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SUCCESELE
LUI TIRIAC
ÎN ITALIA

de 
în- 
ro-

în turneul întreprins 
ION ȚIRIAC în Italia și 
cheiat recent, tenismenul 
mân a participat timp de 18
zile la tot atâtea demonstra
ții, fiecare în alt oraș. In 
plus, Tiriac a concurai ți la 
două competiții pe car^ Ie-a 
cîștigat. Intre 13 Și 14 de
cembrie, el a jucat în loca
litatea Milano Maritima, de 
lângă Rimini, unde, după ce 
l-a eliminat în semifinale pe 
Merlo cu 6-2, 6-3 (în cealaltă 
semifinală, Pietrangeli a dis
pus de lovanovici cu 6-4,7-5), 
a ieșit învingător și în finală, 
învingând pe PietrangeLi, cu 
3—6, 6—1, 6—1.

Apoi, între 14 și 19 decem
brie, Țiriac a evoluat în con
cursul internațional (au mai 
luat parte și alte rachete cu
noscute, ca englezul Cox, cam
pionul Austriei, Pokorni, ita
lienii Pietrangeli, Castiliano, 
iugoslavii lovanovici, Franu- 

’.„vici, spaniolul Arilla, egip
teanul El Shafei, și grecul Ka- 
logheropoulos) pe care, de a- 
semenea, l-a cîștigat. Rezulta
te : sferturi de finală: Țiriac- 
Pokorni 6-4, 6-1 
eliminase într-un 
pe lovanovici), 
Țiriac-Pietrangeli
9-7, 
9-7, 
12-14,

(învinsul îl 
tur anterior 
semifinale :
6-8, 11-9,

Cox-Franulovici 16-14, 
finala: Țiriac-Cox 6-4. 

, 6-4.

Doi campioni: stingă: Jaroslav Stanek (Cehoslovacia), dreapta: Șerban Doboși (Homânia)
A

Jî

Maria Alexandru a învins-o pe campioana continentală, llona Vostova

Puținii spectatori prezenți 
ieri după-amiază în sala Flo- 
reasca nu au regretat cu si
guranță drumul făcut. Nu 
este o vorbă spusă de ocazie 
pentru că, cei trei sportivi 
care au alcătuit reprezentati
va de tenis de masă a Româ
niei, Maria Alexandru, Șer
ban Doboși și Silviu Dumi

In frumoasa piscină din Ploiești

începînd de ieri, cocheta pis
cină acoperită din capitala 
„Aurului, negru" — o adevărată 
bijuterie, în noua ei. amenajare 
— este teatrul de desfășurare 

-a celei mai importante compe
tiții rezervate speranțelor na- 
tației noastre. Peste 200 de co
pii, aparținând celor mai puter
nice cluburi din țară, au venit 
la tradiționala întîlnire de iar
nă, întreeîndu-se în competiția 
cu caracter național dotată cu 
„Cupa speranțelor".

Sub raportul performanțelor, 
prima reuniune nu a avut da
rul să entuziasmeze. Principalii 
protagoniști ai concursului, ti
nerii înotători de la Dinamo 
București, au sosit la bazin cu

tă brasistă), pe 100 m, încheiată 
după 1:26,3 (nou record).

în rîndul surprizelor notăm 
absența de la start a înotători
lor de la C.S.Ș. București, pre- 
cum și eîteva succese puțin 
scontate. Anca Georgescu a în
vins-o „pe potou” pe Anca Mi- 
hăescu (ambele cronometrate 
cu 1:26,0 la 100 m bras), iar re- 
Șițeanul Doru Gropșan a termi
nat cu un avans apreciabil 
cursa de 50 m spate, înaintea 
recordmanului probei, Emil 
Tschiltsche.

Rezultate tehnice : COPII A 
— 100 m spate (F) : Zita Erdely 
(C.S.M. Cluj) 1:18,9; 100 m
spate (B): L. Copcealău (Dina
mo) 1:09,7, A. Șeicaru (C.S.O.

triu, au aruncat în luptă toa
te cunoștințele lor, au făcut 
risipă de energie pentru o 
comportare cît mai bună. 
Și, deși scorul a fost favo
rabil echipei Cehoslovaciei: 
5—2, nu li se poate reproșa 
nimic tricolorilor noștri.

Așa cum era și de 
văzut,
Iuție a avut-o maestra 
rită a sportului Maria 
xandru. Ea a învins-o, 
drept de apel, pe actuala 
campioană continentală, llona 
Vostova, în două seturi. Re
zultatul nu este 
pentru că, să nu 
acum nouă luni, 
xandru deținuse 
cătoarei nr. 1 a 
cu câtva timp în urmă 
obținuse o victorie în fața ti
nerei și talentatei sportive ce
hoslovace (la internaționalele 
Iugoslaviei de la Belgrad).

De asemenea, la dublu 
mixt, jucind pentru prima 
oară împreună cu Șerban 
Doboși, Maria Alexandru a

cea mai bună
pre- 
evo- 
eme-
Ale- 
fără

surprinzător 
uităm, pînă 
Maria Ale- 

sceptrul ju- 
Europei, iar 

ea

VICTORII ROMÂNEȘTI IN SERIE
LA TURNEUL DE TENIS

Anca Groza

100 m bras.

€—3 ; simplu femei : Iudith
1 — Alice Tym (S.U.A.) 8—6, 

dublu mixt : Năstase, Alice
— Iudith Dibar, Dron 6—4,

nou 1 record la

DE LA CALCUTTA
Turneul internațional de tenis 

de la Calcutta s-a încheiat cu un 
deosebit succes al reprezentanți
lor țării noastre. Cea mai fru
moasă comportare au avut-o ILIF 
NASTASE, care a cucerit trei 
titluri și IUDITH DIBAR, învin
gătoare nesperată, dar pe deplin 
meritată în proba de simplu 
femei. Iată rezultatele finalelor : 
simplu bărbați : Iile Năstase — 
Tadeusz Nowicki (Polonia) 6—4, 
2—6, 6—1 ; dublu bărbați : Năs
tase, Lall (India) — Marcu, Dron 
6—3, 
Dibar 
8—6 ; 
Tym 
6—1.

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

DOUA JOCURI LA 0 SINGURĂ POARTĂ
AST AZI, STEAUA

Reuniunile bucureștene de 
hochei continuă să se gă- 
'sească la discreția vremii. 
Ieri după-amiază, de pildă, 
a plouat. Uneori chiar ta>'e 
Iar patinoarul nostru artifi
cial (sublim, pentru că este 
singurul) nu are acoperiș 
Câțiva temerari s-au adăpos
tit sub copertina îngustă, al
ții — mai mulți — au prefe
rat să urmărească de la „Bu
fet" ('prin intermediul difu
zorului) evoluția scorurilor. 
Greu de spus care au fost 
mai cîștigați... Plouați au fost 
pînă la urmă hocheiștii și co
piii cartierului care așteaptă 
nerăbdători, la mantinelă, 
crosele rupte.

La Moscova, la Grenoble, 
la Zurich, Ia Praga, Ljublja
na sau Viena, spectacolele 
sportive pe gheață sînt urmă
rite din tribune bine încăl 
zite, de domni îmbrăcați în 
costume de seară și doamne 
în rochii decoltate. Noi, din 
păcate, trebuie să ne încll-

Șl DINAMO SUSȚIN

Aseară, marii rivali (care 
schimbă gentileți în vestiar 
și pumni grei pe gheață) s-au 
menajat în vederea derbyului 
de duminică. Au jucat eco
nomic, tratând cu blîndețe și 
superioritate efortul verilor 
mai săraci de a se comporta 
demn și onorabil.

Mai însetați de goluri s-au 
dovedit a fi antrenorii deeît 
jucătorii, conștienți că de la

AL TREILEA TEST

un număr anume încolo di 
ferențele nu contează și nici 
măcar nu folosesc la nimic. 
Petrol-Geologie a fost un biet 
șoricel cu care s-au juoat și- 
reții motani de la Dinamo. 
La scorul de 1—1 (în min.
10) exista impresia unei sur-

Valeriu CHIOSE

numai 1Ș minute înaintea pri
mului start și, ca atare, deși 
învingători în majoritatea pro
belor — ei au fost cronometrați 
cu timpi mult sub posibilitățile 
lor actuale. S-a desprins, totuși, 
cursa solitară a Ancăi Groza 
(care se dovedește și o talenta-

La Timișoara

FOTO-SON ’68
Intre 22 și 28 decembrie, are 

loc, la Timișoara, primul festi
val de montaje sonorizate — 
„FOTO-SON ’68“ —, inițiat de 
Asociația artiștilor fotografi, fi
liala Timișoara. Printre nume
roasele exponate de la Casa de 
cultură a studenților figurează 
diapozitive Cu subiect din tu
rism, alpinism, etnografie, mon
taje documentare ș.a.

P. ARCAN 
corespondent principal

făcut o partidă bună, fiind 
secondată cu brio de tînărul 
ei partener. Succesul lor îm
potriva perechii llona Vosto
va — Jaroslav Stanek ar pu
tea să fie de bun augur pen
tru activitatea viitoare.

O surpriză plăcută a con
stituit-o comportarea peste 
așteptări a campionului de 
juniori al țării. Șerban Do
boși. Fără a se lăsa timorat 
de 
a

faima adversarilor săi, el 
acționat cu mult aplomb,

C. COMARNISCHI

(Gontinuare in pag. a 4-a)

ASTĂZI:
Ora 16: Avântul Miercu

rea Ciuc—Agronomia Cluj;
Ora 18,15: Steaua—Di

namo.

năm mai departe în 
primantei psihologii 
trării proporțiilor".

Așadar, pe ploaie 
gheață proastă, această eta
pă aduce campionatul de ho
chei la poarta jumătății. Două 
partide fără istoric, cu un 
deznodămint absolut previzi
bil, fiindcă — de fapt — în 
toată țara ființează (în ade
văratul sens al cuvîntului) 
doar două echipe I STEAUA 
și DINAMO.

și pe o

(Gnntinuare to gag. a 4-a)

Fodorea (Steaua), depășindu-si 
adversarii, va înscrie un nou 
gol pentru echipa sa. (Fază 
din meciul steaua—Agronomia 

Cluj disputat ieri).

ECHIPĂ NAȚIONALĂ DE BASCHET 
ÎN DRUM SPRE A X-a BALCANIADĂ
înapoiată ieri din Iugo

slavia din turneul pe care 
l-a întreprins la Slavonski 
Brod, Novi Sad și Belgrad, 
unde a jucat cu reprezen
tativa țării gazdă, selecțio
nata masculină de baschet a 
României și-a permis un ră
gaz de 24 de ore în Capitală, 
urmînd 
azi să 
apoi la 
loc de 
nică, întrecerile ediției jubi
liare, a X-a, a campionatu
lui balcanic, la care mai iau 
parte selecționatele Turciei. 
Iugoslaviei, Bulgariei și Gre
ciei.

Lotul care ne va reprezenta 
la Izmir este același care a 
jucat în Iugoslavia, dar cu 
unele mici modificări. Mai 
precis, în echipă au fost re
introduși Albu și Novac (in
disponibili săptămîna trecută) 
care vor contribui, fără doar 
și poate, la întărirea poten
țialului selecționatei țării 
noastre, A rămas acasă, în 
schimb, Chivulescu care în 
Iugoslavia a avut o evoluție 
neconvingătoare. Deci, la Iz
mir vom fi reprezentați de 
următorii baschetbaliști : No- 
sievici, Albu, Novac, Diaco- 
nescu, Jekely, Tarău, Bîrsan,

ca în cursul zilei ae 
plece Ia Istanbul și 
Izmir. Aici vor avea 
miercuri pînă dumi-

Czmor, V. Popa, Săuca, Riih- 
ring, Cernea. Antrenori î Al. 
Popescu și M. Nedef.

★
Cu mult interes este aștep

tat turneul internațional de 
baschet feminin programat 
săptămîna viitoare (vineri, 
sîmbătă și duminică) la Ti
mișoara. La el vor lua par
te selecționatele de senioare

și de tineret ale României, 
precum și echipele Iugosla
viei (medaliată cu argint Ia 
ultima ediție a C.E.) și Bul
gariei (locul V la C.E.)

Reprezentativele României, 
care vor fi conduse de antre
norii Grigore Costescu (se
nioare) și Niculae Martin (ti
neret), nu au fost încă defi
nitivate.

IURNKJL

BASCHETBAIIȘTIIOR

In cadrul turneului pe care 
l-a întreprins în Ungaria, echi
pa masculină de baschet Poli
tehnica Galați a înregistrat 
următoarele rezultate : cu se
lecționata orașului Hodmezo- 
vasarhely 83—50, cu MEDOSz 
Hodmezovasarhely 79—64, cu 
Sz E.A.K. Szeged 69—74.

luptători brașoveni
în Bulgaria

I 
I
I
I 
I
I

EGOISMUL
OLIMPULUI...

I
I
I
I

rumul nespus de g 
pe care merg în fii ...... 
seamă de tineri ce vor să dea 
ochiului agerime și mușchilor 
elasticitatea oțelului, ce vor să 
devină cutezători, dîrzi și cu

rajoși ca niște veritabili mușchetari, dru
mul acesta pe care se încumetă să-l 
străbată pentru a atinge înălțimile mă
iestriei sportive nu poate fi parcurs so
litar. Tînărul, sportivei! în devenire, tre
buie să escaladeze piscurile alături de 
prietenul, am putea spune chiar fratele 
sau părintele său, pe care ne-am obiș
nuit să-! numim antrenor.

Omul acesta, aJ cărui spirit înmă- 
nunchiază experiența anilor de prac
ticant al sportului, talentul pedagogului 
și cunoștințele dobîndite în numeroa
sele călătorii întreprinse alături de alți 
tineri pe drumurile accidentate Ce duc 
spre marea performanță, omul acesta 
cunoaște cu o clipă mai devreme mo
mentul cînd se naște valul, intuiește 
după ce cotă a înălțimii începe coborî- 
rea, a 
format 
ca un 
durile. rs uimi mvuiui iuu, mu 
a fost nevoit să mai învețe 
prodigioasa sa carieră : să se retragă, 
să-f lase — pentru prima oară — sin
gur pe campion atunci cînd culege laurii 
victoriei, cînd este purtat triumfal pe 
aripile entuziastelor aplauze ale tri
bunelor. Este modestia șlefuitorului de 
diamante ce nu va fi niciodată ilumf- 
nat de bucuria doamnei care-și va prin
de în păr sau pe piept strălucitoarea 
bijuterie creată de el în nenumărate 
ore de trudă.

Avem, însă, dreptul să perpetuăm a- 
ceastă stare de lucruri ? Putem sta oare 
pasivi la nesfîrșit privindu-l pe trufa
șul campion care, la bucurie, a uitat de 
omul cu fruntea cutată și părul argin
tat înainte de vreme, dar își va aduce 
aminte de el doar în clipele amare ale 
îpfrîngerii ?

Nu. Categoric nu I Putem_ crea o 
nouă tradiție, putem restitui acestui 
om cu multiple calități și bucuria de 
a pătrunde în Olimp, alături de zeul 
pe care l-a creat. Putem — și trebuie 
— să cerem celor ce dau naștere spec
tacolului emoționant și, deopotrivă, fas
cinant al solemnităților de premiere să-l 
urce pe podium și pe cel ce l-a dat 
pe 
Pe 
cu 
tul 
ști_ _________  __  ___ _____ _
entuziastelor tribune, va face nemuri
toare — într-adevăr — frunza de laur.

Să-i restituim, deci, acestui om, fără 
cutezanța căruia n-am avea campioni, 
ceea ce i-am răpit poate fără voia 
noastră.

■jreu, sinuos, 
iecare an o

învățat să vadă în copilul ne- 
încă pe atletul ce se va lupta 
Hercule cu adversarii, cu recor- 
A mai învățat sau, mai bine zis, 

i ceva în

m bras
1:26,0,

; 100
. . Georgescu . .
Anca Mihăescu 1:26,0 (ambele 
Dinamo) ; 100 m bras (B) : Em.

■ Manolescu 1:21,9, V. Dinu 1:22,6 
(ambii Șc. sp. 2 Buc.) : COPII 
B — 50 m spate (F); Liliana 
Dan (Dinamo) 37,4, Anca Pop

• (Șc. sp. 2 Buc.) 37,9 ; 50 m spa
te (B) : T. Schneider (Șc. sp. Si
biu) 36,2, C. Mandache (Petrolul 
Ploiești) 36,2, T. Nicolae (Dina
mo) 36,2 ; 100 m bras (F) : Anca 
Groza (Dinamo) 1:26,3 (nou re
cord), Kodica Pătruică (Șc. sp. 
Reșița) 1:28,8 ; 100 m spate (B): 
G. Popovici (Dinamo) 1:22,5 ; 
COPII C — 50 m spate (F): 
Eugenia Cristescu (Dinamo) 39,6, 
Mariana Giurcă (Șc. sp. Reșița) 
40,3 ; 50 m spate (B): D. Gropșan

. (Șc. sp. Reșița) 37,9 (nou re-

Galați) 1:12,9 (r.p.) 
(F): Ancă ~

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Citiți în pag. 2—3 :
Recent, s-a înapoiat din Bul

garia echipa de juniori la lup
te libere, a clubului brașovean 
Steagul roșu, care a susținut 
trei partide în compania selec
ționatei similare a orașului 
Razgrad. Juniorii brașoveni au 
cîștigat două întîlniri (7*/2—2*/î 
și GVa—3‘/2) și au pierdut unra 
(3—5). Dintre cei care au făcut 
deplasarea, o comportare re
marcabilă au avut Gh. Paras- 
chiv (3 victorii), L. Ambruș 
(3 v.) și Em. Cristian (2 v.). '

C. GRUIA
corespondent principal

HANDBALIȘTll DE
ÎNVINGĂTORI IN MECIUL CO STAHL MIELECZ

LA UNIVERSITATEA CLUJ

CLUJ (prin telefon). In loca
litate s-a disputat, vineri după- 
amiază, jocul amical de hand-

10 IANUARIE 1969: DANEMARCA-ROMÂNIA LA BOX
Hoxerlt C. Ciucă, N. Gîju, A. Simion, C. Cuțov, C. Buzuliuc, V. Antoniu, V. Silber- 

man, I. Covaci, Gh. Ghivăr, 1. Monea, 1. Alexe, sub îndrumarea antrenorilor Ion Popa și Cris
tian Panaitescu se pregătesc pentru meciul cu naționala Danemarcei, Partidă va avea loc la 
10 ianuarie, la Copenhaga. Pugiliștilor citați mai sus li se vor alătura C. Stanef, C. Gruiescu, 
M. Lumezeanu și P. Cîmpeanu. .

în luna martie, boxerii noștri fruntași vor primi vizita selecționatei Bulgariei, în pre
sent ducîhdu-se tratative și pentru un meci Romania-Algeria, care ar urma să se dispute 
la București.

bal dintre echipele masculine 
Universitatea și Stahl Mie'lecz 
(Polonia). După o dispută dîrză, 
echilibrată, mai ales în prima 
repriză, studenții clujeni au ob
ținut victoria cu scorul de 
23—16 (12—6). Cel mai bun ju
cător de pe teren a fost Oană 
de la „U“ Cluj, care a înscris 
11 goluri.

Echipa poloneză va evolua 
din nou la Cluj -azi, întîlnind, 
în revanșă, pe Universitatea 
Cluj.

P. RADVANk’I — coresp.

ri runcă la coș Jekely, unul, dintre jucătorii 
de bază ai echipei naționale care ne va re 

prezenta la campionatul balcanic
Foto : A. NEAGU

performer, să-i ofere cununa de lauri 
care o merită. Cu siguranță, omul 
părul cărunt va coborî din egaîs- 
Olimp mai lucid deeît sportivul, va 
să prețuiascâ mai bine aplauzele

Hristache NAUM
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DAN LALU

Bătrinețea învingătorului MĂSCĂRICI

ALERGIND

I

SFATURI

PENTRU
wwww

cu-
Fa-

Duminicile unui nespor

mii de me- 
— dintre care 
internaționale 
de i 

primul

SUB CUPOLA 
ACADEMIEI
ogice, director adjunct științi

fic al Institutului de biologie 
..Traian. Săvtllescu" al Acade
miei și membru al „New York 
Academy of Sciences”. Cunos
cuta savantă întregește pluto-

preună cu surorile mele, în nop
țile geroase, în curtea casei pă
rintești.

Elevă la Liceul „Carmen Syl
va” din București, se pare că 
mă dovedisem o bună gimnastă

Mă uit la zările crepusculare. Se topesc în seară. 
Catapeteasma cerului va fi cu stele înflorată... 
Revăd prietenii pe care i-am învins odinioară, 
revăd prietenii pe care nu i-am cunoscut niciodată.

Intre noi și pămînt 
se interpun 
zăpezile albastre, 
între noi și pămînt 
se interpun 
simțămintele 
ridicate la rang 
de limbă maternă, 
se interpun gîndurile 
ridicate la rang 
de materie.

Așa le spun, în sinea 
mea, artiștilor dramatici. 

Și le spun așa fără nuan
ța peiorativă cu care ter
menul s-a încărcat, fiindcă 
timpul și oamenii strică 
limba : ajunge o nuanță 
mai glumeață, mai îndo- 

. ielnicâ adăugată unui cu- 
vînt, ca el să-și schimbe 
deodată timbrul și să 
mai 
inte. Pentru 
măscărici 
inițial, un 
lat ca al cristalului, 
asta mă încumet a-i spune 
amicului meu piteștean 
Ruiu Dumitrescu, actor al 
Teatrului „Al. Davilla" 
frumoasa urbe 
chiar măscărici, 
n-a uitat să 
frumos și cald 
vreun sfert de 
carieră, așa 
în 
născut 
cultăfii

nu 
sune curat ca îna- 

mine, însă, 
are sensul lui 
clinchet imacu- 

de

generațiilor ce s-au succedat. 
Drumeția implică nu numai e- 
fortul fizic, ci, mai ales, acele 
admirabile investiții psihice, 
de un superb conținut moral. 
De aia și acea splendidă școală

OARE DE CE NU Șl 0 SPORTIVA ? FOTBALIȘTI

diri 
argeșeanâ, 
Unul care 
zîmbeascâ 
nici după 
secol de 

Cum zîmbea 
tinerețe, cînd l-am 

pe Culoarele 
de litere și filo

zofie din Capitală, absol
vită de el acum treizeci 
de ani, mult înaintea Con
servatorului urmat sub în
drumarea lui Costache 
Antonio. Țin minte cîteva 
din rolurile lui frumoase: 
pe Martin, gangsterul, din 
Fundătura pe scena Tea- 

bucureș-
din 
din

Mărturii ale

dobîndite chiar de Puiu 
Dumitrescu, acest măscă
rici sportiv, fost jucător 
(la C.F.R. București și ia 
Arsenalul Sibiu), și apoi 
arbitru de fotbal, de volei 
și de box. în 1948, ei a 
arbitrat, în calitate de ju
decător unic, întîlnirec 
dintre Ion Chiriac și fran
cezul Jonas, meci con»i- 
derat o veritabilă semi
finală europeană pentru ti- , 
tlul profesionist la cate
goria cocoș. Trei ani mai 
tîrziu, Puiu Dumitrescu a- 
vea să fie arbitru, la Pra- 
ga, în confruntarea dintre 
campionii olimpici cehul 
Torma și maghiarul Papp. 
Cele cincizeci de plachete 
de pe panoplia atîrnînd 
pe peretele de către mia
zănoapte sînt amintirea a 
vreo două 
ciuri în ring 
două sute 
— arbitrate 
meu actor, 
arbitru internațional după 
1944 și purtător, zău așa, 
al insignei de polisportiv, 
cu toate probele luate la... 
53 de ani I

îmi plac oamenii pluri
valent!, de asta am zăbo
vit mai îndelung în casa 
din Pitești a lui Puiu Du
mitrescu, ascultînd cu in
teres crescînd scenariul 
scris de ei pentru un film 
documentar consacrat is
toricului boxului românesc. 
Nu agreez boxul de fel, 
dar arbitrul acesta delicat, 
inteligent, mobil, care e 
artist dramatic și-a mai 
fost interpret talentat de 
cuplete și romanțe, mi-e 
deosebit de drag.

— Cum izbutești să fac' 
toate astea ? — l-am în
trebat pe Puiu Dumitrescu 
la despărțire. A

— Foarte simplu — mi-a 
răspuns el —, rămînînd 
mereu tînăr.

Nu, de astă, dată măs
cărici nu mai juca, fiindcă 
se afla în însăsi pielea 
lui : tinerețea depășind ori
ce previziuni calendaris
tice a sportivului, îndră
gostit de mișcare, mlădie
re, vioiciune I

riefenul 
nostru

trului Național 
tean,' pe Dragomir 
Năpasta, Schweitzer
Hoții, Pâvel Golea în Su
rorile Boga, spătarul r' 
gomir în Vlaicu

Nu căutați, cu tot dinadinsul, 
poziția ideală de șut ! De cele 
mai multe ori, tocmai din pozi
ția ideală... se ratează.

Dra-
Vodă, 

Krumov în Fata fără zes
tre, Lupus în Centrul 
înaintaș a murit în 
zori, Buzdugan în înșir- 
*- 3 jn

și altele 
la tele- 

pe ecra-

unei prezenfe active in lumea exercițiului fizic
nul sportivilor de sub cupola 
Academiei, aâucînd și mărtu
riile prezenței eț in lumea exer
cițiului fizic din acele începu
turi de viață modernă, cînd 
investițiile implicau și luptă, 
— lupta propriu-zisă, împotriva 
prejudecăților: femeile în
sport ?

— Atunci, poate că ne po
vestiți și cîteva momente 
din acea tinerețe în care ați . 
dedicat și exercițiului fizic 
preocupări practice ?

— Am patinat și pe gheață. 
cil patine cu tălpice, la început 
ajutîndu-mă cu scaunul, pe 
care-l împingeam, de zor, fie 
pe lacul înghețat al Cișmigiu- 
lui, în cadența muzicii orientale 
pe care o asigura o flașnetă, 
pentru antren și pentru, ritm., 
sau numai pe „preșul de ghea- 

care-l „fabricam" îm-

fantezieu e nevoie de
pentru ca lectorul acestor 
rînduri să deslușească 

mirarea celor ce se plimbau, 
pe la finele celui de-al. doilea 
deceniu al veacului nostru, zpe 
bulevardul principal al Sinaiei 
și urmăreau o codană ce zbura 
pe calclarîmul aleii mărginașe 
propulsată de niște ghete cu 
roate.

Ce îndrăzneală, mai ales pen
tru o fată 1

Din nefericire, mai și că
deam. Nu din vreo neatenție 
sau dintr-o lipsă de iscusință. 
Numai din cauza întreruperilor 
de asfalt sau, măi grav, datori
tă Ale unei gropi. Și hapul m-az- 
vîrlea. . .

Astfel și-a început povestirea 
„din acei minunați ani ai spor
tului”, aoedemiciana ALICE SA- 
VULESCU, doctor în științe bio-

și, îndeosebi, mă relevasem în 
formația de dansuri naționale, 
care, pe atunci, aparțineau ca
tedrei de gimnastică.

Atît de bună executantă eram 
și pe atît de îndrăgostită de 
gimnastică și de dansurile na
ționale, incit atunci 
indisponibilă titulara 
noastre,' profesoara 
mă desemna pe mine 
nesc, — elevă fiind,

a voinței, a îndrăznelii, a rezis
tenței fizice pină la stoicism 
voluntar.

Am bătut drumuri de munte 
nu numai cu piciorul, ci și în 
șa, pe spinare de cal mărunt, 
specific locurilor, cel rezistent 
ca o cămilă în istovirea deșer
tului. Dar nici cîmpia Dunării 
și nici fermecătoarea Deltă nu 
am neglijat-o.

Acum, cînd nu mai 
Ocupări sportive, dar 
nu 'devin o sedentară, 
sportul o preocupare
necesară în viața oricărui pră
șeau. El aduce destindere, vi
goare, echilibru psihic.

Așadar, sub cupola Acade
mici. printre sportivi, și o spor
tivă !

B’iți atenți la execuțiile tehni
ce : nimic nu te ;,taie“ mai mult 
decît o... foarfecă prost exe
cutată !

■am pre- 
lupt să 
consider 
absolut

Fructificați fiecare lovitură de 
la 11 m ! Nu fiți... sentimen
tali !

să vezi o fată mî- 
de una singură 

după care se luau 
pedepsească cute-

Dacă, în cădere, dedesubt se 
află un adversar, dați-i mina să 
se ridice ! Am spus mina, nu... 
palma !

V. FIROIU

Nu aruncați mingea în tribu
ne ! Spectatorii au venit să vadă 
nu să... joace fotbal !

in
murit

1 *n 
te mărgărite, Tănase 
Răsvan și Vidra, 
multe, pe 
viziune și 
nul mare.

Nu 
mirea 
popas 
Pitești, 
sale diplome, medalii, lauri 
si alte trofee... sportive. 
Credeam că sînt piesele u- 
nei mai vechi pasiuni de 
colecționar ; o dată ce azi 
oamenii string pînă și 
șervete, cutii de chibrituri 
sau pachete de țigări goa
le, de ce n-ar strînge u- 
" ei și insemne

scenă, 
chiar

mi-a fost UÎ-mică 
descoperind, într-un 
de cîteva ore la 
pe pereții camerei

nul din
sportive ? Dar toate erau

BUCU- 
interes 

P.S.-ul :

>

menteazH daca nu cumva fot
balul poate progresa în condi
țiile cunoscute ale clubului — 
stadion fără cabine igienice, 
club fără sediu etc. etc. ?"

o: ca

cînd era 
catedrei 

Kirițescu, 
s-o supu

și chiar
după anii de liceu, cînd deveni
sem studentă a facultății de 
științe a Universității din Bucu
rești.

Canotajul m-a atras, de ase
menea. Lacul Cișmigiu e leagă
nul multor începuturi ale spor
tului românesc și pe oglinda 
lui era un eveniment, cu dece
nii în. urmă, 
nuind vîsla, 
intr-o barcă, 
„pirații" să-i

' zanța.
Și trebuie să știți — adaugă 

prețioasa ’ interlocutoare —, că 
vîsleam și1 susțineam lupta- fără 
să știu încă să înot la acea 
dată. Mai tîrziu, abia in timpul 
cînd îmi pregăteam doctoratul 
în științe la Universitatea Co
lumbia din Statele Unite ale 
Americii, am învățat înotul și 
micul tenis, cel ce-a ajuns în 
zilele noastre ping-pong. ,

Din tot ce-am făcut ca exer
cițiu fizic, nimic nu m-a pasio
nat însă atît de mult ca drume
ția. Acum, cînd am urcat și eu 
drumurile povîrnite ale expe
rienței unei vieți, pot aprecia cu 
onestitate drumeția drept cel 
mai activ și mai educativ spoit.

Din anii mei de drumeție, 
începută ca o necesitate profe- 
slonal-științifică, de cercetare, 
de consemnare și de colectare, 
păstrez imagini și întâmplări, 
personaje și chipuri, ce întrețin 
cu toți acești ani ce s-au măci
nat la moara timpului, episoade 
demne de o istorie în materie. 
Am bătut, alături de savantul 
Traian Săvulescu și de marele 
anatomist care a fost profeso
rul Francisc Rainer, toate coa
mele Carpaților, toate vârfurile 
de munte. îmi amintesc, in 
preajma lor, figurile altor îna
morați de peisaj, de mișcare, 
de dulcele efort al muntelui, 
al freamătului urcușului și al 
emoției coborîșului, medicul 
Ștefan Milcu și geologul Miltta- 
cle Filipescu, actuali academi
cieni, doctorul Matei Balș,. doc
torul Steopoe — un veteran al 
ctitoriilor montane profe
sorul Paul Slănescu și geologul 
Șerbănescu, împreună cu seci 
cu sute de studenți aparținînd

V. George SBÂRCEA

SUPLEȚE, ÎNDEMÎNARE, FORJĂ CORRIDA

(cape

siceArles, Nimes, Avignon, 15 au
gust 1968 — Corrida. .

Eveniment de seamă în viața 
acestor orașe. O dată în fiecare 
an, maeștrii spanioli trec Firi-., 
neii, pentru a-și arăta priceperea 
în ,,Corrida de toros“, înaintea 
spectatorilor francezi de viță me
diteraneană.

„Circensele“ romane, de care 
mai pomenesc doar textele clă

cărțile de istorie, 
nose reeditări la fel de aprige 
și singeroase și deosebirile din
tre spectacolele actuale de Corri
da șl luptele gladiatorilor de 
acum două milenii și mai bine 
constau numai în date de ordin 
cronologic și de costumație. Ca
drul spectacolului e neschimbat. 
Arenele construite în vremea lui 
August, din blocuri imense de

au rămas aceleași, doar 
arenei e altul, înnoit 

vărsare de singe, 
albastru strălucitor, 
la fel de puternic, 
suflă tot ca acum

călăreț cu tot, apoi, înnebunit, 
lovește. sălbatec cu coarnele în

RASPXINDF
FLOARE ZAHARIA, 

REȘTI. Am citit cu 
scrisoarea dv. reținînd 
„Ce fel de club EXPERIMEN
TAL este F.C. Argeș ? In ce 
sens e experiența ? Se experi-

Ați făcut o țesătură,
Astă toamnă — lină pură ! 
In retur, un gînd m-apasă : 
Alții lina să n-o țeasă !

Știți cev-a ? 
bine că i-ați 
de la U.T.A. !

In orice caz, 
prevenit pe cei

D. DANTE, 
se aude cu cel 
tar al Progresului, 
Probabil, că nu 
Dună formă. A 
cînd Mîndru și 
pe tușă, nu ?

1’0'11 SA BUCURI PE ORICINE
OFERINDU-1 UN CADOU.
MAKE-I INSA BUCURIA
ClND CADOUL E UN STILOU !
în luna cadourilor magazinele de specialitate vă stau 
la dispoziție cu un bogat sortiment de stilouri. Cadouri 
uitiie-stilourile de diferite tipuri : Flaro, Albatros, Ju

nior, Diplomat, și Dumbrava.
PREȚUL ÎNTRE 13 și 47 LEI

E. FABRI, BAIA MARE. Ne 
Întrebați ce măsură trebuie să 
ia un arbitru de fotbal dacă ob
servă, la un moment dat, — 
sau este sesizat de către căpitanul 
echipei adverse — că o formație 
joacă în. . . 12 oameni ? Pentru 
asemenea cazuri nu sînt pre
văzute sancțiuni speciale, de 
genul celor pe care le presupun 
colegii dv. Singurul lucru pe 
care îl face arbitrul este să-1. . . 
poftească afară pe jucătorul in
trat 
care

pe teren fără știrea lui și 
e. . . supranumerar.

T.
REȘTI.
U.T.A. :

FILIPIDESCU, BUCU- 
O epigramă pentru

dem : ponte că voi fi invitat 
ocazia Zilei.. . Poștașului !

BUCUREȘTI. Ce 
de-al treilea por- 

Matache ? 
deține cea mai
fost o 
Manta

vreme 
stăteau

BUCU- 
colegul 
echipa 
primul

CRACIUNESCU, 
REȘTI. E 1—0 pentru 
dv ! în ediția 1958—1959, 
TAR.OM s-'i clasat pe 
loc în seria a Il-a a diviziei B. 
promovînd astfel în „A”. înain
te însă de a începe noul cam
pionat, TAROM a fuzionat 
Rapid, locul rămas vacant

cu 
în

divizia A fiind ocupat de Uni
versitatea Cluj care, în alte 
condiții, ar fi jucat în „B“.

MARIN TONCEA, BÎRLAD. 
Credeți că cititorii ar dori să 
mă vadă la televiziune ? Să ve-

TUDOR IONACHITA, 
MUNA PLENIȚA. Este greu de 
spus care e meciul de box care 
a stîrnit cea mai mare vîlvă 
în lumea întreagă. Poate că în
tâlnirea dintre Jack Dempsey 
și Georges Carpentier, disputată 
la 2 iulie 1921. Meciul s-a în
cheiat cu victoria prin k.o. în 

3-a, a lui Jack Demp-

ALDEA, TURDA. De 
frumoasele cuvinte pe

repriza a 
sey.

IOAN 
acord cu
care le aveți la adresa antreno
rului C. Teașcă, dar și cu re
proșurile în legătură cu prea 
desele sale schimbări de... domi
ciliu. Dacă ar fi trăit pe vremea 
lui Topîrceanu, aș fi pariat că 
el l-a inspirat în compunerea 
„Baladei chiriașului grăbit" ! 
Versurile se potrivesc de minu
ne : „Trec anii, trec lunile-n 
goană / Și-n zbor săptămânile 
trec î Rămîl sănătoasă, cucoană 
(în cazul nostru, cucoana e Uni
versitatea Cluj) / îmi iau gea
mantanul și plec. / Eu nu știu 
limanul spre care / Mă-ndrept cu 
bagajul acum, / Ce demon mă 
pune-n mișcare / Ce taină mă-n- 
deamnă la drum”. . .

ALEXANDRU NICHIFOR, 
TIMIȘOARA. C. Dan a reintrat, 
jucînd în echipa de tineret-re- 
zerve a Rapidului. Și nu l-a... 
enervat nici măcar acest lucru. 
Semne bune !

Ilusirajii : N. CLAUDIU

piatră, 
nisipul 
după fiecare 
Cerul e tot 
soarele arde 
iar Mistralul 
2 000 de ani.

Afișe mari, reprezentând un 
taur negru și un toreador roșu, 
împînzesc valea Rhonului, de la 
orange in jos. vinzătorli ambu
lanți îți oferă la 
,,une ’ ’ '
două țepușe cu 
taurii, _......... ;
cap de taur în frunte, fotografii 
de toreadori celebri și chiar 
în miniatură, din lemn, 
sau bronz. Chioșcurile de 
sînt adevărate expoziții de 
trate reprezentînd diversele 
mente ale serbărilor,

— „Grăbiți-vă ! ultimele bilete 
pentru marea Corrida sînt puse 
in vtnzare la Arene", anunță 
peste tot megafoanele.

Un șuvoi nesfîrșit de lume în
conjoară arena. Turiști francezi 
șl străini așteaptă cu vădită ne
răbdare începerea spectacolului 
,,unic, formidabil șl pasionant".

Fanfara instalată în stingă tri
bunei oficiale anunța începerea... 
O minunată paradă de fete fru
moase, în costume cazone, des
chide drumul luptătorilor ce fac 
înconjurul arenei. Apoi, totul se 
liniștește. Mistralul șuieră lovin- 
du-se orb de parapetul înalt de 
piatră al arenei. Deodată, dinspre 
orchestră irupe „aria toreado
rului" din „Carmen". De sub 
tribuna oficială țîșnește taurul, 
negru, crispat, neobișnuit cu 
tîta lumină, cu muzică, 
meni. Taurii destinați 
au un regim de viață 
Sint' crescuți în așa fel, 
văd oameni niciodată 
spectacolului.

De după barrera, paravanul 
roșu, ies mîndrii peones : unii 
agită muleta, alții ațîță taurul. 
Fiecare mișcare e făcută cu artă, 
în ritmul muzicii, totul 
șeșts conform regulilor 
regrafii speciale.

Banderilleros ies șl ei 
paravan. Se apropie de 
pași prudenți, laterali, 
pe virfuri șl-i înfig în coamă 
banderilele, țepușe colorate, or
nate cu fișil multicolore de hîr- 
tie. Taurul e iritat, nedumerit, 
face mișcări ciudate, tresare, îi 
tremură mușchii d.e nervi. Se 
repede în toate părțile, dar acum 
e singur în arenă. Apoi, taurul 
nici nu-și dă seama cum se po
menește față în față cu un pi
cador înarmat cu o suliță lungă, 
călare pe un cal blindat.' Fu
rios pe această apariție neaștep
tată, se repede cu coarnele în
spre cal. Din fericire, acesta nu 
se sperie : e legat la ochi și 
pîntecele ii e bine apărat. Plca- 
dorul înfige' în gîtul fiarei su
lița și o imobilizează. Taurul 
mugește, se smucește, se repede 
din nou cu mai multă forță și 
reușește să răstoarne calul, cu

fiecare pas 
paire de banderiUes" — 

_ . care se ațîțâ
pălării de hîrtle cu un

tauri 
gips 

ziare 
11UB- 
rn ci-

a- 
cu c*a- 

luptelor 
special, 

îneît nu 
înaintea

se săvîr- 
unei co-

de după 
fiară cu 

se ridică

spatele barrerei aleargă în 
jjeonii, agitînd mulete j 

roșii) și strigînd pentru a 
distrage âtenția^. taurului de ia 
picador, jntr-o cUpă, taurul, e ; 
iii partea5"' Opusă’' ă arenei, hăr- j 
țuit fără milă ; copitele lui H- 1 
dică nori de praf, coama îi sin- }■ 
gerează : e ' în culmea furiei. . z ;

După ce calul a fost ridicat ~ 
și scos din arenă și peonii s-au i 
retras încetul cu încetul, fanfara 
începe din nou să cînte. își face ș. 
acum apariția fnataclorul, conou- ; 
catorul cetei clc; toreadori. E!' se î 
apropie' cu pași siguri, ținînd în : 
mină sabia mascată de muletă. i- 
Taurul îl vede, așteaptă, Mata
dorul se oprește și el și agită 
mantaua roșie. Taurul nu mai 
rezistă, se repede înverșunat. L 
Dupța se dă corp la corp. Coap
sele omului se lipesc de mus- 1 
chil răsuciți ai animalului, cînd 
în dreapta, cînd în stînga ; omul 
stă mîndru, trupul i se profi
lează cu forme cenușii pe nisi
pul ,de aur al arenei. Orchestra j- 
a încetat să mai cînte. Miile de ' 
spectatori își ți.n respirația șl, 
deodată, din sute de piepturi iz
bucnesc strigăte ; „Măfie-toi, 
„Păzea !“ Poziția omului e peri
culoasă, în orice clipă taurul 
poate să-1 răstoarne și să-1 calce 
în picioare. Dar, dintr-o dată, cu 
iuțeală de prestidigitator, torea
dorul a împlîntat sabia în ceafa 
adversarului. 016 I

Taurul se clatină, se proptește 
bine în picioare, își ia un su
prem elan și se repede cu furie 
spre om, dar, după cîțiva pași 
îngenunchează. De după barrera, 
țîșnesc ajutoarele matadorului 
și-l înmînează pumnalul, 
eliberatoare. Taurul nu 
să se chinuie. Condiția 
blicul să fie mulțumit 
fiara să moară estetic, 
rul îngenunchează și ei, 
cu pumnalul: taurul este defini
tiv infrînt.

Fanfara izbucnește, publicul e 
în delir. Batistele albe flutură 
în semn de omagiu șl președin
tele Corridei anunță răsplata : 
pentru măiestria luptei, amîn- 
două urechile. Toreadorul scoate 
sabia din trupul taurului, o cu
răță de sînge pe muleta, apoi 
taie cu dibăcie urechile taurului. 
Face înconjurul arenei, țanțoș, 
pentru a primi aplauzele, se în
clină în fața tribunei președin
telui și aruncă celei mai frumoase 
femei trofeul lupteti sale. „Femei 
frumoase te vor aștepta, / Gloria 
este a ta“ intonează fanfara, dăr 
strigătele spectatorilor întrec gla
sul alămurilor. Oamenii obișnuiți I 
pe care îi întîlnești în autobuz, ! 
pe stradă, la serviciu sau în ca
fenele, au căpătat dimensiuni gi- ! 
ganțice. Urlete, ovații prelungi, 
fețe congestionate, gesturi spon
tane, lipsite de control. Bărbații 
își aruncă pălăriile în arenă, fe
meile își agită xgențile- deasupra 
capului, toți sînt în picioare, toți 

aclamă pe învingător.
de filozofie își pierd 
în fața acestui joc 

în care miza este viața, 
nu necesită explicații 

‘ ’"' “, tul-

SG

, arma 
trebuie 
ca pit
ește ca 
Matado- 
lovește

strigă, îl
Tomuri 

greutatea 
magnific, 

. Corrida 
‘ nici pentru profani. Ațîță, 
bură, tocmai prin esențialitatea 
gesturilor, prin eliminarea orică
rui, element Inutil. Două forțe 
uriașe stau față în față, se în
fruntă cu violență, se atrag din 
priviri. Nimic nu poate fi mat 
formidabil decît mugetul înăbușit 
al taurului, disperarea lui în fața 
elegantei mișcări de demonstrare 
a virtuozității șl abilității ome
nești : întoarcerea măiestrită a 
capei purpurii în fața privirilor i 
injectate ale fiarei.

... Acum totul s-a sfîrșit. Tribu- I 
nele încep să se golească și seara 
meridională, strălucitoare, se in
stalează pe nesimțite deasupra 
arenelor.

— V-a plăcut ? mă întreabă 
ghidul, care, 
sîngele, nu 
tacol. I-am 
răspuns.

— Sînteți 
știți, Miss 
leșinat. ~

— Nu.
— Ei

tot de
din Sud. De asta v-a plăcut.

Mi-a plăcut ? Știu șl eu ? M-a 
tulburat, în orice caz...

neputînd suporta 
la spec- 

semir cîe
participase 
zîmblt în

spus el.tare, mi-a
Helen, englezoaica, a 

La dv. sînt Corrida 7

nu-1 nimic, dar sînteți 
neam latin, ca noi, cal

Carmen TOMESCU CRISTOF
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CONVORBIRI
GLOBUL DE AUI“

CU DOMNUL GORE
BAZINELE ACOPERITE

— O analiză recentă (ca și vreo zece mai vechi) 
a cauzelor ce provoacă stagnarea uluitoare a nata- 
tiei noastre, natura trist de lentă a progreselor în 
materie de performanță, decalajul jenant dintre re
cordurile naționale și timpurile stabilite la Olim
piada din Mexic a atras atenția încăodată1) asupra 
faptului că stăm foarte, dar foarte rău cu echipamen
tul tehnic necesar, adică în cazul de față amenaja
rea bazinelor acoperite.bazinelor acoperite.

Așa este, încuviință dl. G. Iată un domeniu în 
sîntem total descoperiți. Apoi, destulcare

tk: :
— Mă întreb dacă va intra cineva la apă 

cina asta

A APLICA IN MOD CREATOR EXPERIENȚA

de scep-

din prl-

STRĂINA

— Gazetarii italieni sînt nu numai solidari cînd e 
vofba de cauza generală, a breslei, dar și răzbună
tori la modul rafinat și (nu întâmplător) machiavelic: 
pentru că. acum vreo două săptămîni. mult vorbitul 
Cotso a bătut din motive clasice și universal vala
bile un cronicar de fotbal (i-o fi pus, după meci, 
■iota 7 doar ?), ziariștii au organizat o tăcere foarte 
zgomotoasă, hotârîhd să nu mai pomenească numele 
vedetei vreme de, mi se pare, trei luni de zile cu 
nici un preț și cu nici un chip, în nici un reportaj, 
în nici un articol, în nici un careu de cuvinte în
crucișate. Dl. G. intervine :

— Făptui a fost comentat, răsucit și interpretat 
t‘lt multe reverberații pe culoarele Federației noastre 
de fotbal. Tntîinindu-mă alaltăieri cu unul din an- 
.ienorii echipei reprezentative, acesta m-a luat deo
parte și mi-a șoptit în ochi :

— Eu aș da oricît ca să nu mai scrie despre 
m ne în gazete. Și sufleeîndu-și niînecile, urmă: 
,.ce părere aveți ?"

SIMPTOMELE ANORMALULUI

Ultima oară cînd l-am 
meu era foarte intrigat, 
cercetarea chinuitoare a

— Vino cu mine pînă 
L-am însoțit în odaia

vizitat pe dl. G. prietenul 
ca și cum s-ar îi aflat în 
unei enigme.

dincolo.
vecină, unde pe peretele

din fața patului, funcționa un calendar cu filele ră
sucite

— „3 decembrie, ...4 decembrie, 6 decembrie, porni 
gazda să răsfoiască... 12..-. 14... 17... Nu știu ce se în
tâmplă la Federație. Vezi ? Au trecut două săptămîni 
de la adoptarea ultimelor măsuri energice pentru o 
cotitură serioasă în viața fotbalului românesc și „bi
roul" n-a mai comunicat nici o cotitură nouă.

p. conf. Al. MIRODAN

') și încăodată... și încăodată... și încăodată.

CELE DOUA
VOCAȚII

ALE
MICUȚEI GABI

o sută de voci cristaline urcă 
spre înalt. Armonii ce incintă 
auzul cheamă din străfund de 
amintiri g inelul curat al colinde
lor. Silit cîntâri măiestre, legind 
țesătura notelor puse cindva pe

■ portativ de geniul unui Verdi, 
Schubert, Donizetti, Mozart, Bee
thoven. O Idee originală a fost 
aceasta, de a înscrie in progra
mul unui cor de copii tot atî’ia 
compozitori, ale căror nume pot 
fi citite pe tăblițele străzilor din 
cartierul Floreasca. Corul — cu 
sonorități uimitoare — aparține 
claselor I—IV ale Școlii generale 
nr. 10. Iar conducătoarea micilor 
cîntăreți, autoarea inițiativei si 
care Împarte de pe acum un suc
ces ce se poate ușor întrevedea, 
este talentat'a
Faur.

Frumos, veți 
aceasta comun 
Solista acestui
la care am fost auditori acum 
două seri in sala cinematografii 
iul Floreasca. este o micuță cam 
ploană in devenire. O cheamă 
Gabriela Voiea, este o foarte bună 
patinatoare, face parte din sec
ția de patinaj artistic a clubului 
Dinamo, unde priceput îndrumă
tor îl este antrenorul Victor 
.Neagu. Are doar 10 ani, dar nu
mele ei figurează de mult 
răbojul competițiilor ghețli.
cîteva zile în urmă, o admiram 
într-o frumoasă evoluție pe luciul 
gheții. răsplătită cu locul doi în 
concursul pentru „Cupa 
cembrie", la categoria 
re mici

și, fiindcă am pornit
tarea unui mic portret, să-1 com
pletăm, spunînd că micuța Gabi 
Voica, filea unul vrednic munci-

profesoara

spune, dar ce ere 
cu sportul ? Iată. 
Incîntfttor concert.

® DRAMATICA SALVARE A
COMPUTERIZATPRIMUL YACHTULCEROPERAT DE

UNUI CONCURENT CARE A TREBUIT SA FIE

pe bordulConcurentul Rabin
informații cu privire la viața 
fiecare zi. Uneori, concurenții 
aflau în situația de a nu pu- 

------ ici o veste săptă-

*
«Ml

• CEA MAI GREA COMPETIȚIE DIN ISTORIA ÎNTRECERILOR AMBARCAȚIUNILOR CU PÎNZE ® OCOLUL LUMII

SOLITAR, TRECÎND PRIN TREI OCEANE!

Incepțită în iunie, marea com
petiție a navigatorilor so
litari, „Globul de auf“, sa 

află în plină și dramatică des
fășurare. în timp ce unul din 
concurent! anunță victorios că a 
bătut recordul distanței parcurse 
de unul singur, un alt participant 
este transportat de la bordul na
vei direct pe masa de operație a 
unui spital... Itinerarul pe care-1 
parcurg cei rămași în cursă --- 
un mănunchi de oameni temerari 

este urmărit cu cel mai viu 
interes de întreaga Anglie.

★
Organizat de săptăminalul lon

donez „Sunday Times", concursul 
„Globul de aur" are un regula
ment extreftl țle simplu. Fiecare 
participant a trebuit să plece din- 
tr-un port englez, la alegere, în
tr-o zi fixată de el Singur între 
1 iunie—31 octombrie 1968 și să 
treacă prin dreptul a trei capuri
— Buna Speranță în sudul 
Africii, Deeuwin in sudul Austra
liei și Horn în Sudul Americilor
— urmînd să revină In portul 
din care a luat startul. Concu
renții sînt obligați deci să tra
verseze solitar trei oceane și m 
tot timpul cursei, despre care se 
apreciază că va dura mai mult 
de un an de zile, nu au voie să 
primească vreun ajutor extern în 
alimente, apă dulce sau echipa
ment. Cunoscutul navigator englez 
sir Francis Chichester, care este 
președintele juriului de onoare 
al întrecerii, a calificat-o drept 
„un Everest al navigației cu pin- 
ze“. Ziarul francez „Figaro" a fost 
Ia fel de categoric : o întrecere 
„incredibil" de grea...

in ceea ce privește premiile, 
fiecare concurent care va încheia 
concursul va primi S 000 lire ster
line. Iar cel ce parcurge distanța 
în timpul cel mai scurt va. fi 
declarat clștigătorul competiției și 
va primi „Globul de aur".

Organizarea acestei dificile în
treceri a stîrnit un viu interes în 
rlndurile specialiștilor in naviga
ția eu pîhze. Marile greutăți ale. 
traseului — nu numai durata că
lătoriei pe mare, dar și perspec
tiva furtunilor teribile din regiu
nea Capului Horii și din alte 
zone — au limitat foarte mult 
numărul înscrierilor. Ca și, de 
altfel, cheltuielile considerabile 
pe care le implică participarea 
la o asemenea întrecere de dura
tă (concediu neplătit de la locul 
de muncă, cumpărarea sau în
chirierea ambarcațiunii, amena
jarea și aprovizionarea ei). Iată, 
de ce, majoritatea navigatorilor 
au primit subvenții de la diferite 
instituții, uliii dintre ei trănsfor- . 
mîhdu-se, ad hoc, in... corespon
denți de presă.

în cele din urină, au luat star
tul la diferite intervale, ' nouă 
sportivi — sase din Anglia, doi 
din Franța și unul din Italia. Pe
riodic, cu ajutorul aparatelor de 
radio-ethlsie aflate la herd, ei au 
transmis organizatorilor șl unor 
redacții de ziare amănunte cu 
privire la călătoria lor, atit da
tele tehnice privind navigația, cit

■f..

și 
de
se .
tea transmite nici o veste săptă- 
mîni în șir, și numai printr-o în- 
tîmplare — dacă îi repera vreun 
avion sau vapor — se mai afla 
atunci ceva despre ei.

După cum era de așteptat, cel 
mai redutabil adversar al navi
gatorilor solitari s-a dovedit a 

fi vremea rea. Fără excepție, ei 
au avut de înfruntat furtuni ex
trem de puternice, care au pro
vocat stricăciuni ambarcațiunilor, 
stricăciuni pe care au trebuit să 
le repare singuri, fără nici un 
ajutor din afară. Kobin Knox- 
Johnson a transmis, la un mo
ment dat, că ketchul său »Su« 
haili” s-a aflat la un pas de a 
fi dat peste cap în timpul unei 
furtuni de mar© violență. Fur
tunile, de altfel, au determinat și 
abandonurile din concurs. Engle
zul Chay Blyth, în vîrstă de 27 
de ani, a fost nevoit, să. acosteze 
într-un port sud-african pentru a 
repara unele defecțiuni 
yachtului său (abandonul 
fost o surpriză, întrucît 
concurase cu succes la 
„Transatlantic 1966“ el se 
vizionase la bord șl cu o 
tate record de... miere !).

Prin peripeții dramatice i 
cut concurentul italian Alex Ca-

Robin Knoi-Iohnsfot
Suhaili

Bernard Moitesster 
loshua

Oonald Crowbars* 
îeignmotiîh Electron

Nigel letiey
Victress

Patru siluete de ambarcații care înfruntă oceanele lumii <pe rîndul 
ambarcațiilor )

0
numele concur entilor, iar dedesubt numele

de sus este menționat

ale 
său a 
Blyth 
cursa 
apro- 
canti-

a tre-

COLECȚIONARE

atît de
In car-

tor mecanic, se arată 
silitoare școlăriță, avînd 
netul de note numai 10 și 9.

Acum, însă, cum rezolvăm di
lema : muzică sau patinaj ? Gabi 
ar trebui șă aleagă — zic unii
Soluțiile tranșante nu slnt însă 
totdeauna cele mai bune. Căci, în 
fond, nici nu poate fi vorba de 
un conflict intre cele două voca
ții. Ele se completează de minu- 

de

DIN DEALUL JĂCÂLIEI

departe,

hemo-

Intrece-

a mal

rozzo. Simțind dureri puternice 
în regiunea stomacului, Carozzo 
a cerut prin radio o consultație, 
care i-a fost dată de un medic 
aflat la o depărtare de 1 400 mile. 
Diagnosticul : ulcer.

— Va trebui să abandonați — 
l-a sfătuit doctorul.

— Nu, voi merge mai 
a hotărît italianul.

— Există pericolul unei 
răgii...

— Nu-i nimic, continui 
rea.

Din păcate, Carozzo nu
putut înainta mult timp. In regiu
nea furtunosului golf Biscay, în 
timp ce valuri uriașe ii purtau 
ambarcațiunea ca pe o coajă de 
nucă. Iar gerul puternic formase 
pojghițe de gheață pe pereții va
sului, l-a apucat o criză teribilă, 
obligîndu-1 să lanseze un S.O.S. 
Aviația portugheză a pornit o lar
gă acțiune de recunoaștere pen
tru a-1 găsi, în cele din urmă, 
la 15 mile de Oporto, de unde 
a fost remorcat și transportat di
rect într-un spital, pentru o in
tervenție chirurgicală urgentă... 
După aproape două luni de zile 
de navigație solitară, Carozzo a 
încheiat în mod dureros compe
tiția...

In condiții dramatice a termi
nat concursul șl francezul Loik 
Fourgeron, în vîrstă de 42 de 
ani. Din 20 septembrie nu a mai 
transmis nici un mesaj (se știa 
totuși despre el că se alimentea
ză în mod special pe bază de 
orez, consumă zilnic un kilogram 
de vin și fumează cîte trei pa
chete de țigări în 24 de ore). în 
prima găptămînă a Iui decem
brie, după 99 de zile petrecute 
pe mare, a revenit din nou pe 
calea undelor, anunțînd eă este 
silit să abandoneze I „împreună 
cu -căpitanul Browne- (numele 
ambarcațiunii sale — n.r.) am 
fost siliți să renunțăm la «Globul 
de. aur->...“. Ce se întîmplase 1 In 
apropiere de insula Tristan de 
Cunha, la 30 octombrie, francezul 
fusese prins de un uragan. Timp 
de două zile șl două nopți Four
geron a luptat pe viață șl pe 
moarte eu stihiile dezlănțuite. Un 
val gigantic l-a izbit puternic ș! 
l-a rănit fața. După două zile, a

izbucnit o nouă furtună. Cînd, pe 
la mijlocul lui noiembrie, ocea
nul s-a mai potolit, „căpitanul 
Browne" era într-o stare deplora
bilă așa că nu mal putea conti
nua cursa. Cu mare greutate, 

. Fourgeron a reușit să ajungă în 
insula Sfînta Elena...

In momentul de față, 
avansat concurent este 
Johnson, care parcurge 
loasa rută dintre Noua 
șl Capul 
uitat că 
primul în 
cum au 
englezul 
navigație .
deținut de sir Francis Chichester 
după cursa Sidney-Plymouth, 
parcurgînd pînă acum peste 16.000 
mile. Pe locul doi — o clasifica
re. evident, relativă — se află în 
prezent francezul Bernard Moi- 
tessier (43 de ani), care traver
sează Marea Tasmaniei. Lt. Co
mandor Nigel Tetley, care 
subvenționat de o societate 
discuri din Anglia, a trecut de 
Capul Bunel Speranțe șl navi
ghează în Oceanul Indian. Ex-

cel mai
Knox~ 

pericu- 
Zeeîandâ 

trebuie 
a plecat

Horn. Dar nu
Knox-Johnson
cursă, la 14 iunie. După 
confirmat organizatorii, 
a doborît recordul de 
solitară de. 15.517 mile,

este 
de

perțîi subliniază făptui că am
barcațiunea lui Tetley este extrem 
de greu de condus de către un 
singur om, mai ales în zone de 
navigație dificilă, ceea ce confe
ră participării lui și titlul unei 
experiențe pasionante și nu lip
site de importanță pentru tehnica 
navigației.

în lupta pentru „Globul de aurw 
se mai află și Donald Crowhurst 
(36 de ani), a cărui participare 
reprezintă de asemenea o expe
riență interesantă, întrucît el este 
singurul care concurează pe un 
yacht condus cu ajutorul unet 
mașini electronice, capabilă să 
avertizeze asupra condițiilor me
teorologice grele șl să pună în 
funcțiune o serie de aparate au
tomate de navigație.

... Knox-Johnson, Moitessîer, -Tet
ley și Crowhurst. Care din acești 
îndrăzneți navigatori solitari va 
reuși, pînă la sfîrșit, să înfrunte 
cu succes marile dificultăți ale 
acestui „Everest al mărilor" șî sa 
cucerească mult doritul „Glob de 
aur“ ?

U. VALUREANU

i
RĂMUREANU

SATMÂREANU HÂLMÂGEANU PETEANU DELEANU 
OLTEANU STRÎMBEANU

CREINICEANU UIFĂLEANU MATEIANU CODREANU
2

NICULESCU
IVÂNCESCU IONESCU LUPESCU STOENESCU 

ȘTEFĂNESCU PETESCU
NĂSTURESCU ANGELESCU PERONESCU LUCESCU

3
COMAN 

CIOLAN IVAN
MUREȘAN

TUFAN ȚURCAN

DAN ȘTEFAN
DUTAN

CUPERMAN JERCAN

mu-

58 de titluri în

perioada ani-

la șchi-

neze...
33 de titluri în perioadaVlctd UDR.IȘTE 1942.

32 de titluri în perioada anilor

N. M

VISUL MICROBISTULUI

BUCURIE !

pe
Cu

Pronosticul 
cu Franța, 
încă de 18

30 De-
junloa-

faeem cu 
a răspuns 

mirat voios,

campioana pe care o 
aceasta ne-o va spune 
judecător — imparțial:

este, 
dintre aiu
ritului
în față o

ne. Patinajul artistic 
fapt, fuziunea ideală 
neegrea pe gheată și 
zicil. Iar dacă avem
viitoare primadonă, mai valoroa
să decît 
așteptăm, 
un singur 
timpi)!.

Să-i așteptăm verdictul. Fină 
atunci, Gabi să cînte, să pati-

DE TITLURI NAȚIONALE

Asigurarea acoperă urmările diferitelor accidente ce se

pot întâmpla în împrejurare și pagubele la bunurileoriceUN PRILEJ DE
din gospodăria asiguratului.

durata de o lună, iar prima de asigurareSe încheie pe

este de 15 lei.desen df
Octavian ANDRONIC

„Turist".

MAGAZINELE COOPERAȚIE
V4 .OFER* fOSISILItATEA DE A ALEGE 0ARU8AE CELE MAI

Desigur, numeroase sînt detaliile 
din culisele unor manifestări pu
blice care ramîn necunoscute mul
țimilor. Unele dintre acestea — 
de o savuroasă realitate.

Bunăoară, nimeni dintre cei 
ce-au trăit momentele dramaticei 
desfășurări a scorului în partida 
de rugby dintre România și Fran
ța nu știe că ultimul viețuitor 
de la care Puiu irimescu și a luat 
rămas bun eind a plecat la 
stadion și pe care l-a „consultat" 
asupra rezultatului, soiicitîndu-i 
un pronostic, a fost PICU, cățelul 
lui, un pechinez autentic, cu 
care-și împarte în ultimii șase ani 
bucuria victoriilor șl necazul 
eșecurilor.

picu este șl un inspirator de 
pronosticuri. Atunci cînd stăpî- 
nul său, rugbyst al Griviței Roșii, 
îl întreabă pe Picu „vom ciștlga 
oare patrupedul păstrează cli
pe de tăcere, — să mediteze 
oare 1 —, după care midie melan
colic sau latră voios, de fel duș
mănos, însoțindu-și sonoritățile 
cu o joacă, în cercuri. în jurul 
picioarelor lui Puiu. 
lui Pleu, din meciul 
s-a dovedit de aur, și 
carate.

La întrebarea : i.Ce 
francezii cățelul 
spontan, printr-un " .
care a fost, poate, șl un imbold 
nemărturisit, dar eu puternic ecou 
lăuntric, pentru jucătorul națio
nalei noastre.

Dar, Picu trebuie adăugat spec
tatorilor din tribune, căci dacă 
galeria franceză l-a adus pe ..co
coșul galic", tocmai din depărtă
rile Parisului, familia Irimeseu 
— destul de numeroasă — l-a adus 
pe Pleu din Drumul Taberei. A 
fost prezent, și el, ia meci.

Istoriografii în materie n-au 
consemnat, emotion, iți și ei de

în istoria atletismului feminin mondial, au existat spor
tive care au colecționat un număr impresionant de titluri 
de campioane naționale la probele feminine olimpice in-de campioane naționale la probele feminine 
dividuale. Iată pe cele mai prodigioase :

1. Francina Blarikers Koen Olanda 
perioada anilor 1936—1955.

2. Stella Walsh S.U.A. — 36 de titluri în 
lor 1930—1951. Este una și aceeași persoană cu poloneza 
Wallasievicz, stabilită în S.U.A.

3. Lucienne Veliu Franța 
anilor 1925-

4. Aycan Onel Turcia 
1953—1967.

5. Alexandra Ciudina U.R.S.S. — 31 de titluri în perioa
da anilor 1945—1956.

Pentru comparație să amintim că atleta româncă, care 
a colecționat cele mai multe titluri după criteriul de mai 
sus este Ioana .Petrescu, eu 18 titluri în perioada 1957—1967.

mersul partidei, dacă Picu a mî- 
rîit sau a lătrat la răsturnarea 
scorului, prevestind în graiul lui, 
victoria finală. Dar la încheierea 
partidei,. cînd Irirr-escu era purtat 
pe brațe de suporterii entuziaști, 
lătratul lui Picu s-a adăugat 
aplauzelor. Și Irimescu l-a des
lușit, el, și numai el, ca atare.

Cristina URSEANU

top

I DE CON SUM
POTRIVITE

Galileo Galilei a 
spus: „ți totuși 
se'nvîrtește... 
microbistul 
dește : „ .în jurul 

mingii 1“

Selecționer „aproape unic*
Ion GHINESCU

comuna Boteni

Un bun însofiîor în călătorie, deplasare, concediu : Asi

gurarea de accidente



STARTURI
PROMIȚĂTOARE

(Urmare din pag. 1)

cord), E. Tgchiltscha (Rapid 
Buc.) 89,0.

In reuniunea Se după-amiază 
»m notai «uccesele «alegoric» 
al» «prînterHor clujeni (Sovsgo 
și Oprițeacu), precum ți victoria 
lui Gabriel Popovlci în e«k mai 
disputată probă « zilei «.»« 100 
m liber — p» care dinamovistul 
a încheiat-o cu un nou record 
și in care campionul țării (T» 
Nicolae) nu s-a clasat decît pe 
locul 4.

Rezultate : COPII A — 100 m 
liber (F) 3 Gyongy Sovago 

XC.S.M. Cluj) 68,6, Mih-aela Do- 
bocan (Metalul Turda) 70,0; 
100 m liber (B) 5 Z. Oprițescu 
(C.S.M. Cluj) 60,7., H. Potocnik 
(Șc. sp. Timișoara) 63,9; CO
PII B — 100 m liber (F): Anca 
Groza 70,0, Liliana Dan 71,0; 
109 m liber (B): G. Popovici 
87,0 (nou record), Ad. Dan (Me
talul Turda) 68,0 ; COPII C — 
50 m Uber (F): Eugeniu Cris- 
tescu 33,9 (record egalat), Da
niela Georgescu (Dinamo) 36.4 ; 
50 m liber (B); D. Gropșan 
32,8, Em. Tschilsehe. 34,6 ; 50 m 
bras (B); A. Ursu (Șc. sp. 2 
Buc.) 44,3, D. Aldea (Petrolul 
Ploiești) 44,4 ; 50 m bras (F) : 
Daniela Coica (Petrolul Ploiești) 
46,3, Daniela Georgescu 46,5.

I
IN COMPETIȚIILE EUROPENE 

DE BASCHET
O INTERESANTĂ ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ

!
i
I
I
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I
I
!
I

dolarilor a fost mai pa-

CEI NAI BUNI
SPORTIVI -1968

competiții, Ia Atena, A.E.K, 
Atena a dispus de Akademik 
Sofia cu scorul de 73—58 (34—32).

JIM MURPHY socotește 
tinerii pot fi întrebuințați 
toată încrederea chiar

5—1. Chiar dacă ma< 
susținut returul, echipa 
și-a asigurat» intrarea 
sferturi de finală

- : n!

(Urmare din pag. I)
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1 avut o seara grea, la 18 de

au pășit cu dreptul
I in Canada
I
I
I
I
I

UN TURNEU FRUCrUOS
GASTON ROELANTS RUGBYȘTILOR DE LA RAPID
IN AMERICA DE SUD

T.
Al 

tot

Ghica
(lovitură de pedeap- 
Marinescu (transfor- 
doilea meci s-a în- 

cu o frumoasă victo-

• La Viena, în cadrul „Cupei 
cupelor’’ (meci tur) la baschet 
masculin, echipa locală S.K. 
Handelsministerium a întrecut 
cu scorul de 84—76 (42—37) for
mația Panathinaikos Atena.
• La Sofia, s-au întîlnit in 
primul meci din cadrul turului 
II al „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin echi
pele Akademik Sofia și Fovaro- 
și Tabacs Budapesta. Baschet
balistele maghiare au obținut 
victoria cu scorul de 57—51 
(27—26).
• La Budapesta, in cadrul „Cu
pei campionilor europeni" la 
baschet masculin (turul II meci 
tur), formația maghiară Honved 
Budapesta a întrecut cu scorul 
de 70—55 (31—26) echipa Stan
dard Liege. In cadrul aceleiași

OLGA PALI Șl KARL CORBIN 
CAMPIONI OE COBORÎRE

La Menz 
campionatele de schi alpin ale 
Austriei, In proba feminin^ de 
coborîre victoria i-a revenit 
campioanei olimpice Olga Pall, 
cu timpul de 1:33,0. In întrece
rea masculină primul loc a fost 
ocupat, surprinzător, de Karl 
Cordin (1:32,9), urmat <is Karl 
Schranz (1:33,6).

(Tirol) au început

DOUA JOCURI LA

prize. Efemeră însă, pentru 
că imediat - favoriții au luat 
conducerea și au înscris arit
mie dar mult, avînd toate 
posibilitățile să depășească 
duzina. Dăr arbitrii le-au a- 
nulat cîteva; puncte absolut 
valabile iar jucătorii ca să 
nu rămînă datori au anulat 
— la rîndul lor —- o sume
denie de ocazii clare, așa eă 
este greu de spus pînă la 
urmă cine a greșit mai mult.

în meciul „vedetă", Steaua 
a eîștigat — deși categoric 
dar mai puțin lejer — exa
minată atent și îndelung de 
antrenorul dinamovist Mișu 
Flainaropol și de către elevii 
săi. Finala — a treia — se 
joacă astăzi!

REZULTATE TEHNICE :
Dinasno — Petrol Geo

logie 9—1 (3—1, 4—0, 2—0); 
au marcat: Mihăilescu (2), 
Huțanu (2), Pop (2),. Ștefan, 
Bpl descu, Pană, respectiv Bi- 
anu; au arbitrat: M. Hușanu 
și Gh. Tașnadi.

Steaua — Agronomia Cluj 
15—t (5—0, 5—0, 5—1). Au 
marcat Gheorghiu (5), Fodo- 
rea (2),Varga (2), Iordan, G. 
Szabo, Biro, loniță, P. Sgîncă, 
Galantar, respectiv Gali. Au 
arbitrat Gh. Mureșan și FI. 
Gubernu.

• Premiul. anual oferit de 
organizația sportivă americană 
„Amateur athletic union" a fost 
atribuit înotătoarei Debbie 
Meyer, câștigătoarea a trei me
dalii de aur la Jocurile Olimpice 
din Mexic și deținătoare a 4 
recorduri mondiale. Debbie Me
yer, în vîrstă de 16 ani, este 
prima femeie care primește a- 
cest premiu destinat să recom
penseze un sportiv sau o orga
nizație care a contribuit la 
dezvoltarea natației.

• în urma tradiționalei an
chete inițiate de ziarul „Poli- 
tika" din Belgrad, titlul de cel 
mai bun sportiv iugoslav al a- 
nului 1968 a fost acordat îno
tătoarei Bjedov, medaliată cu 
aur la J. O. de la Ciudad de 
Mexico. Echipa de polo pe apă 
a Iugoslaviei a fost premiată 
pentru cea mai frumoasă com
portare, ocupînd primul loc în 
clasamentul special alcătuit 
pentru formații.

atlet englez 
campion olim- 
Mexico în pro- 

a fost

• Cunoscutul 
David Hemery, 
pic la Ciudad de 
ba de 400 m garduri,
desemnat de ziariștii din țara sa 
cel mai bun sportiv al anului 
din Anglia. Pe locul doi s-a cla
sat campionul mondial de auto
mobilism Graham Hill.

• în urma unei anchete în
treprinse în rîndul a 46 de zia
riști sportivi, titlul de cel mai 
bun fotbalist cehoslovac al a- 
nului a fost decernat portarului 
Ivo Viktor. Pe locurile următoa
re s-au clasat Ladislav Kuna și 
Josef Adamec.

ECHIPĂ DE RUGBY GRIVITA
ROȘIE ȘI-A ÎNCEPUT
TURNEUL ÎN FRÂNTA

Jucătorii de rugb.y din echi
pa bucureșteană Grivița Ro
șie și-au început turneul pe 
care îl întreprind în Franța 
jucînd ieri după amiază în 
localitatea Toulon, cu forma
ția Racin’g Club Toulon. După 
un joc spectaculos și de. o bu
nă factură tehnică, victoria a 
revenit formației gazdă cu 
scorul de 12—8.

La căpătui a 16 000 km, ciști- 
.gătorii maratonului automobi
listic Londra — Sydney, con
curența englezi Cowan și Coyle 
mai au de parcurs ultimii metri 
Trecerea liniei de sosire va fi 
marcată prin lăsarea steagului 
operație pe care o efectuează 
însuși primul ministru al statu
lui australian New South Wales.

R. Askins

I Hocheiștii cehoslovaci
I

MONTREAL, 21 (Agerpres). — 
Reprezentativa de hochei pe 
gheață a Cehoslovaciei și-a în
ceput turneul în Canada, jucînd 
la Montreal, cu o selecționată 
a țării gazdă. La capătul unei 
partide, în care au fost supe
riori din punct de vedere teh
nic, hocheiștii cehoslovaci au 
eîștigat cu scorul de 3—1 (1—0, 
2—1, 0—0). Golurile învingăto
rilor au fost marcate de Holik. 
Nedomanski și Horesovski. 
Pentru gazde a înscris Pinder. 
Intîlnirea a fost urmărită de 
circa 4 000 de spectatori. In ‘con
tinuare, echipa Cehoslovaciei 
va mai susține încă cinci me
ciuri în Canada.

Recordmanul belgian Gaston 
Roelants va participa, în seara 
zilei de 31 decembrie, la tradi
ționalul cros San Silvestro care 
se va desfășura pe străzile ora
șului brazilian Sao Paulo. Roe- 
lants și-a anunțat participarea 
și la concursul internațional 
atletism care 
3 ianuarie în 
asemenea, _el 
6 ianuarie la 
„Traversarea plajelor” 
Montevideo și. cîteva zile 
țîrziu, va; lua startul, în orașul 
Cuarrp (Poi-to Rico), la un mini- 
maraton.

va avea loc 
același oraș, 
va participa, 

crosul denumit 
de la 

mai

(Urmare din pag. IT

n-aa fost mereu pe fază 
stat deloc pe gînduri 
considerat că este momentul 
să atace decisiv, chiar în si
tuații hotărîtoare.

Cel de el treilea jucător 
român, Silviu Dumitriu, s-a 
străduit — și a reușit uneori 
— să opună o rezistență cît 
mai dîrză adversarilor. Dacă 
în meciurile, de simplu acest 
lucru i-a izbutit mai puțin 
(setul secund în partida cu 
Kolarovics), în schimb, la 
dublu băieți, alături de Do
boși el a știut să fie un par
tener folositor, contribuind la 
realizarea a numeroase schim
buri de mingi de mare spec
tacol, răsplătite din belșug cu 
aplauze de public.

Dacă pentru unii ar putea 
părea curios că la capătul 
uiției înfrîngen a echipei na
ționale, am găsit mai multe 
cuvinte de laudă, trebuie 
spus că. în orice caz, evo-

și 
cînd a

Tipaiul t. F. „Infoimația", str Biezoianu ar. 23—25, Butuiești

A 
cembrie, Podlasly, portarul echt 
pel vest-germane Hanover 96 ‘ 
Jucînd la Leeds, cu echipa 
Leeds United, in cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei orașe
lor tirguri", Hanover 96 a pier
dut cu 
are de 
engleză 

în

Mirajul
ternic decît satisfacțiile pe care 
atletismul i le-a oferit alergă
torului american Jimmy Hiner 
Campionul olimpic al probei de 
100 m și corecordmamiî mondial 
al probei de 100 m a părăsit 
pista de atletism pentru tere 
nul de fotbal american, sem- 
nind, zilele trecute, pentru o 

echipă din Miami

5!

luția Măriei 
.lui Șerban 
parcă un imbold pentru alte 
competiții internaționale care 
se anunță. E adevărat că, s-a 
pierdut, dar este vorba de 
o formație întinerită și a- 
ceasta ne face ca, cel puțin 
în perspectivă, să putem privi 
cu mai multă încredere.

Formația oaspe a 
victoria, cuprinzînd 
samblu jucători mai 
mentați (Stanek și 
vies). Sinceri să fim 
ne-am fi așteptat ia o va
loare tehnică mai ridicată 

(

Alexandru și a 
Doboș! au adus

meritat 
în an- 
experi- 
Kolaro- 

însă,

După o lungă și neaonta pau
ză, prilejuită de un accident de 
circulație, Valeri Brumei se 
pregătește să revină in lumea 
Întrecerilor sportive, a recordu
rilor (el însuși recordman al lu
mii la săritura in înălțime). Fo
tografia alăturată ni-l înfăți
șează la un antrenament cu 
halterele, efectuat, zilele tre
cute, în sala de sport a stadia 
nulul Pionierilor din Moscova

Debbie Meyer privind, in pisci
na de la Mexico City, spre au- 
stralianca Karen Moras. In săp- 
tămina care s-a încheiat, nu
mele ambelor au apărut în tele
gramele agențiilor de știri: 
Meyer, cu victoria (scontată !) de 
la Marsilia, și Moras cu un nou 
record australian pe 800 m (ce-i 
drept, încă departe de recordul 

mondial deținut de prima)

AL

•-•z,

VIE ACTIVITATE
® Continuîndu-și turneul în 

R.D. Germană, echipa poloneză 
masculină de handbal Gwardia 
Opole a jucat la Dessau cu for
mația Zab Dessau. Gazdele au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 21—13 (10—12).

» In localitatea Flensburg

CÎND VINE CLIPA DEBUTULUI 
in fotbalul de performanță? 

Răspund i Helenio Herrera, Rajko Mitici, Otto Gloria și alți antrenori 
niori, în nici un caz mai mulți 
dintr-o dată.

Pentru ANDRE RIOU tes
tul principal îl constituie ca
litățile fizice ale 
Elementul atletic 
mordial pentru această vîrs
tă, fotbalul fiind un joc com
plex. Pentru pepinierele clu
burilor trebuie aleși tineri 
cu calități fizice dezvoltate, 
între 17 și 20 de ani ei tre
buind să acumuleze forță, să 
crească în înălțime și greu
tate. Exemplu clasic ■— Van 
Himst, care dintr-un tînăr 
slăbuț s-a transformat în a- 
tacantul atletic de azi. La 
vîrstă de 17 ani el a debu
tat în națională. Succesul de
pinde foarte mult de tactul și 
flerul antrenorului.

în peninsula iberică, spune 
OTTO GLORIA, cluburile iau 
în mare măsură jucători gata 
pregătiți. Este foarte dezvol
tat „cultul" numelor. Totuși, 
dacă tinerii între 17—20 de 
ani dovedesc calități deosebi
te, ei pot fi introduși fătâ 
grijă. Totul depinde de pre
gătirea și dezvoltarea lor. Ca 
să joci, în ziua de azi, la 
eeil mai înalt nivel îțj trebuie 
o constituție și o pregătire 
atletică, o inimă foarte sănă
toasă. Pregătirea morală nu 
depinde de vîrstă, calitățile 
morale se pot forma. Ca șă 
devii un adevărat fotbalist 
trebuie să joci, să joci și iar 
să joci.

Revista franceză „FOOT-BALL MAGAZINE" a întreprins o 
anchetă în rîndurile unor renumiți antrenori și specialiști euro
peni, pe tema introducerii juniorilor în fotbalul de performantă.

La anchetă au răspuns : JIM MURPHY, antrenor secund la 
Manchester United, HELENIO HERRERA (A. S. Roma), KAROLY 
LAKAT (Ferencvaros Budapesta), RAJKO MITICI, antrenorul re
prezentativei Iugoslaviei, ANDRE RIOU, conducătorul catedrei 
de sport de la un liceu din Bruxelles și OTTO GLORIA (Bsnfica 
Lisabona).

întrebările care li s-au pus au fost următoarele s
1. Tn ce meciuri și în ce perioadă se poî introduce în forma

ție juniori (între 16~~18 ani).?
2. Cît de des pot fi folosiți și pe ce posturi ? _
3. Se pot introduce dintr-o dată în echipă doi sau trei ju

niori ?
lată, pe scurt, părerile acestor specialiști.

meciuri importante. Totul de
pinde de .calitățile lor teh
nice, morale și în special fi
zice. în Anglia nu există li
mită inferioară de vîrstă și 
cel mai bun exemplu îl con
stituie GfiORGE BEST, care 
a fost introdus în prima e- 
chipă a lui Manchester Uni
ted la vîrstă de 17 ani și de 
atunci nu a mai părăsit-o. O 
echipă cu 2—3 juniori taien- 
tați face o impresie 
mai bună decît una eu 
răni albiți la tîmple.

HELENIO HERRERA 
dă o mare atenție și dezvol
tării psihice a tînărului. După 
părerea sa, un fotbalist siab 
pregătit intelectual nu va 
putea să fie o stea de primă 
mărime. El se declară împo
triva introducerii 
jucătorilor între 
în rîndurile unei 
nînd accentul pe 
experienței veteranilor cu e- 
lanul tineresc. Herrera a scos 
o adevărată pleiadă de tineri 
talentați : Mazzola, Fac-
chetti, Gori, Capellini, Be
rlin, Cesarini etc. Socotește, 
totuși, că tînărul jucător se 
formează din punct de vede
re fizic și moral între 18-20 
de ani.

KAROLY LAKAT are mul
te păreri asețnănătoare cu 
ale „magului" Herrera, sub
liniind câ valoarea unui tî- 
năr se măsoară prin jocul 
pe care-1 practică în me
ciuri decisive. El se declară 
ds acord cu introducerea a 
2-3 juniori în echipă. For
marea fotbalistului începe de 
la, vîrș,ța de 8—9 ani, așa că 
la 3 8 ani el poate face față 
meciurilor grele. Exemple din 
fotbalul maghiar — F. Puș- 
kaș și F. Albert, care au ju
cat în reprezentativă la vîrs- 
ta de 17 ani.

RAJKO MITICI socotește 
că promovarea în prima e- 
chipă la vîrstă de 16 ani 
este prea timpurie, dar de la 
17 ani se pot încerca pute
rile tînărului acordîndu-se, 
însă, atenție mare colaborării 
cu medicul. în echipă se pot 
introduce maximum doi ju-

mult 
vete-

acor-

masive a 
16—18 ani 
echipe, pu- 
împletirea

tinerilor.
este pri-

MITICI

Gloria este de acord cu in
troducerea cit mai multor ti
neri tâlentați chiar la meciuri 
importante. Eusebio a debutat- 
la 19 ani în reprezentativă. 
Cît despre tinerețea fotbalis
tică, aceasta este o noțiune 
foarte elastică. Fele are nu
mai 28 de ani, dar este de 
pe acum socotit un veteran !

REZULTATE BUNE ÎN CONCURSUL

DE NATAȚIE DE LA MARSILIA

curind, la invitația clu- 
Lokomotive Leipzig, rug- 
formației divizionare B 
București au întreprins 

R.D, Germană. 
partidă, R a p i d 

de Lokomotive 
Leipzig cu 11—3 (0—3), prin 
punctele înscrise de A. Ghelțu 
(încercare), Ghica (încercare). 
Bruckner 
să) și 
mare), 
cheiat 
rie a rapidiștilor, care au între
cut Selecționata R.D. Germane

bului
byștii
Rapid
un turneu în 

primă 
dispus 

cu

din partea unor sportivi cu 
renume pe continent. Deși po
sesori ai unei game variate 
de procedee ofensive, totuși 
finalizarea lor nu a avut for
ța cunoscută.

Rezultate tehnice : CEHO
SLOVACIA — ROMÂNIA 
5—2 : Stanek — Doboși 2—0 
(11, 15), Kolarovics — Dumi
trii! 2—0 (15, 19), Ilona Vos- 
tova — Maria Alexandru 
0—2 (—18, —18), Stanek, Ko 
iarovics — Dobosi, Dumitrii;

1 (—19, 15, 14), Vostova,
Stanek — Alexandru, Dobosi 
1—2 (—17, 10, —23), Kolaro
vics — Doboși 2—0 (11,'21), 
Stanek — Dumitriu 2—0 (10, 
16).

cu 19—6 (8—3), prin punctele în
scrise de T. Marinescu (o lovi
tură de pedeapsă, un drop-goal 
și două transformări), A. Ghel
țu, Bruckner și Trandafir eseu 
(cite o încercare).

Rezultatele bune se datoresc, 
în principal, după cum ne-a de
clarat antrenorul A. Groman, 
jocului grupat al înaintării, 
eficacității în momentele fixe, 
loose-m-aulurilor și varietății ac
țiunilor în atac, toate dublate 
de o deosebită dorință de a în
vinge. Formația de bază a fost 
următoarea : T. Marinescu; 
Trandafirescu, V. Georgescu 
(Bostan), Ghica, Cesar; Rujaiu, 
Stanchi; Ghelțu, Vasilcan, 
Bruckner ; Milea, Fusu ; Toma, 
Vlaicu, . Mihai,; au mai jucat 
Dogaru, I. Ghelțu și Lanț. 
S-a remarcat, în mod deosebit, 
întreaga linie I : A. Ghelțu, 
Stanciu, Ghica și T. Marinescu.

PARIS, 21 (Agerpres). — La 
Marsilia s-a desfășurat un nou ( 
concurs internațional de nata- 
ție în cadrul căruia francezul 
Alain Mosconi s-a clasat pe 
primul loc în proba de 200 m 
liber cu 2:01,3. El l-a întrecut, 
cu o zecime de secundă, pe 
Mike Burton (S.U.A.), în proba 
similară feminină, victoria a 
revenit multiplei campioane 
olimpice, Debbie Meyer (S.U.A.), 
cu 2:16,0. în proba de 100 m li
ber masculin, cel mai rapid s-a 
dovedit a fi australianul Mike 
Wenden marcat cu timpul de 
54,0. Pe locurile următoare: 
2. Zom (S.U.A.) în 55,2 și 3. 
Rousseau (Franța) cu 55,8. Proba

de 100 m fluture bărbați a re
venit lui Douglas Russel (S.U.A). 
cronometrat cu timpul de 57,6.

TOTUȘI, GRAfBNER?
Tenismanii americani au sosit 

la Adelaida și îșl continuă aici 
antrenamentele în vederea finalei 
Cupei Davis, pe care o vor sus
ține la sfîrșltul lunii in compania 
echipei Australiei. Cunoscutul Ju
cător al echipei S.U.A., Ctark 
Graebner s-a refăcut de pe urma 
accidentului suferit și. în meci 
de antrenament, l-a 'învins cu 
7—5, 12—10 pe Pasarelt. Este 
foarte probabil ca echipa ame
ricană să prezinte pe Ashe, Smith 
și Graebner. După cum se știe 
pmă la acest joc de verificare, 
Graebner figura pe lista selectio- 
nabililor de rezervă.

Turneul de handbal de la Moscova

ECHIPELE U.R.S.S. Șl R.D.G 
IȘI DISPUTĂ A.a FINALA

9.

LA HANDBAL
(R.F. a Germaniei) s-a desfășu
rat întîlniren internațională de 
handbal dintre selecționatele 
feminine ale R.F. a Germaniei 
și Danemarcei. Handbalistele 
vest-germane au obținut victoria 
cu scorul de 14—10 (6—3).'

ieri, R.D.G. a
(prin telefon).MOSCOVA _

Sala sporturilor de la Lujmki 
a găzduit simbătă seara pen
ultima etapă a turneului in
ternațional feminin de hand
bal. în cel mai important joc 
al reuniunii selecționata RD. 
Germane a învins mai greu 
decît arată scorul reprezenta
tiva țării noastre cu 12—8 
(3—3). Celelalte rezultate : 
Ungaria — Polonia 11—7 
(7—4) și U.R.S.S. — Bulgaria 
14—5 (9—3).

învins România
Duminică (n.r. azi) vor avea 

loc partidele etapei finale, în 
care formațiile Uniunii Sovi
etice și R.D. Germane (ambele 
avînd cîte 8 puncte) se vor îri- 
tîlni pentru a desemna pe cîș- 
tîgătoarea turneului. Echipa 
țării noastre va juca împotri- _ 
va selecționatei Poloniei, 
cel de-al treilea meci opu- 
nînd reprezentativele Unga
riei și Bulgariei.

PALATUL SPORTURILOR" dirt 
Torino s-a disputat intîlnirea de box pen
tru titlul european ia categoria muscă din
tre deținătorul centurii, italianul Ferdinando 
Atzori și compatriotul său Franco Sperați. 

La capătul unui meci în care a fost net 
superior, Atzori și-a păstrat titlul cîștigînd 
prin abandon în repriza a 9-a.

ÎNTR-UN MECI internațional amical de 
fotbal desfășurat la San Salvador, o selec
ționată a Salvadorului a învins cu scorul 
de 3-0 (2-0) echipa iugoslavă OFK. Beograd. 
Golurile învingătorilor au fost marcate de 
Azuear (min. 28 și 53) și Acevedo (min 
9).

LA ALGER, selecționata de ti'neret a Fran
ței a învins' cu scorul de 5-2 (3-1) repre
zentativa de fotbal a-Algeriei.

CONTINUÎNDU-ȘI turneul în Olanda, se
lecționata feminină de volei a Ungariei a 
jucat la Wințerswijk cli reprezentativa țării 
gazdă. Victoria a revenit voleibalistelor ma
ghiare cu scorul de 3-1 (15-1 15-5 8 15
15-2. ’ ’ ’.

LA ZAGREB se desfășoară în prezent un 
concurs internațiorial de patinaj artistic la 
care participă și sportivi români. Proba 
masculină a fost cîștigată de Gunther Zol
ler (R. D. Germană), care a totalizat 1533,1 
puncte. Patinatorul român Mihai Stoenescu 
a ocupat locul 9 cu 1252,6 puncte,

DISPUTATA la Paris, întîinirea interna
țională amicală de volei dintre selecționatele 
masculine ale Franței și Italiei s-a încheiat 
cu o victorie la luptă a oaspeților: 3-’(13-15 
15-10, 15-9, 10-15, 15-1J).
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