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In Bucegi

La „Criteriul primei zăpezi"
PIATRA ARSA. 14 ferta te

lefon). — Clubul sportiv Sinaia, 
tnlndru de tradiția locali fi la... 
eoncurență cu ghinioniștii orga
nizatori de la Val d’Isire, a or
ganizat —• in afar* calendarului 
oficial ** intfla competiția da 
schi a aezonului, intitultnd-o 
foarte franțuzește „Criteriul 
primei eăpexi^, De fapt, pe pla
toul Piatreț Arse zlpada s-a aș
ternut mal de mult și a suportat 
pini acum etteva probe de con
trol, dar lipsa aceleiași zăpezi 
în Poiana Brașovului l-a deter
minat pe schiorii fondlști șl pe 
biatloniști să m concentreze la 
complexul de altitudine din Bu
cegi. Cu numai 38 de concu- 
renți (din 6 asociații) In 6 probe, 
întrecerea nu a avut alură, pă- 
rind mal mult o Improvizație, 
dar strădania organizatorilor și
nă ieni de * merge In înttmplna- 
rea sezonului d* schi, de a-I 
grăbi și a-1 prelungi merită toată 
lauda. Zăpada prăfuită și înșe
lătoare, cu gheață dedesubt, n-a 
permis o ceruire exactă, iar ur
cușurile dese au eolteitat mal 
ales cheltuiala de efort supli
mentar biatloniștiloș^ Cu toate 
Acestea, timpii realizați pentru 
începutul de iarnă stnt Incur*-* 
j at ori.

Principalele rezultat* t fond 
Junioare i km 1. Marla Barabaș 
(Dinamo Brașov) 15:40,8, X Ele
na Lehaci (Constructorul Cim- 
pulung Moldovenesc) 18:46,8, 3. 
Maria Papua (Constructorul 
Cîmpulung Moldovenesc) 17:14,3; 
foni senioare S km 1. Marcela 
Leăto'pă (Dinamo Brașov) 
23:20,8, 1 An* Clinciu (Tracto
rul Brașov) 24:26,0, 3. Wllma 
Bdgfizl (Dinamo Brașov) 26:10,2; 
fond seniori 10 km 1» Stellan

Drlguș (A.S.A.) »B:44, I Nicola* 
Sfetea (A.S.A.) 36:00, 3. Molse 
Stolan (A.S.A.) 36:25; biatlon 
juniori 5 km 1. Gheorgh* Vol- 
cu (C. S. Sinaia) 28:56 (0 mln. 
penalizare), 2. Ion Mustață (C.S. 
Sinaia) 30:51 (1 mln.), 3. Lucian 
Blaj (C. S. Sinaia) 35:06 (2 min.); 
biatlon tineret 8 km 1. Alexan
dru Szabo (Dinamo Brașov) 
40:20 (2 mln.), 2. Dumitru Soiu' 
(A.S.A.) 40:27 (3 mln.), 3. Victor 
Fontana (A.S.A.) 44:21 (4 mln.); 
biatlon seniori 10 km 1. Nlcolae 
Bărbășescu (A.S.A.) 46:39 (2
min.), 2. Constantin Carabela 
(A.S.A.) 48:35 (3 mln.), 3. Gheor- 
ghe Cimpoi* (A.S.A.) 49:16 (6 
min.).

FINAL
ÎN CAMPIONATUL

DE TENIS 
DE MASĂ

ARAD; 14 (prin telefon). S-au 
epuizat pînă sîmbătS «eara trei 
zile de întreceri din cadrul retu
rului campionatului republican 
pe echipe la tenis de masă.

lata ultimele rezultate, mas
culin: Progresul București — Po
litehnica Timișoara 9—2, Comer
țul Tg. Mureș — C.S.M. II Cluj 
9—8, Politehnica București — Vo
ința Arad 9—8, Progresul Bucu
rești — Constructorul București 
9—2, Voința Arad — C.S.M. II 
Cluj 9—5, Comerțul Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara 9—3, Poli
tehnica București — Voința Bucu
rești 9—4; feminin : Spartac 
București — Dinamo Craiova 
5—4, Voința Arad — Rapid Bra
șov 5—1, Spartac București — Co
merțul Tg. Mureș 5—3, Progresul 
București — Rapid Brașov 5—0, 
Voința Arad — Comerțul Tg. Mu
reș 5—0. Mîine, întrecerile se vor 
Încheia.

ȘT. iACOB-coresp. principal

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ-HAPOEL
TEL AVIV 88-69 (43-35) LA BASCHET

Baschetbaliste români au 
jucat aseară în compania 
campioanei Izraelului, Hapoel 
Tel Aviv, pe care au între
cut-o cu 88—69. A fost un 
î-heci util în care antrenorii 
echipei noastre au urmărit

în ve- 
turneu, 
pentru 
vor a- 
acestei

Intr-una din acțiunile 
sale ofensive tînărul Popa 
reușește să eschiveze blo
cajul advers și aruncă cu 
succes la coș, mărind a- 
vantajul selecționatei noas
tre divizionare.

Foto i V. BAGEAfl

Președintele A. I. B.A. în viiită In București

„Va fi una din cele mai mari întreceri 
continentale../'

declară dl. R.H. RUSSELL, in perspectiva campionatelor 
europene de boi de la București

Bun gospodar al tuturor tre
burilor boxului amator, colo
nelul R. H. Russell, președinte
le A.I.B.A., a ținut să viziteze 
orașul-gazdă al viitoarelor cam
pionate europene cu nu mai 
puțin de 5 luni înainte de start. 
Grija și prevederea venerabi 
lului conducător al forului pu
gilistic internațional pentru eve 
nimentul programat anul viitor 
în capitala țării noastre reiese 
și din primele declarații ce ni 
le-a oferit cu amabilitate, la 
puțin timp după sosirea d-sale :

„Sînt aci intr-o vizită de lu
cru — a spus dl. Russell. Am 
venit să tratez probleme de de
taliu cu organizatorii campiona
telor continentale. Prima etapă 
a șederii mele a fost consacrată 
vizitării bazei sportive care va 
găzdui întrecerile. Am fost plă
cut impresionat de acel gran
dios ji pitoresc complex spor
tiv „23 August" și sînt convins 
că patinoarul artificial, cu a- 
menajările ce i se vor aduce, 
va corespunde integral scopului 
propus. Instalațiile anexe, pri
vind asistența medicală sînt, de 
asemenea, de prim ordin, iar 
faptul că hotelul, unde vor fi 
cazați participanții, se află in 
imediata apropiere este încă 
un avantaj important”.

— Pg ce participare se con
tează la această ediție ?

„Apreciez că vor lua parte 
delegații sportive din 24 de țări. 
Va fi una din întrecerile conti
nentale cele mai mari pe care 
le-a organizat forul nostru și, 
personal, am o deosebită satis
facție că României revenit 
cinstea de a-i. fi gazdă. Țara dv. 
a avut boxeri buni și îi are și 
astăzi, ei sînt apreciați pretu
tindeni pentru stil și sportivi
tate. Totodată, consider că ex
periența și entuziasmul ce ani
mă Federația română de box, in 
frunte cu prietenul nostru 
Gheorghe Guriev, președintele 
F.R.B., constituie o garanție că 
importantul examen ce ne stă

„OIPA OLIMPIA" LA BOX
In cea de a doua semifinală a 

competiției dotată cu „Cupa O- 
limpia“ reprezentanții tinerel ge
nerații de boxeri au oferit spec
tatorilor meciuri deosebit de 
dîrze și spectaculoase. Cea mal 
disputată partidă au furnizat-o 
„cocoșii" Marcel Boaru (Dinamo) 
și Mihai Ploeșteanu (Progresul).

REZULTATE TEHNICE : M. 
Boaru b.p. M. Ploeșteanu ț V. 
Postolache b. ab. 2 M. Nicolae ; 
I. Dan b. ab. D. Precup ' T. Chi
ri IA b.p. T. Dinu ; Al. Lică b.p. I. 
Cristea ; A. Dumitrescu b. ab. S

Șt. Hîrsu ; Gh. Boț b.p. M. Irl- 
mes ; D. Corbeanu b. ab. 1 S. 
Lazăr ; V. Costanda b.p. Gh. 
Tobă. Pugiliștil R. Văcaru, C. Ho- 
duț, T. Nebunoiu, Șt. Boboc au 
cîștigat prin neprezentarea adver
sarilor.

Finala „Cupei Olimpia» va avea 
loc duminică, de Ia ora S, în sala 
Casei de cultură din sectorul 4 
(str. Turturele).

A. PĂPĂDIE șl
GH. SANDU — coresp.

în față va fi trecut cu succes".
— Considerați că întrecerile 

de la București vor suscita in
teres în țările participante ?

„Fără îndoială. Am și pre
venit aceasta, venind în întâm
pinarea unei foarte firești do
rințe de informație a tuturor 
cercurilor pugilistice din țările 
europene și din afara continen
tului. In vizita noastră Ut Bucu
rești, sîntem însoțiți de dl. Pe
ter Dimmock, șeful emisiunilor 
sportive externe ale B.B.C.-ului, 
care va trata în amănunt trans
miterea prin Euroviziune și In- 
terviziune a campionatelor".

în clipa cînd ne grăbeam să 
mulțumim d-lui Russell pentru 
amabilitatea cu care a răspuns 
întrebărilor noastre, d-sa a ți
nut să adauge următoarele c

„Doresc să subliniez un as
pect ce-și are importanța sa. 
Pentru întîia oară, România 
ceruse organizarea campionate
lor europene în 1947. Au trecut 
deci mai bine de 20 de ani de 
cînd datoram acestei țări frun
tașe în pugilism acordarea u- 
nut drept ce-i revine firesc. Și 
pe care-l merită cu prisosință!’1

Interviu consemnat de
Radu VOIA

în curînd 

inaugurarea
O nouă construcție spor

tivă, amplasată în parcul 
„23 August" din Capitală, 
va fi gata in scurtă vre
me să-și primească oaspe
ții. Este vorba de sala de 
atletism, cea mai mare și 
cea mai modernă din țară. 
Lungimea spațiului de lu
cru va fi de 72 de metri, 
iar lățimea de 31 m. A- 
eeste dimensiuni îngăduie 
antrenamentul simultan al 
alergătorilor de viteză și 
garduri, al săritorilor și 
aruncătorilor. O plasă spe
cială va permite să se 
execute aruncări la disc și 
suliță.

Sala are patru nișe cu 
instalații complete pentru 
dezvoltarea forței, vestiare 
cu dușuri, camere pentru 
antrenori și cabinet medi
cal. în viitor va fi ame
najată și o pistă circula
ră, din panouri de lemn, 
de 150 m, cu 4 culoare, 
pentru cursele de semi- 

fond. In prezent, 300 de 
spectatori pot asista Ia 
reuniunile atletice, dar tri
bunele vor fi extinse pen
tru a putea primi 1000 de 
privitori.

să. rodeze întregul lot 
derea apropiatului 
din Iugoslavia, ca $i 
Jocurile Balcanice ce 
vea loc Ia sfîrșitul 
luni în Turcia.

Sportivii români au jucat 
destul de relaxat, urmărind 
aplicarea diverselor scheme 
tactice indicate de antrenori. 
Hapoel a fost un adversar 
util, care a luptat cu ardoare 
pentru fiecare minge mai 
ales că a beneficiat și de a- 
portul jucătorului Lev care 
nu a evoluat în partida cu 
Steaua (n-a avut aprobarea 
FIBA). Lev a arătat aseară 
că este un virtuos al acestui 
joc. Tehnica lui este perfec
tă, acțiunile lui fiind mult 
aplaudate. S-au remarcat 
Diaconescu, Nosievici, Jekely 
și Tarău, care au demonstrat 
că sînt oameni de bază ai 
naționalei noastre.

Cei mai eficaci : Diaconescu 
(14), Nosievici (17), Tarău

(14) ți Ruhring (12), respec
tiv Lev (10), Kaminski (20), 
Lișinski (14).

Azi, de la ora 11. în sal* 
Floreasca, va. avea loc me
ciul revanșă.

Paul IOVAN

Dinamo Moscova
Dinamo București

6-3 în C.C.E. la polo
Aseară au continuat în bazi

nul Lujniki din Moscova între
cerile grupei semifinale ale 
C.C.E. la polo. în primul meci, 
Dynamo Magdeburg a întrecut 
pe N. C. Barcelona cu 10—5 
(1—0, 1—3, 3—0, 5—2), iar în 
cea de a doua partidă, Dinamo 
Moscova a învins pe Dinamo 
București cu 6—3 (0—2, 3—1,
2—0, 1—0).

CUHIND IM ZIARUL

O INCURSIUNE CAPTIVANTĂ 
In culisele

CELOR MAI POPULARE SPORTURI 
DIN STATELE UNITE î
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ULTIMUL ] 

MOHICAN] 
le vineri un I 
de șah. Un |

vechi.
ul de |

- -  . — — . * w • w |-* | SOI
Tauri naționali cu 22 de ani în urmă, I 
ducînd titlul la Orâștie, unde funcționa ]

omânia are de 
nou campion < 
nou campion, care est© — 
de fapt — foarte v. 
Pentru câ, învingătorul 
aștâzi cucerea primii sâi

. 

D' Iscret, aproape In secret, sute 
de patinatori au Început pre
gătirile pentru marele car- 

LUMEf 
, fiind 

vom 
spre 
avea 
Flo-

ca tînăr medic chirurg.
Doctorul OCTAV TROIANESCU re

prezintă una dintre cele mai remarca
bile figuri ale sportului românesc. Dru
mul său în viață are aproape a. pu
tere de simbol, este o pledoarie pen
tru simbioza dintre activități diferite, o 
demonstrație elocventă a compatibili
tății depline dintre profesiune și exer
cițiul de sport. Doctorul Troianescu s-a 
realizat integral în ambele.

Șahul l-a învățat foarte demult, a 
început să-l joace bine încă de pe vre
mea cînd era student, crescînd și dez- 
voltîndu-se profesional la școala lașu
lui, solidă, academică, tradițională.

A știut să-și împartă riguros timpul 
între șah și disecție, între amfiteatru I 
si stadion (rămînînd și acum adeptul * 
fervent al exercițiului fizic cotidian), în- | 
tre bibliotecă și sala de concert.

A practicat jocul îndrăgit în con- I 
diții vitrege, pe table închiriate cu ora, | 
învățînd de la unul și de la altul, dar " 
întreeîndu-și, treptat, profesorii. Face | 
parte din generația romantică de șa-® 
hiști, dintre cei care n-au vînat premii, 
ci și-au cheltuit economiile pentru a 
cumpăra cărți și reviste.

Apoi, consacrat ca un < 
marcă, a trebuit să aplice o și mai 
riguroasă contabilitate minutelor, sa- 
crificîndu-și tot timpul liber, venind la 
runde cu mîinile pudrate de talcul mă
nușilor de operație.

Și-a țridit, o familie trainică, iar ca 
părinte a înfruntat cu rară I 
mare nedreptate a destinului.

Eiogiindu-I pe doctorul Troianescu, 
elogiem — de fapt — seriozitatea, pu
terea de muncă, echilibrul, disciplina,?. 
intransigenta și multe alte virtuți din | 

a sufletului

ECHIPA De ACTORI ! Nu, am 
promis, nu le pot da numele î 
Totuși, prenumele... Unuia dintre 
ei ii spune DEM, urmat de un 
nume cu terminația în ESCU (in 
orice caz, nu Bibătiescu !). Altuia 
îi spune HORIA și se termină (nu
mele) tot în ESCU. In fine, după 
Dem Radulescu, după Horia Că- 
ciulescu, urmează un alt ESCU, 
tot Rădulescu, dar CIUPI. Și așa 
mâi" departe.

Deci, ați reținut ? în primele 
zile ale vacanței de iarnă, marele 
carnaval Pe gheață „ÎN LUMEA 
BASMELOR". Cu trompeți care 
vor anunța intrarea pe teren a 
Veseliei, cu toboșari care vor 
marca începerea jocurilor de ar
tificii, cu măști de tot felul, cu 
atîtea și atîtea surprize. Surprize 
pregătite de aproape 2 000 de co
pii patinatori, sub grija și îndru
marea Consiliului municipal Bucu
rești al Organizației pionierilor, 
Inspectoratului școlar al Capitalei 
și a Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport.

V. TOFAN

In lumea 
basmelor...

O victorie prin ipon

Foto ! B. VASILE

o atractivă

G.

vins adversarul 
sotogare 
Petrescu 
Buc.), I.

Judoul a „explodat44

naval pe gheață „ÎN 1 
BASMELOR". Se înțelege, 
vorba de o surpriză, nu ne 
apuca acum să spunem, 
exemplu, că spectacolul va 
Ioc pe gheața patinoarului 
reasca, în după-amiaza zilei de 
26 decembrie, adică in vacanță. 
De asemenea, n-ar avea nici un 
rost să divulgăm, bunăoară, fap
tul că la acest carnaval și-au a- 
nuntat prezența ALBA CA ZĂ
PADA ȘI CEI ȘAPTE PITICI, 
SCUFIȚA ROȘIE, FĂT FRUMOS 
și MOTANUL ÎNCĂLȚAT, care va 
ti echipat cu cizme de... patinat:

Așadar, spre a păstra secretul 
nu vom aminti nimic din toate 
acestea. In fond, surpriza n-ar 
mai fi surpriză, dacă am Începe 
să vorbim aici despre PARADA 
COSTUMELOR la care vor par
ticipa sute de pionieri și școlari 
din toate sectoarele Capitalei ; 
despre RECITALURILE DE PATI
NAJ ARTISTIC susținute de co
piii și juniorii cluburilor Dina-

mo, Constructorul, Școala, sporti
vă nr„ 2 etc. în schimb, putem 
spune (și asta așa, m treacăt) 
că la acest mare festival al ghe- 
ții nu vor lipsi nici ÎNTRECERI
LE DISTRACTIV-SPORTIVE. Se 
înțelege, nu le vom enumera, 
treaba aceasta căzînd în sarcina 
crainicului de Ia patinoarul Flo- 
reasca, care la timpul potrivit, 
va anunța și atrăgătoarele CURSE 
CU OBSTACOLE si amuzantele 
LUPTE CU FRÎNGHIA și jocurile 
LEAGA ȘI DEZLEAGĂ — mă 
rog, întregul program î

Apropo de program : dacă n-ar 
fi atit de secrete aceste pregătiri, 
v-aș spune niște lucruri formi
dabile î Cine credeți că vor mai 
evolua „În lumea basmelor" ? O...

l
I
l
l 
I
I 
I
I

ieri în sala Floreasca I
Numeroși bucureșteni 

au luat loc, ieri după 
amiază, în tribunele 
sălii Floreasca. Ei a- 
veau să asiste la debu
tul judoului într-o com
petiție de amploare: 
.Cupa federației". Și a- . al.ți judoca aplaudați la 
cest debut a fost re
marcabil. Judocanii ce
lor 12 .echipe, care au 
e voluat în reuniunea de 
ieri, prin acțiunile în- , 
treprinse au ridicat pur 
și simplu .spectatorii în 
picioare. Iată una din 
edificatoarele secvențe : 
L. Ghiță (I.E.F.Ș.) se 
lupta de cîteva minute 
eu V. Băidean (Politeh
nica Timișoara), în ca
drul categoriei 56 kg, 
realizind procedee teh
nice de' o mare spec
taculozitate. Dar Ghi
ță și-a spart arcada fă- 
eînd necesară interven
ția medicului. El a re
luat lupta și în, acla
mațiile „tribunelor", du
pă o altă suită de ac
țiuni reușit* și-a In

I

chirurg de |

CU ol l
prin ipon. MJ , 

(Olimpia! I
Bucur (C. SI I 

Mediaș), D. Lepădatu' -. 
(Rapid Buc.) și I. Her- I 
man (IEFS) au . fost11

I
: •wy.v V.V »»U IVI

dalii de campion național, dar și 
mult. Probabil. fu Cfl rfe»

bărbăție o i
i

Bucur (C. Si
~ Lepădatu'g'zestrea cea mai aleasâ 

omenesc.
Troidnescu se mîndreșfe cu cinci me- 

,i mai 
mult, probabil, cu teza sa de dizertație, 

Lucrări experimentale asupra calusu- 
or' cu cadea de notorietate mon- 

Tot la , dialo „Traumatismele vertebro-medu- 
lare", la care a fost coautor în com
pania selectă a celor mai valoroși me
dici ortopezi din România. Se mîn- 

! drește, desigur, cu biblioteca sa.
Om de știință, om de cultură, om de 

sport. Acesta este campionul de șah 
□ I României 1

scehă deschisă. ■
Politehnica București 

a înregistrat, cea mai 
categorică victorie în- 
trecînd pe Dacia Orăș- 
tie cu 12—0. iot la , 
scor s-au încheiat și | 
meciurile Olimpia Buc. •
— Agronomia Cluj . 
(10—2), Politehnica I 
Brașov —- Metalul Ro- I 
man (10—2), Rapid Buc. „
— IPGG (9—3) și C.S. I 
Mediaș — Nicolina Iași • 
(8—4). Deosebit de e- - 
chilibrată a fost înțîl- 
nirea dintre Politehnica -

11 | „u
; I iui

I 
răsit unul cite unul scena competițiilor, f 
încearcă un adînc sentiment de satis- • 
faefie la victoria ultimului n-.ohican I- 

Valeriu CHIOSE .

i- | Colegii săi de generație, care au pă-
_ ---------- U * răsif unul CÎfe Until crnnn mrnnzaiiU.Irtr

Timișoara și IEFS . 
(7—5). Astăzi, de la ora |
16, ultimele meciuri și * 
v demonstra- .
ție de fete judoca. ■:

CHIRIAȘ '
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DAW LALU

DESPRINZÎNDU MĂ

DINCOLO DE MALURI

Duminicile unui nes

DE PĂMÎNT
bruscs în

a<

LA GOTEBORG

Puiu a fost părăsit de Zeifa Fortuna

VEȘTI PROASTE DE LA ION IONESCU
Accidentat la genunchi, o pauză de 8 zile și,

se antrenează un fotbalist în
apoi,

Vest
spitalizare. Cum

Umbră nestatornică, 
te-ai agățat 
de pașii mei 
risipiți ca semințele, 
în jurul ștachetei, 
secundă de secundă, 
incit nici nu te mai simt. 
Exiști 
atîta timp cît exist, 
capeți contur și culoare 
datorită luminii 
și te-ascunzi de lumină 
după trupul meu, 
nestatornică umbră, 
neagră-închisă, 
albă-închisă.

Tuturor celor din țară, care-1 
simpatizează și-l prețuiesc, Ion 
Ionescu simte nevoia să le dea 
cîtevâ explicații privitoare la 
absența sa îndelungată din for
mația Alemannia. Așadar, fostul 
rapidist ne-a scris de la Aachen 
cu rugămintea să risipim mîh- 
nirea celor îngrijorați sau gre
șit informați.

„La 7 septembrie — scrie Ion 
Ionescu — în meciul cu Bo
russia Mdnchengladbach, în 
minutul 5 am fost accidentat 
la genunchiul drept. Am conti
nuat totuși si joc, sub impulsul 
injecției primite, dar trauma s-a 
agravat. A trebuit, ulterior, să 
fac antrenamente și si joc cu 
dureri. In această perioadă am 
urmat un tratament cu forti- 
fiante, insă datorită faptului că 
nu am putut face pauza ce ar 
fi foit necesară și primind în
tre timp și alte lovituri, trata
mentul nu a avut efectul scon
tat.

tn același timp, am făcut și 
o întindere musculară tot la pi
ciorul drept. Medicul a conti
nuat cu tratamentul prescris 
anterior, declarînd după trei 
săptămîni că sînt sănătos. Pe 
baza acestei declarații s-a a- 
juns la concluzia că nu alerg 
pentru că nu am pregătirea fi
zică necesară. Drept urmare,

timp de 30 de zile »m foăt pus 
să fac cîte două antrenamente 
pe zi, însumînd aproape 4 ore 
zilnic și cu multe ture de sta
dion parcurse tn alergare. A- 
ceste excese au făcut să acu
mulez o cumplită oboseală și să 
ajung la o completă ieșire din 
formă. Toate adăugate durerilor 
crescînde din piciorul drept.

După meciul amical cu Rapid 
din 7 octombrie, cînd nu am 
putut râmîne pe teren, medicul 
clubului a constatat că am ceva 
la genunchi și mi-a prescris 
alte injecții, raze ultrascurte șt 
niște unsori celebre. Firește că 
am refuzat să mai joc, pentru 
că un nou consult a stabilit că 
e vorba de o infecție la genun
chiul drept, necesitînd un nou 
tratament cu antibiotice. Mi-au 
mai trecut durerile și am inten
sificat antrenamentele, dar după 
15—20 de minute alergam șchlo- 
pătînd. Acum, în final, mi s-a 
indicat o pauză de 8 zile șt apoi 
spitalizarea, începînd din 2 de
cembrie”.

Acestea sînt tristele rînduri 
ale lui Ion Ionescu. Ziarul 
„Aachener Nachrichten", co- 
mentînd situația jucătorului 
bucureștean, scrie că Alemannia 
nu are noroc. La drept vor
bind, ni se pare că mai curînd 
Puiu a fost părăsit de zeița

Fortuna, 
grabnică 
care — aflînd de scrisoare — se 
alătură și Niki Dumitriu.

Oricum, noi îi urăm 
însănătoșire. Urări la

Ating 
cu vîrfurile vîslelor, 
din zbor, 
apele, 
ca aripile pescărușilor, 
ca sărutările 
sau ca setea 
și-n urmă las cercuri, 
cercuri de apă 
care sînt vîrste 
crescute dincolo de maluri.

CUNOAȘTEȚI NOUL AUTOMOBIL

ROMANESC M 200-VEVERIȚA?

i

teva rînduri și-am trăit 
scurt timp între ei : aveam 
impresia că acești oameni 
așa de inteligenți și de 
calmi, disciplinați în gest 
și-n afect, întîmpină cu. o 
neîncredere totală orice 
violență de simțire. M-am 
întrebat adeseori ce anu
me i-ar putea scoate dip 
impasibilitatea lor. La Gb- 
teborg, cu prilejul meciului 
de hochei Suedia — Ca
nada, am avut surpriza de 
a cunoaște intensitatea pa
siunii sportive a suedezi
lor.

— Fiindcă iarna, frigul, 
gheața ne-au.molestat de-a 
lungul întregii noastre is
torii, am căutat, instinctiv 
tocmai în sporturile hiber
nale o victorie asupra na
turii — îmi spunea antre
norul Stromberg. Suedezul, 
neîncrezător față de alții, 
găsește totuși o ființă în 
care să aibă încredere de- 
sâvîrșitâ și aceasta este 
propria sa persoană. Spor* 
tul îl ajută să afle mai re
pede calea spre această 
încredere. E o cultivare po
trivită a eului propriu, de 
care omul nostru are ne
voie, și fiindcă hocheiul u- 
nește agilitatea cu viteza, 
inteligența cu rezistența fi
zică, l-am decretat sport 
național. O înfrîngere ar 
însemna o mică zguduire 
morală, cu ecouri prelungi
te săptămîni și luni de zile 
în conștiința întregului po
por. Dimpotrivă, o victo
rie... -

A fost o victorie, de fel 
ușoară, Insă a fost o vic
torie îndeosebi pentru că 
violenței canadienilor sue
dezii i-au răspuns printr-un 
joc elegant, aproape.core
grafic în armonia și fru
musețea colaborării dintre 
membrii echipei. Cu o sen
sibilitate lucidă, ei au de
monstrat că sportul, și în
deosebi un sport nqjiosîal; 
cum este hocheiul -în con
cepția lor, trebuie cultivat 
cu nuanțele de fantezie și- 
rafinament ale artei,

Schimbările 
comportarea obișnuită 
unui om ne surprindpe 
bună dreptate. Dar încă 
ale unui întreg popor, pe 
care îl Știai într-un fel și, 
deodată, el ți se înfățișea
ză într-o altă lumină, sub 
un aspect la care nu te aș
teptai ! De asta am suferit 
aproape un mic șoc psi
hic, deunăzi, la Gâteborg, 
unde am fost martor, în 
tribună, al întîlnirii dintre 
echipele de hochei ale Ca
nadei și Suediei. Nu zic, 
a fost o înfruntare aspră, 
îndîrjită, desfășurată într-un 
tempo pe care _ anevoie 
i-am putut urmări,_ fiindcă 
nu putea înlănțui imagina
ția mea un astfel, de iureș 
din cauză că-mi lipsește 
simțul de mișcare, și. ela
nul sportiv. Dar, oricum, 
ia o schimbare atît de to
tală nu mă așteptam, la 
schimbarea calmilor, pla
cizilor suedezi în niște pa
chete de nervi, în petarde 
de însuflețire. De aici mi
rarea mea, văzîndu-i pe 
prietenii scandinavi ieșind 
din sine, lată, mi-am spus, 
cum sportul este. în ade
văr un puternic stimulent al 
energiilor ațipite în sufle
tul unei colectivități, cum 
hocheiul pe gheață deș
teaptă în suedezi aminti
rea strămoșilor vikingi, 
luptători și navigatori pe 
întinsele continente lichida 
aie mărilor. Fiindcă ie pri
veam fețele în tribune și 
citeam în crisparea și;n des
tinderea lor, în lucirile de 
pîndă ale ochilor, în zba; 
terea nestăpînită a unei 
pleoape dragostea, setea 
nemărturisită de aventură, 
de emoția jocului care as
cute facultățile trupului și 
aie spiritului deopotrivă. 
Și-am mai observat acea 
voință stîrnită și strunită 
totdeodată, păstrînd întot
deauna măsura cavalereas
că a jocului sportiv, în 
mișcările, manevrele, curbe
le pe gheață ale jucători
lor din echipa suedeză.

îi cunosc pe suedezi, de
oarece i-am vizitat în cî-

care a primit Humele, a du-

interzisă la 
constructo- 
mașinii și

în
de 
le-

Aceasta e „Veverița ... pe roate

CAMPIONUL
® Doctorul O C T A V 
|TROIAMESCU S-a năs- 
jf cut în anul 1916. A 
gj învățat jocul de șah 
g din copilărie, partici- 
g pînd la primele*-*—<---•
|i era elev, 
gs Ca student a 
gi harțe din clubul ieșean 
B,,kiihail Sădoveănu". A 
rgfost participant nelip- 
®sit Ia finalele campio- 
g: natului național îrice- 
2 pînd din anul 1943, cîș- 
gtigînd titlul de campion 
gșâl țării în 1946, 1954, 
|jl956, 1957 și, acum, în 

1968. De două ori a
g: pierdut medalia de aur 
0 după baraj (cu Ciocîl- 
|t.ea în 1952; Bălăriei și 
S Voieulescu in 1955)

- '■ con" Ș cursuri în timpul cînd 
îj- om

făcut

El s-a născut la Buzău, din 
fantezia, ambiția și iscusința u- 
nui ziarist local — confratele 
nostru ION DOGARU, redactor 
la ziarul județean „VIAȚA 
BUZĂULUI”.

Urmînd legile metempsihozei, 
în viața lui anterioară actualul 
automobil a fost... DOUA SCU
TERE CU MOTORAȘE DE CI
TE 5 CAI PUTERE.

Din aceste 
constructorului a 
sași șasiul și un 
concepție proprie, 
gile melasice ale 
diferențial făurit 
binație de sateliți cu foaie de 
lanț. Pe aceste vertebre a cres-

cut caroseria, dd culoare vernil 
și cu toată instalația electrică, 
ce susține propulsia și prote
jează încadrarea autovehiculu
lui în regimul de circulație pe 
drumurile publice.

Deși claxonarea e
Buzău, prevăzător, 
rul- ei i-a asigurat
un claxon. Se putea automobil 
fără claxon, de bine ce numai 
căruța n-are așa ceva ?...

Construirea „Veveriței", ca- 
re-și datorește numele sprinte
nelii și supleței viețuitoarei de

George SBÂRCEA

___________

UN PASIONAT TURIST:
CALISTRAT HOGAȘ

NELU LUPOVICI, BACĂU. Ne-a 
amuzat (nu garantez că va avea 
același efect și asupra arbitrilor!) 
propunerea dv. ca baremul arbi
trilor de fotbal să fie în funcție 
de „stelele" pe care le primesc 
aceștia. Vreți să ajungă arbitrii 
la sapă de lemn ? Porniți cum 
șînteți împotriva lor, mă mir că 
nu cereți să li se facă și reți
neri din leafă, la serviciu ! Lă- 
sind la o parte gluma, vă răs
pundem că baremul este un drept 
al arbitrilor, stabilit pe baza u- 
nor norme precise. Cît privește 
calitatea arbitrajelor, aceasta con
stituie o altă problemă, anali
zată cu regularitate de către co
legiile de arbitri. Și, cînd este 
cazul, „cavalerii fluierului" sînt 
sancționați (nu mai sînt delegați 
să conducă meciuri, una sau mal 
multe etape). Pînă la primăvară, 
în orice caz, avem Un subiect 
mai puțin t

GRIG ORE 
IULM. Reîntâlnire 
fiecare dată ! Am 
dintre j,sfaturile" 
baliștilor care au 
canță :

e Vă puteți petrece concediul 
și pe plan local. Dar nu în... lo
caluri.

• Cînd vă culcați, nu confundați 
perna cu... laurii (mai ales Dumi- 
trache, Domide, Gornea).

® în timpul liber, nu uitați de 
cărți. Ele se citesc, nu se joacă.

D EPUREANU, BUCUREȘTI. 
Cornel Popa (Dinamo București) 
a jucat de 38 de ori în echipa na
țională de fotbal. După părerea 
mea. este unul dintre cei 
buni fundași pe care 
avut în ultimii 20 de ani. ____
că e și părerea... înaintașilor 
care au „icat pe partea lui.

DAN HAITA; ALEXANDRIA. 
Viorel Mateianu a jucat, în diw 
vlzia Ai la următoarele echipe î 
Progresul, Universitatea Cluj; 
Steaua fi, din nou, Progresul.

GHEORGHS VODACi COMUNA

BREBU. Nu este rea ideea dv. 
privind înființarea unși „școli de 
fotbal". De unde facem rost însă 
de... profesori ?

MARIN TURCU, BUCUREȘTI. 
Fotbalistul Marin Peteanu a su
ferit o intervenție chirurgicală. 
Acesta este motivul pentru care 
nu a mai apărut în formația Pro
gresului. El și-a făcut o reintra
re... timidă, acum două săptă
mîni, în echipa de tineret.

ION NEGOESCU, PLOIEȘTI 
Din „Micul dicționar fotbalistic", 
am reținut, la litera A. următoa
rele definiții : APĂRARE : poate 
fi de mai multe feluri : în linie, 
beton, aglomerată, înghesuită etc. 
Ca verb se conjugă (de unii) nu
mai la forma reflexivă : eu mă

TOLOACA, ALBA 
plăcută, ca de 
reținut cîteva 
adresate fot- 
intrat în va-

mai 
i-am 
Cred

scutere geniul 
conturat 

diferențial 
născut pe 
mecanicei 
dintr-o com-

la
rat trei ani și jumătate. Auto
vehiculul a fost omologat, ca 
atare, în categoria autoturisme
lor în doi timpi și patru locuri, 
și intabulat la serviciul de cir
culație județean cu matricola 
1—BZ—1102.

îți constelația automobilismu
lui autohton a ap|rut? așadar, 
un nou corp astral: M-200-VE- 
VERIȚA, care are și claxon. 
De vreme ce e automobil, auto
mobil sadea !

Raluca VLADUȚ

Călătorul ciudat, cu pălăria u- 
rlășă ca o umbrelă, cu barbișon 
și cu mustăți stufoase, care pen
tru mulți contemporani ai săi, ai 
acelui frămîntât sfîrșit de secol 
XIX, constituia cel puțin o cu
riozitate prin -arzătoare^ pasiune 
de a străbate pe jos cărările în- 
tortochiâte ale munților, avea să 
devină la puțin timp după ves
tita-! călătorie pedestră unul. din
tre cei mai originali și mai vigu- 
roși prozatori ai noștri.

In anul 1882 apăreau în revista 
„Asachi" din Piatra Neamț, în 
șapte numere consecutive, amin
tirile lui Hogaș din călătoria sa 
alpestră pe itinerarul : Horaița — 
Văratic — Sacul — Sihla — Aga- 
pia. car© consacrau (pentru a cita 
oară ?) notele de călătorie ca gen 
literar.

Scriitorul elogia frumusețea ■ 
drumurilor de munte, pe care le 
cunoștea în ascunzișurile lor cele 
mai tainice, care îl chemau și cu 
care se contopea.

Hogaș a călătorit foarte mult; 
a fost un turist pasionat, prefe
rind liniștea și solemnitatea mun
ților. A umblat prin munți cu pa
siunea turistului și cu ochiul fin 
al scriitorului. Senzația de pleni
tudine pe care i-o strecura în 
Suflet o călătorie pe un itinerar 
îneîntător, entuziastul drumeț a 
transcris-o în rînduri ca acestea : 
„N-aș putea, într-ădevăr, spune^ 
cu cîte picioare eram deasupra 
mărilor ; dar, de-aș fi întins 
mina, aș fi prins stelele

Drumeția îl purifică, îl ellbe-

rează de micimea preocupărilor 
cotidiene, iar oboseala drumului 
— în niod paradoxal — îl odih
nește : „Un nou curaj și 6 nouă 
putere începu sâ circule în vine- 
le mele. Mi se părea că nu-mi 
mai este nici, toarne .nici frig și 
aș fi început să șuier, dacă au
zul meu, ocupat cu recunoașterile, 
n-ar fi avut nevoie de liniște. 
Trecuse clin noapte un ceas plin 
de grijă și nedumerire. Obosiți 
și flămînzi, începusem a scoborî 
la vale, spre a găsi un adăpost 
în dosul vreunei stînci, sau* în 
fundul vreunei văgăuni mai apă
rate de vint“.

Lungile sale călătorii spre mă
năstiri, spre Pipirig sau pe Hă- 
lăuca, în Valea Sabasei sau pe 
Seștlna, ce constituie altceva de- 
cît un uriaș elogiu adus drume
ției ? Șl lauda acestei drumeții o 
face scriitorul chiar de la în
ceputul însemnărilor dintr-o călă
torie : „Orice călătorie, afară de 
cea pe jos, e după mine o călă
torie pe picioare străine ; a avea 
la îndemînă cupeaua unui tren, 
roatele unei trăsuri sau picioarele 
unul cal, înseamnă a merge șe- 
zind și a vedea numai ce ți se 
dă, nu însă și tot ce ai voi“. 
Chiar dacă cea de a doua a sa 
mare călătorie a făcut-o călare 
pe vestita sa Pisicuță, afirmația 
conține o mare doză de adevăr,- 
verificat în practică chiar de au
tor.

prof. Anatol GHERMANSCHI

flȘfi CUM NU 9 CUNOAȘTEȚI I

apăr, tu te aperi, el se apără, noi 
ne apărăm, voi vă apărați, ei se 
apără. ARBITRU : cavaler ăl- flu
ierului. Cînd este mai puțin... 
cavaler, nu fluieră eJ. 11 fluieră 
alții...

D. POPESCU, COMUNA VOI- 
NEASA. Se consideră remiză a~ 
tunci cînd pe tabla de șah o 
poziție revine penii u a 3-a oară 
(nu e obligatoriu consecutiv), 
același jucător fiind la mutare. 
Cu 22 de ani în urmă, la Brașov, 
în poziție pierdută în 
rundă, în fața Iui Albert Braun- 
ștein, Traian Ichlm s-a . .< 
amintindu-și că poziția se reedita 
a treia oară în decursul partidei 
respective. Consultîndu-se fișele, 
s-a constatat că Iohim avea drep
tate. Și în felul acesta, el a de
venit campion național. Unde 
nu există însă ceasuri de control 
și fișe, în partidele în care se 
angajează cu atîta pasiune zecile 
de mii de jucători ocazionali, 
regulamentul nu poate fi aplicat 
întocmai. De aici, discuțiile, su
părările și dulcile împăcări de 
a doua zi, dacă nu chiar din 
ziua aceea !

£prin unitatea sa de închirieri din Pasajul Victoria 
£ nr. 48-50 pune la dispoziția solicitanțiior următoa

rele articole spre închiriere :

ultima

salvat,

FOTBALULUI NU-I SCAPA NICI... 
VEDETELE DE MUZICĂ UȘOARĂ!

cu balonul ro-

După celebrul cîntăreț de 
operetă Luis Mariano, un de
clarat suporter (înfocat) al 
fotbalului, o nouă stea a 
portativului francez vădește 
un deosebit atașament fată 
de sportul 
tund...

Este vorba de foarte cu
noscutul șansonetist ANTO
INE, o prezență destul de 
frecventă în tribunele sta
dioanelor. Recent, pe gazo
nul stadionului parizian 
„Parc des Princes" înaintea

meciului Ajaccio-Nimes, An
toine a apărut echipat, pur- 
tînd tricoul cu nr. 12, de cu
loare galbenă, al echipei cor- 
sicane Ajaccio, oraș în care 
vedeta franceză s-a născut 
cu 25 de ani in urmă.

Se pare că „rezerva" An
toine a purtat noroc con
cetățenilor săi, căci Ajaccio 
a învins la limită (1—0) pe 
una din fruntașele clasa
mentului primei divizii. Nu 
înainte de a rata, însă, două 
lovituri de la 11 ml

- Magnetofoane
- Aparate radio cu tranzistor!
- Aparate foto
- Chitare electrice
- Radiant pentru ultra violete
- Cîntare pentru copii
- Barei pneumatice
- Paturi pliante
- Aspiratoare praf
- Saltele pneumatice
- Corturi
- Hanorace
- Ghete baschet
- Căști moto
- Pantaloni schi

LOTO-PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI EXCEPȚIONAL FRONOEXPKES 

din 8 decembrie 1968
1: 3 autoturisme „Volga1
a
a

Categoria
Categoria
Categoria

și radio
Categoria
Categoria

tragere Ia. sorți și 350 variante a 2.151 lei fiecare
Categoria a Vl-a : 9428 variante a 50 lei plus 5 autoturisme 

prin tragere la sorți.
Cîștlgătorii de autoturisme de la categoriile a V-a și a Vl-a 

vor fi cunoscuți miercuri, 18 decembrie 1968, cînd ya avea 
loc tragerea la «orti.

•• . — l“
II- a: 4 autoturisme „Dacia 1100“
III- a : 1 autoturism „Moskvici 408" cu 4 faruri

a 
a

IV- a : 1 autoturism Skoda 1000 M.B.“
V- a : 355 variante din care : 5 autoturisme prin

Pentru iubitorii handbalului din România, numele Anei 
Nemetz, .căpitanul formației feminine „U“ Timișoara, cam
pioană națională, este deja cunoscut De 45 de ori internațio
nală, actuala profesoară de educație fizică de la Liceul nr. 4 
din localitate, s-a impus de mult prin seriozitatea sa, prin 
jocul tehnic prestat atît în cadrul echipei sale, cît și al ’națio
nalei noastre. Data de 30 noiembrie a marcat în viața ei un 
eveniment deosebit de important. In comuna sa'.natală, Cia- 
cova, a avut loc căsătoria ei cu tînărul tehnician F. Schau. 
berger. Sperăm că sîntem tn asentimentul tuturor celor car». 
» ewse<s s prgtviftșe, vrMurt mul) nor&s fi fericitul
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BOXERUL CARE A PIERDUT NUMAI 6 LUPTE DIN m

Convorbiri cu domnul Gore MECIURILE, SPERANȚELE
suportul nr. 1 al moralei

Se pare, zic, că

Șl REGRETELE LUI ION CHIRiAC
valul 

de violențe de pe stadioa
ne debordează chiar și aș
teptările cele mai lucide. 
Ziarele de luni au început 
să furnizeze cu regularita
te transformată-n obicei, 
nu numai scorurile de pe 
teren, dar și rezultatele din 
tribune : sticle de Pepsy în 
capul fundașilor laterali, 
arbitri bătuți, observatori 
molestați. Iar ziarele de 
marți tipăresc, cu egală 
regularitat®, chemări gra
ve la luptă împotriva hu- 
liganișmelor.

—- Chemări care — pre
ia dl. Gore ștafeta — au 
avut ca prim rezultat o 
ședință organizată de foru
rile responsabile și 
sacrată elementelor ires
ponsabile. Vretme de șap
te ore și jumătate partici- 
panții, printre care m-am 
numărat și eu, au sugerat 
măsuri drastice pentru frî- 
narea spiritelor. Gazetarii 
au propus campanii de 
presă, susținute intens 
prin articole, foiletoane 
satirice și note acidulate 
cotidian, crainicii radiodi
fuziunii s-au angajat să 
transmită rubrici _ bisăptă- 
mînale anume închinate 
fenomenului, televiziunea 
să prezinte bătăușii pe e- 
cran în aceleași emisiuni 
cu gestionarii prinși că au 
furat peste 200 000 lei, me- 
todistii au pus la punct 
texte educative ce vor fj 
citite, la megafon, înaintea 
tuturor meciurilor de cam
pionat și mai ales după 
ce U.T.C.-ul și U.A.S.R.-ul 
își vor pune la bătaie in
fluența spirituală prelu- 
crind pînă la 31 decembrie 
a.c. în organizațiile de ba
ză referatul intitulat!

■ „Pentru combaterea con- 
I tinuă a manifestărilor ne

sănătoase de pe terenurile 
de aport", cercetătorii de 
la Institutul Pedagogic 
purced la un studiu amplu 
privind metodologia anti- 
violenței etc, etc. 
continuă dl. G — 
interesantă soluție 
zat-o un eminent

con-

de psihologie aplicată, 
acad. prof. dr. Emilia n 
Vencescu, om de știință 
emerit de la Universitatea 
din București.

— Ce-a spus bătrînul ?
— „Tovarăși, (citez din 

memorie) experiența mea 
de peste 60 de ani mă de
termină să precizez cu 
toată răspunderea că sin
gura modalitate eficientă 
de luptă împotriva stări
lor stihinice, nevoilor de 
defulare ale individului 
contemporan și instinctu
lui primar agresiv o con
stituie înconjurarea fiecă
rui teren de fotbal cu un 
gard solid de sîrmă.

CONCURS
Aeum, cînd se-apropie 

sfirșitul de an, dl. G. a 
hotărît — contaminat pro
babil de obiceiul universal 
al sondajelor, 
lor și testelor bilanț 
să Organizeze 
prima oară la 
chetă pe tema :

CEA MAI BUNA FE- 
A ANULUI

concursuri-

— pentru 
noi o an-

DERAȚIE 
1968“.

Cititorii 
sint rugați 
cuponul de 
cînd primele 5 (cinci) fe
derații în ordinea prefe
rințelor. Răspunsurile ur
mează a fi adresate zia
rului pînă la 23 decem
brie a.c.

acest®! rubrici 
să completeze 
mai jos, indi-

CUPON DE PARTICI
PARE Federația nr. 1 
a anului

1)
2)
3)
4)
5) 
Numele. 
Adresa.

• • r
• » • • •

o
* ♦

Dar, — 
cea mal 
a furni- 
profesor

Premii surpriză.

O

■i1

fotografie a lui Ion Chiriac din perioada în care boxa la 
Paris în manajamentul

mulțl ani în urmă, nume- 
copii din mahalalele bucu-

p. conf.
Al. M1RODAN

v-0 prezentăm pe

Cu 
roși 
reștene erau mari colecționari de 
capace de bere. Ion Chiriac avea 
Insă alte preferințe care stîr- 
neau curiozitatea puștilor din 
cartierul Abator j ambalajele 
unor ciocolate pe care erau ti
părite fotografiile unor boxeri ce
lebri din vremea aceea : Lucian 
Popescu, Toma Aurel, Moți Spa- 
kov și alții. El se oprea adeseori 
In fața unor afișe mari, lipite 
pe garduri, care chemau pe ama
tori să vadă galele de box. In- 
tr-una din zile, In poarta casei 
sale >a apărut un afiș cu o men
țiune senzațională. La sftrșilul 
reuniunii, se menționa in afiș. 
,,o mașină va trece peste bo
xerul Dumitru Pavelescu !“

Bineînțeles că minusculul Chi

OLGA TUDORACHE
CAMPIOANĂ LA ECHITAȚIE A ASOCIAȚIEI ,„ARTAU
Pasiunea pentru echitație s-a născut în 

anii copilăriei. La 12 ani Olga călărea — 
cu șa și fără șa — prin împrejurimile lo
calității natale, Oituz. Plăcerea orelor de că
lărie o plătea însă cu o „taxă" specială. 
Un unchi, care avea doi cai, îi spunea de 
fiecare dată : „Olguța, dacă vrei să încalec:, 
du caii la gîrlă, spală-i și țesală-i bine, bine 
de tot“.

După ce-și achita, cu multă rîvnă, „taxa" 
respectivă, nepoțica — fericită — pornea pe 
unul dintre cai, un roib. Uneori ajungea 
pînă la Leșunț, in Pădure, cale de _ 18, km. 
Cutreiera ore în șir, pe drumeaguri și po

pe tăpșane, peste mici 
■ ’ ’ ’ mă pasionau

teci, prin desișuri, . 
cursuri de apă. „Obstacolele 
— își amintește Olga Tudo- 
rache — și cu cît drumul era 
mai anevoios, cu atît bucu
ria finală era mai mare“. Și 
frumoasele cavalcade, de cele 
mai multe ori solitare, ale 
micii amazoane de pe valea 
Oituzului au durat pînă pe 
la 15 ani...

ÎNTRE COLEGI SPOR
TIVI

Cu 10—15 ani în urmă, în 
cadrul asociației sportive 
„ARTA" se desfășura o susți
nută activitate polisportivă a 
actorilor bucureșteni (de dife
rite vîrste), unii dintre ei ob- 
ținînd rezultate de certă va
loare. O ambianță sportivă, 
care 1-a redeșteptat prima 
pasiune (caii), alături de una 
existentă : scena.

Și astfel, iat-o preocupîn- 
du-se din nou de cai, atît de 
îndrăgiți cîndva. Debutează 
în anul 1958, participînd, cu 
calul Bega, la concursurile de 
trap de pe hipodromul Bă- 
neasa (pe locul unde se află 
astăzi Pavilionul Expoziției), 
întrecerile de trăsurici (sul-

de către actrițe 
avut o „vogă" 
un interes deo-

chi), pilotate 
și actori, au 
a lor, stîrnind 
sebit în rîndurile spectatori
lor. Printre colegii de turf se 
aflau : Jenny Argeșeanu, Li
liana Tomescu, Vally Cios, 
Boris Ciornei, George Buznea 
și mulți alții.

UN VALOROS RECORD 
în anul următor — 1959 — 

împreună cu âlți slujitori ai 
scenei (printre care Elisabeta 
Hențiă, Eugenia Marian, Flo
rin Vasiliu, Ștefan Glodariu, 
experimentat călăreț, etc, 
etc.) desfășoară o susținută 
activitate competițională pe 
arena cu obstacole din Calea 
Plevnei.

Antrenorul grupului de ar
tiști — maestrul sportului 
V.’ Pinciu — eră foarte exi
gent. Și roadele muncii, des
fășurate sub „bagheta" sa 
severă, nu s-au lăsat aștep
tate. In acest sens, stau măr
turie numeroase diplome — 
însoțite de medaliile respec-

aeroportul
Internațional

Dâneasa
primește înscrieri pentru cursul de controlori trafic 
aerian cu durata de 11 luni cursuri teoretice 

și 11 luni practică
— Se primesc absalvenfi liceu cu serviciul 
militar satisfăcut, virsta maximă 30

ani, cu domiciliul stabil in București

- Vizita medicală este eliminatorie.
Acte necesare la înscriere :

- cerere tip (de la aeroport).
- diplomă de bacalaureat (certificat de absol

vire).
- certificat de naștere în copie legalizată.

înscrierile se primesc zilnic între orele 12—-14 pînă 
la data de 21 decembrie 1968, la sediul Aeroportului 
Internațional Băneasa, serviciul personal.

■i

faimosului G. Leclerc
riac n-a lipsit de la această dră
covenie, dar mașina n-a trecut 
Și n-avea să treacă niciodată 
peste boxerul Pavelescu Sin di
verse ...motive tehnice : ba n-are 
loc să intre în sală, ba nu s-a 
găsit mașina, ba era indispus 
nea Paved. Chiriac a văzut însă 
atunci primul meci de box din 
viața sa, între Gheorghe Geor
gescu și Albert Blank. Număra 
doar 14 ani. Din seara aceea, 
ideea de a urca și el scările 
ringului nd i-a mai dat pace. 
L-a văzut și pe Toma Aurel, a 
cărui fotografie (de pe ambalatul 
ciocolatei) o ținea acasă, prinsă 
într-o pioneză, deasupra patului. 
Toma l-a îneîntat. Era mic de 
statură dar bine* legat (aflase 
că are 42 de kilograme) și din 
pumni îi scăpărau scîntel. „Ce 
n-aș da să ajung șl eu un boxer 
ca Toma 
seară lui 
binelea, 
mînă și 
conducea 
Popazu.

— Maestre, te rog pune pe ci
neva să-l bată măr pe mucosul 
ăsta, să~i iasă gărgăunii din cap.

Bineînțeles, Popazu I-a primit. 
L-a dat. pe mîna lui Bârăsch, 
apoi pe aceea a lui Tudose dar, 
cu toată chelfăneala pe care a 
primit-o, Chiriac nu s-a speriat. 
Dimpotrivă. Timp de șase luni, 
maestrul Popazu nu l-a mai pus 
să se bată cu . nici un adversar. 
Dar a bătut mingea pară și sa
cul, a boxat in fața oglinzii, a 
sărit la coardă, încît seara ajun
gea acasă sleit de puteri. După 
șase luni, ~ 
ring, 
București.
A cîștigat titlul 
convingîndu-1 definitiv pe antre
nor de valoarea sa. Un an mai 
tîrziu (1938) se clasează al doilea 
pe țară la categoria muscă, iar 
în 1939 îmbracă primul său tri
cou de campion național la ama
tori.

PROFESIONIST, PEN
TRU A BOXA CU MÂ

NUȘI „CELEBRE**
„mănuși 
pe Chi-

dan (d« trei ori), Impăratu șl 
Mătăsaru (eîte o dată).

DUBLU CAMPION 
NAȚIONAL

Intre timp, însă, Iul Chirlac 
ii venise pofta să atace șl cen
tura „cocoșilor**. Sandu Ion, cam
pionul de la 54 kg, presimțea 

• parcă vijelia care avea să se 
abată asupra-i, așa că se pregătea 
cu mult zel. Nică l-a aruncat 
mănușa, iar meciul s-a disputat 
In februarie 1944, la circul Pal
ladium. Zadarnic a căutat San
du k.o.-ul ; Chiriac se deplasa 
cu o viteză fantastică șl reve
nea asupra sa ca un torent. 
Campionul a fost învins Ia punc
te, cedînd titlul șalangerulul său. 
Deci, Chiriac dublu campion.

Ca și la categoria muscă, pre- 
tendenții au început să emită 
pretenții șl de data aceasta. Trei 
meciuri cu llie Pițu, tot atltea 
cu Nicolae Rădan, două cu_Anton 
Oșca și unul 
dar titlul de 
lor a rămas 
Chirlac. Cine 
„într-o mînă 
atîta ambiție, 
realiza ceva șl mai de preț 1

PE... URMELE LUI 
TOMA AUREL

Mare colecționar de amintiri 
sportive, Chiriac ardea de dorin
ța de a depune în vitrina cu tro
fee încă o centură. Auzise el 
că Lucian Popescu se retrăgea 
din box. Titlul categoriei pană 
avea să rămînă deci vacant. 
Ce-ar fi dacă ?... A cerut fede
rației să-l desemneze șalanger. 
Și Pițu ceruse același lucru. 
Află că fuseseră depuse și alte 
cereri. Intr-o zi, face o vizită la 
„Gazeta sporturilor". Pykomar, 
cronicarul de box de atunci, 
tocmai se așternuse pe scris. In 
numărul următor trebuia să apa
ră amănunte privind perfectarea 
meciului.

— Da, Ioane, l-a spus Pykomar: 
Vel boxa cu Pițu pentru "" ’ 
la categoria pană.

Meciul s-a disputat în 
într-o hală a P.T.T.-ului. 
dezavantajat de greutate cu 
6 kg, Chiriac l-a învins pe 
prin abandon în repriza a 
devenind triplu campion național 
la muscă, cocoș și pană. Numai 
celebrul Toma Aurel mal reali
zase performanța de a deține în 
același timp trei titluri de cam
pion. Chiriac era la ora aceea

cu Marin Gașpar, 
campion al cocoșl- 
tot în posesia Iul 
ar fi crezut că 
de om" se află 
atîta dorință de a

titlul

1945, 
Deși 
vreo
Pițu 
8-a,

Aurel", i-a spus într-o 
talcă-său. Supărat de-a 
bătrînul l-a luat de 
l-a dus în sala unde 
antrenamentele Zamfir

.... Popazu l-a scos pe 
la campionatele orașului 

Chirlac avea 15 ani. 
la „minimă",

cel mai mare produs al boxu
lui românesc. Nici un boxer nu 
reușise să-i la vreunul din tit
luri, cu toate că și la catego
ria pană „încercaseră marea cu 
degetul" Dumitru Marin (de două 
ori), llie Pițu șl Marin Gașpar 
(cite o dată). Ceea ce n-a izbu
tit nimeni pe ring, a reușit însă 
— în 1948 — federația, care a 
decis ca nici un boxer să nu 
poată deține mal mult de un .... _. . ~ al 
nostru care luptase din greu să 
devină' triplu campion al țării, 
făcînd cadou forului de speciali
tate titlurile la muscă și 
A rămas, deci campion al 
goriel cocoș.

ULTIMA ȘANSA DE 
A DEVENI CAMPION 
EUROPEAN SPULBE

RATĂ DE RĂZBOI
Veți întreba, stimați cititori, de 

ce n-a reușit Ion Chiriac să-și 
adjudece un titlu de campion 
continental ? Trebuie spus că în 
cariera sa de profesionist n-a 
pierdut nici un meci în țară, 
singurele sale Infringed produ- 
cîndu-se la Paris, în fața lui 
Jean Jouas și Georges Mousse.

— Este niârele meu regret, a- 
firmă azi antrenorul Chiriac, gin- 
dindu-se la 
lupta pentru 
Europei. Să 
I.B.U. (forul 
xului) m-a 
oficial la categoria cocoș. Titlul 
era deținut de francezul Theo 
Medina. Mă pregăteam cu ar
doarea specifică tinereții. Se vîn- 
duseră vreo 10.000 de bilete pen
tru meciul care 
loc la 
ANEF. 
veni la 
Eram 
atîtea 
nire..,

titlu. Și iată-1 pe Chirlac

pană, 
cate-

neșansa avută în 
titlul de campion al 
mă explic. în 1942, 
internațional al bo- 
desemnat șalanger

urma să aibă
30 august, pe stadionul 
Dar Medina n-a putut 
noi din cauza războiului, 
deprimat.

speranțe. în
îmi pusesem 
această intîl-

MECIUL
VICTORIE

CITA
s-ar face omul dacă n-ar

CARIEREI: 
STRALU-

Ce
exista uitarea ? După cîteva săp- 
tămini teiste, Chiriac a reînceput 
antrenamentul cu ambiție și mai 
mare. In -
mănușile 
Morabito.
oficial al
fiind deținut de Gino Bondavail. 
Lupta a fost infernală, încît mii
le de spectatori prezenți pe are
na Venus au urmărit meciul în

1943, el a încrucișat 
cu italianul Antonio 
Acesta era șalangerul 
categoriei pană, titlul

cucerite în 1959. De 
pildă, de patru ori locul 1 
și titlul de campioană a aso
ciației sportive „Arta". Tot 
în acel an (de dată asta apă- 
rînd culorile A. S. Recolta) 
se clasează pe primul loc 
într-un concurs cu caracter 
republican. Și așa mai depar
te... seria succeselor fiind în
cununată cu un valoros re
cord de obstacole : 1,60 m.

ÎN DILEMA
Desigur, este greu pentru un 

actor să se prezinte în zorii 
zilei pe terenul de echitație, 
unde îl așteaptă o muncă mi
găloasă, dură, chiar sîcîitoare 
uneori, 
de performanțe, 
după ce, în ajun, a 
timpul zilei repetiții, 
ra spectacol ; ori s-a 
tîrziu de pe platoul 
mare după 10—12 
lucru, uneori chiar mai mult 
Și asta săptămîni în șir. Și, 
totuși, o bună bucată de timp 
OLGA TUDORACHE făcea 
aceste eforturi duble, istovi
toare la un moment dat. O 
urmărea gîndul să abando
neze teatrul. Pentru un timp...

Opțiunea a fost mereu a- 
mînată, arta și sportul mer- 
gînd încă o 
în mînă. Noi 
o solicitau din ce în ce mai 
mult, pe scenă și în filme, 
precum și preocupările ma
terne, au „răpit-o" pînă la 
urmă definitiv arenei spor
tive. Păstrează, însă, pentru 
sport — după cum 
turisit —- aceleași 
timente....

Dorința de a boxa cu 
celebre" l-a determinat

înaintea meciului cu Șerpi

în vederea obținerii
Mai ales 

avut în 
iar sea- 
înapoiat 
de fil- 
ore de

vreme mînă 
roluri care

ne-a măr- 
calde sen-

Emil IENCEC

riac să treacă la profesionism, 
astfel că, în 1940, el abandonează 
„hermina aîbă“. După un an de 
zile îi învinge pe Bidrinsghi, Im* 
păratu și Vojneșcu, anqnțîndu-și 
pretențiile la cucerirea centurii 
categoriei muscă. Titlul era de
ținut de Panaitescu-Zigotto, șeful 
necontestat al „muștelor” de pe 
vremea aceea. Cu un an în ur
mă, Zigotto îl învinsese pe fos
tul campion mondial al catego
riei, francezul Valentin Angel- 
marin, așa ,că vă imaginați ce 
însemna pentru puțin experi
mentatul Chiriac o victorie 
asupra gălățeanului. Noul antre
nor al lui Chiriac, Lucian Po
pescu i-a insuflat, însă, calmul 
atît de necesar, și iată că „Nică” 
(astfel îl numeau prietenii) a 
realizat ceea ce puțini credeau : 
victoria și primul titlul profe
sionist la categoria muscă, titlu 
pe care l-a deținut pînă în anul 
1948.

Era în aprilie 1941. Galele de 
box se țineau lanț, grație 
organizatori inimoși, cum 
maestrul Gheorghe Preda.

Șalangeriî începuseră să 
tîrcoale, insistent, centurii
Chiriac, încît deținătorul titlului 
n-a cunoscut odihna. A fost ne
voit să-și apere titlul și presti
giul de campion în fața Iui Pa
naitescu-Zigotto, Bidrinschi și Lă- 
zăreanu (de cite două ori), Ră-

unor 
era

dea 
lui

Unul din peisajele inedite 
pe care după-amiaza parizia
nă — indiferent de eveni
mente — le oferă trecătorului 
prin parcurile publice este 
masa jucătorilor de pătanque. 
De la virsta pubertății pînă 
la cea a senectuții, uneori 
chiar fără deosebire de sex, 
se joacă frenetic petanque. In 
imensa grădină Tuileries, din 
pereții muzeului Louvre pînă 
în Place de la Concorde, în 
Jardin du Palais .Royal sau 
în esplanada din fața Domu
lui. Invalizilor, peste tot unde 
există o bucățică de pămint 
bătut, umbrită de doi platani 
și mărginită de o peluză în
verzită, cu trei bănci pentru 
odihnă, peste tot, la o oră din
colo de amiază, vezi apărînd 
copii sau persoane în toată 
firea (ba, chiar mai adesea, 
bătrinei) purtînd tntr-o zgar

dă din curelușe de piele trei

picioare. In colțul ringului, an
trenorul Iul Morablto, Cesare De
santis, mușca mereu din prosop, 
iar cînd juriul a dictat „meci 
nul", s-a așezat, sleit de puteri, 
pe scaunul -■*-

Chirlac a 
consacrării 
Beniamino 
l-a cîștîgat 
Chirlac a boxat în stil de auten
tic campion, utillzînd cu dexte
ritate directul de stingă, blocînd 
minunat șl eschivlnd cu o ușu
rință care' evidenția un excepțio
nal simț al ringului.

...Anii au trecut. Boxerul care 
susținuse 131 de meciuri (din 
care pierduse numai patru ca 
amator și două ca profesionist) 
s-a Instalat temeinic în colțul 
elevilor săi de la Steaua...

Romeo CALARAȘANU

său.
susținut insă meciul 

sale în compania lui 
Șerpi, meci pe care 
strălucit. Intr-adevăr,

Vînătoarea a luat

DACĂ
sfîrșit. Acum, cînd oamenii și-au satisfăcut pasiunea, poate începe „marele 

sfat" al... campionilor adevărului

NE-ÂR FI PICAT „0
ZBURĂTOARE"

FARFURIE
Vînătoarea este, pe lingă al

tele, și sportul care reunește 
oameni de cele mai diferite 
vîrste și profesii. întîlnești pe 
cîmpul de vinătoare, acum în 
timp de iarnă, tineri cu musta
ța abia mijindă, cărora statutul 
AGVPS le dă voie ca la 18 
ani împliniți să stăpînească o 
pușcă, întîlnești oameni în pu
terea vîrstei, cît și pe unii 
trecuți de mult de a doua ti
nerețe, cărora statul le-a acor
dat o binemeritată pensie, după 
ani și ani de muncă. Sub as
pectul profesiei, al preocupă
rilor, lucrul se diversifică și 
mai mult. Erau, duminica tre
cută, la vinătoare pe un cîmp 
din apropierea Tîrgoviștei trac
toriști, judecători, procurori, 
strungari, medici, ingineri, lu
crători din comerț, pensionari, 
studenți, țărani cooperatori, 
funcționari, ziariști etc, Clou-ul 
zilei l-au constituit soții Gretti 
și Gheorghe Marinescu, amîn- 
doi tineri și amindoi ingineri 
mecanici, din București. Soco
team atunci că, dacă ne-ar pica 
din cer o „farfurie zburătoare", 
eram în măsură, toți cei pre- 
zenți pe cîmp, s-o „judecăm" 
din toate punctele de vedere și 
chiar să aducem serioase con
tribuții la dezlegarea întregu
lui mister. Dar, cu gîndul la 
asemenea lucruri extraterestre, 
am scăpat primul iepure 
în întîia goană. A plecat 
cheatul mult mai grăbit 
venise, stimulat 
focuri pe care 
aiurea, în vînt. 
fost chiar atît 
poate întîmpla 
bilanțul primei
înfățișat-o pe inginera Gretti 
Marinescu cu doi iepuri împuș- 
cați. Și după ce că era tînără, 
începătoare într-ale vînătorii,

...
mai și minuia (cu multă ele
ganță, după cum am văzut mai 
tîrziu) o pușcă de calibru 20, 
armă cu care numai bunii tră
gători se încumetă să meargă 
la vinătoare. în sfîrșit, m-am 
mai liniștit puțin pentru ie
purele scăpat, aflînd că nici 
soțul dînsei nu împușcase ni
mic în goana aceea.

A urmat altă și altele.

$

•:

goană

•S

Iată și lini alt motiv 
tis facfie

de sa

sosit 
ure- 

decît 
două

etero-

de cele
le-am aruncat 
Lucrul n-ar fi 
de grav (i se 
oricui !) dacă 
goane n-ar fi

Dată fiind componența 
genă (profesional și social vor
bind) a grupului de vînători, 
organizatorul vînătorii, destoi
nicul președinte al Asociației 
județene de vinătoare și pescuit , 
sportiv Dîmbovița, Ion Dumi
tru, a avut serios de furcă în 
ziua aceea. Dar a reușit să-i 
împace, să-i satisfacă pe toți. 
Autorul rîndurilor de față a 
reușit să mai scape cîțiva ie-

PETANQUE LA
bile sau mai multe de metal 
argintiu, ca de oțel, purtîn- 
du-le cu o mândrie de parcă 
ar ieși cu balonul in mijlocul 
arenei la Parc des Princes, 
să decidă cîștigătoarea Gupei 
Franței.

Mindria aceasta, rău disimu
lată, pare ancestrală, ca șt jo
cul. Este foarte probabil că 
rostogolirea bilei a fost una 
dintre primele desfătări ale 
omenirii. Nu e nimic mai fi
resc decît să te bucuri de 
inerția prelungită a unei mase 
sferice pe care ai pus-o în miș
care. Pînă și regele fotbal tot 
din această plăcere fși trage 
obtrșia.

Locul țt-l aleg fără multă

tevatură, printre doi copaci, 
atît cît să nu disturbe jocul 
celorlalți. Deșartă bilele din 
lesă, scot din buzunar un ar
șic și-l aryncă la înțimplare, 
cale de vreo 4r-5 metri. Apoi, 
de la o linie trasată arbitrar 
cu piciorul pe pămint, primul 
jucător caută să culiseze o 
bilă, cu efect, cît mai aproape 
de arșic. Al doilea va face 
aceeași tentativă. Aceasta e 
faza plasării. Urmează faza 
dislocării, în timpul căreia 
oponenții se străduiesc, prin 
azvîrlirea mai violentă a bi
lei, dar cu boltă, să mute din 
loc prin ciocnire piesa adver
sarului. Acum să vezi ofuri și 

regrete șl palme bătute peste

PARIS
șold a necaz ! Ciștigă, firește, 
cel ce are bila mai puțin de
parte de arșic. Și totul repor- 
nește da capo, aproape fără 
răgaz, pînă la lăsarea întune
ricului. Uneori se notează 
punctele obținute, alteori par
tenerii se mulțumesc cu satis
facția jocului în sine, ceea ce 
îi conferă o anumită noblețe 
în înțelesul pe care-l dădea 
Coubertin sportului.

Obiceiul e din Midi, din su
dul Franței, la miază-zi de 
Lyon, de unde și numele mai 
aristocratic de „boules lyon- 
naises*, spre deosebire de a- 
pelativul popular petanque. 
Pasiunea cu care se joacă, 
fără jenă față de privitorii

puri, după ce a împușcat trei 
și a socotit că, oricum, pres
tigiul lui de vînător nu e în 
primejdie. Iepurii scăpați tră
iesc probabil și astăzi datorită 
deformației lui profesionale, 
recte indiscreției gazetărești : 
era „cu ochii" mai mult pe ve
cinii de stand decît pe iepuri. 
Și, din aceasta, au avut de cis- 
tigat iepurii, dar și el : a vă
zut cum vînează fiecare, în
tr-un stil propriu, probabil, 
fiecărei profesii. Astfel, medi
cul ridica pușca încet, cu mare 
atenție, de parcă ar fj apropiat 
seringa de pielea bolnavului ; 
tractoristul urmărind iepurele 
rotea țevile puștii intr-o parte 
ori în alta de parcă ar fi rotit 
volanul tractorului încercînd să 
evite o groapă ; inginerii „lu
crau" cu pușca aidoma ca la 
planșetă — „puneau" focul pe 
țintă, nici un milimetru mai sus 
ori mai jos. In rest, un colo
nel admonesta furies fiecare ie
pure care nu păstra direcția 
dș marș către pușca sa, pen
sionarul îl asigura optimist — 
„lasă că vii tu data viitoare", 
procurorul îi intenta pe 
recheatului fugitiv un 
cu o mie de implicații 
și așa mai departe.

Dar, la prînzul cel mare, cînd 
s-a încheiat vînătoarea zilei, 
nimeni nu era supărat. Dimpo
trivă. Cu obrajii înroșiți de 
ger și de vîntul subțire și cu
rat („numai firul lui" — cum 
observa cineva), adunați în ju
rul focului, vînătorii cinsteau 
tare bine dispuși cuprinsul gen
ților și rucsacurilor doldora.

Iată, așa, am avut, parte -de 
încă o frumoasă zi de vînățoa- 
re. Și de aceea mi ss și pare 
că pînă duminica viitoare e o 
veșnicie !...

loc u- 
proces 
penale

llie CARCfU

intîmplători (de obicei străini), 
așa cum sa dispută partidele 
de table sau de șah în Gișmi- 
giu, provoacă nu mai puțin 
decit uimirea. Uneori, chiar 
admirația. Exercițiul acesta in 
aer liber, cu șalele mai mult 
îndoite, pretinztnd dexteritate 
și spirit competitiv, este un 
passe-temps plăcut dar șl util, 
după toate canoanele țui Ho 
rațiu. Pensionari cu șapca pe 
sprinceană sau cu bereta pe-o 
ureche, copii și tați vegheați 
de marna croșetînd pe bancă, 
nu pot găsi distracție mai a- 
decvată într-un oraș în care 
snack-barurile încearcă în za
dar să gonească ceea ce este 
și va rămîne tipic franțuzesc...

Victor BANCIULESCU
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• Tripla recordmană mondială de înot este doar prima laureata a unei întregi promoții

viitoare performere • Recordurile ei nu vor rezista mai mult de

specialistul SHERMAN CHAVOOR , *american

Holly-
FOT

mai conteneau să

plăcere a

Debbie 
colec-

biografia 
născut la

natația californiană 
nouă cometă. cu o

care îi erau 
mod regulat.

care 
toate

care îmbină 
va cere intro- 
sport In pro- 
Olimpiade de

A început să concureze cam 
în aceeași vreme cu răsfoirea 
primelor file ale abecedarului.

Cele 42 de zile (iulie- 
1967) în care Meyer 
nu mai puțin de 9 mo 
în tabelele recorduri-

PRIMII PAȘI ÎN VALSUL 
RECORDURILOR

ȘI CÎTEVA INSUCCESE 
DETERMINA O MARE 

CARIERA

doi ani ! — afirma

A CONTINENTULUI...
1. 

(Austria) 77,67 
Bernie Rauter 

(38,11+40,97); 3.
(R.F. a Germa-

4. Roșie
(R.F. a Germaniei) 

5.

Ediția din acest an a Raliului 
Etiopiei, desfășurat timp de 
trei zile pe o distanță de 3 418 
km, a revenit automobilistului 
vest-german W. Hayker, care a 
concurat pe o mașină .Renault 
16 T. S.B. Pe locul secund s-a 
clasat italianul Olivier, tot pe o 
mașină „Renault 16 T. S.“.

Este pentru a treia oară cînd 
Hayker, pilotînd o mașină „Re
nault 16" clștigă acest raliu, so
cotit cel mal dificil dintre ra- 
liurile care se desfășoară în 
Africa.

RIPHEZENTATITA DE BASCHET

Reprezentativa de baschet a 
României părăsește azi țara 
pentru cîteva jocuri în Iugo
slavia. Sportivii noștri vor în- 
tilni în zilele de 17, 18 și 19 
decembrie, la Slavonski Brod, 
Novi Sad și Belgrad echipa re
prezentativă a Iugoslaviei,

SCHI-BOB
la viitoarele J.0s 

de iarnă ?
VAI D’ISERE, 14 (prin telefon). 

— Stmbătă dimineața. întrecerile 
„Criteriului primei zăpezi" au 
continuat cu proba feminină de 
slalom special. Concursul s-a des
fășurat în condiții foarte proaste, 
pe de o parte din cauza zăpezii, 
de fapt a gheței, pe de alta din 
cauza traseelor : ambele manșe 
au măsurat cite 120 m, prima 
avlnd 44 de porți șl a doua 53. 
Proba a constituit o adevărată 
hecatombă, doar 33 din cele 82 
de concurente care au luat star
tul reușind să termine cursa fără 
accidentare sau descalificare. 
Marile victime au fost, de altfel, 
tocmai sportivele franceze, dintre 
care doar Ingrid Lafforgue a reu
șit să se claseze onorabil. Iată, 
de altfel, clasamentul probei : 
Wiltrud Drexel 
(37,34+40,33); 2.
(Austria) 78,68 
Burgl Fărbinger
niei) 80,30 (38,76+41,54);
MIttermeier
80,68 (38,47+42,21); 5. Annerose
Zryd (Elveția) 31,33 (78,71+42,62); 
6. Ingrid Lafforgue (Franța) 
82,47 (39,88+42,59). In combinata 
pe două probe, primele trei locuri 
au fost ocupate, în ordine, de 
Drexel, Rauter, Mittermeier, Făr
binger, Zryd șl Lafforgue. învin- 
gătoarea de la „uriaș", Macchi, 
s-a accidentat serios.

Tot șîmbătă a avut Ioc șl „non- 
stop”-ul probei masculine de co

borfre. Plrtia; denumit» ,O.K", 
are 3 <20 m lungime, cu o dife
rență de nivel de 920 m șl tra
seul prevede 27 de porțl. Trasor 

. a fost binecunoscutul schior fran
cez Michel Arpin, iar toți specia
liștii declară că va fi una dintre 
cele mai dificile pîrtil europene. 
Favoriții principali sînt francezii 
Orcel și Păriilat, dar... coborîrea 
poate rezerva oricînd surprize. 
Schiorii români au realizat tim
puri destul de bune șl par mai 
bine pregătiți decît In sezoanela 
precedente pentru o astfel de 
întrecere.

LAUSANNE. — Federația in- 
ternațională de schi-bob (o dis
ciplină sportivă 
schiul cu bobul), 
ducerea acestui 
gramul viitoarei 
lamă ce va avea loc la Sapporo 
(Japonia). Cercurile aportlve In
formate cred, Insă, că există 
puține șanse ca această cerere 
să fie aprobată la congresul 
C.I.O. programat anul viitor la 
Varșovia.

Redacția sportivă a Agen
ției France Presse, răspunzînd 
la o anchetă a agenției Taniug 
din Belgrad, a desemnat astfel 
al „ll”-lea european al anului 
1968 : Simeonov (Bulgaria)—Gw 
arneri (Italia), Bosquier (Fran
ța), J. Charlton (Anglia), Gem-

rnel (Scoția). Beckenbauer 
(R.F.G.), B. Charlton (Anglia)- 
Best (Anglia), Amanclo (Spa
nia), Albert (Ungaria), Djaici 
(Iugoslavia). Primele 5 echipe 
europene: 1.Italia, 2. R. F. « 
Germaniei3. Anglia; 4;
U.R.S.S. { 5. Iugoslavia.

Ancheta I.S.K. i-a acordat locul II în clasamentul celor mai bune sportive ale lumii pe 1968

de

piscina Alberca, grandi- 
arenă nautică unde s-a 

desfășurat, timp de 10 zile, cel 
maj mare concurs olimpic din 
istoria Jocurilor, Debbie Meyer 
a fost desemnată în unanimi
tate regină a ondinelor. Și nu 
numai pentru triplul și cate
goricul succes, unic în felul 
său în întrecerile înotătoarelor, 
care o plasează în rîndul mari
lor sportive ale lumii, ci și 
pentru calitățile de star ci
nematografic, care atrag ca un 
veritabil magnet, în jurul ba
zinului de la Arden Hills, tot 
maj mulți emisari ai 
woodului.

Din momentul în care 
și-a completat bogata-i 
ție' de trofee' cu cele 3 medalii 
olimpice, casa ceasornicarului 
Joseph Meyer din. Sacramento 
nu a mai cunoscut liniștea. Vi
zitele, mai mult sau' mai pu
țin oficiale, s-au înmulțit con
siderabil, iar poștașul varsă 
zilnic din tolba sa sute și sute 
de scrisori. Cei mai mulți vor 
să știe cum se poate ajunge 
campion olimpic în cîțiva ani ; 
alții, vor să afle secretele „fe
nomenului Meyer". Au existat 
și propuneri concrete din par
tea unor case de filme și stu
diouri de televiziune pentru cî
teva seriale și pelicule deose
bit de tentante. Tuturor însă, 
bătrînul ceasornicar din 37-th 
Avenue le răspunde foarte po
liticos : DEBBIE NU ESTE UN 
FENOMEN! Lăsați-mi fata să 
înoate. Este marea 
vieții sale..."

Cercetăm în fugă 
marii campioane. S-a 
14 aprilie 1953, la Sacramento, 
și fiind singurul copil la părinți 
s-a bucurat încă din scutece de 
o grijă deosebită. Cu toate aces
tea, la vîrsta de 3 ani era foar
te plăpîndă, în ciuda tonicelor

și fortifiantelor 
administrate în 
Primul contact cu apa bazinului 
a avut Ioc în cea de a patra 
primăvară. De la primele lec
ții vădea mult curaj și am
biție. Se bălăcea ore în șir și 
greu o puteai convinge să pă
răsească noul paradis desco
perit. Iar cînd a împlinit vîrs- 
ta de 6 ani, micuța Deborah era 
învestită cu brevetul albastru 
Pe care clubul Arden Hills îl 
acordă numai acelor copii 
au reușit să-și însușească 
cele 4 procedee tehnice.

și Mike Burton-— cu care avea 
să treacă la metoda unui an
trenament de durată și ..densi
tate mult sporită. Așa a ajuns 
micuța Debbie să înghită zil
nic cîțe o porție de 8, 10 și 
mal tîrziu 12 kilometri în 
două și chiar trei ședințe de 
antrenament; de Ia 6,30 la 7,30, 
înaintea cursurilor școlare, și 
după-amiaza de la ora 14,30. 
Lucrul în bazin devenise de o 
durita’te neobișnuită. Distanțele 
creșteau în permanență, iar 
pauzele între repetări erau mic
șorate direct proporțional. Și 
cum efortul impus era același 
pentru întreaga grupă (Chavoor 
a luptat de la început împo
triva compromisurilor și raba
turilor), = viitoarea recordmană 
trebuia să se străduiască serios 
pentru a păstra un ritm aproa- 
piat celui folosit de băieți (unii

Corespondență specială pentru SPORTUL

EPILOG TRAGIC AL INCIDENTELOR DE PE STADIONUL DIN NEAPOLE
Momentul consacrării supreme: Debbie Meyer pe podiumul 
de premiere la Mexico, privind cum învinsele sale în proba 
de 200 m liber, Jane Henne și Jane Borkmann, se sărutăsporti- 

cu pri- 
decem- 
stadio-

„Ziua mîniei” pentru 
vii din Napoli a coincis, 
ma duminică a lunii 
brie, cînd a avut loc pe
nul San Paolo întîlnirea dintre 
F. C. Napoli și Juventus. Cred 
că sînt cunoscute faptele care 
s-au petrecut in timpul acestei 
partide. Ele au fost determinate 
de crîncena rivalitate dintre 
neo-napolitanul Sivori și antre
norul Juventusului, Heriberto 
Herrera, care s-a soldat, pe te
ren, cu o adevărată încăierare 
de căruțași.

Scandalul acesta a avut și un 
epilog tragic. La numai cîteva 
zile, președintele clubului Na
poli, Alfredo Corcione, a de
cedat, se pare, din pricina su
părărilor pe care 1 le-a produs 
în ultima vreme echipa ale că
rei destine le conducea.

Sancțiunile dictate sînt deose
bit de aspre : Panzanato, sto
perul luj Napoli, suspendat pe 
9 etape, Sivorj — Pe 6 etape, 
iar Salvadore de la Juventus — 
pe 4 etape. Totodată, antreno
rului echipei Napoli, Chiappel- 
la, i s-a interzis accesul în 
incinta terenului pînă la 4 fe
bruarie. în afară de aceasta, 
Panzanato și Salvadore s-au a- 

și cu contuzii la figură, 
italiană a declanșat o 
campanie cerînd ca „pu- 
milionari" să fie pedep- 
mod exemplar, așa cum

admite pumni". Și, în continua
re, ziarul cere ca „severitatea 
să nu se mărginească la faptele 
de la Napoli., Trebuie să se 
meargă înainte pe această cale 
a pedepselor aspre chin- -ț-., -

șit, dar sancțiunea mi se pare 
mult exagerată.

— De ce ai reacționat atît de 
dur după lovitura pe care ți-a 
dat-o Favalli ?

— Favallj a făcut jocul lui

® Omor Sivori și HeribertoHerrera iși rezol- 
rivalitățile prin pug Hot S Președintelevă

lui F. C. Napoli moare de supărare
® Sfîrșltul carierei lui Sivori ?

Ei

vinovății au nume răsunătoare. 
Trebuie arbitri deciși să re
prime incidentele, dar sînt, mai 
utili, arbitrii capabili să pre- - 
vină ciocnirile și încăierările, 
intuind intențiile reprobabile 
ale oricărui jucător".

Să revenim, însă, la unul din 
„eroii” acestor incidente : $■ 
vori. După cum se știe, el a 
anunțat că este hotărît ca. pînă 
la sfîrșitul acestei luni, să pă
răsească Italia, pentru totdea
una. Este adevărat că Sivori 
mai anunțat și 
intenționează să 
Argentina, dar 
toare făcute de
buri italiene l-au determinat să 
rămină. De data aceasta, el este 
foarte hotărît. Să-l ascultăm. 
Sivori este la capătul celălalt 
al firului, într-o convorbire te
lefonică pe care o redăm a- 
proape integral :

— Așadar, ești decis 1
— De data aceasta, da. 

șase etape de suspendare 
prea mult pentru prestigiul 
de jucător. Recunosc că am

es
altă dată că 

se înapoieze în 
ofertele ispiti- 
diferitele clu-

Hei iei a. Antrenorul argentini
an l-a trimis pe teren cu sar- 

..cina precisă de a mă enerva.
Am primit o lovitură după alta 
și pînă la urmă am explodat, 
Favalli se afla în clipa aceea 
lingă mine. Principala vină este, 
totuși, a lui Heriberto, care a 
făcut totul ca să mă provoace.

—- Se spune că în Argentina 
te așteaptă cu brațele deschise 
echipa „Huracan".

— Fără îndoială, voi suferi 
de nostalgia terenului de fot
bal și, deci, voi continua să joc.

Dar în clipa aceasta sînt atît 
de mîhnit, încît nici n-aș vrea 
să mă mai gîndesc la fotbal. 
Mai tîrziu... voi vedea.

— Cînd. intenționezi să pleci ?
— îndată ce voi termina 

să-mi fac bagajele. Soția și co
piii mei se află acum în Ar
gentina și le-am telefonat 
nu mai revină în Italia, 
data aceasta, mă voi duce 
după ei. Pentru totdeauna, 
fie clar !

Cam în același fel a răspuns 
Sivorj și altor confrați. Dar nu 
numai el. Fapt care l-a de
terminat pe colegul de redac
ție de la „STADIO", Alfeo Bia- 
gi, să scrie un cursiv fulmi
nant împotriva lamentărilor ce
lor sancționați. „Ce vor jucă
torii d.e la Napoli și Juve ? Si 
li se ofere și cite un cozonac ? 
De ce vorbesc despre „indig
nare", despre „sancțiuni exage
rate" ? De ce jucătorii trebuie 
să aibă întotdeauna și numai ei 
dreptate ?•’ — se întreabă el și 
conchide: „jucătorii violenți 
trebuie îndepărtați de pe stadi
oane". ■
Bologna, decembrie

Cesare TRENTINI

DINAMICA PERFORMANȚELOR

1966 1967 1968
(13- ani) (14 ani) (15 ani)

100 m liber — 63,5 — 62.9 — 61,4
200 m liber — 2:15,5 — 2:11,0 — 2:06,7
400 m liber 4:39.7 — 4:29,0 — 4:24,5
800 m liber — 9:39.7 — 9:22.9 — 9:10,4

1 500 m liber 18:15,6 — 17:50,2 — 17:30,5

Ies 
Presa 
amplă 
giliștii 
siți în
s-a și întîmplat, de altfel.

Sentințele date de federație 
în „cazul de la Napoli” au fost 
primite, de aceea, cu multă sa
tisfacție de întreaga presă. A- 
cesle sentințe, scrie cotidianul 
„STAMPA”, constituie „o lec
ție care trebuie să servească 
tuturor. Fotbalul nu înseamnă 
încăierare, este un joc care nu

Cele 
sint 
meu 
gre-

0
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LONDRA 14 (Agerpres). — 
Federația internațională de te
nis de masă 
mentele celor 
chipe.

Masculin :
R. P. Chineză ; 3. R.P.D. Core
eană ; 4. Suedia ; 5, U R.S.S. 6. 
Iugoslavia ; 7. R. F.a Germaniei

a stabilit clasa- 
mai bune 12 e-

1. .Japonia ; 2.

8. Cehoslovacia ; 9. Ungaria ; 
10. Anglia ; 11. ROMANIA ; 12. 
R. D. Germană.

Feminin: 1. Japonia ; 2.
R. P. Chineză ; 3. U R.S.S. ; 4. 
Cehoslovacia; 5. Ungaria; 6. 
R. F. a Germaniei : 7. Core"a 
de Sud; 8. Anglia: 9. R D, 
Germană ; 10. ROMANIA ; 11. 
Iugoslavia ; 12. Polonia.

Succesele au venit, însă, destul 
de tirziu. Era limpede că Deb
bie nu avea un temperament de 
sprinteră, preferind craulul 
lung al distanțelor mai mari. 
Și repetatele infrîngerj pe dis
tanțe de 50 și 100 m o afectau 
destul de mult. Pînă cînd pri
mul ei antrenor, Pete Loc
kwood (instructor al aceluiași 
club), a început s-o înscrie în 
concursurile unor grupe mai 
avansate care cuprindeau și 
probe pe distanțe mai lungi. 
Era o încercare riscantă, ce s-ar 
fi putut solda cu un efect to
tal nedorit : pierderea încrede
rii în forțele proprii, teama de 
concurs. Debbie a dovedit însă 
o ambiție cu totul ieșită din co
mun (plăcerea ei cea mai mare 
era atunci cînd îi întrecea pe 
băieți) și la terminarea clasei 
a 4-a, ea nu a mai avut în 
tot colegiul adversari (de virsta 
ei) în vreo cursă care însuma 
mai mult de două lungimi.

Timpurile realizate de eleva 
din Sacramento nu erau însă 
deosebite și înotătoare la fel de 
talentate puteai găsi numai în 
California cu zecile. Ceea ce 
nu l-a împiedicat insă pe Sher
man Chavoor, un an mai tîrziu 
(1964). s-o alăture grupuluj său 
experimental — în care figura

chiar mai mari decît ea), cu 
care era nevoită adesea să 
înoate cot la cot.

Spectrul inevitabilei concu
rențe la cel mai înalt nivel a 
constituit forța motrice care a 
dus-o permanent pe Debbie 
spre marile performanțe ce au 
urmat (progresia evidentă din 
tabelul alăturat ne scutește de 
alte comentarii). Și în timp ce 
colegele ei de școală ajunseseră 
să discute despre modă, mașini 
sau chiar garden-party-uri, fata 
ceasornicarului din Sacramen
to uimea lumea cu cifrele sale; 
în 1968, cînd pentru prima oară 
a ajuns campioană a S.U.A., s-a 
scris că în 
a apărut o 
neobișnuită forță de atracție. 
Ziarele nu 
laude copilul minune al lui 
Chavoor, considered timpuri
le realizate ca limite inabor
dabile, 
august 
operase 
dificări 
lor mondiale au stîrnit mai mult 
decît uimire în rîndul tuturor 
specialiștilor. Și totuși, în fata 
acestei exaltări generale, antre
norul de la Arden Hills a ră
mas imperturbabil: „eleva mea 
păstrează încă suficiente resur
se pentru a înota și mai repe
de”. Mulți au crezut că este 
vorba de un bluf dar faptele 
au confirmat cu prisosință spu
sele lui Chavoor.

Intr-un veritabil marș trium
fal, Debbie a spulberat propri- 
ile-i recorduri ale lumii pe 
aproape toate distanțele clasice. 
A impresionat îndeosebi, a- 
cel 17:30,5 la 1500 m liber, care 
în vara acestui sezon era pur 
și simplu incredibil. Iar pentru 
a încheia magnifica apoteoză, 
Debbie și-a întrecut toate ad
versarele din piscina Alberca 
de-o manieră categorică, de
venind triplă campioană olim
pică. De data aceasta, speciali
știi au decretat în unanimitate 
apariția unui fenomen.

„Nu, Debbie Meyer nu este 
un fenomen" — le-a răspuns la 
fel de calm Sherman Chavoor. 
„La ora actuală în California 
există cel puțin o duzină 
fete la fel de talentate care 
bine îndrumate — vor trece 
ceste recorduri în domeniul 
mintirilor cel mult în doi ani! 
Ea va continua să înoate și poa
te chiar mai mult decît a făcut-o 
pînă acum. Cel mai greu lucru 
este să păstrezi un titlu cucerit 
și — aveți dovada 
din eroii de 
triumfat în 
dorință — 
înoate..."
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nici unul 
la Tokio nu a mai 
Mexic, 
să fie

Singura ei 
lăsată să

Adrian VASILIU

telexradio
TURNEUL INTERNAȚIONAL de 

fotbal de la Santiago de Chile a 
revenit echipei Poloniei care s 
învins, în ultimul meci, cu 1—0 
(0—0) -formația Chilians Unlversi- 
dad Catolica. Pentru locul trei, 
Colo-Colo a întrecut cu 2—1 (2—1) 
pe Portuguesa (Brazilia).

ÎN RUNDA A 10-A a turneului 
Internațional de șah de la Atena, 
maestru) român Victor Ciocîltea 
a remizat cu Pachmann, iar Bo- 
boțov l-a învins pe Damianovici. 
Restul partidelor s-au încheiat re
miză.

Tn clasament conduce. Kavalek 
(Cehoslovacia) cu 8 p, urmat de 
Parma (Iugoslavia), Boboțov (Bul
garia) 7'A p etc. Ciocîltea ocupă 
locui 13, cu 3 p.

REPREZENTATIVA 
lui a învins cu 1—o 
Indiilor olandeze, în ___
liminarlilor campionatului 
dial de fotbal.
■

Tnotătoarea Djut'ica Bjedov, 
campioană olimpică, a fost de
clarată sportiva anului în Iugo
slavia. în clasamentul celor mal 
buni 10 sportivi iugoslavi mat fi
gurează Ivo Trurabici (polo), 
Djaici (fotbal). Veca Nicolici (at 
letlsm), Daneu (baschet).

Salvadoru- 
(1—-0) echipa 
cadrul pre- 

m on

Un lot de Înotători americani, 
in frunte cu tripla campioană 
olimpică Debbie Meyer, a 
ir) Franța, în vederea unor con
cursuri la Aix en Provence, Mar
silia și în alte orașe.

sosit

La Wolfsburg echipa locală de 
handbal masculin V.f.L. Wolfsburg 
a fost învinsă în meci amical de 
formația Dukla Fraga cu 19—13 
(7-6).
■

Campionii belgieni Eddy Merckx 
și Ferdinand Bracke conduc în 
cursa ciclistă de 6 zile de la 
Charleroi.■

LA BELGRAD în grupa semifi
nală a C.C.E. lan polo pe apă s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Mladost Zagreb—Marsilia 14—1 
(2—0, 3—0, 6—0, 3—1) ; Partizan 
Belgrad—Ferencvaros Budapesta 
4-3 (0-0, 1-2, 2—1, 1-0).

ECHIPA IUGOSLAVA de fotbal 
O.F.K. Beograd, aflată în turneu 
în Mexic, a fost învinsă cu t—0 de 
Torreon, o formație din catego
ria secundă.
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