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FRUMOASELE VISE GlULEȘTENE S-AU RISIPIT!

^5 Poate că niciodată sala 
Giulești nu a cunoscut o a- 
sistență mai numeroasă la 
un meci de volei ca aseară 
cînd voleibalistele de la Ra
pid au întîlmt in meci retur 
pe Dinamo Moscova, in 
C.C.E. 'După un 2—3 înre
gistrat la Moscova bucureș-

tacul nu s-a văzut de loc, 
blocajul — greoi, neinspirat 
și inoportun — a fost stră
puns cu ușurință de lovitu
rile puternice expediate de 
solida garnitură moscovită, 
preluările nesigure au în
greuiat acțiunile ofensive, 
iar dublajul a lipsit cu desă-

0-4, 2-4, 2-10, 4-10, 4-14, I 
6-14, 6-15 (setul I) ; 0-2, I
2-2, 2-7, 3-7, 3-8, 10-8, _ 
12-8, 12-13, 13-13, 13-15 I
(setul II) ; 2-5, 4-5, 4-6, |
5-6. 5-7, 13-7, 13-10, 14-10, 
14-14, 16-14 (setul III) ; I
0—15 (setul IV) ! Ultima | 
parte a jocului a marcat o

------ 3----------- 7

Sosirea in Capitală
mbătă după-amiază, s-a 
)oiat in Capitală, venind 

■ la Ankara, președintele 
asiliului de Stat al Republi- 
Socialiste România, Nicolae 

iaușescu, împreună cu so- 
a, care la invitația preșe- 
.ntelui Republicii Turcia, 

Cevdet Sunay, și a soției sale, 
a făcut o vizită oficială în 
Turcia.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de Uie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, cu 
soția, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, cu 
soția, Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, Ni-

colae Nicolae, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu. Gheorghe 
Râdulescu-, Leonte Rău tu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Dumitru Coliu, Emil 
Drăgănescu, Mihai Gere. Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Mihai Dalea, Vasile Patilineț, 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de

Miniștri, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor, ob
ștești și alte numeroase per
soane oficiale.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la București și membrii Am
basadei Republicii Turcia.

Pe aeroportul Băneasa, erați 
arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia. Numeroși cetățeni ai Ca
pitalei au salutat călduros pe 
președintele Consiliului 
Stat. Un grup 
oferit flori.

de
de pionieri a

(Agerpres)

Plecarea spre patrie
'’KARA 29 — Trimisul 

l Agerpres, Ion Badea, 
la amiază 

s-a încheiat dzita oficială fă
cută în Turcii de președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția, Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay, 
și a soției fale, Atîfet Sunay. 

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit în acestă 
vizită de tovarășii Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, cu soția, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, cu soția, 
Octavian Groza, ministrul e- 
Bergiei electrice, Grigore Gea- 
snAnu, ambasadorul României 
la Ankara, ți Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior.

I=edlaj după încheierea

xîm

convorbirilor oficiale, care au 
încununat vizita de șase zile 
a tovarășului Nicolae Ceușescu 
și a soției sale în Turcia, con
voiul de mașini purtînd pe 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, însoțit de președin
tele Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, pornește de la reședin
ța rezervată distinșilor oas
peți români spre aeroportul 
Esenboga.

La plecarea din Ankara, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
Și 
le 
te 
ga, .
pitalei Turciei, de Suleyman 
Demirel, primul ministru al 
Turciei, Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai guvernului, 
generali, lideri ai partidelor

celelalte persoane oficia- 
române au fost saluta- 
pe aeroportul Esenbo- 
poarta aeriană a ca-

persoane ofi-politice și alte 
ciale.

La despărțire, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și 
președintele Republicii Tur
cia, salutîndu-se deosebit de 
cordial, transmit reciproc ce
lor două popoare, român și 
turc, cele mai sincere urări 
de succes, de pace și prospe
ritate.

De la aeroportul Esenboga 
și pînă la frontierele de stat 
ale Turciei, avionul oficial în 
care a călătorit președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a fost însoțit de o 
escortă de onoare, formată 
din avioane cu reacție 
forțelor armate turce.

Vizita președintelui Consi
liului de Stat și a soției sale 
in Turcia s-a încheiat într-o 
îtmosferă de caldă prietenie, 
de bună înțelegere.

ale

-----nlcile cultn-.
la întoarcerea In Capitală

forme
an urni

Maestrul sportului Gh. Cobzuc, antrenorul și 
India și R.A.U., indicînd pe hartă

conducătorul delegației tenismanilor români in 
itinerarul realizat în lunga călătorie întreprinsă

Foto i TH. MACARSCHÎ
Vorbisem să ne reîntîlnim la 

primăvară. Privind pe geam la 
zăpada viscolită de afară, în 
timp ce discutam cu Gheorghe 
Cobzuc, ni se părea că pere
grinul nostru s-a întors de la 
tropice mai devreme decît tre
buia. Și, totuși, sînt mai bine 
de trei luni...

De atunci, din decembrie da
tează despărțirea de tenismanii 
noștri, plecați spre tărimurile 
din sud. Autorul serialului 
„Sub soarele Indiei", care a ți
nut la curent pe cititori cu evo
luția emisarilor tenisului româ
nesc, pare mai bronzat decît îl

știam. 
acum

Subiecte de discuție au fost 
destule. Vom alege doar cîteva 
dintre ele, pentru o completa- 
re-epilog la cele scrise anterior. 
Mai ales că, de la ultima esca
lă a caravanei — în Republica 
Arabă Unfită — ne lipseau amă
nuntele.

— Cină mă uit pe hartă și 
refac, in memorie, întreg dru
mul parcurs,' mi se pare și a- 
cum ci visez... mărturisea in
terlocutorul nostru. A fost fru
mos, foarte frumoși am învățat

Simpaticul Gică arată 
ca un indian sadea !

multe lucruri noi, dar satisfac
ția noastră principală este că, 
pe unde am călătorit, jucătorii 
români au lăsat o impresie 

deosebită, culegînd aplauze din

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

In cea de a doua zi a „inter
naționalelor” de judo a apărut 
tn program o nouă formație, a 
Cehoslovaciei, echipă care a în
vins recent, la Paris, puternica 
reprezentativă a Franței. Evi
dent, evoluțiile sportivilor aces-

Intîlnirea Cehoslovacia - 
Vorwărts Berlin, programată 
în continuare pe patrulaterul de 
la Floreasca, a fost aplaudată 
la scenă deschisă. Abili, 
rapizi și

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO

Echipele României
învinse

tei formații au fost așteptate cu 
mult interes. Și sorții au decis 
ca echipa Cehoslovaciei să inau
gureze reuniunea de ieri, în 
compania primei reprezentative 
a României. Superiori din toate 
Sunetele de vedere, judoka ce- 

oslovaci au învins cu un scor 
categoric, 5—0, majoritatea în- 
tîlnirilor încheindu-le înainte 
de limită, prin ippont cat. 63 
kg : I. Simșa b. ipp. D. Geor
gescu, cat. 70 kg s V. Rezmcek 
b.ab. Z. Macridin, cat. 80 kg : 
A. JakI b. ipp. C. Lascu, cat. 
93 kg : K. Sister b. ipp. I. Her
man, cat. +93 kg : A. Novak 
b. superioritate tehnică D. Le
pădat.

A urmat partida România B 
— Bulgaria. Fără a dispune de 
sportivi care să impresioneze 
prin cunoștințe tehnice și tac
tice, formația Bulgariei a reușit 
să-și adjudece, totuși, victoria 
cu destulă ușurință, 4—1 : cat. 
63 kg : C. Gugușev b. sup. teh. 
E. Georgescu ; cat. 70 kg : S. 
Jelev p. sup. teh. Gh. Vasile ; 
cat. 80 kg : A. Licev b. ipp. A. 
Barbu ; cat. 93 kg : C. Boiagev 
b. ipp. I. Kaupert ; cat. +93 kg: 
Șt. Goramov b. sup. teh. D. Cris- 
toff. După cum se vede, doar 
Gh. Vasile | smuls un punct 
basptpiosg

i deschisă.
buni tehnicieni, ju

doka ambelor for
mații au concurat 
deschis, utilizînd 
multe procedee 
tehnice deosebit de 
spectaculoase. In 
final, victoria a re- 
renit berlinezilor 
cu 3—1. Un fru
mos succes a în- 

i cehoslovacul I. Kan- 
terminînd la egalitate

registrat 
delka, tei *„„„**** —o—-——
partida cu un adversar mai greu 
cu 50 kg ! (meciul s-a disputat 
la categoria grea).

Dacă echipa secundă a țării 
noastre nu a putut s-o depă
șească pe cea a Bulgariei, spe
ram că o va face, însă, prima 
reprezentativă. Dar, cu toate că 
aceasta s-a aflat la un pas de 
reușită, rezultatul final a fost 
de 3-1 In favoarea Bulgariei. 
Herman a terminat la egalitate 
avtnd, la un moment dat, o po
ziție foarte bună pentru a-și 
strangula adversarul, Iar Lepă
dat a fost fixat, cu prea mul
tă ușurință.

Derbiul reuniunii: R.S.S. Le
tonă - Cehoslovacia. Privind 
rezultatul, 5-0, comentariile, 
chiar reduse la numai cîteva 
cuvinte, ar fi de prisos. Tre
buie să menționăm. însă, că 
disputele au fost deosebit de 
pasionante.

Programul meciurilor de as
tăzi : România B — Vorwărts 
Berlin, Bulgaria — R.S.S. Le
tonă, Cehoslovacia — Româ
nia B, România A — R.S.S. Le
tonă, Cehoslovacia — Bulgaria, 
România A - VorwSrts Berlin.

gglHp GHIRIAC

Blocaj la fileu. Fază din partida Rapid—Dinamo Moscova
Foto I A. NEAGU

I 
I
I

upă o îndelungă și viu. cri
ticată inactivitate, Comitelui 
federal al F. R. Fotbal s-a în- 
întrunit săptămîna trecută — 
așa cum a devenit cunoscut — 
într-o fructuoasă ședință de

I 
I

tencele sperau, ca și cea mai 
mare parte a iubitorilor vo
leiului, o victorie care să le 
permită calificarea în semi
finale. Iluziile tuturor au 
fost spulberate însă curînd 
chiar de echipa giuleșteană 
care s-a prezentat la un ni
vel incalificabil. Și aceasta 
a fost urmarea faptului că 
atît jucătoarele, cit și condu
cerea tehnică a echipei au 
privit partida cu foarte mul
tă ușurință și au considerat 
că victoria vine de la sine. 
Formația giuleșteană a apă
rut pe teren ca o echipă din 
subsolul diviziei secunde. A-

vîrșire. Intre aceste coordo
nate și-a desfășurat jocul, 
tot timpul, campioana noa
stră. Și, în această situație, 
jucătoarele sovietice au ac
ționat in voie, fără a forța 
nota, cîștigînd pe merit cu 
3-1 (6, 13. -14, 0). Ele s-au 
impus clar (exceptind partea 
a doua a setului trei) la di
ferențe apreciabile. Ne-a 
impresionat, in mod cu totul 
deosebit, siguranța dețină
toarelor trofeului european 
prin decizia lor în apăra
re, prin forța atacului și prin 
dăruirea totală în joc.

Scorul a evoluat astfel 5

/lucru.
Ar fi poate inutil să mai subliniem 

interesul cu care a fost așteptată această 
reuniune, de convocarea și desfășurarea 
căreia se legaseră multe și (cum aveam 
să ne convingem) justificate speranțe în 
privința dezbaterii și rezolvării anumi 
tor probleme stringente ale activi*! 
fotbalistice din tara noastră.

Mai înainte de toate era, firește, ne
cesar să se apeleze la unele măsuri or
ganizatorice, deoarece, în ultimele luni, 
ederatia intrase într-o < 

de conducere, biroul federal însuși de
venind un organ fantomatic. ■

Intr-adevăr, Comitetul federal a dat, | 
cu prioritate, rezolvare acestei chestiuni 
ajunsă în stadiul unei anomalii. Fede
rația română de fotbal are acum un 
nou președinte în persoana tovarășului 
Mircea Angelescu, care este în 
sa obișnuită președintele U./ 
celelalte măsuri organizatorice luate, 
cum ar fi lărgirea r 
Biroului federal de la _ ___
brilor Comitetului federal de la 59 la 95, 
cooptarea în aceste organisme de con
ducere o unor noi oameni competenfi și 
cu pasiune pentru „sportul rege", reor
ganizarea colegiilor și comisiilor fede
ralei ca și crearea acelui corp de con
silieri, converg, de asemenea spre con
struirea unui edificiu solid al fotbalului 
românesc. Pe drept cuvînt, se poate 
spune câ actuala componență a forului 
de specialitate este atît de complexă și 
de calificată, încît îi conferă, cu ade
vărat, acestuia calitatea de stat major 
al fotbalului din țara noastră.

Cadrul organizatoric o dată definit, 
Comitetul federal a purces apoi la dis
cutarea si rezolvarea altor chestiuni pre
sante, care figurau pe rol încă din anii 
trecuți, dar care au fost tergiversate 
fără motive temeinice. Semnalăm, în a- 
ceastă direcție, ca pozitiv, faptul adop- 

I tării Statutului F. R. Fotbal, un docu
ment fundamental al forului de spe- 

' cialitate, care nu are încă (așa cum 
1 s-a apreciat de către unii vorbitori la 

ședința Comitetului federal) o formă 
ideală, dar a cărui lipsă totală de pînă 
acum s-a făcut mult resimțită, îndeosebi 
sub aspectul manifestării autorității sale 

i în viața fotbalistică autohtonă, al rela
țiilor cu C.N.E.F.S.-ul, pe de o parte, 

i cu cluburile și asociațiile sportive pa 
| de altă parte. Ca salutară trebuie con

siderată, de asemenea, și adoptarea 
noului regulament de transferări, ale că
rui stipulații' sînt de natură să înlăture 
orice fel de inegalitate între cluburi, 
dînd, totodată, raporturilor dub-jucător 
un conținut evoluat calitativ, mai aproa
pe de cerințele fotbalului modern.

Bineînțeles, recenta ședință a Comi
tetului federal n-a putut epuiza agenda 
problemelor arzătoare ale fotbalului ro
mânesc care-și așteaptă rezolvarea. Re
vine deci Biroului federal, întregului ac
tiv ol federației, misiunea de a studio 
și găsi căile și măsurile cele mai potri
vite pentru soluționarea chestiunilor râ
mase în suspensie.

Trebuie recunoscut, însă, că la cel de-al 
treilea start al său, după conferința pe 

I țară din iulie 1967 (asa cum semnifica
tiv s-a exprimat noul președinte aî 
F.R.F. într-un recent interviu dat presei) 

1 federația beneficiază de un moment fa- 
i vorabil, care-i va ușura misiunea sa 
| de viitor. La crearea acestui moment 
, prielnic au contribuit și unele realizări 

meritorii din ultima vreme. Astfel, ac
tivitatea de masă In rînduriie copiilor 

■ și juniorilor cunoaște tncâ de anul tre- 
I cut, prin transpunerea în viață a unor 

măsuri luate de vechiul birou federal, 
[ o înviorare, iar fotbalul școlar a înce

put să devină o realitate. Unele îmbu
nătățiri s-au făcut simțite tn activita
tea secțiilor de fotbal, în procesul de 

I instruire a jucătorilor. O atenție sporită 
I a fost acordată pregătirii echipei repre- 
i zentative, care, în ultima perioadă, a 
I obținut unele rezultate prestigioase.

Tn noua sa etapă de activitate, inau- 
l gurată de recenta ședință a Comitetu

lui federal, F.R.F. va trebui să consoli
deze ceea ce a fost bun pînă acum, 
căutînd, în continuare, rezolvări și mai 
eficiente problemelor de fond ale fot
balului nostru, cum ar fi, de pildă, ac
tivitatea copiilor și juniorilor, baza ma
terială etc.

Seriozitatea cu care joi seara biroul 
federal a dezbătut planul de muncă al 
federației pentru perioada imediat ur
mătoare nu poale fi, în acest sens, de- 
cit încurajatoare.

Se înregistrează, deci, semne bune. 
Deocamdată ni se pare suficient.

I
I ?;
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

cădere totală a rapidistelor, 
cei prezenți fiind ne- I 
mulțumiți de evoluția echi- | 
pei favorite. Au jucat for
mațiile : DINAMO MOSCO- ] 
VA : TIU RINA, BULDAKO- I 
VA, Kudreavțeva, SMOLE- 1 
EVA, KATUȘEVA, Tolkace- 
va (Iusova, Strujak, Kosov- 
ciuk) ; RAPID : Florescu, 
Chezan, Szekely, Baga, Re- 
bac, Tudora (Bălăsoiu, Dîn- 
gă). Au arbitrat bine Vida- 
kovici și Nikolovski (Iugo
slavia).

I
i
I

I
Aurelian BREBEANU
1 '■ 1,1 . ..................  ' ..... F I

Dinamo din nou învingătoarei 
în derbiul cu Steaua: 85-841

Astă-seară, ultimele jocuri ale

Aseară, la Floreasca, cele 
patru fruntașe ale baschetu
lui nostru masculin ne-au o- 
ferit două spectacole plăcu
te, interesante, chiar dacă 
din cele două meciuri unul 
singur avea o miză : Poli
tehnica — Rapid, pentru lo
cul III. Această dispută a 
fost echilibrată pînă în min. 
28 (scor 47—45 pentru stu
denții, după care formația 
condusă de prof. Vasile Po
pescu s-a detașat datorită 
mai bunelor recuperări și 
preciziei incontestabile în a- 
runcările la coș. Scor final : 
71—51 (35—28) pentru Poli
tehnica, performanță care 
clasează această tinără echi
pă pe un meritoriu loc III. 
Au înscris : Popa 19. Nicu- 
lescu 2, Dudescu 18, Vescan 
4, Molin 19, Georgescu 9 
pentru învingători, respectiv

AZI - IN DIVIZIA NAȚIONALĂ A
Etapa a XX-a a campionatului diviziei A programează 

următoarele meciuri în țară i

AKAD : Vagonul — Universitatea Cluj 
TG. MUREȘ : A.S.A. — Politehnica Iași 
BACAU: Dinamo Bacău — Fahil 
PETROȘENI: Jiul — Progresul 
PITEȘTI: F. C. Argeș — Petrolul 
ORADEA : Crișul — Dinamo București
BUCUREȘTI: în cuplaj, pe stadionul „23 August”, 

Steaua — Universitatea Craiova (ora 14,15), Rapid— 
U.T.A. (ora 16).

★
In Capitală mai sînt programate meciurile Metalul — 

Steagul roșu (Terenul din șos. Pantelimon, ora 11) și Elec
tronica Obor — Politehnica București (Teren Electronica, 
ora 11) din divizia B.

turneului final I

I 
I

imi- I 
ații |

I
i uiTimeie luni, . 
evidentă criză I 
leral însusi de- •

I
in activitatea I
.A.S R. Toate | 

„_____ Lj luate,
numărului membrilor I 
a 15 la 17 și al mem- |

I
I

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

Ivan 14, Popovici 12, 
gian 2, Bandu 2, Cr. 
cu 15. Vlădescu 2, Predulea 
4. Au arbitrat bine M. Aldea 
(Ploiești) și D. Crăciun 
(Constanța).

Eternul derbi Dinamo — 
Steaua, deși nu mai prezenta 
interes pentru cucerirea 
campionatului, a oferit o 
luptă dirză, spectaculoasă, 
dusă în limitele sportivită
ții. Steliștii au dominat in 
prima repriză în care Nosie
vici a fost excelent, iar di- 
namoviștilor le-a revenit 
partea leului în următoarea 
jumătate a partidei, cînd a- 
părarea în zonă aplicată de 
ei a stînjenit vădit atacul 
adversarilor. Victoria for
mației Dinamo (85—84, la 
pauză 45—48) este meritată, 
ea ilustrînd plusul de coezi
une a jucătorilor. Baschet- 
baliștil de la Steaua au ju
cat cu multă ambiție pentru 
o victorie care le-ar fi adus 
primul loc în clasamentul

Tursu- 
Popes-

I
îza j 
de j 
ele I

I

I
turneului final, dar prea 
multele ratări din repriza 
secundă, ca și o serie <’ 
pase greșite date în unele 
momente decisive, le-au 
grevat serios potențialul. Au 
înscris Albu 20, Novac 19, 
Vissner 2, Cernea 18, Diaco- 
nescu 10, Dragomirescu 16 
pentru Dinamo, respectiv 
Tarău 22, Nosievici 22, Savu 
14. Gheorghe 10, Dimancea 
6. Jekely 10. Au arbitrat bine 
Al. Dănilă și C. Negulescu 
(ambii din București).

Astăzi, începînd de la ora 
17.15, sala Floreasca găzdu
iește ultima reuniune a edi
ției 1968—1969 a campiona
tului național care progra
mează, în ordine, meciurila 
Steaua — Politehnica și Di
namo — Rapid. Indiferent de 
rezultatele acestor întîlniri, 
ordinea finală a diviziei A 
este următoarea : 1. DINA
MO — campioană națională, 
2. Steaua, 3. Politehnica, 4. 
Rapid.

d. st
l

LA TIMIȘOARA

LOKOMOTIV ZAGREB

a cîștigat „Cupa Primăverii4*
TIMIȘOARA, 29 (prin 

telefon). Turneul interna
țional de handbal feminin 
„Cupa primăverii1* s-a în
cheiat cu următoarele în
tâlniri i Universitatea Ti- 
mișoara-Lokomotiv Zagreb 
6—4 (5—3); Radnicki Bel-
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4 P .<pl
grad-Universitatea II 9—7 
(4—3). Clasament final! 1. 
Lokomotiv 4 p (29—20); 
2. Universitatea I 
(30—23); 3. Radnickî 
(27—29).

P. ARCAN—eoresp. princ. |
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Elevul Gheorghe Ștefan 
clasa a X-a B a liceului 
Sadoveanu", dm Capitală, iși 
dă norma de control la „ate
lierul 6“ de gimnastică spor
tivă cu caracter utilitar apli
cativ. Acest elev a obținut 
media 10 la - -
deoarece și
„ateliere" a 
manțe foarte
Ștefan face parte din secția de 
judo a liceului, care a ocupat 
un loc fruntaș In campionatul 

bucureștean
Fatal .V. BAGBAG

din 
„M.

educație fizică, 
la celelalte 5 
reușit perfor- 

bune. Gheorghe
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necesitățile 
oameni ca 
iarnă este 
tar în res-
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Guido Xlachetto.

« de 
e ta 
sne ex

xlierl a pîra- 
Lâ de 2eci de

ce însu mează 
sa c-xtre ele permi- 
cire de 6 km), aco’.o, 
nh» ăe rxxiemita^

a ț.;- 
Ml pe

Un secol de istorie pe creșfetul unui munte
o simplă piesă de muzeu geo
grafia sau turistic per.teu cei 
ce au memorie sens ouă. Cer- 
Tino irseânrt 
Whvmper. și C 
Croz. șî

Poliedru impozant șl cople
șitor, izbucnind semeț din 
marea frămîntată, vălurită, a 
semenilor pe căre-i doi— î 
Cervino pare, din vale, dege
tul arătător al lumii îndrep
tat spre cer. De sus însă, de 
la 3500 m. unde te lasă. In 
stâțiâ finală, telefericul cu ce- 
binâ de tramvai, de acolo, 
de pe Plateau Rosa, unde te 
crezi aproape egalul său. abia 
acolo pirtmida bilingvă (scri
să cînd Cervino, cind Mat
terhorn) apare plantată sol J 
pe baze, cocoțată mult deasu
pra rotocolului pe care-1 dai 
cu privirea, stăpînind, solei-- 
priveliștea, chiar da i In jur 
sînt contracandidați de . sea
mă ca Breithomul .(4163 ct) 
sau Monte Rosa (4635 m în 
babilonia toponimici alpine 
se dezvăluie mulți munți. 
Cervino e un pisc.

Admirația cu care i-âm ur
mărit fețele, unele însorite, 
cu sclipiri de cleștar, altele 
adumbrite, viclene și neprie
tenoase, era sporită ' _ “__ *
de venerație și de melancolie, 
de romantism și de eroism 
Cervino poate fi un bloc ce 
piatră dură, sub plapuma de 
zăpadă, o demonstrare a na
turii, superbă și insensibilă 
Dâr Cervino nu poate rămine

ir.ieligent. plin de înțelep- 
e, un ie', de filozof mon- 

a cărui experiență se 
oară ir. escalade din Hi

malaia pini în Tara de Foc. 
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Aniversări sportivel969
Anul 1969 este anul a nume

roase aniversări legate de miș
carea sportivă românească.

Vom semnala cîtevă din cele 
măi importante :

1919. In acest an se împli
nesc 50 de ani de la prima par
ticipare polisportivă a Româ
niei, jocurile interaliate de la 
Paris — la care țara noastră a 
trimis echipe la numeroase dis
cipline sportive.

Tot acum 50 de ani — la Cluj 
se înființa clubul Universitatea 
care, în această toamnă, va 
comemora, în cadru festiv, o 
jumătate de secol de la începu
tul activității.

1929. Deci, acum patru de
cenii, se organizau la Bucu
rești primele campionate spor
tivă Universitare ale României 
la atletism, fotbal, scrimă, na-

tație și tenis, eu parti 
studenților sportivi cm 
toarele centre tmirer.----- -
București, Timișoara. CîsJ (E 
Iași.

în acelați an. la Atena, af.e- 
ții români participau la ptimj 
concurs balcanic - expei .meo- 
tal — de atletism, care avea .să 
devină, inceptnd .An 1999, Jocu
rile Balcanice de aSetfsm, una 
din cele tnai vechi cocnpetfci 
atletice internaționale.

1939. Afri cu 98 de ani tn 
urmă — et organiza, la &n*ta 
pe Valea hă Carp, ecccmcl 
international de schi — prcbe 
alpine — .prima eoepetfta te 
aceste probe. organ_iată ta țara 
noastră.

c •.
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Tragicui
\\ hymper — Carrel

mrcsă ce iifn< 
ani *iir-|~K~â«T*. 

mo fMTt w «n

hotel ca 3 etaje Pirovano, că
reia îi zice, de neînțeles, „Pie
ce k» Rifugio*. Șj am înțeles 

este programul profesio- 
adaptat la 

■ al unor 
lunile de 

or de schi.
■-1 anului devine ghid de 
n -nte sau participă la infre- 
r de expediții alpine. Veți 
■ ■ numele său printre viito
rii membri ai ratei ascensiuni 
pe Dhaulagiri. Dacă nu cum
va L «i cunoașteți: se numeș
te Gtrido Machetto.

TW prin el am aflat se-me- 
tef extraordinarei afluente de 
vumsti «i schiori pe pantele 
*e a Cerriria. semeț care 
- . se -erirmă ia echipamentul 
brief5er ți la mijioe-teie meea- 
EJte de urcare Succesul se 

sară fc: prim! rind 
ofeme-rie sejururi pe ter- 
Tmitat șî unor programe 

xtnbfnate. Iată, de ptldă. ce 
se oferă intr-o săptărmnă for
fetară : călătorie dus-întort 
iM lartp—Cerrinia) cu , auto
carul pensiune completă abo- 
r-amer.t pe teleferic, liberă 
orrulatte pe 7 . jchilifțuri, 
* lecții de sete în colectiv 
4 ere pe zii asigurare im- 

pe-—- a accidentelor, premiu 
de par ?: rare concursul de 
încheiere a cursului, insignă. 
(Iată chera idei pentru O.N.T., 
privitoare firește .nu numai 
la turiștii străini, ci ș! la cei 
români).

Singurul lucru pe care nu 
1-a-n aflat la poalele Cervi- 
nului este; cum o țară, câ 
Italia, cu pantele Alpilor si 
Dolomiților împînzite de 
practicanți, nu a mai dat nici 
un schior mare, de la Zeno 
Colo încoace...

„Din 
din 
mța 
puțin 
„urg< 
m « m-ân 
din i 
un . 1 
la pi 
„pira 
veana 
Ioq.A baton 
desiâ: 
pelaș 
lu?,. 
cuven 
ale â

Pe țraț 
oină 
echlp 
blnati
la ași 
tara-. 
Brăila, 
cestor 
tlve a 

în I 
ne -a t 
mie ș. 
lor nc 
man .1 
paralel 
pămin- 
său „t 
Proies- 
de la 
meu F 
dn de; 
pjl, ta: 
in jup 
Învăța
Tot el 
in mln.

— Pa
Fo.

detl _ „u, suui-
tiple alte ocupații profesionale nu 
ml-au mal lăsat timpul necesar 
să continui.. Șl am făcut șl tir... 

Clțlva dintre cqlegli mei, Eddy 
Grant, Geo Mlrea, șu fost chiar 
celebrități in materie.

— Și dumneavoastră ?
— Jiu m-âm mulțumit . să-țițl 

ating ținta. Dar, apropo .de țintă, 
să-ți spun o Intlmpîâre foarte 
amuzantă.

Fiu! meu, azi actor al Teatra
lul Național din București, a ln- 
qeput să „tragă" de la vlrsta de 
patru ani, cu o ărftjă Flaubert, 
ajungln.d pină lă. vreo opt-nduă 
ani spaima „mlreSelor" din bu
clați, .unde,, ca șl mine, lh tine
rețe., nu lăsa nici o, țintă, neatinsă. 
in. barăcile de „tras Ia semn".

Intr-o Zi, — el avea vreo șase 
ani pe atunți — am ajuns, pe la 
trei după amiază, într-un bilei
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v-am mărturisit deunăzi, „nn- 
mente, pe care timpul, departe d» 
a le domoli, le-a animat, ptnă ta 
pasiune.. Căci cine, nu rial Iubeș
te, ăcela Insearr.r.ă că n-a Iubit 
niblclnd. Șl eu, sportul l-am. Iubit 
Cțt. intuiția copilăriei, cu ardoa
rea tinereții șl cu chibzuință ma
turității, c?, unul. care am știut 
Șă-1 prețuiesc . jnarlje, btpefâeeri 
fiziologice și. secularele lui vir
tuți educative".

...Aici se Iticheie filmul nostal
giilor .sportive ale... maestrului Tu
dor MuȘâtCscU, pe care vîrsta l-a 
trecut de la „sportul sănătăie“ la 
„sporitul s]5eQta,col“ in câre e pre-' 
zent cti investiții ce întrețin âcui!h 
un inventar de aur.

V. FIROIU

RECENZII

ISTANBULUL SPORTIV
Despre Istanbul, s- 

nil francez Fîerre

UN UTIL ABECEDAR 
HANDBALISTIC *)

Pe linia pregătirii unor ma
teriale necesare învățării meto
dice ă handbalului, semnalăm 
apariția ediției a II-a a lucră
rii „Handbal — antrenament, 
exerciții, jocuri", apărținind lui 
EUgen Trofin și S. Grigorovld. 
Revăzută și adăugită, lucrarea 
prezintă un bogat arsenal de 
procedee, câre acoperă etapele 
învățării jocului de handbal, în- 
cepînd cu cele necesare în pe
rioada rtegătirii formării de
prinderilor de bază și mergind 
pînă la în-ușirea combinațiilor 
tactice măi complicate în atac 
ți th apărare.

Ținînd seama că lucrarea nu 
se adresează numai profesori
lor da educație fizică, pentru 
Care jocurile Și exercițiile pre
zentate au menirea să ajute la 
îndeplinirea sarcinilor progra
mului de învățămînt, ci și in
structorilor și antrenorilor, cre
dem că erâ bine Să se insiste 
asupra indicațiilor referitoare 
la etapele superioare ale învă
țării jocului de handbal.

• Susceptibilă de îmbogățiri cu 
elemente izvorîte din experien
ța celor ce se ocupă de propaga
rea acestui sport în rindul ti
nerilor, lucrarea constituie, to
tuși, un material de bâză ătit 
pentru specialiști, cit și pentru 
cei care practică handbalul la 
toate nivelele.

• „handbal - Antre
nament, exercîth, 
JOCURI* de Eugen Trofin 
fi Soria Grigorovid, Editu
ra ConMului Național peni 
tm Educație Fixică ii Sport.

ÎNVĂȚAREA JOCULUI DE BASCHET" 
mori — L-.ti-esc și mai mult 
âtoectul mttârii ănalrtete, ri- 
cicind fci același timp o pro
blemă discutabilă: dacă La o 
grapă de !• elevi iocepători 
este necesar (sau nu) un^to- 

și acțiuni ce trebuie invă- 
țate. Ponderea auibcită jo
cului (propri'u-zjS) în aceste 
conspecte este mult crea mteă 
față de cerințele rraiitâțfe. 
otnițimhs-se faptul cA înțepă
torii învață baschetul judn- 
du-se. Cele 30 de conspecte 
pot fi folositoare gripelor de 
avansați în antrenament.

Se poate afirma, de aseme
nea. că lucrarea țruteă fi mult 
mai eficientă dacă autoarele 
ei ar fi ținut cont și de unele 
indicații ele Colegiului cen
tral de antrenori, apropiin- 
du-se astfel de linia direcțiilor 
principale ale procesului de 
antrenament și joc. Mâi pre
cis, ar fi fost necesar să se 
acorde o atenție sporită mij
loacelor și metodelor de învă
țare și perfecționare a forme
lor de apărare agresivă — sin
gurele care pot duce baschetul 
românesc pe drumul unor per
formanțe superioare.

în sfîrșit, unele din exerci
țiile prezente în această lu- 
erare Sînt mult prea compli
cate pentru grupele de înce
pători ; mai degrabă ele pet 
fi integrate ca părți ale unor 
sisteme de joa pentru grupele 
de avansați, și, ea atare, adap
tabile în procesul da pregă- 
tăre al formațiilor respective

grof. Alex. POPESCU

Lucrarea profesoarelor Arts- 
teia Hrișcă și Teodora Pre- 
descu intitulată JXVATA- 
REA JOCULUI DE BAS
CHET* reprezintă un twu 
punct de sprijin în activitatea 
tehnicienilor angrenați direct 
în procesul de pregătire. Ex
punerea de motive făcută in 
prima parte a cărții în MWF 
rea metodelor modeme de an
trenament este bogată și con
vingătoare. Din păcate. însă, 
partea fundamentală a lucrării 
se apropie prea mult de me
toda tradițiouâl-clasicâ, asa 
cum o găsim în tratatele de 
specialitate dinaintea anului 
1950.

* IffITIIEl 
MCăil!

MKIfT

Analiza atentă și minuțioasă 
a procedeelor și acțiunilor de 
joo atestă folosirea metodei 
«lasice pentru învățarea lor. 
și nicidecum pe cea modernă 
— metoda globală de învă
țare. De altfel, chiar Șx cele 
30 de conspecte de antrena
ment — pentru copii și js-

în tovărășia lui cunoscusem 
pitorescul acestui oraș așezat 
pe două continente, un pito
resc autentic, neavînd nimic 
cor.trafabricat, nimic de carte 
poștală ilustrată. Și tot prin 
amabilitatea colegului meu 
turc am pătruns în atmosfe
ră sportivă a Istanbului, do-

MVHAREM 
îndrăgostit de toț ce era 
neobișnuit, exotic, și-a petre- 
cut multe ore în desele șale 
peregrinări prin Orient. Aco
lo, pe o terasă din lemn, cu 
apa chiar la picioare, lene
veam într-o după-amiază în
sorită de martie, împreună cu 
vechiul meu ami« și confrate 
Samim Var, unul dintre cei 
mai apreciați cronicari spor
tivi din Turcia,

DALKILIC
minată — evident— de fotbal, 
dar caie lasă totuși îpc și 
altor pasiuni. Pe malurile 
Bosforului, nu numai rivali
tatea eternă dintre Fener
bahce și Beșiktaș (cam cum 
ar fi la noi Steaua și Dina
mo) «aptează atenția. Istan- 
bulezii, și turcii în general, 
adoră luptele, sport «oeotit 
național. Și astăzi M mai 
vorbește despre triumful de

la Olimpiada romană, unde 
Turcia a cucerit în această 
disciplină 7 medalii de aur. 
Prin comparație, făpțul că la 
Ciudad de Mexico doar doi 
luptători turci au urcat pe 
treaptă cea măi de. Șus a po
diumului se apreciază ca un 
eșec.

, Și totuși, idolul, sportiv al 
Iștănbulului nu este un luptă
tor, nici măcar un fotbalist 
ci un... atlet, JVIuhărem Dal- 
kîlic, fondist de marcă, mul
tiplu campion și recordman 
național, campion balcanic de 
cros. învingătorul cursăi de 
5000 m într-un memorabil 
meci Balcani—Scandinavia.

Dălxîlic întrece în popu
laritate pe cei mai cunoscuți 
actori, de cinema sau cîhtă- 
reți de muzică ușoară. îl sa
lută toată lumea, îl adoră co
piii și dacă te afli cu el poți 
cumpără orice în bazar cam 
cu jumătate de preț.

(Par nu npmai fotbalul, lup
tele și atletismul polarizează 
interesul spectatorilor. De 
mult succes se bucură reu
niunile de călărie. Un inter-

lociitor, âflînd că sînt român, 
m-a rugat să-i transmit. sâ- 
lutări lui Pinciu, spunînd că 
este cel mai mare maestru 
al obstacolelor pe câre l-a 
cunoscut vreodată. Voleiul 
are, de asemenea, mulți 
adepți, ca și. baschetul sau 
tenișul. Sportul alb benefi
ciază chiar în.inima orașului, 
lingă Piață Taxim, dfe uh 
Splendid complex de terenuri, 
tot timpul suprasolicitate.

Iar mai la est, spre Tarâ- 
bya, fostul sediu al cărtura
rilor Fânâruluî, se înșiră ca 
niște perle, pe ambele mâluri 
ale Bosforului, centrele nâu- 
tice, mai ales acelea de yâh- 
ti hg.

Scurta cunoștință cu Istan- 
bultii Sportiv mi-a prilejuit 
o constatare foarte plăcută : 
și aridme că sportivii rdhiâni 
sint foarte apteciațj aici, aș
teptați, primiți cu multă cor
dialitate. Este, în ultimă in
stanță, sehinul prețuirii de 
care se bucură țara noastră 
în conștiința poporului turc.

Voleriu CHIOSE

organizează
PENTRU CANDIDAȚI! LA EXAMENUL DE ADMITERE

ÎN ÎNVĂȚÂMÎNTUL SUPERIOR Șl TEHNIC

DE ARHITECTURĂ

Cooperativa garanteaiâ calitatea predărilor, 
meditațiile fiind susținute de profesori cu înalta 
calificare profesionala și îndelungată experiență 
și care folosesc un bogat material didactic.

Informații și . înscrieri zilnic între orele 10—17 în 
9tr. Filitti nr. 10, telefon 13.54.69.



Fotografia săptăminii

Șl 38 rrMININE S-AU ÎNSCRIS
IA MONDIALELE

DE TEMS DE MASAI
400 de jucători și jucătoare concurează la individuale

tischtennis-welt
MEISTERSCHAFT

in mOnchen 1969

zi

La cea de-a 30-a ediție a 
campionatelor mondiale de te
nis de masă, care va avea loc 
la Mtinchen intre 17 și 27 apri
lie, s-au înscris 51 de echipe 
masculine și 38 feminine. Al
cătuirea grupelor, denumite, 
convențional, A și B, și nume
rotate de la 1 la 6, este urmă
toarea : BĂRBAȚI, grupa A. 1 : 
Japonia, Finlanda, Israel, Ni
geria, Peru ; 2 : U.R.S.S.. Olan
da, Canada, Chile ; 3 : Iugosla-

via, Belgia, Australia. Bulga
ria ; 4 : Ungaria. India, Por
tugalia, Maroc ; 5 : Anglia,
Iran, Norvegia. Guernsey ; 6 : 
Danemarca, Polonia. Jersey, 
Grecia ; grupa B, 1 : R.P.D. Co
reeană, Irlanda. Scoția. Liban, 
Pakistan ; 2 : Suedia, Austria, 
Luxemburg. Iordania, RA.U. ;
3 : R.F. a Germaniei. Indone
zia, Ghana. Brazilia ; 4 ; Ceho
slovacia, S.U-A.. Elveția, Ar
gentina ; 5 : ROMANIA, Franța, 
Țara Galilor, Turcia ; 6: Co
reea de Sud, Cambodgia, Spa
nia. Italia.

FEMEI, grupa A. 1 : Japonia. 
Luxemburg. Austria ; 2 : Unga
ria. Finlanda, Grecia ; 1 R F. 
a Germaniei. Elveția. Irlanda ;
4 : R.D. Germană. Franța. Gha
na ; 5 : ROMANIA. An^ra’ a, 
Iordania : 6 : Suedia. Olanda. 
Tara Galilor. Iran ; grapa B, 
1 : U.R.S.S, Scoția. Belgia ; 2 : 
Cehoslovacia. Canada. Spania ; 
3 : Coreea de Sud. S_U_A_ Nor
vegia ; 4 : Anglia Cambodzia. 
Jersey ; 5 : Iugoslavia. Dane
marca. Peru ; 6 : Polonia. Bul
garia. Turcia, Chile.

La probele individuale ș:-as 
anunțat participarea 400 de ju
cători și jucătoare. Repartizarea 
lor pe fiecare probă este Sco
tă astfel : simplu bărbați — 
252 ; simplu femei — 145 ; du
blu bărbați — 232 ; dubla fe
mei - 136 ; dublu mixt - 27S.

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

winter nation aHocheiștii cehoslovaci față în față cu maeștrii de peste ocean 
ai pucului: canadienii. După un j oc echilibrat, echipa 
Cehoslovaciei a învins cu 3—2. In fotografie: un atac la 

poarta canadienilor, condus de Jan Suchy (17)

POLIHRONIADE

a remizat cu lidera

R(F
învingă

PRIMELE AMĂNUNTE trimisul nostru special, TIBERIU ST.

DE LA CONGRESUL L.I.H.G de floretă a României

LA BELGRAD

BELGRAD, 29 (Agerpres). - 
Partida principală din runda a 
16-a a turneului internațional 
de șah de la Belgrad s-a dis
putat între lidera clasamentului, 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) și 
maestra româncă Elisabeta Po- 
luironiade. Partida (in care jtl- 
cătoarea româncă a avut pie
sele negre) s-a încheiat remiză 

Ta mutare^
în,aintc:a 

sanâeT.‘i conbrți 
dria cu 12tie 
Iovanovici cr 
p, Polihror ‘W 
11 p. sa:

i runde, în cla- 
<ana Aleksan- 
ită de Katia 

’a) - 117» ,s \ —

In câmp 
atletism al 
desfășoară' . 
de 5 000 m i- 
lui recordms 
Clarke, cronor. 
de 13:44,8. P4 . 
re s-au clasat' . 
și David Flotty.

Final animat in campionatul de hochei
* Agronomia Cluj învinge pe Diwao Baoreșă 1
POIANA BRASOV, 29 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Deși Steaua este virtuală cam
pioană a țării la hochei, deși or
dinea in clasament a echipelor 
nu mai poate fi modificată, ul
timele partide ale acestei lungi 
Întreceri sint totuși foarte ani
mate și interesante. Victoria 
geologilor bucurcștcni asupra 
echipei Avintul Miercurea Ciuc. 
replica dirză dată de student i 
clujeni steliștilor și marca sur
priză pe care au furnizat-o sim- 
bătâ invingindu-i pe dinamo
viști, au creat pe neașteptate un 
climat favorabil hocheiului 
spectaculos.

Din păcate insă, în ciuda e- 
forturilor depuse de organiza
tori, meciurile continuă să se 
desfășoare intr-un anonimat de
plin. Zilnic se vind cam 10—15 
bilete, singurii spectatori stator-
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• Au. Bead Cehadovadp-SBedii va hotărî campioana mondială de hochei
r-a re cari de La Scsek-

tjrh ciclist 
AL ALGERIEI 

A LUAT SFRSIi
a.

so

A series (La 
•el a luat 
i ne circuit 
» km) ciști- 
Georren in 
tmp a mai 

rup de ă- 
se aflau ro-

■
TINERII HOCHEIȘTI

DE LA DINAMO BUCUREȘTI

toate că din punct de ve- 
calendaristic ne af.ăm in 
primăvară, jocurile tur-

>• s 1 iLe

Tr. OANrrtSCU

1 individual pri
nt ocupate de: 
.■Sasăial» 4352

p-.ocatiti moodraL Imediat după 
soacre, l-am solicitat o declara- 

ti vSie discu
tate La Congres :

participat la una dintre 
cele mai agitate sesiuni ale Con- 
g-eniui LJ.H.G. S-au făcut 
•tarte multe propuneri, dar din 
mza discuțiilor contradictorii, 
*-n adoptat puține hotărîri. Să 
iacep cu ceea ce cred că inte
resează ssai mult: cînd va avea 
ioc ediția viitoare a C.M. ? In 
această direcție s-a stabilit, în 
principiu, ca jocurile din gru
pele B ți C, pe care avem sar- 
cina să le organizăm, să aibă 
loc, in 1970, astfel; grupa C, 
în Pcrana Brașov, între 15 și 
22 februarie, iar grupa B, la 
București, între 22 februarie și 
3 martie. Am spus în principiu, 
deoarece, la rugămintea mai 
multor delegații, »-ar putea ca 
datele să fie schimbate, mutîn- 
du-se totul cu o săptămînă. In 
ce privește grupa A, federația 
canadiană, organizatoarea com
petiției, a comunicat că parti
dele vor avea loc între 15 și 30 
martie 1970. Turul la Montreal, 
și returul la Winnipeg. S-a ho- 
tărît, de asemenea, ca partide
le din cadrul C.M. să se des
fășoare numai pe patinoare 
artificiale acoperite. Interesan
tă mi s-a părut și propunerea 
federației canadiene, ca de la 
viitoarea ediție a C.M^ să fie

acceptată ți participarea jucă
torilor profesionițti, la fel ca 
la fotbal. In acest sens, o de
cizie urmează să fie luată la 
congresul de vară al L.I.H.G. 
Pentru amatorii de hochei din 
țara noastră, mai am o veste: 
s-au purtat discuții fructuoase 
cu federația canadiană pentru 
ca o formație din această țară 
să evolueze, în sezonul viitor, 
la București. Cam acestea ar fi 
lucrurile cele mai importante. 
Insă această at.it de disputată 
ediție a C.M., ca și numeroasele 
convorbiri purtate cu tehni
cienii prezenți la Stockholm, 
mi-au furnizat un material mai 
vast, pe 
în curînd

care-l voi transmite 
redacției,

ir
în campionatul mon- 

s-au disputat
Aseară, 

dial de hochei 
două jocuri : Canada — Finlan
da 6-1 (2-0. 3-1, 1-0) și Suedia ■ ..................... - - - .
3-1).

Competiția 
cu meciurile: 
Cehoslovacia 
U.R.S.S. — Canada.

S.U.A. 10-4 (6-2, 1-1,
ia sfirșit astăzi
Finlanda — S.U.A.,

— Suedia și

neînvinsă în turneul de la Budapest
29 (prin tele-BUDAPESTA, 

fon). — Turneul internațional 
de floretă care a reunit în ca
pitala Ungariei reprezentativele 
Franței, Italiei, României și 
țării gazdă a început, sîmbătă 
dimineața, la Sportcsarnok, cu 
o victorie ușoară a sportivelor 
noastre : 14—2 cu echipa Italiei. 
Excelent au tras Iencic și Sza
bo (cite 4 victorii), apoi Drîm- 
bă și Vicol (cite 3 v).

In meciul cu echipa Franței, 
floretistele noastre și-au apro
piat, de asemenea, victoria fără 
prea multă dificulatte : 12—4. 
Marina Stanca, înlocuind-o pe 
Vicol, a tras admirabil obținînd 
maximum de victorii ca și Sza
bo și Iencic. Ileana Drimbă, în 
schimb, nu s-a concentrat sufi
cient și a pierdut două asalturi 
in care condusese (la Herbster 
și la Sailly).

In celelalte întîlniri s-au în-

Rejt<5 4—1), 
(Drimbă — 
— Szolnokl 
următoare,

URUGUAY, CAMPIOANA DE BASCHET 
A AMERICII DE SUD

Cu 
dere 
plină 
neului final al campionatului
republican de juniori la hochei 
continuă să se dispute pe o 
vreme hibernală, care ne face 
să uităm că sportul crasei și al 
pucului a pășit anul acesta din
colo de granițele sale tempo
rale.

Primul meci al returului, dis
putat vineri seara, a fost la 
discreția liderului, Dinamo 
București, care a dispus de Școa
la sportivă Gheorghieni cu 
21—1 ! După cele 8 ore ale nop
ții, tinerii jucători dinamoviști 
nu și-au potolit setea de goluri 
înscriind sîmbătă dimineață, în 
meciul cu Flacăra Suceava, alte 
19 goluri, fără 
nici unuL Deci, 
19—0 care arată, 
bună a echipei 
•ești.
T In ultimul joc de sîmbătă s-au 
Intilnit Steaua și 
tivă Gheorghieni. 
19-1.

EPILOG AFRICAN
(Urnart ta D

LA SERIALUL TENISISTIC DIN INDIA

să primească 
după 21—1, un 
ambele, forma 
Dinamo Bucu-

Școala spor-
Scor final :

CORNEL STER1AN
corespondent

Crxtm. Codtrti Pixcec, Drob- 
cred, StDCc. Lndqiust.

— O =xă reopîtulare a 
Jpenctite de Ia Cairo...

— Peazrs aoi, evenimentul 
cel rtjs naeahii c fort perfor- 
mrepu hă Ctmrîcxiia Popcrici, 

aci camrcMei noastre, 
trc—mni eu Eleonora Dumi- 
mseu. Buexmu revederii a fost 
caav*cM* cs aed multul *ur- 
petzt eterii de Popovici, care 
I-s eixfiTt ia terni doi pe fai- 
mmhC «utteliCB Kea netcher. 
Irwrpusesu cses nesiffUT, com
plet uescautodxți n terenurile 
de zsn*d — ctipc iarba și cs- 
JNM teAos — pâerzfad î» com- 
peC4K p-eirminfă a „Capei 

MCăcaflor*: 0-3 cc U.RSS. 
(Mec-ecală — Dron 6 4, 6—3 ; 
KctiXtor — Mârm^-ecnu 7—5, 
C—2; Metreveh. Korotkov — 
Drau. tUrususeussu 6—2, 7—5). 
Sccăeticti areca si fie ți ei eli- 

rsrprnzccor. de belgieni, 
iar a revenrt Ungariei,
cx Gulyaa ți Szoke îa mare 
forsud. Si revenim la turneul 
de txuplu. Am acut trei oameni 
is oprnsi de finală ți aci s-au 
oprit. Popovici a ieșit la ceho- 
sioracul Kstka. Dron la vest- 
germanul Elschenbroich (6—4,

"SI*

——————
Anca Groza confirma: 2:40,8 la 200 m delfin

Puține rezultate spectaculoa
se în cea de a treia reuniune a 
concursului național de iarnă 
rezervat juniorilor și copiilor. 
Excepție a făcut doar „crono- 
metrul“ Ancăi Groza, pe dis
tanța de 200 m delfin. La capă
tul celor 6 lungimi, eleva 
Magda Negrea a realizat 
pul de 2:40.8 — cea mai 
performanță românească 
tru fete și junioare mici.

Duelurile brasistelor Mlhăes- 
cu — Georgescu și Burlacu — Vi- 
jeu au dat din nou cîștig de 
cauză favoritelor. Ca șl în 
cursele de 100 m, Anca Georges
cu (în evident progres) și Ca
melia Vîjeu au condus o bună 
parte a parcursului (200 m), 
pentru ca în final să cedeze de

prot 
tim- 
bună 
pen-

puțin unor adversare nxai bine 
pregătite in această perioadă. 
Ar mai fi de reținut succesul 
lui Gh. Lupu in proba tetra te
nului (266 m), ca ți timpii lui 
L. Copcealău (4:45.0 la 400 m 
liber), Lucia Radu (1055.4 la 
800 m liber) și T. Nicolas (159.9 
la 100 m delfin). După cum se 
poate observa, tinerii înotători 
dinamoviști. care au avut po
sibilitatea să se antreneze in
tens in timpul iernii, domină 
autoritar această competiție. Și 
acum, citeva dintre cele mai 
bune rezultate tehnice :

COPII - 400 m liber (b) : 1. 
G. POPOVICI (Dinamo) 553.4, 
2. D. Wetterneck (Șc. sp. Reși
ța) 5.04,5. 3. Z. Casian (C-S.M. 
Cluj) 5.-04,5; 4x100 m liber

Azi, ultima zi
a „Cupei Primăverii14 la tir

(O : L DINAMO 4:49,3 ; 200 m 
delfin (f) : 1. ANCA GROZA 
(Din.) 2:40.8 — cea mai bună 
perf ormanță românească ; 100 
m delfin (b) : T. NICOLAE 
(Din.) 1:09,9 2. T. Nuțeanu
3- AL Gherban (OL Reșița) 
1:115 ; 200 m bras (f) : 1. A. 
MIHAESCU (Din.) 2:58,8, 2. A. 
Georgescu (Din.) 351,0 ; 266 m 
mixt (b) : 1 .GH. LUPU (CSS)
3:35.0. 2. T. Nuțeanu 3:35,7 ; 
800 m liber (f) : 1. AD. PUPĂ- 
ZAN (Din.) 11:11.6.

JUNIORI - 400 m 
1. L. COPCEALĂU 
4:45.0. 2. A. Spinea 
454.0; 4 x 200 m fiber (b) : 1. 
DINAMO 9:415; 4x100 m li
ber (f) : 1. DINAMO 4:53,0 ; 
2M m delfin (f) : 1. S. NUȚEA
NU (Din.) 255.5. 2. A. Anton 
(Din.) 258.8 : 100 m delfin (b) : 
1. C. ROLIK (Șc. sp. Timiș.) 
158.2; 200 m bras (f) : 1. L. 
BURLACU (Din.) 3 51A .2- C. 
Vîjeu (Șc. sp. 
mixt (b) : 1. 
351,1, 2. Șt 
353,6 ; 800 m 
RADU (Din.)

liber (b) :
(Dinamo)
(Dinamo)

1) 3:02,1 : 266 m 
L. COPCEALĂU
Gyorfy (Crișul) 
liber (f) : 1. L.

1055,4.

Concursul de tir „Cupa Pri
măverii" a continuat și sîmbă
tă. Dar, numai pe poligonul
Dinamo. Din cauza timpului
nefavorabil, proba de 
care trebuia să aibă loc 
nari, a fost amînată.

Rezultate, pistol liber
T. Mihai (Steaua) 548 p, 
Bratu (Construcții) 547 p, 
Giușcă (Construcții) 545

G. Maghiar (Dinamo) 543
M. Grosaru (Letea Bacău) 

540 p, 6. V. Atanasiu (Steaua) 
538 p ; armă standard 3 x 20 f 
seniori : 1. P. Șandor (Steaua) 
578 p, 2. T. Coldea (Steaua) 
567 p, 3. S. Alerhand (C.F.R. 
Arad) 566 p, 4. T. Ciulu (Stea-

talere, 
la Tu-

1
N
1
4.
5.

60 f :
2.
3.
P.
P,

ua) 563 p. 5. D. Becea (Arhi
tectura) 563 p, 6. Gh. Vasilescu 
(Olimpia) 562 p ; armă stan
dard culcat 60 f senioare : 1. 
Veronica Stroe (Dinamo) 588 p, 
2. Melania Petrescu (Dinamo) 
588 p, 3. Georgeta Șerban (Me
dicina Iași) 586 p, 4. Iuliana 
Daroczi (C.S.M. Cluj) 585 p, 5. 
Toana Soare (Arhitectura) 585 p, 
6. Ioana Petrovici (Steaua) 
583 p.

Astăzi, în ultima zi a compe
tiției. la poligonul Dinamo, sînt 
programate probele de armă 
standard 3 x 20 f senioare, ar
mă standard culcat 60 f juniori 
+ junioare, revolver 30+30 f se
niori (toate de la ora 9).

Vlparul I, P. „Inforina|la*, «tr< Biezolanu ar, S3—2S, București

TURNEUL DE POLO

DE LA CLUJ
CLUJ 29 (prin telefon). Primele 

rezultate înregistrate în turneul 
Internațional de polo la care par
ticipă Spartak Subotița, Slavia 
Kosice, Crișul Oradea șl CSM Me
talul roșu Cluj, sînt următoarele: 
Crișul — Spartak 6—4 (3—1, 2—6, 
1—1, 0—2). Au înscris : Hegiesl 2, 
Lenglel 2, Muth, Harabula de la 
învingători și Vujkovic 2, Buklc 2 de la învinși. CSM Cluj — Sla
via 11—5 (3—1, 3—1, 3—1, 2—2). AU 
marcat : Urcan 3, Toth 3, Gyorgy 
2, Fulop 2, Kari pentru CSM și 
Szabo 2, Juhasz 2. Kovlovlc 1 
pentru Slavia. (P. RADVANI — 
coresp.).

1—6. 1—6), iar Mărmureanu la 
El Shafei, cițtigătorul concursu
lui, după o luptă strânsă (2—6,
5— 7). Și Iudith Dibar a avut 
neșansa de a întîlni prea devre
me pe jucătoarea care avea să 
cîștige la fete. Italianca 
Pericoli a eliminat-o cu
6— 1. Dar Dibar a jucat 
forma arătată în India.

— Cum a fost la ultimul 
curs ?

— La 
surprins 
cel mai 
Mărmureanu, învingător asupra 
englezului Wooldridge (6—3, 
6—1) în 16-imi. El a fost apoi 
eliminat de campionul maghiar 
Istvan Gulyas (4—6, 0—6), ad
mirabil ca întotdeauna. Dron a 
început bine cu englezul Stil
well, dar a slăbit în continuare 
(6—2, 1—6, 4—6). Iudith Dibar 
a jucat, în primul tur, cu ar- 
gentinianca Gussie Moran, o ce
lebritate a lumii tenisului. Mo
ran a cîștigat cu 1—6, 7—5, 
6—4, după ce românca păruse 
capabilă, la un moment dat, să 
furnizeze o surpriză. Turneul 
feminin a fost, e drept, foarte 
tare, dacă ne gindim că în tu
rul doi a ieșit și australianca 
Gail Sheriff, învinsă de engle
zoaica Neil Truman.

— Ce se poate spune despre 
posibilii noștri adversari 
„Cupa Davis“, tenismanii 
publicii Arabe Unite ?

— Ismail El Shafei este 
jucător foarte bun. Succesul 
de la Cairo, prima victorie egip
teană în palmaresul de după 
război al turneului, este grăi
toare. Practică un tenis modern, 
de atac, cunoaște toate finețile 
jocului. Va fi un adversar difi
cil, chiar pentru primii noștri 
jucători, Năstase sau Tiriac. 
Mai vulnerabili sînt ceilalți doi, 
AU El Daoudi și Motaz Sembel. 
Consider, totuși, un meci cu 
ei ca suficient de echilibrat.

Discuția aluneca, firesc, spre 
perspective și pronosticuri. Dar, 
cum promisesem în titlul inter
viului doar un epilog...

MONTEVIDEO, 29 (Ager- 
pres). — La Montevideo s-a în
cheiat campionatul Americii de 
Sud la baschet masculin. Victo
ria a revenit selecționatei 
Uruguayului care, in meciul 
decisiv, a învins, cu 65—42 
(30—22), echipa Braziliei. De re
marcat că Brazilia a prezentat 
la această competiție o echipă

cu mulți jucători tineri. Clasa
mentul final : 1. Uruguay — 
12 p ; 2. Brazilia — 10 p ; 3. Ar
gentina — 10 p ; 4. Peru — 9 p ; 
5. Chile — 9 p ; 6. Columbia — 
7 p ; 7. Paraguay — 6 p.

Primele trei clasate vor par
ticipa la viitoarea ediție a cam
pionatului mondial, ce va avea 
loc, în 1970, in Iugoslavia.

registrat rezultatele 5 Ung?
— Franța 11- ș 1 Ungaria 
lrn^J'l— 2,așJ Incit ponwfcj.. 
I au răptat reprezeii»^ 
Bmâniei și Ungariei. In acest 
reci, floretistele noastre au 
ondus cu 2—0 (tencic — Va- 
dsz 4—2, Szabo - 
dr au fost egalat» 
lollanyi 0-4, Vicol 
2-4). In manșa
sortivele noastre preiau con- 
cicerea, dovedindu-se mai de- 
c;e (Szabo — Vadasz 4—1, Ien- 
cc — Kollanyi 4-1, Drimbă — 
S.olnoki 4-1). Numai Vicol a 
cdat lui RejtS cu 1-4. Avanta- 
jil sportivelor noastre a fost 
anplificat în a treia manșă 
(Jrîmbă - RejtS 4-2, Iencic - 
Siolnoki 4-1). în schimb, Sza- 
bc n-a putut s-o depășească pe 
Kollanyi (1—4), o trăgătoare 
foarte tenace, iar Vicol a cedat 
la Vadasz (1-4). Ultima manșă 
a ieschis-o Vicol cu o victorie 
la limită, țsupra lui KollanyV 
ț4—3). Tot cu «—v a -iispu., ș 
Szabo de Szolnoki, iar Drimbă 
a întrecut-o pe Vadasz cu 4—2. 
In ultimul asalt, Iencic a obți
nut și ea o nouă victorie, cu 
4-2 asupra lui Rejto. Scor : 
10—6. Clasamentul final al com
petiției : 1. ROMANIA 3 v ;
2. Ungaria 2 v ; 3. Franța 1 v ; 
4. Italia 0 v.

Lea

con-

ne-aAlexandria, unde 
ți o furtună de nisip, 
departe a mers Petre

IURI VLASOV ÎNTR-0 NOUĂ IPOSTAZĂ
știrea că vestitul halterofil ao- 

vletlc iurl Vlasov, multiplu cam
pion și recordman mondial, în
cununat cu laurii victoriei la 
J. O. de la Roma, vrea să aban
doneze sportul de performanță 
pentru a se dedica scrisului, a 
apărut prima oară curînd după

performanță, Iun începuse si 
scrie literatură. aștemînd pe hîr- 
tle Impresiile și amintirile din 
îndelungata sa activitate sportivă.

In prezent, Vlasov petrece 
multe ore la masa de lucru. In 
cursul dimineții scrie. Iar după-

Fiind întrebat ce scrie în mo
mentul. de față, Iurl a răspuns 
că lucrează la un roman mare, 
care se numește „Bucurii ama
re”. S-ar putea ca acest roman 
să fie ultima sa lucrare cu temă 
sportivă pentru că el și-a pre
pus să abordeze în viitor aids 
teme. Intenționează, de exemplu, 
să scrie o lucrare despre revolu
ție, pe care vrea s-o înfățișeze 
cu ochii dușmanului, al unui o- fițer-monarhist. A fost la Pa
ris, unde locuiește prototipul viitorului erou, și a strins mate
rial mult. Totodată, el a adunat 
numeroase lucrări care tratează 
despre revoluția din Rusia.

Vlasov mai are în proiect o 
carte în care va înfățișa viața și 
activitatea tatălui său, un renu
mit specialist militar și diplo
mat.

E. L

telex

Iun Vlasov în noua ipostază

tnvingindu-1 la puncte pe 
Buster Mathis (106 kg), Jerry 
Quarry (89 kg) va boxa pentru 
titlul mondial de box la cate
goria grea, cu Joe Frazier.

★
în circuitul de Ia Silverstone, 

automobilistul scoțian Jackie 
Stewart, pilotînd o mașină Ma
tra Ford, a stabilit un nou re
cord al circuitului, realizînd o
viteză medie de 209,62 km (pe 
un tur).

Olimpiada de la Tokio, cînd Iurl 
a cedat locul întîi compatriotu
lui său Leonid JabotinskL

Recent, el a comunicat că s-a 
decis definitiv să se ocupe mal mult de literatură. încă din 
timpul cînd practica sportul de

amiază se relaxează antrenînd 
viitori campioni de haltere la un 
club din apropierea Moscovei. 
Deci Iurl Vlasov n-a abandonat 
definitiv .sportul. El îmbină acum 
activitatea de scriitor cu cea de antrenor.

Ion Țiriac in finala 
turneului de lu Romu
La Roma timpul s-a îmbunătățit pemii- 

țînd desfășurarea semifinalelor la simplu 
masculin din cadrul turneului internațional 
de tenis organizat de T. C. Parioli.

După ce a pierdut vineri primul set cu 
4—6 la 
român 
meciul
6—1 și

în cealaltă semifinală, Mulligan a obținut 
o victorie dificilă în fața lui Iqvanovici : 
4—6, 6—4, 7—5.

Finala dintre Țiriac și Mulligan are loa 
luni după-amiază.

englezul Stilweel, sîmbătă, jucătorul 
Ion Țiriac a continuat foarte bine 
și a câștigat următoarele seturi cu 
7—5.

IN preliminariile C.M. DE FOTBAL;

R.D.Germană-ltalia2-2(1-0)
In preliminariile campionatului mondial 

de fotbal s-au întâlnit ieri la Berlin repre
zentativele R. D. Germane și Italiei. După 
un joa frumos, urmărit de 70 000 de spec
tatori, meciul s-a încheiat la egalitate i 2—2 
(1—0). Au înscris. în ordine, Vogel (min. 27), 
Riva (min. 55), Kreische (min. 76) și din nou 
Riva (min. 82). Arbitrul suedez 'Bostroem 
a condus echipele :

R. D. GERMANA: Croy — Fiassdorf, 
Urbanczyk, Seehaus, Bransch, Kbrner, Ndld- 
ner (din min. 76 Stein), Lowe, Ftenzel, 
Kreische, Vogel.

ITALIA : Zoff — Burgnich, Salvadore, 
Castano, Facchetti, Rivera, De Sisti, Bertini, 
Prati, Mazzola, Riva.

Citiți alte amănunte și clasamentul grupei 
în ziarul de luni.

★
In semifinalele turneului de 

tenis pe teren acoperit de la 
New York, Ashe l-a învins cu 
7—5, 5—7, 6—4 pe Roy Emerson, 
iar Gimeno a dispus cu 6—4, 
6—4 de Tony Roche.

_ _ ★
înotătorii Mark Spitz (S.U.A.) 

și Htns Fassnacht (R.F.G.) au 
stabilit cea mai ‘ 
manță mondială 
liber (bazin de 25 
timpul de 4:33.2.

★
Proba de slalom uriaș (fe. 

minin) de Ia Val d’Isăre 
cîștigată de Michele 
(Franța) în 1:32,76.

★
In Cupa Davis la 

R.A.U. conduce cu 2—0, i_ 
ciul cu Liban. Shafei l-a învins 
cu 6—0, 6—1, 6—2 pe Meiri, iar 
Daudi cu 6—0, 6—2, 6-1 pe Ra
madan. în turul următor, în- 
vingătoarea acestui meci 
juca cu echipa României.

_ ★
In C.C.E. la baschet mascu

lin, Spartak Brno a învins cu 
102—90 (47—49) pe Standard
la Liege. Cel mai bun jucător a 
fost cehoslovacul Konvicka, 
care a înscris 37 de puncte.

★
Atletul american John Reenen 

a aruncat discul Ia 60,50 m, 
intr-un concurs desfășurat în 
orașul Los Altos.

bună perfor- 
la 500 yarzi 
m), realizînd

a fost 
Jacot

tenis : 
în me-

va

40368
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FOTBALULUI
El MONDIALE (iv)
lățirea echi

ib • Chel

Liverpool,

i suporterii

cu voluptate, 
iute de pregă- 
te 8 x 100 m șl lucare a măr
ie spargere a innate.
e tineret, an
in alt specific: 
i, cu mici In- 
200 m alergare 
printuri pe 30 
de 3 sprinturi 
Ie un joc re
de 40 minute, 
âumitrescu ne ntre jucătorii 
aliza un ase-

lă) a cucerit 
țării (ediția

; BÎRLAD. og, dacă mal 
*. Mal bune.

5ITA. „Meci 
tan, intre Sl- 

Progreșul 
un moment 

chimbare de 
ichlpel pro- ț mai tîrziu, 
s în joc este 
t. cu un alt Este regulâ
nd schimba- 
ițl prins pe 

este regu

J, ORADEA, 
•u tn... litl- 
e 11 aveți cu 
ă de la Uzi- 
iaza râspun- 
voi , da,, dv. 
ci stele. îi 

colegii dv.

. supor- 
., al '.ecr..pel steaua, slntețl — 
yă Înțeleg — mai indulgent cu 
arbitrul A. Pop, care a condus 
jocul Steaua — Petrolul. Noroc 
că n-ațl făcut parte din Comisia
de disciplină. A,, Pop avea șanse 
aă lasă și premiat.

VACILE RARBUCA, PITEȘTI. 
Cite medalii au cucerit sportivii 
noștri la J. O. dip Mexic î lată o 
întrebare la care îmi face plă

cere să răspund : 15. Stați să ve
dem dacă am adunat bine : 4 de 
aur, 6 de argint și 5 de bronz. 
Exact 1

N1COLAE MOCANU, BUZĂU. 
Nu știu de ce. Petrolul consideră 
ca. dată a înființării sale anul 
1548., Un sțrămoș al Petrolului, 
ROncomit,. a fost una din echipele 
noaătre fruntașe din perioada a- 
Bilor 1922—1926, Iar urmașa sa* 
Juventus.. părinte legitim al Pe
trolului de astăzi (șl Oană a actl-

menea ritm de pregătire, eu a- 
cel irezistibil final de mar* in
tensitate ?

Dincolo, tn portul din fața 
Mării Irlandei, antrenamentele se 
făceau pe trei terenuri (două cu 
gazon, altul cu zgură), care *- 
veau și instalații, de nocturnă 
pentru jucătorii avizi de a. se 
pregăti Și după ce umbrele serii 
invăluiseră totul,.

La lumina reflectoarelor, am 
zărit aparatele ajutătoare : pa
nouri patrate și dreptunghiulare 
pentru precizia șutăm la poartă.

Mi s-a explicat — după cele 90 minute de exerciții — că antre
namentele aid sini „scurte și tari-, urmămttl reproducerea cit 
mai fidelă a rcr.dițiilor de joc 
(echipament, luptă cu adversar, 
procedee executate sub presiunea 
altui partener etc.) Dem pregătirea este efectuată exclusiv 
pentru joc. iar au pentru exer
cițiul in ate.

Ceea ce ne-a frapat a fost fap
tul câ la lecțiile de pregătire ua număr de .-1 „lucrau*
numai cu ua singur antrenor, in 
timp ce aițf patru „coăches* e- rau stmp-i spectatori, fără sâ 
încerce vreo imtxnuae in tre
burile colegului lor—

Totul decurgea, insă, tafr-o or
dine desărirsitâ. Inceplnd eu încălzirea clasică șl termlrrind cu 
jagal Ia care echipierii se ar
bitrau și se schimbau smgun — fără nimic spectaculos, dar eu 

tmt fle răspundere ți ca r- efrid toți acești 
per-

fără niml_ 
Un adine si seriozitate,___  . _
fotbaliști executau o le-—e 
fect Învățată.

în jocul pentru Cupă- pe 
Chelsea l-a sustiapt Ir. acea bâtă cu echipa Carîtsje (din 
a n-a), am putut constata dele acestor antrenamente: 
câtoril au putut realiza un anga
jament fizic total fi au reușit 
execuții tehnice tn mare viteză, 
llustrtnd vechiul Ccma al fot
balului englez : .dă șl fugi l*

Iar în partida de campionat pe 
eare F. C. Liverpool a avut-o 
acasă, împctusa echipei West 
Bromwich Albion, jocul r.-a stră
lucit prin execuțiile tehnice <au 
abundat pasele greșite), ci mat 
mult prin condiția firi că a ee.tr 
Z2 de echipieri, prin s~r~54- 
rCe frecvente de locuri, prin pa
sele directe ls:nț4 dmoere). rit 
șl prin șuturile de la distantă.

Dacă echipa kmdrnezâ ji-a de
pășit adversară eu 2—•. iar F.C. 
Liverpool a învins eu l—O. a- 
Ceste victorii se da:oresc numai 
«tleților complețl pe care cefe 
două cluburi 11 formează cu pre
cădere pentru a putea face față 
grelelor condiții impuse de fot
balul modem.

Mal mult ca orice am Admi
rat, însă, la aceste meciuri, at
mosferă sărbătorească pe care 
Suporterii o creează, prin tfr.tece 
și lozinci stimulatoare, șcandate 
de cprurț uriașe, prin explozia 
de aplauze cu care salută apa
riția echipelor favorite, prin a- 
cel .minunat dans al fularelor, cu 
care . el. încununează tribunele 
fremătătoare, ca pentru un in
descriptibil carnaval al socceru- 
lui britanic.

Hazardul a 
timpul vizitei șă întâlnească, 

. chiar pe F. C.

iire 
sfin- Uga roa-

BOXER IN ATAC
ct-17onaulor co-uinentaZe, ți va fi dezvelită in 

rjrafie pe sculptorul Constantin Icrdache lucrînd

tn prezent ta o statuie reprezentlr.d un boxer 
: -. stadiu ce turnare. Statuia, a cărei inaugu-

POANTE BOANTE
■ Tn campionet-^ vesz-pe~^cn de fotbal toa'e campioanele 

din ttîîfmri cinci c-.i se află acwn fn rf—.a de retrogradare. 
De ur.de se cede cA fior, 
prezent.

■ Norocul surfde tuturor. da- se dăruiefte 
care țtiu si profite de e’.

■ Notă desp-e ehtb ți. Cel ee ftie ri foci
face. Cel ce nu este ir. rare — se apucă să r_

■ Oul sau gă-.-.a ? .:'e—e~a a descoperit betontd sau betonul 
l-a descoperit pe He-e-a ?

■ Magul a fer ’~--t~ot de ce -.u i s-a ridicat o statuie? 
Răspunsul hăt prefe- si se tn-.-ebe de ce nu am o statuie a 
mea, decît să se i-.-rebe de ce exiști una ?

•» pajcport coZabU pentru

numai acelora

o treabă — o 
ețe pe alffi.

I
i
i
I
I
I

MUZICA TRADATOARE

lingă câmpiana- 
diSpută echipele 
desfășoară (poa- 
multâ pasiune !) 
formațiilor âma-

Anglia etc. pe 
tul p<S care Și-l 
profesioniste, se 
te chiar cu mai 
un campionat al 
toare.

AUREL VERNICHESCU, TIMI
ȘOARA „Către Ion Poștașii. Cu 
părere de rău, dar trebuie să mă declar nemulțumit de „Poșta 
redacției", pe care o conduceți". 
Primește reclâmații și Poșta Cen
trală, cu nu știu cîte mii de sa- 
lariâți, dar mica mea „poștă" 
unde nu sînt decît eu pe schemă. I 
Vă rog să mă scuzâțl pentru în- 
tîrziere (P.T.T. — nu facb nlpl 
acest lucru I) Șl șă notați răs
punsurile : , 1. Fotbalistul Ion
Pîrcălab. de la Dlnamo, s-a năs
cut în București, la 5 noiembrie 
1941. 2. Salonul, automobilistic de 
la Belgrad se vă deschide in ulti
ma decăclă a lunii aprilie.

ALEXANDRU MORGOVAN, RAȘUL DR. PETRU GRQZA. _ 
ziua de 16 aprilie eu Impline 
32 de ani. M-ar bucura foarte 
mult ca, o dată cu sărbătorirea 
zilei de naștere, să sărbătoresc șl 
victoria fotbaliștilor noștri asupra 
Greciei. în preliminările campio
natului mondial". Dv. slntețl mal 
avantajat ca noi., Slntețl sigur 
măcar de o sărbătorire ! Să spe
răm, totuși, că jucătorii, noștri vă 
vor prilejui șl pe ceâ de a doua I

llusfrofiî: N. CLAUDIU

mai făcut ea în 
noastre, Chelsea 

pe teren propriu, 
,__  , _ Liverpool. Pe sta
dionul londonez a apărut armata 
de. purtători âl cocardelor foști
lor campioni din 1986, venită 
să-și încurajeze echipa, să-i.facă 
mai. ușqr drumul spre, victorie. 
Șl au reușit. După o repriză al
bă, F. C. Liverpool a dezlănțuit 
o furibundă ofensivă și, profl- 
tînd de absență portarului titu
lar al adversarului.. Bonetti. a 
Înscris două goluri echipei gazdă 

-la timp ce aceasta n-a putut de- 
cît , să reducă scorul lâ 1—2.

Suporterii Constituie o trăsătu
ră . nu numai, caracteristică ci 
de-â dreptul fundamentală pen
tru fotbalul eriglăz. Pe el se rea
zemă, clubul. Din punga lor, Ișl 
trag forțele echipele. Din dragos
tea. șl admirația suporterilor, tră
iesc șl înfloresc jucătorii. Pentru 
câ șl unii, șl alții au. Încheiat un 
pact âl demnității sportive, al res
pectului reciproc, al cinstei pro
fesionale, care ,nu poate fi rupt 
la primă adiere de vînt. supor
terul îșl adoră vedeta, dar nici 
aceasta nu-i, înșeală, cu nici un 
preț, speranțele. .. . .Pe un asemenea trainic posta
ment se înalță marele templu al 
fotbalului englez pe altarul că
ruia tronează din 1966 „Zeița de 
aur" a Campionatului mondial.

Cornel DRAGUȘIN 
antrenor al echipei de fotbal 

Progresul.

ZIG-ZAG
FOTBALISTIC

SICILIENII NU SE DEZMINT
în campionatul Italiei, Na

poli a cîștigat cu 3—2 la Pa
lermo în urma unui penalty ! 
Tribunele au explodat de fu
rie și epilogul a fost. specific 
sicilian ! Arbitrul a fost sal
vat de un elicopter militar 
care a aterizat pe terenul de 
joc dar autobuzul care-i trans
porta pe napolitani a fost luat 
cu asalt, spărgîndu-i-se gea
murile etc. etc.

Numai că după acest scan
dal de proporții, federația a 
avut un cuvînt de spus. Re
zultatul a fost omologat cu 
2—0 în favoarea napolitanilor, 
terenul din Palermo a fost 
suspendat! pe două etape, că
pitanul echipei gazdă, Lan
don i, care l-a lovit pe arbitru,

Și

I
I
I
I
I
I
I

Deăen de OCTAVIAN ÂNDRONIC

A>w

a fost suspendat pe patru 
etape, lui Altafini (Nâpoli) i 
s-a ridicat dreptul de joc pen
tru o etapă etc.

Pedepse aspre, dar meritate.
OLD-BOYS IN PLINA 

ACTIVITATE
în Iugoslavia, Ungaria

Anglia vechii internaționali 
desfășoară și âcum 6 intensă 
activitate ca fotbaliști. în cii- 
rînd vor avea loc întîlnirile 
dintre Ungâriâ—-Iugoslavia. și 
Anglia—Iugoslavia rezervate 
„băieților bătrini". In aceste 
echipe vor evolUâ jucători în
tre 30 și 50 de ani, foste glorii 
ale fotbalului cin țările lor. 
In echipă Angliei se va fâcfe o 
singură excepție de la regu
lament... Stan Matthews este 
titular, deși se apropie de 60 !

Meciurile sînt atractive și 
asigură de pe acum tribune 
pline...

TELEVIZIUNEA 
Șl FOTBALUL FRANCEZ 
în Franța, numărul specta

torilor lâ fotbal scade verti
ginos. Cauză nu rezidă numai I 
în valoarea scăzută a partide- | 
lor, ci și în concurența pe 
care le-o face televiziunea. Se 
pare că âcum lucrurile s-âu 
clarificat. De comun acord. 
Federația de specialitate cu 
Societatea de Televiziune au 
hotărât ca în decursul unui 
întreg campionat să nu se 
transmită în direct mâi mult 
de 5 meciuri (!), iăr pe telere- 
cording tnâi mult de 15 jdeuri! 
Un ziarist francez spunea că 
în felul ăcăstâ, francezii vor... 
uită complet jocul

I
I
I
I
I
I
I

de fotbal 1 
I. O.

I
I
I
I
I

Ciudat titlu, își vor spu
ne cititorii, din parteă 
unuia care s-a făcut cu

noscut îndeosebi câ un co
mentator și adept al muzicii. 
Insă din rîndurile ce urmează 
vor afla ușor că titlul, oricîț 
de ciudat, denunță o stare 
de fapt, care îi deservește în- 
tîi de toate pe sportivii înșiși. 
Unii' își aduc aminte desigur 
de soții Protopopov, multipli 
campioni la patinaj — cam
pionii se uită aurind ! Soțul 
se plîngea că și-ar fi pierdut 
titlul fiindcă muzica lui 
Beethoven, ce le servise de 
„fond‘-, a fost învinsă, nici
decum ei. campionii! Un con
frate, comentînd declarația 
âstâ în Chiar acest Ziar, ve
dea într-însa semnul orgoliu
lui personalității Sportivilor 
de azi. Eu însă încerc să văd 
dintr-un alt unghi cele spu
se de fostul campion și, din 
acest unghi modificat, sînt 
gata să-1 înțeleg șl să-1 cred. 
Pentru că muzică poată, în- 
tr-adevăr, să-1 trădeze pe cel 
ce âpălbază lâ ea fără s-d cu
noască, fără să se poată înălța 
pîi)ă la sensurile ei mâi 
adinei.

Nu orice muzică se potri
vește pentru toâte împreju
rările. Am urmărit campio
natele de patinaj de lâ Car- 
miSch-Partenkirchen și m-a 
nedumerit, în multe cazuri, 
stîngăciâ cu care au fost ale
se mâlodiilâ, piesele inscțițoâ- 
re, textele muzicale de către 
patinatori. întregul fundal 
sonor âl campionatelor a stră
lucit, aș spune, printr-o ne
maipomenită bânălitâte. me
diocritate chiâr a gusturilor 
muzicale. S-au căutat mi se 
pare, în ceâ mâi mâre parte, 
melodiile facile, cu priză lâ 
public, iar cînd s-â recurs lâ 
cîte o bucată clasică, a fost 
ales ceea că e măi detensio- 
nat datorită repetiției. Numai 
puțini s-âu împotrivit dorin
ței de a plăcea și auditiv 
spectatorilor. Incit, grațioase
le lebede omenești, care plu
teau pe gheața cu luciri moc-

sale 
mu- 
cînd 
sau

nu însă pe toate și în 
împrejurare.
mai scris
■an,
are
care

aici, acum 
despre ee împor- 
prezențâ unor oa- 
cunoso muzica în 
sportive, ce foloâ-

nite de perlă, au fost acom
paniate de niște muzici bune 
pentru balurile de sîmbătă 
seara din cartier, nicidecum 
de zborul înalt al inspirației 
maeștrilor adevărați ai mu
zicii.

Cum poate sportivul, cart 
— în cazul patinajului — 
este și el un artist, să exprime 
armonios aspirația verticală 
spre cer a elanurilor 
atunci cind nu înțelege 
zică de care e însoțit, 
ea nu-i susține avîntul
cînd și-a ales una ce alune
că perpendicular, «n iuțeală 
oricărui corp greu, Spre ba
nalitate ? Chiar atunci cînd e 
vorba de Beethoven, ca în ca
zul lui Protopopov, dacă frag
mentul nu corespunde struc
turii psihice, evoluțiilor sale, 
parabolelor și zigzagurilor ce 
le descrie, muzica devine cu 
adevărat trădătoare intenții
lor propuse. Fiindcă ea pose
dă o forță misterioasă, dâr 
neluâtă de atîtea ori în seâ- 
mă, de a tălmăci anumite lu
cruri, 
orice

Am 
vreun 
tanță 
meni
activitățile 
se reale pot ei să aducă, prin 
consiliile ee le-ar da patina
torilor, gimnâșttlor, tuturor 
sportivilor. Cred că Lia Mă- 
noliu povestea odată ce aripi 
i-au crescut pe neașteptată 
cînd, în urmă cu măi mul ți 
ani, la Brașov, în timp ee 
arunca discul, manipulatorul 
a uitat deschisă, după pauză, 
instalația de sonorizare și di
fuzare a muzicii destinate pu
blicului câ relaxare.

Muzica face, de fapt, să ne 
crească aripi, dar le și re
tează, atunci cînd nu știm 
ce să alegem din vastul ei 
univers de rpiracole și ve
denii.

■ !■........ ■......

Români deschizători de drumuri
în âcea după-ămiază de iulie a anului 1880, lumea se plimba liniștită pe 

Champs Elysăes, coborînd agale panta ușor înclinată dintre Place de l'Etoile Și 
Place de la Concorde. Deodată, un zgomot neobișnuit a inundat trotuarele. Tre- 
Cătorii s-au oprit mirați, in timp ce pe lingă ei înainta o trăsură ciudată fără 
cai. .Ce s-a întimpjat?... Enigma o lămuriră a doua zi jurnalele din orașul de pe 
Sena. Un tînăr de origine română, pe nume Dumitru Văse'șcu, student la Școala 
cenU'ala, își experimenta vehiculul conceput și construit de el, care avea să fie 
considerat mai tîrziu „cel măi perfecționat automobil al epocii"..

Tînărul Văsescu visa de mult realizarea unei mașini care să meargă singură. 
Și iată acum reușise să-și vadă visul împlinit, inscriindu-și numele pe frontis
piciul automobilisticii mondiale. Mașina sa era propulsată prin forța aburilor, 
pentru că motorul cu ardere internă încă nu fusese complet pus la punct. Puțin 
mai țjrșiu, Țraian Vuia reia această idee, aducînd elemente noi, deosebit de 
prețioase, pentru construcția . vehiculelor terestre, iar Henri Coandă realizează 
o mașină aerodinamică, ce prefigura prin liniile sale bolizii de curse de astăzi.

Au urmat alte nume românești demne să figureze printre pionierii con
strucției dțe automobile. Profesorul inginer Aurel Perșu a susținut prin studii, și 
cercetări teoria .automobilului de formă alungită, câ o picătură devapâ în cădere 
și a lansat cîteva soluții îndrăznețe, adoptate de. rhulți constructori : plasarea 
motorului în parteă din spatele mașinii, includerea roților în interiorul liniei 
caroseriei, îngustăreă axei posterioare pentru a se putea elimină diferențialul. 
In 1926, George Constantinescu, creatorul sonicității, a conceput un convertizor 
sonic mecanic, vestind transmisiile automate plasate pe automobilele moderne. 
Mai aproape de zilele noastre, și-au cheltuit energia, talentul și cunoștințele 
în slujba aceluiași scop, inginerii Radu Manicâtide, Petre Carp, Radu Măi'dăT 
rescu. Ideile și visurile acestor înaihtâși prind contur deplin acum, în condițiile 
industriei socialiste, care s-a Îmbogățit cu o ramură nouă, aceea â construcției 
de autovehicule.

Viteză maximă: 15 km pe ora!
File Îngălbenite de vreme, fotografii cu valoare de document, rînduri .ce pâr 

astăzi amuzante... citim reportajele unui. venerabil confrate de acum 71-de aii, 
avocatul Henn August, pe care tnebule să-1 considerăm primul nostru cronicar 
automobilistic. El îșl poartă cu sprinteneală pana pe hîrtle, lntroduclndu-ne in 
atmosfera apariției în România ■ primului automobil : „un vehicul destul de eie-

•■.......-................. - ' ' ......—

gant, ce avea forma unei trăsuri Victoria, dar fără oiște ți fără cal", Acestei 
mașini il urmează tn curind altele ața incit la 1904 circulau în toată țâra 51 de 
âutomobile.In primăvara aceluiași an. a luat ființă lâ București Automobil-Club-Român 
(acum. In aprilie, se Împlinesc exact 65 de ani !) cu scopul de a „Încuraja gustul, 
mișcarea ți industria automobilistică". Acest prim tor de organizare și dirijare 
â. activității Ișl creează filiale la Craiova. Brăila, botoșani, Iași, Tg. Jiu. Rm, 
Sărat și Ploiești. Susținut de posibilitățile finânciâre solide ale membrilor săi. 
clubul devine înfloritor, inițiază numeroase acțltini. împreună cu Prefectura 
poliției Capitalei, elaborează cel dinții regulament automobilistic care menționa, 
pe lingă altele, viteză maximă permisă in otaș de 15 km p.e oră (la fel cil trapul 
cailor 1), Iar la răspintii și cotiturile drumurilor „câva mal încet". Fiecare mașină 
trebițja să albă două frine trainice, o trompetă mare și trei felinare, unul dintre 
ele la spate, deâstlpra numărului.

{■rimji noștri âutomdbiliști erau amatori. Curînd tnsă, se pune. problema for
mării unor profesioniști ai volanului și. lâ 16 iâniiârie 1911, la ființă, din iniția
tiva lui Leon Leonida, o școală de șoferi. Elevii, în număr de 12,. erau lăcătuși, 
timplari. p.lâpumari, vizitii și aveau ca profesor pe mecanicul Glieorghe Simion. 
originar de Drin părțile Buzăului care, cu cinci ani mai Înainte, avușese cdrâjUI 
să facă un drum cu automobilul prin Bulgaria. Turcia, Persia pină In Caucaz 
și Înapoi. Elevii au urmat un curs teoretic și practic, avind.de illvățât la .clăsă 
două capitole principale : .despre călcarea de oameni" șl „despre Scoaterea de 
fum a mașinilor". Ucepiiui lui Ghenrglie Simion și-au trecut exanunul cu bine, 
cei mal Iscusiți mlnuitori a! automobilului dovedindu-se foșții vizitii.

Automobilul sau balonul?

George SBARCEA

Unul dintre primii noștri ași, LeOn Leonida, la volanul Fiatului săn 
cu care a stabilii în 1910, în Marele Premiu al A.C.R, o viteză de 

96 km pe oră

Cursele de automobile românești au Început, la fei câ tn străinătate, fot cu 
uh raid. Lâ jumătatea lilnll iulie a anului 1901 George Valentin Bibescu se urcă 
din Geneva la volanul mașinii sale Mercedes, de 20 CP, și parcurge distanța 
pină la București (1827 km) în 73 de ore și 45 de minute.de conducere efectiva. 
Isprava aceasta a produs, o barecâte vîlvă în Epropa. sporind publicitatea auto
rului care a devenit, după.aceea, pentru mulți ani. .președintele Automobil Clu
bului Român și președintele Federației Aeronautice Internaționale (Bibescu a 
practicat cu succes și pilotajul de avion).

Dar prima cursă adevărată din România s-a organizat la 22 septembrie 1904 
pe traseul București — Giurgiu și retur O fotografie rămasă de atunci Înfăți
șează automobilele, in număr de șase,. înșirate pe dealul Fllâretului, tnâlnte de 
plecare. Cei 60 de km pînă in orașul de pe Dunăre sint străbătut! de Bibescu, la 
bordul Mercedesulul său, in 58 de tninute. La capătul etapei a urmat o agapă, 
după care, din nou. la drum 1 Stimulat, probabil, de toasturile din Giurgiu, pilo 
tul Mercedesuliii apasă mâi energic pe accelerator șl. la Întoarcere, reduce tim
pul de parcurgere â traseului. cu aproape opt minute, stabilind o viteză medie 
totală de 66,600 km pe oră, comparabilă cu recordurile europene ale timpului.

întrecerile de automobilism se înmulțesc. în anul 1907 are loc cei diptlj 
raliu auto, organizat, intr-o. forțnulă originală. Mașinile luau startul o dâtă.cu un 
balon, dirijat de trei ofițeri. Și trebillâu să ajungâ la tlntâ Înaintea aterizării 
aeronauților. După mal multe etape, victoria â revenit unui automobil. în ace
lași an, clubul automobilistic românesc, organizează un „Grand Prix” pe traseul- 
Găiești — Fandata — Ttrgovlște — Găiești, iar In aprilie 1908 are loc una dintre 
cele mal mari curse de viteză pe circuitul București — Băneasa — Herăstrău. 
La acest concurs au asistat aproape 10 000 de spectatori.

După primul război, mondial, în arenă apare o nouă generație de automobl- 
liști. Aceștia se fac remarcâți în lătrecerile naționale și în cele de pe continent. 
O serie de competiții interne devin tradiționale : Turtii României ; Cupa Cârpa- 
ților și Cupă Unirea : Concursul de regulârltate Sâtu-Mare — București ; con 
cursul de regulr.ritâtte organizat de Automobil Clubul Moldovei : Concursul inter- 
natlohal de .turism ; Banană,,Budlțteami șl Calclanu atacă recordul rutei Buau 
reștl — Brașov, iar alți temerari reușesc să alungă cu mașina, în anul 1931 din 
capitala României .pină tn ceâ a Frântei,, in numai 39 de ore și 45 minute. La 
cltlva ani după această. Petre Crlsțea își înscrie țiutneie. in palmaresul celei mai 
mari competiții rutiere din Europă : Raliul Monte-Carlo.

. în automobilism, ca șl Iri alte sporturi, românii au reușit adeseori să se 
Impună în ochii străinătății, fâcînd dovada virtuților lor. Bogată .t.radltle creeazt 
Obligați) sporite pentru tinerii de asiăil Îndrăgostiți, de arta, volanului și intrat' 
de eîtvâ timp în ârenă cbmpetitlonală balcanică șl europeană.

Dumitru LAZAR

(Va urma)
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