eforturile făcute și a 
invitat, în încheiere, pe pre
ședintele statului mexican, 
Gustavo Diaz Ordaz, să des
chidă actuala ediție a J. O.

Apoi, la un semnal al trom- 
peților, intră pe stadion un 
grup de 10 cădeți ai școlii 
militare de marină 
drapelul alb cu cele 
cercuri olimpice care 
înălțat tn acordurile Imnului 
olimpic.

După acest ceremonial, este 
adus pe stadion drapelul o- 
Umpia oficial, de către un 
grup de tinere fawmogo, tm 
brăcate tn splendide kimo- 
nouri.

Preluat da primarul capita
lei Mexicului, Alfonso Corona 
del Rosal, drapelul părăsește 

' unei
chi-

stadionul tn acordurile 
orchestre mexicane de 
tare.

40 000 de baloane se 
ță, tn văzduh subliniind 
cest moment. Este ora 12,50. 
Pe stadion își face apariția 
atleta Enriqueta Basilio, pur
tătoarea torței olimpice, care, 
după ce execută un tur de 
pistă, urcă treptele spre ma
rea cupă de metal unde a- 
prinde flacăra ce va străjui 
desfășurarea întrecerilor olim
pice pînă în ultima zi.

Festivitatea se încheie cu 
depunerea jurămîntului unui 
reprezentant al oficialilor șl 
arbitrilor, profesorul Lavin 
(Mexic) și a unui reprezen
tant al sportivilor, maratonis- 
tul mexican Pablo Garido. In 
timp ce fanfara intonează 
Imnul național mexican mii 
de porumbel sînt lăsați să se 
ridice spre cer.

A XlX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice și-a încheiat, astfel, 
primul său episod.

înal-
a- Korobkov (stingă), șiAntrenorul lotului sovietic de atletism, Gabriel -. ■ ■

de atletism, G. Payton Jordan, schimbă impresii și se servesc reciproc 
antrenament al >,elevilor" lor pe stadionul din satul olimpic.

TELEFOTO :

antrenorul lotului S.U.A. 
cu mers tn timpul unui

A, P. — AGERPRES

0 VICTORIE POATE FI LA FEL
A A_____ __

DE PERICULOASĂ CA Șl 0 iNFRlNGERE
In cadrul Congresului mon

dial pentru sport și educație 
care s-a ținut la Ciudad de 
Mexico, renumitul atlet sovietic 
Igor Ter-Ovanesian a făcut un 
interesant expozeu. Docentul 
Institutului de Cultură Fizică 
Și Sport din Moscova a împăr-
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BULETIN DE
• După cum s-a anunțat,

Viaceslav Ivanov, unul dintre 
cei mai renumiți canotori ai 
lumii, a fost accidentat la un 
meci de... fotbal șl a fost tre
cut ca rezervă. Acum însă spor
tivul sovietic este complet re
făcut șl se află într-o formă 
bună. Cei care l-au cronome
trat la antrenament la Xochi- 
milco au rămas de-a dreptul 
surprinși de timpul excelent 
realizat: 7:30,0. Există deci
toate motivele să se creadă că 
Ivanov își va mai pune încă o 
medalie în vitrina de trofee. 
Pînă acum el a cucerit trei 
medalii de aur la ultimele 3 
Olimpiade, a fost campion mon
dial în 1962 și a cîștigat 4 ti
tluri de campion european. Iva
nov are 30 de ani și este ofițer 
de marină.

• Alergătorul Bodo Tiimmler 
(R.F.G.), favorit la medalia 
olimpică de aur (1500 m) a 
suferit o întindere la tendonul 
achilian. Medicii i-au prescris 
o pauză de cîteva zile după 
care își va putea relua antre
namentele. In orice caz, se opi
nează că, medalia nu-i va mai 
surîde ca și pînă acum !

• Campionul olimpic și mon
dial, la lupte greco romane 
categoria grea, Istvan Kozma, 
absentează de cîteva zile de la 
antrenamente. El a fost victi
ma unui accident stupid, prin- 
zîndu-și mina în ușa cabine
tului medical.

ebessessk

ADVERSARII 
BOXERILOR ROMÂNI

In urma tragerii la sorți care 
a avut loc vineri, în primul tur 
eliminatoriu boxerii români 
vor avea următorii adversari : 
categ. muscă : Ciucă — Kilmani 
(Maroc); categ. cocoș: Giju — 
Goss (S.U.A.); categ. pană: Simi- 
on—Sanchez (Nicaragua) ; categ. 
semiușoară : Cuțov — Nikkinen 
(Finlanda) ; categ. ușoară : An
tonia — Doug (Camerun) ; 
categ. semimijlocie: Silberman
— Hansen (Danemarca) ; categ. 
mijlocie mică : Covaci — Stac- 
hurski (Polonia) ; categ. semi
grea : Monea — Raymar (R.F.G.) 
categ. grea : Alexe — Coker 
(Sierra Leone).

La trei din cele 7 probe olim
pice de tir se vor organiza în
treceri de calificare, din cauza 
marelui număr de concurenți. 
Aceste calificări vor avea loc 
între 14 și 17 octombrie la ur
mătoarele arme : calibru redus 
3x40 f., calibru redus poziția 
culcat și pistol-liber. Primii 50
— în ordinea rezultatelor — 
se vor califica în concurs.

Corespondentul agenției 
„France Presse", Henri Kohler, 
socotește că în probele de ca
notaj care programează astăzi 
eliminatoriile, la Cuemanco, 
printre favoriții cursei de 4 fără 
cîrmaci se află și echipa Ro
mâniei, alături de puternicul 
echipaj din R.D.G. (al clubului 
Einheit din Dresda), echipajele 
U.R.S.S., Ungariei și S.U.A.

SANATATE
• Klaus Koste, marea spe

ranță a R.D. Germane în proba 
de sol la gimnastică, s-a acci
dentat la picior în cursul unui 
antrenament. El a trebuit să fie 
internat în spital și nu vai mai 
putea participa la concursul 
olimpic.

O imagine de la festivi
tatea aprina&rtl flăcării 
olimpice pe vîrful retezat 
al „Piramidei Lunii" de la 
Teotihuacan.

TELEFOTO : A.P. — 
AGERPRES

Un cvartet de oameni 
rapizi — cei patru compo
nent ai ștafetei vest-ger- 
mane de 4x100 m care au 
realizat un record mondial 
neoficial al acestei probe: 
Schmidtke, Eigenherr, Metz 
și Wucherer — privesc la 
celebrul maratonist etio
pian Bikila Abebe.

TLEFOTO A.P.
AGERPRES-

9 Intr-o reuniune comună a 
C.I.O. și a reprezentanților Co
mitetelor Olimpice Naționale 
s-a hotărît organizarea unui 
colocviu anual C.I.O.—C.O.N. 
care va avea loc înaintea fie
cărei sesiuni a C.I.O. Prima 
reuniune de acest fel se va 
ține la Lausanne în aprilie 
1969.

9 Cu același prilej s-a adop
tat moțiunea prezentată de Co
mitetul Olimpic Național din 
Uruguay în care se mulțumește 
comitetului organizator al Jocu
rilor și Comitetului Olimpic 
Mexican pentru ospitalitatea 
oferită participanților la J.O. și 
le felicită pentru eforturile 
organizatorice depuse. Rezolu
ția lansează, de asemenea, un 
apel către popoarele și guver
nele întregii lumi, cerînd apli
carea păcii pe durata J.O. Tex
tul se termină cu un mesaj de 
prietenie și pace adresat tuturor 
popoarelor și mai ales tinere
tului din lumea întreagă.

9 Președintele Mexicului, 
Gustavo Diaz Ordaz, a inau-

gurat într-un cadru festiv, la 
stațiunea terestră pentru re
transmisii de telecomunicații 
prin sateliți de la Tulancingo 
instalațiile care 
transmisiile T.V.
Olimpice.

vor folosi la 
ale Jocurilor

tășit propria experiență și a 
altor sportivi fruntași 
U.R.S.S. El a spus printre alte
le : „Activitatea sportivă a 
fiecărui individ este strîns le
gată de psihicul său, căci nici 
un sportiv nu poate acționa de- 
cît gîndind! O performanță 
sportivă poate fi îndeplinită 
numai atunci cind există o to
tală dăruire psihică și de voință 
pentru sport". Igor Ter-Ova- 
nesian a arătat că „Pentru 
psihicul sportivului o victorie 
poate fi la fel de. periculoasă 
ca și o înfringere". Sportivului 
sovietic i s-au pus o sumedenie 
de întrebări din partea unor 
atleți celebri de odinioară, prin
tre care Philip Noel-Baker, 
cîștigător al unei medalii de 
argint la J.O. din 1920, semi- 
fondistul elvețian dr. Paul Mar
tin și extenismanul de valoare

din
mondială Jean Borotra. „Cîte 
ore pe zi dedicați antrenamen
tului?" — a fost una dintre în
trebări. „Trei pînă la patru 
ore — a răspuns Igor. Este și 
firesc, pentru că în afară de 
sport, am și obligații profesio
nale și familiale. Pentru mine 
sportul de performanță este o 
joacă, chiar dacă uneori detest 
acest... joc!" Fiind întrebat ce 
părere are despre teoriile știin
țifice care stau la baza rezulta
telor sale, Ter-Ovanesian a răs
puns : „Mă bizui pe propria-mi 
experiență și pe îndrumările 
bune pe care le primesc de la 
medici... După părerecemea cele 
mai bune exemple pentru vii
torii sportivi sînt, în primul 
rină, părinții și profesorii. Ta
tăl meu a fost un bun sportiv 
și. poate de aceea, i-am devenit 
cred un demn urmaș..."

TEMELE CONGRESULUI OLIMPIC DIN 1971
Pentru Congresul Olimpic 

care va avea Ioc în 1971 la 
Sofia (congres reluat după e- 
xact 40 de ani), C.I.O., Adu
narea permanentă a Comite
telor Olimpice Naționale și 
Uniunea mondială a federa
țiilor internaționale au stabi
lit cinci comisii comune care 
vor pregăti documentele ne
cesare pentru tot atîtea teme 
prevăzute a fi dezbătute la 
Congres. Este vorbă de urmă
toarele teme: 1. Chestiuni fi
nanciare și generale; 2. Ama
torismul și admiterea Ia 
Jocurile Olimpice; 3. Proble
me politice și rasiale; 4. Pro-

Olimpice,gramul Jocurilor 
participarea oficialilor și a- 
legerea candidaților olimpici;
5. Relațiile dintre C.I.O. și

federațiile internaționale. Fie
care din aceste comisii va fi 
alcătuită din cite 12 membri 
ce urmează a fi desemnați.

ATLETISM : ora 10 (18) — 
100 m B (serii), greutate B (ca
lificări) ;

F (calificări) ; ora 15,30
— 400 mg B (serii), Iun- ' 
F (calificări) ; ora 15,50
— 800 m B (serii) ; ora

ora 10,30 (18,30)
suliță 
(23,30) 
gime 
(23,50)
16,30 (0,30) — 100 m B (sferturi 
de finală) ; ora 17 (1) — 10 000 
m B (FINALA).

BASCHET : ora 9 (17) — me
ciurile : S.U.A. — Spania, Por
to Rico — Senegal, Italia — 
Filipine, Panama — Iugosla
via (grupa A) ; U.R.S.S. — Fo- 
lonia. Brazilia — Maroc, Me
xic — Coreea de Sud, Uruguay 
— Bulgaria (grupa B).

BOX : ora 13 (21) și 17 (1) — 
meciuri eliminatorii.

CANOTAJ : ora 9 (17) — ca
lificări în cele 7 probe.

FOTBAL : ora 12 (20) — me
ciurile : Mexic — Columbia (gr. 
A la Mexico), Franța — Gui-

ora 10 (18) — 
grupa 
cocoș

de la 
meciurile i

MORCIUKOV L-A ÎNVINS PE PANKIN LA 100 m BRAS
Ora 23,00 — 1,45 : Transmisie în direct de la atletism.

neea (gr. A la Puebla), Ungaria 
— El Salvador (gr. G la Gua
dalajara), Izrael — Ghana (gr. 
C la Leon).

HALTERE:
grupa A și ora 16 (24) — 
E în cadrul categoriei 
(FINALA).

HOCHEI PE IARBA: 
ora 10,30 (18,30)
India — Noua Zeelandă, Japo
nia — Mexic, R.F.G. — Bel
gia., Spania . — R.D.G. (grupa 
A) ; Pakistan — Olanda, Aus
tralia — Kenya, Franța — Ma
laya, Anglia — Argentina (gru
pa B).

PENTATLON MODERN : ora 
10 (18) — proba de călărie.

VOLEI : ora 10 (18) — meciu
rile feminine : Polonia — Co
reea de Sud ; ora 12 (20) Japo
nia — S.U.A.; ora 17 (1) — 
U.R.S.S. — Cehoslovacia; ora 
19 (3) Mexic — Peru.

La ultimul concurs de înot 
găzduit de piscina olimpică am 
putut remarca cîteva strălucite 
evoluții ale unor tinere înotă- 

( Andrea 
(Miri- 

Bjedov,

toare din Ungaria 
Gyarmaty), Iugoslavia 
jana Segrt, Djurica
Zdenka Gasparac), precum și a

brasiștilor sovietici, Morciukov, 
Pankin și Mihailov. Neașteptată 
este considerată victoria tinerei 
Sylvie Cannet la 100 m spate. 
Surprinde, de asemenea, forma 
mai slabă a recordmanilor eu
ropeni Leonid Ilicev și Bene- 
dicte Duprez, care au realizat

timpi sub 
tehnice :

100 m
(U.R.S.S.)

posibilități. Rezultate

liber (m): Ilicev
54,4, Chicoy (Spania) 

și Kulikov (U.R.S.S.) 55,0 ; 100 
m spate (m): Gromak (U.R.S.S.)
62.8, Dobroskokin (U.R.S.S.)
62.9, Cseh (Ungaria) 63,0 ; 100

„EUROPENELE DE BOX DE LA BUCUREȘTI
După cum se știe, în această 

primăvară, la Teheran, A.I.B.A. 
și comitetul european de box au 
stabilit ca viitoarele campionate 
europene să fie organizate în Ro
mânia. Vineri, la Ciudad de Me
xico, comitetul european a ascul
tat raportul prezentat de Paul 
Ochialbi, delegatul României, care 
a făcut o amplă expunere pri
vind pregătirile ce se fac la Bucu
rești, în vederea acestui eveni
ment, Delegatul federației române 
a anunțat că întrecerile vor avea 
loc între 31 mai — 8 iunie, pe 
ringul montat în incinta patine a-

rului „23 August". Membrii foru
lui european au ascultat cu inte
res expunerea arătîndu-se satis- 
făcuți de interesul pe care-1 ma
nifestă Federația de box din Ro
mânia pentru ca întrecerile să 
cunoască un mare succes. La 
sfîrșitul ședinței, Nlchifor Denisov 
(U.R.S.S.), președinte al comite
tului european și vicepreședinte 
al A.I.B.A., a felicitat F.R, Box 
pentru acțiunile întreprinse. De
nisov a spus printre altele : 
„Sînt convins că întrecerile cam
pionatelor europene vor cunoaște 
un remarcabil succes. Știu că or

ganizațiile sportive din România 
sint deosebit de ospitaliere. In 
plus, Federația română se bucu
ră de un frumos prestigiu pe care 
și-l va consolida, desigur, prin 
organizarea acestor campionate ca, 
ca de altfel, și boxul românesc 
atît de apreciat pe arena inter
națională".

In încheiere, 
comisie tehnică 
la București în 
lie 1969. Comisia ___  ____ ___ ____
Nichifor Denisov (U.R.S.S.), Ro
man Lisowski (Polonia) și John 
Henderson (Scoția).

s-a stabilit ca o 
să facă, o vizită, 
cursul lunii apri- 
este alcătuită din

m bras (m) : Morciukov
(U.R.S.S.) 68,5, Pankin (U.R.S.S.) 
68,7, Mihailov (U.R.S.S.) 70,1 ; 
100 m delfin (m) : Nemșilov 
(U. R. S. S.) 59,3, Suzdalțev
(U.R.S.S.) 59,5, Lang-Lenton
(Spania) 60,8-; 400 m liber (m): 
Bure (U.R.S.S.) 4:26,6 ; 200 m 
mixt (m): Kravcenko (U.R.S.S.) 
2:21,1 : 400 m mixt (m): Du
naev (U.R.S.S.) 5:02,5 ; 100 m li
ber (f) : Turoczy (Ungaria) 61,1, 
Segrt (Iugoslavia) 61,6 ; 100 m 
bras (f)': Prozumenscicova
(U.R.S.S.) 1:16,8, Bjedov (Iugos
lavia) 1:16,8, Grebenikova 
(U.R.S.S.) 1:16,9 ; 100 m spate, 
(f) : Cannet (Franța) 69,3, Gas
parac (Iugoslavia) 69,6, Duprez 
(Franța) 71,2 ; 100 m delfin (f): 
Gyarmaty (Ungaria) 66,8, De- 
viatova (U.R.S.S.) 67,9 ; 400 m 
mixt (f) : Zaharova (U.R.S.S.) 
5:38,6.

Tiparul I. F. .infamați»-, »tr. Bresuia&a o*. 33—20, Simureytt

ATLETISM : Mihaela Pe
nes și Viorica Viscopoleanu, în 
calificările de la aruncarea su
liței și, respectiv, săritura în 
lungime.

BOX: Antoniu Vasile îl 
îritîlnește pe Ernest Doug 
(Camerun) In cadrul catego
riei ușoară.

CANOTAJ : Iau startul în 
întrecerile eliminatorii și cele 
5 echipaje românești : . skif 
4-J-l (Reinhold Batschi, Petre 
Ceapura, Ștefan Tudor, Fran- 
cisc Papp 4- Ladislau Lavren- 
schi) în seria a H-a cu Cuba.

S.U.A., Noua Zeelandă ; skif 
simplu (Eugen Petrache) în 
seria a Il-a cu Danemarca, El
veția, U.R.S.S., Cuba, Canada ; 
skif 24-1 (Gheorghe Moldo- 
veanu, Ștefan Tarasov -|- Lad. 
Lavrenschi) în seria I cu Ceho
slovacia, R.A.U., R.F.G., Spa
nia, U.R.S.S. ; skif 4 fără cîr
maci (Pavel Cichi, Dumitru 
Ivanov, Emanoil Stratan, An
ton Chirlacopschi) în seria I cu
R. F.G., Elveția, R.D.G., S.U.A. ; 
skif 2 vîsle (Alexandru Apos- 
teanu, Octavian Pavelescu) în 
seria I cu R.F.G., Brazilia,
S. U.A., Mexic.

PENTRU RECF.PȚIQNAREA TRANSMISIILOR DIN MEXIC
Organele de coifierț ne-au informat în cursul zilei de ieri 

că în magazinele de specialitate se găsesc în cantități sufici
ente antene pentru captarea' programului I, pe care se vor 
face transmisiile de la Jocurile Olimpice. Le propunem așadar 
pasionalilor sportului, care doresc să recepționeze transmisiu
nile de la Ciudad de Mexico, să achiziționeze grabnic aceste 
antene. Noi Ie dorim vizionare plăcută !

Incepînd de astăzi, veți pu
tea asculta comentarii și re
portaje de la J.O. Ele vor fi 
difuzate în cadrul Radiojurna
lului de la ora 22 și în Buleti
nele de știri din cursul nopții 
(era 24, 1, 2, 4 și 6 pe progra
mul I). La ora 7,15 emisiunea 
„Mexic 68“ va difuza toate re
zultatele zilei olimpice, la 15 
minute după încheierea probe
lor.

O a doua emisiune „Mexic 
08" va fi difuzată zilnic Ia 
ora 16,30 pe programul I. în 
cuprins : sinteza zilei, portrete 
ale campionilor, cronici. Ru
brica sportivă din Radiogazeta 
de seară (ora 19 — pe progra
mul I) va fi, de asemenea, con
sacrată întrecerilor de la Ciu
dad de Mexico.
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