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AZI, PE STADIONUL „23 AUGUST", LA ORA 15

ROMANIAIn preliminariile c.mA

A

NEÎNVINSĂ ÎN ACEST AN 
INTILNEȘTE PORTUGALIAI

0 Ci nd au mai rămas doar citeva ore... • Jimensi unite încrederii • In deschidere, de la ora 13,15: viitorii fotbaliști pe gazon
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NEAGU RADULESCU vă prezintă meciul de azi
VOI, APĂRAREA I

Nu lisați să treacă nimic! 
STINGĂ: Dan, Răducanu și Sătmăreanu 
DREAPTA; Torres,
Nelson

Jose Maria, Eusebio ?i

VOL ÎNAINTAREA I

Mereu peste ei!
STINGĂ i Dotrin, Lucescu, 
DREAPTAi Damas, Gomez,

voi, rutucuii
Răgușiți nouăzeci de minute!

<
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Tradiționala avancronică, ce 
vede lumina tiparului azi, 
cu citeva ore înaintea primu
lui fluier al arbitrului iugo-

înaintașul-pivot al echipei 
portugheze: Torres

slav Katko Canac, a fost scri
să, rînd cu rind, în multele 
ore de așteptare, în zilele 
cind incertitudinea folosirii 
lui Dumitrache depășise in 
gindurile milioanelor de su
porteri ai echipei naționale 
dimensiunea pur medicală a

ROMÂNIA SNAGOV, A TRECUT I

SUCCES! I

RĂDUCANU
SĂTMĂREANU HÂLMÂGEANU 

DINU
DEMBROVSCHI DUMITRACHE DOBRIN LUCESCU

cazului. De fapt, pi 
al acestei avancronici a fast 
scris la Lausanne, in seara 
celei mai frumoase primăveri 
a fotbalului nostru.

Este adevărat că ea a com
portat și adăugiri, ștersături, 
refaceri. Nefastul început al 
lui octombrie ne-a obligat.

Dar, poate că niciodată ca 
acum marea scenă a balonu
lui rotund din țara noastră, 
pe care s-au perindat într-o 
jumătate de secol actori de 
geniu și regizori de prestigiu, 
n-a avut mai multă nevoie 
de un happy-end.

Vom alinia az= pe stadio
nul „23 August* echipa tine
reții, dar care știe, totuși, a 
cumpăni elanul juvenil cu 
gîndirea maturității tactice, 
în balanța șanse’.cr 
avem, la nivelul ech 
prezentative. un sezo 
național neeclipsat, i 
bun luat pe Wembley 
zistență vivace dovedită 
Karaiskakis și Pontaise. 
acum, la ceasul întreceri 
nale pentru Mexic T®. d< 
argumentul decisiv al t 
rii echipei noastre nației 
pe terenul propriu, in f 
publicului nostru care va fi

DAN DELEANU 
NUNWEILLER

VREMEA INTERVIURILOR...

la
PORTUGALIA

Foul SLAVESCU

NELSON 
TONI 
PEDRO GOMEZ

Arbitri: Katko CANAC — Ia centru ; Iăsif STKLMSKI și 
Miloș CAJIC — la linie (toți din Iugaslavia)

SIMOES EUSEBIO TORRES 
JOSE MARIA 

HILARIO HUMBERTO BATISTA 
DAMAS

U HM și TELEA

(Continuare in pag. a 4-a)

NICOLAE MIHALCEA (STEAUA), CAMPION

Numele lor stă însc-is pe piedestalul Cupei Davis... Harry 
rz z'-.z-.. OcMnO Au::-2. z a’...:- 1939 și 1932,
aliUtsri de Ilie Năstase, echipier al Româstiei in Challenge- 
mutd-ul 1969. Celebrai specialist australian a fost consi

lierul tehnic al echipei române, la Cleveland
Foto I ASSOCIATED PRESS

DE DRESAJ LA CATEGORIA MIJLOCIE
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Ziua a doua a finalei campio
natului de călărie a continuat cu 
proba de dresaj de categorie mij
locie și proba a două-obstacole 
categorie semiușoară, ușoară și 
mijlocie.

Rezultate : dresaj categorie mij
locie — 7 concurenți — 1. N. Ml- 
halcea (Steaua) calul Domino — 
781 p, 2. D. Velicu (Steaua) — 
Ghidran — 677 p, 3. S. Bădulescu 
(Petrolul) — Necaz — 653 p.

Obstacole categorie șemiușoară
— 36 concurenți : 1—2. C. Ilin
(Steaua) și D. Loneanu (Dinamo)
— op — 0:31,1, 3. C. Ilin (Steaua)
— Op — 0:39,6.

Obstacole categorie ușoară — 
18 concurenți : 1. D. Velea (Steaua)
— Op — 0:35, 2. M. Silea (Dina
mo) Op — 0:54,7, 3. E. Ionescu 
(C.S.M. ■ Sibiu) — 4 p — 0:33,7.

Obstacole categorie mijlocie —

: 1. C. Vlad (Drna- 
— #:3», 2. C. Illn 

0:43,5, 1 E.
4 p —

obstacole, după primele

11 concurenți 
mo) —Op 
(Steaua) —Op 
Ionescu (C.S.M. Sibiu) — 
1: 43.3.

La 
două probe clasamentul se pre
zintă astfel : categoria semiușoa
ră : 1. D. Loneanu (Dinamo) — 
3 p, 2. Al. Bindu (Rec. Mangalia) 
9 p, 3. C. Ilin (Steaua) — 12 p; 
categoria ușoară : 1—2. Gh. Moi- 
șeanu (Dinamo) și M. Silea 
(Dinamo) — 7 p, 3. E. Ionescu 
(C.S.M. Sibiu) — 9 p; categoria 
mijlocie : 1. C. Ilin (Steaua) — 
6 p, 2—3. Gh. Moișeanu (Dinamo) 
și E. Ionescu (C.S.M. Sibiu) — 
8 p.

Astăzi, de la ora 8 întrecerile 
continuă cu cea de a treia probă 
de obstacole.

Felix ȚOPESCU

TENISUL ROMANESC
LA CAPATUL

UNUI BOGAT SEZON (I)

Astăzi, pe stadionul Republicii:

MANIFESTĂRI PRILEJUITE
DE DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR

ziarul nostru de vineri. 
Republicii, deschiderea 

festivă a anului sportiv școlar. La competiții participă elevi 
ai școlilor sportive din Capitală și ai altor școli bucu- 
reștene. Spicuim din programul competițional: ora 9,30, 
defilarea participanților la festivități, după care vor urma 
cuvîntul de deschidere și angajamentul sportivilor ; ora 
10,10, cursă eliminatorie de ciclism. Patru cartinguri se 
vor întrece într-o probă de îndemînare, incepind de la 
ora 10,30. în tribunele stadionului se vor afla, ca invitați, 
fruntași ai sportului nostru — campioni republicani, euro
peni și olimpici — care vor întreține discuții cu elevii.

După cum am mai anunțat în 
astăzi va avea loc pe stadionul

Sperăm să nu fim considerați lipsiți de modestie, afirmtnd că 
alături de alte discipline sportive din țara noastră și teni
sul a obținut succese deosebite in ultimii ani.

Pentru cei care au participat nemijlocit la viața tenisului, la 
frămintările lui. aceste succese au fost întrevăzute cu ani in urmă, 
cind fiecare victorie a maeștrilor emeriți ai sportului Ion Țiriac 
și Ilie Năstase constituiau motive de noi planuri, de speranțe intr-o 
afirmare majoră.

Și iată că intr-un singur an România se califică in finala Cupei 
Davis, ocupă locul III in Cupa Galea, locul I la Balcaniadă (echi
pa feminină), iar jucătorii români realizează in cele mal impor
tante campionate individuale succese de răsunet.

Momentul celor mai importante afirmări din istoria de aproape 
trei sferturi de secol a tenisului românesc coincide cu anul celei de 
a 40-a aniversări de la fondarea Federației Române de Tenis. Iată, 
deci, că tenismanii noștri fruntași au ținut să sublinieze 
rezultate Înalte această aniversare, care certifică existența 
vechi tradiții, in țara noastră, a

aloarea performanței rea
lizate ‘ ~~
'tenis 

ultimă 
vis* a fost 
în pre^să, la 
atit înainte ... 
de. la Cleveland. Pentru . a înțe
lege plenar semnificația acestei 
performanțe, vom sublinia fap
tul că România este campioana 
celor 50 de națiuni care s-au an
gajat în competiția mondială, 
a tenisului, desemnînd challen-. 
gera care trebuia să înfrunte pe 
deținătoarea trofeului. echipa
S.U.A. Cum în rindul ■ echipelor 
învinse sau jeșițe din , cursă
Înaintea ultimei confruntări fi-, 
gurează reprezentative ca Austra
lia, Anglia, U.R.S.S., Franța,

V de reprezentativa de 
a țării noastre in 
ediție a „Cupei. Da- 

comentată pe larg 
radio șl televiziune, 
cit și după finala

acestei discipline sportive.
Spania. Cehoslovacia, Brazilia, 
talia, R.F.G.. Suedia etc., perfor
manța tricolorilor noștri apare cu 
atît mai strălucitoare. ‘ , *■'

Pentru martorii oculari, al că
ror număr poate fi apreciat 
drept considerabil, dat fiind pre
zentarea ..pe micul .ecran a rezu
matului filmat al întrecerii, di
ferența dintre învingătoare șl în
vinsă a fost mult mai redusă 
decît o arată rezultatul sec al 
finalei. în ziua T, cît și a ni-a,

prof. A. LAZARESCU
secretar general al F.R. Tenis

rerraț* — că repcrta; — 
nocrn e brosc amenima; 
la _  De re-
parofzJ iusese compromis 
«tntrj tacejrzt. căd. vâ- 
rtnda-ne. profesorul Ange
lo Nrcalescu ne-a zimbit 
mțel strimb și ne-a rugat 
să-l lăsăm pe băieți să-și 
vadă de-ale lor, că e tir- 
ziu., că fiecare e conectat
— da, da. exact așa a zis !
— la tensiunea meciului...

Și poate avea dreptate. 
Ii văzusem pe selecționabîli 
In fiecare zi a săptăminil, 
îmi vorbiseră, care mal 
limbut, care mal rezervat
— dar îmi vorbiseră. 
Acum. insă, fiecare părea 
abandonat unei reverii...

...Sătmăreanu iși încerca 
șansa în fața vicleniei peș
tilor, Deleanu murmura, 
nițel fals, o melodie de 
dor. Radu Nunwelller tăcea 
cu o Incăpățînare de care 
ar fi fost greu să-1 bănu- 
lești... Numai Lucescu, 
purtătorul de cuvînt al e- 
chipei, se întreținea, în 
limba lut Racine, cu con
fratele elvețian Mario Wid
mer... „E o excepție !“ — 
ne-a mărturisit Angelo Ni- 
culescu, parcă scuzînclu-se 
pentru acest interviu de 
pe urmă...

La etajul vilei D, Rădu- 
canu citea „Sportul-... Ală
turi, un magnetofon porta
tiv răspîndea vocea zgrun- 
țuroasă a lui
Cinta i,Selene“. Răducanu 
studia, ca un 
fotografiile 
portughezi. Eu tăceam, ni
țel stânjenit. Ne salutasem 
șl atât..

Intr-un tîrzlu l-am În
trebat, așa, aiurea : „Ei, ce 
zici ?* Nici eu nu știam la 
ce mă refer și, probabil, 
nici el...

— Ce să zic ? Nu uitați 
că atunci cind a compus

Sătmăreanu — funda
șul de care se teme 

Simoes

a-

Modugno.

halucinat, 
fotbaliștilor

I
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venit, așadar, șî ziua atît 
de mult așteptatului meci 
România — Portugalia, din 
preliminariile campionatu
lui mondial. Astăzi, echipa 
noastră națională susține

una din cele mai importante confrun
tări ale carierei sale, de rezultatul că
reia depinde — acum — în foarte mare 
măsură calificarea pentru turneul final 
din Mexic.

în fața acestui decisiv examen, de 
care sînt legate toate speranțele iubi
torilor de fotbal din țara noastră, re
prezentativa României se prezintă —• 
după cum bine știm — într-o situație 
deosebit de avantajoasă. Rezultatele 
remarcabile obținute în sezonul de pri
măvară (trei puncte în jocurile din de
plasare, la Atena și Lausanne) au insta- 
iat-o merituos în fruntea clasamentului 
grupei I, europene, poziție, care, după 
disputarea meciului de astăzi, pe pro
priul teren, poate fi serios, dacă nu 
chiar definitiv, consolidată.

Tn sprijinul acestei afirmații stă fap
tul că formația ce va fi aliniată azi 
pe gazonul stadionului „23 August* 
este — în linii mari — aceeași care a 
realizat turul de forță din partidele 
cu Grecia și Elveția. Ea cuprinde — 
după opinia cvasi-unanimă — cam tot 
ceea ce are soccerul românesc mai bun 
la ora actuală. Jucătorii care o alcătu
iesc sînt, în majoritatea lor, tineri, au 
calități evidente și dispun de o pregă
tire corespunzătoare. împreună, ei com
pun un „unsprezece" de o mare omo
genitate afectivă, cu o verificată capa
citate de efort, care a dovedit că știe 
să lupte în orice condiții pentru rezul
tate bune șî că are resursele necesare 
pentru a depăși momentele de dificul
tate apărute în timpul jocurilor. Aces
tor atuuri li se adaugă și acela, foarte _ 
important, că naționala noastră evo- I 
luează de astă dată acasă, în fața pro- I 
priului public, ceea ce este de natură 
a înclina și mai mult balanța victoriei 
tn favoarea sa.

Oricît de mari ne apar, însă, prin 
prisma argumentelor menționate, șansele 
echipei României, nu putem și nu trebuie 
să ignorăm calitatea soccerului por
tughez, chiar dacă ultimele sale re
zultate internaționale au indicat un oa
recare fenomen de criză. Medaliațiî cu 
bronz de la Londra hu sînt niciodată 
adversari comozi; ei au o valoare 
care le poate permite un succes chiar 
și in deplasare. De altfel, o eventuală 
victorie la București constituie singura 
posibilitate a oaspeților de a se mai 
menține în cursa pentru Mexic șî este 
ușor de presupus că ei se vor bate 
aprig ca sâ și-o apropie.

Dacă avem, de asemenea, în vedere 
că desfășurarea de
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pînâ acum a întîl- 
w . iliminară s-a soldat, 

i, cu surprinzătoare cedări de

melodia, Armstrong nu 
junsese incă în lună...

într-adevăr, ne gîndisem 
fiecare la altceva...

înainte de plecare, l-am 
revăzut pe Dumitrache. 
i-am spus că cineva mi-a 
dat următorul pronostic : 
portugalia nu poate să cîș- 
tige, România 
piardă, adică 
sarul“ a rîs, 
toți dinții :

— Aveți un 
ritual — 
spun eu, 
tem, ce

L-am
ăsta al nostru drag. In lu
mina, ca o îmbrățișare, a 
soarelui de toamnă, ochii 
lui albaștri, mari, păreau 
docolatil. Ca o rocă de 
Pozzuolli. Fără să vreau, 
am zîmbit. Pentru el, pen
tru mine, pentru ceea ce 
ar fi trebuit să fie acest 
reporta], lipsit de calcule, 
lipsit de declarații...

nu poate să
0—0. »Cor- 
f rum os, cu

prieten spl- 
răspuns. Vămi-a

ii batem ! Ii ba- 
mai discuție... 
privit pe băiatul

Ica aesîașurarea ae 
nirilor din grupa prel 
uneori, cu surprinzi _____ ____
puncte pe propriile terenuri, optimismul 
exagerat al unora în șansa echipei ro
mâne nu iși găsește justificarea.

Partida de astăzi trebuie privită, deci, 
Cu toată seriozitatea, fiind necesar ca 
întreega echipă să se angajeze fără 
rezerve în lupta pentru victorie. Hotărî- 
toare ni se pare, îndeosebi, evoluția 
tricolorilor în primele 15—20 de minute 
de joc, cînd ei ar trebui să-și impună 
inițiativa pentru a se c1-----‘‘
de adversar.

Fără îndoială că echipei noastre na
ționale îi va fi mai ușor să-și realizeze 
țelul dacă și publicul va fi, de aseme
nea fără rezerve, de partea sa. Nu 
intenționăm să dăm, prin aceste rîn- 
duri, sfaturi zecilor de mii de specta
tori ce vor lua loc azi în tribunele 
stadionului „23 August". Dar ne sim
țim datori a le reaminti că ei pot 
constitui un prețios suport moral pentru 
cei 11 jucători care vor lupta pe gazon. 
Astăzi va evolua în fața noastră re
prezentativa țării și nu o echipă oare
care de club. Măruntele pasiuni, inte
resele înguste, antipatiile particulare 
față de un jucător sau altul trebuie 
lăsate, de această dată, la porțile sta
dionului.

Este, de asemenea, necesar să se înțe
leagă că apostrofările, manifestările 
zgomotoase de dezaprobare în cazul 
unor acțiuni nereușite sau în momen
tele mai critice ale echipei nu pot fi 
decît dăunătoare acesteia.

Așteptăm din partea publicului să 
susțină cu înflăcărare, pe tot parcursul 
celor 90 de minute de joc, echipa 
noastră, cu 
acesta o va 
atit de mult

Să urăm, 
succes băieților noștri în dificila con
fruntare de astăzi.
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idui sa-și impună ■ 
desprinde decisiv I

convingerea că în felul 
ajuta în obținerea victoriei 
dorită.
așadar, din toată inima

C. F1RANESCU
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Ovidiu IOANIJOAIA

Dumitrache, „omul de gol" al tricolorilor — ca întotdeauna pe fază 
tp plasă

împinge mingea
(OotUinuare Io pa«. a * a>
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atenție, 
tutu- 

asupra

,Erika" și 
Mașini de

edu-
a-1

tiv, între mulțime și specta
col ? Giuliano Gramigna a re
curs la o retrospectivă I!D’W cfte ori am fost

întrebat dacă am
mașină, am răspuns, 

fără falsă modestie, că am 
nu una, ci două. Iar cînd 
cei ce se interesau de mar
ca lor m-au onorat cu 
curiozitatea ce se cuvine 
în astfel de împrejurări, 
i-am lămurit, de astă 
dată cu oarecare mîndrie, 
că sînt mărci excelente, 
verificate de o lungă în
trebuințare : 
„Continental".
scris, firește, nu pe patru 
roți, care poartă alte de
numiri, mai complicate și 
mai festive. Nu spun că 
n-am înțeles ușorul dispreț 
sau compătimirea ce se 
ivea pe fața interlocuto
rilor mei, care tși închi
puiau că nu cunosc beția 
volanului. O cunosc, cum 
de nu, fiindcă am învățat 
să conduc pe un Jeep, care 
sălta peste o miriște pus
tie, fără șanțuri, fără 
arbori de încurcat novicii, 
fără măcar un mușuroi 
de orbete, obstacol serios 
în calea celor ce deprind 
stăpînirea Pegasului 
dem : automobilul! 
țin minte senzația aceea 
unică, iscată de alunecarea 
mecanică peste cîmpia ne
mărginită, șl n-am 
nici spaima pe care 
tras-o cînd, în cele 
urmă, după o lecție 
autodidact, lungă cît o 
întreagă după-amiază de 
vară, s-a ivit pe zare o 
gară mică, înconjurată de 
plopi, cu semafor, tprasa- 
ment înalt, pasaj de nivel 
și alte piedici neplăcute 
pentru zborul meu 
atunci nestingherit.

Cu toate acestea, 
mobilist n-am fost 
dată. Cred că sînt 
constituții psihice, inadap
tabile la concentrarea și 
totala dăruire pe care vo
lanul le presupune. Gîndi- 
fi-vă, ce se poate întim- 
pla pe o stradă bucureș- 
teană dacă, la volan fiind, 
privirea ți-e furată de un 
tei care s-a acoperit cu 
salbele de aur ale toam
nei, dacă ochiul ți-te cap
tivat de pasul sprințar al 
unei trecătoare, dacă un 
petec de azur, răsărit pe 
neașteptate deasupra 
blocurilor, te face să uiți 
că înaintezi pe cutare cu
loar, între paralelele albe 
ale circulației! 
o secundă, ca si 
vezi niciodată 
marelui oraș.

Automobilismul

D-W cfte ori am 
întrebat dacă

mo- 
Mal

uitat 
am 
din 
de

pond

auto- 
nicio- 
unele

Ajunge 
nu mai

pune o disciplină și o ati
tudine sportivă: 
calm, concentrarea 
ror facultăților 
unui singur țel. Sînt mufii 
sportivi din aceștia, la noi, 
ca și pe întreg globul. Cei 
ce-și frîng gîtul și il friruj 
pe-al altora fac parte 
din categoria automobiliș- 
tilor nesportivi, deoarece 
nesocotesc și încalcă regu
lile jocului. Ale unui joc 
frumos, care dă satisfacții 
complexe, de la stăpînirea 
mecanicii impecabile a 
motorului și mistuirea ra
pidă a distanțelor, la eufo
ria virajelor luate cu vo
lute de balerină și alba 
beție a vitezei la drum 
întins.

Am 
drum, la Brașov, 
mașină, care nu 
nouă, dar fiind bine intre- 
ținută și neciocănită pe 
laturi, înghițea kilometrii 
toreînd uniform, ca un 
uriaș pisoi sătul. La volan 
se afla o 
din cele 
nici din 
O femeie 
care știa 
cere mașinii și 
merge 
oricărui 
Mi-am da: seam 
derivația dintre 
și Comarnic că 
nici una 
cu care 
distrez. N-a au.

La Brașov, 
holul SCiTllgTTUl 
al hoteluliu 
conducătoarea 
cu 
amazoanelor

— Acum, 
superi, repetă c 
dumitale, care, 
a fi amuzante. C 
duci, e cu neputia 
culți altceva dectz 
motorului. Sînt 
captivată de fifia 
a drumului și «fii 
gajată fn mea-An 
incit nu t ăc 
nimic. Fac spe 
un sport care 
jează fn in:- 
rămînindu-mi 
tru altceva.

Trebuie si adxi 
pa-cu-sul celor
2M de kilometri,

?xicx o

priciu
c JU.

toanina

făcut recent un 
intr-o 
mai e

femeie — nu 
timorate. Insă 
cele nesocotite, 
supli și calmi, 

cit i se poate 
înă unde 

setea de viteză a 
automobilist. 
. na abia pe 

Cîmpina 
n-G (ZUZ11 

am ancctiotde 
încercasem s-o 

rf X nici urA 
ferind în 
de lumini 
.CarpațT, 

m:-a spu-s. 
amabiittaieo proprig 

colanului : 
dacă nu te

ni a-.ga 
gime. we-

al fanteziei de 
Poate de unde 
este axotmpul 

automobilismului sportiv.

vi

prezu- George SBÂRCEA

FILE DIN ISTORIA ÎNOTULUI ROMÂNESC (III)
Perioada anilor 1933—1924 va 

da activității din natația româ
nească un serios impți* Se 
vor înființa noi cluburi, fi pe» 
tru prima oară, in Mnntmia. 
se va organiza un campionat 
regional (31 august și T oep- 
tembrie 1923). Pe probând 
întrecerilor desfășuram i>a- 
zinul
30 m 
țac și 
60 m 
60 m 
- G. 
(Felberbaum 56,4 45
apă (SchepCer 59.0 . 3X> m L- 
ber (Perlman 6:05.0) fi oilMmt 
(E. Dumitrescu). Totufi. intr-na 
articol apărut în presa uimii 
și intitulat „Razin și Japoof^ 
se menționează că .șânanal 
în Bucureșii a rămas ua vethi 
deziderat”. Ca urmare, hartan1 
Grivița (15 m) complet reno
vat, va fi pus la *naoU-ă «- 
matorilor »in donat» de a 
sprijini educația fizică a tine
retului nostru*. Mai muX 
fac promisiuni ca pisemei să 
i se amenajeze un acoperiș c_u 
sticlă în cazul cind soci-r l’ .-? 
sportive, direct interesate, vor

Tir s-au aflat probe de 
liber (ciștigătcri P. Pa
li. Per! mar. cx SI A s-< . 
liber (J. Desidesiu 47J), 
piept (brasul de astfaD 

Ionescu 58 J, 6> m gpdte 
tn sub

vâ
ră-

na- 
fost

UN ARBITRU ROMAN PE TERENURILE 
DE FOTBAL ALE ALGERIEI

• Cu petroliștii români in deșertul
constructorilor ploieșteni
timpul liber, un inginer

forează la
român il

Saharei • Instalațiile 
5000 m adincime 9 In
arbitreazâ pe celebrul 

Mecloufi 9 O metamorfoză neașteptată de la B la C ?
ngtaezrt Alexandru Grigores
cu lucrează ta Ministerul 
Petrolului. Treburile profesio

nale — e membra al Comisiei 
<4e eseperare a României cu alte 
state ta probleme de .petrol — 
l-au purtat prta citeva țâri unde 
industria petrolieră stă in atenția 
statelor respective: Bulgaria, 
Yemen. R.A.U. Pe unde a fost, 
ingmerul Grigorescu a primit una
nime aprecieri, fapt pentru care 
statul remăn. prin ministerul de 
resort, l-a trimis sa lucreze a- 
preape doi ani ta Algeria, îm
preună cu alțl 2M de ’.nglzfe::, 
•.enuicet- și muncitori din țara 
noastră, in cadrul acordului ce 
etusiă latre România șl Algeria. 
AL Grigorescu a lucrat acolo ea 
coas-lk-- teb.-..c al grupului de 
expert! românta cadrul Socie- 
tâ-.ri națicnale algeriene de pe
trol —SONA1 EACH*. A călcat 
peatzu prima cară pămintul Al
geriei Ia 1 ianuarie 1963.

—Au trecut de atunci aproape 
dc: ar-r. Timpul a trecut pe ne- 
stmțrte șr iatâ-1 pe î 
gorescu — o cunoșt 
che de a noastră, și 
Oe ce — ta vizitâ 
SPORTVLVL

—S-a înapoiat cu 
prestr. Ne-a vorbit 
rea ta Algeria, de 
nla. a unor modeme 
foraj, fabricate la uzinele „1 
ăla.~ dru Ploiești, despre pros- 
peețiuade șr forajul la s.e.o de 
metri, realizate de petroliștii ro- 
măui în deșertai Sahara! și. cu 
j-nCEeată tr.indne (pe cane ne-a 
tTMfiSd-—s-o LecâruLa iiatre noi 
cei ce ascultat), re-a spus
d rprriRli|*_4 petroiiștii ro- 

fcans apreoați în Al- 
fcrla per. Lru pre gâurea prufe- 

i și înaltele lor cunoștințe. 
, In afara preocupărilor 
rcfesionale, a pasiunii pen- 
■u cercetarea solului, sub- 

•ciulul și extragerii de pe
tro^ ia timpul său liber, ingine- 
rul Grigorescu mai are și aitâ 

Și nu de citeva zile 
«aa lum, ci de peste 25 de ani. 

ghicit! Este vorba despre 
A imbriț'^at arbitrajul. 

Came:-: nr. SSK, eliberat de câ- 
tre F.R F., Ii atestâ categoria I. 
In zec. de simbete și duminici. In 
umpcl liber, a condus medurt 
de divizia C și B. „a făcut li
nie- la partide de A (ultima. 
Farul—Universitatea Cluj).

...Cind a plecat în Algeria, ar
bitrul Grigorescu n-a vrut sâ se 
despană de activitatea căreia, la 
cei « de ani, ii rămine la fel de 
nd el ca pe vremea debutului. 
Astfel, In valiza de voiaj, ingine- 
ryl petrolist și-a aranjat cu gri
ja ghetele, echipamentul negru 
•• ecusonul tricolor cu Însemne
le F.R.F. Dar pentru a arbitra In 
Algeria, inginerul — 
avut grijă C*--- - ' ~___ ____
plecat avînd la mina ’un^ 
In limba franceză.

_Și iată-1 In Algeria. 
Intre două prospecțiuni In 
tul Saharei G.unde nu se 
dedt cer și nisip*). In 
său liber, pe terenurile de fot
bal de la Alger sau Oran. el 
a fost delega: sâ conducă partide 
din campionatul țării respective. 
A arbitrat vreo 25 de meciuri, 
printre care și unul internațio
nal : F. C. Comba (fostă 
pioană a Algeriei) — 
PloieștL La înapoiere, 
Grigorescu ne-a adus și 
ziare — printre care EL MOL'D- 
JAHTD — de unde am spicuit ur
mătoarele : Meciul E.S.M.C.— 
U-M.R. : „Arbitrajul d-lui Grigo-

I

re

inginerul Gri- 
ință mai ve- 
i o să vedeți 

ia redacpa
multe lm- 

despre Jivra- 
către Komâ- 
instalații de 
uzinele

SIC

De

Grigorescu a 
. - să ceară avizul fe-

aerates. L-a primit favorabil și a 
atestat
Acolo, 
deșer- 

vede 
timpul

ca.n- 
Petrolul 
arbitrul 

citeva

4. TEMĂ PENTRU STUDENȚII-ARHITECJI
Orice serie de articoie 

despre înot, fări exer-.- 
plul Australiei, ar pă

rea neserioasă. Ne voat aapaaa 
deci regulei, 
tăzi 
riei, 
prin
(Bengt Danielsson), unv 
soții celebrului Thor Heuer

i, menționiad ci- 
partea mai bizară a isto- 

așa cum ne-o porceatt 
relatarea unui scaadăta» 

g.’Q

doh! t-, «reatmi pistei Ko*- 
Tiki.

Cică țx.r.:z-.:; inigmți cn- 
glo-taxoru, civd s-cu sufalct 
in Australia. Ia îsceputul tec. 
XIX, ax adus ev ei doar spi- 
ritvf eonservztor, nu și soli
dele traa:;ii rportive brntcvi- 
ce. Așa că. deși covftnevful 
era mirgieii de plaje însori
te, ei s-au ținat departe. Mai 
mu'X, i» 19M legea interzicea 
baia d«a zori și pini la apus 
pe-.tru d costumele vremii, 
udete. se r-.xlaa pe corp, sco- 
țind formele în evidență. Doc- 

ȘiciiT8>opi, riscînd t&nctatea

Cozerii
ț\\M

reputația, te scăldau noaptea. 
Pini a venit rina aceea isto
rică din 1902, de care lumea 
natației îfi ra aminti totdea
una cu recunoștință. Cineva 
anunță intr-un ziar intenția 
de a desfide legea in plină zi 
pe plaja Manlg. S-au adunat 
mii de spectatori, slobozind 
urale frenetice. Poliția l-a a- 
restat insă pe curajos la ieși
rea din apă. In acest fel, Wil
lie Cocher devine erou națio
nal și el reînnoiește încerca
rea, in ciuda amenințărilor 
poliției, de data aceasta îmbră
cat cu jachetă, cămașă scrobi
tă, pantaloni reiați, pentru a 
nu fi acuzaf de indecență ves
timentară, 
clanșează un 
ziasm. 
mează 
nință 
nierii 
crinoline și 
zi cortegii 
pe plajă, 
politici și . . ___
închidă ochii. Peste cîțiva ani, 
interdicția este anulată. Marea 
bătălie a înotului australian 
este dștigată.

Urmările se cunosc din e- 
videnț» campionilor olimpici 
și a recordurilor lumii, dar 
mai ales se înregistrează în 
respectul unanim față de răs- 
pîndirea înotului în îndepăr
tatul continent. Pentru că în 
Australia, deși victoria a fost

WiUie Cocher de
cal de entu- 

Sute de oameni tj ur- 
exemplul. Poliția ame- 

cu arestarea. Dar pio- 
înotului, în vestoane, 

bonete, organizea- 
de protest chiar 

Intervin oamenii 
poliția începe să

cuee-.ti pe plaje, lupta con
tinuă in bazine. Un continent 
împrejmuit de apele oceane
lor, a preferat — oricît de 
dsidat ar părea — sc-și educe 
copiii in stximming-pool-uri.

Dincolo de anecdotica aus- 
tsîiană, râmt-ie morala vola
tilă pe plan național. Sănăta
tea unui popor se obține cu 
măsuri preventive pe scara 
unanimității. In arsenalul a- 
cestor prevederi sînt tot mai 
des amintite in ultima vreme 
sporturile utilitare, cu precă
dere cele tehnice, mai com
plexe, a căror însușire impli
că o anumită virstă a adoles
cenței.

Dintre exercițiile fizice care 
practic nu au limită de virstă 
(după ultimele cercetări ști
ințifice), înotul se impune pe 
prim plan. învățarea lui este 
o necesitate imperioasă. Iată 
de ce considerăm utilă intro
ducerea înotului în programa 
școlară, ca disciplină obliga
torie, in așa fel 
in perspectivă 
generații întregi 
pabili să biruie

Scepticii vor opune de în
dată ca argument penuria de 
bazine. Construcția acestora 
trebuie firește intensificată. 
Dar înaintea incintelor cos
tisitoare de beton există po
sibilități mult mai largi pen
tru soluții simple. Progresul 
uluitor al tehnicii a îngăduit, 
în vremea din urmă, să aflăm 
de introducerea unor piscine 
liliputane demontabile din ma
terial plastic. Puterea indus
triei noastre chimice ar tre
bui să ne facă apți a pregăti 
asemenea piscine. Pe de altă 

o soluție de bun

Incit să avem 
tabloul unor 
de tineri ca- 
apa.

parte, ea __  __________
simț, s-ar putea încropi, pe 
malurile apelor curgătoare, 
îngrădituri simple și ieftine, 
care să permită învățarea îno
tului. Sintem siguri că fostu
lui rugbyst Ascanlo Damian 
îi va surîde ideea de a oferi 
unei grupe de studenți-arhi- 
tecți, ca temă de proiectare, 
o asemenea amenajare. Noi 
sîntem gata să publicăm și 
să premiem cea mai bună lu
crare !

apelor curgătoare.

Victor BANCIULESCU

rescu foarte apreciat-... (n_n. — 
deși a „îndrăznit- să elimine de 
pe teren un Jucător al echipei 
gazdă ; O.M.R.-WuA.B. : „Trțs 
bon arbitrage Sir. Grigorescu- 
(n.n — foarte bun arbitrajul d-lui 
Grigorescu): U.S.M.M.C.—M.S.C. : 
„Bon arbitrage de Sir. Grigorescu- 
(n.n. — după o partidă marcată 
de Joc dur). Iar ca o confirmare 
a aprecierii, de care s-a bucurat, 
arbitrul român a fest solicitat și 
a condus un med de mare a- 
tracție. intre fostele glorii ale 
fotbaiuiui algerian. printre care 
Mecloufi, Zitouni, Boubekeur, 
Benti, Four, dndva profesioniști 
de reputație fn fotbalul francez. 
Inginerul Grigorescu a parHcioat 
și la stagiul arbitrilor ce . . . — —__  algerieni 

s-a ținut la Ei Biar.
— Ce impresie v-a făcut 

fotbalul algerian ? l-ani între
bat pe Al. Grigorescu.

— în cele 20 de luni petrecute
In această țară, mi-am putut da 
seama că jucătorii de aici au 
o tehnică excepțională, o indemi- 
nare care se apropie de cea a 
sud-americanilor și o viteză de
bordantă. r* ‘ “ **
Păcat insă 
din talent.
de rămasă 
și trasul 
rile poartă 
pute 
tri ar alerga tot atita și s-ar dă
rui jocului ca cei algerieni, 
avea un fotbal mare.

— Cum sint organizate 
pele acolo?

— Pe cartiere. zDin punct 
vedere material. sint susținute 
de iubitori ai fotbalului și de... 
proprietari de cafenele. In pre
zent, . se încearcă afilierea unor 
formații pe lingă instituții.

— Cum sint terenurile?
— La Oran și Anaba, pe ma

lul Mării Mediterane, există două 
terenuri cu gazon. în rest, nisip 
tasat, pe care trebuie să știi să... 
cazi. Există citeva stadioane fru-

Sint bine tăcuți fizic 
că ei iac totul numai 

. Tactica este destul 
In urmă, ca de altfel, 

la poartă. Mecia- 
poartâ amprenta unei dis- 
dirze. Daca și Jucătorii noș-

am
echi-

de

lamoașe. în tribunele cârora ’rin 
meciuri 15—20.000 de spectatori.

— Ce impresie au lăsat în 
Algeria Petrolul și Rapid cu 
ocazia turneelor efectuate?

— Excelentă. Gazdele mi-au de
clarat câ vor primi cu plăcere vi
zitele acestor formații și ale al
tora din România. Vâ închipuiți 
cît de mîndru m-am simțit cfnd 
am auzit aceste cuvinte. Adău
gind și aprecierile favorabile la 
adresa arbitrajului prestat de 
mine, 
geria 
cute, 
după 
tri cu căre am lucrat. Ăm format 
•colo cadre de algerieni pentru 
petrol, din rindul cărora ne-am 
făcut mulțl prieteni, oameni ce 
stimează țara r.oastră și de 
re vorbesc numai in cuvinte 
frumoase.

Constantin ALEXE
P. S. Cînd a venit vorba des

pre reluarea activității de ar
bitraj, după întoarcerea ta pa
trie, inginerul Grigorescu ne-a 
destăinuit un fapt care il nemul
țumește. Cind a plecat ta Algeria 
făcea parte din lotul republican 
B al arbitrilor. La înapoiere, s-a 
văzut Insă trecut in lotul C(!7). 
Pe bună dreptate, se Întreabă, 
de ce? Se știe prea bine că tre
burile profesionale nu-i mai permiteau o _ —

ț atunci de
măsură ? 
cut către 
gorescu ne-a spus că „dorește să 
fie repus în drepturile sale, a- 
dică, să facă parte din lotul B“. 
Credem că, In scurt timp, Cole
giul central al arbitrilor și F.R.F. 
vor repara greșeala comisă. Așa 
e normal. Așteptăm, deci, con
firmarea.

?i aprecierile favorabile 
l arbitrajului prestat 
perioada petrecută ta Al- 
mi-a lăsat amintri plâ- 
Bineînțeles. toate acestea 
realizările petroliștilor aoș- 
cire ara lucrat. Am f----- *

ca-

activitate In țară. Și 
ce s-a luat o asemenea 
Ca șl în raportul fă- 
federație, arbitrul Gri-

C. A.

ÎMBUNĂTĂȚIRI IN SISTEMUL DE EXAMINARE
PRACTICE PENTRU CONDUCEREA AUTO 1TREI PROBE

în contextul 
neralizate pe 
organele de 
cadrul Inspectoratului de Mi
liție ai Municipiului București 
au trecut de curînd la aplica
rea unor noi metode de exami
nare a candidaților pentru ob
ținerea permisului de conduce
re auto. Scopul acestei acțiuni 
este de a spori exigența la e- 
xamen, de a determina o creș
tere calitativă a muncii per
sonalului care lucrează în șco
lile de șoferi amatori și profe
sioniști, in sfirșit, de a bara 
accesul către volanul automo
bilului al elementelor necores- 
punzător pregătite 6au chiar 
fără aptitudini pentru circula
ția publică actuală, din ce in 
ce mai aglomerată și mai pre
tențioasă. Amănunte despre 
sistemul de examinare îmbu
nătățit ne-au fost furnizate de 
li.-col. Cristea Iordache, ad
junct al șefului serviciului cir
culație din Inspectoratul de 
Miliție al Municipiului Bucu
rești.

— Trebuie precizat, ne-a spus 
domnia-sa, că examinarea ac
tuală constă, ca și în trecut, 
dintr-o probă de cunoaștere 
teoretică a regulilor de circu
lație (răspunsurile se dau în 
scris, la sală, pe formulare 
tip) și dintr-o probă practică 
de conducere care se împarte

unei acțiuni ge- 
întreaga țară, 
specialitate din

JlllG
Se știe că înainte 

tionar avea 27 de
un ches- 
întrebărl, 

candidatul fiind obligat, pentru 
a promova, să răspundă la 23. 
Acum, pe noile formulare, sînt 
înscrise 30 de probleme de 
circulație, fiecare dintre ele 
fiind evaluate cu un anumit 
număr de puncte, în raport cu 
dificultatea problemei. Astfel, 
1 întrebări valorează cite 3 
puncte, 8 întrebări valorează 
cite 2 puncte, iar 18 întrebări 
valorează cîte un punct. Ca 
să poată trece acest examen, 
aspirantul Ia permisul de con
ducere trebuie să rezolve co
rect, în maximum 45 de minu
te, întrebări în valoare de cel 
puțin 40 puncte (din totalul de 
46 cit însumează cele 30 de 
probleme). Menționez că for
mularul are 4 file, iar proble
mele supuse spre „dezlegare* 
sint enunțate atit sub forma 
unui text simplu de citeva rîn- 
duri, cît și sub formă de în
trebări ce se referă la o ilus
trație colorată reproducind o 
anumită situație din circulația 
rutieră.

Cei care doresc să obțină 
permisul de șofer profesionist 
sint obligați să răspundă în 
plus și la un chestionar cu 6 
probleme de mecanică. Durata 
maximă pentru examinarea la 
mecanică este de un sfert de

Există premise pentru 
cația publicului, pentru 
face mai echilibrat, mai spor
tiv, nu pătimaș și fanatic, 
dispus doar să-i mitizeze pe 
eroii preferați și să-i descon
sidere pe adversari ?

Sarcină îndrăzneață — a- 
firmă Giuliano Gramigna, 
scriitorul pe care l-am inter
vievat. Sportul nu-i este de 
loc străin acestui om de lite
re, in contact cu diferite do
menii de activitate. Redactor 
literar la „Corriere delta Se
ra", Gramigna Cunoaște și lu
mea sportului pînă în nuan
țele sale cele mai subtile^Scri- 
itorul căruia ne-am adresat 
are o experiență bogată. A- 
ceasta ii permite să judece 
obiectiv lucrurile, nefiind stă- 
pinit nici de scepticism, nici 
de entuziasm excesiv.

Născut la Bologna în 1920, 
dar milanez prin ... i -i
adopțiune (locu- IntSTVill CU SCriitOTUl lt3ll3ll 
iește de peste 25 
de ani la Mila
no), Gramigna a 
scris trei romane de 
ces, două volume de . 
numele său s-a aflat adesea 
printre ciștigătorii celor mai 
importante premii literare din 
Italia.

Și iatâ-ne în miezul Inter
viului. Scriitorul intîmpină 
cu sincer interes problema 
ridicată. ,„Astăzi, sportul îm
bracă o haină in concordanță 
cu epoca noastră. Ieri — mă 
refer la civilizații de mult a- 
puse — sport însemna etala
rea virtuților omenești fără 
nici un ajutor. De aceea, spor
tivii se întreceau goi și erau 
intr-adevăr puri. Publicul era 
de partea omului fi nu a 
facțiuni. Iată de ce, in 
tichitate, corpul uman 
considerat expresia cea 
frumoasa a naturii".

Există o netă atitudine 
tică in analiza minuțioasă a 
iui Gramigna — scriitor sen
sibil care constată cu melan
colie că, astăzi, sportul — cel 
puțin ia nivel profesionist — 
suferă o eroziune morală din 
mai multe puncte de vedere, 
evoluția lui fiind un fel de 
reluare a succesiunii dintre 
Umanism (arta pentru om, pen
tru viață) și Renaștere (arta 
pentru artă).

„Sportul a suferit influența 
epocii in care iși desfășoară 
activitatea. Dar nu a știut, 
din păcate, să respecte însuși 
principiul pentru care s-a 
născut. Ieri, întrecerea sporti
vă era expresia forței, a vi
rilității, a abilității. Astăzi, 
însă, se caută numai idolul, 
se mitizează eroul iar cînd 
acesta ajunge pe panta decli
nului este uitat și se porneș
te în căutarea altuia. E o în
trecere crudă, o cursă îndir- 
jită care distruge, fără să poa
tă da la iveală frumusețea in
trinsecă a sportului.

Omul de pe stradă 
însă, singurul vinovat, 
el însuși este victima 
sistem. Profesionismul 
ge poezia sportului. Se caută 
numai rezultatul răsunător, 
sportivul excepțional. Prin 
această mentalitate este ucis 
spiritul sportiv al antichității 
eline. La început, a te între
ce însemna a demonstra 
raj, însemna că oamenii 
deau în ceea ce făceau, 
exista interes material, 
era stimulentul premiilor 
bani, ci doar răsplata aplau
zelor, a felicitărilor primite 
de la adversari".

Să vedem, acum, în ce fel 
se poate reveni la fraternita
tea dintre spectator și spor-

GIULIANO
mare suc- 
poezii și

unei 
art
era 
mai

cri-

nu e, 
Poate, 

unui 
distru-

cu- 
ere-
Nu 
nu 
in

x ecu tarea virajelor, semnaliză
rile, asigurarea și efectuarea 
depășirilor etc. Bineînțeles, 
examinatorul poate da și unele 
indicații contrare regulilor de 
circulație, în scopul unei veri
ficări in plus a felului cum cel 
examinat și-a însușit pre- 
scripțiunile regulamentare.

Se trece apoi la a treia parte 
a probei practice, în care can
didatul 6e deplasează cu ma
șina pînă într-un anumit punct 
al localității, avînd latitudinea 
să-și aleagă singur traseul cel 
mai convenabil. Pe timpul a-

Schema executării manevrelor de îndemînare
a “ ll/2 din lungimea automobilului ; b = lVj din lățimea automobilului ; • jaloane pentru marcare ;
1 — proba de mers sinuos ; 2   garare cu spatele ; 3----------- întoarcere ta stradă ț 4—.——. parcare

paralel cu axul drumului.
în trei părți distincte. Noile 
formulare, tipărite pe un ma
terial special, în condiții gra
fice îngrijite, au un conținut 
calitativ superior celor vechi 
și permit o verificare profun
dă și nuanțată a cunoștințelor 
candidatului.

oră, fiind considerat admis can
didatul care a rezolvat corect 
i " ' - ' ---------din cele

Ați 
că 

trei 
ele ?

6 întrebări, 
menționat mai ina- 
examenul practic 
părți. In ce con-
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— CULTURISM
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TESEI
— LUPTA 
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MIȘCAREA LA CO
PII?

— CEI 7 SUPRAMAG- 
NIFICI

— FEMEIA SI SPOR
TUL

— GAUDEAMUS

filme

PRIN-

LA SEMI-

NECESARĂ

inte 
are 
stau

— Am amenajat în zona gă
rii Filaret citeva poligoane de 
examinare practică, în care 
candidații sînt supuși unei pro
be de îndemînare în condu* 
cerea automobilului. Aici, el 
execută în „flux continuu" 4 
teme : mers sinuos printre 5 
jaloane, garare pe stingă cu 
spatele, întoarcere, parcare pa
ralelă cu axul străzii într-un 
spațiu marcat de 6 jaloane. 
Toate aceste mișcări de înde
mînare trebuie executate în 8 
minute. Dacă, la mersul si
nuos, cel examinat doboară un 
jalon, el poate continua pro
ba, după ridicarea jalonului ; 
timpul pierdut pentru repara
rea acestei greșeli nu se neu
tralizează, ci se consumă din 
cele 6 minute afectate.

A doua parte a examenului 
practic constă dintr-o conduce
re efectivă în traficul urban, 
pe timpul căreia examinatorul, 
aflat de astă dată alături de 
candidat, urmărește capacitatea 
acestuia de a mînui comen
zile mașinii, de a respecta re
gulile de circulație, cu un cu- 
vînt, de a conduce în condi
țiile complexe ce le oferă stra
da. Principalele chestiuni ur
mărite de examinatori sînt : 
siguranța candidatului in de
plasarea de la un punct la al
tul, schimbarea vitezelor, păs
trarea distanțelor în mers, I-

cestui ultim „test”, examinato
rul nu-i dă candidatului nici 
un fel de indicații, în afară, 
bineînțeles, de cazul cînd in
tervine 
a Iacii 
Doresc 
na torul 
greșeli 
ele sînt comise o singură dată, 
următoarele : supraturarea mo
torului, zgomot neplăcut

o flagrantă încălcare 
sau o situație critică. 

6ă precizez că exami- 
nu consideră drept 

ale candidatului, dacă

I

Curs ia v reuvajna.u>» •> ? 
„Punctul de plecare este pue î 
ritatea sportului. . Pentru a ’ 
nu crea o pasiune periculoasă - 
ar trebui să fie numai amato- < 
rism. Nu există echilibru, ■ 
imparțialitate atunci cînd sint 
in joc interese care depășesc 
bucuria pură a victoriei. Cum 
am putea să credem că fotba- 
Iul nostru poate exclude inte- . 
resul material, dacă fiecare 
echipă este o societate pe ac
țiuni, mai bine zis o sursă de 
ciștig pentru o serie de oa
meni ? Fotbalul a devenit 
profesie și jucătorul ar putea 
fi asemuit unui tehnician sau 
funcționar. i

Primul obiectiv este ama
torismul : întrecerea pentru o 
mică medalie, pentru o strîn- • 
gere de mină. Dar 

totodată 
publicul, 
du-l să 
la viața 
MAI .____ .

SI MAI PUȚINI,

GRAMIGNA

trebuie 
să educi

, făcîn-; 
participe 
sportivă.

MULTI *
SPORTIVI 
SPECTATORI. Nu poți înțe- ' 
lege sportul dacă nu-l practici. 
In fond, China dă un exemplu 
in acest sens. Nu e oare pil
duitor felul în care chinezii 
fac sport în masă ? Trebuie 
insuflată tinerilor dorința de 
a practica sportul, este abso
lut necesar să fie puși în con
tact cu sporturile fn cadrul 
școlii; sportul să devină ma
terie de studiu! Cînd acești 
copii vor crește, vor ști ce 
înseamnă să fii sportiv. Și în 
felul acesta, vor ști să-i 
pecie și pe adversari.

Publicul trebuie făcut 
înțeleagă că și adversarii 
sportivi ca și favoriții 
Armele lor sportive sint iden
tice, 
acea 
acea 
care 
ca 
dea 
ția 
să nu se dramatizeze totul, ca 
și cum o intîlnire de fotbal, 
de pildă, ar fi o luptă pe 
viață și moarte. Dar este rea
lizabil acest lucru ? Greu de 
crezut. Sau, cel puțin în par
te. Citeva sporturi ca atletis
mul, înotul, canotajul, velele 
și încă altele exprimă această 
puritate — se stringe cu căl
dură mina învingătorului, se 
mai obișnuiește să se aplau
de oaspetele ciștigător. Așa ar 
trebui să fie in toate sportu
rile. Dar, din păcate, este greu 
să se ajungă aici. Poate, doar, 
incepînd cu altă generație, in- 
cepind de la zero cu cei mai 
tineri, printr-un curs de „e- 
ducație sportivă" prevăzînd 
neapărat practicarea sportu
lui".

Răspunsul iui Gramigna 
este cuprinzător, sincer. El ne 
îndeamnă să aprofundam cău
tarea, ne îndeamnă să cre
dem că rezolvarea problemei 
ridicate este posibilă. Dacă o 
civilizație antică a știut să 
cultive respectul pentru în
vins ca și pentru învingător, 
nu este suficient, astăzi, să ne 
întrebăm doar care au fost 
motivele. Trebuie să avem 
curajul să descoperim defec
tele noastre. Dacă formula 
respectului spectatorilor față 
de spectacolul sportiv se află 
într-o lecție ținută cu două 
mii de ani în urmă, aceasta 
nu are nici un fel de impor
tanță. Important este să luăm 
din ea partea folositoare.

res

să 
sint 
lui.

Să se smulgă întrecerilor 
atmosferă de tensiune, 
importanță exasperantă 
se dă astăzi victoriei, 

și infrîngerii. Să se 
sportului semnifica- 

reală pe care o are,

Giuliano ORLANDO
Milano, octombrie 1969

schimbarea vitezelor, folosirea 
inoportună a claxonului, omi
terea eliberării îrinei de aju
tor la pornire. întregul examen 
practic, cu cele trei părți ale 
sale, durează aproximativ 20 
minute de conducere afectivă 
pentru fiecare candidat. \

— Pe ce mașini se poate 
susține examenul de con
ducere ?

— Numai pe autovehicule 
prevăzute cu dublă comandă 
(cum sînt cele ale școlilor de 
șoferi) sau pe autoturisme
proprietate personală, dar care 
posedă frînă de ajutor în
dreapta volanului (Renault,
Dacia, Skoda 1000 MB etc.). 
Aceasta, pentru a crea exami
natorului posibilitatea să Inter
vină în cazul unui eventual 
moment dificil.

— Ce constatare puteți 
face după scurta perioadă 
de cind se aplică noul sis
tem de examinare ?

— Rezultatele obținute sînt 
net superioare celor din tre
cut. Putem afirma că noul 
sistem îi ajută pe examinatori 
să aprecieze mai obiectiv gra
dul de pregătire al candidați
lor, acum fiind exclus acel 
procent de „noroc" pe care se 
bazau, altădată, unii dintre 
candidați. Măsura întreprinsă 
va contribui, fără îndoială, a- 
lături de altele, la sporirea si
guranței circulației, la micșo
rarea numărului de accidente 
pe drumurile publice.

Bogdan SIRETEANU

Fără cuvinte
Desen de V, T1M0G
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RA FOTBALULUI
ATUNCI, LA

Am băut, cu toții, păhărelul 
de whisky. Și cu asta, discuția 
noastră din holul hotelului 
„Florida" s-a încheiat...

OCTOMBRIE 1968... Ho
lul hotelului „Florida11 
din Lisabona. Meciul s-a 
■terminat de aproape o 

oră... Jucătorii noștri par sfîr-
șiți... Dinu fixează un afiș de 
companie aeriană... Dobrin pri
vește strada printr-o perdea 
de mătase... Pojoni își izbeș
te, la răstimpuri, genunchiul 
cu pumnul. Gergheli gesti
culează fără partener...

Toată lumea tace... Doar An
gelo Niculescu vorbește cu 
„Ciogli“-baci Vogi... Se uită la 
Coman. îi zîmbește amar: se 
gîndește la acel gol miraculos 
de la 35 de metri...

Mă plimb fără nici un scop 
prin hol. îl bat ușor pe umăr 
pe Pîrcălab, dar simt imediat 
falsitatea gestului. De altfel, 
Pîrcălab nu reacționează în 
nici un fel.

într-un, colt al barului, la o 
masă, Ballabio, antrenorul e- 
chipei Elveției, și Waldo Hotti- 
ger. de la Blick-ul din Ziirich. 
Ballabio mă roagă să iau loc... 
Mă supun.

Tăcere. Primul vorbește Wal
do : „Sînt uluit de cele întîm- 
plate. Aii jucat slab... Si ce 
mare ocazie ați pierdut! As
tăzi, Portugalia..." îl întrerupe 
Ballabio : „Lasă asta, Waldo !...“ 
Apoi, către mine: „Ce rost 
mai are, acum, să dezgropăm 
morții ! Toate astea se vor scrie 
mîine... și poimîine... și așa 
mai departe... pentru că ziarele 
tot trebuie să apară..." îl în
trerup : „Spune-mi, te rog, 
herr Ballabio, de ce am pier
dut, totuși, jocul cu Portu
galia ?“ Ballabio își privește 
whisky-ul, ca o fată care în
cearcă să-și vadă în pahar lo
godnicul : „Ți-aș putea răspun
de în mai multe feluri... Un 
antrenor are, oricind, în bu
zunar, o cartotecă întreagă 
pentru ziariștii curioși, mai 
ales cînd pielea lui nu e în 
ioc... Eu, însă, nu voi apela 
la această cartotecă... tn schimb, 
am să te rog, din suflet, ceva. 
Și te mai rog să transmiți asta 
și celorlalți cronicari..." „Spu
ne, herr Ballabio!... Mă faci 
curios. Nu văd ce m-ai putea 
ruga astă-seară, cînd totul pare 
pierdut pentru noi".

Ballabio a ridicat păhărelul 
de whisky, parcă pentru a da 
mai multă greutate cuvintelor 
care aveau să vină. L-am ri
dicat și eu... L-a ridicat și 
Waldo. Și Ballabio s-a hotărit 
greu, eu o oarecare emoție : 
„Te rog mult, mult de tot... 
Nu scrie rău despre echipa 
României.-"

„FLORIDA"...
L-am revăzut pe Ba.te.bte la 

București, imediat după 2—0. 
înconjurat de ziariști. Era con
gestionat... Răspundea aproape 
mecanic. Probabil că făcea 
apel la cartotecă-. Pe neaștep
tate, m-a văzut printre ca
pete. M-a recunoscut Și-a rupt 
imediat fraza, și aproape că 
mi-a strigat : „Ti-aduci aminte, 
atunci, la Florida 1“ Avea. în 
glas, mîndria omului care pri
vise dincolo de seara posomo
rită din holul hotelului portu
ghez.

★
Și iar s-a întîmplat să ne 

întîlnim... La Lausanne... Me
ciul se terminase... Era aproa
pe 11 noaptea... Ballabio scă
pase de încercuirea cronicarir 
lor și a fotoreporterilor care 
doreau să-i prindă toate ri
durile adîncite de înfrîngere...

L-am văzut ieșind prin mica 
ușă a jucătorilor... Un om oa
recare... Era într-un trening 
roșu... Avea un prosop în ju
rul gîtului... Spectatorii, care 
părăseau ultimii tribunele, îl 
priveau stingheriți. Unul sin
gur a strigat : „Eh, și-acum, 
Ballabio. poți să te arunci în 
betinvl de colo !"

Ballabio n-a întors capul. A 
rimbit. La doi pași, lîngă auto
buz. îl aștepta soția sa care 
auzise, și ea. invitația supor
terului necunoscut.

Am urcat în autobuz. Elve
țienii nu păreau prea afectați. 
Ballabio a început să rida. Un 
rîs nervos, desigur. Un rîs 
care însoțea cuvintele rostite 
în Bucureșli. sub tribunele sta
dionului „23 August" : „Ti-a
duci aminte, atunci, la Flori
da ?"

Seara am fost la cocktail-ul 
echipelor Elveției și României. 
A vorbit președintele Federa
ției elvețiene de fotbal. Mi-a 
plăcut mult calmul toastului. 
Părea că nu s-a întîmplat ni
mic. Mai mult, președintele a 
ridicat paharul și pentru Erwin 
Ballabio, „omul a cărui mun
că nu poate fi etichetată în 
funcție de' inspirația de mo
ment a lui Quentin sau de pi
ciorul întîrziat al lui Michaud."

Ballabio ținea în mînă o 
cupă de șampanie. A dus-o la 
gură. A gustat. S-a strîmbat 
un pic. Era amară. Fotbalul, 
marele făcător de minuni, cu
noaște taina tuturor metamor
fozelor.

Și iar ni s-au încrucișat pri
virile. Eram departe unul de 
altul. Ballabio a scos o garoa
fă dintr-un vas de pe masă, 
și mi-a făcut semn. Părea să 
spună :

„Ti-aduci aminte, atunci, la 
Florida ?“

loan CHI5ILA

„Intermezzo" de familie cu Dan Coe, cu sofia fundașului j 
rapidist și cu micuța Dana, fetița lor, cea care ar fi trebuit ' 
să fie— Dan junior! Adevărul este că mult și-a dorit 
„șesarul" naționalei un fiu, un fotbalist, un giuleștean—

Dar n-a fost așa — șt se zice că la aflarea veștii că are 
o fetiță, Dan n-ar fi fost prea supărat, exclamind cu 
stoicism: „Ce să-i faci, dacă n-a fost băiat, nu putea să 
fie decit... jată ! ?

Cine știe, poate echipa de volei sau de handbal a Ra
pidului și-a ciștigat o viitoare titulară .' ?

PRELIMINARIILE, 
CU NIMIC MAI PREJOS 

CA TURNEUL FINAL I
Cît de strimt a ajuns ca

drul ceior 16 echipe calificate 
la turneul final al „Cupei Jules 
Rimet" (de fapt 14, întrucît 
deținătoarea Cupei și țara 
organizatoare sînt 'prezente 
din oficiu) o dovedește și o 
recentă propunere a federa
ției iugoslave care vizează 
organizarea, în anul viitor, a 
unui campionat mondial al... 
echipelor-rezervă, destinat ce
lor care au ratat calificarea 
pentru Mexic 70. Și numai 
o trecere în revistă a eventua
lilor participanți dovedește că 
lupta din faza actuală a pre
liminariilor a atins o cotă va
lorică, competitivă și pasio
nală, cu nimic mai prejos de- 
cît cea a turneului final. Ceho
slovacia sau Ungaria, tradi
ționale participante la aceste 
turnee și ambele vicecampioa- 
ne ale lumii la ediții prece
dente (prima în Chile — 1962, 
secunda în Elveția — 1954), 
Suedia sau Franța (de aseme
nea medaliate la C.M.), Spania 
(cîștigătoarea „Cupei Euro
pei"), Argentina, Portugalia 
(locul III la .World Cup”) sau 
Elveția (pînă în prezent par
ticipantă la toate turneele fi
nale postbelice), Iugoslavia — 
sint cîteva nume prestigioase 
din soccerul internațional care

PICĂTURI
— Luftează în fața porții 

goale. Normal! Nu e fru
mos să intri in casa omu
lui, în lipsa lui.

— De ce pasează mingea, 
cînd e la doi pași de poartă 
și are unghi bun de trage
re ? Poate din... colegiali
tate, sau ca să demonstreze 
că fotbalul este joc dg aso
ciație.

— Sînt fotbaliști care 
„cosesc" și „pun tălpi". 
Imixtiune nepermisă în o- 
cupațiile altora !

— Dacă șuturile trase în 
spatele porții ar fi valabile, 
s-ar înregistra scoruri re
cord.

Barbu ALEXANDRU
— Educarea spectatorului 

o fac de timpuriu familia, 
școala, societatea. Pe sta
dion are loc doar... exa
minarea !

— Cel mai mare pericol 
care pîndește o echipă si
tuată in vîrful clasamen
tului este.. . amețeala !

— Cînd un meci se ter
mină cu un scor alb, se 
spune că a fost un mare 
succes : s-a jucat cu... por
țile închise I

— Slabul nivel al fotba
lului poate face ca, treptat- 
treptat, sportul-rege să ră- 
mînă... fără supuși!

D. MAZILU

__ SSL

ar putea anima o asemenea 
competiție. Și credem că n-ar 
fi de loc o concurentă neloia
lă cu „Cupa Jules Rimet", în
trucît popularitatea imensă a 
balonului rotund, dorințe apri
gă a spectatorilor de a topi 
în același creuzet performanta 
cu spectacolul, nu mai poete 
fi satisfăcuiă cu sislemui eli
minatoriu al marilor competi
ții care debarcă (prea repe
de, pentru suporteri) mu '8 
echipe cu veleități.

Și parcurgind cele opt gru
pe europene ale preliminarii
lor, constați că c'oar in grupa 
a Vl-a centurile s-au încheiat, 
ce-i drept printr-o surpriză de 
proporții : calificarea Belgiei 
în dauna Iugoslaviei. în rest, 
liniștea dinaintea furtunii a 
trecut și valurile încep deja 
să scufunde corăbii'? multor 
speranțe. Cehoslovacia și Un
garia așteaptă, fiecare, sur
prizele Irlandei sau Dcnemar- 
cei pe'tru o evita meciul ce 
baraj dintre ele (grupa a ll-al. 
Italia (cu dopingul morel al 
milanezilor, prezumtivi cam
pioni interconf "enteii) eșteop- 
tă manșa decisivă, pe teren 
propriu, cu echipa R. D. Ger
mane (grupa o lll-a), .nov! 
val* al lui Kccialin abordea
ză cu calm dubla întilnire cu 
Turcia (grupa a IV-a), Franța, 
mizînd pe Reveli (.monsieur 
quatre buts”) își încearcă ul
tima șansă în fața Suediei, 
principală favorită (grupa a 
V-a), Uwe Seeler, revenit în 
ceasul al 12-lea, încearcă ra
cordul decisiv cu Gerd Muller 
pentru a învinge Scoția șl a și 
conduce astfel, din nou, echi
pa la C.M. (grupa a Vll-a), 
iar în ultima grupă europea
nă, nici tabelele de logaritmi 
n-au putut încă oferi o solu
ție, Olanda, Bulgaria și Polo
nia nereușind încă o desprin
dere decisivă din pluton.

America Latină și-a spus 
cuvîntul. Europa își amînă 
încă decizia pînă la terme
nul limită, atunci cînd cei cu 
nervii mai tari, cu armătura 
tehnico-tactică cea mai redu
tabilă, vor putea invoca, în 
sfîrșit, zeița de aur a Cupei 
lumii.

Preliminariile actualei ediții 
a C.M. rivalizează ca valoa
re în sine și interes general 
cu turneul final și o eventua
lă (și mult dorită ') calificare 
a României la Mexic 70, va 
dobîndi un plus de prestigiu 
în acest context.

P. SI.

„Perla Mozembicului", Eusebio, înconjurat de patru 
gratti. Cînd această frumoasă imagine — semnală de con
fratele portughez Nun o Ferrari — ne-a parvenit la redac
ție. pe spatele ei scria, cu litere de-o șchioapă: „ghiciți 
dnă a fost realizată această fotografie Zadarnic ne-am 
bătut capul. întrebarea confratelui lusitan răminea fără 
răspuns. In cele din urmă, insă, cineva „ne-a lămurit": 
Jiu știu cînd s-a pozat Eusebio așa de zîmbitor... Dar 
sint convins că nici un fotoreporter din lume nu va reuși 
să surprindă o asemenea secvență... duminică seara

Așa să fie ? Ce zici, Dane?
P. S. Ulterior am aflat că imaginea cu pricina a fost 

surprinsă in ziua in care Eusebio a semnat un nou con
tract cu Benfica.

„BĂIEȚI, NOI SÎNTEM GATA!"
Spicuiri din ultimele telexuri, telegrame și scrisori sosite la redacție

... Duminică, 12 octombrie. 
Așadar, a sosit ziua mult aș
teptată. Stimați cititori, din 
momentul când veți parcurge 
aceste rinduri vă propunem 
să începeți... numărătoarea in
versă. Deci, mai sînt 6 ore, 
7, 6. 5. 4 _

Timpul zboară ca o nălucă. 
Tată de ce ieri telegramele 

și telexurile au înlocuit. în 
mare măsură, plicurile poș
tale obișnuite. Autori: rindu- 
rilor trimise In ultimul mo
ment la redacție an ținut «ă 
prindă ..era de calandru* pen
tru a transmite coenponer.ți- 
lor echipei naționale noi în
demnuri. succes și (se putea, 
altfel?)- sfaturi.

Colectivul de muncă al V- 
zinei de autoturisme Pitești 
și membrii asociației sportive 
„Dacia" : „Alături de toți iu
bitorii fotbalului, vi dorim 
din toată inima succes dep*t- 
în importanta confruntare 
sportivă Ia care teați perte 
în această duminică de toam
nă. Constructorii primului 
autoturism românesc își ex 
primi declina convingere că 
rep-mmntanții fotbalului nos
tru iți vor un: forțele și cu. 
zoo de cai putere. precum 
autoturismele noastre. vor 
străbate cu succes „drumul 
de 90 de minute* care-i des
parte de marea victorie. îm
preună cu miile de iubitori 
ai fotbalului, vom fi alături 
de voi. fie fa tribunele ma
relui stadion J3 August*. 
Fie In fața micului ecran, și 
toți, la unison, vom striga 
„Hai România„Hai bă
ieți !“ Nu uitați că alături 
de voi. cu inima si cu Cia
dul, se află 20 000 000 de oa
meni*.

întreprinderea de combus
tibil. Odorbei : „Toți salaria- 
ții unității noastre vă doresc 
din suflet mult succes. Băieți, 
începeți această mare con
fruntare dăruindu-vă toate 
capacitățile voastre fizice, 
tehnice și tactice fără mena
jamente. Nu dați posibilita
te adversarului să acționeze. 
Aveți toate posibilitățile să 
fiți acei ce vor da tonul in 
marele meci al fotbalului ro
mânesc*.

Andrei Gheorghe, Fălticeni: 
„Fundași centrali, atenție la

Eusebio. Prin calitățile voa
stre, faceți ca această stea_ 
să nu strălucească la Bucu
rești*.

P. Stoieescu. C. Dinu. M. 
Strica. L. Bratu. FL Dinu. 
R, Stoieescu — Brăila : „Azi 
are ioc o confruntare de ma
re importanță pentru fotba
lul românesc, așteptată eu 
nerăbdare de cei re izbesc 
acest sport din România Din 
toeti inima vă dorim succes, 
băieți! Luptați eu f trzer.e 
pentru prest-g-iul patrie: 
Adresăm cu această ocazie 
Îndemnul nostru publicului 
spectator de a avea o narti- 
ripare activă pe testă durata 
meciului fa fâ.mrea marii 
victorii. Locuitorii orașului 
de Ia Dunăre, chiar dacă se 
află la câteva sute de kilo 
metri, vor E aproape ce ju
cătorii, antrenorii ș: publicul 
spectator, aflat pe ssdx»al 
al cărui nume este un simbol 
pentru întregul popor: J3 
August*.

N. laocniescu. Ploiești î 
„Băieți, noi. spectatorii, sin- 
tem gata! Din marele inel 
de beton se ver ndica gla

surile noastre in dorința fier
binte de a încerca să vă dăm 
aripi și forțe sporite. Jiai 
România !* va fi pe buzele 
tuturor*.

Mihai Agafîței. comuna Do- 
birceni. Județul Botoșani :

Drogi fotbaliști echipa 
fMrirină de fotbal a jad» 
ham BfUHtv vă dorește vic
torie îe —iriri ca Porto»-

Vrets să wxrgeti la

J>e aici, din mica noastră 
comună, trimitem aceste rin- 
duri însoțite de ginduri'.e și 
dragostea noastră . Dragi 
sportivi, nu precupețiți nici 
un efort pentru debindirea 
unui succes pe care fotbalul 
românesc il așteaptă de atita 
vreme. Avem încredere în 
voi 28 de tineri din comună 
vom fi prezenți la intilnirea 
voastră. Dați-r.e prilejul ca 
la înapoierea pe meleagurile 
natale sâ avem ce povesti 
consătenilor noștri. Să le vor

bim despre victoria obținută, 
despre fotbalul practicat de 
voi, despre dorința fierbinte 
ce v-a animat din primul 
pînă în ultimul minut de a 
fi la înălțimea așteptărilor 
noastre".

★

_La ora cînd aceste rân
duri au luat drumul tipogra
fiei, telexul din redacție facă 
mai bătea. Telefoanele sunau 
de zor. Oameni de profesii 
și vârste diferite urau succes 
echipei naționale și cereau 
noi amănunte, interesindu-se 
de jucători. Tuturor le spu
nem că băieții se simt bine, 
sint dornici să se comporte 
pe măsura căldurii cu care 
sint înconjurați.

Dar, stop ! Peste cîteva ore 
va începe marea partidă. La 
înapoierea în redacție am fi 
foarte bucuroși ca telexul să 
ne transmită din toate colțu
rile țării felicitările adresate 
echipei pentru victoria ob
ținută.

Constantin ALEXE

Fără cuvinte
...dar cu 
portughezi

N. CLAUD1U

Cronica sufletistului

E000 DE OLTENI 
CA FOCUL!

„La locul numit „Urlă- 
toare". peste drum de „Mi
nerea". Acolo șezum și 
plînsem noi, oltenii, in se
rile de după suspendarea 
terenului din Bănie. Și tot 
acolo ne cîntarăm bucuria 
de după Tg. Jiu. Acum, 
„Urlătoarea" a devenit A- 
gorona dezbaterilor pe mar-

-.tc ■ cu Portuga
lia. Optimism deplin, ro
bust și exprimat patetic, 
colorat, oltenește: „Ce, nei
că, Eusebio are mai multe 
picioare decit Dan al nos
tru ?“

Mari sint minunile tale, 
zeule Fotbal’ La ceas de 
cumpănă. Dan, rapidistul, 
omul atîtor și-atftor dife
rende eu publicul craio- 
vean. a devenit, pentru ol
teni, al nostru! Ca, de alt
fel, toți ceilalți băieți ai 
Naționalei, trecuți de-ati- 
tea ori cu echipele lor de 
dub prin lata tribunelor 
din Bănie: „San-Siro-ul de 
pe Jiu*. „Groapa cu lei". 
„Cazanul lui Satan", ,,A- 
rena infernală" etc. (In le
gătură cu aceasta, cunos
cutul Ion Mihai, alias Os- 
trovschi, șeful galeriei 
craiovene, zice: „Degeaba 
se supără băieții de la e- 
chipe pe noi, că îi ținem 
tot in chiote și tălăngi și 
pocnitori cind joacă la 
Craiova. De fapt, noi fi... 
antrenăm. Păi ce te faci 
dacă joci pe San-Siro-ttl 
din Milano —care e, tre
buie s-o recunoaștem, a- 
proape la fel de zgomotos 
ca și Centralul nostru —, 
dacă n-ai pregătirea nece
sară!").

Glume. Frumoase, robus
te, oltenești. Vorbe spuse 

' iute, dar nelipsite de tilc 
și trădind de fapt o gene
rozitate pe care n-o poate 

' contesta nimeni fans-ilor 
de sub Bucovăț. lată o 
mostră: „... Dacă-ar fi ju- 

; cat Oblemenco în Națio- 
' nală, zice frezorul Savel 

Pătuleanu, de la Electro- 
putere, parcă-am fi fost și 
noi, oltenii, mai... în față". 
„Nu se putea, nenică, li 
răspunde mucalit amicul 
său Fane Bădescu, strun
gar la U.R.L.D.E., vecin de 
uzină și de tribună cu Sa
vel, nu se putea să fim 
mai in față de cum sîn- 
tem. Păi nu pricepi? Nu 
puteam să dăm Naționa
lei și un atacant central, 
după ce i-am dat... antre 
norul. Ar fi fost prea mare 
răspunderea pe umerii 

, noștri, ai oltenilor. Pri- 
! cepi?“.

Cum să nu priceapă? 
Care va să zică. oltenii 
microbiști nu uită că An
gelo Niculescu e de-al lor, 
get-beget, născut la Craio
va și înscris cu majuscule 
în cartea fotbalistică a 
Băniei de demult, alături 
de Albu și Thierjung, de 
Bătrin și Rusu Popescu. 
Nu uită, sînt mîndri de a- 
ceasta și debordanți de în
credere în evoluția echipei 
conduse de un oltean. 
„Asta e patriotism local
nic", zice Savel. „Da de 
unde, răspunde Fane, ăsta 
e simț al răspunderii; a- 
dică : mergînd pe mina u- 
nuia plecat dintre ai noștri, 
noi, oltenii, ne facem so
lidari cu el. Și la bine, și 
la rău. Pricepi ?“

Pentru cine nu pricepe, 
este de-ajuns să arătăm că 
numărul oltenilor „de-a- 
casă" care vor fi prezenți 
duminică în tribuna bucu- 
reșteană se apropie de 
6.000.

6.000 de olteni pe „23 
August"! Pricepi, maestre 
Angelo Niculescu, pricepi 
Dane ? Și pricepi Lucescu: 
oltenii au tradus perfect 
maxima lui Suetonius, ci
tată de d-ta în latinește, 
la Televiziune: „Prietenul 
la greu se cunoaște".

Așadar, pregătește-ți 
urechile, văzduh al Capi
talei : vin oltenii! Mi-ar 
plăcea să-i știu vecini de 
tribună cu veșnicii lor 
rivali, giuleștenii. Așa, 
pentru un „care pe care", 
util de data aceasta 
amîndurora. Și nouă, 
tuturor.

Petre DRAGU

AVOCAT GHIOCEL COSSTAN- 
TECESCU. PLOL&ȘTL 6imeți. 
aeCL Jn cduîcrec anițtiF. avtod 
ca moto la versurile dv. două 
date : 1 octombrie — zi neagră 
a fotbalului nostru ; ÎS octombrie 
— ziua meciului cti Portugalia. 
Su d« taUttfto octombrie tacocee 
Un pic de Umșie nu am — și 

pace : — 
Gtndindv-mi mereu la ^ioitpre- 

zece-. 
Cind dricvl știe ce se va petrece !

...Dar îmi găsesc eu liniștea meu 
tari 

tn orice caz, duminici spre seară : 
Ori batem — și sînt liniștit, 

tenace.
Ori mi sugrum — și... odihnesc 

în pace !
Să nu faceți una ca asta ! De 

altfel, cred că fotbaliștii noștri 
vor avea grijă de viața dumnea
voastră și... a noastră !

ALEXANDRU POPA. BUZĂU.

rOSRwndo _f_
„ZJoYiHcQl aga

Dîr.tre jucătorii cu care ne în- 
«lnim încă pe terenurile noastre 
de fotbal. Greavu este acela care 
ere la activ cel mal mare număr 
de meciuri în divizia A : 239. In 
continuare, „clasamentul” arată 
astfel : 2. Lereter (233), 3. Koszka 
(213), 4. Remus Cimpeanu (214). 
5. Pîrcălab (213).

NICU SAINER, PLOIEȘTI. Dacă 
aceasta este discuția pe care 
Dobrin a avut-o cu... el însuși, 
înaintea medului cu Portugalia, 
atunci nu putem decît să fim 
bucuroși:
De ce n-aș recunoaște, zău, 
Că„n meciul ăsta foarte greu, 
Mi se va spune : „Să muncești .' 
Nu ține să te mai... pitești!“

CORNEL GHINACI și EUGEN 
BOLD, SLATINA. Fostul extrem 
stingă al echipei Petrolul. Moldo- 
veanu, a jucat un timp și la 
steaua

ANDREI PROCA, TÎRGU JIU. 
Cei de al treilea meci cu Dane
marca. din cadrul preliminariilor 
olimpice rentru Tokio, s a jucat 
la Torino. (Primul meci, deputat 
la Copenhaga, fu-sese eîșiigat 
de fotbaliștii noștri, cu 3-2, iar

cel de al doilea Joc, desfășurat 
în București, se încheiase cu 
același scor, dar în favoarea... 
danezilor), cea de a treia partidă 
ne-a adus victoria, în prelungiri, 
golul victoriei fiind înscris de 
sasu, în min. 117, deci cu 3 mi
nute înainte de a se recurge la 
tragerea la sorți 1 în acest meci, 
noi am aliniat următorul „11“ : 
Mîndru — Popa. Greavu - 
Petru Emil, Caricaș. Koszka — 
Pîrcălab. Sasu. Fi. Volnea, Con
stantin, Creiniceanu.

GHEORGHE TONCA, VĂRAȘTI, 
JUDEȚUL BIHOR. 1) „Vă anun
țăm că nu sintem mulțumiți de 
felul cum joacă echipa noastră, 
Crlșul“. Eu știu pe unii care

sînt mulțumiți : adversarii el 1 
2) „Cupa Jules Rimet" intră de
finitiv în posesia echipei care 
ciștigă de TREI ORI trofeul, 
chiar alternativ, nu neapărat 
consecutiv, cum cred amii.

IONIȚĂ MARIN, OLTENIȚA. 
România a participat la 7 din 
cele 9 ediții ale campionatului 
mondial de fotbal disputate pînă 
acum, și anume : 1930, 1934, 1938. 
1954, 1958, 1966 și 1970 (ediția în 
curs). De 3 ori (1930, 1934 și 
1938) a luat parte la turneui 
final. Sper ca viitorul meu răs
puns la această întrebare să fie : 
de 4 ori !

IOVIAN RUSZ. ZALĂU. Farul 
a jucat pentru prima oară în 
diviza A, în ediția 1955, sub nu
mele de Locomotiva P.C.A. For
mația n-a rezistat și a retrogra
dat, după un singur an în „A“. 
Constănțenii — de data aceasta 
sub titulatura actuală, Farul — 
au revenit în prima divizie, în 
ediția 1958—1959, retrogradînd din 
nou la finele campionaliului 
1960—61. După un an de absență. 
Farul a reintrat în prima calc- 
gorie, clasîndu «e, in general, 
de-aci înainte, pe locuri ferite 
de... emoții,

ION V. BRATU; OLTENIȚA. 
Memoria nu vă înșeală : Țară- 
lungă a făcut parte, la un mo
ment dat — în 1965 — din lotul 
echipei Steaua. . El are 24 ds 
ani, iar începuturile sale fotba
listice sint legate de Carpațl 
Sinaia.

VICTOR LUCACI. Nu numai 
câ nu v-a trecut «upărarea pro
vocată de acel 8-0 cu care a ple
cat U.T.A. de la Varșovia, dar 
lată că venițl și cu propunerea

de a 11 se imputa la oți — ju* 
i-ătorl, antrenori, conducători — 
costul deplasării. Ideea dv. nu 
rezolvă problema. Mult mai mult 
ne a COSTAT deplasarea U.T.A.- 
ei, din punct de vedere sportiv f

llyșliajii: N. CLAUPIU



3 VICTORII ROMANEȘTI IN TURNEUL DE BOX 
DIN BERLINUL OCCIDENTAL

Gruiescu, Gîju și Dumitrescu învingători în finale
BERLINUL OCCIDENTAL, 11. 

.W A luat sfîrșit turneul inter
național de box desfășurat 
timp de mai multe zile în Ber
linul Occidental. Pugiliștii ro
mâni au obținut trei victorii. 
La cat. muscă, pe primul loc 
s-a clasat C. Gruiescu, care 
în finală a primit decizia cu 
3—-2 în fața japonezului Tario 
lshigaki. La categoria pană, 
victoria a revenit fostului corn-

AUREL MIHAI Șl CONSTANTIN CIUCÂ
ÎNVINGĂTORI

BERLIN, 11 (prin telex).— 
în cadrul semifinalelor tur
neului internațional de box 
de la Berlin pugiliștii români 
au avut o comportare foarte 
bună. Doar Paul Dobrescu nu 
a fost prezent în această fa
ză deoarece, rănit în meciul 
anterior la arcada stingă, a 
fost oprit de medic să boxe- 
ze. Ciucă a avut un meci 
foarte greu cu Blum (R.D.G.). 
Deși campionul european a 
ciștigat partida cu 5—0, a tre
buit să facă multă risipă de 
energie pentru a decide vic
toria în favoarea sa. înfrîn
gerea medaliatului cu aur la 
C.E., Gedo (Ungaria), de că
tre semimusca Weinhold 
(R.D.G.) a făcut pe mulți spe
cialiști să acorde germanu
lui prima șansă în întîlnirea 
cu Aurel Mihai. Românul, 
însă, nu s-a lăsat influențat 
de aprecierile specialiștilor și 
nici de alonja adversarului 
său, obținînd o splendidă vic
torie, cu 4—1.

LA HANDBAL FEMININ

CONFECTIA ÎNVINGĂTOARE 
LA SCOR

Întîlnirea feminină dintre 
formațiile Confecția și Rapid, 
contînd pentru etppa a VÎI-a 
a campionatului categoriei A, 
a fost echilibrată doar... 4 
minute. în continuare, hand
balistele de la Confecția s-au 
impus categoric, înscriind gol 
după gol. Ele au luat în pri
ma repriză un avans de 6 
goluri. După pauză, Confec
ția și-a majorat avantajul, 
în 10 minute, la 12 goluri (!) 
și eram pe punctul de a con
semna o victorie de propor
ții. în continuare însă, ra- 
pidistele au o scurtă reve
nire, reducind din handicap, 
astfel că în final scorul a 
devenit 17—9 (9—3) pentru 
Confecția.

Gh. RANGU

AZI, PE STADIONUL
(Urmare din pag. 1) 

sîntem siguri, al 12-’ea ju
cător !

Ani de-a rîndul, dorințele 
noastre de a vedea fotbalul 
românesc în compania elitei 
soccerului internațional s-au 
oprit doar in anticamera per
formanței.

Actuala echipă națională — 
consens unanim asupra alcă
tuirii ei, coeziune sufletească 
între componenți — are insă 
capacitatea de a păși, în sfir- 
șit, peste pragul consacrării, 
al performanței autentice. Are 
capacitate tehnică, tactică ți 
morală și are privilegiul de 
a-și disputa șansele decisive 
Pe teren propriu, acolo unde 
cu greu o echipă botărită și 
cu personalitate concede.

Sîntem convinși că cei 11 
tricolori vor păți cu emoții 
pe gazonul atit de familiar 
al marelui stadion bucures- 
tean. Cu emoțiile celui care 
își cunoaște valoarea, dar o 
recunoaște și pe cea a adver
sarului. Cu emoțiile 
care este anima* fierbinte de

ce.

TENISUL ROMANESC TA (APATII INII BOGAT SEZON (I)
(Urmare din pag. 1)

Jocurile au durat cite • ore, iar 
punctele hotărî .oare au fost în
scrise în prelungiri (15—IX 11—®. 
7—5), sau In seturi decisive, ceea 
ce demonstrează cit de a pre a pe 
a fost echipa noastră de un re
zultat general echilibrat.

Margareta Szemanyi 
și Ilie Băiaș 

noii campioni ia popice
Sîmbătă seara, pe arena Voin

ța din Capitală, s-au încheiat în
trecerile campionatelor naționale 
individuale de popice rezervate 
senioarelor și juniorilor. Cam
pionii de anul trecut n-au reu
șit să-și păstreze titlurile, atit 
Elena Trandafir cît și Gh. Sil
vestru s-au clasat pe locurile 
trei, respectiv, doi. Performerii 
pe 1969 sînt MARGARETA SZE
MANYI la senioare și ILIE BA- 
IAȘ la juniori. In manșa a Il-a 
a finalei, cunoscuta jucătoare din 
Tg. Mureș, Ma gareta Szemanyi, 
a întrecut orice așteptări, rea
lizînd o cifră de zile mari: 482 
de popice doborite.

REZULTATE : SENIOARE 
2x100 lovituri mixte — 1. MAR
GARETA SZEMANYI (Mureșul 
Tg. Mureș) 913 p. d. (cu o bilă 
în gol) — 431 în manșa I și 482 
în manșa a n-a, nou record na
țional (v. r. 905 p. d.) — cam
pioană națională pe 1969, 2. Elena 
Cemat (Rapid București) 884 p. d.. 
3. Elena Trandafir (Laromet 
București) 877 p. d., 4. Florica 
Neguțoiu (Gloria București) 853 
p. d., 5. Crlsta Szocs (Voința 
București) 840 p. d.j 6. Cornelia 
Moldoveanu (Voința București) 
825 p. d. JUNIORI : — 2x200 lo
vituri mixte — 1. I. BAIAȘ (O- 
llmpia Reșița) 1775 p. d. (897+878) — 
campion național pe 1969, 2. Gh. 
Silvestru (Rafinăria Teleajen) 
1748 p. d.î 3. C. Voicu (Voința 
București) 1729 p ,d.» 4. Gh. Du
mitrescu (Gloria București) 1720 
p. d.-, 5. M. Chirilă (Gaz metan 
Mediaș) 1678 p. d-, 6. V. Popa 
(Chimia Turda) 1659 p. d.

Azi au loc finalele în proba de 
perechi — senioare.

T. R. 

Tiparul i.P. „Informația", str, Btezviauu ur. 23—25, Bucuic^u

pion al Europei, Nicolae Gîju, 
învingător la puncte în fața 
lui Moogwa (decizia a fost 
pronunțată cu 5—0). Al treilea 
succes a fost realizat de cam- 
f«ionul european al „cocoși- 
□ r", A. Dumitrescu, declarat 

învingător la puncte în fața 
englezului Piner. Englezul a 
căutat k.o.-ul, însă Dumitrescu 
a punctat mai mult, obținînd 
verdictul în unanimitate.

făcut Vic-
compania

LA BERLIN
Un meci mare a 

tor Silberman în 
excelentului Betancour (Cu
ba). Forța și Tehnica recunos
cută a boxerului cubanez n-a 
mai triumfat de data aceas
ta, deoarece Silberman a fost 
superior din toate punctele 
de vedere. Pus K.D. dintr-o 
contră de dreapta în bărbie, 
pugilistul cubanez a început 
să obstrucționeze, iar în re
priza secundă arbitrul Her
tel (R.D.G.) i-a dat un aver
tisment. Imediat Betancourt 
a încercat serii la corp însă 
Silberman s-a blocat foarte 
bine, Iar in ultimul rijnd a 
plasat numeroase croșee la 
cap, făcîndu-1 pe cubanez

TURMELE ZONALE DE ȘAH
Fl. Gheorghiu și D. Drimer râmin in urmă

Just (R.D.G.) conduce in zonalul feminin
ATENA. — In runda a 7-a. 

marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu ce
hoslovacul Hori. Liderul cla
samentului, Jansa, a ciștigat 
la Kokoris, iar Matulovici l-a 
învins pe Hibner. Forintos a 
remizat cu Csom. In clasa
ment conduce Jansa (Ceho
slovacia) — 5'/2 p, urmat de 
Matulovici (Iugoslavia). Spi
ridonov (Bulgaria) — 5 p. 
Gheorghiu (România) — 4:', 
p. Nicevski (Bulgaria), Hort 
(Cehoslovacia) — 4 p.

GLOGGN1TZ. — După dis
putarea a cinci runde, pe 
primul loc în clasament se 
află Smejkal (Cehoslovacia) 
cu 4 p, urmat de Uhlmann 
(R D. Germană) — S’/j p, 
Andersson (Suedia) — 3 p 
etc. Maestrul român Do’.fi 
Drimer ocupă locul 6 cu 
2’/3 P.

VESELIN A - MORAVE. — 
In runda a 4-a a turneului 
zonal feminin de șah. Suzana 
Makai a învins-o pe Marga
reta Teodorescu. Nowarra (cu

„23 AUGUST" 
dorința marii performanțe a 
fotbalului național, dar care 
apreciază, lucid, posibilitățile 
echipei Portugaliei.

Dar dincolo de toate, cu 
emoția celui care vrea să dă
ruiască, din inimă, prieteni
lor de o viață, satisfacția 
victoriei cinstite, corecte, fă
ră nici un echivoc.

Iată de ce această avancro
nică își refuză deliberat sfa
turile de orice natură, su
gestiile de ultimă oră. pro
nosticurile puerile și de cir
cumstanță. Pentru că meciul 
România — Portugalia, aștep
tat cu nerăbdare de luni de 
zile, de sute de mii de oa
meni, a început, de fapt, de 
mult.

Noi vom asista azi la punc
tul culminant, la deznodă
mânt. Și pe care-1 dorim să 
se numească VICTORIE!

★
Lfcuă echipe ale centrului 

de juniori ți copii JZ3 Au
gust*. pregătite de antrenorii 
N. Vileov șj Pr. Fabian, vor 
evolua In deschidere, ince- 
pind de la ora 13J5.

ta Cieveaxd, reprezen^tiva 
Românie: a avut succes de pu
blic. datoritâ valorii evoâiiglel 
sale. Ion Tiriac si Hie Nâstase 
au colorat jocul sec și dur. spe
cific cimentului, pnn lovituri 
variate, specmcuicase — ca lo
bul liftat, stop-voleul. lovituri 
cu efec.e diferite — precum și 
prin unghiurile surprinzătoare 
Înspre care dirijau mingea. Ion 
și Ilie au luptat, au dorit victo
ria. au făcut risipâ de energie, 
fapt ce l-a impresionat pe toți 
cei din tribune.

Incercînd sâ relevăm unele din 
cauzele înfringerii echipei noas
tre, vom începe prin a sublinia 
valoarea adversarilor. Fără În
doială, reprezentativa Statelor 
Vaite este, la ora actuală, cea 
mai puternică echipă angajată 
tn .Cupa Davis*. Toți compo- 
nenții ei — Ashe, smith, Lutz, 
Graebner, Pasarell. Richey — sint 
jucători foarte bine cotați, ca
pabili de performanțe remarca
bile.

Jocul, In condițiile cimentului, 
li obligă pe tenismanii obișnuiți 
cu zgura (cazul echipei noastre) 
să-și modifice execuția lovituri
lor, să schimbe tehnica deplasă
rilor in teren și. In ultimă in
stanță, chiar concepția de joc. 
In condițiile arătate, crește ro
lul serviciului, al voleului și al 
smeciului. Un rol tot atit de 
important revine returului la ser
viciu. In general, putem afirma 
că. in condiții de creștere a vi
tezei de circulație a mingii, lo
viturile cele mai dificile din ar
senalul tehnicii tenisului trebuie 
executate cu maximum de pre
cizie.

Spre regretul nostru, sportivii 
români, in special Ion Țiriac, 
au trebuit să renunțe la cele 
mai importante arme cu care 
obținuseră succesele anterioare 
pe terenurile cu zgură. Pe ci- 
menj, toți jucătorii sint aduși 
la același numitor tactic, la uni
formizarea concepției, la șablo- 
nizarea jocului. Ricoșarea toarte 
rapidă a mingii servite de unul 
din jucători, ' etermină dificul
tăți pentru r. turul la serviciu, 
favorizează atacul la fileu și fi
nalizarea prin void sau smeci.

Apare firesc, deci, ca cei mai 
bine acomodați cu această ma
nieră de joc (cazul tenismanilor 
americani), să aibă prima șansă. 
Echipa noastră a depus eforturi 
deosebite pentru acomodarea la 
condițiile de joc de la Cleve
land. Nu greșim afirmînd că s-a 
făcut totul pentru o comportare 
cît mai bună, chiar pentru obți- 

. nerea victoriei. La antrenamen- 

groggy. Numărat în picioare, 
acesta aștepta cu nerăbdare 
gongul salvator. Pentru jude
cători decizia a fost o sim
plă formalitate i 5—0 pentru t 
Silberman

★
BERLIN, 11 (prin telefon). în 

cadrul Turneului internațional 
de box care se desfășoară la 
Berlin, boxerii români ajunși 
în finală au înregistrat rezul
tate bune. La eateg. semimus- 
că, Aurel Mihai l-a întilnit pe 
polonezul Blaszynski, in fața 
căruia a ciștigat prin k.o. în 
prima repriză. La eateg. muscă, 
Ciucă și-a adjudecat victoria, 
în două reprize, la Engelme- 
ier (R. D. Germană). în ca
drul eateg. cocoș, Schul (RDG) 
l-a învins pe compatriotul său 
John prin neprezentare. Kal- 
nikow (U.R.S.S.) a dispus de 
Richardson (Anglia), în cadrul 
eateg. pană, iar Oduardo (Cu
ba) a ciștigat prin abandon, în 
repriza a IlI-a, la Orztab (Po
lonia), în cadrul eateg. semi- 
ușoare. In cadrul eateg. ușoa
re, Regueiferos (Cuba) l-a în
vins in 
k.o., pe 
nă), iar 
berman
trecut de Tolkow

repriza a Il-a, prin 
Jakob (R. D. Germa- 

la semimijlocie Sil- 
(România) * fost In- 

(U.R.S.S.).

R. POPESCU

pierdut lapiesele albe) a
Szaday, iar Gheorghieva acîș- 
tigat la Vokralova. Restul 
partidelor s-au întrerupt. Re
zultate înregistrate in par
tidele întrerupte din rundele 
anterioare 1 Malypetrova — 
Gheorghieva 1—0 ; Just — 
Szaday 1—0 ; Radzikovska — 
Belamarici *,'t—*/j 1 Teodores- 
cu — Asenova '/,—*/t ; No- 
warra — Honfi V,—•/-. în 
clasament conduce Just (R. D. 
Germană) cu 3 puncte, ur
mată de Vreeken (Olanda), 
Belamarici (Iugoslavia) —2V> 
(1) p.

FINALA NAȚIONALĂ LA OINĂ

EAVORIȚH Al
ARAD, 11 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). întrece
rile finale de oină au ajuns 
în faza meciurilor decisive. 
Actuala campioană a țării. 
Combinatul poligrafic Bucu
rești. a trecut prin mari emo
ții in partida cu Dinamo Bă
noasa, care conducea la pau
ză cu 13—4. Numai faptul că 
dinamoviștii n-au realizat nici 
un punct la .bătaie* a dat 
posibilitate tipografilor să re
monteze și, în final, să câș
tige CU 12—10. Cealaltă can
didată la titlu. Biruința Ghe
răiești, a fost și ea la un pas 
de a părăsi terenul învinsă 
în meciul cu Energia Rim- 
niceL Gherăieștenii erau con
duși cu 10—9 la ultimul ju
cător al adversarilor, T. Ju- 
garu. După ce acesta par
cursese neatins cele două cu
loare, colegii lui de echipă, 
entuziasmați de victoria care 
le suridea, au intrat in teren, 
l-au îmbrățișat pe Jugaru, 
scoțindu-1 afară la marginea 
triunghiului de întoarcere. 
Tușierul P. Ciolan (Sibiu) a 
fost insă atent și a semna
lizat arbitrului de centru ie
șirea neregulamentară de pe 
teren a oinarului de la Ener
gia. In consecință, s-au acor
dat. în mod just, două puncte 
echipei Biruința, care a obți
nut astfel o nesperată victo
rie cu 11—10. Iată cum s a 

tete premergătoare, desfășurate 
pe terenul unde urma să albă 
.ac !xtuzt-rea. sau In sa_ă (tp 
t.tu ploioase), s-a lucra: intens, 
cu multă atenție. Indicațiile si 
sfatunie erau rr.atertaLzata de 
Ion Țlriac $i H-e Năstase prin 

ee ma: 
apropiate 
jocul pe

, încă den 
americană

execuți! din ce In 
bane, din ce In ce mal 
de ceea ce Ir seam nâ 
ciment.

Considerăm, însă, că, 
această fază, echipa 
pornea avantajată. In timp ce 
jucătorii români depuneau efor
turi deosebite pentru a trans
fera și adopta cunoștințele și 
deprinderile specifice terenuri
lor de zguri, pentru jocul pe 
noul teren, americanii făceau 
antrenamente mai ușoare, cu sco
pul menținerii formei sportive 
și asigurării prospețimii fizice 
pe care o reclamau importanța 
și dificultatea întilnirii.

De aceea, intensitatea șl vo
lumul antrenamentelor efectuate 
de jucătorii români erau situate 
la cote net ridicate față de cele 
cu care erau obișnuiți în întâl
nirile precedente și, în orice caz. 
superioare celor efectuate de 
echipa adversă. Credem că unele 
erori din finalurile de meciuri
— la capătul a 2Vt—3 ore de joc
— au fost determinate și 
stare de oboseală latentă, 
mulată In antrenamente.

Comparativ cu jucătorii 
ricani, echipierii reprezentativei 
noastre s-au dovedit deficitari în 
unele execuții tehnice de primă 
importanță, caracteristice nu nu
mai pentru jocul pe ciment. F5- 
cînd afirmația de mai sus. ne
gîndim la faptul că serviciul lui 
Ilie — ‘ .
bine, 
vicii reușite a fost redus, Iar
numărul greșelilor duble destul

de o
acu-

ame-

Năstase nu a funcționat 
Procentul de prime ser-

LAS VEGAS: Finală Ashe Gonzales
în finala turneului interna

țional de tenis dela Las Ve
gas (Nevada) . se vor înfilni 

. jucătorii americani Pancho 
Gonzales și Arthur Ashe. în 
semifinale, Gonzales l-a eli
minat cu 8—6, 9—7, 6—4 pe 
Smith (S.U.A.), iar Ashe a 
ciștigat cu 8—6, 6—1, 6—3 în 
fața australianului Roy Emer
son. Finala probei simplu

In lume

UNICE IN ISTORIA AUTOMOBILISMULUIEL ESTE AUTORUL UNEI PERFORMANȚE

$

Caz aproape unic in is
toria curselor de automo
bile, anul acesta campio
nul mondial al Formulei 1 
a fost decis cu patru eta
pe înainte de încheierea 
marelui ciclu de competi
ții, desemr.ind pe primul

AVUT H0T11
9

transformat entuziasmul tim
puriu intr-o amărăciune..

A urmat meciul cel mai 
important al finalei, cel din
tre Biruința Gherăiești și 
C. P. București, ambele neîn
vinse pină atunci. Bucurește- 
nii au început la .prindere*, 
au combinat imprecis, ner
vos, cu interceptări greșite și 
astfel au țintit doar trei ad
versari. in timp ce gherăieș- 
tenii au realizat 5 puncte din 
bătaia mingii. Prima repriză 
se încheie cu 6—5 in favoa
rea C.P.B. Normai, șansele 
cele mai mari le aveau jucă
torii de la Biruința, care in
trau la repnza ce .prinde
re*. Elementul surpe-ză. care 
că^si jocului de oină o atrac- 
tivitate in plus, și-a făcut 
apariția. Bucureștenii au .bă
tut* mingea cu precizie, și-au 
organizat bine grupele, obți- 
nind 7 puncte suplimentare, 
iar cei de la Biruința n-au 
lovit decit un singur adver
sar. Sccr final: 13—9 pentru 
QP.B- care are acum toate 
șansele să-și mențină

Pentru celelalte iocur 
tașe in clasament își v( 
sura forțele Biruința 
răiești 
Nouă 
man). 
Ilfov). 
Brașov) și Avint 
(iud. Suceava) 

ri frun- 
■or mă- 
i Ghe- 

(jud. Neamț). Viața 
Olteni (jad. Teieor- 
Dinamo Băr.easa (jud. 
Torpedo Zărnești (jud. 

și Avintul Frasin

Troian 1OAN.ȚESCU

de rid-cat. In special în întâlni
rile de simplu. De asemenea, 
voleul ambilor Jucători și. în 
special, a! lui Ion Tiriac, în 
momente dintre cele mai impor
tante (exemplu : setul V eu 
Smith) nu a fost suficient de 
eficace.

Din păcate, cu aceste deficien
te au pășit în competițiile inter
naționale reprezentanții noștri, 
ca urmare a carențelor existente 
In procesul de inițiere și învă
țare căruia i-au fost supuși de la 
Început. Constatind aceste defi
ciențe la primii noștri jucători, 
ne gindeam că asemenea scăderi 
se semnalează și la componențll 
loturilor de juniori și tineret ca 
Viorel Marcu, codin Dumitrescu, 
Toma Ovici, Dumitru Hărădău. 
Dan Nemeș și la alți tineri. Per
sistența lor vădește carențe ale 
procesului de pregătire căruia î> 
sint supuși jucătorii noștri atî» 
la cluburi cît și la lotul repre
zentativ.

Se impune, de urgență, reme
dierea lor. Colegiul central al 
antrenorilor, conducerile clubu
rilor și asociațiilor sportive tre
buie să la măsuri care să eli
mine, din practica tenisului ro
mânesc, acest handicap al lipsu
rilor tehnico-tactice.

Am făcut cîteva considerațluni 
asupra unor aspecte constatate 
în evoluția echipei reprezentati
ve a țării noastre în finala „Cu
pei Davis“. Prezența în finală 
ne onorează, dar implică obliga
ții sporite pentru realizarea că
rora se Impun măsuri concrete 
și urgente. Un fapt este cert, și 
anume, că tenisul trebuie să stea 
mai mult decît pînă acum în 
atenția celor în atribuția cărora 
intră conducerea și sprijinirea 
activității de educație fizică și 
sport.

femei se va disputa între 
Billie- Jean King (S.U.A.), 
care a eliminat-o pe austra- 
lianca Margaret Smith Court 
Cu 8—6, 6—8, 6—4, și Nancy 
Richey ( j.U.A.). Aceasta din 
urmă a întrecut-o în semi
finale cu 2—6, 7—5, 6—0 pe 
tenismana engleză Ann Hay
don Jones. 

as al volanului. El este 
scoțianul Jacky Stewart, 
figură populară a automo
bilismului, care-și poartă 
cu dezinvoltură pletele 
roșcovane, in admirația 
pasionaților vitezei.

La Watkins Glenn, în 
Marele Premiu al S.U.A., 
noul campion s-a numărat 
printre cei abandonați. O 
infringere care nu-l afec
tează cu aproape nimic, 
el răminind distanțat in 
fruntea clasamentului mon
dial. In urma sa, lupta se 
încinge pentru ocuparea 
locului doi. pe care a pro
movat belgianul 
Ickx, in urma 
sale din Canada.

Jackye 
victoriei

StewartPerformanța lui 
este impresionantă : din nouă 
Mari Premii, el a obținut 
șase victorii, un loc doi și 
de două ori a abandonat! 
Astfel, simpaticul Jacky își 
ia revanșa asupra ghinionu-

Gerd Muller. golgeteri.il 
ultimului campionat al R. F. 
a Germaniei ș: marea vedetă 
a echipei campioane Bayern 
Munchen. a trebuit să apară, 
de curfnd, in fața comisiei ce 
recrutare, 
a fost 
vidul 
balîst. 
brațul 
grave

Rezultatul: Muller 
găsit inapt pentru ser- 
miliza~. Celebrul fot- 
c-oartâ, intr-adevăr, la 
drept sechelele unei 
fracturi suferite In 

meciului Iugoslavia — 
din 1967.

Iată. deci, că un reformat 
în armată poate fi. In același 
•-mp. un temut „bombardier* 
pe terenul de fotbal...

R-F.G.

PELE — SPRE 1000 DE
GOLURI

1000 < 
club 

unde se 
riguroasă, 

de la 7 
cînd Pe’.e 

meci ofi- 
numărul 

de acesta

Numai 30 de goluri 
lipsesc celebrului Pele pentru 
a rea-lza un vis scump 
oricărui îndrăgostit de sport 
cu balor.ul rotund : 
goluri înscrise! La 
său. F. C. Santos, 
ține o statistică 
s-a anunțat :ă 
septembrie 1956. 
a susținut primul 
cial, și pină acum 
golurilor marcate 
a ajuns la 970.

..Recordul' lui Pele ara 
astfel: 669 meciuri susținu 
cu F. C. Santos — 866 goluri 
înscrise; 68 meciuri interțări 
— 62 goluri; 10 meciuri în 
echipa armatei braziliene — 
14 goluri; 9 meciuri ale re
prezentativei braziliene contra 
unor echipe de club — 11 
goluri; 10 meciuri In selec
ționata statului Sao Paulo —

T. ST AM A și V. ST AM ATE transmit din Havana*

Șl TITLUL MONDIAL LA SABIE DECIS ÎN BARAJ
CÎȘTIGATOR

Ultimele episoade ale probei de 
spadă (individual) din cadrul 
campionatelor mondiale de scri
mă ne-au purtat printr-un slalom 
de presupuneri căci nici campio
nul mondial al anilor 1966 și 1967, 
sovieticul Alexei Nikancikov și 
nici polonezul Bogdan Andrzejew
ski care avea să cucerească titlu) 
mondial, aici, respectind tradiția 
actualelor campionate, adică după 
un baraj, nu au lăsat să se în
trevadă — in semifinale — că ei 
vor fi eroii principali ai finalei.

In semifinale, grupa I a fost 
net dominată de suedezul Jacob
son care a acumulat un șir neîn
trerupt de 5 victorii (cea mai co
modă fiind aceea repurtată asu
pra lui Nikancikov, cu 5—2). L-au 
urmat Nikancikov cu 4 victorii și 
francezul Ladegaillerie cu 3, toți 
aceștia fiind calificați în finală în 
timp ce Schmitt (Ungaria), Bret-

CASSIUS CLAY A OBȚINUT DIN NCU LICENȚA!

.—ac

NEW YORK, 11. — Fostul campion mondial de box la categoria grea, Cassius Clay a 
obținut din nou licența de pugilist profesionist. Licența i-a fost eliberată de Organizația boxului 
din statul Mississippi. Clay a declarat ziariștilor că-și va face reintrarea la 15 decembrie în 
orașul Jackson, în compania unui adversar care urmează să fie desemnat.

40368

acesta, victoria lui 
a completat un bi-

lui care l-a urmărit, ca o 
umbră, anul trecut: foarte 
bine plasat în clasamentul 
celor mai buni alergători din 
lume, la un pas de cucerirea 
titlului suprem, Stewart eșua 
din cauza unui accident stu
pid la încheietura pumnului 
(care nu i-a permis să par
ticipe la Marile Premii ale 
Spaniei și Monaco), iar o de
fecțiune tehnică, în ultimul 
tur, îl silise să abandoneze 
și în Marele Premiu al Bel
giei.

Anul 
Stewart 
lanț, și așa destul de stră
lucit al firmelor Matra Inter
national și Elf. Totuși, după 
cum consideră și cronicarul 
de specialitate al cotidianului 
francez „LE MONDE“, dacă 
asociația Matra-Stewart, de 
o reușită inimaginabilă acum 
cițiva ani, a devenit realita
te, aceasta se poate pune pe . 
seama contopirii perfecte de 
capital-talent (Stewart), expe
riență (Ken Tyrell — direc
torul firmei Matra Interna
tional) și tehnică (Matra-Elf).

Pe circuitul de la Monza, 
acolo unde Stewart a fost 
consacrat campion al lumii 
— foarte rapid, medie orară 
236,522 km/h — pilotajul a 
jucat un rol mai puțin im
portant, decit în circuitele 
clasice, sinuoase, ca de exem
plu cel de la Niirburgring. 
Faptul că patru piloți (ar fi 
putut să fie opt, dacă defec
țiunile mecanice n-ar fi eli
minat sau întîrziat, alte pa
tru mașini) la sosire n-au fost 
separați decit de 19 sutimi 
de secundă (ceea ce de altfel 
nu s-a intîmplat incă nici
odată) probează acest lucru. 
Totuși, Stewart, cunosc,ut 
prin abilitatea cu care își mî- 
nuiește volanul în negocierea 
virajelor, s-a arătat, în ciu
da avansului minim față de 
cel de-al doilea clasat (aus
triacul Rindt — la 8 sutimi 
de sec.), din nou, cel mai 
bun, controlind aproape tot 
timpul cursa, dar, de această 
dată, a trebuit să-și utilizeze 
toată măiestria, tot simțul 
său deosebit al plasamentu
lui, pentru ca în ultimul vi
raj să se poată desprinde în 
ciștigător, după 391 de km 
de luptă. De menționat că, 
indiferent de locul (dintre 
primele patru) pe care l-ar 
fi ocupat în final, Stewart 
ar fi devenit, oricum, cam
pion mondial. Atit de mare 
era avansul său de puncte, 
deținut Ia start în acest ul
tim viraj, patru piloți — 
Stewart, Rindt McLaren și 
Beltoise — aveau șanse ega-

ZIG ZAG FOTBALISTIC
8 goluri ; 4 meciuri în com
binata Santos—Vasco da Ga
ma — 6 goluri : 2 meciuri
intr-o selecționată profesio
nistă — 3 goluri.

La vîrsta de 29 de ani, Pele 
este pe cale de a obține un 
nou certificat care să-l con
sacre drept „cel mai bun fot
balist al tuturor timpurilor". 
MATERIALELE PLASTICE 
ÎMPOTRIVA HULIGANIS
MULUI

în campania întreprinsă 
împotriva ieșirilor huliganice 
pe terenurile de sport, auto- 

O nouă cucerire a femeii fotbalul! Această fază din 
meciul disputat intre garniturile feminine ale echipelor elve- 
țiene F.C. Sion și Sparta Zurich se adaugă probelor convin- 
oătoare că sportul cu balonul rotund a devenit accesibil 

tinerelor fete. Dacă mai era nevoie...

- POLONEZUL ANDRZEJEWSKI
hoLz (Elveția) și Nielsbu (Polonia) 
au ieșit din cursă.

In grupa a H-a, protagonistul 
s-a numit Faramonov (U.R.S.S.). 
El a totalizat 4 victorii și a sufe
rit o infringere din partea celui 
ce a devenit, ceva mai tîrziu, 
campionul lumii, Andrzejewski. Pe 
locul II s-a clasat suedezul von 
Essen (3 victorii) iar Andrzejew
ski (tot cu 3 victorii dar cu mai 
multe tușe primite) a terminat se
mifinala al 3-lea. Au părăsit com
petiția Kriss (U.R.S.S), Loetscher 
(Elveția) și Allemand (Franța).

In finală, Andrzejewski a luat, 
într-adevăr, un start bun dispu- 
nind de Ladegaillerie cu 5—4 și, 
incă o dată, de Nikancikov cu 5—2. 
In asaltul următor, el a primit 
o replică neașteptat de dîrză de 
la Carl von Essen cedind cu 4—5, 
dar, în ultimele două întilniri, s-a 
redresat realizînd alte victorii : 

le și bineînțeles că fiecare 
și-a jucat cartea cu maximum 
de concentrare. Dar, din nou, 
Jacky Stewart s-a arătat mai 
bun !

La finiș, au lipsit piloți 
cunos’cuți ca Piers Courege, 
Siffert, Hulme — ei au fost 
handicapați sau stopați din 
cursă de diverse defecțiuni 
ale motoarelor — și, cel mai 
surprinzător. Graham Hill, 
care cu patru tururi înainte 
de sfîrșit (Marele Premiu cu
prindea 68) a fost nevoit să 
abandoneze ca urmare a unei 
rupturi de cardan. Francezul 
Jean-Pierre Beltoise (Matra- 
Ford), dispunînd de o ma
șină dintre cele mai compe
titive, identică cu a lui Ste
wart, a știut să profite de 
acest lucru. In palmaresul 
său figurează, anul acesta, un 
loc doi (Marele Premiu al 
Franței), două locuri trei 
(Spania și Italia) și două 
locuri șase (Africa de Sud și 
R. F. a Germaniei). El a de
monstrat astfel că are locul 
sau în sinul elitei automobi
lismului.

Acum, după epuizarea curse
lor de la Monza și de pe 
circuitele canadian și ameri
can, cu totalul său de 60 de 
puncte, JACKY STEWART 
este la adăpostul oricărei 
surprize. Ultimul Mare Pre-’ 
miu al anului, cel al Mexi-ț 
cului (2 noiembrie) nu va fi 
pentru el decit o simplă for-* 
malitate. Bătălia se va dă 
doar pentru locul secund, în
tre J. Ickx (Belgia) — 31 p, 
Bruce McLaren (Noua Zeelan- 
dă) — 26 p, Graham Hill 
(Anglia) — 19 p Și Jean- 
Pierre Beltoise (Franța) —< 
18 P-

i

D. GRAUR

C.M. DE FOTBAL
• La Khartum, selecționata 

Sudanului a terminat la egali
tate: 0—0 cu reprezentativa Ma
rocului. în această grupă pre
liminară, situația în clasament 
este următoarea: 1. Maroc — 
3 puncte (din 2 jocuri); 2. Su
dan — 3 puncte (din 3) și 3. 
Nigeria — 2 puncte (din 3).

• La Seul a început turneul 
pentru preliminariile C.M. în 
primul joc. Australia a învins 
cu 3—1 (1—1) echipa Japoniei. 
La turneu mai participă echi
pa Coreei de Sud.

ori- 
sau 

în

ritățile elvețiene au anunțat 
că, începînd cu campionatul 
de fotbal pe anul 1969—1970, 
este interzisă vînzarea 
căror băuturi alcoolice 
răcoritoare îmbuteliate 
sticle în incinta stadioanelor. 
De acum înainte, toate aces
te băuturi vor putea fi co
mercializate numai dacă sînt 
ambalate în material plastic, 
care nu prezintă pericol nici 
pentru jucători, nici pentru 
public. Comercianțiî elvețieni 
de bere și de ape minerale 
au și experimentat noile am
balaje.

5—4 cu Paramonov și 5—3 cu Ja
cobson.

Linia comportării Iui Nikancikov 
în finală a avut un profil identic 
cu cea a lui Andrzejewski, El a 
început cu două succese î 5—2 și 
cu Paramonov și cu von Esscn, 
apoi a suferit înfrîngerea in fața 
lui Andrzejewski pentru ca, in 
ultimele asalturi, să dispună de 
Jacobson (5—3) și de Ladegaille
rie (5—3).

In asaltul de baraj, spadasinul 
polonez a obținut cea de a treia 
victorie asupra lui Nikancikov, 
însușindu-și astfel titlul de cam
pion.

Clasament final : 1, Bogdan An
drzejewski (Polonia) 4 v.d.b.; 2. 
Alexei Nikancikov (U.R.S.S.) 4 v;
3. Carl von Essen (Suedia) 3 v ;
4. Hans Jacobson (Suedia) 1 v;
5. Serghei Paramonov (U.R.S.S.) 
1 v ; 6. Jacques Ladegaillerie 
(Franța) 1 v.
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