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Anul XXIV - Nr. 410 (5844) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT Duminică 29 decembrie 1968

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET

privind stabilirea datei alegerilor pentru
Marea Adunare Națională

și consiliile populare
Tn temeiul art. 46 alin. 1In temeiul art. 46 alin. 1 și art. 63 pct. 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
Articol unic. — Alegerile de deputați pentru Marea Adunare 

Națională, precum și pentru consiliile populare, vor avea loc 
la data de 2 martie 1969.

Presedintele Consiliului de Stat, 
' NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința Biroului Executiv al Consiliului
Național al Frontului Unității Socialiste

Tn ziua de 27 decembrie 
ac. a avut lori sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste,

Biroul Executiv a exami
nat și aprobat propunerile de 

• candidați ai Frontului Uni-

tății Socialiste pentru alege
rile de deputați în Marea 
Adunare Națională,

De asemenea. Biroul Exe
cutiv a desemnat reprezen
tanții Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste 
în Comisia Electorală Cen
trală.

Campionii Centrului universitar București la judo
Sîmbătă seara, în sala Car- 

pați, s-a disputat etapa pe Ca
pitală a campionatului universi
tar de judo. La întreceri au 
participat judokanii de la Agro
nomie (care au ocupat și cele 
mai multe locuri I), Politehnica, 
I.E.F.S., I.P.G.G. și A.S.E. ; 
lipsit, nejustificat, sportivii 
la Universitatea, cîștigătorii 
ceritei competiții cu caracter 
publican, „Cupa Federației".

întrecerile au fost destul
anoste, puține meciuri ridieîn- 
du-se la un nivel tehnic accep
tabil. Dintre confruntările finale

au
de 
re- 
re-

de

ne-au plăcut cele dintre I. Con- 
stantinescu (ASE) — D. Florea 
(I.P.G.G.), S. Marinescu (A- 
gron.) — V. Mogoșari (Politeh
nica) și Gh.? State (Agron.)

. Sinmihaț (I.P.G.G.). 
cîștigătorii : categoria

— M. Solomon (Agron.), 
— Gh. State (Agron.), 70 
I. Constantinescu (ASE), 
— C, Pavelescu (IEFS),

— S. Marinescu (Agron.), 
Băiculescu

acordată

Iată
56
63 
kg
80
93

Și

v.

kg 
kg

kg 
kg

+93 kg — C. 
(Agron.) — decizie
după „cintar”.

SCHIORII Of IA ȘCOALĂ
PRfMTfSC HOI PnilUIIMANIt
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Vizitînd zilele acestea se

diul1 secției de schi . a; Școlii 
sportive, din Sinaia, l-am ase
muit cu un mic birou de pro
iectări unde se lansează în
drăznețe planuri de viitor în 
ceea ce privește schiul local.

Urmărind planul de perspec
tivă pe anii i969—1971, întoc
mit pentru un lot de 9 băieți și 
5 fete, de către prof. Constan
tin Iovan, conducătorul secției 
de schi — ne dăm seama că 
ambițiile tinerilor elevi țintesc 
departe, spre performanțe de 
seamă: numeroase locuri I la 
campionatele naționale școlare 
și de juniori, selecționări în 
loturile reprezentative de ju
niori și tineret, un titlu bal- 
canic de juniori și altele. Toata 
aceste planuri de viitor ar pă
rea greu de realizat, dacă, a-

locurile III obținute la 
concursuri de către 

Mărgărit și clasarea în
10 locuri la diferit»

lături de ele, nu am fi văzut și 
o evidență a performanțelor ob
ținute în anii 1967—1968. Este 
suficient șă amintim titlurile 
cucerite la campionatele națio
nale de juniori și școlare- de 
Ion Bogdan și Alexandru Bog
dan, de 
aceleași 
Daniela 
primele
competiții a altor 11 schiori al . 
școlii. Revenind la prezent, pro
fesorul Constantin Iovan ne-a 
informat că lucrează intens cu 
22 băieți și 8 fete, avînd efec
tuate pină acum și 6 zile pe 
zăpadă, la Vîrful cu Dor. Tot 
acj se află de mai multe zile în 
pregătire și lotul cu care lu
crează instructorul Radu B-anu

VICTOR ZBARCEA. coresp.

PATINATORII CEHOSLOVACI
SINT PE PRIMELE LOCURI

Doi valoroși reprezentanți.ai . 
școlii cehe de patinaj s-au
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Patinatorul cehoslovac Zdenek Pazdirek, cîștigătorul probei masculine
Foto 1 AUREL NEAGU

strînsă pentru locul doi, pe 
, _ _ „ care-i ocupă acum campioana
distins’;, dn mod deosebit, în a ■ României, Elena Moiș, cu 6,4 

. zi . a internaționalelor. p avans, față de reprezentah- 
. Patinînd cu. eleganță și țn per- ta Ungariei, Ev.a Sarkadi, La 

ultima figură (contratrei pă- ra ur^ua 
ragaf) s-a schimbat deținătpa- Ie patru locuri^ în \ clasament 
rea locului 4, Doina Ghișerel H 
trecînd înaintea Rodi căi .Dîdă, 
Clasamentul după dbUgațprij : 
1. Alena Mătisova (Cehoslo
vacia) 7—470.9 p ; .2. Elena 
Moiș (România) 16-—453,7 p 
3. Eva Sarkadi (Ungaria) 13— 
447,3 p ; 4. Doina Ghișerel
(R.) 25—399,8 p ; 5. Rodlca DîdĂ 
(R.) 29—388,3 p • 6. Andreika 
Drnovsek (Iugoslavia) 28,5— 
391,2 p ; 7. Carola Niebling

fectă' alunecare,, Zdenek Paz
direk și-a menținut 'întî'i eta
tea în clasamentul concursu
lui masculin, iar compatrioata 
sa, Alena Mătisova, a prezen
tat-cele mai bune desene pe 
gheață, ' fiind clasată pe pri
mul loc la "figurile obligato
rii. Tot oaspeții noștfi din 
Cehoslovacia, Mirka Sabliko- 
va — Payel -Komarek, con
duc și. _Iă proba de perechi, 
după obligatorii, dar avansul 
lor este, deocamdată miriim 
față de cuplul Beatrice Bruck

Reinhard ' Mîrmșeker, . .
R. D. Germană.

Foarte disputată: â fost 
trecerea feminină la cele 
figuri obligatorii. De 
început, în . frunte s-ă instalat 
uri trio, de concurente (Mati- 
sova — Moiș — Sarkadi), păs- . 
trind între ele. distanțe mici 
de puncte. Ăbiâ la a treia fi
gură '(bucla . paragraf), Matj- 
sova a reușit să ia .avans mal 
consistent, . lupta continuînd .

băieți : 1. Z. Pazdirek (Ceho
slovacia) 5-t-U62,2 p ; 2. S. Joo 
(Ungaria) 10—1083.9 p ; 3. Gh. 
Fazekas (România) 16-—1029.1 
p; 4. M. Stoenescu (R.) 19— 
1018,9 p.; 5. D. Sandii (R.) 27— 
965,6 p ; 6, N. Belu (R.) 28—
954,2 p ; 7. Z. Matas (Iugosla
via) 886,5 p ; 8. F. Tăujan 
(R.) 40—850,7 p.

' * \ —1 „23 Au
gust" (de la ora 9,30), se 
dispută probele de figuri li
bere la fete și la perechi, 
după care urmează o demon
strație de închidere.

(R.D.G.) 33,5—388,9 p : 8, A- 
dina Caimacan (R) 34—381,4 p.
.Cîteva frumoase programe de 

figuri, libere au fost prezen
tate de concurenții masculini, 
la ultima lor apariție. Prime-, 
•_ ' ' ' . ' . . t
H-ău suferit'. .modificări. De 
remarcat că tinărul Glieorghe 
Fazekas: și-a păstrat cel mai . . , _
bun loc Intre români. în timp Azi, la patinoarul 
ce Pazdirek tși. mărea - avan- —— - • •- —- 
sul de puncte tn fruntea în
tregului lot. Uri „salt” a făcut
Sandu Dragoș. de pe locul 7
pe 5.

Iată clasamentul final, la Radu VOIA
din

In-...
5 

la
în turneul internațional feminin de baschet de la Timișoara

Partida România —Iugoslavia

Ștefanou față cu portarul echipei Petrol Geologie .
Foto : A. NANU

in așteptarea jocurilor derby de azi

Campionatul de hochei a oferit ieri doar... șuete
și două jocuri de antrenament !

va decide ocuparea locului I
telefon
— Pro-

ȚIMIȘOAKĂ, 28 (prin 
de la trimisul nostru). 
gramul zilei de sîmbătă din 
turneul internațional feminin 
de baschet dotat cu trofeul 
C.J.E.F.S. Timișoara' a început 
cu întîlnirea România A — Ro
mânia tineret. Victoria le-a re- 
'ec.it, scontat, senioarelor la un 
scor categoric : 88—44 (39—24). 
De altfel, partida a avut un au
tentic aspect de antrenament, 
cu atît mai mult cu cit antre
norii primei reprezentative le-au 
pă-lrat pe. bancă pe Vogel, Ra- 
rovilă și Taflan, în vederea 
partidei de mîine, decisivă, din
tre echipele României și Iugo
slaviei. Punctele au fost reali
zate de Diaconescu 23, Petric 3, 
Szabados 11, Ciocan 17, Ghi(ă 
12, Trandafir 12, Vasilesc.u 10 
pentru România A, respectiv de

Earkas 8, Muțiu'
Albert 1. Nedelea

Pacurariu 10,

Fordea 2, 
Eftimie 7, 
Rimbaș 2. 
dreescu 4 și Deak 2 pentru Ro
mânia tineret. Au arbitrat bine

■ Tocikov (Bulgaria) și Protik 
(Iugoslavia)

Extrem de spectaculoasă și cu 
o desfășurare dramatică a fost 
confruntarea Iugoslavia — Bul
garia, încheiată cu victoria me
ritată a Iugoslaviei: 75—70
(40—31, 66—66). După cum arată 
și scorul final. cîștigătoarele 
s-au detașat doar în finalul pre
lungirilor, pină atunci, perioa
dele de dominare alternînd. 
echipa învingătoarelor s-a 
t-așat Maria Veger, care a 
presionat pe toți specialiștii
zenți prin inteligența jocului și 
prin eficacitate. Punctele au 
fost înscrise de Veger 24, Curie 
11, Gerik 8, Kristie 2, Djokovic 
29 și Tausan 1 pentru Iugosla
via, respectiv de Nikolova 2, 
Vautova 8, Donkova 4, Milceva 
2, Placikova 18, Boianova 8, Di- 
neva 9 și Krav(eva 19 pentru 
Bulgaria. Au arbitrat excelent 
Istvan Tart (Ungaria) și Mihai 
Aldea (România).

3,
5, 

An-

Din 
de- 
im- 
pre-
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Așa cum s-a întîmplat mereu 
pină acum și cum era, deci, ex
trem de facil de prevăzut, etapa 
de ieri a campionatului de ho
chei. premergătoare a unor par
tide decisive, a purtat amprenta 
lipsei de interes cu care for
mațiile și-au apărat șansele. 
Grijulii în menajarea forțelor 
pentru a aborda cît mai bine 
importantele meciuri programa
te azi, hocheiștii au jucat ieri 
reținut, unii forțînd ătit cît a 
fpst nevoie pentru a vedea con- 
turindu-se clar victoria și alții 
pentru a limita, atît cit s-a pu
tut, proporțiile scorului.

In consecință, apatie oarecum 
generală și discuții al căror 
principal subiect au fost cele 
două întilniri de azi, așteptate 
cu uhs justificat interes. S-a 
mai comentat. de asemenea, 
strădaniile pe care le fac or-

ganele de ordine pentru ca in 
tribunele patinoarului să se 
mențină o atitudine cît de cit 
favorabilă desfășurării în bune 
condițiunj a meciurilor, Și tre
buie să spunem că aprecierile 
în această direcție au fost favo
rabile, urmînd .însă ca ele să 
capete un conținut cu adevă
rat pozitiv abia după jocurile 
de azi, care, au stîrnitj și în 
mod precis vor stîrni și tniine 
furtună de pasiuni, ale cărei

i

talazuri au trecut, din păcate, 
și dincolo de limitele admise 
in incinta unor baze sportive. 
Noi avem convingerea că ma
joritatea publicului spectator a 
înțeles că sancțiunile' dictate 
împotriva jucătorilor vinovați 
impun și celor din tribune a- 
numite rețineri în ceea ce pri-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 4-a)

OBIȘNUITE)
.5°LABOREA?A JNTRE ALT" : DOR,N al- MAȘAN, CAMIL BACIU, EUGEN BARBU, JOZ- 
SEF BOZSIK, IOAN CHIRI LA, NICOLAE 
CLAUDIU, DAN DEȘLIU VIRGIL ECONOMU, 
HELENIO HERRERA, VIRGIL LUDU, ALEXAN
DRU MIRODAN, HENRY DE MONTHERLANT, 
ERNST OCWIRK, JULES PERAHIM, NEAGU 
RADULESCU, SIR ALF RAMSEY, GEORGE 
SBÂRCEA, HELMUT SCHON, OMAR SIVORI, 
LUISITO SUAREZ, CONSTANTIN TEAȘCA, 
ION TODAN, RICARDO ZAMORA.

9 Amatorii de statistică vor găsi rezulta
tele complete (primii 6 clasați) la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Grenoble și la cele 
de vară de la Ciudad de Mexico.

Paul IOVAN

/n paginile 2-3
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Echipele de hochei ale

Minibaschetul a început pre
singul : 500 de echipe în în
treaga țară, o finală — „CUPA 
FEDERAȚIEI" care se", desfă
șoară în prezent în sala Flo- 
reasca, cavaleri ai fluierului de 
categorie republicană, mii de 
broșuri și regulamente, buleti
ne informative tipărite zilnic cu 
ultimele rezultate. Și sportul 
acesta cu „pantaloni scurți" 
continuă să atace !;...,

Partida • cu- pricina s-a . des
fășurat .iii ..imiitele" categoriei 
11—12 ani1 și a opus formațiile 
Stăăuă-Clubul sportiv „Școlâ- 
rul”. Meciul a fost mai mult 
decît frumos/ băieții lui Andrei 
Folbert au marcat din orice 
poziție și: cu un presing, con
tinuu ap cîșțigaț partida : 39— 
16, O. .performanță lăudabilă a 
obținut și antrenorul Ion Sto- 
ișor de la C.S.Ș. Respectivul

României și Iugoslaviei

jocurile din ca
dou» manșe a

Odată încheiate 
drul celei de a -. .. 
campionatului național de hochei, 
activitatea competițională internă, 
la nivelul echipelor fruntașe, va 
înceta pină ia mijlocul lunii mar
tie 1963 cînd disputa pentru titlu 
se va relua prin programarea, ce
lei de a. tr°îa manșe a rampio- 
naJulvo în acest interval de timp, 

ctio»'>D-‘-'-5* a țâro vor avea de fă
cut fată la un interesant program 
international. Astfel, între 7 și 17 
ianuarie prima garnitură va în- 
fepr’inde, probabil, un turneu de 
mai multe jocuri în U.R.S.S. după 
care la 20 și 21 ianuarie reprezen
tativa țârii va înfrunta la Ljublja
na echipa Iugoslaviei. Următoarea 
evoluție a echipei naționale este 
prevăzută pentru 31 ianuarie și 1 
februarie, la Geneva, în compania 
formației Elveției.

Acum, bunăoară, ,1a „CUPA 
FEDERAȚIEI” a venit cu. două 
duzini de echipe finaliste — e 
dțepț, foarte bune — și a ce
rut și sala de la „Nicolae Băl- 
cescu". Iar fiindcă tot sint aici, 
în Capitală, luni după-amiază, 
cu ocazia ultimelor întreceri, 
organizează și un festival al 
minibaschetului ! Cum spunea 
un bătrîn profesor de educație 
fizică : „PRESING PE TOATA 
LINIA !” Asta ca să nu mai 
vorbim de presingul adevărat, 
cel de pe teren, care este de-a 
dreptul cuceritor ! Cuceritor în 
sensul că, pur și simplu, cu
cerește publicul și, o dată cu 
el, punctele necesare victoriei. 
Așa cum s-a întlmplat, de e- 
xemplu, în meciul vedetă pe 
care am promis ieri să-l co
mentăm... a»1

profesor de educație fizică (cu 
specialitatea fotbal !) poartă în . 
servietă 48 . de legitimații, el 
avînd — după acest meci — 
PATRU ECHIPE de minibaschet 
în lupta pentru primele locuri 
în .această mult disputată fi
nală.

Și acum să dăm citire bule
tinului informativ hr. 
F.R.B. CLASAMENT

13 al 
GENE

RAL : cat. 11—12 arii, FETE: 
1. C.S.S., 2. Lie. nr. 3 Oradea, 
3. Sc. gen. Tr. Măgurele ; BĂ
IEȚI : 1. Șc._ sp. Bacău, 2. Po
litehnica Galați, 3. $c. 
Tr. Măgurele; cat. 8—10 
FEȚE : 1. C.S.S., 2. Șc. sp. 
Mare, 3. Sc. sp. Brașov; BĂ
IEȚI: 1. Șc. sp. nr. 1, 2. C.S.Ș., 
3. Șc. sp. Timișoara.
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SPORTIVI

n ziua 
Marea 
adoptat 
voltarea 
fizică și

La prima vedere ar putea pă
rea oarecum insolită aniversarea unuia 
dintre numeroasele documente de in
teres public care au figurat pe agenda 
de lucru a acestui organism de stat. 
O facem to*usi,  în cazul de fată, pen
tru că o lege dedicată sportului re- 
prezinră ceva cu totul deosebit, se în- 

Acrie intr-un anumit unghi de vedere , 
și reflectă, în ultimă instanță, un crez. 

Nu este nevoie de eforturi prea 
mari ale memoriei, iar de perspica
citate cu atît mai puțin, pentru a în
țelege că sportul nu putea pătrunde în 
dialogul parlamentarilor de altă dată 
nu numai penlru făptui că ei erau ab
sorbiți de afaceri veroase, panamale 
și mușamale, dar și fiindcă despre 
sport, ca o entitate socială, nu se prea 
putea vorbi. Marii mase a populației 
i se amputase posibilitatea practicării 
exercițiului fizic prin condițiile deviată 
precare, cîteva sporturi de elită nu de
pășeau zidurile curților somptuoase ale 
privi iegiati lor, iar talentele autentice 
(de care poporul român n-a dus lipsă 
niciodată) erau forțate .să naufragieze 
pe ță’rmul aspru al profesionismului sau 
să încerce, cu mari privațiuni și sacri
ficii personale, bătălia grea împotriva 
morilor de vînt.

Este clar, deci, că pentru a se putea 
adopta o „Lege a sportului" trebuie 
neapărat să existe SPORT. El exista l 
La dimensiuni incredibile pentru părin
ții și bunicii noștri. Și dacă noi sîntem 
totuși nemulțumiți, dacă pretindem mai 
mult, aceasta 
insuflată 
de cînd 
albie în

Incinte de toate, „Legea sportului" 
a dovedit că preocuparea pentru exer
cițiul fizic — ca parte componentă a 
sănătății, vigorii și potentelor unui po
por — se afla înscrisă în rîndurile pro
blematicii maiore, este o chestiune de 
stat. Ea a marcat, totodată, aprecierea 
că în mișcarea noastră sportivă existau 
condițiile obiective pentru a fi efec
tuat saltul dialectic de la cantitate la 
calitate. Legea stipulează, în frazele . 
sale laconice, că aceasta este o sar
cină colectiva, însărcinînd absolut pre
cis și organizațiile care trebuie s-o 
îndeplinească.

Legea a avut darul să lărgească în- 
tr-un mod considerabil 
ilor, să înmănuncheze 
dată disparate, într-unul 
te șansele de reușită.

Fără îndoială, UN 
prea puțin pentru niște 
exhaustive, dar acela care a trecut a 
reușit să completeze multe rubrici goale 
pe certificatul de maturitate al spor
tului românesc. Cîteva prețioase initia
tive ale sindicatelor, preocuparea 
plenară a U.T.C. pentru turism, reviri
mentul din sportul școlar, aportul foar
te de pref al Organizației pionierilor 
pentru atragerea copiilor către activi
tățile de mișcare, pași noi în sportul 
sătesc etc., etc.

Iar ca un efect și o încununare, evo
luția și bilanțul record al sportivilor 
noștri de frunte la cea mai grea și 
mai agitată ediție a Jocurilor Olimpice.

Scepticii vor spune, poate, că este 
prematur să ne bucurăm. De fapt, sîn
tem numai optimiști. Și există toate 
motivele. Aflat la vîrsta majoratului, 

capabil ca, arun- 
continue neabătut

I
de 28 decembrie 1967, 
Adunare Națională a 
„Legea cu privire la dez- 

activitătii de educație 
sport".

tine de o mentalitate 
statornic în ultimii 25 de ani, 
România își croiește o nouă 
istoria ei milenară.

Legea sportului"

aria atributî- 
eforturile, altă 
comun cu toa-

AN reprezintă 
concluzii
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IValeriu CHIOSE

motivele. Aflat la 
sportul nostru este 
cînd lesturile, să-și 
ascensiunea.

I

Australia 4-1
Davis

arena Memorial 
din Adelaide 

disputat ultimele 
meciuri din ca- 
finalei Cupei

Viitorii adversari ai micuților suceveni evoluează pe teren Ei loacă frumos 
și pentru aceasta sint aplaudați

Foto: A. NEAGUV. TOFAN

S.U.A
în Cupa

Drive
s-au 
două 
drul
Davis în care, de alt
fel, echipa Statelor 
Unite conducea cu 
3—0. în primul meci, 
americanul Graebner 
a dispus — după o 
luptă de două ore și 
jumătate — de austra
lianul Ruffels cu 3—6,

8—6, 2—6, 6—3, 6—1. 
In ultima partidă, 
Bowrey a reușit să 
realizeze unicul punct 
al echipei australiene 
învingîndu-1 pe Ashe 
cu 2—6, 6—3, 11—9,
8—6.

Tenismenii ameri
cani au cucerit „sala- 
tiera de argint" pentru 
a treia oară în ultimii 
zece ani (în 1958 cu 
3-2, în 1963 cu 3—2 șl 
acum cu 4—1).
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Ourniniale onuî nesfâorUV

URARE
Cînd eram de-o șchioapă, în 

primele clase ale liceului, um
blam și eu, cu alții de seama 
mea, la urări de An Nou. Um
blam cu steaua și cîntam cum 
se nimerea. Oamenii nu erau 
prea muzicali, fiindcă ne ascul
tau pînă la capăt și ne mai și 
cinsteau pe deasupra, conform 
datinei, ca pe niște auguri de 
belșug la început de calendar. 
Erau și foarte răbdători, o dată 
ce nu se sinchiseau de „corul" 
nostru, care răcnea pe atîtea 
voci cîți stăteam proptiți în 
tindă. Cîte unul mai iscusit 
primea răsplata colindului nos
tru pe Ia casele cunoscuților, 
cei mai răsăriți nu se fereau 
nici de-o înghițitură din băutu
rile întăritoare. Era zăpadă șj 
ger. de crăpau pietrele, încît 
lichidul concentrat le încălzea 
măruntaiele, ca un foc. După 
care răcneau mai amarnic și 
se-nghesuiau în ușa oamenilor 
cu și mai nesfiită cutezanță. 
Probabil nu credeam atunci încă 
în puterea muzicii, altfel nu in
tram în cîrdășia aceea de afoni 
Insă lecția n-a întîrziat să vină, 
chiar sub forma unei urări.

Ne-a făcut-o profesorul da 
latină, un domn bătrîn, îmbră
cat în negru ca un paroh. în 
timp ce-i cîntam, parcă-i smul
geam urechile firicel cu firi
cel. Cînd isprăvirăm, scoase ds 
sub masă un coș de nuiele, din 
car© primi fiecare cîte-o cior
chină de struguri nițel stafidiți, 
dar o minune de aromă și dul
ceață. Apoi ne vorbi, cu oare
care asprime în glas, privind 
lung prin geamul ochelarilor :

— Fiindcă mi-ați făcut ură
rile voastre, vă fac și eu una : 
aceea de a fi serioși !

Tn propozițiune dezvoltată 
asta însemna să ne stimăm pe 
noi și să stimăm pe alții în- 
tr-atît, încît ceea ce săvîrșim 
să fie pe măsura puterilor noa
stre, nu sub ele. Pentru că fe
lul cum cîntam noi atunci, după 
capul fiecăruia, căutînd tonurile 
așa cum ai dibui un ac în claia 
de fin, l-ar fi îngrozit fără 
măsură pe dascălul nostru de

Jean-Paul BELMONDO:

poezia săracului

bogăția curajoșilor

Jean-Paul Belmondo, autorul spiritualelor rîn- 
duri care urmează, este binecunoscutul actor 
francez de cinema, eroul filmeior „Cartouche", 
„Omul din Rio" și atîtea altele care ne-au în- 
cî.ntat prin prospețimea protagonistului, prin 
atitudinea sa care trădează pe veșnicul sportiv.

Textul figurează ca prefață la volumul de 
anecdote „Histoires de boxe" al confrqtelui 
nostru Robert Colombini de Iq cotidiqnul pari
zian „l’Equipe".

Borul mi-este destul de fa
miliar. tn timpul adolescenței 
mele, am învățat să-l cunosc 
bine și să-l iubesc mult. Sub 
culorile lui Avia-Club am dis
putat nouă meciuri și m-am 
descurcat onorabil, cu patru vic
torii, patru înfrîngeri, un meci 
nul și un nas rupt.

Dar n-am practicat niciodată 
acest sport cu gîndul de a-mi 
face o profesie. Pentru mine 
n-a reprezentat decît un joc al 
mușchilor și al spiritului, un joc 
aspru în care trebuie să chel
tuiești mult pentru a deveni 
câștigător.

Cineva a spus că boxul este 
poezia săracului. Poate. Dar 
pentru a ajunge printre aleși, 
trebuie să fii bogat. în inteli
gentă. in sănătate, in curaj.

în cursul carierei mele pugi- 
listice am cunoscut vestiarele 
reci (și cele prea încinse) ale 
micilor săli de cartier. Am vă
zut revenind aci camarazi ve
seli sau înspăimântător de 
triști. Primii își ascundeau, bu
curia pentru a îmbrățișa și con
sola pe ceilalți.

Boxul este o mare lecție de 
fraternitate umană.

Am simțit și acea ștrîngere 
de inimă, acel gol subit care te 
cuprinde cînd urmează să urci

SPORTIVI a... OCHELARI! PRIMII PAȘI AI RUGBYULUI...
Sportivii cu ochelari nu sînt 

prea des întîlniți pe stadioane 
și totuși figyra cîtorva dintre 
ei a rămas în istorie, cu... oche
lari I

Atletismul a avut și are mul
te celebrități cu ochelari: aler- 
gâtoarea din R.D.G., Gisela Bir- 
kenmeyer, italianul Livio Ber- 
ruti — învingătorul probei de 
200 m la Jocurile Olimpice de 
la Roma, finlandezul Matty 
Jarvjnen, unul dintre cei mai 
buni sulițași ai lumii între anii 
1935—1040, săritorul de triplu 
japonezul Naoto Tajima, primul 
care a ajuns la 16 metri, engle
zul Christopher Brasher, cîști- 
gător la 3 000 m obstacole la 
Olimpiada de la Melbourne, so
vietica Valentina Tikhomirova 
campioană europeană la penta
tlon în 1966. Mike Larrabee 
campion la Tokio la 400 m, 
Charlie Greene omul de 9,9 pe 
100 m etc. Numărul atleților cu 
ochelari este însă cu mult mai 
mare, înregistrînd — după cît 
se pare — în rîndul tuturor 
disciplinelor fizice — un adevă
rat record.

Scrima a avut și ea o serie de 
purtători de „lunete”, între care 
îi vom aminti pe Haidi Schmidt 
(R.F.G.) fostă campioană a lu
mii, pe francezul Daniel Reve
nii, Pe românul Qvigore Necul- 
ce.

înotătorul francez Alex Jany 
purta și el ochelari, dar unii de 
o construcție specială pe care-i 
fixa direct sub pleoape căci alt

muzică, a cârpi casă o ocoli
sem de altfel, eu grijă și tea
mă, la fiecare An Nou. Cred 
că urarea domnului de latină 
ne-a slujit de învățătură și ți
nere de minte, deoarece după 
strugurii lui dulci și cuvintele-i 
amare n-am mai umblat nici
odată cu steaua.

O urare asemănătoare aș face 
și eu, in pragul anului care de
butează, sportivilor noștri: a- 
ceea de a fi serioși ! Adică, fără 
supărare, să-și cunoască desă- 
vîrșit posibilitățile și să le fo
losească deplin, cu inteligență, 
voință și stăruință. Mă aflam 
departe de. țară cînd au luat 
sfîrșit Jocurile Olimpice din 
Mexic, totalizîndu-se medaliile 
obținute — 15 de către noi ! — 
și aflîndu-se situarea noastră 
pe-al treisprezecelea loc. Am 
citit în ochii străinilor stima 
față de acest clasament, și-am 
înțeles din spusele lor că se aș
teaptă din parte-ne din ce în 
ce mai mult. Intr-un tren foar
te rapid, care înghițea fără bîl- 
tîciiala obișnuită kilometri din 
continent, cîțiva necunoșcuți o 
lăudau în termeni superlativi 
pe Beatrice Huștiu, deoarece o 
văzuseră plutind Pe gheața de 
la Garmisch-Partonkirchcn. La 
o masă a scriitorilor finlandezi 
s-a vorbit îndelung despre agi
litatea. grația și cuceritoarea 
modestie a sportivelor noastre 
în competițiile de la Ciudad de 
Mexico. Peste tot am auzit cu
vinte de apreciere, adresate mie, 
nesportivului, pentru meritele 
sportivilor români.

Mi-a crescut inima, și as dori 
ca ea să crească de azi înainte 
așa de mare. încît să cuprindă 
cu mîpdria ei fierbinte întregul 
nostru tineret sportiv, care, cu
cerind laurii victoriilor în are
nele naționale și internaționale, 
să cucerească totdeodată împli
nirea omenească ce și-o propu
ne sportul ideal : tendoane, 
minți, caractere deopotrivă de 
suple, deopotrivă de călite, deo
potrivă de armonioase !

George SBÂRCEA

în ring. Atunci nimic nu mai 
are aceleași dimensiuni, lumea 
întreagă te părăsește.

Intr-o zi, pe programul de la 
Issy-les-Moulinequx, figura și 
un semimijlociu nord-african, pe 
nume Ahmed. Acesta a sosit de
vreme Ig sală și s-a interesat 
la ce oră va boxa. Aflînd, a și 
vrut să plece.

— Prea tîrziu pentru mine, 
a zis, prea tîrziu. Nu pot să aș
tept, sînt de serviciu.

Ahmed a explicat că el și to
varășii săi de muncă pregăteau 
cina cu rîndul în fiecare seară, 
Or, în duminica aceasta, bu
cătar de serviciu era chiar el, 
iar de la Issy la Boulogne- 
Billancourt, unde locuia, era 
cale lungă.

Pentru a nu sărăci progra
mul, organizatorii i-au găsit un 
alt adversar și au devansat ora 
meciului său.

Am sosit la sală în momen
tul în care crainicul anunța 
meciul. Simunul s-a dezlănțuit! 
Din trei lovituri de pumn. Ah
med și-a doborît adversarul, a 
salutat publicul, a sărit printre 
corzi și s-a repezit spre vestiar 
exclamind :

— Sînt de serviciu, sînt de 
serviciu !

Și astăzi mă trec fiorii cu 

fel, evident, l-ar fi deranjat. 
Jaroslav Drobny, tenisman și 
hocheist celebru, halterofilii 
Iuri Vlasov (U.R.S.S.) și Gyozo 
Veres (Ungaria), fotbalistul bel
gian Jurion, de la Anderlecht, 
și Covaci IV de la Textila Bu- 
huși, ca și tripla învingătoare a 
Wimbledonului, tenismana ame
ricană Billie Jeane King, toți

IURI VLASOV
au purtșt sau poartă ochelari.

Sînt, totuși, o serie de ramuri 
sportive în care oamenii cu o- 
ehelari pur și simplu n-au ce 
căuta: rugbyul, luptele și boxul, 
în schimb, sînt altele la care 
ochelarii sînt... obligatorii :
motociclișmul, bobul, schiul al
pin.

O singură pereche de ochelari 
nu s-a inventat încă, în ciuda 
numeroaselor recomandări în a- 
cest sens : ochelarii arbitrilor !

Electronica 
în ajutorul 

ziariștilor sportivi
La Jocurile Olimpice de la 

Tokio, ca și la cele de iarnă de 
la Innsbruck și Grenoble, sis
temul de informare privind re
zultatele fiecărei probe, clasa
mentele diferitelor întreceri, 
numărul de puncte etc., a fost 
cel mai operativ din întreaga 
istorie a sportului mondial. A- 
ceastă rapiditate cu totul neo
bișnuită a fost realizată grație 
unui sistem electronic complex, 
denumit I.B.M., o adevărată 
uzină, deservită de un mare 
număr de specialiști cu o înal
tă calificare.

întrecerile olimpice de la To
kio, cuprinzind 20 de ramuri 
sportive, s-au desfășurat pe 

32 de baze, situate la distanțe 
de multe ori apreciabile față 
de centrul de calcul al I.B.M., 
plasat la „Presșe center”, în 
vecinătatea stadionului Națio
nal. în momentul în care, de 
pildă, pe marele stadion aveau 
loc concursurile de atletism, la 
Kgruizawa (150 de kilometri de
părtare de capitală) se desfășura 
călăria, iar la alți 50 de kilo
metri. la Enoshima, erau pro
gramate regatele veliștilor etc.

Prin rețeaua I.B.M. toate cele 
32 de baze sportive erau legate 
direct de centrul de calcul olim
pic. în fiecare unitate termina
lă, cum au fost denumite sub- 
centrele I.B.M., exista cîte o 
mașină asemănătoare celei de 
scris, cu ajutorul căreia, pe baza 
unui anumit cod, se transmiteau 
informațiile imediat ce șe în
cheia o probă, un meci, o re
priză, sau chiar un set.

La centrul olimpic de calcul, 
toate aceste informații erau re
cepționate de către 8 mașini 
electronice, 113 circuite, utili- 
zînd 3 680 de kilometri de ca
bluri reunind într-o singură 
rețea legăturile cu bazele spor
tive, centrul de presă și subcen- 

gîndul la ce mi s-ar fi putut 
întâmpla dacă Ahmed n-ar fi 
fost obligat să prepare mîncă- 
riea. Pentru că primul' adversar 
care-i fusese inițial desemnat 
eram eu!

Boxul este, fără îndoială, cel 
mai percutant dintre sporturi.

CEA MAI
Fotbalul, fără surprize, n-ar 

mai fi... fotbal ! Rezultatele 
neașteptate, înfrîngerile favori- 
ților constituie tocmai elemen
tul de atracție al acestui sport 
capricios în care, s-ar putea 
spune, rezultatele normale con
stituie o. . . surpriză.

De cite ori vine vorba de 
meciuri încheiate cu rezultate 
senzaționale, îmi vine în minte 
o partidă in cșre am jucat și 
eu : C.C.A. — Dinamo Bacău- 
întîlnirea era programată la 
București și se anunța ca un 
„galop de sănătate” pentru bucu- 
reșteni pe-atunci, în 1956, ei 
reprezentînd echipa de aur a 
fotbalului nostru, cu Voinescu, 
Apolzan, Zavoda II. Bone, Con
stantin etc. De altfel, în tur, 
chiar la Bacău, sub ochii uimiți

Atunci cînd te gfndești la 
rugby — mai ales dacă ești 
îndrăgostit de acest sport — 

nu o poți face fără âă-ți reamin
tești cuvintele înscrise pe o pia
tră de marmură care consem
nează," peste ani, inventivitatea 
unuia dintre elevii colegiului 
,,Rugby School" din Anglia anu
lui 1853 :

„Această placă comemorează 
isprava lui William Webb Ellis 
care, cu un frumos dispreț față 
de regulile de fotbal, așa cum 
erau jucate în timpul său, a luat 
mingea în brațe și a alergat, inau
gurând astfel trăsăturile caracte
ristice ale jocului de rugby".

Așa a început povestea unui 
nou sport, în hohotele de rîs ale 
celor care priveau năstrușnicia 
gestului unui neconformist la... 
regulamentul jocului de fotbal. 
Dar noul sport nu ține cont de 
toate acestea. El pornește cura
jos la cucerirea lumii, purii nd 
numele orășelului în care se năs
cuse și înspâimîntîndu-și in pri
mul rînd... părinții ! O petiție 
colectivă a cluburilor de fotbal 
solicită în 1863, nici mai mult, 
nici mai puțin, decît desființarea 
acestui sport ! Dar adepți! lui, în 
frunte cu reprezentanții clubului 
,,Blackheath", refuză categoric să 
cedeze și sciziunea de „Feotbail 
Association" se produce în 1871. 
O dată cu crearea , .Uniunii de 
rugby" (Rugby Union"), indepen
dența a fost cucerită.

Anii trec și frumusețea nou
lui sport îi cucerește în primul 
rînd pe „vecinii de peste da- 
nal“. Iar din Franța, rugbyul își 
va începe călătoria pe bătrîn ul 
continent, uitîrid — uneori — ori
gina lui... insulară !

Iată-l ajuns și pe malurile Dîm
boviței. Aici, istoria lui „bfiei- 
ală" începe în ziua 16 man
tie 1814, o dată cu disputarea 
primelor meciuri de campionat. 
Dar povestea rugbyului românesc 
începe cu mult în urmă...

Am văzut o veche fotografie. 
Anii au îngălbenit-o $tît de mult, 
încît nu ar mai putea fi repro
dusă. Este și normal : ă foșt fă
cută acum 70 de ani, deci în 1898. 
Reprezintă echipa de rugby ă li
ceului ,,Janson de Sailly", cam
pioana școlară a Franței, patria 
continentală a balonului pv$L în 
rîndurile echipei plini de mțnr

echipate cu „discuri memora
toare", capabile să înmagazineze 
fiecare cite 56 de milioane de
litere, cifre și alte diferite, sem
ne. Alte mașini serveau, în prin
cipal, controlul transmisiunilor, 
fiecare dintre ele avîndu-și pro
pria „memorie” (cîte 2 milioa
ne de litere, cifre etc.).

Rezultatele primite la centrul 
olimpic de . calcul erau dirijate 
simultan imprimatoareler — 
prin intermediul unei mașini 
de „citit" fișele perforate și 
transmise prin teletypurj tutu
ror celor interesați. Aceste fișe, 
adevărate enciclopedii, aveau 
perforate numele tuturor celor 
cîteva mii de concurenți. Aces
tor date li se adăugau, în ulti
ma clipă, rezultatele tehnice în
registrate. De asemenea, fișele 
conțineau recordurile mondiale 
și olimpice, numele arbitrilor și 
încă multe alte date importante. 
Faptul cel mai interesant ni s-a 
părut a fi acela că mașinile 
electronice ale I.B.M. au „cu
noscut” la perfecție regulamen
tele diferitelor ramuri sportive. 
La lupte greco-romane sau li
bere, mașinile „știau" precis ce 
competitori erau eliminați din 
concurs, pe baza punctelor rele 
pe care le-au acumulat și, în 
plus... programau singure me
ciurile următoare !

în cele 14 zile de întreceri 
olimpice peste 500 000 de „me
saje” au fost primite, verifi
cate Și retransmise pentru a fi 
notate, imediat, în foile oficiale 
de rezultate. în numai cîteva 
minute de la încheierea unei 
competiții sportive, ziariștii, 
oficialii și spectatorii, aflați, să 
zicem, la Sagamiko, la caiac- 
canoe, se aflau în posesia foi
lor de rezultate ale meciurilor 
de volei de la Yokohama, ori 
de la Komazawa.

în încheiere, o curiozitate: 
la Tokio, capacitatea de „me
morie" a mașinilor I.B.M. eră 
egală cu textul integral a 16 vo
lume din enciclopedia brita
nică !

★
I.B.M.-ul a tost prezent, anul 

acesta, și la „Olimpiada albi” de 
la Grenoble. Și ajutorul său 
a fost, iarăși, de neprețuit!

Romeo VILARA

MARE SURPRIZĂ!
ai spectatorilor, C.C.A. învin
sese cu... 8—0 ! La București 
trebuia să aducem un sac în 
care sâ punem golurile și un 
contabil care să le numere.

.. .Cînd am văzut că se scurse
seră 30 de minute din prima 
repriză și nu primisem nici un 
gol, nu ne venea să credem. 
C.C.A. domina, dar norocul era 
cu noi. Poarta băcăuană parcă 
era fermecată !

Surpriza nu s-a oprit însă 
aici. La un contraatac, Oaidă 
l-a deschis pe Culea și acesta 
a tras la „păianjen”, Iqîndu-i 
orice speranță lui Voinescu : 
1—0 pentru Dinamo Bacău I în 
ciuda acestui succes, nu ne fă
ceam însă nici o iluzie asupra 
rezultatului final. Dar, .oricum, 

drie pentru performanța obțh 
nută — s-au aflat și doi români. 
Mai apoi, și alți tineri români 
au făcut parte din formațiile 
unor echipe franceze de renume 
ca Racing, Stade Francais, Mont
pellier etc. Unii dintre ei au a- 
juns chiar internaționali... fran
cezi !

Meîntorși în țară, în vacanțe 
sau după terminarea studiilor, a- 
ceștia nu și-au uitat pasiunea 
pentru rugby, străduîndu-se să-1 
facă cunoscut și tineretului nos
tru.

Astfel, în nr. 59 din noiembrie 
1919, „Revista automobilă" publică 
următoarele : „Fotbalul associa
tion a luat în România extensiu
nea cuvenită. Este momentul ca 
fotbalyl-rugby, cu mult mai fru
mos și eu mult mai folositor 
dezvoltării fizice, să numere în 
curînd un număr mare de adepți.

FILE DIN ISTORIA 
SPORTULUI NOSTRU

Din inițiativa „Revistei automo
bile" și cu concursul „Sporturi
lor Atletice. Române", jocurile de 
rugby vor începe chiar în toamna 
aceasta, pe un teren extraordinar 
de bun. Amațbr^i se vor adresa 
d-l.ui George leonomu, in sir. 
Nieolae Golescu 14".

Este probabil să fi. avut 10c 
unele întîlniri, între echipe al
cătuita ad-hoc. Memoria unora 
dintre rugbyștii de acum aproape 
60 de ani a păstrat amintirea 
unor dispute pe un maidan în 
Bueureștiul de altă dată !

Doi ani mai tii&iu, „Federați- 
unea Societăților Sportive din 
România" va avea încă de la 
înființare și o „Comisiune de 
Football-Rugby", iar planurile de 
amenajare a terenului cedat de 
Primăria Capitalei pe Șoseaua 
Kiselef vor cuprinde șl „5 tere
nuri care se vor folosi pentru 
football-rugby și association".

Coperta nr. 87 din martie 1913 
a „Revistei automobile" reprezintă 
„un match de football-rugby, un

ANGHEL DUMITRU; BUCU
REȘTI. Pentru ca șahul „să păA 
trundă tn cît mai multe case"i 
dv. faceți o propunere cu adeyă-

VIOLETA IONESCU, BUCU
REȘTI, încă o reprezentantă a 
sexului frumos, care șe intere
sează de judo (ați asistat, la toa
te cele 3 reuniuni ce s-au orga
nizat sub egida Federației I). Va 
trebui, neapărat, să învăț și eu 
acest sport. Măcar pentru a putea 
să răspund la întrebările ce mi 
se pun ! Am și început, de alt
fel, să mă documentez, după cum 
veți putea constata din răspun
surile care urmează : 1. Cînd șe 
acordă ippon (punct) ? Cînd un 
luptător execută un procedeu 
fizic în viteză și cu amplitudine, 
trimițîndu-și adversarul la podea 
și avînd controlul asupra aces
tuia. 2) Există școli de judo 
și pentru femei. Iată trei adrese: 
Centrul Federației, de la Ștran
dul tineretului, clubul sportiv O- 
limpia și Școala sportivă nr. 2. 
Ca tînără arhitectă, desigur că 
veți face cele mai bune calcule, 
pentru a realiza cît mâi multe 
ipponuri !

ALEXANDRU CHIFOR, TIMI
ȘOARA. La o lovitură liberă in
directă în careu, ce urmează să 
se execute, să zicem, de la 4—5 
metri de poartă, unde se pla
sează jucătorii echipei în apăra- 
râ, pentru a respecta cerințele 
regulamentului (o distanță de 9 
metri) ? Așa ceva fiind imposi
bil, apărătorii se vor plasa la 
maximum de distanță ce se poa
te cere în aceste condiții : pe 
linia de poartă.

GH. ROMAN, SASAR. întrucît 
n-ați mai făcut epigrame, ne

rugați să. vă iertăm îndrăzneală. 
Bineînțeles. Hăi să uităm totul și 
să rămînem prieteni I

GH. GAGIU, CIMPINA. Dinamo 
București eăte, într-un fel. ur
mașa echipelor Unirea Tricolor, 
Carmen și Ciocanul. Spun „în
tr-un fel“, fiindcă, după puțin 
timp, Dinamo avea să-și Creaze 
e nouă echipă, mult mal puter
nică.

nu mai era aceeași situație ca 
la Bacău.

în repriza a Il-a, s-a jucat 
numai la poarta noastră. Barele 
mingi cșre treceau de centru 
erau oprite de Voinescu, aflat 
și el în atac. Și iată și o lovitu
ră de la 11 metri pentru 
C.C.A. Egalare și, desigur, 
sprint spre victorie. . . Dar nici 
aceasta n-a fost clipa fatală. 
Portarul nostru, Cîmpeanu, a 
apărat penalty-ul executat de 
Onisie. Și am cîștigat cu 1—0, 
realizînd, cred, ceă mai mare 
surpriză din istoria campiona
tului nostru.

Cdsrnel POPA
jucător

la Dinamo București 

joc care nu este introdus pînă 
acum, în România, dar care" ... 
și urmează o caldă pledoarie 
pentru sportul cu balonul oval.

Numărul 95 din noiembrie 1913 
ne confirmă desfășurarea unor 
meciuri de rugby, precizînd că 
primul dintre acestea a avut loc 
între echipa Tenis Clubului Ro
mân și echipa Sporting Clubului 
Român. Partida s-a disputat „pe un 
loc viran, de altfel foarte pro
priu, situat în apropierea depou
lui vechilor tramvaie, de pe Șo
seaua Bonaparte".

Se pare că rugbyul atrage din 
ce în ce mai mulți adepți. „Ilus
tra țiunea națională" din aprilie— 
mâi 1914 îi dedică prima rubrică 
„Viața sportivă", ca un fapt logic 
„față de extraordinara răspîndire 
a rugbyului la noi, față de a- 
vîntul și însuflețirea cu care a- 
cest sport a fost primit și de a- 

maiori și de marele public".
Fotbaliștii se... înspăimîntă de 

această avalanșă de sentimente 
pro-rugbystice. Dovadă articolul 
apărut în „Revista automobilă" 
(nr. 99 din martie 1914) care a- 
rată :

„Joeyl de asociație face sfor
țări însemnate pentru a infringe 
vîlva ce se manifestă in jurul 
meciurilor de rugby și de a păs
tra interesul spottsmanilar de 
partea lui.

Acțiunea întreprinsă este lău
dabilă ; intenția, insă, este exa
gerată. Fotbalul în ambele lui 
forme este un sport de echipă 
zare atrage și pasionează deo
potrivă. Dpcă acum jucătorii în
clină mai mult spre rugby, este 
o simplă chestie de „modă". Cină 
această furie va trece, succesele 
vor fi împărțite și rezultatele 
deopotrivă prețuite".

Scurta noastră trecere în re
vistă a anilor premergători mo
mentului „oficial" al rugbyului 
românesc a luat sfîrșit, o dată cu

A. RUSU, BUCUREȘTI. Ați dori 
ca maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Pahonțu, care a susți
nut 298 de jocuri la Petrolul să 
mai joace încă două, pentru a 
ajunge la cifra de 300. Cred că 
Petrolul îi va oferi această posi
bilitate ! Nici nu sînt sigur, de 
altfel, că cei care îl înlocuiesc 
acum sînt mai buni decît el...

T. GRIGORESCU, TÎRGOVIȘTE. 
Octavian Popescu a jucat pentru 
prima oară in divizia A, sub cu
lorile Rapidului, după ee fusese 
cel mal bun pitic șj, în continua
re, juniorul nr. 1 al acestui club. 
De la Rapid (unde a evoluat in

ediția 1959—1960), Octavian Popes
cu a trecut la Universitatea Cluj 
și apoi la Dinamo București. De

TRAGEUEA SPKOiAlA

Jucaîi coiiicyrsu! special Prosioexpres a! Revelionului și la 
tragerea speciala Loto a Revelionului la care se atribuie : *

—• Autoturisme în număr nelimitat
— Autoturisme prin tragere la sorfi
— Excursii peste hotare prin O.N.T. Cqrpati 

Numeroase premii în bani
Cu bilete de 15 lei se poate participa la toate extragerile 

de la Pronoexpres iar cu bilete de 10 lei la toate extragerile 
de la Loto.

Amănunte la agențiile Loto-Pronosport.
Marți 31 decembrie este ultima zi pentru procurarea biletelor 

la concursul special Prcmoexpres iar joi 2 ianuarie 1969 pentru 
tragerea speciala la Loto.

startul primului campionat (18 
martie 1914).

S-au înfruntat (după atîta en
tuziasm rugbystic) numai... două 
echipe (T.C.R. și S.C.R.) într-un 
meci care reprezenta „punctul de 
atracție al acelei exhibiții spor- 
tive". Victoria și totodată titlul 
de campioană a revenit formației 
prime a Tenis Clubului Român.

Dar, să nu uităm ! Cele două 
cluburi aveau și echipe secun
de. S-a disputat, deci, și un..6 
campionat categoria a Il-a, cîș« 
tigât de S.C.R. II (deci un gen 
de revanșă I).

Cupa „Malla" (campionatul in- 
terșcolar), a avut ca prim cîști- 
gător echipa liceului Gheorghe 
Lazăr, care a învins în finală 
formația liceului Matei Basarab.

Dar, o dată cu primii cîștigă- 
tori de competiții oficiale, se în
cheie povestea primilor pași ai 
rugbyului nostru. De aici începe 
istoria care va fi scrisă poate 
cîndva. Istoria unui sport în 
care, de curînd, urmașii „elevi
lor" au învins în mod strălucit 
pe strănepoții' foștilor „profesori", 
O istorie care ar trebui să fie 
scrișă...

Derin ȘTEFLEA

RĂSPUNS LUI
ION POȘTAȘU

Glumeț, ca de obicei, Ion 
Poștașu, răspunzînd unui citi
tor din Turda, mă asemăna cu 
personajul lui Topîrceanu din 
„Balada chiriașului grăbit", în 
ceea ce privește facerea și des
facerea... geamantanului.

Este adevărat, în mare mă
sură. Dar aceasta nu este o 
caracteristică a mea, ci a me
seriei de antrenor și ea este 
determinată de faptul că titlul 
de campioană nu poate fi cuce
rit de două echipe în același 
timp. De aici începe instabili
tatea. ..

Personal, am gustat din cupa 
Instabilității cu prilejul meciu
lui cu Spania, cînd alții s-ail 
îngrijit să-mi facă geamantanul, 
în alte ocazii, i-am scutit de 
efort, și mi l-am făcut singur.

Instabilitatea mea nu face 
decît să reflecte faptul că sînt 
stabil într-un domeniu mult 
mai important : al principiilor. 
Dacă nu ține, neapărat, la ele, 
un antrenor nici nu trebuie să-și 
cumpere geamantan. Avem doar 
atîtea exemple. ..

Constantin TEAȘCA

doi ani, el este legitimat la Jiul 
Petroșani.

rat originală : „jocurile de șah 
să aibă piese făcute din ciocolată 
sau alte produse dulci — bom
boane, turtă dulce — care să șe 
poată consuma chiar în timpul 
partidei", să vă spun sinoer, mă 
îndoiesc de eficacitatea propune
rii dv. Cu un astfel de șah, ris
căm să rămînem fără piese, de 
la primele mutări !

CONSTANTIN DIMA, TURNU 
MĂGURELE, ion Ionescu poate 
fi folosit în echipa națională. Ntț 
cred însă că o asemenea soluție 
ar da rezultatul pe care îl scon
tați dv. Și-apoi, trebuie abando
nată politica restructurării echi
pei naționale, după fiecare meci. 
Pînă acum, am schimbat mereu 
echipa, în timp ce rezultatele au 
rămas aceleași. Este timpul să âe 
inversezte lucrurile. Și, desigur; 
n-aveți nimic împotrivă !

Ilustrații : N. CLAUDIU
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Numele lui Ther Heyerdahl 
este estompat de însăși 
realizarea lui. Noțiunea 

de Kon-Tiki îl include pe 
HeverdahI ca aceea de Don 
Quijotte, pe Cervantes.

Cînd în 1947, 6 oameni
pornit de pe coasta Amerieii de 
Șud, pe o plută, hotărîți să 
traverseze Pacificul, mulți i-ati

au

considerat pe temerarii călă
tori — nebuni, iar alții au decla
rat că este un mod spectaculos 
de sinucidere.

La baza acestei acțiuni stă
tea, însă, o profundă convinge
re științifică, care se cerea do
vedită prin fapte. Ideea lui Ther 
Heyerdahl era că polinezienii, 
locuitorii insulelor din Pacifi-

originari $incui de sud, sînt
America de Sud, de unde acum 
mai multe secole au venit, pe 
ambarcațiuni primitive — plute 
din lemn de balasa — minați de 
curentul maritim și de vînturi. 
A ajuns la această concluzie în 
urma a mulți ani de documen
tare și a unui an în care a trăit 
în mijlociii polinezienilor, ca

CURSA CEA MARE

După ce, cu vreo lună în ur
mă, studioul „Alexandru Sa
bia" a realizat, la cererea și cu 
sprijinul C.N.E.F.S., o serie de 
scurt metraje sportive, de cu- 
rînd, la sediul ACIN din Ca
pitală, a avut loc primul concurs 
al cinecluburilor, la care au 
fost prezentate 24 de producții 
ale amatorilor din întreaga țară. 
Supuse mai întîi uneț riguroase 
trieri, filmele sportive au fost 
rulate în fața unui juriu auto
rizat, din care au făcut parte, 
printre alții, cunoscuții regizori 

v Ion Popescu-Gopo, Geo Sai- 
zescu, Octav loniță, Eugen Po
pită, operatorii Ștefan Horvath 
și Ovidiu Gologan. Cele șase fil
me care și-au disputat finala 
și frumoasele premii acordate 
de C.N.E.F.S. („Schi”, „Coti
tura^', „Aspecte din activitatea 
sportivă a județului Mureș", 
„Locuri și locuri”, „Scutirea” și 
„Ultima etapă”) au impresionat 
prin calitățile artistice, prin 
forța lor de sugestie și prin 
inspirația creatorilor în alege
rea temelor, atestînd nu numai 
o bună cunoaștere a fenome
nului sportiv, dar și Înțelegerea 
importanței exercițiului fizic în 
viața omului.

Deși încărcată cu multe no
țiuni de specialitate, producția 
cineaștilor amatori de la Insti
tutul Politehnic Brașov, „Schi”, 
reușește să depășească limi-

iele unui documentar strict di
dactic prin poezia intimă pe 
care o degajă, susținută de fru
musețea și eleganța mișcărilor 
în acest sport al zăpezii. Avînd 
un sumum de calități artistice 
care-1 detașează de celelalte (fil
mări, colorit, comentariu in
spirat pe fondul unui bogat con
ținut), „Schiul” a întrunit su
fragiile juriului, fiind socotit 

. cel mai îndreptățit să ocupe

dește reale calități interpreta
tive, sprijină intenția realiza
torilor de a face o subtilă intro
specție psihologică.

De frumoase aprecieri s-a 
bucurat și producția cineclubur 
lui din Tg. Mureș, în special 
pentru prima sa parte, care 
ilustrează relansarea fotbalului 
mureșean și revenirea lui în 
prima divizie, atașamentul sus
ținătorilor care au plina' și au

Alb-negru și color
Primul concurs de scurt

cine- 
arătat

primul loc. Intr-adevăr, 
amatorii brașoveni au 
pe alocuri măiestrie de pro
fesioniști. S-a apreciat că acest 
film, cu unele retușuri, poate 
fi prezentat la orice concurs 
peste hotare.

Pe o temă diferită, dar de o 
mare valoare propagandistică, 
realizarea cineclubului C.F.R. 
Timișoara, „Cotitura” (clasat pe 
locul 2) transpune pe peliculă 
cu un delicat simț artistic fră- 
mîntarea tînărului firav, hip
notizat de armonia fizică a ade
văratului sportiv, timiditatea și 
oscilațiile sale, frămîntări în
cheiate cu opțiunea pentru at
letism. Eroul filmului, care vă-

metraje pe teme sportive

DE LA 1 LA 15
Fiecare sport individual este practicat de o singură 

persoană. Dar aceasta nu trebuie să însemne indivi
dualism !

3

4

5

Posibilitate, ca și in paradis, ca bărbatul și femeia 
să fie laolaltă. Dublu mixt la tenis și tenis de masă, 
duet coregrafic la patinaj artistic, tandem de curaj și 
indemînare în raliurile automobilistice.

Bia.tlon la schi.
Două probe grele — fond și tir — cer, în ștafetă, trei 

oameni. Simbol al solidarității alpine.
Clasica ștafetă atletică.

Patru și totuși unul. Legați de perfecțiunea schim
bului și de fluidul victoriei. Sau bob! Patru și totuși 
unul. Legați de unitatea echipajului și de victoria asu
pra vitezei.

O mină de oameni. Un sport al

rîs împreună cu echipa favori
tă, însoțind-o pe drumul as
censiunii. Calitatea imaginilor 
și priceperea operatorilor au 
adus scurt metrajului mureșean 
un meritat loc 3.

Plasînd în prim plan două 
dintre aspectele contradictorii 
ale activității tineretului, cine- 
clubul pionierilor din Oțelul 
Roșu (condus de instructorul 
Emil Matiaș) realizează un scurt 
metraj de indubitabilă valoare: 
„Locuri și locuri”. Pe de o par
te, atmosfera curată, sănătoa
să. fortifiantă în care se des
fată cîțiva tineri iubitori ai 
sportului și ai peisajului mon
tan, pe de alta mediul îmțrîcsiț, 
insalubru al cafenelelor în care 
își consumă timpul anumiți ti
neri ; pe de o parte, bineface
rile ozonului din pădurile de 
brad, pe de alta exalația sufo
cantă a tutunului.

Apropiat ca temă de „Coti
tura", filmul „Scutirea", pro
ducție a cineclubului „Oțelul 
Roșu”, redă momentul cel mai 
important din viața unei tinere 
școlărițe obișnuită să =e eschi
veze de la orele de educație 
fizică prin scutiri medieale, mo
mentul înțelegerii că sportul 
înseamnă, în fapt, sănătate, per
fecțiune fizică, armonie în miș
cări. Ambele scurt 
primit mențiuni.

Primul concurs 
sportive realizate
buri — organizat din inițiativa 
lăudabilă a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
— s-a bucurat de un deosebit 
succes. Ceea ce demonstrează 
că sportul oferă cinematografiei 
multiple motive de inspirație.

Aurelian BREBEANU

metraje au

al filmelor 
de cineclu-
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O mină de oameni. Un sport al mîinii, drepte sau 
stingi. !n care omogenitatea trebuie să fie ca degetele
unei mîini. Baschet...

Cum spunea loan Chirilă despre volei, sextetul din 
Lucia de Lamermoor. Sau 5-ț-L adică hochei, un sextet 
de virtuozitate pe gheață.

Bineînțeles, handbal!
. Cei magnifici sau cei 7 samurai 

cîteodatâ, la fete „Cele șapte păcate”.
De fapt 8-(-l, cu cîrmaci. întrecere clasică, tradițională 

de canotaj, din care englezii au făcut un eveniment 
istoric in viața universităților Oxford și Cambridge.

Voleiul preconizat și jucat 
convertit pe nimeni. Poate 
parte și de alta a fileului.

Nu vi se pare curios că 
pentru joc și geometrie, nu 
tulul? Sau poate, U ' " " 
prudenți, sportivii au evitat-o...

Dincolo de nota zece, ce poate 
Prilej de exerciții și reflecții 
ă—3—3, 5—3—2 și așa mai departe.

Așa sint loturile complete de 
ajuns ? Antrenorii spun că niciodată !

Nesuperstițioșii joacă rugby in 13!
Unsprezece. ■
Plus trei rezerve.
Deci tot fotbal. Din păcate și așa, 

rurile nu se modifică prea mult.
De ce atît de mulți ? 
Fiindcă se joacă la grămadă, iar 

nu se știe niciodată unde ajunge...

la băieți și,

AMINTIRI • ••
de japonezi, care însă n-a 
prea multi jucători de o

această cifră, parcă făcută 
e prezentă in lumea spor- 

simbolizînd perfecțiunea, modest și

fi, dacă nu fotbalul ? 
matematice : 4—2—4,

volei și baschet. De

cu 14 jucători, sco-

mingea fiind ovală

Virgil LUDU

un băștinaș, învățîndu-le limba 
și ștudiindu-Ie obiceiurile, fol
clorul și legendele.

Zoolog și geograf, el renunță 
din acest moment la profesiune, 
dedieîndu-se total studiului 
populațiilor primitive din arhi
pelagurile Oceaniei și originii 
acestora. Lucrarea sa pe aceas
tă 
în 
fi 
în

temă, „Indienii din America 
Oceanul Pacific’’, n-a putut 
publicată — nimeni neluînd 
serios teoria aparent extra

vagantă.
Atunci, lui Heyerdahl nu i-a 

mai rămas decît o cale : să 
efectueze, el însuși, această că
lătorie — dovedind, prin aceas
ta, că faptul e posibil, îm
preună cu 5 voluntari, adepți pi 
teoriei lui și amatorj de inedit, 
reușește incredibila și pericu
loasa odisee- Abia după ce călă
toria s-a terminat cq bine, car
tea sa a putut vedea lumina ti
parului. Pe fapt, el « mai efec
tuat și alte călătorii ■— una din 
ele în Insula Peștelui, eu scopul 
de a lămuri misterul uriașilor 
monoliți de piatră găsiți aici de 
primii exploratori. Rezultatul 
literar al acestei expediții e car
tea lui, „Aku-Aku".

Dar capodopera sa rămîne e-

moționanta descriere a traver
sării Pacificului, „Expediția 
Kon-Tiki”. Această formida
bilă epopee modernă realizată 
de cei 6 îndrăzneți vikingi a 
durat 101 de zile, în care timp 
au fost parcurși aproape 8 000 
de km. Șase oameni, care ne- 
cunoscîndu-se între ei, înainte 
de expediție, au dat dovadă de 
un înalt spirit de camaraderie, 
au dovedit un curaj uimitor și 
o pregătire morală, intelectuală 
și fjzică optimă. Să nu ne mire 
faptul, unii dintre ei erau exce- 
lenți sportivi, canotori, înotă
tori, aviatori, parașutiști, iar 
alții (însuși Heyerdahl), fuseseră 
luptători antifasciști, participînd 
la „bătălia pentru apa grea" — 
operația prin care aliații, în 
timpul celui de al doilea război 
mondial, au împiedicat crearea 
de către Germania hitleristă a 
bombei atomice.

Chiar dacă „Expediția Kon- 
Tiki'’ nu a spulberat îrțtrutotul 
convingerile adversarilor teo
riei lui Heyerdahl, ea rămîne 
o remarcabilă performanță spor
tivă, o faptă îndrăzneață pusă 
în slujba 
țifice, o 
prieteniei

Cel mai lung raid din is
toria omenirii s-a în
cheiat vineri, în valurile 

Pacificului, după ce, timp de 
șase zile, întregul glob urmă
rise, cu sufletul la gură, a- 
cest maraton interplanetar al 
echipei Borman-Lovell-Anders 
pe complicatele traiectorii din
tre pămînt și lună...

Entuziasmîndu-ne, cum e și 
firesc, de noua victorie a ge
niului uman, de realizările sale 
absolut fabuloase pe tărîmul 
științei și tehnicii — nu tre
buie să uităm cîteva amă
nunte secundare, poate, dar 
cu o importanță și o semni
ficație greu de negat. Prac
tic, ’ Apollo 8 a luat 
acum o săptămîna, pe 
de la Cape Kennedy, 
vire în retrovizorul 
ne arată, însă, că 
„start" se situează undeva, Ia 
interferența veacului prece
dent cu veacul de față, iar 
izbînda cosmonauțiior ameri
cani însumează și încunu
nează eforturile, năzuințele, 
sacrificiile unei uriașe cohorte 
de eroi ai spațiului aerian, 
de la pionierii cu aripi de 
șindrilă pînă la piloții de în
cercare din zilele noastre J

startul 
rampa 
O pri- 
istoriei 

acest

S-a vorbit pe larg — și p« 
bună dreptate — despre mă
iestria și bravura maratoniș*  
tilor cosmici. Mi-aș îngădui să 
observ, cu... timiditatea de 
rigoare, că senzaționala per
formanță implică (sau in
clude, dacă vreți) și aspectul 
sportiv! Intr-adevăr, mi se 
pare evident că solicitările la 
care este supus organismul, 
de-a lungul a 150 de ore, în 
condițiile cunoscute, nu sînt 
mai puțin intense decit ace
lea pe care le angrenează un 
maraton pedestru, o cursă ci- 
clistă pe etape sau o compe
tiție pe mări și oceane. Cei 
trei campioni ai zborului cos
mic posedă, deci, în mod ne
cesar, incontestabile atribute 
atletice — și cred că biogra
fia fiecăruia dintre ei ar fi 
revelatoare, în acest sens.

De altfel, pînă la tentati
vele ulterioare, putem spune 
că Borman, Lovell și Anders 
dețin astăzi recordurile mon
diale absolute de distanță și 
viteză, precum și pe acela — 
neomologabil, firește țtl 
probei de zece ture in Jurul 
Selenei!

Dan DEȘL1U
• .... .

TELE NOTE

unei convingeri știin- 
aventură a curajului, 
și spiritului colectiv.

Dorin ALMAȘAN

Printr-o fericită coincidență, 
în ziua cînd gimnaștii sărbă
toreau semicentenarul activită
ții decanului lor de vîrstă, AL
BIN MORARIU, apărea în li
brării mult așteptata carte de 
amintiri a celui aniversat.

„50 DE ANI ÎN SPORT" este 
mai mult decît o lucrare me
morialistică. Este o pledoarie 
pentru mișcare, pentru 
nastică, pentru pasiune, 
delicată modestie, Albin 
riu își deapănă povestea 
o viață grea („Acasă, opt
părinții, bunica și un singur 
salariu modest”), dar o viață 
onestă, dedicată muncii, idea
lurilor nobile.

în „Cuvîntul înainte" al căr
ții, scris de vechiul prieten și 
tovarăș de idealuri al sărbăto-

gim- 
Cu o 
Mora- 
vieții, 
copii,

Curios, cum pălesc imaginile 
unei transmisii sportive atunci 
cînd trec prin foarfecă decupa
jului pentru film. Aceiași acțori, 
același decor, de cele mai multe 
ori aceleași camere de luat ve
deri ne-au dat o ștearsă copie 
a „serialului" Olimpiadei albe 
de la Grenoble, atît de preg
nant în direct și mult mai pu
țin convingător în Retrospec
tiva (altfel, foarte corectă) pre
zentată în după-amiaza dumini
cii trecute. E, desigur, o lege 
a spectacolului televizat, deși 
ține mai mult de indici subiec
tivi. Și — nu ne îndoim — 
viitoarea Retrospectivă, cea de 
la Mexico, va suferi aceleași 
rigori.'

încă prea puține contacte cu 
sezonul de iarnă,
ecran. Ele se vor înmulți de 
săptămîna viitoare, tind ni se

pe micul

oferă schi de la trambulină 
și prin porți, bineînțeles, de 
peste hotare. Pe cînd și trans
misii autohtone ? De asemenea, 
vom mai duce nostalgia unor 
spectacole sportive de sală. Și 
sint destule.

O emisiune cu scopuri defi
nit practice, pe care o apreciem 
ca un experiment reușit, este 
cursul de inițiere în patinaj pre
zentat în fiecare vineri. Aci, 
imaginile meștere ale luj. Eugen 
Schăffer fac o bună simbioză 
cu cunoștințele în materie ale 
antrenorului Radu Ionian. Pro
babil, prea puțini vor reuși să 
patineze după rețetele micului 
ecran, dar a capta interesul cit 
mai multora este principalul. 
Pasul următor va fi, cu sigu
ranță, pe luciul gheții. Deci, 
bine !

SHERLOCK HOLMES - ȘAHIST.
® Marele detectiv a concurat la Hastings in 1895 ? 

al „colonelului Moreau1' ® Holmes 
pierde 26 partide din 26

Straniul caz
nu putea

t T aptul că Sherlock Holmes 
ri a cunoscut jocul de șgh 

nu mai este pus, astăzi, 
la îndoială, de nimeni. Se știe 
chiar că, într-unul, din cazurile 
pe care le-a avut de rezolvat, 
cunoștințele sale șghiste au fost 
hotăritoare pentru descoperirea 
asasinului (acesta folosise prile
jul unei partide de șah pentru 
a impregna cu cucută virful 
unui pion ce urma să fie atins
— într-o poziție foarte compli
cată — de victima sa; Holmes 
a constatat aceasta, imediat, din 
analiza poziției, după ce victi
ma se prăbușise fără viață)..

Dar, să revenim la Holmes 
și la pasiunea sa pentru șah, 
tema care a constituit, cu citva 
timp in urmă, obiectul unei 
foarte aprinse polemici in An
glia. Un istoric șahist britanic
— Harold Schonberg — a publi
cat, cu cîțiva ani în urmă, un 
studiu în care, pe baza unor 
argumente destul de interesante, 
a ajuns la concluzia că cele-

brut locatar de pe Baket Street 
s-a substituit puternicului mae
stru șahist al timpului, Harry 
Nelson Pittsburg, cu prilejul 
tradiționalului turneu de la 
Hastings, din 1895, precum și la 
turneul din Cambridge Springs, 
din 1904. Cu alte cuvinte, 
Schonberg, susține că. Holmes a 
avut fortg de joc a unuia din 
cei mai tari jucători de șah ai 
timpului! O concluzie, evident, 
destul de temerară.

Iată, insă, că un discipol al 
marelui detectiv londonez — 
este vorba de Irwin L. Stein, 
și el un pasionat șahist — in
tr-un studiu publicat in „British 
Chess Magazine", a ajuns la cu 
totul alte concluzii, decît Schon
berg. în primul rind, pe baza 
datelor existente și necontestate, 
in perioada turneului (5 august- 
2 septembrie 1895); Holmes nu 
s-a putut găsi la Hastings, în- 
trucîl era ocupat cu cîteva ca
zuri foarte complicate. Intr-o 
biografie, alcătuită de William

AMINTIRI... *)
ritului, prof. Virgil Roșală, ci
tim :

„Albin Morariu face parte 
din categoria oamenilor deplini. 
El a trudit neabătut, încredințat 
că rodul unei astfel de oste
neli se înscrie in marea avuție 
națională, ca mărturie a vigo
rii și vredniciei poporului nos
tru... 
rentă 
verg toate spre o idee centrală: 
rolul 
sportului în pregătirea tinerelor 
generații pentru viață, in for
marea unor cetățeni vrednici, 
oameni de nădejde, totdeauna 
în slujba patriei”.

Tuturor tinerilor, care pășesc 
astăzi pe drumul sportului și 
al performanței, le recomandăm 
cu căldură această carte plină

Paginile broșurii, in apa- 
deosebite intre ele, cori

exercițiilor fizice și al

de înflăcărate îndemnuri și pre
țioase învățăminte. (V. Ch.)

*) Albin Morariu : 50 DE
ANI IN SPORT, 114 pag., Edi
tura CNEFS, 5,25 lei.

Baring-Gould, Și citată de Ir
win Stein, se arată că la 20 și 
21 august 1895, Holmes a fost 
ocupat cu cazul Norwood Buil
der. Or,
Pillsbury a jucat împotriva lui 
Lasker și 
oriei t de
mes, nu i se putea pretinde să 
se găsească, în același timp, în 
două locuri. . tntrucît pînă in 
noiembrie 1895 Holmes a mai 
rezolvat alte cîteva cazuri ex
trem de dificile — să amintim 
de Victor Linch, de Forger, de 
Vigor — se poate trage conclu
zia că părintele detectivilor en
glezi nu a mai avut timp să se 
substituie lui Pillsbury, chiar 
dacă ar fi avut o forță de joc 
comparabilă.

Irwin Stein a vrut să afle, 
însă, altceva : nu cumva Holmes 
a luat parte la vreun alt turneu 
de șah, bineînțeles, nu sufl. nu
mele lui, ci folosind un pseu
donim ? Pentru a putea răspun
de la această întrebare, auto- 

. rul a cercetat turneele curg au 
avut loc în acea perioadă, oprin- 
du-se asupra participanților mai 
puțin cunoscuți, din care unul 
ar fi putut fi, eventual, Sher
lock Holmes. Bineînțeles, datele 
de disputare ale turneului 
buiau să corespundă și cu 
tele libere din biografia 
mesiană. In felul acesta, 
ajuns la o altă concluzie senza
țională : ar fi foarte posibil ca 
unul din șahiștii timpului, cu
noscut sub numele de colonelul 
Moreau, să fie chiar Sherlock 
Holmes! Turneul de la Monte 
Carlo, disputat între 9 februa
rie și 17 martie, și la care a 
luat parte colonelul, s-a desfă
șurat într-o perioadă în care 
Holmes a fost liber. Despre co
lonel nu se cunosc alte amănun
te biografice. Studiind cartea 
turneului, la pagina 47, Irwin 
Stein a găsit o fotografie a par
ticipanților. Examinind cu a- 
tenție chipul lui Moreau, se poa
te admite că ofițerul era, de 
fapt, Holmes travestit.

chiar in aceste zile

Blackburne I Desigur, 
genial ar fi fost Hol-

SHERLOCK HOLMES 
văzut de

NEAGU RADULESCU

tre- 
da- 

hol- 
s-a

Există» însă, și un amănunt 
care deranjează puțin — perfor
manța colonelului, care a pier
dut toate cele 26 de partide ju
cate. Or, Holmes nu putea pier
de chiar toate partidele! S-a 
avansat, însă, și o altă ipoteză. 
Detectivul era într-o formă 
foarte proastă și, fiind vanitos 
din fire, nu a vrut să joace 
arătindu-și adevărata identitate. 
De aici și explicația pseudoni
mului ales, menit să nu com
promită aureola ilustrului poli
țist. . .

Poate că va fi elucidat, cînd- 
va, și straniul caz al colonelu
lui Moreau. Ar mai trebui ana
lizate partidele sale — intre al
tele o pierdere în 16 mutări la 
Maroczy și un lung final în 71 
de mutări la Mason, pentru a se 
vedea stilul jucătorului, in care 
un psiholog ar putea găsi ele
mente suplimentare. S-ar pu
tea găsi poate alte date ajută
toare și în studierea biografiei 
doctorului 
laborator 
Holmes.

în orice
cîmp larg deschis de studiu 
pentru completarea portretului 
șahist al faimosului personaj 
CREAT de Conan Doyle...

U. VAi.UREANU 
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Watson, vajnicul co
al lui Sherlock

caz, rămîne încă un

I ) e ce am căutat totdeauna marea perfor- 
mantă ?

De ce am dorit cu perseverență ca jucătoarele 
noastre să tie cotate printre cele mai bune ju
cătoare din tară ?

Mi-am dus adesea 
că recunoașterea ............... .
materiale care le-ar putea oferi 
sau n-au venit de loc sau au 
tîrziu.

Echipele antrenorului au ieșit 
locul întîi, pe țară. Jucătoarele 
citate, premiate, popularizate, 
omis. Nici nu se putea altfel 
„era salarizat pentru așa ceva".

Cîteva din jucătoarele lui au ajuns maestre ale 
sportului, chiar maestre emerite și campioane 
mondiala. El, antrenorul, a trebuit în schimb 
să se prezinte ia examen, pentru obținerea: 
lifieării superioare ca... antrenor.

Ani de zile a nivetat terenul, l-a stropit, 
marcat ca să asigure condiții bune pentru 
trenamente. Cind treceau conducătorii clubului 
pe-acolo. se făceau că nu-1 văd. Ori. poate nici 
nu-1 vedeau.

O dată, un nou angajat la Stadionul Tractorul, 
puțin mai in vîrstă decit mine, văzindu-mă că 
pregătesc terenul de handbal, se apropie de 
mine și. după ce-mi dădu un „carpați". constată: 
..Bine că te-au angajat și pe dumneata, că nu
mai cu doi oameni nu mai răzbeam pe toate 
terenurile !“

Intr-o finală de „Cupă de iarnă", 
o echipă numai de maestre emerite și 
învinși la limită. Fericit de performanță, 
predau placheta secretarului clubului, 
spune, plictisit : „Păi bine, și alea v-au bătut I

Întors de la Campionatul Mondial de 
d;n Olanda, unde ocupasem locul iutii, mă 
tîlnesc cu președintele regional al U.C.F.S., care 
exclamă cu un zîmbet pe care nu i l-am înțeles- 
„Ați întîlmt acolo rtiște echipe de trei lulele și 
le-ați bătut. !-■

Unii se nasc cu o anumită pasiune, alții o ca
pătă pe parcurs. Și intr-un caz și-n celălalt, ea 
sa cere întreținută, stimulată. Ca și In căsătorie: 
nu-i suficient să te iei „din dragoste" : drumul 
trebuie „punctat" eu o floare, cu o atenție Ia o

asemenea întrebări, pentru 
muncii, satisfacțiile morale sau 

un răspuns logic, 
venit mult prea

de 
lui
El

multe ori pe 
■ au fost fell- 

însă a fost 
(cred unii) :

aniversare, cu o vorbă bună (chiar cînd fasolea 
este arsă !). Altfel, dragostea se stinge.

Prin 1949, cu o echipă de pe malul Oltului, a- 
junsesem în finala pe tară. Mașini la dispoziție, 
interviuri, reportaje cinematografice făcuseră 
din micuțele țărăncuțe niște mari vedete. Ne în
torceam acasă. Fetele coborau într-o gara, iar 
eu mergeam cu o stație mai departe, „la raion’1, 
să predau cupele și raportul. Telegrafiasem din 
vreme, dar nimeni nu le aștepta. Și-au scoș 
frumos pantofii, i-au agățat pe umăr, și unsprr» 
zece perechi de piciorușe au stîrnit praful

Dar cum descoperim acest alter ego, in care 
ne revedem peste ani ? Cîteodatâ din întimplaiv. 
Insă foarte rar ; riști să aștepți toată viața, 
fără noroc. Normal este să cauți.

Sportul de performanță cere excepții șl aceste 
excepții se ascund. Diamantul nu strălucește de 
la început, șl nici na are fațete. înfășurat In 
ganga lui, pare o piatră ca toate celelalte. un 
bulgăre de pâmint care nu spune nimic ; mulți 
U dau deoparte, cu piciorul.

Foi mula pregătirii excepțiilor poate ti enun
țată : talent, caracter, metodă + mijloace de pre-

pmj

luptasem eu 
fusesem 

vin sa 
Care-nu

tineret
în-

străbătind cei unsprezece kilometri 
acasă

In 1967. ne întorceam din Olanda,
cîștigătpd ai Campionatului Mondial de 
Reporteri, cinematografie, flori. Sîntem ' 
că iitiediat trebuie să mergem : i o 
Ploua. Nu ne aștepta nici o mașină. Cu _ 
într-o mină, cu florile în alta, ne-am înghesuit 
de-a valma în troleibus : „Să nu întirziem" 1

Și aceste cîteva dușuri nu sînt nici unicele, nici 
cele mai „tari" recompense 1...

Atunci de ce continuăm mereu această muncă, 
această permanentă dăruire ?

Poate dintr-un sentiment romantic. Ca o mamă, 
cindva frumoasă, oare prin fiica ce-i seamănă 
își retrăiește tinerețea. Pasiunea întrecerii spor
tive, oprită în noi de vîrstă. este preluată, mul
tiplicată de cei pe care-i pregătim. Retrăim prm 
ei debutul, bucuriile șl necazurile, luptăm mal 
departe, prin ei, cu timpul, cu metrul, cu adver
sarul. Sîntem un fel de chibiți, cu buzunarul goi, 
retrăim în spatele jucătorului de pocăr o seară 
de emoții tari.

fericiți 
tineret, 

anunțați 
recepție, 
bagajele

gătjre și rezolvare a incidentelor ivite pe par
curs. Proporția elementelor respective nu poate 
fi insă dinainte stabilită, pentru că există ln 
ființele vii o lege a compensațiilor, potrivit că
reia ceea ce lipsește într-o parte este completat 
de surplusul apărut în partea cealaltă. Voleiba
listul Gheorghe Flșraru a compensat lipsa ca
lităților fizice printr-o voință extraordinară. Fot
balistul Sivori și-a suplinit stattira mică prin ta
lent mare șl... lipsa ciorapilor I

Fiecare caz în parte trebuie așadar urmărit 
cu multă atenție șl răbdare, pențru a prinde 
ebpa In care personalitatea șe va afirma, în 
perspectivă. Căutarea nu trăpuie să înceapă de la 
anumite idei, de la prejudecăți tipologice. Fie
care subiect prezintă o „dominantă" ce așteaptă 
să fie descoperită. Cfteva exemple din handba
lul feminin sînt caracteristice : Ana Stark — 
felinitate ; Mora Wind — inventivitate ; Miti 
Constantlnescu — forță ; Iuliana Neako — vi
talitate.; Frantzi Edeltraute — perseverență ; 
Tanța Nedef — perspicacitate ; Rodica Floroianu 
— viteză ; Gherlinde Oprea — inteligență : Nea- 
goie Lucreția — curaj.

Un profesor de muzică poate strica vocea unui 
' cinlăreț. Pare neverosimil să strici o voce, 

totuși... Lș fel în sport : poți strica un 
mărit" întrebuințînd dalta acolo unde se 
șlefuire migăloasă

Ana Stark a devenit maestră emerită 
mulți ani înainte de a primi recunoașterea ofi
cială, atunci cind și-a învins frica și timidita
tea răminind o zi întreagă la bazin pînă a în
văța! să înoate I

Iuliana Neako a ajuns la performanțe înalte, 
nu prin pregătirea din cantonamentul lotului, 
ci atunci cînd: după opt luni de suspendare, a 
înțeles că sportul de performanță se bazează 
pe disciplină și muncă.

Față de elementele care promit, am avut tot
deauna o exigență sporită. îmi sînt vii în me
morie lacrimile din ochii lui Floroianu, ștîrnlte 
la antrenament sau în timpul jocului de observa
țiile. mele. Sau mersul „piticului”, Lucreția Nea- 
goie, care i-a urmat în timp pe postul de pivot.

— Tot pe ’ ”
greșesc 1

— Nu. Tu 
Revenind 

poți șlefui 
scoți tot cu praf de diamant, 
„duritatea" ’ ‘ ” ' ' . .
lor pe care le-am pregătit. Greutatea nu constă 
insă nici în găsirea, nici în ' pregătirea elemen
telor de valoare, ci în apărarea lor de mediul 
ambiant. Primejdia se conturează din clipa cînd 
un element începe să se afirme, să promită. A- 
tuncl răsar „corbii" sub diferite aparențe : un
coleg care vrea „să 1 pregătească mai bine", o 
echipă care vrea „să-1. lanseze", un părinte pre- 
tinzînd că ,,pe copilul meu îl caută antrenori 
mai mari", prietenii care-1 afișează in localuri 
șau, cel măi grav dintre pericole, prima dragoste.

Atunci, ca plutașii de pe Bistrița la Toance, 
pui mîna pe cîrmă și. împotriva voinții lui, în
cerci să-l „treci dincolo". Dacă izbutești. se 
face „mare" — și cîteodatâ, te mai pomenește, 
„în debuturi". Dacă nu, îl întîlnești după o vre
me și atunci îți mărturisește că a greșit cînd 
nu te-a ascultat. însă tu, nu mai ai timp să-l 
asculți : acum „ești" în altul, cu care începi a 
celași drum.

Dumitru COLIBAȘI

mine mă certați ! Eu n-am voie să 

n ai voie să greșești : ești piea bună, 
la „diamant", este evident că nu-1 
cu pielea de căprioară. „Fața" i-o 

Sint convins că 
mea a contribuit la călirea elemente- 

le-am



Patru echipe luptă pentru primul loc 
la Balcaniada de baschet

GRECIA CANDIDEAZĂ
' în aparență totul s-a liniș
tit în activitatea fotbalistică 
internațională. Se cunosc cîș- 
tigătoarele. competițiilor euro
pene, a fost desemnată cam
pioana Europei și s-a încheiat 
turneul olimpic. Dar fotbalul, 
care stîrnește întotdeauna noi 
pasiuni, prin competițiile pe 
care le oferă, nu cunoaște a- 
calmia totală nici la sfîrșitul 
anului. începe o nouă ediție 
a cupelor rezervate echipelor 
de club, iar selecționatele na
ționale intră (dacă n-au fă
cut-o încă pînă acum) în fe
bra unei noi mari întreceri : 
preliminariile campionatului 
mondial, care vor definitiva 
finalistele pentru Mexic-1970.

Din punctul nostru de ve
dere, prezintă un interes ?.- 
parte evoluția formațiilor din 
grupa I. Ixi Basel, meciul din 
tre Elveția și Grecia nu a 
fost de loc o formalitate pen
tru gazde, așa cum se credea. 
Temperamentalii greci au 
opus o rezistență uimitoare și 
nu au cedat decit la limită 
(0—1), ceea ce i-a determinat 
pe gazetarii prezenți la acest 
joc să afirme că fotbaliștii 
eleni candidează la primul loc 
în grupă. înfringerea adminis
trata mai tîrziu Portugaliei 
(4—2) venea sa .confirme a- 
cest 
lor ? 
elan 
zică 
compensează și unele lacune 
de ordin tehnic sau tactic. 
Iată de ce, meciul pe care 
fotbaliștii noștri îl vor sus
ține cu echipa Greciei, la A- 
tena, trebuie privit cu toată 
seriozitatea.

lucru. Calitățile greci
ei viteză debordantă, un 
susținut de o condiție fi- 
ireproșabilă. Prin ele, ei

SURPRIZELE DE LA
STRASBOURG Șl BRUXELLES

In toamna acestui an au 
debutat în prelimnarii toate 

" formațiile europene. Nu ne 
vom ocupa de rezultatele nor
male, ci de cele care au pro
dus senzație la timpul lor. In 
fruntea marilor surprize ale 
anului se situează rezultatul 
partidei dintre Franța și Nor
vegia. Jucîrid pe teren pro
priu, la Strasbourg, francezii 
au suferit cea mai amară în- 
frîngere (0—1) din ultimii ani. 
Aceasta confirmă faptul că 
după C.M. din Anglia fotba
lul francez a intrat într-o pe
rioadă de criză care s-a accen
tuat treptat. A scăzut simți
tor potențialul formațiilor, de 
club (St. Etienne, . campioana 
țării, ca și celelalte echipe an
grenate in competițiile euro
pene au fost eliminate în pri
mele etape), s-au produs ne
înțelegeri in sinul federației, 
iar -relațiile club-federație sint 
ea și inexistente. Situația fot
balului francez a fost discu
tată chiar și în parlament, 
unde deputatul J. -Ph. Ven- 
droux a declarat -răspicat in 
concluziile sale că „orice masă

Intre mantinele
C.E. DE JUNIORI

MUNCHEN 28 (Agerpres). 
Partenkirchen,

Campionatul
(Urmare din pag. 1)

rotundă organizată de actu- unei formații tinere, dornice
alii conducători ai fotbalului de afirmare : Estudiantes la
fraheez este iluzorie și lip- Plata. Englezii au susținut
sită de sens” ! primul meci la Buenos Aires,

Dar nu numai echipa Fran- unde au cedat, ta limiiă:
ței a produs decepții în acest o—1. Cine și-ar fi putut în-
sfii-șit de an. Ce se poate ch'ipui că pe teren propriu
spune despre echipa tugoslă- engiezii riu vor cîștiga la două
viei, care în urmă cu Cîteva goluri diferență! Și. totuși,,
luni a avut o comportare sen- Argentinienii au deschis sco-

ces.e : Zambata

Doi dintre cei mai valoroși fotbaliști iugoslavi care au gustat 
din plin, in acest an, gloria clar și amărăciunea unor insuc- 

(stingă) ți Giaici
rul și au condus pînă în min. 
89, cînd ' gazdele au egalat! 
Și? astfel-, C.upa a rămas în 
Arperica de Sud, Cînd tinerii 
s’tudenți au sosit la Buenoș 
Aires cu marele trofeu, pe 
străzile capitalei Argentinei 
s-a dansat ca la un adevărat 
carnaval, iar jucătorii au fost 
literalmente acoperiți cu flori.

zațională in turneul final al 
campionatului european, și: 
care a fost apoi învinsă fără 
drept de apel la Bruxelles, 
de către Belgia ('3—0) ? Este 
foarte adevărat că la acest 
joc au existat circumstanțe 
plauzibile : echipa lui Mitici 
a jucat mai mult de o re
priză în 9 oameni, deoarece 
Trivici și Giaici au fost, eli
minați de pe teren ! Oricum, 
însă, ieșirea temporară din 
formă a iugoslavilor a fost 
confirmată și in partida cu 
Spania de la Belgrad, unde 
gazdele nu au reușit decît un 
scor alb cu formația Spaniei, 
care nici ea nu a strălucit în 
acest sezon. Practic, după cele 
trei puncte pierdute, iugo
slavii nu mai au șanse să se 
califice in turneu) final al

M. Interesant este, însă, un 
alt fapt,' care denotă o deo
sebita principialitate și exi
gență față de actele nespor
tive comise de jucătorii iu
goslavi : UEFA a sancționat 
abaterile unor jucători în 
frunte cu Trivici și Giaici. 
dar federația iugoslavă nu 
s-a mulțumit cu atît. A apli
cat. alte pedepse cu mult mai 
mari (printre care și amenzi 
substanțiale in bani) acelora 
care s-au abătut de la nor
mele disciplinei sportive.

Manchester United, care 
triumfat in competiția s 
prenlâ după finala cu Ben
fica. s-a înscris pe o curbă 
descendentă. Nici nu este de 
mirare. Obositorul campionat 
al Angliei, in care formaț a 
lui Bobby a jucat rolul de 
vioara întîia (a fost întrecută 
la potou de Manchester Ci’y) 
a avut urmări. De altfel și- 
în turneul final din Italia, ju
cătorii de la Manchester n-au 
mai dat randamentul scon
tat. Apoi, regresul a continua’., 
în actualul campionat, băieții 
lui Busby nu și-au găsit ca
dența. Oboseala își spune eu- 
vintul...

Finala „Cuipei Interconti
nentale” a opus deci un Man
chester United hărțuit și obo
sit după lupte extrem de dure 

de 
nu 
trenorului Z. Csaka și, în plus, 
i-a răspuns și obraznic. Sancți
unea a venit mai repede" (deci 
cu atit mai util) decit se aștep
ta Paraschiv, trimis imediat la 
cabină să se echipeze, deși jo
cul nu era decît la jumătatea 
lui. Al doilea lucru : orele de 
începere a jocurilor. Mereu 
nu sint respectate și mereu 
spectatorii sînt obligați să ple
ce seară tirziu de pe patinoar. 
De ce oare nu se poate începe 
jocul din deschidere ța ora 16 
și de ce oare un meci durează 
mai mult de 2 oro? Puțin mai 
muit respect pentru timpul 
spectatorilor se impune I

DESEMNAREA CELUI MAI

Ca și în alți ani, redac
ția ziarului Elore acordă 
o frumoasă cupă celui mai 
bun jucător de hochei al 
anului 1968. în vederea a- 
legerii sportivului ce 
primi trofeul, amatorii de 
hochei precum și toți cei-' 
lalți iubitori ai sportului 
din țara noastră sint in
vitați să-și exprime păre
rile indicind, in ordinea 
preferințelor, pe .cei mai 
buni cinci jucători.

Scrisorile respective vor 
fi trimise pe adresa redac 
ției ziarului „ELORE" 
Piața Scînteii nr. 1 Bucu 
rești.

DIN NOU
SPRE AMERICA DE SUD

America latină, 
campioni ai lumii au 
o victorie la limită 
89, dar în asemenea 
nu rezultatul stă pe

în ultimele luni ale acestui 
agitat an fotbalistic au fost 
consemnate încă două event--' 
mente importante. Meciul 
Brazilia — Selecționata lumii 
și turneele unor echipe euro
pene' în

Foștii' 
obținut 
în min. 
întîlniri 
primul plan, ci jocul în sire. 
Or, fotbalul și-a etalat, cu 
acest prilej, toate frumusețile 
sale.

Ultimele zile ale lui decem
brie au găsit, din nou. citeva 
echipe naționale Și de club 
din Europa in turneu în A- 
merica de Sud. Examenul pri
lejuit de aceste confruntări 
este pozitiv pentru echipele 
europene. Selecționata R.F. a 
Germaniei, de exemplu, a ter
minat la egalitate cu Brazilia 
(2—2) și tot cu un rezultat 
nedecis s-a încheiat partida 
dintre Brazilia și Iugoslavia 
(1—1). Deși Helmut Schon și 
Franz Beckenbauer au dema- 
rat că numai o echipă sud- 
americană va cuceri titlul su
prem în 1970, rezultatele a- 
mîntite nu lasă să se des
prindă încă cu certitudine o 
asemenea concluzie. Dai* * pînă 
la C.M. din Mexic mai este 
suficient timp- pentru crista
lizarea unor valori aflate deo
camdată în stadiul prelimina
riilor. Atît sud-americanii, eit 
și europenii (și cine știe ce 
outsideri vor mai apare?) au 
destulă vreme să-și pună echi
pele la punct). Contactele din
tre fotbaliștii celor două con
tinente constituie un intere
sant prolog la marea întrecere 
din Mexic, unde, fără îndo
ială, formațiile sud-âmerieane 
vor căuta să-și ia revanșa 
după eșecul suferit în An
glia. Anul premergător cam
pionatelor mondiale va fi — 
se pare— cel puțin tot atît 
de bogat (în evenimente și 
poate, în surprize) ca și cel 
care a trecut.

' ' La Garmisch
în cadrul campionatului eu
ropean de hochei pe gheață 
rezervat echipelor de juniori, 
reprezentativa Suediei a ob
ținut o victorie la scor în 
fața selecționatei Poloniei pe 
care a învins-o cu 15—1 
(5—0, 4—0, 6—1). Intr-un alt 
meci, echipa R. F. a Germa
niei a ciștigat cu scorul de 
7—4 în fața formației Fin
landei.

★
O selecționată de tineret la 

hochei pe gheață a Cehoslo
vaciei, care se află în turneu 
în Elveția, a jucat la Ambri 
cu o reprezentativă locală pe 
care a întrecut-o cu 5—2 
(3—0, 1—1, 1—1).

vește manifestările vocale (și 
nu numai vocale !). acordînd, 
deci, mai mult respect hoche- 
iștilor care iși dispută întiieta- 

- tea pe gheață.
Lăsînd la o parte discuțiile pe. 

marginea jocurilor de azi, să

REZULTATE TEHNICE: 
STEAUA-PETROL G. 15-2 I 
(7-1,6-1, 2-0). Au marcat: 
Calamar (6), Varga (2),Fo- 
dorea (2), Iordan (2), Ște- 
fanov, Bucur, Iordan pen
tru Steaua, Paraschiv și Ni- 
colae pentru Petrol Geo
logie. Au arbitrat: N. Tur- 
ceanu si N. Marin. DINA
MO-AGRONOMI A CLUJ 
12-1 (5-0, 4-1. 3-0). Au
marcat: Pană (3), Moiș (3), 
Ștefan (3), Pop, Huțan, 
Bașa pentru Dinamo și 
Trăușan pentru Agrono
mia, Au arbitrat: M. Hu- 
șanu și Gh. Tasnadi.

PROGRAMUL DE AZI : 
ora 16: AVÎNTUL M. 
CIUC — AGRONOMIA 
CLUJ: ora 18,15: STEAUA- 
DINAMO.

consemnăm două lucruri legate 
de partidele de ieri. Primul 
dintre ele, deși nu s-a petrecut 
pe gheață, rămîne totuși impor
tant prin implicațiile lui. 

. Scriam, deunăzi, că avem im
presia că în echipa Steaua au 
început să se manifeste tendin
țe de îngîmfare premature la 
unii dintre tinerii jucători. Și 
lucrurile stau, într-adevăr, așa. 
Ieri, jucătorul Paraschiv (pro
movat anul acesta din echipa

Ion OCHSENFELD

de hochei

G. RU5SU-ȘIRIANU

BUN HdCHEIST

AL ANULUI 1968

va

juniori cu reale perspective) 
a respectat indicațiile an-

au a- 
ăuto- 
cărărl

n-au putut fi 
dacă piloții 
doi sau trei, 
— mecanici,

EROII AU OBOSIT

1IJRNUJL [II TENIS
nu a fâcut să disparăII DE H CALCUTTA

gheața aces-

23 ani, cu- 
Beckenbauer

clasa „monotip" disputat pe 
lac.

SAPT AMINA IN
Frigul iernii 1
velele de pe incintălorul lac Razliv 

din apropierea Leningradului. Firește nu-i 
vorba de un concurs de iote ci de buiere 
de 
tui

In tradiționalul concurs de slalom 
(uriaș și special) care a avut loc la 

Contaminez, printre protagoniștii întrecerii 
s-a numărat francezul Alain Penz, (locul II 
în clasamentul general, al 2-lea la special și 
al 3-lea la uriaș).

Deși in vîrstă de numai
. nosculul fotbalist Frahz

a și realizat... o tripletă de băieți: Michael 
de 4 ani, Thomas de doi ani și mezinul, 
care are doar citeva zile. Rămîne de văzut 
dacă toți vor deveni, fotbaliști.

A| Revenindu-și rapid . in , formă, după 
‘-fi pauza impusă de un accident, Clark 
Graebner a adus un punct prețios echipei 
S.U.A. in finala Cupei Davis disputată zi
lele trecute la Adelaida. Iată-l în acțiune 
in timpul meciului, cu australianul Bowreu.

Tradiționalul concurs 
de sărituri cu schiuri- 
le, desfășurat la Saint 
Moritz, a fost ciștigat 
de austriacul Sepp Lich- 
tenegger care a totalizat 
218,3 p (săriturile sale au 
măsurat 82,5 și respectiv 
85 m). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Josef 
Zehnder (Elveția) — 218.1 
și Rudolf Doubek (Ceho
slovacia) — 213.7.
■

LA ATENA, peste 40 000 
de spectatori au urmărit 
meciul internațional de 
fotbal dintre echipele O- 
limpiakos Pireu și Stea
ua Roșie Belgrad. Jocul 
s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 0—0.

șanse a-
,1a cuce- 
în aceste 

disputate întreceri balcanice de
baschet. într-adevăr, Bulgaria 
a dispus de Iugoslavia cu 
101—92 (52—52), la capătul celei

repeta

Meticulozitatea medl-nicilor de la Porsche 
canguri

cite\-a amănunte

probe.
amenajările 

rigoare. Ele 
nu numai

întii,
interesul suscitat șt des- 

Marile firme

anunțat — raliul 
la fiecare patru

IZMIR, 28 (prin telefon): — 
Rezultatul, ultimului meci de 
vineri seara a făcut ca nu mai 
puțin de patru echipe să con
cureze acum cu
proximativ egale 
rirea locului I

0 ODISEE PE PATRU ROȚI (I)
Prolog la „maratonul secolului 98 de echipaje și... 1700 însoțitori - Amenajări speciale

Traseu cvasi-misterios

mers pînă la amenajarea acestor plase anti- 
pe mașina pilotată de echipajul polonez Sobieslaw Zasada — Marele Wachowski 
în limbajul curent ca 
a unei probe de re- 
impinsă deseori pînă 

numele localității

Intrat 
definiție 
zistență 
la limită,
Maraton a căpătat, în exprima
rea factorilor timp sau spațiu 
pe care-i rezumă, limite foarte 
elastice. Epopeea automobilistică 
a anului a dus ac.este limite 
pînă la 16 000 de kilometri. în
tr-adevăr „maratonul” Londra- 
Sydney este, poate, cel mai bo
gat in semnificații și consecințe 
dintre testele la care au fost 
supuși vreodată bolizii și pilo
ții ce i-au condus de-a lungul 
și de-a latul a trei continente.

Nenumărate, uneori amuzan
te. dar cel mai adesea dramati
ce au fost peripețiile numeroa
se care au punctat straniul, de- 

ÎN CADRUL TURNEU
LUI internațional de bas
chet masculin, organizat 
în orașul Liege de clu
bul Standard din . locali
tate, echipa americană 
„Gileote all Stars" a în
trecut cu 85—83 (43—37) 
formația cehoslovacă 
Spartak Brno.
■
IN SEMIFINALELE pro
bei masculine ale turneu
lui internațional de tenis 
de la Miami Beach (Flo
rida) se ,vor înțîlni Char
les Owens (S.U.A.) cu 
Dick Stockton (S.U.A.) și 
Patrice Dominguez (Fran
ța) cu Paul Gerkin 
(SUA). în sferturile de

telex radio 
telefon

finală s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Do- 
minguez-Doerner (Austra
lia) 9—7, 6—1 ; Owens- 
Robbins (S.U.A.) 6-3,
2—6, 6—3 ; Stockton-H're- 
bek (Cehoslovacia) 7—5, 
6—3 ; Gerkin-Hemmes (O- 
landa) 6—4, 4—6, 6—1.

CU PRILEJUL unui 
concurs de natație care a 
avut loc la Sydney, tî- 
năra înotătoare austra
liană Karen Moi-as a sta
bilit un nou record al 
țării sale în proba de 
1 500 m liber cu perfor
manța de 18’00”. Rezul
tatul înregistrat de Ka
ren Moras reprezintă a 
treia performanță mon
dial a probei după 17:31,2 
(Debbie Meyer) și 17:53,6 
(Victoria King).

9
LA FUSSEN, in meci a- 
mical : selecționata de ju
niori a R.F. a Germaniei 
— Spartak Hradec Kra- 
love 3—3 (1—2, 2—0, 0—1).

mai frumoase partide văzute 
aici. De nerecunoșcut, bascliet- 
baliștii bulgari au. luptat cu o 
dirzenie extraordinară și, spri
jiniți de un excelent procentaj 
în aruncările din acțiune (78 Ia 
sută !), au obținut o victorie 
prețioasă. Așadar, ultima zi va 
decide, intrucit în meciul care 
se dispută sîmbătă la oră trans
misiei, Iugoslavia conduce au- 

monicul, prestigiosul parcurs 
Londra-Sydney. Straniu — pen
tru că îndepărtatele metropole 
puteau fi unite și pe un traseu 
mai omenesc, mai puțin ocolit 
și voit dificil. Demonic — pen
tru că a cuprins mari porțiuni 
reunind tot ce poate constitui 
un coșmar automobilistic. Pres
tigios — pentru că alinierea la 
start (ca să nu mai vorbim de 
terminarea probei) constituia în 
egală măsură un. act de curaj 
și o performanță. Dar, de fapt, 
ne propunem să vă redăm, in
tr-uri serial, momentele cele 
mai interesante ale acestui de
but automobilistic pentru că — 
așa cum am 
se va 
ani.

Mai 
despre 
pre participare, 
constructoare au sesizat de în
dată prilejul de a-și dovedi for
ța. Prestigiul giganților auto
mobilului era in joc și absența 
de la start a echipelor de u- 

cu pretenții putea pro- 
reacții negative în rin- 
clientelei. Și-atunci, ba- 

efec- 
țch- 
con- 
che- 
unei 
par- 

mi au început să curgă, 
tiv, in valuri : asistența 
nică costa enorm, dar ea 
stituia, mai mult ca sigur, 
ia" succesului. în condițiile 
curse pe etape atit de rapid 
curse (mediile impuse depășeau 
de obicei 100 km oră !), în re
giuni greu accesibile și cu mulți 
kilometri de drum mizerabil 
(deseori de-a dreptul ipotetic), 
aveau să apară urgente nece
sități de înlocuirea oricărei pie
se din componența unui auto
mobil. Partanții fiind 98 la nu
măr. flota a«’rianâ de însoțire 
a angrenat zeci de avioane și 
de elicoptere (camioanele dise
minate pe parcurs 
numărate...). Iar 
formau echipe de 
însoțitorii cursei 
tehnicieni, administratori.

toritar în ultimele minute ale 
partidei cu Grecia, ceea ce face 
ca Iugoslavia, România, Bulga
ria și Turcia să aibe șanse la 
primul loc. Duminică se dispută 
meciurile Bulgaria — România 
și Turcia — Iugoslavia, primul 
dintre ele fiind însă, de fapt, 
capul de afiș al ultimei zile din 
întrecerile balcanice pe 1968, 

dici, ziariști etc — erau peste 
1700 !

Ofensiva marilor firme a ți
nut cont de toate. Ford și 
B.M.C. au arătat din prima cli
pă că se angajează total în dis
pută, iar mărcile medii și mici 
n-au ezitat nici ele să-și joace' 
șansa. S-au aliniat deci la start 
multe mașini Ford-Cortina,. Fal
con. 20 MRS (fostul Taunus), 
contra produselor B.M.C. — în 
general 1 800 MK 2, vehicul care 
impresionase în celebrul raliu 
african Safari. Nu s-au sfiit să 
li se alăture și mașini Citroen 
(DS 21), Simca (micuța 1 100, 
echipată pentru circumstanță 
cu motorul cupeului 1 200 S), 
Renault 16 (particulare), robus
tele suedeze Volvo, australîe- 
nele Holden (filială Ge'nerăl 
Motors...), miraculoasele prin 
economicitate DAF olandeze, ba 
chiar — surpriză — legendarele 
Porsche, în principiu abstinen
te de la asemenea

Echipamentul și 
speciale erau de 
au atins insolitul 
sub capote, ci și la suprafață. 
Au debutat, cu acest prilej, 
barele de protecție antican- 
guri (.’), completatec la Porsche 
cu plase metalice, precauție 
dovedită foarte utilă. Au ră
sunat în premieră și claxoane 
cu forțe și tonalități neniaia.'., 
zile, capabile să convingă - 
milele clin Afganistan și tn.,... Ii
le de canguri din Australia "4ă 
acorde prioritate mașinilor. Au 
strălucit orbitor faruri (in u- 
nele cazuri 18 pe o mașină !) 
pentru orice fel de ceață, nori 
de praf sau beznă. Suspense's 
au fost intens solicitate și de 
rezervoare suplimentare pen
tru apă, combustibil și lubri- 
fianți care puteau stimj prin 
capacitate invidia cdrfibiilor 

deșertului. Se pare, chiar, că 
amenajarea scaunelor pentru 
dormit în ruta a împrumutat 
ceva din experiența cosmonau- 
ților : concurenții aveau să-și 
drămuiască fiecare minut de 
dormit ca rezervele de, apă din- 
tr-un deșert.

Nume de prestigiu n-au lip
sit de la start : R. Clarck. O. 
Andersson, Soderson, Palm, 
Jackson, Chambers, Nick Brit
tain, Glemser, Staepelaere. Bur
ghardt. Makinen, Aaltonen. Hbp- 
kirk, Fall, ‘Green, Bianchi, O- 
gier, Meyre, Terramorsi, Syd a, 
Zasada, Hunter, Slotemaker, 
Van Lennep și alți protagoniști 
ai raliurilor dificile.

Cele 98 de automobile 
vut de străbătut șosele, 
străzi, drumuri rurale, 
sau chiar cîmpii cu ruta mar
cată de simple urme din An
glia, Franța. Elveția, Italia. Iu
goslavia, Bulgaria, Turcia, Iran. 
Afganistan, Pakistan, India și 
Australia. De-a lungul a 10 000 
de mile trebuia satisfăcut orgo- 

crescînd al zeului modern 
patru roți și al sacerdoți-

în semifinalele probei de 
simplu feminin ale turneului 
de tenis de la Calcutta. Niru- 
pama Vasant (India) a dispus 
de Iudit Dibar (România) cu 
6—2, 6—4. în semifinale la sim
plu masculin, Bill Tym (S.U.A.) 
a învins pe Lall (India) cu 6-4, 
6—4, 3—6, 6—1 și va întîlni, în 
finală pe Mukerjea (India).

Continuîndu-și tur
neul in Franța, for
mația bucureșteană 
de rugby Steaua a ju
cat la Revel cu. o se
lecționată locală. 
Sportivii români au 
repurtat o categorică 
victorie, cu scorul de 
24—0 (5—0). Punctele 
au fost realizate de 
Mateescu, R. lonescu 
(cîte o încercare), 
Băltărețu (2 încer
cări), Durbac (3 tran
sformări și o lovitură 
de pedeapsă) și Giu- 
giuc (drop-goal).


