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Campionatul de hochei MARIA ALEXANDRU Șl ADALBERT RETHI-

Astăzi, Steaua — Dinamo, un joc în care

prestigiul și ambițiile reprezintă singura miză
POIANA BRAȘOV, 22 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Placiditatea acestui final al 
campionatului de hochei, în care 
zarurile au fost de mult arun
cate, a fost oarecum tulburată 
sîmbătă, cind formația Petrol- 
Geologie, iremediabil condamnată 
la retrogradare și care — deci — 
nu mai are nimic de pierdut sau 
de cîștigat, a ținut să demon
streze în fața dinamoviștilor că 
știe, de fapt, mai mult decît a 
arătat-o pînă acum, făcînd o 
partidă curajoasă, agreabilă, în 
care a și dominat. Dinamo a 
cîștigat cu 9—3 (3—0, 4—2, 2—1), 
impunîndu-se prin experiență și 
reușind să fructifice un procent 
mult mai mare de ocazii decît 
adversarii săi. Au punctat: Texe 
(3), Pop (2), Ciobotaru, Mihăi- 
lescu, Bașa, Făgăraș, pentru în
vingători, respectiv Medișanu, 
Tăbăcaru și T. Viorel.

Cel de-al doilea meci, în 
schimb, Steaua — Agronomia 
Cluj, a fost în totalitate la dis
creția steliștilor care au învins 
cu numai... 12-0 (6-0, 5-0, 1-0) 
pentru simplul motiv că în re
priza a 3-a. și-au menajat for-

țele în vederea partidei de du
minică cu Dinamo, care, chiar 
dacă nu mai poate schimba 
soarta primului loc, constituie 
pentru ei o chestiune de presti
giu și de orgoliu. Autorii golu
rilor : G. Szabo (3), Calamar 
(3), Bucur (2), Varga (2), Fodo- 
rea, Iordan.

în felul acesta clasamentul 
este acum următorul: 1. Stea-

ua 36 p, 2. Dinamo 31 p, 3. A- 
vintul Miercurea Cine 16 p, 4. 
Agronomia Cluj 9 p. 
Geologie 4 p.

Duminică se joacă 
Avintul — Agronomia
— Dinamo, iar de miercuri seva 
desfășura returul ultimei man
șe a întrecerii.

5. Petrol-

partidele 
și Steaua

Tr. IOANIȚESCU

xz

AZI, ÎN DIVIZIA NAȚIONALA A DE FOTBAL9
Azi se desfășoară etapa a 

treia a returului (a 18-a din 
campionat), care programează 
următoarele partide :

ORADEA : Crișul—Universi
tatea Craiova

TG. MUREȘ: A^JL—Rapid

CAMPION! DE TENIS DE MASA
întrecerile celor mai buni 

jucători de tenis de masă de 
la noi s-au încheiat fără a 
aduce răsturnări substanțiale 
în ierarhia valorilor autohto
ne. Cu excepția noilor cam
pioni de dublu bărbați (Do
boși — Dumitriu), celelalte 
titluri republicane au revenit, 
în general, competitorilor cu 
șanse principale. Asaltul re
prezentanților generației mai 
tinere s-a soldat cu anumite 
reușite parțiale, dar ele nu au 
putut fi finalizate. Comporta
rea ce ansamblu a juniorilor

și unele rezultate înregistrate 
de ei în compania jucătorilor 
seniori înseamnă totuși un 
punct cîștigat pe calea lor de 
afirmare.

Referindu-ne la . protago-
3*niști, vom menționa ci 

ria Alexandru s-a impus cu 
autoritate. ' 
bert Rethi
consacra;:, 
demonstra»

in timp
că. fără o pregătire corespun
zătoare. s-a arătat încă de
parte de evoluțiile lui care

tă.

!a fel ca ». Adal- 
. Dfctre cedam 
Tîberiu Covaci a 
o fermă Constan
ce Daria Giurgru-

Al ȚĂRII

ÎN BUCUREȘTI : Progresul- 
Vaganul Arad — stadionul Re
publicii, ora 11 și Dinamo Bucu
rești—F. C. Argeș — etalo
nul Dinamo, ara 16.

PETROȘENI: Jiul— DXamo
Bacău

PLOIEȘT11 Fetoi-i—Farul
CLUJ : Universitatea—Poli

tehnica Iași

ARAD : U.T.A.—Steaua

DOUĂ PARTIDE DE SLABĂ CALITATE, LA VOLEI Adalbert Hethl Maria A.’ezand«-j

l-au înscris printre cei mai 
buni jucători continentali și 
chiar din lume.

Revenind la partidele des
fășurate în ultima zi a cam
pionatelor, vom sublinia întîl
nirea viu disputată dintre Co
vaci și Giurgiucă din semifi
nala probei de simplu mascu
lin. Giurgiucă a beneficiat de 
două meciboluri în setul cinci: 
20—18, dar el n-a putut ter
mina victories, pe de o parte 
din cauza 
țineri în 
iar pe de 
siguranței 
a acționat adversarul său în 
ultimele schimburi de mingi, 
în rest, rezultate normale și 
scorurile consemnate ne scu
tesc de alte

C.

unei prea mari re- 
loviturile decisive, 
altă parte, datorită 
și calmului cu care

comentarii.
COMARNISCHI

i 
simplu

Rethi 
Doboși 

(C-SJ4. Cluj) 3—0 (19, 20, 11), 
Covaci (Voința Arad) — Giur
giucă (CS.M. Cluj) 
18, 13. —15, 20). 
simplu bărbați : 
Rehti — Tîberiu 
Covaci 3—0 (15, 
11, 15), simplu fe
mei : Maria Ale
xandru (Progre
sul București) — 
Garmen Crișan

Rezultate 
bărbați, 
(Voința Arad)

tehnice, 
semifinale:

1—2 (—14, 
FINALE: 
Adalbert

l
I

Foto : B, VASILB

Blocajul defectuos al Pro
gresului. nu poate opri a- 
tacul stelist

I
AZI ÎN SALA FLOREASCA, DE LA ORA 17,30 |

România—Ungaria în „Liga Europeană"
de tenis de masă

I
I
I

Ieri, in sala din. str. dr. Stai- 
eovici, STEAUA a câștigat cu 
3—0 (8, 10, 3) în partida sus
ținută în compania formați?! 
PROGRESUL. Prezența cam
pioanei părea aprioric vorbind
să confere jocului o notă de in
teres, deși discrepanța valori
că era evidentă. Dar, a fost o 
partidă care s-a desfășurat ca 
Un „joc-școală“ în cadrul că
ruia trepuia prezentat capito
lul..... erori" din manualul jo
cului. Cei 12 jucători (de fapt 
ceva mai mulți, dacă punem 
la socoteală și schimbările),

au demonstrat puținilor spec
tatori cum nu trebuie jucat 
volei. A cîștigat formația care 
a greșit mai puțin. Diferența 
de puncte nereprezentînd alt
ceva decît diferența... de gre
șeli, (Em.F.),

în sala Giulești, echipa RA
PID a dispus de PETROLUL 
cu 3—0 (4, 6, 5), în urma unui 
joc în care, deși nu a strălu
cit, a cîștigat detașat datorită 
formei slabe a formației plo- 
ieștene. (V. SANDULESCU- 
coresp.)

Selecționata mixtă de te
nis de masă a României 
susține, astăzi, o nouă par
tidă oficială, în cadrul ce
lei de a doua ediții a „Li
gii Europene1'. De data 
aceasta, echipa noastră va 
întâlni, în sala Floreasca (cu 
începere de la ora 17,30), 
formația Ungariei. Oaspeții 
au sosit sîmbătă la prinz în 
București, în următoarea 
garnitură : Beatrix Kishazi, 
Ianoș Borzsei — finalistul 
campionatelor europene de 
la Lyon (1968) și Tibor 
Klampar — campionul de 
seniori și juniori al țării

sale. In legătură cu parti
da de azi, antrenorul prin
cipal al reprezentativei ma
ghiare, Barna Popnocsi, 
ne-a făcut următoarea de
clarație, la sosirea pe aero
portul 
tept la 
factură 
los. La
am procedat la o întine
rire a lotului. Cred că în
trecerile vor fi folositoare 
atit jucătorilor noștri, cît 
și celor români, acum, îna
intea campionatelor mon
diale de la Miinchen. Deo-

Băneasa : „Mă aș- 
un meci de o bună 
tehnică, spectacu- 

fel ca și dv., și noi

camdată nu pot spune decit 
că doresc să cîștigăm”.

La rîndul ei, Ella Con- 
stantinescu, antrenorul fe
deral român, consideră că 
întîlnirile dintre jucătorii 
oaspeți și cei ai țării gazdă 
Vor da loc la o serie de 
dispute echilibrate, care se 
vor încheia cu scoruri 
strînse. „Cît privește un 
pronostic, mai bine să aș
teptăm evoluțiile de dumi
nică ale celor două repre
zentative. Trio-ul român 
este alcătuit din Maria Ale
xandru, Șerban Doboși și 
Silviu Dumitriu".

I
I

kseară, în meciul de box de la Sibiu

ROMANIA - BULGARIA 9-2%
® Cuțov nu se dezminte I
SIBIU, 22 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru). 2 000 de spec
tatori au ovaționat aseară re
prezentativa de box a României 
care, după cum se știe, a evo
luat pentru prima oară în acest 
oraș. Boxerii noștri au învins 
selecționata Bulgariei cu scorul 
de 9—2, victorie care, firește, ne 
bucură. Cînd ne gîndim însă că 
doi dintre componenții de bază 
ai echipei (C. Ciucă și N. Gîju) 
au coborît treptele ringului în
vinși. bucuria succesului repur
tat de tricolorii noștri se um
brește.

Ciucă a început foarte bine 
disputa cu Milev, căruia i-a pla
sat serii clare de lovituri la 
față și plex. însă, spre surprin
derea tuturor, boxerul nostru a 
cedat pasul în reprizele a 2-a și 
a 3-a, dîndu-i posibilitatea lui 
Milev să iasă la atac și să punc-

AU FOST DESEMNAȚI

Aseară, la Brașov, Bacău, 
Galați, Craiova, Cluj și Timi
șoara s-au dișputat finalele zo
nelor campionatului . național 
de box. Trimișii noștri speciali 
Eustațiu Mărgărit, Pompiliu 
Vintilă, Paul lovan, Ovidiu 
Ioani țoala și Gh. Iliuță, îm
preună cu corespondentul nos
tru T. Siriopol, ne-au trans
mis rezultatele galelor finale 
și au promis cititorilor ziaru
lui că vor reveni în numărul 
de Juni cu amănunte de la 
această atît de disputată în
trecere pugilistică.

BACÂU, 22 (prin 
Semimuscă : Stănescu 
b.p. Dîrzei (Buzău) ;
Găureanu (Pitești) b.p. Cer- 
chean (Constanța) ; cocoș : Po- 
metcu (București) b.ab. II So- 
soiu (Constanța); pană : Ili
escu (Constanța) b.p. Mageri 
(București); semiușoară : Pă- 
pălău (București) b.ab. II N. 
M:rcea (Bacău) ; ușoară : Pă- 
trățeanu (Or. Gh. Gheorghiu- 
Dej) b.p. Voicu (Constanța); 
semimijlocie : Filip (Constan
ța; b.p. Sovescu (Galați) ; mij
locie mică : Călin (Iași) b.ab. 
I. Madoto (Săvinești); mijlo
cie : Drăgan (București) b.p. 
Jovu (Săvinești); semigrea i

Continuare in pag. a 4-a)

• Ciucă și Gîju 
teze foarte mult. In 
min. de luptă, Ciucă 
deseori, însă n-a lovit decit 
foarte puțin. în aceste condiții, 
el a pierdut partida.

După părerea noastră, lui N. 
Gîju trebuia să i se acorde de
cizia la un punct diferență. El 
a fost superior de puțin lui Sa- 
vov, dar uneori a recepționat 
lovituri pe care cu o mai bună 
condiție fizică le-ar fi putut 
evita.

Semiușorul bulgar Vladimirov 
a trecut prin multe clipe grele 
în meciul cu C. Cuțov. Aseară, 
antrenorul bulgar Andreev n-a 
mai avut altă soluție decit să 
ceară abandonul elevului său. in 
repriza a Il-a. Dramatic, de la 
primul gong, meciul dintre Sil- 
berman și Kiriakov. S-au 
schimbat lovituri dure. Kiria
kov a fost numărat în repriza a 
IlI-a de arbitrul Ganev, apoi 
directorul de luptă a oprit me
ciul cerînd abandonul compa
triotului său. Celelalte rezultate: 
M. Aurel (R) b.p. Gadjev 
(B) ; C. Buzuliuc (R) b. ab. II 
Stefanov (B) ; I. Dinu (R) b.p. 
Ignatov (B); I. Covaci (R) b. ab. 
III Trenev (B) ; H. Stumpf (R) 
b.p. Semionov (B) ; I. Monea 
(R) b.p. Stankov (B) ; I. Alexe 
(R) b.p. Pandov (B).

învinși...
ultimele 6 
a eschivat

R. CALARAȘANU

telefon). 
(Pitești) 
muscă :

sportul MAGAZIN în pap. 2-3

(C.S.M. Cluj) 3—0 (9, 14, 9), 
dublu femei: Maria Alexan
dru, Magdalena Lesaj (Pro
gresul București, Voința A- 
rad) — Maria Corodi, Carmen 
Crișan (Rapid Brașov, C.S.M. 
Cluj) 3—0 (8, 12, 11), dublu 
bărbați: Șerban Doboși, Sil
viu Dumitriu (C.S.M. Cluj, 
Politehnica București) — Ser
giu Luchian, Marius Bodea 
(Progresul Buoureșți) 3—0 
(9, 16, 10), dublu mixt I Car
men Crișan, Dorin Giurgiucă 
(C.S.M. Cluj) — Maria Ale
xandru, Șerban Doboși (Pro
gresul București, C.S.M. Cluj) 
3—2 (13, —14, 18, —11, 13).

în concursul de verificare 
și selecție pentru juniori, cla
samentele sînt următoarele: 
băieți: 1. Doboși, 2. N. Ste- 
lian, 3. Bozga, 4. Macovei, 5. 
Gh. Teodor, 6. Ovanez, 7. 
Naftali, 8. Arjoca, 9. Dogarii, 
10. Bîldea, 11. Colțescu, 12. 
Bobocică, 13. Domnaru ș fete: 
1. Crișan, 2. Hariga, 3. To- 
mescu, 4. Alexandrescu, 5, 
Căruceru, 6. Spiridon. 7. Toth- 
faluși, 8. Lunțeanu. 9. Coman, 
10. Stoian, 11. Bereckmeri, 12. 
M. Badea.

xcluderea Republicii Sud-Afri
cane de la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice a fost o 

simț, pe 
conserva- 

împiedica, 
pentru ex- 
pentru tî- 

i ar fi me-

Ce face ILEANA SILAI ? Care sînt gîndurile, 
dorințele, preocupările și proiectele marii noas
tre atlete acum, la început de sezon ?

Puteti afla toate acestea citind în pagina a 
3-a interviul intim acordat „SPORTULUI”

I_____________________

!!

NOTE DE DRUM

MAMUTUL“ DE 14 PTANICA
• Ing. L. GORISEK

de 200 de metri
,,Sint posibile sărituri

cu schiurile!“

I

In colțul cel mai nord-ves- 
tic al Sloveniei, intr-un 
culoar îngust dintre fron

tierele Iugoslaviei cu Italia și 
Austria, la vreo 100 de kilo
metri de Ljubljana și la 1000 de 
metri altitudine, se află PLA- 
NICA. mică localitate montană 
care și-a cucerit o mare celebri
tate datorită trambulinelor de 
sărituri cu schiurile amenajate 
aici.

Așezată într-una din ..căldă
rile” Alpilor Julieni, străjuită 
de piscuri semețe, totdeauna 
pudrate, Planica ne-a întimpi- 
nat zimbitoare, însorită, dar cu 
o respirație rece, de iarnă. Șo
seaua asfaltată urcă chiar pină 
la platou, de unde, pe versantul 
apusean al unui munte, se des
fășoară, în fața o- 
chilor, panorama 
fascinantă a tram
bulinelor. Sînt pa
tru la număr, fie
care avînd un rol 
bine determinat și 
o istorie aparte. 
Una „pitică”, de 
35 de metri, rezer
vată celor care a- 
bia deprind viciul 
dulce al zborului 
pe schiuri, alături 
o alta, oficială, 
permițind sărituri

clasice, pînă la 80 metri, pe 
care se desfășoară concursurile 
obișnuite, în stingă — a treia, 
uriașă, îngăduind performanțele 
de peste 100 ds metri și, în 
sfirșit, ultima, trambulina „Ma
mut”, construită în acest an, și 
pe care vor fi spulberate, pro
babil, toate recordurile de dis
tanță în materie.

Privind-o de jos, din față, 
spectacolul este de-a dreptul 
înfricoșător. Sus. undeva la înăl
țimea norilor, începe panglica 
pistei de elan, apoi pragul de 
desprindere, aparent minuscul, 
și — in sfirșit — pirtla de ateri
zare. care se lărgește treptat,

Valeriu CHIOSE
Continuări tn pag. a l-a)

istincții sportive acordate boberilor
• /. Panfuru (Clubul

maestru emerit al

9 N. Neagoe (Clubul

sportiv Sinaia)

sportului

sportiv Sinaia)

maestru al sportului
a avutLa sediul C.N.E.F.S. 

loc ieri la amiază festivitatea 
de decernare a unor distincții 
sportive acordate boberilor noș
tri care au obținut rezultate 
remarcabile la campionatele eu
ropene și la campionatele mon
diale.

Felicitîndu-i pentru medali
ile de argint cucerite la C.E. și 
C.M. și urîndu-le succese în 
activitatea viitoare, tovarășul 
Anghel Alexe, președintele Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, a înmînat 
boberulul Ion Panțuru diplo
ma și medalia de maestru e- 
merit al sportului, iar lui Ni-

colae Neagoe diploma și me
dalia de maestru al sportului.

Maestrul emerit al sportului 
Ion Panțuru a mulțumit — în 
numele său și al colegilor — 
pentru elogiile aduse activită
ții lor sportive șl s-a angajat 
să depună eforturi și mai mari 
pentru continua sporire a pres
tigiului sportiv internațional al 
României socialiste.

In fotografie : momentul în 
care tovarășul Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, îi conferă lui Ion Pan- 
turu medalia de maestru eme
rit al sportului.

i i < ......

p
g victorie a bunului 
■■■ care nici o coaliție 

toare nu a pufut-o 1
Toată compasiunea noastră | 

celentul sprinter Paul Nash, 
năra ondină Karen Muir, care . 
ritat poate să urce treptele podiumului 
olimpic. Dar nesăbuita politică de 
apartheid nu izolează doar talentele 
sportive ale băștinașilor de culoare (ne
gri, bantu, mulatri, asiatici), ci exclude 
de la competițiile conduse de reguli lo
gice, umane, pînă și pe talentații spor
tivi albi.

Practica segregaționistă are nu nu
mai contestatori firești, pe cît de, i, pe cit de ma
joritari, ci și susținători. Așa se face 
că, după mareo sărbătoare sportivă de 
la Ciudad de Mexico, firma petrolieră 
Shell Oii Company a oferir Republicii 

_> o sumă importantă de bani 
care să-i permită organizarea propriilor 

Iei jocuri, după propriile ei legi. Primul 
ministru al țării sud-africane a propus 
atunci — cu multă consecvență în men- 

— jocuri separate pentru albi 
) negri. Propunerea nu era sur

prinzătoare într-o parte a lumii în care 
o minoritate de mai puțin de 20 la sută 

ției încearcă să-și impună vo
ința unei majorități de 80 la _ sută.

Așa s-a născut ideea revanșei sud-afrt- 
cane. De cîteva zile, la Bloemfontein, 
capitala provinciei Oranje Vrystaat, un 
oraș de aproximativ 150 000 de locui 
tori, în chiar centrul țării, <’ , 
Johannesburg și de Capetown, dar foar
te aproape de rezervațiile de loc zoolo
gice în care sînt înghesuiți silit cei a că
ror piele întîmplător e smeadă — la 
Bloemfontein, deci, în această poetic 
numită „fîntînă a florilor", au început 
jocurile. Sărace jocuri, proiectate gigan
tic, pe durata unei luni, extinse artifi
cial la 44 probe sportive.

Pentru a încuraja participarea străină 
la această mini-olimpiadă rasistă, orga
nizatorii au făcut concesia de a auto
riza prezența în tribune (separate, fireș
te) a spectatorilor de culoare. Dar toate 
acestea nu au putut păcăli pe nimeni și 
la Bloemfontein a început să plouă cu 
deziceri, cu forfait-uri individuale și co
lective. Refuzul sportivilor lumii de a se 
alinia la politica segregaționistă a gu
vernanților sud-africani este simptoma
tică și onorantă pentru atitudinea etică 
a lumii sportive.

Tn acest fel, pseudo-jocurile de la 
Bloemfontein vor sucomba într-o meri
tată obscuritate, simbolică tocmai în 
împrejurarea în care (la 21 martie) ș-a 
sărbătorit în lumea întreagă Ziua in
ternațională pentru desființarea discri
minării rasiale.

Victor BANCIULESCU
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Sud-Africane
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IERI, LA RUGBY, STEAUA GLORIA 20-0 (3-0)

Fază din meciul Steaua — Gloria
. ** X* *

echipament alb — Gloria).
Foto î V. BAGEAC

Ieri după-amiază, pe sta
dionul Ghencea din Capita
lă, s-a disputat întîlnirea de 
rugby din cadrul etapei a 
Il-a a returului campiona
tului național dintre echipele 
bucureștene Steaua și Glo
ria, încheiată cu rezultatul 
de 20—0 (3—0) în favoarea 
militarilor. Ambele formații 
au reușit să răsplătească 
prin faze atrăgătoare res-

ai ba-trînsul grup de fideli 
Ionului oval care au înfrun
tat frigul și vîntul puternic 
ce și-au făcut simțită pre
zența în tot timpul partidei. 
Militarii s-au detașat de ad
versarii lor prin continua
rea acțiunilor de atac, ini
țiate în special de înaintare, 
reușind să le ducă pînă la 
finalizare prin încercări, pe 
care le-au semnat; Băltă-

rețu (2). Ciobănel (2), R. 
Ionescu (1), Ghiță Dan (1). 
Durbac reușind o transfor
mare.

Semnalăm cu plăcere pro
movarea în cadrul echipei 
Gloria a citorva juniori cu 
reale posibilități. Arbitrajul 
lui P. Niculescu, foarte bun, 
favorizind cursivitatea jo
cului.

C. PETRU
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umihicîte unui nes

toate, ca un memento, 
marilor uzine „Electro- 
(familia cu 7 000 de 
a electrotehnicianului

cronica sufletistului
Inaugurez această rubrica aarecum inhibat. Căci, ingenuita

tea de a te declara In mod public sufletist — mai ales in
tr-o epocă In care, așa cum se exprima un grațios croni

car de televiziune in «Contemporanul-, «se poartă durii* — com
portă riscul de a fl socotit desuet și, poate, pe acela de a nu te 
intilni -pe aceeași lungime de undă- ca prea mulți cititori.

Și totuși... Mulți. puțini, ciți vor fl cititorii care vor veni In 
intimpinarea acestei rubrici. îmi este de-ajuns să știu că el 
există totuși (ca niște ultimi mohicani romantici) spre a mă în
cumeta să răspund in t-iui acesta amabilei invitații pe care mi-a 
făcut-o «Sportul*.

O cronică, deci, a sufletist ului din preajma arenei și sălii de 
sport, a publicistului nespecialist in ale saltului, șutului sau arun
cării. dar străduindu-se să măsoare evenimentele acestui dome
niu In primul rind cu cronometrai fierbinte al inimii (care, fie 
vorba-ntre noi, nu Înșeală chiar atit de des cit ni SC tot «pune 
de către „partida cerebrală-).

Periodicitatea rubricii 7 Din clnd in clnd. In orice caz, nu atit 
de rar Inert să fie anulată fireasca și necesara cursivitate a pro
gramaticului dialog cu cititorii.

Cărora in mod anticipat le mulțumesc pentru bunăvoință.

UN HAIDUC IN ARGENTINA

lipsit de senzațional prin recon
stituirea unor traiecte ce duc 
de la jalnicul bilei de provincie 
la arena marelui circ ori de pe 
scena sordidă a cinematografu
lui de cartier tocmai pe estrada 
varieteului parizian sau pe rin
gul sălii de box demonstrativ 
de pe meridiane și mal îndepăr
tate. Se știe și cum a murit 
Gogea Mitu : cu forja nemaipo
menită a plăminilor ciuruită de 
morbul care ucidea îndeobște 
poeți (de pildă pe suavul atlet 
al rimelor simboliste și protes
tatare, oltean și el, Tradem). 
La nici 30 de ani, uriașul de pe 
Jiu s-a reîntors în pulberile 
fierbinți nelăsînd în urmă nici 
un record de pugilat sau de lup
te (deși, in împrejurări priel
nice, ar fi putut urca pe podiu

murile supreme), 
ci doar o legendă 
stranie și tristă ca 
a unui haiduc ucig 
pe la spate.

.. .La toate acestea mă gin- 
deana mai deunăzi, clnd l-am 
văzut pe Gheorghe Berceanu, 
proaspătul campion mondial de 
lupte, revenit din Argentina și 
primit în triumf pe superba are
nă din Bănie de 30 000 de olteni 
ce exaltau pină dincolo de (dacă 
se poate imagina așa ceva !) in
candescența care le e specifică.
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mai intr-o zonă a foametei ți 
pelagrei.

Tribulațiile scurtei existențe 
a acestui .fenomen* se cunosc 
— și- după cte știu inimosul 
profesor craiovean Andronescu 
chiar încearcă să le-adune in
tro .viață romanțată*, care poa
te deveni un veritabil best-seller 
sportiv ce factură dramatică, nu

Mărunțelul haiduc de 19 ani, 
elegant ca un model de coper
tă, a urcat treptele tribunei ofi
ciale Însoțit de părinții săi din 
Cîpna Dunărenilor de Dolj 
(maica — cu broboadă și scurtă 
de postav țeapăn ; taica - cu 
căciulă semeață și cojocel) și de 
frățiorii cu șepci de liceeni. Era 
ceva de baladă a bunei cuviin
țe filiale In acest grup oarecum 
insolit, ceva de alegorie dedi
cată cinstirii obîrșiei — și dacă, 
privindu-1, ■ cei 30 000 de olteni 
au avut fețele ude, n-a fost nu
mai din pricina ploii mărunte 
de primăvară.

Peste 
fanfara 
putere" 
membri 
Berceanu) făcea să răsune un 
marș triumfal, ale cărui acute 
de alamă aminteau șuierul vi
guros al locomotivelor electri
ce — performere și ele — fabri
cate la Craiova... Și se simțea 
în aer duhul bun, bărbătesc, al 
izbînzii supreme. O izbîndă care 
era, totodată, și cuvenita răz
bunare împlinită peste decenii 
de un haiduc mărunțel, urmaș 
direct al haiducului uriaș ucis, 
in alte vremuri, șl în altă lume, 
pe la spate.

Petre DRAGU

MICROBISTUL!“

MAMUTUL" DE LA PLANICA
PLAHICâ 1934- 1969

Primăvara continuă si se c- 
propie, cu destule capricii 
dar promitind hotărît o ridțd 
nouă sportivilor: cînd zărite 
vor fi străpunse de săgeata mis
terioasă a luminii, va lua în
cepui pentru ei anoUsațsssl că
lătoriilor spre alte țări, cifre 
alte arene și alți oameni. încă 
de pe vremea oracolelor de la 
Delfi, sportivii erau poftiți si 
reprezinte polisul lor fa alte 
cetăți fi, din această înfruntare 
pașnicd între orașele anficfci- 
tății, s-au ales cu trist.-.— .I 
migratorii!, care. In secolul de
plasărilor cu avionul, s fiesrt 
dintr-înțU cei mai t-. ridici-, 
globetroteri ai lumii. S7-.I pere 
tot bineveniți ți pretutindeni 
bineprimiți. De ce să ne mi
răm, așadar, de voiafu-ile lo-. 
cînd cel puțin șaptezeci și r-.-t 
la sută din bărbații snetu-i se 
pot lipsi 
teatru, de 
nu ? Or, 
să fie cit

(Vrmare im pag. 1)

ușor de-o seară de 
meciul de fotbal fssd 
pentru ca meciurile 
mai variate, rft moi

spectaculoase fi cit mai palpi
tante, e nevoie de continue ro
tație a echipelor, intr-un ir-s 
pasionant de cupe, eampicnele. 
semifinale si finale, care an
trenează în arene cele mai bzne 
echipe ale lumii.

Am aflat, de la cei fa mint
ed s-o știe, ci echipele aoasts* 
nu sînt — la tonte -cmu-'e 
de spori — tocmai cela ~oi 
bune din lume, dar nici c-.-tr 
printre cele mai rele nu se nu
mără. Firesc este, deci, ea st 
ele s-o ia din loc sp-e *■:-:? 
stadioane ale mc-v----z■
Cum eram dornic si aflu H ce 
fel tși petrec sport. noștri 
timpul liber cînd se pitesc pen
tru mai multe zile într-c ca
pitală străină, un coleg, de ta 
chiar acest ziar, mi-a dat &- 
teva amănunte, cc-e mă fac să 
cred ci nu toți sportivii simț 
farmecul voiajurilor pe care la 
întreprind. Fiindcă, cel p-.r.-. 
trei din membrii 
aflate nu prea de 
ningrad, In loc să 
vadă Ermitajul au
ud In căutarea vier magneto- 
foane. Alții, care erau la Pa

T» I

Schiță panoramică a trambulinelor de 
primul care a sărit, fără băț, cu 
picioarele întinse, lndoindu-le 

tine. din genunchi, doar la sfirșit,
pare pentru a amortiza aterizarea ;
cepe a îmbunătățit profilul trambu-
i re- linei, reușind să sară, fără să
: din cadă (in 1868), 30 de metri de
braț, pe o stincă.
“”1* Progresul vertiginos în aceas

tă ramură a sporturilor de iar- 
“V* nă ce înregistrează, insă, abia
• in primele decenii ale secolului
3 ” nostru. In 1911, devin curente
ezâ” săriturile de 50 de metri, iar
C h in 19171 recor<lul ajunge la 60.1 “e După 1920, ascensiunea este și
, mai rapidă. Norvegianul Thams

1-ma (campion olimpic in 1924) de-
•gis- pășește 70 de metri, pentru ca,
• ” apoi, compatrioții săi, frații Sig-

mund ți Birger Ruud, să se 
apropie de 100 de metri. Aceas
tă graniță senzațională va fi 

:-_u- ceștășită. tr.tiia oară, de un aua- 
aabtl triac. faimosul Iosef BradL 
aiu- Beția zborurilor lungi nu po*- 
tsm. te fi riâviittă. ta cruda unei to
arta cercări a PLS. de a limita di-
stru mensunile atritorilor). ae coo-
srM struiesc tra-nbc'tne din ce ta c*
ices- mar puternice, rlguroe calculate,
este se recurg* la studiul legilor
«lui aerodmamtcei și. ta 1934. est*
nm inaugurată marea trambulină
irin- de la Planica. opera inginerului
fost Stanco Bloudec, schior, pasro-

la Planica
nat sportiv, eminent aviator. Cu 
ameliorările care i-au fost adu
se ulterior, trambulina de la 
Planica a permis înregistrarea 
unor performanțe impresionan
te. Bradl sare, în 1936, 101,5 
iar in 1938, 107 m ; în 1948, 
vețianul F. Tchaneoi duc* 
cordul la 120 m.

Intre timp, la Oberstdorf, 
construiește un alt „uriaș" 

săriturilor crește, 
anul trecut, la 154 de

lungimea 
ajungind, 
metri I

m, 
el- 
re-

se
Șl

★
neri 7 martie, 1969, 
seara, ne aflăm in
tr-un pitoresc han din 

Planica, Încă sub impresia ex
traordinarului spectacol urmă
rit In mijlocul gazetarilor par
ticiparăți la această instructivă 
excursie, s? află și inginerul 
LADO GORISEK. omul care a 
proiectat «Mamutul*. E un băr
bat tinăr. bronzat cu o barbă 
roșcată, care nu par* de loc 
impresionat de lucrarea za

— S*e*4ese, spune Gorisek, eă 
te condițiile un oi calcul precis 
ți ale unei pregătiri bone, omul 
poate sări, fără nici un pericol, 
cim te de metri pe schiuri. 
Experiența vechil trambulina 
ne-o dovedește.

Inginerul prezintă o statis
tică foarte interesantă : «La 
Planica. din 400 de salturi de 
peste IN de metri, au fost în
registrate doar M de căzături, 
fără armări grave, ți fără nici 
• fractură. După cum vedeți, 
fotbalul este mult mal pericu
los deeit săriturile pe schiuri. ..

Riscăm o întrebare :
— Dumneavoastră, domnule 

inginer ați sărit vreodată 7
— Eu 7 răspunde, rlzind Go

risek ; Niciodată. Ml-ar n fost 
frică...

— Dumneavoas
tră ați făcut sport, 
maestre Tudor 
Mușatescu 7

— Desigur I Alt
fel cum puteam să 
aspir la nemurire, 
să fiu în eternitate 
ca umorist român, 
dacă n-as fl făcut 
și sport 7

...Șl așa, cu două 
semne de întrebare 
între care s-a in
tercalat, printre 
cele ortografice, șl 
un plopan de ex
clamare, lată in
terviul început

— Despre ceea 
ce am făcut în 
sport, ca gimnast 
la aparate st la ex
ercițiile de ansam
blu, ca oinist, ca 
fotbalist — am ju
cat centru-half, e- 
chivalentul stope
rului de 
echipă 
mână — 
gător la 
face 
film 
traj.

să 
de

azi, intr-o 
franco-ro- 
și ca tră- 
țintă, voi 
ruleze un 
lung nte-

— Pe 
maestre ?

— Lat firește, în 
relief și vorbitor 
prin mine însumi. 
Va fi nevoie să-l 
rulăm în serii, ast
fel după cum erau 
filmele de aventuri ... 
ceului cu Tom Mix și cowboys-ii 
lui teribili. în care, în momentul 
cînd azvîrlea „lasso“-ul și, cu 
sufletul la gură așteptai să ți 
se împlinească visul de a-l ve
dea pe adversarul favoritului 
tău smuls din șa, în plină goa
nă, apărea fatidicul... „urma
rea în seria a doua, in progra
mul din săptămîna viitoare." 
Pentru elevi, militari grade in
ferioare și membrii F.S.S.R., 
50°is reducere".

— Bine, astea în trecut, dar 
acum, în zilele noastre, nu mad 
faceți sport, maestre 7

— Cum să nu fac 7 Păi, poa
te trăi cineva tihnit fără aceas
tă neliniște 7

— Șl, mă rog, ce sport anu- 
m* faceți acum T

— Cel mai greu, cel mai fru
mos ți cars cere cele mai mari 
investiții: slnt microblrt 1

— Mlcrobijt T Dumneavoas
tră, maestre, microbist 7

— Da, mi-cro-bist I Asta spu
ne totul.

— Și, mă rog, acum, dacă 
v-ațl destăinuit, spuneți-ns ba
rem și pentru cine ruferiți 7

— Vara — mal bing els în lu
nile toride, iulie 
sînt cu FARUL. 
după cum face cu 
cursul nopții și 
picii m-a cucerit 
el e litoralul, Constanța ți con- 
stănțenii, ți cu el e... Murfat
lazul. Știți, sînt obligații de se
zon, și sezonul face parte din 
an, și anul din viața noastră. 
Dar în restul anului, inima mea 
e eu DINAMO.

— Ș. ce visați pentru acest 
favorit al ființai dumneavoastră?

— Sd crească și st ajungi 
Diesel.

— Bine, asta în divizia A de 
ta noi. Dar in fotbalul mon
dial 7

— Si-i ajute Dumnezeu st 
devină eiclotron.

— Dumnezeu 7 Nu propriii 
jucători și, poate că șl capri
ciile vreunul arbitraj 7 Păi, ce, 
Dumnezeu se-amestecă ți el în 
fotbal 7 Sau, nu cumva, • și 
dumnealui răscolit de pasiunea 
car* vă mistui* p* dumnea
voastră 7

— O, e un microbist de l-a 
depășit chiar și pe Sfîntul Pe-

ecran lat,

VUDOR MUȘATESCU 
văzut de NEAGU RADULESCU

clin anii li-

fi august — 
M-a cucerit 
ochiul <n tot 
in zilele cu 
pentru că eu

tru, dl de pierde, uneori, cheile 
vămilor cerești, agitat de vreun 
scor fatal.

— Dar dacă, după cum afir
mați că e microbist, are și dum- 
healul, Dumnezeu, preferințe 
personal* in contradicția cu cele 
al* dumneavoastră, nesocotin- 
du-vl dorințele 7 Nu se spune, 
uneori, cînd o echipă are multe 
bare, că a ținut Dumnezeu cu 
ea 7

— Atunci îl privește direct 
ți răspunde pe linia lui. Să nu 
uite că Io, Tudor Mușatescu, 
microbistul, nu subscriu la com
promisuri sufletești și că io știu 
una și bună; al mei sînt cei 
mat valoroși, al mei sînt cei 
mai tehnici ți mai puternici, și 
orice s-ar întîmpla, că, de, min
gea e rotundă ți scuza măias
tră, al mei trebuie «d învingă 
cu orice preț. Mă înțelegi, 
dom’le, al mei, ai mei, ai mei 
sînt ai med I Uiți eu cine vor-Jf 
bești 7 Ți-am mărturisit doam 
ctt-s microbist!

— Atunci, maestre, cum de 
vl a-a-ntîmplat ceea ce știm, la 
Birmingham 7 ’

— Ei, acolo băieții mei în
fruntau englezii la ei acasă.

— Bine, dar la numai ci te va 
zii* după aceea, 11 s-a mai in- 
timplat alor dumneavoastră și 
la Pitești, iar duminica trecută, 
în mod foarte surprinzător, 
chiar în fața ultimei clasate.

— Cine ești dumneata, dom
nule, de mi tot iei la întrebări 
acum, cind a reînceput campio
natul 7 Cum de-ți permiți 7 Uiți 
că Io, Tudor Mușatescu, sînt 
microbist și Iubesc, fără rezerve, 
cred fără (ă cercetez șl cînd e 
vorba de echipa mea, urlu, dom
nule, urlu pentru dreptatea ei ?

$i să știi 
întotdeauna 
ba, că doar 
ieri sau de
sau sîntem oameni serioși 7 Or, 
te pomenești ci ai Venit cu in
tenția să-mi iei vreun inter
viu l

Cu mine nu-ți merge. Io 4 ,it 
Tudor Mușatescu, microbistul !

— Bine, nene Tudorică, mă 
retrag și la mulți ani întru mi
crobism !

ci echipa mea are 
dreptate l Ce nai- 
nu-s microbist de 

azi I Ce, ne jucăm

Georg* SBARCEA

PICATURI

mei echipe 
mult la Le
se duci si 
umblet sli

Don MIHAILESCU 
Brașov

V. FIROIU

fata

0.
PIATRA

pentru comportarea pe care

Ilustrații : N. CLAUDIU

De ce
După

DAN PRECUP, BUCURF.ȘII Am 
reținut una dintre reflecțiile trl-

de go- 
cu 14» 
Dobay

Altfel, evi
ls camplo- 
atletism in

.pe viață 
mal mult 
cazul cel

mise : .Arbitrii se numesc «cava
leri al fluierului* pentru c# zlnt... 
cavaleri cu echipa gazdă 7 Asupra 
celorlalte, mai... reflectați 1

Cosașu. 
i Constantin Teașcă 

In momentul de 
Se afirmă Insă că 

surpriză, mal mare

UN GRUP DE SPORTIVI DIN 
OLTENIȚA. Viorica Vlscopoleanu, 
Valeria Bufanu. Ileana Sllal șl 
Șerban Ciochină slnt accidentați 
sau in refacere de pe urma unor 
accidente mai vechi. ........ '
dent, ar fi participat 
natfle europene de 
sală.

NICOLAE PUSU, IAȘI. 
nu-1 dăm notă lui Dobrin 7 
ieșirea reprobabilă pe care, acesta 
a avut-o față de un redactor al 
ziarului no itru, care «îndrăznise* 
să-1 noteze cu 7 In cronica me
ciului F.C. Argeș — D'namo Bucu
rești, din turul campionatului ac
tual, redacția a hotărît să nu mai 
analizeze jocul acestui fotbalist, 
lăsîndu-1 să se autoaprecleze. Clnd 
vom fl siguri că Dobrin nu va 
mal reacționa Ir aceeași manieră, 
11 vom da din nou no+e, de la 
1 la... 10, ca ți celorlalți jucători.

MAGDA GHEORGHE, ORADEA. 
Mircea Sasu a jucat, o scurtă pe
rioadă. șl la U.T.A., In 1961. înain
tea popasului său arădean, el fu
sese legitimat — cu siguranță că 
nu mai țineți minte — la Dinamo 
București.

ANDREI PROCA, BRAILA. Fot
balistul care a Înscris cele mal 
mul'e goluri in meciurile de cam
pionat este Titus Ozon : 157 
luri Urmează Constantin, 
de goluri, Drldea cu 134 
cu 125, Vaczl cu 124 sto.

MTHAI PĂUN, SATUL CHIRAF- 
TEL 1) Scriitorul Radu 
2) Antrenorul 
nu activează, 
față, nicăieri, 
pregătește o i 
chiar decît aceea de a fi găsit doi 
ani la rînd la aceeași echipă 1

sări
a avut-o echipa sa, Minerul Ani
na, In Cupa României, unde a eli
minat pe Politehnica Iași șl n-a 
fost departe să repete figura șl 
cu Steaua. I-am transmis, deci, ți 
felicitările dv., fără insă a-1 arăta 
șl versurile pe care le-ațl scris 
în acest scop. De ce să-țl strice 
omul impresia 7

AVA SILO AIEL
Bobby Charlton are altă 

vtrstă decît 11 dau lumea ți... che
lia. El are >> de ani. Neimpllnlți I

MIHAI 
NEAMȚ.

țiel bucureștene (acceptată ime
diat de către echipa gazdă), care 
altfel ar fl trebuit să facă eforiuri 
penttu a prinde acceleratul de 
17.5».

C. NICULESCU, BUCUREȘTI. 
Nu este cazul să vâ puneți «tltea 
întrebări ți contralntrebârl : par
tida Dinamo Bacău — Progresul 
București a Început cu o jumătate 
de oră mal devreme (la ora 15 țl 
nu la 15.3»), la rugămintea forms-

• In cadrul viitoarelor olim
piade interplanetare, tenisma- 
nii vor avea oel mai larg acces : 
dispun de propriile lor rachete.

• In viața de toate zilele, 
fondistul trebuie să atace nu
mai probleme de fond.

• Vedetele sportive nu ies 
bine în poză, ci numai in cari
catură.

• Ultima performanță a unul
Imaginea a 
inassgu-a

n . Mânuituluir. Vineri, 
recordurilor fantastice p ia ni nd 156 de m.

L MIRCEA. IAȘI. Să ascultăm 
ceea ce propuneți dv.: «O dară 
cu suspendarea unul fotbalist 
(pentru lovirea adversarului, inju
rii aduse arbitrului etc.), să se la 
dreptul echipei din care face parte 
jucătorul respectiv de a folosi alti 
jucători, înainte de a expira ter
menul suspendării-. După cum în
țeleg. dv. cereți ca În acest timp 
echipa In cauză să joace In 10 sau 
chiar In 9 sau 8 oameni, dacă ere 
mai mulți jucători suspendați. A- 
preelez faptul că ați făcut această 
propunere, din dorința de a se În
tări disciplina pe terenurile noas
tre de fotbal. Evident. In " < 
unei asemenea eventualități, echi
pele ar privi cu mal multă grijă 
problema muncii educative. Mă 
gîndeso Insă că. dacă ar fl puse 
in practică propunerile dv. tn di
vizia C, unde se joacă 
ți ps moarte-, am asista 
la„. mluțe I (Șl asta In 
mal bun

UN GRUP DE STUDENȚI DIN 
TIMIȘOARA. Germano a făcut 
parte din lotul Portugaliei care a 
evoluat la turneul filial al caro- 
pionatuLal biozxLaI d* fotbal din 
Anglia, n n-a jucat Insă In ulti
mele meciuri. Credeați că șl-a ras 
barba șl nu l-ați recunoscut T

Bjocrn V ir kola o
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comandantul Aeroclubului „AurelPilotul Mihai Ionescu,
Vlaicu", își pregătește decolarea... pe schiuri

Acum, pe Clincenl, este încă 
liniște. Coloratele parașute stau 
frumos la rastel, veselele pla
noare hibernează în hangar, 
uriașul covor de iarbă al pistei 
doarme șl el învelit sub husa 
albă a zăpezii. Aceasta pină că
tre ora 10 dimineața, cînd me
canicii Aeroclubului deschid pu
ternic , ușile marelui garaj 

,„avio“ spre a scoate în aerul 
tare și rece al iernii Zlin-urile 
ușoare. „încălzirea” se face pe 
loc, aviatorii își îmbracă în 
grabă scurtele îmblănite și cînd 
totul e gata sar in carlingă. Cu
rioase, suplele aeromodele pri
vesc cu înfrigurare prin geamul 
vitrinelor, dîndu-și (în necunoș- 
tință de cauză) părerea că pe o 
vreme atît de aprigă nu se poa
te zbura. Mucalit, 
copter la cîntă în 
gindu-le atenția 
care se pregătesc 
măcar nu au roți 
cola I

Micul „pirat" al aerului știe, 
însă, că neobositul Gheorghe Ar- 
deleanu și ceilalți mecanici ai 
Aeroclubului au scos roțile spre 
e monta, sub aripile avioanelor, 
schiuri puternice. Alunecarea 

— saltul spre înălțimi — se face 
așadar, pe „Kăstla aviatice" ! 
Și pentru a dovedi acest lucru, 
pilotul Ștefan Calotă pornește 
grăbit spre... pîrtia de decola
re. Alunecă ușor, prinde viteză 
și in minutul următor începe să 
ia înălțime. Cerul este lăptos, al- 
timetrul arată 600 m. Strălucitor

un mini-eli- 
strună, atră- 
că aparatele 
de zbor nici 
pentru a de-

de alb este șl pămîntul acoperit 
cu zăpadă. Evoluția pe schiuri 
e spectaculoasă, ajută la men
ținerea antrenamentului. Din 
cînd în cînd, Ștefan Calotă — 
maestru al acrobației aeriene — 
trece In „ ' . • — •
tre porțile nevăzute ale văzdu
hului. Apoi, de pe marea pîrtie 
a Înălțimilor coboară atent spre 
sol. Zăpada scînteiază înșelă
toare, sportivul insă apreciază 
rapid distanța și — cu precizia 
unui as în sărituri de la tram
bulină — aterizează ușor, cu 
schiurile avionului, pe zăpadă.

Se ridică după aceea în aer 
sportivii piloți Gheorghe Za- 
vate, Mihai Ionescu, Gheorghe 
Lungu. Un Zlin-228 trece în 
viteză peste aeroclubul Clin- 
ceni, anticipînd frumusețea 
viitoarelor întreceri din vară. 
Pină atunci, însă, exerciții zil
nice pentru menținerea antre
namentului. Zboruri îndrăznețe 
pe schiuri, motivate de prezen
ța atît de insistentă a acestei 
ierni.

„slalom special” prin-

Vasil* TOFAN

Madison Square Garden

V
In casă nouă

celebră sală dinCea mai
S.U-A-, Madison Square Gar
den, cu o vechime de 94 de ani, 
a fost demolată și... mutată in 
cartierul Manhattan, în inima 
orașului-mamut New York. Este 
o clădire complexă, deservind 
toate ramurile industriei de 
spectacole, iar construcția el a 
costat 140 de milioane de do
lari.

In subsolul clădirii, sub două 
nivele de garaje, a găsit loc un 
tronson al marei gări new-york- 
eze. Pennsylvania. La nivelul 
străzii sa află mai multe săli, 
printre care și o popicărie cu 
48 de piste. Sala principală poa
te cuprinde 20 500 de spectatori. 
Aici au loc, de multe ori, și 
cite 3 manifestații sportive in 
aceeași zl : după amiază un con
curs de sltetism, spre seară me
ciuri de hochei, iar după aceea 
o gală de box.

In clădire se pot desfășura, 
In același timp, 7 spectacole 
complet diferite.

I

In intimitate,
cu Ileana Silai
N-o văzusem pe Ileana din 

noaptea aceda miraculoasă din 
toamna anului trecut, cind prin
să in lupta furibundă cu secun
dele le-a supus, cucerind „ar
gintul olimpic”.

Am încercat s-o văd, zilele 
trecute, în casa ei de la Cluj. 
Cunoșteam, vag, adresa și cău
tam s-o descopăr pe etajele 
unui bloc masiv din strada 
Doja. Am găsit-o, undeva, la 
etajul al IV-lea, de altfel singu
rul apartament de 
vel : Ileana Silai.

Cîteva momente 
stăteam la o masă 
bind din cafele, 
despre regimul unei „zile de 
activitate" șl aprecia continuu 
că „această unitate de timp 
n-ar trebui să aibă numai 24 de 
ceasuri, că este prea strimtă 
pentru ceea ce vrem și trebuie 
să facem noi".

O ascultam, preocupată fiind, 
în același timp, să realizez me
tamorfoza care mi se cerea : 
cum această ființă firavă și gin
gașă de lingă mine, cu privi
rea calină și gesturi moi, uneori 
stingace, poate dezvolta, în are
nă, atita curaj și fermitate, 
poate dărui, cu atita generozi
tate, forță și energie.

— Mă trezesc, o dată cu soțul 
meu, la ora 6 — îmi spune ea. 
îmi place, totdeauna, să-l con

vină la ieșire și să-i urez 
plină. La 7,30 sint pe unul 
culoarele pistei. Iarna

la acest ai-

mai tirziu, 
înaltă, sor- 
îml vorbea

îmi 
duc 
o zi 
din 
mereu pe același culoar, pen
tru că nu poți eurăța zăpada pe 
toate șase. Lucrez circa 3 ore, 
după care trebăluiesc puțin prin 
casă, iau masa, mă odihnesc. 
Apoi, de Ia ora 16, repet figura 
de dimineață. Și aceasta de 4 ori 
pe săptămină. Seara, studiez. 
Mal ales «lud sesiunea da exa-

KILIMANDJARO
Kilimandjaro, uimitoare plăs

muire a naturii, care leagă ar
șița pămînturilor din apropie
rea Ecuatorului cu frigul ză
pezilor eterne, de la 5 895 de 
metri înălțime. Acest gigant al 
pămintului african a fost esca
ladat de șapte alpiniști orbi, 
care au avut îndrăzneala și tăria 
să lupte împotriva unui uriaș 
pe care nu-1 vedeau.

Băștinașii de pe pămintul 
Africii au dovedit că OMUL se 
poate depăși In lndemlnare, ho- 
tărlre, tenacitate. In lupta Im-

potriva adversităților și poate 
ieși biruitor.

Infirmitatea nu l-a făcut să 
se deosebească întru nimic de 
oamenii cărora natura nu le-a 
refuzat nimic, iar educația le-a 
dat și integritate morală.

Izbind* de pe Kilimandjaro 
Îmi pare, acum, un simbol al 
tuturor greutăților învinse, al 
minunatei puteri de adaptare a 
omului și o sinteză a tuturor 
calităților morale, necesare pen
tru dominarea oricăror împo
triviri.

prof. Mioara MORTUN

MODERN Șl CLASIC
Nu Știu dacă a tort Întoc

mită o statistică. Nu cunosc să 
se 21 efectuai un sonda) asu
pra preferințelor lntr* muzica 
populară șl cea simfonică. Dar, 
In ciuda absenței unor statistici 
sau sondaje de opinie publică, 
avem certitudinea că nu ne în
șelăm dacă afirmăm că pe ori
ce meridian și la orice latitu
dine a globului muzica popu
lari va găsi un număr mult mal 
mare de ascultători decît un 
concert de Johann Sebastian

Aznavour-maratonist!
Cin* și-ar fi putu* închipui T 

Figura ascetică, :-ansfigumti de 
rictusun, obișnuită cu recitalu
rile, cin tisă aspru .Esperanza", 
figura aceasta imitind prima
tele .cmului-locomotiră” ? Și, 
totuși, Charles Aznavour va in
terpreta rolul sîiriuXi Vandek 
(copie conformă * prestigiosului

LAVODERM i
I

emulsie alcoolică pentru curățirea mîinilor de impurități 
(uleiuri, unsori, vopsea proaspătă, rugină etc.). Practic, înlo
cuind excelent săpunul, apa ji proșopul. Utilizabil în orie* loc 
și în orice condiții, curăță miinil* în maximum 2 minute.

I
I

LAVODERM i
de vînzare la magazinele O.C.L, din fără, In tuburi a 60 gr 

onfinut net.
i

Bach aau o sonată de Mozart.
Sintem conștienți că după lec- 

turarea acestui paragraf, dum
neata cititorule te vei întreba 
dacă avem intenția de a aborda 
o cronică muzicală în Sportul, 
în această privință putem să te 
asigurăm că nu avem intenția 
de a o face, iar rînduriie de 
mai sus șl gîndul pe car* îl in
clud ne-au fost sugerate de re
centele campionate mondiale 
de patinaj artistic și mai pre
cis de rezultatul consemnat pe 
foile de concurs la încheierea 
probei de perechi.

La prima vedere am putea 
fi tentați să conchidem că a- 
cest celebru cuplu — Belousova- 
Protopopov — a trebuit în a- 
cest an să se închin* în fața 
tinereții, că, probabil, compo
nența lui n-au găsit resursele 
necesare spre a abandona acti
vitatea competițianală, că ne
îndurătorul Cronos le-a șoptit 
că a sunat — și pentru ei — ora 
cind marii* performanțe nu mai 
pot fi realizate.

Urmărind, însă, 
voitorul intermediu 
zlunli demonstrația 
Ludmila șl Oleg în
uniune a „mondialelor” d* la I Colorado Springs ne-am putut
da seama că hotărlrea lor (cel I puțin la ora actuală valabilă)
de * nu se retrage pină la O- 
limpiada de la Sapporo, este 
deplin întemeiată. Și credem în 
aceasta, pentru că evoluția lor, 
chiar dacă nu a primit notări

produs al întreprinderii „M8TA1.OCHIM" — Brașov.
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Emil Zatopek) (n filmul „Jocu
rile* (The Games), pe care îl 
regizează englezul Michael 
Winner. Filmul ve fi turnat în 
Australia, Italia, Anglia, Aus
tria r. Japonia (itinerar care re
produce aproximativ peregrină
rile celebrului atlet cehoslovac). 
Acțiunea filmului se va derula 
In timpul unei ipotetice edilii 
• Jocurilor Olimpice și va cul
mina cu proba de maraton. 
După cum se vede, pe ecran 
Aznavour nu ea purta numele 
lui Zatopek, deși tntr-o convor
bire eu fostul campion olimpic 
acesta t-a declarat actorului s 
.Sint sigur că mă veți repre
zenta mai bine decit aș fi pu
tut-o face eu însumi".

In foto : Aznavour, la primele 
turnări, în fața Colisseumului 
dm Rom*.

REFLECȚII
O aste de combinații specta

culoase șl de driblinguri 
vante nu fac rft un simplu 
U poartă.

Din picate, toate porțile 
bere.

Sini meciuri întregi cînd 
eătond de rezervi nu joacă. 
Și dacă mai poartă și tricoul 
cu numărul 13, este greu să-l 
soiecingi ci nu *r<— ghinion 1

Majoritatea sporturilor cer să 
Ai iute ca spirtul fi nu... cu 
Spirtul, Chestie de prepoziție <

0 VIAJA PETRECUTA LA COLTUL RINGULUI
După dteva săptămtal am înce

put să frecventez sala Tirul, unde 
se pregăteau numeroși sportivi de 
mare clasă pe vremea aceea. Ad 
l-am cunoscut pe actualul antre
nor emerit la haltere, Ștefan Pe
trescu. pe luptătorul Jean Chlrtop, 
supranumit .omul șarpe" (pentru 
că nimeni nu reușea sâ-1 pună cu 
umerii la pămlnt), pe glmnașttl 
Scurtu șl Mlron, pe boxerul Du
mitru Teică șl pe mulțl alții. Am 
început antrenamentele sub în
drumarea maestrului Petre Ale- 
xandrescu, un virtuos al lecțiilor 
la mânuși. După cîțlva ani, prin 
ista, am plecat la Galați, unde 
am lucrat un timp Intr-un birou 
de export și import. După 12 ore 
—-------" —------ —---------- săresurse

Elana ARGEȘEANU

de munci, fAseam

CONSTANTIN NOUR
văzut de CLENCIU

prln blne- 
al televi- 
făcută de 
ultima re

i

de natură a-i încorona încă 
o dată cu laurii învingătorilor 
a fost o demonstrație de valoa
re incontestabilă, o demonstra
ție care a emoționat pe toți cei 
ce au asistat la ea, fie în tri
bunele de la Colorado Springs, 
fie în fața televizorului. Sin
cronizarea mișcărilor, simțul 
muzical și fantezia lor, în fond, 
țin da clasic. Dar, clasicul nu 
este ceea ce contemporaneita
tea prețuiește cel mai mult. 
Mersul înainte pe toate planu
rile modifică gusturile. In a- 
cest sens, socotim că este su
ficient să amintim că la Come
dia franceză, un spectacol cu o 
piesă clasică, fie că este vorba 
de una a lui Moldere sau Ra
cine. va aduce mai puțini spec
tatori decit una modernă, decit 
„Setea și Foamea" a lui Eu
gen Ionescu. Dar oare acest 
fapt, determină pa cineva să 
conteste valoarea primilor, să-i 
elimina de pe poziția pe care 
au fost situați de secole 7

Sau, poate, s-ar gîndi cineva 
să ceară marilor teatre să ex
cludă clasicii din repertoriu 7 

In fond, oeea ce vrem să sub
liniem este că Belousova și Pro- 
topopov sînt încă utili, foarte 
utili disciplinei patinajului ar
tistic, căci, în fond, tinere
tul nu va putea avea o educa
ție completă numai cu twist și 
bossanowa, 
voie șl de 
Beethoven, 
și Iomescu
Corneille și Racine. Iar pentru 
a ajunge la virtuozitate, cu
noașterea clasicismului este ab
solut necesară.

Niki Mihail BURILEANU

Arenele Admiram pe
Costamagna, un boxer Italian care 
colindase toată lumea și se pri
pășise pe la noi. ca și pe Ion 
Dlrlău al nostru. Azi așa, milne 
așa, pină cind. printr-o intimpla- 
re, am urcat scările ringului.

CINE VREA SA SE BATA,

SA POFTEASCĂ I

AUTOMOBILIȘTIÎ
alii auto de orice gen și la toate tipurile de autoturisme execută ireproșabil, cu 

personal de înaltă calificare specializat la firmele furnizoare din străinătate

COOPERATIVA „AUTOMECANICA" PRIN UNITĂȚILE SALE
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șos Giurgiului nr. 178, 

str Buzești nr. 78,

bd. Aerogării nr.

din

din

din

din

din

din

PENTRU

tal. 23.94.OI

16.18.68

83. 3316.21

bd.

»os

tal

N. Titulesau

Berseni tur. T,

aleza)* cilindri

confecționări pistoane fi segmenți

tel.

nr.

tel.

17.37.33

tel.

tel.

23.44.82

Floreasca nr. 234,

sir. Vasil* Tei

str Berzei m.

sal Dorobanți

nr.

94.

nr.

10,

83.

tel.

tel.

tel.

11.40 61

14.98.76

12.23.06

LUCRĂRI DE SPECIALITATE CA i

— rectificări arbori cotiți

— reconditionărl amortizoare cilindri 
ceptori și pomp* centrale ambreiaj

re

— confecfii garnituri chiulase

adresați-vl
In ealea Rahovei nr. 11—13 

telefon 13 02.13

ta
str. Iaoanei nr. 107 

telefon 12.20.43

— recondifionări ambielaf*

t*
str. Ciuzașl nr. > 

telefon 22.06.81

str. Icoanei nr. 10<

telefon 12.20.43

— recondifionfiri și confecții dr 
malar* și spiral*

sudură blocuri motor , 
fontă și aluminiu

I*
șo*. Bereeal nr. 7 

telefon 23.44.83

a -•>*> Io-

din

ci că el simte ne- 
muzica lui Bach și 
că pe lingă Bekett 
el are nevoie și de

practic șl boxul, la clubul „Ha- 
gibor", al cărui antrenor am de
venit la sfirșitul anului 1922. La 
Galați am încrucișat mânușile, la 
22 septembrie 1923, cu boxerul en
glez Jeffries Lington, într-un meci 
de 1# reprize. A fost primul meci 
din România pe o asemenea du
rat*. Lington avea 72 kg, iar eu 
63. L-am Învins la puncte, datorită 
faptului că eram mult mai rapid 
ta execuții.

în anul 1925 ml s-a propus sâ 
merg la Constanța, ca antrenor. 
In același an am clștigat titlul 
de campion național la semlmljlo- 
cie. ilâ mindream cu victorii asu
pra unor boxeri bine cotați pe 
vremea aceea, ca Umberto Lan
cia. Gheorghiu, Lărgeanu etc. îmi 
intraseră fumurii* In cap, dar 
.dușul" servit de Dumitru Telcâ, 
ta UH. m-a readus la realitate. 
Ardeam de nerăbdare sâ-1 inttl- 
nesc din nou, deoarece Teică era 
campion la toate categoriile. Mi 
s-a oferit din nou prilejul sâ în
crucișez mănușile cu el, într-un 
meci de campionat. De data aceas
ta mă pregătisem foarte atent, așa 
că l-am bătut prin k.o. în repriza 
secundă. Cu toate intervențiile an
trenorului său Frank Stevens, 
Teică n-a mai vrut în ruptul ca
pului sâ lupte cu mine. Deveni
sem. deci, campion al României. 
Cartea de vizită mi-a deschis por
ții* ringurilor internaționale, așa 
că prin 1928, împreună cu prie
tenul meu Jim Câllnesou. ne-am 
îmbarcat clandestin pe un vapor 
Șl am ajuns la Londra. Clandestin, 
deoarece p* atunci nu eram tri-

mlșl pest* hotar* pe banii Hatu
lui, iar noi n-aveam bani.

NON COMBAT ? AH, CE V-AȘ 
FACE EU, STIMAȚI ARBITRI I-

Țfu voi povesti despre isprăvii* 
mșje In acest* capitale, Intrucît 
consider că meciul carierei 1-ant 
disputat la București, cu france
zul Emile Romerio, Acesta boxase 
de două ori pentru titlul euro
pean. Cu Pitt Hobln, deținătorul 
titlului, remizase, iar cînd Hobln 
a pierdut titlul In fața iul Bosio 
Mani, a fâcut șl cu acesta tot 
meci nul.

Sosind la București. Romerio s-a 
aflat chiar din prima clipă in 
centrul atenției. Organizatorul «- 
merican James Dickson, car* l-a 
însoțit ia noi, nu-1 slăbea o clipă 
din ochi. Meciul cu celebrul bo
xer francez punea un mar* semn 
de întrebare asupra destinului 
meu pugilistic. Mă simțeam exce
lent, așa câ n-am avut nici cea 
mai mică emoție cînd am urcat 
scările ringului. Mă blzuiam pe 
rezistența mea atletică, pe execu
ția rapidă a seriilor mele de lovi
turi. Eram o „mașină de pumni"; 
cum obișnuia să-mi spună unchiul 
meu. L-am Invitat pe Romerio la 
un schimb de lovituri. Vrfnd să-1 
plasez o stingă scurta la fațâ, el 
a eschivat milimetric și m-a con
trat cu un croșeu puternic în ca
rotidă. Sîngele ml-a țtșnlt din 
abundență pe nări.

Mulțl se așteptau să mă ener
vez, dar n-am tăcut-o. Insa In re
priza a doua m-am postat ime
diat în fața francezului. Am schi
țat o lovitură cu stingă, la car* 
Romerio a reacționat obișnuit — 
eschivă, dar și-a descoperit regiu
nea Inimii. Atît așteptam. I-ari» 
plasat un upercut de dreapta, tri- 
mlțlndu-l la podea. Arbitrul Ste
vens a Început să-l numere. La 
,.9” Romerio s-a ridicat cu greu, 
dar l-am expediat imediat un cro
șeu de stingă In maxilarul supe
rior Șl din nou s-a prăbușit. După 
ce s-a sculat, a venit hotărlt să 
mă... lichideze (ce energie, ce vi
talitate avea acest băiat I), însă 
l-am primit cu un formidabil u- 
percut de dreapta, care l-a arun
cat pe spate, s-a sculat la 
mllnlle 1 se bălăbăneau ta jos, Iar 
eu 11 așteptam să-l plasez lovitura 
decisivă. In acest moment a in
tervenit arbitrul, care nu știu ce 
voia sâ-mi spună. Romerio și-a 
revenit, eu am vrut să lovesc din 
nou, dar „directorul de luptă" m-a 
împiedicat, oprind meciul șl dic- 
tlnd o decizie de., ce credeți 7 Non 
combat I

ANTRENOR

Din 1S3S mă dedic meseriei da 
antrenor. La Macabi, la Herdan. 
la Facultatea de Drept, la clubul 
Dinamo. în 36 de ani de cînd sînt 
antrenor ml-au trecut „prin mină" 
un mare număr de boxeri, cărora 
le-am șlefuit calitățile, orienttn- 
du-1, cu predilecție, către scrima 
puglUstlcă. Printre aceștia, tini 
face plăcere să-1 reamintesc pe 
Toma Constantin, Dumitru șl Con
stantin Gheorghiu, Tltl Dumitres
cu, Dumitru Ciobotaru, Die Drag- 
nea șl mulțl alții. Numai de cînd 
activez la clubul Dinamo am reu
șit să .scot" 72 de campioni na
ționali, 24 maeștri al sportului șl 
să formez 12 antrenori tineri, 
activitate ce mi-a fost răsplătită 
cu înalta distincție de antrenor 
emerit.

Pot spune cu conștiința Împăcată 
că ml-am făcut datoria fată de 
boxul românesc. Voi lăsa „colțul" 
ringului altora, mal tineri. Dar fiți 
convinși că Nour nu va sta de
parte de sala de box. Ml-am pro
pus să-1 ajut pe colegii mal tineri, 
de la Dinamo, să-mi aduc în con
tinuare contribuția la progresul 
sportului căruia 1-ata dedicat o 
viață Întreagă.

Constantin NOUR 
antrenor emerit

i
i
I
I
I
I
I
I
I
I

ALBUM
MONTAN

Pentru cabanierul RUDI 
BINDER muntele este nu nu
mai o profesie, ci și o pasiune. 
Pe care 
rtndu-se 
piscuri 
glstrind

și-a dezvăluit-o căți- 
— ca alpinist — pe 

neumblate, sau înre- 
pe peliculă frumuseți-

cui căruia trăiești și muncește.
Reproducem din albumul rău 

două imagini surprinse la ca
bana „Simbâta", din masivul 
Făgăraș, cu precizarea foarte 
spirituală a autorului cum că 
ea poale fi vizitată în... orice Zi.

I
I
I

le peisajului mirific în mijlo-
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TARA GALILOR —FRANțl 0-6 

ÎN TURNEU CELOR 5 NAJIUNI
PARIS, 22. — Pe stadionul 

Colombes din Paris s-a dispu
tat penultimul joc din cadrul 
competiției de rugby „Turneul 
celor cinci națiuni’’ i Franța— 
Tara Galilor. Rugbyștii galezl 
au condys la pauză cu 8-0 dar, 
jn repriza a doua, gazdele au 
reușit S& egaleze : 8-8.

INSTANTANEUL

SĂPTĂMINII

LA ST. PETERSBURG (FLORIDA)

JOHAN CRUYFF

actuală, Johan Cruyff, 
înaintaș de la Ajax,

FACETI CUNOȘTINȚA 
CU .. ......... .........

Record mondial la 200 m bras

JIRI RASKA

164 m!

LA 3 APRILIE

in bazinul de la Minsk
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

In ziua a 3-a a concursului de 
natație de la Minsk, Viktor Șa- 
rîghin a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. la 200 m fluture cu 
2:09,0. Cu un nou record al 
U.R.S.S. s-a încheiat și proba 
masculină de 200 m mixt : Vla
dimir Kravcenko 2:14,9.

Alte rezultate. — 200 m 
liber (f) : Angela Coughlan (Ca
nada) 2:17,6 ; 200 m liber (m) : 
Leonid Ilicev (U.R.S.S.) 1:59,5; 
200 m spate (m) : Leonid Do- 
broskokin (U.B.S.S.) 2:13,3.

Un rezultat excelent a reu
șit N. Pankin în proba de 
200 m bras — 2:26,5, ceea ce 
constituie un nou record mon
dial. Vechiul record aparținea 
Iui Kosinskl (U.R.S.S.) - 2:27,4.

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
Primul concurs desfășurat pe 
noua trambulină gigant de la 
Planica (Iugoslavia) a fost cîș
tigat de norvegianul Bjorn Wir- 
kola, cu 181 puncte (135 m, 
156 m, 134 m) urmează : J. 
Raska (Cehoslovacia) 180,5 p 
(148 m, 130 m, 146 m) și L. Gri- 
ni (Norvegia) 174 p (146 m, 
114 m, 117 m). După încheierea 
concursului, Jiri Raska a ame
liorat recordul mondial stabilit 
cu o zi mai înainte de Wir- 
kola, sărind 164 m !

Dinamo Moscova—Rapid 3-2

în C.C.E. la volei feminin
MOSCOVA, 22. în cadrul 

competiției de volei feminin 
„Cupa campionilor europeni* 
formația Dinamo Moscova a 
învins destul de greu, la ca
pătul unui meci extrem de 
disputat, echipa Rapid Bucu
rești cu 3—-2 (8—15, 15—9,
13—15, 15—6, 15—8).

Returul va avea loc la Bucu
rești, la 29 martie.

Corespondenta speciala din Stockholm tic la Karl ANDERSSON

GOL !... GOL !... GOL !... Jo
se] Golonka, căpitanul echipei 
cehoslovace de hochei, face o 
săritură pe gheață de toată fru
musețea, salutînd primul gol, 
marcat de coechipierul său Jan 
Suchy, în meciul de vineri sea
ra cu reprezentativa sovietică. 
In stingă, arbitrul canadian 
Maree Vaillancourt îl privește 
uimit. Din acest moment, cam
pionatul mondial de hochei 
1969 ia un nou start!

Telefoto : A.P.—Agerpres

ÎNCEPE!

SEMIFINALA 
ASHE-FRANULOVICI

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
In semifinalele probei de sim
plu bărbați ale turneului inter
național de tenis de La St. Pe
tersburg (Florida) se vor întilni 
americanul Arthur Ashe cu iu
goslavul Zeliko Franulovici și 
chilianul Jaime Fillol cu bra
zilianul Mandarino. In sfertu
rile de finală Ashe l-a elimi
nat pe australianul Ruffels 
(6—3, 6—2), în timp ce Fra
nulovici l-a învins cu 6—4, 6—2 
pe vest-germanul Plotz.

Cu un an în urmă, la Gre
noble, iar mai înainte la Viena, 
Ljubljana și Tampere, în seara 
cînd în campionatul mondial 
de hochei pe gheață se con
sumau partidele unui cuplaj 
cum a fost cel de vineri seara 
de la „Johanessov”, ziariștii, 
comentatorii, turiștii și toți cei
lalți care trăiseră cu intensi
tate momentele frumoase ale 
unei asemenea competiții se 
pregăteau, cu regret de plecare. 
Acum însă — și asta este par
tea cea mai interesantă a noii 
formule de disputare 
pionatului mondial — 
mai 
spre 
sau 
dar, 
gata 
nuare disputa, care, în urma ul
timelor rezultate, este la fel 
de deschisă

De fapt, 
precis, față 
a întrecerii 
gură clarificare și anume că în 
loc de patru pretendente la ti
tlu, in această pasionantă cursă 
au rămas doar trei reprezen
tative : Uniunea Sovietică, Su
edia și Cehoslovacia. Aceasta,

a cam- 
nu nu- 
grjbeștc 
orașului 
Arlanda

că nimeni nu se
Gara Centrală a 
spre aeroportul 
în plus, toată lumea este 
să urmărească în conti-

că și la început, 
ca să fiu cit mai 
de ziua inaugurală 
s-a realizat o sin-

deoarece 
o echipă 
cu atît mai puțin pregătlită fi
zic, (jucători foarte tineri, a- 
lături de alții destul de vîrst- 
nici) n-au putut face față a- 
pngelor încleștări din partidele 
cheie.

Dar, absența diin cursa pen
tru titlu a elevilor antrenorului 
Jack McLeod nu scade cu ni
mic din frumusețea luptei pen
tru primul loc, în care răntîn 
angajate, așa cum spuneam, 
trei puternice selecționate. Spec
tacolul promite în continuare 
valențe deosebite pentru că a- 
ceste trei reprezentative au ma
nifestat de la un joc la altul 
preocupări tactice noi și sur
prinzătoare, capacități fizice cu 
suișuri și... 
onale, avînd 
de nebănuit 
amatori. De 
maniera de 
de jucătorii 
cu Canada, 
fața unui adversar mai slab, 
modul excelent în care au ac
ționat hocheiștii cehoslovaci în 
partida lor cu selecționata 
U.R.S.S. cînd au împins „force- 
cheking”-ul (uimitor!) pînă în

canadienii, prezentînd 
neomogenă valoric și

prăbușiri senzați- 
exprimări tehnice 
pentru hocheiștii 

pildă, a surprins, 
„start-șoc“ folosită 
sovietici în partida 
recomandabilă în

ZIG ZAG FOTBALISTIC

La ora 
celebrul 
este considerat imul dintre cei 
mai buni fotbaliști ai conti
nentului. în 1967 și 1968 el a 
fost desemnat cel mai bun fot
balist olandez și nu este ex
clus să candideze cu mari șan
se la titlul de „Monsieur Foot
ball—1969“.

Johan Cruyff, fiul unui mun
citor din Amsterdam, a început 
să joace fotbal la 6 anL La 15 
ani ajunge la Ajax și peste doi

ani devine titular al primei e- 
chipe. Calitățile sale ? O exce
lentă protejare a balonului, vi
teză derutantă, șut cu ambele 
picioare, joc cu capul, un foar
te bun plasament și un deose
bit simț al porții. Se poate 
spune, deci, că la cel 22 de ani 
ai săi (încă neimpliniți) Johan 
Cruyff este un fotbalist com
plet.
VALERI VORONIN REDIVIVUS

ceperea noului sezon va fi din 
nou apt de joc.

UN CLASAMENT 
AL- ANTRENORILOR

treimea de apărare a'dversă, 
ceea ce a paralizat — pur și 
simplu — mașina de pase și 
combinații a echipeii sovietice 
sau neașteptata rezistență fi
zică a suedezilor, nescontată 
chiar și pentru noi, care bă
nuiam că știm foarte bine re
sursele echipei reprezentative. 
Am asistat, de asemenea, în a- 
ceastă primă parte a campi
onatului mondial la evoluții in
dividuale de mare clasă, însem- 
nînd în carnetul meu numele 
unor jucători cu o extraordi
nară îndemînare tehnică. Să-4 
numesc, cu satisfacția că nu va 
trebui să așteptăm încă un an 
pentru a-i urmări din nou : 
Firsov, Harlamov, Starșinov 
(U.R.S.S.), Sterner, L. G. Nils
son, Arne Karlson, Svedberg 
(Suedia), Nedomansky, Suchy, 
Mahac, Cerny, Golonka (Ceho
slovacia).

Ce va fi în retur ? Nu fac 
pronosticuri ! O îndelungă ac
tivitate de cronicar de hochei 
m-a învățat că în acest sport 
abținerea este mama înțelep
ciunii... Deci, să vă comunic 
rezultatul meciului care a con
semnat încheierea primei părți 
a disputei : Finlanda—S.U.A. 
4-3 (1-1, 1-0, 2-2) și cla
samentul la jumătatea drumu
lui spre titlu :
1. Uniunea Sovietică
2. Suedia
3. Cehoslovacia
4. canada
5. Finlanda
6. Statele Unite

Duminică slnt 
mele jocuri din____  ______
S.U.A., cehoslovacia — Canada șl 
Suedia — Finlanda.

5 4 0 1 34- 8 a 
5401 23-10 a
5 4 0 1 23-10 8
5 2 0 3 13-19 4
5104 13-27 2
5005 10-42 0 

programate prl- 
retur: U.R.S.S. —

F. C. kOl\ SI BARCE LOM DESCHID SERIA SEMIEINALEIOR

Au fost desemnați ți arbitrii 
care vor conducă aceste jocuri: 
Kraavek (Cehoslovacia) și Ma
chia (Franța) la Milan-Manches
ter : Finney (Anglia) și Mar- 
chall (Austria) la Ajax-Tmava ; 
Callaghan (Irlanda) șl Sbar- 
deUa (Italia) la Kolr.-Barcelona 
ți Tsrf-errer (R. F. a Germa- 

Horvat Jugoslavia) la 
e-S-ovan.

V-ațl întrebat, desigur, ce 
se întimplă cu celebrul fot
balist sovietic Valeri Voronin, 
de ce nu mal joacă ? A aban
donat, oare, fotbalul ?

Acum vi putem informa că, 
nu peste mult timp, Valeri Vo
ronin va apare din nou în for
mația sa, Torpedo Moscova, și 
poate chiar în echipa repre
zentativă. După acaidentul de 
automobil pe care l-a suferit 
Jn urmă cu aproape doi ani, 
Valeri era pe punctul de a 
spune adio fotbalului. Recent, 
însă el și-a reluat antrenamen
tele și se speră că o dată cu în

Am anunțat recent că noul 
selecționer al echipei Franței 
este Georges Boulogne, cel 
da al 6-lea antrenor al nați
onalei franceze din ultimii 
nouă ani. Nici unul din aceș
tia nu a avut un bilanț pozi-ț 
tiv, și, ca urmare, a fost schim
bat ! Iată, de altfel, pe an
trenorii care s-au succedat pînă 
acum și palmaresele echipei 
Franței în perioadele în care a 
fost pregătită de 
aceștia : 
1960—64 
1964—66
1966
1967 
1967—68

Acum, Georges 
debutat în mod 
Londra: 6—5 cu 
timp va mai sta în fruntea re
prezentativei de fotbal a Fran
ței ? Nu știe nici el I

CUPA MONDIALĂ LA SCHI

fiecare dan

Verriert 
Guerin 
Snella-Aribaa 
Fontaine 
□ugauguez

24 4
13 34 2
2 0
9 1

6
1
î
4
a 

la

8 14
4 o
0
1

Boulogne 
nefericit 
Anglia ! Cit

ELVEȚIANUL GIOVANOLLl 
A CÎȘTIGAT SLALOMUL URIAȘ

La Watervilla Valley (S.U.A.) 
s-a disputat proba masculină 
de slalom uriaș pentru „Cupa 
mondială1* la schi. Victoria a 
revenit elvețianului D. Giova- 
noili în 2:36,72. L-au urmat: 
2. K. Schranz (Austria) — 
2:36,90 ; 3. J. Tischauser (Elve
ția) — 2:37,73 ; 4. A. Penz (Fran
ța) — 2:38,02 ; 5. J. N. Augert 
(Franța) — 2:38,12.

In urma acestor rezultate, 
Austria conduce cu 1110 p în 
„Cupa Națiunilor” urmată de 
Franța (1025 p), S.U.A. (515 p), 
Elveția (421 p).

INDOOR 69
(Urmare din pag. 1)
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liu (Gl) b.p. C. Mei 
mjjkxne ușoară : E. 
nescu (Craiova) b.p 
(Gl) ; mijlocie : C. 
(Or. Gt 
V. Ciur
N. Mâni 
(Oraoea

N. Petr
Cojoca 

j-De. > b 
senu gre

AU FOST DESEMNAȚI CUIPIOHI DE ZONE

) O-P- 
-ea;

(Cimpulung Mușc 
Circioran (Gl).

Preda (Constanța) b.p. Aioanei 
(Or. Gh. Gheorghiu-Dej); 
grea : Dascălu (București) k.o. 
I Enache (Săvinești).

BRAȘOV, 22 (prin telefon). 
Semimuscă : V. Drăgan (Bucu
rești) b.p. I. Chiricheș ; mus
că : A. Cojan (Bacău) b.p. V. 
Rădulescu (Plopeni) ; cocoș : 
V. Ivanovici (Be) b.p. I. Băr- 
bosu (Brașov) ; pană : Gh. 
Pușcaș (B) b.p. A. Mocan” 
(Bv) ; semiușoară : M. Goanxă 
(Craiova) b.p. D. Șerban (Cîm- 
pina) ; ușoară : M. Dumitrescu 
(B) b.p. Gh. Cărăușu (Plo
peni) ; semimijlocie : C. Mihai 
(Plopeni) b.p. V. Tîrb (Arad); 
mijlocie ușoară: N. Nicolae 
(B) b.p. I. Căian (Sibiu); mij
locie : I. Petrea (Bv) b.p. T. 
Ivan (B) ; semigrea : Gh. Du
mitrescu (Plopeni) b.p. P. Co- 
jocaru (B); grea: A. Prohor 
(Sibiu) b.p. I. Sănătescu (Cra
iova).

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon). Semimuscă: M. Lumi- 
zeanu (Buc) b.p. I. Nica (Ord); 
muscă : St. Constantin (B) b.p. 
Gh. Paraschiv (B) ; cocoș : A. 
Dumitrescu (B) b.p. FI. Lucaci 
(Ord) ; pană: Ov. Gorea (B) 
b.p. N. Constantin (Cv); se
miușoară : C. Negoiescu (B) 
b.p. V. Așteleanu (Tmș) ; 
ușoară : P. Prună (Cj) b.p. M 

, Budu (B) ; semimijlocie : I.
Hodoșan (B) k.o. I II. Coș 
(Tmș) ; mijlocie mică : Al. Mî- 
tius (B. Mare) b. dese. I T. Ni- 
colae (B) ; mijlocie : Al. Năs- 
tac (B) b.p. Al. Frei (B. Mare); 
semigrea: L. Gavrilă (B) b. 
dese. II FI. Burtic (Ord); 
grea : G. Schubert (Tmș) b.ab. 
I El. Samu (Ord).

CLUJ. 22 (pr.n reJefot.). — 
Semimuscă t Gh. Cristea (Din. 
Buc.) b.p. S. Lazăr i.VSlA. 
Tg. Mureș): muscă : D. Davi- 
descu (Din. Buc.) hp. Iosif 
Horja (Voința Quj) ; cocoț : 
Oct Aderco (Voința Quj) bate 
descalificare r. 3 M. Zimhreț- 
teanu (Constructorul Hune
doara) t pană: O. Amăzaroa- 
iei (A-&A. Tg Mureș) bp M. 
Dumitrașcu (Farul Ccetstan-_z). 
semiușoară: Simion Aure! 
(Mușcelul C. Lung) bp. N. To- 
dorel (A_S_A Tg Mureț:; 
ușoară : Matr.e Ladisiac iVo- 
ința Cluj) bp. Crețu GLgor 
(Minerul Lupeni); se-m:m. .!o- 
cie: Voicilă Ion (ASA T 
Mureș) b.ab. 2 Petru Moraru 
(Minerul Lupeni); mijlocie 
mică: C. Cocirlea (Voanta 
Brăila) b.p. Enciu Niculae 
(Metalul Buc.); mijlocie: Ol
tean u Ion (Din. Buc.) b.£. Tar- 
pai Alexandru (CS.M. Cluj); 
semigrea t Schiopu Sever (E- 
lectroputere Craiova) b.p. St. 
Laslofi (A S A. Cluj).

Je. Ere un

taior remarcate la zborurile 
prototipului, apoi varianta 
doua îmbunitâțiti—

Și acum rezultatele tehnice: 
ten.ori: L OTTO HINTZ (Vo
ința Tg. Mureș) 46:02 — cam
pion național; 2, Mihaî Teut 
rvoxzțz Tg. Mureș) 45:21 ; 3. 
Nicolae Berrr.aa (Oțelul Galați) 
4438: 4. Petre Florea (Oțelul 
Galați) 42 57; 5. F’sxeuc B6- 
li-.y (VoinU Tg- Mureș) 42dB ; 
♦i-iic-i : 1. AUREL POPA (Vo
ința Tg. Mureș) 46:16 — cam
pion national ; 2. Ea*e* Ho.’- 
ne- (Criri» Roșie Buc.) 44A3, 
X Verile Nicoeri (Voința Tg. 
Mureș) 33-01 Echipe: 1. VO
INȚA TG. MUREȘ (Otto Hintz, 
Miai Teuî. Aurei Popa) 137:39 
— campina-J națională. X Gri- 
rlța Rorie B-uc. 11934; 3. Oțe- 
Izl Galați 11937.

Duminică, salma Slănic v* 
găzdui primele întreceri ale 
nanp rmtetee internaționale de 
aeroEnodelism iedoort69. Parti
cipă echipa reprezentative de 
micromodele din Cehoslovacia, 
Ungaria. Italia, Iugoslavia și 
Romania-

T. VASILI

Dinamo București—virtuală campioană

In atac și in apărare, mereu acolo unde se joacă mingea.
Sziics. In fotografie Lajos Sziics în urmărirea balonului.

Aceasta este deviza mijlocașului

CONFESIUNEA UNUI MARE FOTBALIST

LAJOS SZUCS —FIDEL SIE ÎNSUȘI

CRAIOVA, 22 (prin telefon). 
Semimuscă : P. Ganea (Bucu
rești) b.p. C. Momoiu (Brăila); 
muscă : M. Dumitru (Dolj) b.p. 
P luga (B) ; cocoș : P. Ogica 
(Dj) b.p. St. Molnar (Timi
șoara) ; pană : C. Crudu (B) 
b.p. I. Sobotniciue (Dj) ; semi
ușoară : I. Costin (Tmș) b.p. 
T. Miron (B) ; ușoară : A. Zei- 
bel (Br) b.p. N. Deicu (Br); 
semimijlocie : C. Ghiță (B) b.p. 
Gh. Marcu (Br); mijlocie ușoa
ră : I. Pițu (Constanța) învinge 
prin neprezentare V. Bute (Ga
lați) ; mijlocie : V. Tecuceanu 
(B) b.p. C. Constantinescu 
(Dj) ; semigrea : P. Pîrvu (B) 
b.p. P. Cîmpeanu (B) ; grea : 
S. Panduru 
Florea (Br).

(Dj) b.ab. II M.

GALAȚI,
Semi muscă :
lali) b.p. I. Cuculea (Ilfov) ; 
muscă : I. Pop (Arad) b.p. I. 
Pop (Gl) ; cocoș : Gh. Morarii 
(Gl) b.p. D. Cănilă (Iași); pană; 
Gh. Drugă (Bv) b.p. Gh. Tănase 
(Gl) ; semiușoară : S. Constan- 
darhe (Gl) b.p, I. Marin (Tul- 
cea); ușoară : Gh. Ene (Bucu
rești) k.o. II C. Rotaru (Plo
iești) ; semimijlocie: C. Vasi-

22‘ (prin telefon). 
F. Momoiu (Ga-

masculină de baschet
DINAMO—I.G.H.F. 96—75 

(50—33). O dată cu fluierul fi
nal, dinamoviștii bucureșteni 
au devenit virtuali campioni, 
turneul final nemaiputînd o- 
feri altei echipe ocazia de a 
cuceri titlul. în cursul desfă
șurării jocului ei au arătat ce
va mai puțină ardoare decît 
era de așteptat, poate și fiind
că învinșii nu le-au pus mari 
probleme. De altfel, formația 
învingătorilor (din care a ab
sentat Diaconescu — acciden
tat). a redemonstrat: 1) că de
calajul valoric dintre jucătorii 
de bază și coechipierii lor ris
că să devină acută, mai ales 
pe plan internațional și 2) că 
lipsa de miză reduce substan
țial eficacitatea în atac și a- 
tenția în apărare. Desigur, as
ta nu înseamnă că meciul n-a 
beneficiat de momente fru
moase tehnic și tactic, la care 
cel mai mult au contribuit Al- 
bu, Novac, Visner, Cernea și 
Dragomirescu de la Dinamo, 
Niculescu, Cîmpeanu și Rulat

de la I.C.H.F. Corect, deși cu 
mici scăpări datorite neaten
ției. arbitrajul cuplului Al. 
Dănilă-M. Rizea. (g.r.-ș.).

Alte rezultate înregistrate în 
sala Dinamo : RAPID II — 
OLIMPIA (feminin divizia B) 
45—52 (23—21); STEAUA — 
I.E.F.S. (masculin 
89—66 (46—22).

divizia A)

BUCU-
BRAȘOV

POLITEHNICA 
REȘTI—VOINȚA 
(feminin divizia A) 69—37 (40— 
17). Meciul, disputat în sala 
Constructorul, a plăcut publi
cului spectator, datorită nu
meroaselor faze frumoase de 
joc, reușite de ambele echipe. 
Studentele, apărîndu-și onora
bil prestigiul de campioane, au 
fost evident mai bune, atît sub 
panou, cit și în aruncările de 
la semidistanță, cucerind vic
toria clar. Cele mai bune rea
lizatoare au fost Ciocan (18), 
Vogel-Savu (12), Dumitrescu 
(11) și Diaconescu (11) de la 
Politehnica, respectiv Petric 
(11) și Simon (10) de la Voința.

Țipat ui 1. P. „Iniot mu jiu”, sli. Biezoianu nr. 23—25, București

Trebuie menționat, totuși, că 
jocul brașovencelor a fost sub 
așteptări. Poate că absența 
antrenorului Gh. Roșu din ul
tima ’.Teme de la pregătire 
să-și fi spus cuvîntul.. Au ar 
bitrat cu scăpări V. Bordeie- 
nu și I. Șerbănescu 
OCTAVIAN GUȚU-coresp.

CONSTRUCTORUL—PRO
GRESUL 27—29 (6—7)! Simpla 
citire a scorului e de natură să 
ilustreze nivelul sub orice cri
tică al acestei partide, dispu
tată tot în sala Constructorul, 
contînd pentru divizia A (fe
minin). Nici măcar scuza mi
zei foarte importante — e- 
vitarea retrogradării — nu* 
stă în picioare ! Cu un plus 
de organizare a jocului după 
pauză, Progresul a cîștigat ce
va mai clar decît arată scorul... 
handbalistic. Au arbitrat co
rect V. Stinghe și M. Cunicer.

F. SIMION-coresp.

Ferencvaros terminase un 
antrenament lung și obositor. 
La orizont stătea meciul cu 
Vasas și campionii pregăteau 
cu abnegație și tenacitate vic
toria. Grupul celor 17, cu 
tricourile aburinde, a dispă- 
rut curînd înghițit de culoa
rul strimt și întunecat al ves
tiarelor aflate în imediata ve
cinătate a terenului.

Aici, la gura tunelului, pe 
una din treptele tocite de vre
me, am urmărit defilarea cam
pionilor grăbind spre jetul de 
apă ca spre o oază. I-am pe
trecut cu vederea, multora 
le-am fotografiat chipurile. 
Pe peliculă au rămas fiziono
mii ce pot constitui, oricînd, 
materialul ilustrativ al unor 
mari profiluri sportive sau 
teme de reportaj. Există Al
bert, fotbalistul al cărui nume 
a început a fi, în conștiința 
compatrioților, sinonim celui 
al clubului, există cvartetul de 
aur — Sziics, Novak, Pancsics 
și Juhasz — component al e- 
chipei maghiare medaliată o- 
limpică la Mexic, există tri
pleta de aur care, în vară, la 
Rio de Janeiro, a jucat în se
lecționata lumii. Există...

Nu ne-am simțit vinovați 
față de Florian Albert cînd, 
din acest context, l-am decu
pat pentru interviu -pe Sziics. 
Vivacele mijlocaș al 
albilor avea un atu în 
scrutinul din decembrie 
cretase fotbalistul nr 1 
nului 1968.

La cîtevâ minute, într-una 
din sălile clubului Ferencva
ros, Lajos Sziics ne vorbea 
despre... România.

— Acolo a avut loc debu
tul meu internațional. La tur-

verzi- 
plus : 
îl de
al a-

neul V.E.F.A. din ’62. Aveam 
18 ani și venisem de la Uj- 
pesti cu cinci ani de ucenicie. 
De atunci îmi cunosc colegii 
români de promoție: Dumi
tru Popescu, Voinea, Dumitru 
Nicolae.

— Aparținînd unei genera
ții care a depășit vîrsta as
pirațiilor pure trăind-o pe 
cea a certitudinilor, apreciați 
că îndepliniți 
precursorilor ?

— Nicidecum, 
aceasta dintr-un 
destie sau din 
de pleiada lui Matrai sau Fe- 
nyvesi. Noi sîntem firi mai 
boeme, acceptăm din ce în ce 
mai greu monotonia și tita- 
nismul antrenamentelor. Au
tomobilul, muzica beat, via
ța modernă, în general, ne 
sustrag, ne fură, ne lasă prea 
puțin timp pentru fotbal.

— „Balonul de aur“ pe 
1968, trofeul care răsplătește 
pe cel mai bun fotbalist ma
ghiar al anului, demonstrea
ză că ați rămas străin ‘ 
aceste facile tentații.

— Am rămas, în 
rînd, fidel scopului 
încă din adolescență, , 
a deveni un bun fotbalist. Nu 
mă bazam pe talent, nimeni 
nu-mi spusese „ce calități ex
cepționale ai“. Dacă iubești 
fotbalul trebuie să muncești 
enorm, să fii consecvent ho- 
tărîrilor luate. Activitatea mea 
nu este, de altfel, decît o con
tinuă planificare : la începu
tul lui ’66, după patru ani la 
Dorogi Banyasz, la prima mea 
tangență cu Ferencvaros. 
mi-am propus: acomodare și 
răspuns favorabil tuturor so
licitărilor și — am reușit. In

dezideratele

Și nu afirm 
exces de mo- 
idolatrie față

la toate

primul 
propus 

acela de

’67 : promovare în prima se
lecționată și — în 29 martie 
am jucat contra Iugoslaviei. 
In ’68, participare la Olimpia
dă și atenție pentru „Balonul 
de aur“ și — trofeele sînt as
tăzi în vitrina personală. 
1969 : Căsătorie, bacalaureat 
și, din nou, atenție pentru 
„Balonul de aur”.

Căsătoria, cu artista de tea
tru și cinema Ildiko Recszi, 
s-a celebrat la 4 ianuarie. Cit 
privește fotbalul... Campiona
tul și-a consumat patru etape 
iar purtătorul tricoului cu nr. 
6, mijlocașul Lajos Sziics se 
află în fruntea plutonului, cu 
nota maximă; Deci este fidel 
scopului propus.

La 25 de ani, Sziics, aflat 
în culmea gloriei sportive, în 
cearcă să precizeze momentul 
cînd se poate vorbi de SUC
CESUL REAL AL UNUI FOT
BALIST. Iată-i concluziile : 
„Unii îl identifică cu prima 
selecționare în națională. Este, 
din punctul de vedere al ju
cătorului, cel mai periculos 
mod de a vedea lucrurile. Din 
el derivă blazarea, lui îi cad 
victimă meteorii sportivi care 
strălucesc doar o clipă. Alții 
spun : „opreșțe-te clipă !“ în 
timpul marii consacrări in
ternaționale. Și, cred, este cel 
mai motivat mod de a vedea 
lucrurile. Mai există însă „ne- 
mulțumiții", aceia care caută 
alte hotare succesului sportiv 
Așa cum au căutat sir Mat- 
thews, Gento sau Di Stefano; 
așa cum caută astăzi Bobby 
Charlton, Eusebio, Facchetti 
sau Albert. Iată hotarele spre 
care aș vrea să mă îndrept 
și eu.

Nuța MUȘCELEANU
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