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A FOST ÎNFIINȚATĂ ASOCIAȚIA EUROPEANĂ OF ATLETISM
• BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL PENTRU ATLEȚII NOȘTRI
• ÎN PREMIERĂ, ROMÂNIA - S. U. A. LA FEMEI

F. R. FOTBAL RESTABILEȘTE ADEVĂRUL 
IN LEGĂTURA CU MECIUL ROMÂNIA-GRECIA 
• Denaturarea faptelor de către presa greacă

Delegații celor 25 de 
federații europene de 
atletism prezenți la 
București au participat 
Ieri dimineață la O im
portantă ședință de lu
cru. Cu acest prilej a 
fost discutat proiectul 
de statut al Asociației 
europene de atletism 
(A.E.A.), una din cele 
6 grupe continentale din 
cadrul Federației inter
naționale. întrunind su
fragiul general, începînd 
de ieri a luat ființă 
A.E.A., noul organism 
Bl atletismului european, 
for care așteaptă acum 
ftumai învestitura ofi
cială — în fond o sim
plă formalitate — 0
Congresului I.A.A.F. 
«nul viitor de la Stoc
kholm.

După amiază au fost 
purtate discuții cu pri
vire la regulamentul fi
nanciar al A.E.A. și la 
diferite chestiuni tehnice

Legate de regulamentele 
competițiilor cu caracter 
european. Federațiile 
prezente au votat apoi 
pentru transformarea 
actualelor Jocuri euro
pene pentru juniori in 
Campionate europene, 
organizate la fiecare 2 
ani. Propunerea a stîrnit 
multe discuții și ea a 
fost adoptată, aproape 
la limită, cu 14 voturi 
pentru, 9 fiind împo
trivă (2 federații au lip
sit de la votare).

Paralel cu desfășura
rea Congresului, dele
gațiile participante au 
luat parte la întilniri 
bilaterale pentru stabi
lirea calendarului com- 
petițional pe anul 1970. 
In acest scop a venit 
la București și o dele
gație a Federației de at
letism din S.U.A. în 
frunte cu dl. Dan Fer
ris — membru în Con
siliul I.A.A.F.

Discuțiilor încă nu li 
s-a pus punct, totuși 
unele acțiuni au căpă
tat de acum date certe, 
în ceea ce ne privește, 
In 1970 atleții noștri 
fruntași vor avea de 
făcut față unui program 
foarte bogat. între al
tele vom organiza in 
România : concursul in
ternațional de sală 
(28.11—l.III), crosul bal-

(22.III), semifina- 
Europei-femei 

Jocurile Bal- 
(13-16. VIII),

canic 
Ia Cupei 
(2.VIII), 
canice 
campionatele
ționale ale 
(12—13.IX), 
speranțelor 
(7—9.VIII)

interna- 
României 
concursul 
olimpice 

precum și
meciuri bi- 

seniori șl 
— in 

România—

mai multe 
laterale de 
juniori, între care 
premieră —
S.U.A. la femei (5—6. 
VIII).

Lucrările iau sfirșit 
astăzi.

Azi, în divizia A, 
la fotbal

Etapa a X-a a diviziei A programează o 
serie de partide foarte interesante. In Cap.laiă, 
pe stadionul din șos. Ștefan cel Marc, de la 
orele 14,30, liderii clasamentului, chnamoviștii 
bucureșteni, întilnesc formația campioană, 
U.T.A. De Ia aceeași oră, pe stadionul Repu
blicii, se va desfășura un alt meci de atracție ; 
Steaua — „U" Cluj. In provincie se dispută 
următoarele jocuri :

Petroșani : JIUL — UNIV. CRAIOVA 
Tg. Mureș ; A. S. ARMATA — RAPID 
Constanța : FARUL — DINAMO RACAU 
Iași : POLITEHNICA — F. C. ARGEJ 
Oradea : CRIȘUL — STEAGUL ROȘU 
Cluj : C.F.R. — PETROLUL

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI
IERI, ÎN PENULTIMA ETAPĂ

vat de goluriie spectaculoase 
care s-au marcat, parcă prin 
paradox. A ieșit, totuși. în 
evidență jocul bun, sigur și 
tehnic prestat de Bașa, I. 
Szabo (Avintul), Bălăneanu 
și Scheau (I.P.G.G.). Victoria 
celor din Miercurea Ciuc a 
fost absolut meritată.

Au marcat: L. Vacar 
(min. 4). Jere (min. 7). I. 
Szabo (min. 28), Antal (min. 
37). Bașa (min. 58) pentru 
învingători ți T. Viorel 
(min. 48) pentru bucureșteni. 
Au arbitrat corect M. Pres- 
neanu și C. Ștefănescu (ambii 
din București).
DINAMO — AGRONOMIA 

5-2 (1—1. 0-L 4-4))

..După cum sc știe, la 16 
noiembrie, se va desfășura, 
la București, intilnirca retur 
dintre reprezentativele de fot
bal ale României și Greciei, 
din cadrul preliminariilor 
Campionatului Mondial, edi
ția 1970. Interesul față de 
acest joc este deosebit de 
mare, in rindul iubitorilor 
sportului din țara noastră, 
deoarece de rezultatul lui va 
depinde calificarea uncia din
tre cele două echipe, la tur
neul din Mexic. Opinia noas
tră publică se preocupă incă 
de pe acum, de toaic amă
nuntele legate de partida a- 
mintită, iar presa din Ro
mânia acordă, la rindul ci, 
o mare atenție pregătirilor 
tehnice ca și întregii atmo
sfere care înconjoară impor
tanta intilnire sportivă, fur- 
nizind știri și comentarii din 
ambele părți.

Desigur, că și amatorii dc 
fotbal din Grecia sini ani
mați, de același interes, intru- 
cit echipa elenă este angrena
tă direct in cursa calificării, 
la cea mai importantă com
petiție de fotbal din lume.

Tocmai de aceea, federația 
noastră de fotbal a luat cu
noștință cu stupoare de re
latările, din ultimele zile, ale 
unor ziare grecești, potrivit 
cărora spectatorii eleni nu ar 
avea posibilități de a vizio
na partida de la București 
din vina federației noastre.

După cum am fost infor
mați, nu este vorba despre 
o știre rătăcită sau măcar 
despre una care să aibă la 
bază un cit de mic simburc 
de adevăr, ci dimpotrivă sin- 
tem puși în fața unei fla
grante și repetate denaturări 
a realității. Astfel, relatările 
cîtorva ziare din Grecia, in- 
globind sub titluri de scandal 
știri fanteziste, nu fac altceva 
decit să provoace agitație in 
rindul opiniei publice elene, 
să infierbînteze spiritele și 
toate acestea cu totala igno
rare a adevărului și cu pre

țul dezinformării maselor de 
amatori ai sportului.

Oficiul Național dc Turism, 
in colaborare cu federațiile 
de specialitate, deci și cu cea 
de fotbal, organizează, cu re
gularitate, aducerea la Bucu
rești. sau in alte mari cen
tre ale țării, de turiști ro
mâni și străini, special pen
tru programele sportive cum 
este și cel prilejuit de meciul 
de fotbal România — Grecia.

Sintem cu atît mai sur
prinși de relatările acelor 
ziare din Grecia cu cit ase
menea știri profund ine
xacte și care ignoră realita
tea sau o desfid pur și sim
plu. pot crea in rindul opi
niei publice dezorientare. Mi
rarea noastră in fața unor 
asemenea știri se amplifică 
pînă la nedumerire deoarece 
știm că federația elenă de 
fotbal cunoaște la rindul ei 
foarte bine realitatea con
form căreia inițiativa rezer
vării de bilete la meciul din 
16 noiembrie a aparținut fo
rului nostru de specialitate 
care nu primise insă nici 
pînă azi, 1 noiembrie, vreun 
răspuns din partea celui 
grec.

Cum se pot face, in acest 
caz, afirmații ca cele ce și-au 
găsit totuși loc în coloanele 
unor publicații din Grecia 
și cui cred oare cei ce le-au 
furnizat că pol folosi ele ?

Oare sportul nu este și el 
un mijloc, dintre cele mai 
eficiente chiar, de cunoaștere 
și de apropiere intre popoa
re ? Oare intilnirile interna
ționale dintre cei mai va
loroși sportivi ai unor țări 
nu trebuie să constituie și 
ele asemenea prilejuri ? Și a- 
tunci, cum trebuie să fie 
privite astfel de știri care, 
ignorind nu numai princi
piile de bază ale sportivității, 
dar însăși realitatea faptelor, 
iși fac totuși loc in uncie 
ziare din Grecia ?

Credem că menținerea unor 
relații bune, cu posibilități

permanente de dezvoltare __ 
__ trebuie realizate în 

special prin respect reciproc 
și adevăr. Cui pot fi prin ur
mare folositoare informațiile 
și aprecierile jignitoare de
venite publice prin interme
diul unor ziare ca : Acropo
lis, Nea Politea, Fos Ton 
Spor și Apoghevmatini care 
pretind că doar în urma unor 
intervenții și proteste la fo
rul internațional al fotbalu
lui se poate aștepta ca pu
blicul din Grecia să vizio
neze întilnirea de la Bucu
rești ? Sau afirmații nu 
numai inexacte dar și jigni
toare Ia adresa federației 
noastre care s-ar teme de 
publicul venit Ia meci din 
Grecia ?

Credem că, atît Federația 
dc Fotbal din Grecia cit și 
cea internațională, luind cu
noștință de realitate vor 
pune lucrurile la punct. De 
asemenea, sintem convinși că 
opinia publică din Grecia, 
amatorii de sport din această 
țară, vor avea posibilitatea 
de a afla, pînă in cele din 
urmă, adevărul in legătură 
cu inexactitățile furnizate de 
unele publicații grecești pri
vind meciul de la 16 noiem
brie.

In ceea ce ne privește, oda
tă cu exprimarea nedumeririi 
și protestului nostru față de 
starea de lucruri creată de 
către publicațiile grecești a- 
mintite prin inserarea in co
loanele lor a unor știri ne
controlate și inexacte, sintem 
convinși că intilnirca dintre 
cele două formații se va des
fășura in limitele deplinei 
sportivități, cu succesul celor 
mai buni și în pofida încer
cărilor inexplicabile pentru, 
cei de bună credință de 
a se tulbura, incă de pe a- 
cum, atmosfera unei dispute 
sportive, atît dc importante".

FEDERAȚIA ROMANA 
DE FOTBAL

1.XI.1969

Cunoscutuț internațional dinamovist, Pană, față în față cu portarul Orban. Fază din 
meciul Dinamo — Tîrnava Odorheiul Secuiesc, încheiat cu scorul de 4—0

, Fotoi SILVIU FOP
POIANA BRAȘOV, 1 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
— Etapa a IV-a a turului 
primei manșe a campionatu
lui național de hochei a pre
gătit terenul pentru zi'ia de
cisivă de duminică.
STEAUA — TÎRNAVA 13—1 

(3—0, 4—1, 6—Oj
De bună seamă, singurul 

semn de întrebare care plu
tea deasupra partidei de di
mineață se referea la dimen
siunile scorului. Diferența 
dintre echipe este de cîteva 
clase, și aceasta s-a văzut, 
deși hocheiștii din Odor- 
heiul Secuiesc an făcut toate 
eforturile spre a se compor
ta în mod demn, și sportiv, 
în primele două reprize, ci 
au rezistat onorabil campio
nilor, înscriindu-le chiar șl 
un gol, care i-a bucurat pe 
cei de la Tîrnava aproape 
cit o... victorie. In cele din 
urmă, valoarea și-a spus cu- 
vintul. Interesant de remar
cat, că după terminarea jo
cului antrenorii Czaka și Zo- 
grafi au considerat că elevii 
lor nu au făcut o porție su
ficientă de efort și i-au lâ 
sat pe gheață, unde steliștii 
s-au mai antrenat. Ti aștep
ta a doua zi o partidă grea

Au marcat: Varga (min. 1,
34, 42), Gheorghiu (min. 9,
35, 55), Calamar (min. 15, 39, 
54, 59), P. Sgincă (min. 38). 
G. Szabo (min. 41), Fodorea 
(min. 56) și, respectiv. Fr,

Varga (min. 27). Au arbitrați 
J. Bodo (M. Ciuc) ți St. Pe
ter (Brașov).
AVINTUL M. CIUC —I.P.G.G. 

5—1 (2—0, 2—0, 1—1)
Ne așteptam mai mult de 

la acest meci, mai ales că in 
intilnirile anterioare ambele 
echipe demonstraseră cali
tăți. Din păcate, speranțele 
n-au fost îndreptățite. Avin
tul și I.P.G.G. s-au angajat, 
surprinzător, într-o luptă

confuza. încilcită, oarbă. Jo
cul a fost agiomerat in fața 
porților și la mantinele, s-au 
dat multe pase greșite, ac
țiunile clare de hochei spec
taculos fiind foarte rare.

Avintul, cu un patinaj su
perior și cu un control al 
pucului mai bun, s-a impus 
în primele două reprize, pro- 
fitind de citeva flagrante 
greșeli comise în apărare de 
adversari. Nivelul modest 
al meciului n-a putut fi sal-

A fost cel mai frumos joc 
al zilei. Dinamic, animat pre
sărat cu combinații, atacuri 
și ctHitraatscun fulgerătoare.

• Dinamo a trecut prin mo
mente grele* regăsindu-se a- 
bia în repriza a III-a și de- 
monstrind că un meci de 
hochei se poate ciștiga și in 
cîteva minute, cu condiția 
să fie bine jucat Au marcat: 
Trăușan (min. 16. 42), Hu- 
țanu (41), Pană (48). Boidescu 
(57), respectiv Texe (6) și 
Gali (31).

în clasament
Steaua cu 8 p- urmată 
Dinamo 8 p-, Avintul 4 
Agronomia 3 p., 
p., Tîrnava 0 p. 
joacă meciurile 
Tîrnava. Avintul 
mia și Steaua —

Rapid — Politehnica p 
Timișoara 3-0, la volei |

PARADOXUL
ZILEI

DERBY-ULUI
Este clar că progra

marea primei manșe a 
campionatului național 
de hochei la Poiana 
Brașov s-a făcut, in 
mod fortuit, deoarece 
alt te ten cu gheață nu 
a existat. Regretabil 
este insă faptul că 
O.N.T., sub auspiciile 
căruia s-a construit ba
za, nu și-a respectat 
nici măcar o mică par
te din obligațiile de 
amenajare asumate. De
sigur, la această oră 
regretele sînt tardive. 
Ne consolează perspec
tiva marelui derby de 
azi, cînd se vor înfrun
ta echipele Steaua 
Dinamo. Așteptăm 
întrecere 
care să exprime, într-o 
atmosferă de fair- play, 
toate virtuțile hocheiu
lui. Dar gîndindu-ne la 
lipsa de capacitate a 
tribunelor patinoarului, 
invocăm cerului ceva 
paradoxal: să nu vină 
mulți spectatori!!

o
ambițioasă

conduce 
de
P. 

1
se

I.P.G.G. 
Astăzi 
I.P.G.G.
— Agrono- 
Dinamo.

Valeriu CHIOSE

JucdtocrM îrine Va- 
lUcsea (Rapid). bine 
.pdiitd" de Gabriela 
Cioccn și Ecaterina 
Savu (ambele de la Po- 
litehnica) tși „eoutd" o 
coechipieră pentru a 
pasa mlnpea.

Foto : N. DRAGOȘ

Rapidiștii au intilnit 
în fief-ul propriu, sala 
Giulești, pe studenții 
timișoreni. S-au aliniat 
două 
care 
cele 
s-au 
cum, 
fața 
laltă 
ral după infrîngerea, 
de miercuri, suferită,, 
acasă, în fața brașove
nilor. Jocul de ieri a 
creat probleme rapidiș- 
tilor doar 
set, cînd 
au fost în 
la nivelul 
în următoarele 
greșelile comise în lanț 
au facilitat victoria în 
3 seturi a giuleștenilor 
(15, 6, 6). Rapidul a

una 
in 

care
formații 
n-a cedat, 

trei etape 
desfășurat pinăa- 
nici un set in 

adversarilor, cea- 
zdruncinată mo-

in primul 
politehniștii 
permanență - 

adversarilor, 
două.

cîștigat datorită jocu
lui bun prestat de Pen- 
ciulescu, Paraschivescu, 
Cristian și prin cele 
citeva scinteieri ale lui 
Drăgan și Costinescu. 
Cătălin, greoi și puțin 
mobil, a fost doar o 
prezență fizică. Timi
șorenii au fost aseme
nea unui foc de paie, 
care se consumă nes
pus de repede. Atacul 
lor s-a lovit in perma
nență de blocajul ad
vers, îngreuiat fiind și 
de inexactitatea la pre
luări și la pase. Toți 
jucătorii folosiți (amin
tim doar pe Armion, 
Weiss. Rouă, Coste, 
Dindelegan) prezintă 
fisuri în pregătire.

ÎNTÎIA LECȚIE

I

In derby-ul feminin de baschet,

campio- 
baschet,

Politehnica a învins

— Em. F. — |

clar pe Rapid: 61-49

va purta numele lui Bracke?
DIN MEXICO

Sebastian BONIFACIO

(Sonti/iuare in pag. • i a/

Cea mai lungă oră din istoria ciclismului

zistat tuturor tentativelor. 
Abia in 1933, pe velodromul 
din St. Trond, pistardul fran
cez Maurice Richard izbutește 
să realizeze 44,777 km.

Recordul circumscris în ova
lul velodromului se apropie de 
o cifră care 1-a înflăcărat, la 
vremea respectivă, pe iubitorii 
ciclismului : 45 km pe oră '. 
Pe pista rapidă a velodromu
lui Vigorelli din Milano — 
care a devenit pentru aproape 
un sfert de veac „fabrica re

Prima manșă a derby-ului 
natului național feminin de 
desfășurată aseară in sala Floreasca. 
a revenit echipei Politehnica Bucu
rești care, după o dispută interesan
tă, a învins pe Rapid cu 61—59 (32— 
30). Reprezentantele studentelor bucu- 
reștence au început partida cu multă 
siguranță, atacind cu claritate și pre
cizie și apărindu-se cu multă dirze- 
nie. Ele au realizat în primele minu
te citeva intercepții care, fructificate, 
au făcut ca în min. 3 tabela de scor 
să indice 8—0 in favoarea lor. In 
continuare, meciul s-a desfășurat în 
nota de superioritate a Politehnicii 
raro a condus permanent, fără a fi 
scutită. însă, de emoții. Rapidistele. 
despre care trebuie spus că au evo-

luat sub valoarea lor, au reușit să 
se apropie de citeva ori pină la un 
punct-douâ, iar in min. 22 au 
chiar avantaj : 34—33. De aici, 
excelent conduse în teren de 
nelia Taflan (autoare, de altfel, 
puncte), echipierele Politehnicii 
impus din nou jocul, iar în 
și-au asigurat o diferență apreciabilă. 
Deși nu s-a ridicat la un bun nivel 
tehnic, partida a plăcut datorită dir- 
zeniei cu care s-a jucat și uneori 
tensiunii provocate de evoluția sco
rului. Au arbitrat bine M. Rizea și 
M. Aldea. (d. st.).

Alte rezultate : I.E.F.S. — Progre
sul București (f) 57—55 (30—23), 
Steaua — Politehnica București (m) 
62—60 (34—26).

avut 
insă, 
Cor- 
a 16 
și-au 
final

i CICLISTUL BELGIAN ATACĂ AZI RECORDUL MONDIAL AL OREI, PE ACEEAȘI PISTĂ
PE CARE RITTER L-A DEPOSEDAT ÎN 19 68 DE PRIMUL SĂU RECORD

Primul record ciclist al 
orei face parte din isto
ria veacului trecut. Iar 

în fruntea celor ce s-au în
cumetat să dialogheze cu cro- 
nometrul în ovalul unui ve
lodrom se află faimosul Henry 
(Papa) Desgrange, ctitor și 
animator al Turului Franței. 
Pe velodromul Buffalo din 
Paris, el deschidea — la 11 mai 
1893 - rubrica acestui record 
mondial cu un rezultat (35,325 
km) care avea să fie copios 
întrecut (aproape 3 km) de 
compatriotul său Jules Dubois 
in anul următor.

După o nouă ameliorare 
(39,240 km), realizată de bel-

gianul Van den Eynde pe ve
lodromul municipal din Paris 
(30.VII.1897), se intercalează în 
lunga serie de plstarzi euro
peni și un ciclist american : 
W. W. Hamilton. Urmind sfa
tul unul prieten al său, me
dic, el face tentativa de record 
la altitudine alegînd velodro
mul din Denver, oraș situat la 
cca. 1 600 m. La 9 iulie 1893, 
Hamilton parcurge într-o oră 
40,781 km, performanță remar
cabilă care abia peste 7 ani 
avea să fie întrecută la Paris 
de francezul L. Petit Breton 
(41,110 km).

O aprinsă rivalitate sportivă 
intre francezul Marcel Berlhet

și elvețianul Oscar Egg avea 
să agite serios existența re
cordului, vreme de 7 ani, din 
1907 pînă în 1914. Pista velo
dromului Buffalo, a fost in 
acest răstimp, locul nașterii 
a șase recorduri mondiale, pa
ternitatea lor revenind dnd lui 
Berthet, cînd lui Egg. Acești 
„recordmani cu schimbul" au 
făcut ca nivelul celei mai bune 
performanțe mondiale să urce 
de la 41,520 km (Berthet — 
1907) la 44,247 km (Egg — 
1914).

Recordul elvețianului a Înre
gistrat, la rindul lui, un re
cord de longevitate căci timp 
de aproape 20 de ani el a re-

I
I

Manuel făcuse rămă- 
Jack, colegul sau de 

, .. că va prinde mai 
mult pește într-o singură zi, 

■ deși el trăgea la undiță, iar 
celălalt avea năvodul. Ajutor 

îi era Harvey, copilul răsfățat, pe care 
începuse să-l învețe deprinderile aspre 
ele vieții de pescar, căuiînd să facă 
din el un om adevărat. Și cei doi tră
geau în barcă pește mult, iar plăpîn- 
dului Harvey îi revenise onoarea dea 
fi luat prada cea mai mare. Un peste 
uriaș, pe care abia putu să-l tragă 
sus, încordîndu-și toate puterile, ii 
încununase ziua. Victoria părea să fie 
de partea lui Manuel și Harvey, dar... 
lată, se adeveri că micul novice nu 
înțelesese încă tîlcul legilor mării și, 
ca să cheme mai repede norocul spre 
barca lui Manuel, de cu seară încurca
se năvodul lui Jack. Trișase. Atunci, 
Manuel, portughezul, n-a stal pe gîn- 
duri. Luă peștele scos de Harvey și-l 
aruncă din nou în apă. „Du-te de 
spune și celorlalți pești — zicea pes 
carul — că în barca mea este un 
trișor..."

Revozînd pe micul ecran — după 30 
de ani — admirabilul film ce tălmă
cește în imagini poemul plin de pro 
funzimi al lui Rudyard Kipling, am în 
teles poate mai bine ca oricînd ade
văratul sens a ceea ce numim fair- 
play în sport. Sau identitatea totală 
a celor două noțiuni. De la „Căpitanii 
curajoși" învățăm ce înseamnă a cîști- 
ga demn o întrecere, a respecta pe 
adversar chiar cu prețul victoriei. Pa
rabola lui Manuel, pescarul, c mai 
elocventă probabil decît analizele cele 
mai docte ale teoreticienilor sportului, 
care caută să determine limitele 
ale întrecerii pe stadion. Și mai 
vingătoare.

Tnfre caracteristicile eroilor 
Kipling și „stilul" unor mari fotbaliști 
care și-au disputat recent un mare tro
feu, pe un mare stadion, ieșind apoi 
pe poartă sub escorta baionetelor, este 
o prăpastie. O diferență care îngro
zește, pur și simplu. Oare sportul- 
profesie și sportul-spectacol pot duce 
definitiv la degradarea idealului acesta 
atît de drag unor generații, acela de 
întrecere curată, cinstită, care să ri
dice pe om în ochii semenilor săi, nu 
să-l coboare... Privim cu îngrijorare 
acest orizont al sportului mondial, atît 
de bogat în evenimente grandioase, 
dar și în jalnice coborîșuri.

Poate că acest gest al unui simplu 
pescar care nu știa carte, nu avusese 
dascăli calificați, ci doar un căpitan 
de vas, drept și intransigent, ar trebui 
să fie pildă pentru toți sportivii. Și ne 
întrebăm, acum : cîți dintre antrenori 
își încep prima lecție, cu novicii în 
sport, susținînd o asemenea ferventă 
pledoarie pentru sportivitate desăvâr
șită ? Cîți sînt convinși de ea ?

escarul 
șag cu 
echipaj,

etice
con-

Radu VOIA
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FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM A ÎMPLINIT 40 DE ANI I

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA
UNEI ANIVERSARI

Exact cu patruzeci de ani 
în urmă — lă 2 noiembrie 
1929 — într-una din sălile 
Institutului de Educație Fi
zică și Sport (O.N.E.F.-ul de 
odinioară) s-a semnat actul 
de constituire a Federației 
române de atletism.

După 17 ani de conviețui
re în cadrul F.S.S.R., în baza 
legii de educație fizică, s-a 
constituit federația de atle
tism cu drept de autocondu- 
cere, independență și urmă
rind un singur scop : promo
varea atletismului.

Un grup de entuziaști pa
sionați ai sportului atletic 
au pornit cu încredere pe un 
drum care avea să fie greu 
la început dar care, mai tir
ziu, avea să le ofere minu
nate satisfacții.

Retrăind astăzi anii eroici 
ai atletismului, gîndul meu se 
îndreaptă în primul rînd spre 
cei care în urmă cu patru 
decenii puneau temelia 
F.R.A. și semnau actul de 
majorat al atletismului ro
mânesc.

Aducîndu-mi aminte de a- 
cest eveniment, nu pot să 
uit numele lui Grigore Ca- 
racostea, Emil Pălăngeanu,

Niculae Mărăscu, R u d y 
Schmettan, Ion Constantines- 
cu și alții, pionieri ai miș
cării noastre atletice care au 
semnat actul de constituire 
a Federației române de atle
tism și care astăzi nu se mai 
găsesc printre noi.

Privind înapoi nu pot să 
nu rămîn impresionat de 
realizările înfăptuite în atle
tismul românesc în acești pa
truzeci de ani.

Campioni olimpici și re
cordmani mondiali, stadioa
ne și instalații de atletism în 
toate colțurile țării, atleții 
noștri prezenți la marile con
fruntări internaționale — 
iată numai o parte dintr-un 
bilanț bogat.

O coincidență fericită 
semnificativă prin 
ța ei, face ca in 
Federația română 
tism își serbează
40-lea an de existență 
fie gazda Congresului 
pean 
nînd 
tate 
nesc.

Și 
importan- 
ziua cind 

de 
cel

atle- 
de al 
ea să 
euro-

de atletism, consem- 
astfel deplina maluri- 
a atletismului româ-

prof. Cornii MORJUN

40 DE ANI DE TENIS
Patru decenii de activitate 

numără unul dintre cele mai 
vechi foruri sportive din ța
ra noastră — Federația Ro
mână de Tenis. Perioadă in 
care această disciplină spor
tivă a obținut remarcabile 
succese, culminînd cu acest 
an, cind tenismanii României 
și-au înscris prezența pe 
locuri fruntașe în două mari 
competiții internaționale: lo
cul 11 în „Cupa Davis", lo
cul III în „Cupa Galea".

Ieri, la sediul C.N.E.F.S., 
această aniversare a fost săr
bătorită într-o ședință a co
mitetului federației. Cu acest 
prilej, președintele F.R.T., 
Const. T. Mateescu, a înmt-

dip/ome și medalia jubi-nat
liară unui număr de sportivi 
și activiști pe tărimul tenisu-

lui. In rindul acestora am no
tat nume cunoscute in sportul 
alb: Eva Stăncescu, A.
Schmidt, C. Garalulis, M. Ba
din, Gh. Cobzuc, Gh. Viziru, 
1. Racoviță, I. Țiriac, 1. Năs- 
tase, S. Frdhlich, Gh. Rado, 
Tib. Ovici, G. Vaida, Julieta 
Namian Boboc, ludith Dibar, 
T. Bădin, C. Chivaru, Fl. Ma
rinescu. *

La sfîrșitul ședinței festive, 
prof, loan Kunst Ghermănes- 
cu, vicepreședinte al C.N.E.F.S 
a oferit federației de tenis o 
diplomă de onoare, cu ocazia 
împlinirii celor 40 de ani de 
la înființare.

Ii urăm și noi, viață lungă !

Întemeiată pe o practică de peste două milenii și con- 
Stind din exerciții de ordin fizic, psihic și spiritual 
— accesibile oricui Iși impune o anume disciplină și 

metodă — yoga se bucură de un interes crescînd în lumea 
contemporană. In Belgia, cum aflu din ziare, există chior 
o federație națională de yoga, care a organizat recent un 
colocviu internațional. A participat la el și un român, doc
torul Riga, care a împărtășit, într-un interviu, foloasele 
terapeutice ale acestei discipline, venită din India șt adop
tată, dacă nu integral, în orice caz pe fragmente ale el, 
de mulți oameni pe întreg globul.

Fiindcă o practic și eu, 
adolescenței, vreau să 
aduc mărturia experienței 
mele personale despre re
zultatele optime ale exer
cițiilor cunoscute sub de
numirea de yoga.

Dorința de a ne slăpini 
o 
a 
a

tot fragmentar, tncă din virsta

in fiecare clipă misteriosul contact dintre om și lume. A 
medita înseamnă a te cufunda cu ajutorul gîndirli tn fi
ința ta cea mai lăuntrică, dincolo de acel le moi al lui 
Pascal, care înseamnă efemerul din noi, preocupările de 
toate zilele, și nu omul în sine.

Unul din exercițiile de meditație yoghinică este de a-ți 
fixa, pe retina văzului interior, o imagine. De pildă floa
rea de lotus, clasică in practicile tradiționale, care se poate 
insă înlocui cu orice alt obiect. Idealul este de a izbuti să 
menții imaginea aleasă cit mai mult, minute întregi chiar, 
fără ca vreun alt chip sau gînd să-ți tulbure meditația. E 
un lucru din cale-afară de

Duminicile unm nes
corpul și spiritul este 
tendință fundamentală 
naturii umane. Spre 
împlini dorința aceasta 
este necesară o ordine su
perioară de viață, care se 
yoga. Poate că nici nu e vorba de o gimnastică propriu- 
zisă, decil în măsura în care se urmărește cultura mus
culară, armonia tuturor funcțiilor corporale. Dar ținta 
disciplinei îl ridică pe om cu o octavă mai sus de gtm- 
naști, culturiști, atleți și acrobați. Ea te învață să meditezi, 
nu rupîndu-te de viață, ci punînd-o doar între paranteze 
pentru cele cîteva minute zilnice de cite ai nevoie spre 
a te cunoaște pe tine însuți, pătrunzînd în marginile de 
umbră ale propriei tale personalități, acolo unde se petrece

Marii
— Microbist 7
— Dacă vreți ! Vă asigur 

că e un animator cu o pu
tere de mobilizare care nu 
se rezumă numai la tineret, 
ci la întreaga populație a 
orășelului nostru.

— Cîți spectatori vin, bună
oară, la un meci de fotbal, 
pentru că despre fotbal ne-ați 
tot vorbit pînă acum și v-am 
simțit, firește, că-i sinteți dă
ruit jocului rege.

— Cînd joacă echipa de se
niori, echipa mare, să tot vină 
citeva sute de privitori, dar 
cind joacă ăi mici, juniorii, 
atunci nu mai ai loc unde să 
arunci un ac. Vin mai mult 
de două mii de oameni, din
tre cei 12 000 de locuitori 
tirgului.

— Nu mai înțeleg nimic.
— Publicul e dornic de un 

fotbal tehnic, curat cum s-ar 
spune. Or, juniorii, antrenați 
la centrul de juniori, reali
zează meciuri „ca la carte".

ai

Luni. Am studiat teoria baletului 
indian. Apoi am jucat leapșa. In doi 
timpi și trei mișcări am făcut praf 
echipa adversă. Acum stau singur. An
trenorul a plecat cu băieții la baza 
sportivă să facă rost de șei, Mîine în
cepem antrenamentul la călărie. Vai 
de fotbaliștii care nu știu să se țină 
în șa1

Marți. Dimineața am luat lecții de 
echitație. Antrenorul m-a lăudat. 
De altfel, nu eram un începător, 
căci în copilărie încălecasem 
pe un ponei în grădina zoo
logică. Lui Piotr însă nu i a 
mers. Șaua a lunecat sub bur
ta Rossinantei sale și Piotr 
a căzut grămadă. ^i-u.scrinj.it.. 
un picior. O bună bucată de 
timp n-are să mai poată tra
ge formidabilele lui șuturi.

După călărie am trecut la 
biliard. Jocul ăsta obișnuiește 
ochiul cu deplasările mingii. 
Sînt un bun jucător de bili
ard. Antrenorul a fost mul
țumit de mine. A spus băieți

Umor sovietic

Cantonamentul fotbalistului
lor ’. „înainte de a juca fot
bal să învățați biliardul. Nu
mai așa o să vă obișnuiți să 
măsurați distanțele din ochi 
și, în plus, o să vă acomodați 
eu culoarea verde". Intr-ade
văr, postavul verde al mesei 
de biliard seamămă foarte bi
ne, din punct de vedere cro
matic, cu terenul de fotbal.

Miercuri. Am ascultat o 
conferință despre mumiile e- 
giptene. După amiază am stat 
de vorbă cu instructorul de

CEA MA! LUNGA ORA
(Urmare din pag. O 

cârdurilor mondiale" - italianul 
Giuseppe Olmo a parcurs, la 31 
octombrie 1935 — 45.090 km în 60 
de minute. Dar kilometrul 45 a 
fost cea mai dificilă etapă din 
istoria recordului orei. Pe par
cursul lui, ameliorările au avut 
cele mai mici amplitudini (intre 
282 șl... 81 metri). Și cind marele 
Fausto Coppi a atins — in ‘942 
— 45,848 km s-a crezut că s-a 
ajuns Ia extrema limită a posibi
lităților omenești. N-a fost așa, 
pentru că, in 1956, un alt mare 
as al pedalei, Jacques Anquetll 
(care in aceasta toamnă a spus 
adio ciclismului) a trecut și gra
nița celor 46 km. Tot un pistard 
francez, Roger Riviere, a purtat 
recordul peste 47 km dar belgia
nul Ferdinand Bracke. rupînd eu 
tradiția pistei de la VigorelII, ata
că recordul orei pe velodromul 
olimpic din Roma (30 octombrie 
1967) și atinge 48.093 km.

După aceasta, fieful recorduri
lor s-a instalat la Ciudad de Me
xico. In plină febră olimpică, 
mai exact în ajunul deschiderii 
celei de a XÎX-a ediții a J.O., da
nezul Oile Ritter l-a deposedat pe 
Bracke de record, realizînd 48,653 
km și nu 48,666 cum anunță agen
țiile de presă). Altitudinea, atit 
de temută de mulți sportivi șl 
specialiști în materie, a fost un 
aliat prețios pentru Ritter, căci 
aerul rarefiat al capitalei mexi
cane (aflată la ei rea 2200 m alti
tudine) cu toate că-1 handicapea
ză pe sportiv în privința aportu
lui de oxigen necesar reacțiilor 
biochimice din organism. îl avan
tajează — cu mult mai mult — 
opunînd o rezistență mai redusă 
corpului sportivului și bicicletei 
sale.

Recordul mondial al orei se a- 
flă, acum, tn preajma unui nou 
asalt. Ferdinand Bracke vrea să-și 
ia revanșa asupra lui Rltter șl. 
de aproape două săptămini se 
află în Mexic, unde a efectuat 
perioada de aclimatizare și ulti
mele antrenamente.

După ultimele știri sosite de 
peste ocean, Bracke va face a- 
ceastă tentativă în perioada 2-4 
noiembrie, pe pista care a văzut

născîndu-se recordul lui Rltter. 
Pregătirile lui au loc pe velodro
mul pre-ollmptc, unde a rulat, in 
general, în tempoul de 25—25,2 
secunde pe turul de pistă. La cel 
mal recent antrenament al sau, 
Bracke a obținut, de altfel, o ex
celentă medie orară : 48,800 km 
de-a lungul a 43 de minute.

Care este obiectivul ciclistului 
belgian in această tentativă 7 Nu 
numai acela de a reintra în po
sesia recordului mondial (Rltter 
a promis și el o nouă tenlarivă, 
așa că vom asista, probabil, la o 
reeditare a duelului Berthet - 
Egg), dar de a realiza, totodată, 
o performanță valoroasă : peste
49 km pe oră, cifră care în pro
nosticurile unor specialiști urcă 
la 49,500 km, iar in aspirațiile - 
mărturisite — ale lui Bracke a- 
Junge la o cotă mai optimistă 
— 50 km !

Recuzita Iul Bracke în vederea 
acestui mare spectacol cuprinde : 
trei biciclete de pistă, extrem de 
ușoare (între 5,800 și 5.600 kg), 
dar și foarte rezistente, avlnd bra
țele de angrenaj de 175 pînă la 
180 mm, placă de angrenaj cu 54 
de dinți, pinioane de 14—16 dinți, 
8 perechi de roți de rezervă 
șl circa 30 baieuri de 90—115 
grame. în antrenamentele de 
pînă acum, el a folosit pasul de 
54x15 care îi asigură o călcătură 
de 7,69 m și care va fi menținut, 
se pare, și în cursul tentativei.

în ceea ce privește graficul de 
desfășurare a tentativei trebuie să 
știți că antrenorul său i-a pre
gătit trei varianle. Primul se 
menține la cifrele tempo-ulul lui 
Ritter : 24,6—24,7 sec. Al doilea 
grafic, stabilește timpi pe tur .de 
24,4—24,5 sec., ceea ce i-ar per
mite să realizeze peste 49 km pe 
oră, iar un al treilea grafic, pre- 
văzînd medii mai ridicate, l-ar 
duce pe Bracke spre hotarul celor
50 km.

Și acum să așteptăm telegramele 
agențiilor de presă, in următoa
rele 2—3 zile, ea să aflăm ce per
formanță vor nota statisticienii 
în dreptul celui de al 13-lea re
cord mondial al orei. Va fi cea 
mai lungă oră din istoria ciclis
mului...

samba. Apoi, tot el ne-a ți
nut o scurtă prelegere teoreti
că despre acest dans pe care, 
după spusele antrenorului 
nostru, orice fotbalist trebuie 
să-l cunoască la perfecție. 
Cică are să ne prindă bine 
mai tirziu, pe teren. Există 
echipe în fața cărora nu poți 
să reziști dacă nu cunoști 
samba. Seara am jucat popa- 
prostul. Am cîștigat de șapte
sprezece ori la rînd.

Joi. Dimineața am făcut 
exerciții de tir cu arbaleta, 
iar după amiază ne-am în
trecut la proba de pistol-vi- 
teză. Abia azi am aflat că an
trenorul nostru e maestru al 
sportului la talere aruncate 
din șanț. Sînt un țintaș ac
ceptabil, dar antrenorul a 
găsit un pretext să cîrtească 
Mi-a spus că dacă vreau să 
devin un bun centru-înaintaș 
trebuie mai întîi să-mi petrec 
veacul pe poligonul de tir. 
Cum am să nimeresc în poar
tă dacă nu sînt in stare să 
ochesc o țintă de la cîteva 
zeci de metri ? Seara am dis
cutat în ședință comportarea 
lui Valeri Golovatiuk, care a 
manifestat înclinații demago
gice. Auziți ce și-a găsit să 
spună: „Ca să știi să joci 
fotbal trebuie să joci fotbal 
A căpătat un avertisment. 
Dacă va căuta să subaprecie
ze importanța 
tive complexe 
echipă. ,

Vineri. Âm 
exercițiilor la 
ma vedere s-ar părea că fot
balul n-are nici în clin nici 
în mânecă cu flautul. Dar așa 
gîndesc numai oamenii măr
giniți. Antrenorul ne-a expli
cat că dacă ne vom însuși 
teoria exercițiilor la flaut 
vom ști să interpretăm cele 
mai subtile nuanțe din fluie
rul arbitrului, întrucît aces
te două instrumente, flautul 

multe elemente 
mult, nuanțele 
fluierul arbi-

NATALITA GHINEA. CĂLĂ
RAȘI. „Am ezitat mult, înainte 
de a așterne aceste rînduri. Să 
vă spun drept, mi-e frică de 
răspunsul dv“. Și mie de... 
bările pe care ml le-ați

Intre- 
putea

pune. Așa câ sîntem chit ! Vă 
place foarte mult fotbalul și ați 
dori din toată inima să deveniti 
crainic sportiv. Foarte bine 1

Chiar mă surprinde imixtiunea 
bărbaților într-un domeniu In 
care femeile sînt imbatabile. Ori
cum, adresațl-vâ Radiodifuziunii, 
care este în măsură să vă răs
pundă cu „da" sau „nu".

GHEORGHE SI1A, AGNITA, 
Dînamo București s-a întîlnlt de 
două ori eu Tnternazlonale Mila
no, în cadrul Cupei campionilor 
europeni. în prima confruntare. 
Italienii au cîștigat cu 6—0 (la 
Milano) și 1—0 la București. In 
cea de a doua, Inlernazlonale a 
fost la un pas de eliminare, dlna- 
moviștii cîștigînd cu 2-1 meciul 
de la București șl cedind cu 
2—0, abia în finalul partidei de 
la Milano (lovitură de la 11 me
tri, transformată de Maz20la. și 
„cap" Facchetti, cu două minute 
înainte de fluierul final).

INGINER VLADIMIR TEMI- 
ROV. 1. Angelo Nlculescu, antre
norul echipei noastre naționale 
de fotbal, are 48 de ani. Ultima 
oară a jucat la Dinamo Bucu
rești. pe postul de millocaș dreap
ta. Să nu uit însă să vă răspund 
la întrebarea care vă interesează

greu, dar realizabil de către 
oricine, prin voință, stă
ruință, tărie de caracter. 
O dată această putere de 
concentrare dobtndită, 
„omul atinge acea stare 
de armonie spirituală, în 
care se poate contempla 
pe sine însuși. Stăpln, în 
sfîrșit, pe puterile sale 
sufletești, el planează în 
zona aceea luminată, care 
se confundă cu soarele" 
(Yeshudian).

De fapt, totul tinde în yoga spre o autostăplnire maximă, 
spre acel echilibru psihic, care este sursa sănătății fizice, 
a unei activități fizice șt spirituale coerente și eficiente, a 
trezirii treptate a tuturor forțelor dormitînd in om.

Poate că yoga nu e un sport. însă mă îndoiesc că un 
sportiv aspirină la plenitudinea capacităților sale virtuale 
s-ar putea dispensa de binefacerile pe care practica yo- 
ghinică le asigură într-un scurt răstimp oricui.

George SBARCEA

YOGA SI FOLOASELE El
obține treptat prin gimnastica

animatori din micile orașe
De cind e in Tg. Ocna acel 

Litră, copii noștri învață 
fotbal.

— Litră, ați spus 7 Cum de 
i-ați găsit un asemenea nu
me 7 Dar cum i se mai sdu- 
ne, după acte, firește 7

— Pe numele lui e Traian 
Paraschivescu, dar sportul ii 
știe pretutindeni, drept Litră. 
— nea Litră. Și e o poreclă 
care a devenit un nume. — 
un nume cu

...începută astfel din tren, 
convorbirea 
necunoscut tovarăș de drum, 
l-a readus in actualitate pe 
un vechi și prețios amic: 
Litră.

— Mai întîi, se cuvine să 
precizez că porecla mea nu 
vine de fel de la vreun con
ținut... alcoolic — ne 
Traian Paraschivescu. 
nici pomeneală. Din 
1915, cind elev fiind la 
Sfintu Sava din București, 
începusem să joc fotbal, 
scund de statură, dar sărind 
vîrtos la mingile pe sus. și 
luptind, totodată, cu înverșu
nare, un mucalit — urmărind 
jocul „Tricolorului" și remar- 
cîndu-mă, a găsit formula in
genioasă 
hai, măi, 
litră! Și 
de-atunci 
noastre, vreme 
de o jumătate de veac.

O litră cit o vadră plină, am 
adăuga noi, cei ce cunoaștem 
rodul activității acestui entu
ziast animator. De aproape 
30 de ani, retras la Tg. Ocna, 
Traian Paraschivescu s-a de
dicat nobilei munci de pre
gătire a juniorilor. Nea Litră 
i-a introdus pe copiii de pe 
Valea Trotușului în universul 
fotbalului, — zeci și sute de 
fotbaliști, — multe sute, în 
fruntea cărora Varodin Dumi-

renume.

noastră cu un

tru, mijlocaș-cen- 
tru aproape două 
decenii în echipa 
locală, azi cadru 
didactic ți cola
borator — asis
tent asiduu al 
„maestrului", la 
centrul local de 
juniori, la care 
Litră, aproape 
septuagenar, a- 
duce competența, 
răbdarea, expe
riența sa de-o 
viață și un elan 
inepuizabil.

— An de an 
ochii 
mai

spune 
Nu. 

anul 
liceul

să mă încurajeze : 
ăl de ești cit o 
Litră am rămas, 
și pînă-n zilele 

de mai bine

cresc, sub 
noștri, tot 
mulți copii care 
află, prin noi, că 
jocul de fotbal 
începe prin a fi 
o delectare 
sfîrșește prin 
fi o morală. Fot
balul se joacă 
cu picioarele, e 
drept, dar e un 
exercițiu al gîn- 
dțrii, o exprimare

Nea Litră
văzut de Neagu RADULESCU

a 
lor psiho-neurologice 
nai, o manifestare a voinței și a 
bunului simț care angajează 
toate nobilele virtuți ale tine
retului. Numai după ce pă
trund toate aceste nobile pre
cepte ale unui regulament ne
scris, atunci sînt admiși copiii 
din Tg. Ocna să urmeze 
cursul de fotbal și să învețe 
regulamentul propriu zis, cel 
promovat de F.I.F.A.

Iată pentru ce luptăm jioi, 
bătrînii, laolaltă cu maturii și 
cu cei ce ne urmează, — ne 
spune nea Litră, stîrnit de 
noi pe toboganul mărturisi- 
lor: să formăm sportivi,
mulți, tot mai mulți, dar nu

calități- 
și, în fi oricum, ci numai în limitele 

educației morale.
Iată ce-i lămurim noi pe 

elevii noștri sportivi și ceea 
ce, spre cinstea lor, au înțe
les și cei de la Tg. Ocna, — 
ne spune, în continuare, in
terlocutorul nostru, redesco
perit după treizeci de ani, 
drept animator neobosit Ia 
Tg. Ocna.

Regăsirea veteranului Tra
ian garaschivescu, undeva, în 
stadionul din Tg, Ocna, l-a 
reînviat pe Litră, cel de acum 
o jumătate de veac, prototipul 
animatorului care e de aflat 
în fiecare oraș al patriei, în 
fiecare sat.

boa; și încă nu prea elemen
tare ? Și apoi antrenorul ne 
tot spune: „Cine știe să lo
vească cu mina știe să dea 
și cu piciorulȘi de data 
asta am făcut față. Tolear în
să a avut ghiniom S-a ales cu 
arcada spartă și -eu un ochi 
umflat, așa- că~nu 
formă cel puțin o 
nă.

Seara aveam de 
faeem pe cont propriu o 
tidă de popa-prostul, 
ne-a prins antrenorul și ■. 
făcut morală. Cică nu 
tem din divizia „B“ să 
facem pe popa-prostul. 
ăștia din ,.A“ trebuie să 
ași la pocher.

Sîmbătă. Am jucat polo pe 
apă. Adică aproape fotbal. 
Cu poartă, portari, minge. 
Am debutat printr-un atac 
susținut și nu încape îndoia
lă că am fi cîștigat daci la 
un moment dat nu ne-ar fi 
dispărut portarul. în cele din 
urmă s-a constatat că porta
rul s-a înecat. Nu știa să 
înoate. Și asta numai pentru 
că din programul nostru 
complex fuseseră omise lec
țiile de înot. L-am scos din 
apă și medicii l-au reanimat 
cu chiu cu vai. Antrenorul 
nu s-a pierdut însă cu firea 
și a improvizat pe loc o am
plă expunere despre impor
tanța înotului pentru fotba
liști.

Seara am luat cunoștință 
de programul pe săptămina 
următoare. în afară de sări
turi de pe trambulină și sal
turi cu parașuta de pe tur
nul de 100 metri, spre sfâr
șitul săptămînii urmează să 
fim parașutați din avion. Vai 
de fotbalistul care nu știe să 
sară nevătămat de la o mie 
de metri!

Duminică. Am văzut la te
levizor meciul cu brazilienii. 
Sînt formidabili!
domnule, ce joc! Cum izbu
tesc ? Antrenorul spune că 
nu e greu.

După ce i-am văzut pe bra
zilieni, antrenorul a hotărît 
să introducă tn programul 
nostru zilnic trei ore de an
trenament obligatoriu la șah. 
Vai de fotbalistul care nu e 
maestru al șahului!

va fi în
săptămî-

gînd să 
par- 
dar 

ne-a 
sîn- 

! tot 
Noi 
fim

V. FIROIU

transmisibilă,

Dinamo București, 
Aruncător de greu-

pregătirii spor- 
va fi scos din

Campionatul de fotbal 
e in plină desfășurare! 
Urmăriți emoțiile marilor întreceri 
pe micul eeran.

CERBU. ORADEA.

studiat teoria 
flaut. La pri-

Ce joc,

M. BILKUM

ecran mare, prezentat într-o eleganta casetacu

dv.

— Membrii cooperativelor agricole de producte beneficiază de 12 rate lunare.
(2869J

ÎNALTĂ fidelitate 
CLARITATE MAXIMA 
SUNET PERFECT

atunci, șl echipei
bund calitate a sunetului.

televizorului dâ posibilitatea unei întrețineri »i

în condiții excepționale a programelor, 
de

Nu. Și în nici un caz ea nu este 
decernată prin... rotație I-ar veni 
rindul, „LL-L J...
favorite (nu spun care 1) 2 Tot
deauna, finala Cupei Davis s-a 
Jucat in țara care deținea tro
feul în momentul acela. Dar. i- 
deea dv. Ca finala acestei mari 
competiții să se dispute pe te
ren NEUTRU, se îhtîlnește cu 
spiritul echității sportive. Poate 
că. într-o zi. așa se va Intîmpla. 
Evident, nouă ne-ar fi convenit, 
ca acest lucru să se întimple cu 
Începere de anul acesta...

Ilustrații ; N. CLAUDIU

are sub 30 de ani". Nici Datcu 
nu susține asta, deși e direct 
interesat. E! a împlinit,,'în iulie, 
32 de ani. 2. Florea Voinea, de 
la steaua, „merge" pe 29. El este

ți fluierul, au 
comune. Mai 
surprinse in 
trului ne vor ajuta să înțele
gem starea lui de spirit, ceea 
ce nu-i de loc lipsit de im
portanță.

După amiază a venit an
trenorul de box. Am boxat 
trei ore ți jumătate. Vai de 
fotbalistul care n-are habar 
de boxDe cite ori nu se în- 
timplă pe terenul de fotbal 
să ai nevoie de cunoștințe de

cel mal mult: unde e născut ? 
E craiovean de-al dv. (acum cîți- ’ 
va ani. cind echipa națională 
șchiopăta, nu v-ar fi convenit 
să se știe acest lucru !). El • 
mal Jucat, in divizia A, la F. C. 
Craiova (după ce debutase la 
Rovine Grivița), Carmen și Cio
canul. 3) înainte de a deveni fot
balist (dar e sigur că a devenit?). 
Pîrvu, de la 
a fost atlet.
tale.

AUGUSTIN ______  ________
„Un prieten susține că Ilie Datcu

căsătorit cu o însoțitoare de 
bord.

V. VASILIU, DELENI. 1. „Cupa 
de campioană a țării, la fotbal, 
divizia .........

— MIRAJ este un receptor cu 12 canale și 
furniruită, cu o linie asimetrică modernă.
— Strălucirea imaginii permite vizionarea
— Difuzorul dinamic asigură o reproduceie

Sașiul rabatabil folosit la construcjia 
depanări ușoare.

de mimai *765 t* 51°° **'’ S® P°a‘e cun1pâ'° eu plo’a în 12—18 ra,e lunare, cu un aconto

u.scrinj.it
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S
uiam recent Valea Lo

trului, împresurat de 
coloritul și sălbăticia 
ce fac inimitabile 

farmecele toamne
lor noastre de mun

te. Nu mai străbătusem ruta 
Brezoi •— Voineasa — Obîrșia 
de cîtiva ani —și am rămas 
impresionat : apropierea de 
baraj se făcea simțită preg
nant la tot pasul... co~ 
pleșindu-te totuși și de un 
ușor regret. Eh, sigur că da : 
curînd. automobile vot goni 
pe șoseaua asfaltată, cochete
le hoteluri și chalet-uri stil 
helvetic de la Voineasa vor 
răsuna de muzică de jazz și 
de mirosul păstrăvilor fripți 
tn cetini, îmbiindu-te la un 
popas turistic internațional ; 
poate, la Ciunget se va monta 
și un teleferic și nenumărate 
pîrtii de schi, chelnerii te 
vor primi în smoking, iar fe
tele de serviciu vor strînge 
cu demnitate vesela, în mini- 
fuste adecvate... Eh, sigur că 
da : viața merge înainte ! Dar 
cîntul de singurătate al cu
cului ascuns în pădurile flu
turate prin amurguri nu va 
mai avea rezonanța lui au
tentică. ceaunurile arse cu 
mămăligă ale foștilor fores
tieri de la Puru vor sclipi 
într-un ambiguu și cochet 
aspect de confecție, de made 
in magazinele de artizanat. 
Pînă și prietenul meu Lotru 
o să vuiească mai slăbit și 
mai fasonat de mîna atotbi
ruitoare a omului. Vor urla 
și prea mulți tranzistori pe 
aici, în sfîrșit.

Venisem pe vale cu un 
amic regizor, ce urma să tur
neze un filmuleț cu viitoa
rea hidrocentrală. (N-ar avea 
vreo importanță deosebită 
faptul că tot drumul a mo- 
țăit în mașină, posibil ca 
aerul din jur să fi fost mai

tare și cu calități surprinză
tor de sedative față de aerul 
citadin pe care-1 părăsisem, 
dar care-i sta încă oglindit 
cu semeție în botul pantofi
lor foarte lustruiți). Am sosit 
duminică după amiază, se 
lucra doar în subteran. îm-

înfrigurate și de esență ale 
binecunoscuților comentatori 
ai meciurilor de duminică : 
...„Sint Clujul, aici mare săr
bătoare" ...„Mă auzi, Bacău- 
le ? „Perfect, ne aflăm in 
minutul X și așa cum spunea 
colegul și contemporanul meu

prumutînd mașina unor in
gineri să-i ducă ia Călimă- 
nești — eu și amicul meu 
ne-am trîntit pe un clin cu 
iarbă, sub niște meri îngăl
beniți, și am așteptat înapo
ierea prețiosului nostru mij
loc de locomoție care să ne 
poarte sus, la Vidra. Pe par
tea cealaltă a drumului se 
cățărau barăcile colorate ale 
muncitorilor și inginerilor. 
Era liniște, transparență, 
frunzele cădeau rar și fîșîigu 
printre crengile merilor. Apoi 
a apărut un grup de puști, 
s-au împărțit în două echipe, 
și-au marcat cu pietre por
țile și au început să joace 
fotbal lingă barăci. Fără ți
pete, fără înjurături. Decent, 
cu pasiune și acuratetă. M-arn 
uitat destul de mult 
timp la jocul alert, și, de ce 
s-o ascund ? de foarte bună 
calitate și integrîndu-se per
fect în decor ; după asta, am 
tresărit cu violență : lingă 
mine, trîntit pe spate 
și cu ochii închiși, cu o fur
nică zgribulită tremurîndu-i 
pe bărbie, amicul meu a în
tins ca-n transă o mină som
nolentă și a învîrtit la maxi
mum butonul micului radio 
cu tranzistori ținut în echili
bru pe burtă. Simultan, în 
vale s-au încrucișat strigătele

Fără cuvinte Desen de V. TIMOC

Ghițulescu, gool, goool. 
go-o-o-ol, dragi ascultători ! 
Dobrin a șutat nâpraznic a- 
cum patrusprezece secunde și 
o centimă, etc., etc."

Pe buzele amicului meu 
' plutea un zîmbet fericit și 
pur. Nu știu ce se petrecea 
atunci la Cluj sau la Bacău, 
dar pe micul teren înver
zit de lingă baracamentele 
cocoțate sub pădure totul se 
petrecea corect și fără dra
me. Am avut impresia certă 
a distonantei teribil de bru
tale dintre cele relatate de 
aparatul de radio și jocul 
tineresc al puștilor de pe 
tăpșan : puștii jucau ca să se 
distreze, și pentru că se dis
trau realmente, jucau al nai
bii de frumos. Portarul nu-si 
lovea adversarii, pfcioarele 
nu erau ținte de suturi vi
clene. Pe urmă, printr-o tul
burătoare coincidentă (cum 
se-ntîmplă prea adesea în 
bineștiuta noastră viață), pă
rea că minunile descrise pe 
terenurile de la Clui. Bacău 
sau de aiurea de către în- 
focații comentatori ai meciu
rilor de duminică auziți la 
radioul cu tranzistori erau 
văzute aici. De tăpșanul de 
la Ciunget. Si m-am înfiorat. 
Fiindcă sint singur că ati 
avut și dumneavoastră curi
ozitatea morbidă de a urmă
ri la televizor un meci de 
cupă europeană sau campio
nat autohton, fără sunet, as- 
cultînd în schimb și în ace
lași timp redarea acelui meci 
Ia radio. Si la fel sînt sigur 
că v-ați uluit : terenul văzut 
Ia televizor era cu totul si 
cu totul altceva decît strigă
tele entuziaste ale cronica
rilor. Dună cronicari 40 de 
Pele, de Euseb’O sau de frați 
Mdore evoluau îndrăciți în 
driblinguri, fente, deschideri, 
centrări și suturi ucigătoare, 
zguduind plasele sau barele 
porților din temelii : pe e- 
cranele televizoarelor, tocul 
lînced de departe nu suferea 
cît de cît vreo caracterizare. 
Est modus in rebus, bine
înțeles : există o măsură în 
toate.

Gînduriîe acestea m-au 
urmărit vreme îndelungată, 
nici dună ce am a’uns la 
Seb^ nu mă oără'’se-ă Fi
indcă tot t'rțul. prin feres
tre deschise. în raferrele si 
restaurante, pe băncile din 
parcuri sau pur și simpla 
me-gind cu cutiuța <*u tran
zistori în mină. tot tîrsul as
culta transmiterea meciurilor 
de duminică. înclnsiv ami
cul meu. regizorul Iar eu 
mă gindearr. la pustii Ae pe 
tăoaanul umbrit de uădure. 
întristat ca x după un 1-jctu 
rfvnit cu ardoare, conștient 
totuși că cu-l voi tăpâta tu- 
etodată. întristat că visez za
darnic și fără scop la eL 

—Sau. cine știe ?
AL STtJ’fcANU

„ȘEPCILE ROȘII"

Momentul editorial al „Șep
cilor roții~ — o carte jubi- 
liarâ despre JJ‘ a lui Ioan 
Chirtlă — a fost ideal ales, 
volumul opărind la Cluj 
chiar fr» miercurea cind clu
bul ifi serba $0 de ani de 
existență.

Acestei rar intilnite 
promptitudini editoriale i se 
datorețte, de altfel, și cosa- 
vertirea cdnii intr-un voium- 
document, toți posesorii clu
jeni ai „Șepcilor roțu" achi- 
ziționind — grație momentu
lui — autografele multora

cartea cu 
chenarul 

este o ts- 
ceior ctnci

dintre eroii care vehiculează 
fn paginile cărții, de la Ra- 
țiu Brutus, primul căpitan al 
„U"-ului. la Sfera ți Șepci, 
de la Mircea Luca fi Tony 
Dascâlu la Mateianu *1 Ivan- 
«ue.

„Șepcile roții", 
potcoavă albă tn 
negii al copertii, 
torie romanțată a
decenii de existență a eiu- 
bului Universitatea Cluj, „e 
cronica fotbalului Ia V* — 
după cum rostește prefața.

Temperament care nu su
portă rigorile monografiei 
sportive, pisirtnd din ttmp 
numai marcajele iui. tar din 
materialul strict faptic nu
mai momentele capabile să 
definească structura tmut 
campionat sau a unei ;«rso- 
naiităli, padaHr.d mult pe 
arnintirile eroilor. Joan Cki- 
rilă a creat o poveste a mai 
multor povești peste care a 
presă'at nostalgii ți a cobo
ri: aureola pe care o confe
ră. lucrurilor, eurge'ea 
mii

Substitut-.du-se aaua 
tre eren săi — ăoc:onJ 
cea Laca — pe care U
cu daral narafneui. ioanChz-

SPORT

ire-

Mtr-

JURNAL COREEAN
însoțirea reprezentativei româ

ne «le juniori mi-a prilejuit un 
drum — unic — în Extremul O- 
rlent, tărîmul pe care lecturile 
adolescentine (Pearl’s Buck etc.) 
îl plănuiseră în mintea autorului 
acestor rinduri ca pe un teritoriu 
pe care este imposibil să detc?- 
tezi unde se află limita dintre 
real și- fantastic.

Curiozitatea și interesul profe
sional de azi, adăugîndu-se foa
mei elevului de odinioară de a 
descifra necunoscutele Orientului, 
mi-au comunicat la aeroportul 
Băneasa starea de surescitare pe 
care probabil că o au - cabrați 
în block-starturi - sprinterii in 
așieptarea pistolului starterulut.

Șj am plecat în ceea ce s-ar 
putea numi făiă multă exagera
re..

...O călători? de pomină
Lutii 13 octombrie, era 13.20. A- 

vlonul TU-IÎ4 al companiei so
vietice Aeroflot a decolat de pe 
pista aeroportului Bâneass Zbor 
lin. ușor legănat doar in preajma 
aeroportului Șeremetievc pe care 
aterizăm la ora 15.4C. ora Mos
covei.

în cursul aceleiași seri, revede
rea Pleții Roșii, a vestitului B<- 
țol Teatr. plimbare pe malul ca
nalului Moscova.

Prima surpriză. Nu plecăm, a 
doua zl, ci tocmai miercuri, spre 
Phenian, gazda „Turneului spe
ranțelor olimpice", la care va 
participa ți echipa fotbaliștilor 
români.

Miercuri 15 octombrie, ora 17,30. 
Decolare de pe Șeremetievo cu 
direcția Phenian.

Sosire la Omsk la 20.15. O esca
lă de o oră, după care zburăm 
spre Irkutsk. Ajungem pe aero
portul siberian după Încă trei ore 
de zbor. Aici ne întîmpină... zorii 
zilei. La Moscova este ora 1 
noaptea, iar aici este 5 dimineața. 
Pusul orar ne-a... eliminat som
nul de noapte. Ni se spune că 
vom decola peste o oră. Apoi 
peste 6 ore. Apoi tocmai la ora 
2 noaptea. Antrenorii lotului, Ola 
șt Gorgorln, doctorul Ghimpețea- 
nu șt subsemnatul ne hotărî,n să 
așteptăm îmbarcarea intr-unui din 
holurile aeroportului. Băieții se 
culcă Intr-un hotel din apropiere. 
I<a două noaptea, operatoarea Liu
ba ne anunță că Habarovsltul este 
închis, așa că decolarea se ami
nă din nou, de data aceasta fără 
termen. A doua noapte albă. 
Cînd, peste vreo oră, cădem ră
puși de somn, sună... alarma. S-a 
deschis Habarovskul. Avionul de
colează imediat. Urmează trezirea 
„ca la regiment" a băieților. Afa
ră este sub —10°.

Zgribuliți de frig, ne luăm din 
nou locurile în „Tu-ul nostru", 
stropit de furtunuri cu apă caldă 
oare Înmoaie gheața de pe corpul 
avionului. Majoritatea băieților 
afilndu-se In fîșuri, vă închipuiți 
dinamica tabloului...

La 5.40 dimineața plecăm, tn 
sfîrșit, spre Habarovsk. Aici, o 
nouă escală de o oră șl pornim 
apre Phenian.

La ora 13.30, ora coreeană, ate
rizăm la Phenian. Oficialități, 
pionieri, flori. Delegația fotbaliști
lor români de-abta se ține pe 
picioare de somn. Un elegant 
autobuz ne transportă *- ah, 
doamne ! — spre mult doritul 
hotel. Dar nu 1 A cit -, surpriză 71 
Autobuzul ne duc- direct la sta
dionul central „Morambong", un
de m oflciazAabdăcliiaftrearțunieu-

lul. Deși aproape că 11 se l-.o 
ochii, juniorii român: tnirâ 
coloana delegațiilor și bat patx. 
semeț in ritmul imnului H P-D 
Coreene.

Ceea ce nu reușesc 
senioriL.

...au izbutit, a doua zi. ’ -r.;orj 
României. Meci eu tradip < •
noastră adversari, pe care nu o 
putem, cu nici un chip. tnv;nge : 
echipa Ungariei. Generația fin
der 19 years- este fnsâ de a. * 
părere. Rezultatul ? I>upă o evo
luție inteligent*. eurajc»a<â. «pe- 
noarâ. România învinge. fârâ 
drept de apel. L'ngana (1—0-

Pornind de la un simbol
Un monument impunător domi

ni arhitectura orașului Phenian - 
un cal înaripa:. Înalt de 1J r.etn. 
pe care se aC* un bârt»’ v o 
femeie, statuia fiind așezat* J* 
un postament Inafi de -i* tn. Eue 
statuia legendarului cal Ciulim a, 
ce! care alerga 1*00 km pe zi. Eo- 
minind. de pe o colin*, craful. 
legendarul CiulLn-t deminâ, pr»n 
forța simbolului său va«a oame
nilor din R.P.O. Coreean*.

Partidul muncit- condus de to
varășul Kim Ir Sen. a stabilit că

r_e peifo. eianțe a»e frântei F 
tehwe: RP Dl Coceerx.

Dedonganul, o «xcaptia--
Deș:. repesâm IX-sal «ța Fbe- 

n_aa.il ut este impresscear*t de 
pul — ri ÎLoCa-c oeetmuCM._în 

smtpi-a pomte- Ce vreza =r- 
eulăpe a ptew-er. grâacu - 
neața spre jocul Ce svseâ. grâ- 
bi-t la ora prrvzu:oL dupi-
a— ua F seara — esssă >- 
tagi an 4 a > e a i ■ sicaoți" 
h peutvl wH'U.e R.P.D Core
ene : DesioegaaaL FTtrris .er.es. 
larg. aire. eu orbe care «lunecă 

<p-e Marea Ga :«-S r
J«lt de tarese p6ctu-a.e. Delia fa
ns! se a—«■—•cară — totaș: — 
peza_  eeetrast eu viața febriM
a P*e-Ar.u'-ui.

Mișcării Cs-sc. frene
tice aocrape. cu car- te IntEteșt: 
la fiece pas pe strărîe Pbemanu- 
Ix. Dedcrganul b adaugă <Lmep- 
stunen peofunssmti.-

Oamenii spea ea Dedonganul 
are înțelepciune» sa. Privind flu
viul. puternic, calm, caracteriza
rea lui ți se pare cum nu se poa
te mai nimerită.

Am petrecut și nci multe ore 
pe malurile Dedonganului. Am 
văzut pești mari, de 9-10 kg. să
rind sfidător din apă. repetlnd

Pavilion intr-un parc de cultură și odihnă
ritmul construcției socialiste a 
tării trebuie să fie ritmul lui Ciu- 
lima. Rezultatele de zi cu zi ale 
poporului coreean demonstrează 
că Ciuiima nu este numai un 
simbol, ci pulsația vieții unui 
stat.

Din zecile de exemple — argu- 
mente pe care șederea noastră In 
R.P.D. Coreeană ni le-a oferit — 
am ales unul grăitor.

Haine din... piatră seacă
Printre marile cuceriri ale ști

inței coreene se numără și stră
lucita realizare a savantului R1 
Siting Ki, inventatorul vlnalonu- 
lul. Ce este vinalonul 7 Un produs 
textil sintetic, rezultat din pre
lucrarea unei materii prime în 
care majoritatea componentelor 
o constituie calcarul și cărbunele. 
Transpunerea în tehnică a desco
peririi savantului Ri Seung Ki 
este uriașa fabrică de la Hamhe- 
ung (se întinde pe 500 000 m’h 
care produce milioane de metri 
de vinalon, un produs textil sin
tetic durabil și frumos.

Spuntndu-vă că nouă din zece 
oameni sint îmbrăcați în haine 
din vinalon, sugerăm extraordina- 
runandaaesu-al-uneia din tna-

jocul lor spectaculos ca in poveș
tile scrise, sau auzite, pe care nu 
le credem...

Da, fără îndoială, Dedonganul 
reprezintă o excepție dialectică in 
peisajul Phenianului, o excepție 
care le invită la meditații și-ți 
amintește legende auzite de de- 
mul..

Curiozități

Interesantă sub raport sportiv
- „Turneului speranțelor olimpi
ce’! îi vom consacra articole apar
te — șederea în Phenian ne-a pri
lejuit întîlnlri cu stări și obiceiuri 
autohtone pe care europenii le 
înscriu la rubrica „curiozități".

De pildă. întilnlrea, din primele 
ore după sosirea în Phenian, cu 
femei purtind copil in spate ni 
s-a părut o curiozitate. Privin- 
du-le atent, de aproape, am re
marcat că femeile au un fel de 
săculeț, numit de coreeni itlghe", 
în care-și poartă copii de virstă 
fragedă.

In fetighe", copiii — duși de ma
mele lor la creșe șl Înapoi, acasă
— dorm, mănîncă, gîngurese...

Un alt obicei, particiil-sr fără 
îndoială, remarcat în stațiile auto
buzelor sau- ln.4?lipi^6tja<14l-este

de IOAN CHIRILĂ

rili creează un EV (persoană 
utilizată tot mat mult in li
teratura sportivă) cam de 
a-eeașt virstă cu „U“. martor 
ocular și totodată făptuitor 
de evenimente, potemtor ca- 
re-fi derulează amintirile din 
clipa cind a putut discerne 
ți selecia — Circa 9 an* — 
țină astăzi cind, indriluii fi
ind de experiența și maturi
tatea sa, insoțețte Jetiomenul 
sportio cu observații perti
nente fi reflecții fUoaofice. 
Pentru perioada de început, 
care coboară dincolo de per
cepția copiluiut (1319—1930), 
dr. Luca, alias loan ChirM, 
folosețte banda memoriei lui 
Rațiu Brutus, acel savuros

RECENZIE
povestitor din perioada eroi
că a tui „U~.

Interesat fiind să defineas
că clubul universitaruor clu
jeni care, deși nu a strălucit 
niciodată prin puterea per
formanței, rămine unul dm

cluburile glorioase ale noa
stre ți una dintre unitățile 
sportive unde sudura sufle
tească a purtătorilor potcoa
vei are o trăinicie nicăieri 
altundeva existentă, Chirili 
creează, cu ajutorul contțora
ției fi a metaforei pe care le 
stăpinește excelent, formule 
deosebit de sugestive. „La 
mai puțin de o oră după 
baia in Inn, Lazăr Sfera a 
fost surprins de viscol ți în
tors la cabană de doi vînă- 
îon care il salvaseră. Peste 
o oră ar fi putut să se scal
de iarăfi tn Inn. Acesta a 
fost „V“ al meu fi' dacă-mt 
permiți „V* al tău fi, poate 
cel dintotdeauna“ — conclu
de David la solicitarea lui 
Mircea Luca de a defini 
.V~-uL

Alternind amintirile eroi
lor eu pagini de vivantă cro
nică sportivă, Chirilă Închea
gă un volum ce închide o is
torie de cinci decenii, voium 
pe care, ademeni unui film 
cu artiști vechi pe care i-ai 
iubit odată mult, nu-l aban
donezi pină la ultima sec
vență.

Nuța MUSCELEANU

^xx~. xzm.r’.r.c clina din exponatele- consacrate literaturii și istoriei
Foto I THEO WACA1Î5LHL

1

Șl CULTURĂ
pl* de propagare t» rindui 
e/nStr « iMtor olimpice, a 
interesu.’w pantnt acuriiAțiU 
sportiva și culturale. Anual 
se organxreazd expanții pe 
diferite teme (Expo S7 
Montreal — Canada. Ohmpia- 

Caieruie ue

a
e orga-

mexicarA.

tntrecerea sportivă la 
DORUL, dorul derepausul sau sfatul mal multor 

oameni in poziția stind pe vine. 
Nu o datâ am văzut in stațiile 
autobuzelor grupuri de oameni 
stind pe vine, fumindu-și liniștit 
țigara șl dlscutlnd * *■

Auzim, adeseori, 
lux de amănunte 
bucătărie specific

Ea a constituit.
unul din primele examene de a- 
daptare — pe care l-a avut de 
trecut șl delegația fotbaliștilor ro
mâni la Phenian. Speriați de po
veștile se-rnlte despre bucatele 
coreene, băieții noștri au ajuns 
destul de repede să aprecieze sa
lata „Kinci". macaroanele j,Guk- 
su", „Tak“-ul. o prăjitură de 
orez, dar mal ales „mlnearea zei
lor", o supă In care sint fierte 
99 de componente I

Este tot atit de adevărat, însâ. 
că lichiorul „Bul-lo-ju“. o băutu
ră „de viață lungă", tradițională, 
ne-a produs, la simpla lui vedere, 
furnicături pe șira spinării... Mo
tivul 7 In sticla de lichior se află, 
după o conservare de ani de zile 
în alcool, o viperă autentică (cu 
cap, cu trup șt cu coadă) a cărei 
macerare în lichidul băuturii are 
— se spune — efvete vltalizatoare 
miraculoase.

Spectaculos în... vitrină. Bul-lo- 
ju a rămas la o respectabilă dis
tanță chiar și de seniori) 
țiel...
Kim scormonește jarul
Oricît de interesant ar

împreun*. 
vorbtndu-se cu 
despre bogata 

oriental*.
fur* îndoial*.

delega-

Oricît de interesant ar fi tot 
■peeaj-CSs-Jieîlș-Șiricil; de captivantă

ar fi 
asiști,______ ______
crește, aidoma picăturii care ajun
ge, !ntr-o covârșitoare progresie 
geometric*, ocean. Dup* 10 zile 
petrecute la Phenian, adăugate 
celor 5 zile cit a durat drumul, 
visam noaptea Bucareștiul—

V* închipuiți — tn aceste condi
ții — ce însemnau cuvintele înso
țitorului lotului român, Kim, 
care-și petrecuse, în copilărie, 7 
an! în România, țara care l-a 
ocrotit și l-a crescut pe el, biet 
orfan, căruia războiul cu utilita
riștii sud-coreeni și americani îi 
omorfseră părinții. „România — 
spunea Kim — este o țară minu
nată. O țar* bogată, frumoasă, cu 
oameni frumoși la chip și la su
flet. România este, să știți, a 
doua mea patrie".

Ce putea scormoni mai adînc, 
mal reactiv, jarul dorului nostru 
decit cuvintele calde ale coreea
nului cucerit șl el de virtuțile 
țării șt poporului român 7

Și a venit ziua întoarcerii. Ple
cați din Phenian la 27 octombrie, 
am ajuns la Habarovsk dună 3 
ore de zbor, o escală de două ore 
și apoi un ’bor continuu, de 8 
ore, cu un adevărat vapor aerian 
— celebrul 11-62, avion eu 170 de 
locuri ! — pînă la Moscova. Aici, 
noapte, ger, zăpadă. Eram, însă, 
Ia numai 3 ore de casă. A doua 
zl. un avion al companiei noastre 
TA ROM ne readucea, grăbit, în 
Bucureștlu) nostru drag.

« FOPESCU

artă de la Dresda) pentru 
aminti numai pe ceh 
nizate tn 1967 și 1965. Cer
cul ftincționează sub îndru
marea țefului eateaiei de e- 
ducație fizică a liceului, 
prof Constantin Tudose, tar 
bi cadrul său activează cei 
’tai buni elevi la in'.ăîătură 
și sport.

De data aceasta, preocupă
rile membrilor cerbului au 
fost axate pe prezentarea 
prestigioasei edituri „La
rousse". in holul liceului pu
țind fi admirate cărți, pliante, 
ajife. montaje ele. toate con
sacrate acestei edituri. Teme
le stnt variate : de la enci
clopedii piuă la creșterea și

educarea copiilor. Astfel, un 
panou prezintă pe fondatorul 
editurii, marele enciclopedist 
și om de litere care a fost 
Pierre Larousse, altul este 
consacrat dicționarelor (Ma
rele Larousse enciclopedic, 
Dicționarul de sinonime), al
tul — literaturii. Admirăui 
apoi exponatele evind ca’su
biecte ; istoria (primul răz
boi mondial, al doilea 'ăzr 
boi mondial), turismul și o- 
dihna activă (colecția „Viața 
activă". „Schiul", „Alpii", 
„Grecia"), arta și viața și ac
tivitatea copiilor.

Vizitatorul expoziției „La
rousse" a cercului olimpic de 
la Liceul „Nicolae llălcescu" 
pleacă îmbogățit sufletește ți 
doritor de o nouă tntilnire la 
fel de pasionantă.

Al. SIMOC

File din istoria
T

înotului românesc (IV)
anul 1926, pen- 

de cîteva se- 
de greutate al 
mutat în Ca-

începînd din 
tru o perioadă 
zoane, centrul 
activității s-a 
pitală. De la 20 mai, ziua cind
a avut loc concursul inaugural 
și pină în august, bazinul Tir 
avea să găzduiască nu mai 
puțin de 8 concursuri, in care 
s-au distins in mod deosebit 
tinerii Florian Iancovescu și 
Emanuel Florescu (astăzi mem
bru al orchestrei simfonice 
George Enescu).

• tn țară, continuă organi
zarea unor tradiționale con- 
tursari de fond ; la Timișoara, 
t-aversarea canalului Bega 
(6 km) unde Sehimanski. de 
Ia clubul Rapid, termină pe 
primul loc in 50 :45,0, la Arad, 
campionatul Mureșului (2 km), 
tiștigat de același Sehimanski, 
pe Dunăre, cursa Măcin—Ghe- 
cet (13,700 km), unde primul 
sosit, avocatul Băncilă, a fost 
cronometrat în 2 ore și un 
minut, și chiar pe Marea Nea
gră (Constanța), unde Gh. Val- 
mărescu a parcurs o distanță 
de 4 km în o oră și 5 mi
nute.

• Pentru prima oară se or
ganizează un concurs de co
pii la Tg. Mureș, iar tînărul 
Henzelman (13 ani) înoată 50 
de metri in 41 de secunde.

• Cele mai bune rezultate 
din cadrul campionatelor na
ționale au fost realizate de 
orădenii Felicides (1:17,2 la 
100 m liber) și Nemeș (3:37.0 
la 200 m bras). De altfel, ei

/

vor reprezenta țara la primul 
campionat european, care s-a 
desfășurat la Budapesta, la 
mijlocul lunii august. Feliei- 
des a înotat, la 400 m liber, 
inlr-o serie 
Arne Borg 
pe locul IV 
meș, la 200 
IV în 3:34,0), alături de re
cordmanul 
bei,
(2:54.8). La 
România a 
tală și de 
lipsită însă 
pregătire necesară unei 
petiții de o asemenea amploa
re. Chiar în primul med. for
mația română a fost întrecută 
cu categoricul scor de 12—0 
de selecționata secundă a Un
gariei, și pînă la urmă ea va 
ocupa locul IX din tot atitea 
participante.

• Dintre întrecerile 
1927. sezon tn care au avut loe 
concursuri sporadice, eu 
zultate destul de slabe, 
rită a fi subliniate două inte
resante dispute • una la Călă
rași, pe brațul Borcea <e t<>vi>, 
cîștigată de căpitanul portului. 
Jean Mficărescu. și alta la 
Constanța, între Cazino și Far 
(distanta de o milă marină) 
în care primul sosit. Dumitru 
Dumitrescu, a realizat 33 de 
minute. în sfîrșit, mai merită 
a fi consemnată inaugurarea, 
la Craiova, a unui bazin mo
dern în parcul orașului. <a.v.)

cu vestitul suedez 
(5:02.2). terimnind 
cu 7:13,8, iar Ne- 
m bras (tot locul

european al pro- 
germanul Rademacher 

aceste campionale, 
mai fost reprezen- 
o echipă de polo, 
de experiență șt o 

eom-

REFLECȚI!

anului
re- 

me-

Slelițtii țin să dezică astronomia. Steaua se găsește, iu cla
sament, jos.

ir
Politehnica Iași ocupă locul penultim. Oare viitorii ingineri 

n-au un loc mai bun in proiect?
★

Chimia Rininicu Vîlcea deține lanterna roșie in divizia B. 
Poate, e cazul unei analize.

★
Dacia Pitești e codașa seriei a patra. Localnicii, iu materie 

do automobile, au Dacia 1100 și 1300, iar iu fotbal Dacia 16.
★

Penicilina Iași a înscris iu nouă meciuri doar * goluri, ți 
noi care știam Penicilina foarte eficace.»

n_aa.il


SPORTUL CONTRIBUIE LA UNITATE IN LUME

maharajah de Bikaner
este de părere dl. dr. KARNI SINGH

MIKO ÎNVINS
• DISTINSUL NOSTRU INTERLOCUTOR, UN REMARCABIL TALERIST

Șl POLISPORTIV • VICECAMPIONUL LUMII DIN 1962 A RĂPUS

DOAR... 4 TIGRI!

Campionatele mondiale de talere, Cairo, 1362, pe 
podiumul de onoare, locul al doilea: KARNI 

SINGH (India)

Olga Orban-Szabo 
locul I la Budapesta! LA MOSCOVA

de 
a 

flo- 
sa-

Dintre personalitățile tiru
lui mondial face parte și dl. 
dr Kami Singh, maharajah de 
Bikaner. Candidind ca inde
pendent, dl. dr Kami Singh a 
fost ales membru al Parla
mentului indian în 1952, după 
ce țara sa și-a cucerit indepen
dența. El și-a menținut aceas
tă calitate în patru iegisla 
turi la rînd, la ultimele ale
geri, din 1967, dr. dr. Kami 
Singh obținînd și cel mai 
mare număr de voturi 
(193 000). D-sa — în vîrstă de 
45 de ani — este o figură 
marcantă a competițiilor in
ternaționale cu arma cu ali
ce. Cu acest sportiv desăvîr- 
șit am avut ocazia să ne în- 
tîlnim la San Sebastian, la 
campionatele lumii de talere 
și skeet. Deosebit de amabil, 
remarcabilul trăgător indian 
a răspuns cu extremă bună
voință întrebărilor noastre.

— In concepția dv., sportul 
reprezintă o preocupare mal 
largă, sau ea se reduce nu
mai la pasiunea pentru ta
lere ?

— Am îndrăgit 
foarte tinăr. De pe 
copil am început 
tirul, apoi tirul cu arcul, am

sportul de 
cind eram 
să practie

am fost căpitanul 
tenis a Colegiului

jucat golf, 
echipei de 
Universității din Neto Delhi 
mi-a plăcut aviația.

300 de tigri, tar tatăl meu 
de asemenea, pasionat vini- 
tor, a colindat toate conține* 
iele in urmărirea leilor, tign-

/ Ay Z) /a?.

Sportul contribuie la unitate in lume. Sportivii sînt cei mai 
buni ambasadori ai țărilor lor

— Este vorba de o tradiție 
familială sau doar de o pre
ferință personală 7

— In familia noastră spor 
tul a avut și are multi prl» 
teni. Bunicul meu a fost un 
vinător vestit. El a împușca!

Trimisul nostru special la Praga, AURELIAN BREBEANU, transmite

PARTICIPARE VALOROASA
LA DINAMOVIADA DE VOLEI

lor, elefanților, rinocerilor st 
a altor sălbăticiuni. Fiica 
mea, Daughbi Ratyashree, 
participă aici la mondiale, iar 
eu practic mai multe spor
turi, mai puțin vinătoarea. 
N-am răpus decit vreo patru 
tigri. Nu mă atrag asemenea 
trofee, sint și vegetarian, așa 
că este explicabilă abținerea 
mea de la aceste peregrinări 
cinegetice. De aceea am și 
îndrăgit atit de mult talerele.

— Se pare că farfuriile 
zburătoare v-au oferit și mul
te satisfacții.

— Da, este adevărat. Cel 
mai bun rezultat l-am obți
nut în 1962 la campionatele

mondiale de la Cairo. M-am 
clasat al doilea, 
de puncte — 295 
menko (U.R.S.S.), 
baraj extrem de 
tmi aduc aminte 
tot timpul competiției, care 
a durat trei zile, am avut un 
taler avans, dar spre sfirșit 
mi s-a defectat pușca. In ba
rajul care a ținut două zile 
s-a tras la 100 de talere. Du
pă prima zi, la 75 talere, am
bii ne aflam la egalitate, fie
care reușind să spargem cite 
74 t. In cea de a doua zi, 
Zimenko a doborît 24. iar eu 
numai 22. A fost o frumoa
să întrecere sportivă de care 
îmi voi reaminti întotdeauna, 
chiar dacă am ratat titlul su
prem în condiții dramatice.

— Și de atunci ?
— Un rezultat bun am în

registrat anul trecut la Jocu
rile Olimpice din Mexic: lo
cul 10, cu 194 t, la egalitate 
cu locul 8 și la două puncte 
diferență de medaliatul cu 
argint, americanul Tomas 
Garrigus.

— Cînd ați cunoscut pri
mul sportiv român și în ce 
împrejurare ?

— In I960, la Roma, pe 
campionul olimpic Ion Dumi
trescu. Apoi, șase ani mai 
tirziu, la campionatele mon
diale de la Wiesbaden, am a- 
vut plăcerea să cunosc un 
alt distins țintaș al dv, pe 
Gheorghe Sencovici. Am auzit 
că România este o țară foar
te frumoasă, cu oameni har
nici și prietenoși. De 
trăgătorii români pe 
i-am cunoscut s-au 
foarte comunicativi și 
piați, iar oa sportivi 
bucură de multă apreciere. 
La nti prietg.-da este cel mai 
mult prețuită, ca un senti
ment Intr-aieaăr nobil.

la egalitate 
t — cu Zi- 
după un 

palpitant, 
eă aproape

altfel, 
care 

arătat 
apro- 
ei se

Constantin COMARNISCHI

Turneul internațional 
scrimă de la Budapesta 
continuat cu probele de 
retă femei (individual) și 
bie echipe.

Manifestind o formă exce
lentă, maestra emerită a spor
tului Olga Orban-Szabo a 
terminat neînvinsă turneul 
final: 5 victorii. Pe locul doi 
s-a clasat Koroleva (U.R.S.S.) 
cu 4 victorii, iar pe locul 3 
Kirkova (U.R.S.S.), medalia
tă cu bronz la ultima ediție 
a mondialelor din Cuba. Ea a 
obținut 3 victorii.

In continuare, clasamentul 
final arată astfel 4. Kopîtki- 
na (U.R.S.S.) 2 victorii, 5. 
Lyzonzik (Polonia) 2 victo
rii, 6. Rzymowska (Polonia) 
1 victorie.

Celelalte , reprezentante ale 
țării noastre au ajuns pînă în 
semifinale.

★
La sabie, cum era și de 

așteptat, primul loc a revenit 
formației Uniunii Sovietice, 
campioană mondială. Sabrerii 
țării noastre au ocupat locul 
patru.

■ ................ . .

MOSCOVA, 1 (Agerpres).— 
Echipa de tenis 
Cehoslovaciei a 
Moscova într-un 
cal selecționata 
a U.R.S.S. Sportivii ceho
slovaci au terminat învingă
tori cu scorul de 5—2. 
nerii jucători sovietici 
dat o replică curajoasă 
loroșilor lor parteneri, 
tre ei remareîndu-se 
Hiarms, care l-a învins 
2—0 (21—13, 21—12) pe cu
noscutul campion cehoslovac 
Vlado Miko.

de masă a 
întilnit la 
nîeci ami
de tineret

Ti- 
au 

Vh-; 
din»
Ian 
cu

>

OFENSIVA INTERNAȚIONALA 
Împotriva huliganismului

BUENOS AIRES, 1 (Ager
pres). — Tribunalul din Bu
enos Aires a respins recursul 
privind eliberarea celor trei 
fotbaliști de la echipa „Es- 
tudiantes" la Plata, arestați 
în urma tulburărilor provo
cate de aceștia în timpul me
ciului retur cu echipa italia
nă A. C. Milan, din cadrul 
Cupei intercontinentale. Este 
vorba, după cum s-a mai a- 
nunțat, de jucătorii Alberto 
Jose Poletti, Ramon Aguirre 
Suarez și Eduardo Lujan

TURNEUL DE SCRIMA
DE LA ISTANBUL

ISTANBUL, 1 (Agerpres).— 
Au continuat întrecerile con
cursului internațional de scri
mă de la Istanbul. Proba de 
sabie a fost cîștigat de spor
tivul german Paul Wischeidt 
cu 4 victorii, urmat de Had- 
gisarandos (Grecia) cu 2 vic
torii și turcul Misirii cu zero 
victorii.

Manera, aflați în prezent în- 
tr-o celulă a închisorii „Vil
la Devoto" din capitala argen- 
tiniană. Atitudinea nesportivă 
a acestor fotbaliști a fost 
condamnată public de însuși 
președintele Juan Carlos On- 
gania, iar Asociația argenti- 
niană de fotbal a fost nevoită 
să ia măsuri drastice împo
triva lor: Alberto Poletti a 
fost suspendat pe viață, iar 
ceilalți doi suspendați pentru 
30 și respectiv 20 de partide 
oficiale. In plus, acestora din 
urmă li s-a ridicat dreptul 
de a juca în partide interna
ționale pe timp de 5 și res
pectiv 3 ani.

Avocatul apărării, dr. Ival

Rocca, a cerut eliberarea ce
lor trei fotbaliști, susținind 
că reținerea lor în închisoare 
pe o perioadă de 30 de zile 
ar constitui o violare a liber
tății muncii și o încălcare a 
drepturilor constituționale.

★
GLASGOW, 1 (Agerpres). 

Federația internațională de fot
bal — F.I.F.A. a comunicat 
că jucătorul scoțian Tommy 
Gemmell, care a fost eliminat 
de pe teren în cursul meciu
lui cu echipa R. F. a Germa
niei, nu va mai avea dreptul 
să participe Ia trei întilniri 
internaționale.

Ziarele pragheze și afișele, 
pe care le poți înlilni pretu
tindeni pe străzile „orașului 
de aur“, vestesc apropiatele 
confruntări din cadrul Dina
moviadei, una dintre cele mai 
puternice competiții de volei 
rezervată echipelor de club.

La feminin actuala ediție 
înregistrează un record de par
ticipare — 7 echipe (Dinamo 
Moscova, Amnoka — R.P.D. 
Coreeană, Dynamo Berlin, 
Combinata Spartak - Levski 
Sofia, Dozsa Budapesta. Di
namo București și Ruda Hvez
da Fraga). Cărțile de vizită 
ale tuturor participantelor con
țin elemente ce conferă pres
tigiu posesoarelor și îndeamnă 
la o analiză atentă a proble
melor ce le ridică fiecare par
tidă, deoarece antrenorii au 
obligația de a prevedea totul, 
în amănunt, pentru că pier
derea unui singur set va cîn- 
tări greu în balanță. Voleiba
listele sovietice, cîștigătoarele 
ultimei ediții a Cupei cam
pionilor europeni, au deplasat 
Ia Praga formația standard, 
mai puțin cunoscuta jucătoare 
Buldakova. Ele vor face tot 
posibilul ca, pe lingă prețio
sul trofeu cucerit în C.C.E., 
în dauna rapidistelor bucureș- 
tence, să-1 obțină și pe cel al 
Dinamoviadei. Cel mai temut 
team îl constituie — fără în
doială — cel coreean. Sporti
vele de la Amnoka, care al
cătuiesc — de fapt — repre
zentativa țării, sînt aureolate 
de recentele succese la turne
ul de la Varna, unde au în
vins, printre altele, echipele 
reprezentative ale Uniunii So
vietice și Japoniei. Jocul în 
viteză, mobilitate deosebită, 
varietate în acțiunile de atac, 
iată ce caracterizează pe com
ponentele acestei formații Dy
namo Berlin, ca, de altfel, și 
Combinata Spartak-Levski 
Sofia, are în componență mul
te jucătoare cu îndelungată 
experiență de concurs. Echipa 
gazdă pare singura partici
pantă care nu se prezintă cu 
nume sonore și cu succese 
Importante în acest sezon. 
Dar aceasta nu este, totuși, 
un criteriu de apreciere a 
comportării sale în competiție. 
Cîteva cuvinte despre Dinamo 
București. Sportivele noastre 
au manifestat, Ia antrenamen
tele efectuate pînă acum, o 
formă bună, confirmată și de 
jocurile susținute în campio
nat. Cîștigătoarele de anul tre
cut sînt animate de dorința 
de a se comporta cit mai 
bine, pentru a-și onora așa 
cum se cuvine cartea de vi
zită.

In întrecerea masculină s-au 
înscris cinci echipe (Dinamo 
București, Dozsa Budapesta, 
Dinamo Berlin, Combinata

Spartak-Levski Sofia, Ruda 
Hvezda Praga). Deși de la 
startul Dinamoviadei din a- 
cest an lipsesc voleibaliștii 
moscoviți, partidele se anun
ță deosebit de disputate ți 
de echilibrate. Dinamoviștii 
bucureșteni, care Ia ediția tre
cută nu au permis adversa
rilor să cîștige nici un set, 
vor avea de înfruntat solida 
garnitură berlineză, ce cuprin
de în sextetul de bază nu 
mai puțin de trei voleibaliști 
din prima reprezentativă a 
țării, în frunte cu atacantul 
Webner, unul dintre cei mai 
apreciați jucători la Cupa 
mondială, pe voleibaliștii clu
bului gazdă, aflați pe locul 
al doilea în campionat. Pu
ternice formații vor fi alini
ate și de celelalte cluburi par
ticipante. Avînd în vedere va
loarea unanim recunoscută a 
voleibaliștilor români, sperăm 
că aceștia vor face totul pen
tru a obține un rezultat pe 
măsura posibilităților.

Se crede — și pe bună drep
tate — că jocurile, de care ne 
mai desparte doar o zi, vor 
oferi spectacole voleibalistice 
de cea mai bună calitate. Pină 
atunci se pun la punct ulti
mele amănunte, se desfășoară 
obișnuitele antrenamente di
naintea marilor confruntări șl 
se așteaptă — cu emoție — 
rezultatele tragerilor la sorți.

ZIG - ZAG FOTBALISTIC
PE JOS SPRE MEXIC...

e- 
al 
de

Trei iubitori ai fotbalului 
din Uruguay au anunțat că 
vor străbate pe jos 11 000 ki
lometri pînă la Ciudad de 
Mexico pentru a susține 
chipa lor în turneul final 
campionatului mondial
fotbal ce se va desfășura în 
1970 în capitala mexicană. 
Hector Perez Garcia, în 
vîrstă de 30 de ani, Luis Al
berto Gonzales — 31 de ani 
— și Ruben Duran — 36 de 
ani — vor părăsi Montevi
deo la 9 noiembrie și speră 
să acopere zilnic între 48 și 
50 km, urmînd să sosească 
la Ciudad de Mexico cu cî- 
teva zile înaintea deschiderii 
turneului. Pentru a avea 
timp să se odihnească 1

„SI CU AUTOMOBILELE

Federația de fotbal a An
gliei a anunțat că va patro
na trei automobile ale fir-

mei „Leyland" participante 
la „Raliul Cupei Mondiale" 
care va lua startul de pe 
stadionul londonez Wembley 
la 18 aprilie anul viitor, și 
se va încheia pe stadionul 
Aztec din Ciudad de Mexico

* j ZSf <,

bordul unui automobil „Hill
man Hunter" a fost câștigă
torul maratonului automobi
listic „Londra — Sydney" cu 
un traseu lung de 16 000 km 
desfășurat anul trecut, iar 
Hopkirk a sosit al doilea în
tr-un „British Leyland 1800". 

în schimbul acestui patro
naj — după cum a anunțat 
lordul Stokes, președintele 
firmei ,,Leyland" — compa
nia va pune un aparat de 
aer condiționat la dispoziția 
echipei engleee în timpul șe
derii acesteia la Ciudad de 
Mexico.

CUM CÎNTĂ TAGLIAVINI!

Apărare supranumerică...
(din „Kepes-Sport")

la 27 mai. Automobilele de 
tipul „Triumph" vor fi con
duse de Andrew Cowan, 
Brian Clecuth și Paddy Hop
kirk în cursa cu o distanță 
de 24 000 km care va stră
bate 25 de țări. Cowan, la

MIMOUN CONTINUA!
Cu citeva zile în urmă, o telegramă a agenției „France 

Prcsse" ne anunța că fostul campion olimpic de maraton, ce
lebrul atlet francez Alain Mimoun, în vîrstă de 48 de ani. și-a 
mai înscris o victorie în palmares, cîștigînd Ia Paris „Crite
riul veteranilor". Mimoun a parcurs cei 20 km ai cursei in 
lh08:02. Mimoun continuă... Despre acest remarcabil atlet, 
aproape semicentenar, sînt relatate amănunte inedite în rin- 
durile de mai jos.

LITTLE L-A ÎNVINS 
PE BOSSI

Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit la Palazzo dello Sport'’ 
din Roma gala internațională de 
box în care ,-,capul de afiș" a fost 
deținut de meciul Freddie Little 
(S.U.A.), campion mondial la cat. 
mijlocie mică, și campionul euro
pean Carmelo Bossi (Italia). Little 
a obținut victoria în rundul trei, 
deoarece Bossi, cu o arcadă des
chisă, a fost oprit de medic să 
continue lupta.

Schiprowski (accidentat) se reprofilează!
Săritorul cu prăjina Klaus 

Schiprowski (R. F. a Ger
maniei), clasat pe locul doi la 
J.O. de la Ciudad de Mexico, 
a suferit un accident în 
timpul unui concurs. El are 
mîna dreaptă fracturată, iar 
medicii au declarat că este 
problematic ca în viitor să 
mai poată obține performan
țe de valoare în proba sa fa-

vorită. E probabil ca el să se 
restabilească în primăvara 
anului 1970, dar Schi
prowski le-a declarat ziariș
tilor că nu va mai participa 
la săritura cu prăjina, ci în 
proba de 110 m garduri. El 
a cîștigat, ca junior, titlul de 
campion al R. F. a Germa
niei la 110 m garduri-

Acel maraton victorios de la 
Jocurile Olimpice din Melbourne, 
punctul culminant al unei ca
riere unice în lume, este „de
gustat" după 12 ani de Alain Mi- 
moun cu aceeași plăcere. El ii 
retrăiește cu aceeași intensitate. 
Fostul ciclist, înainte de a deveni 
atlet, din satul algerian Le Te- 
lagh (Oran) unde s-a născut la 
1 ianuarie 1921, Mimoun-O- 
Kacha, își amintește deseori de 
cursa vieții sale.

— Cel mai dîrz a fost Kelly, a- 
mericanul care gemea alături de 
mine, cu picioarele singerinde. 
apoi iugoslavul Mihalic, cel mal 
dur la greutăți, finlandezul Kar- 
vonen și un japonez curios, de 
statură mică, al cărui nume l-am 
uitat. La kilometrul 18, prietenul 
meu Zatopek se prăbușise... Cite- 
va ore înaintea startului aflasem 
despre nașterea fiicei mele, Pas- 
cal-Olympe (denumită astfel în 
onoarea acestei medalii de aur). 
Cind am ajuns pe punctul să fiu 
„asfixiat”, amintirea ei m-a sal
vat. Mi-am spus, pentru ca să-mi 
dau curaj, că a fost răpită de 
gangsteri și că trebuia să vin în 
ajutorul ei cu orice preț. Forțele 
ml-au revenit ca prin minune !

Campionul olimpic de la Mel
bourne parcă nu s-a schimbat de 
Ioc de la maratonul istoric din 
decembrie 1956. In afara firelor 
argintii din părul său și a cîtorva 
riduri slabe în jurul ochilor. Dar 
privirea U este vioaie, gestul pre
cis, mînia promptă ca și surisul 
care urmează imediat. Mimoun 
nu a încetat să concureze. El își 
menține greutatea ca în timpul 
maratonului de la Melbourne : 
57 kg.

Și totuși, era să nu mai alerge 
niciodată... Rănit de o schijă de 
mină la pici în cursul luptelor 
de la Monte-Cassino, în Italia, în 
timpul ultimului război mondial^ 
el și-a stupefiat medicul care-i 
cerea să mal rămînă două luni 
în pat.

— Este Imposibil doctore. Tre
buie să alerg din nod.

— Fiți Înțelegător, dacă vreți să 
mai alergați vreodată, a sunat 
răspunsul.

Trei zile mal tirziu patul era 
gol. Medicul a întrebat de Mi
moun. Un infirmier a murmurat :

— Este pe stadion. A plecat să 
se antreneze.

Acest episod este un alt subiect 
de mîndrie pentru Mimoun. care 
l-a lăsat pe medici fără glas.

— Știi, spune el, sint un atlet 
cu totul nou. După 29 de ani de 
competiții și antrenamente, în 
cursul cărora am parcurs o dis
tanță care întrece de trei ori în
conjurul Pămîntului (130 000 km !) 
pulsul meu este de 33—12 bătăi 
pe minut și îmi revin imediat 
după o cursă, la fel ca în urmă 
cu 20 de ani. Acum am aproape 
48 de ani 1 Și Mimoun aleargă în 
continuare : 20—25 km de antre
nament cotidian, în două reprize.

— Ce vreți, declară atletul, cursa 
este drogul meu. Dopajul meu. 
Dacă aș înceta să alerg, cred că 
aș înebuni.

Sculat la ora 6 dimineața, Mi
moun muncește, se antrenează, dă 
sfaturi tinerilor alergători, mănin- 
că cu poftă, dar nu doarme, de 
mulți ani, mai mult de 4—5 ore 
pe noapte. în fiecare dimineață, 
cind locuia la Champigny. putea 
fi văzut alergind în pădurea Vin
cennes sau la Ormesson cu Wa- 
doux, Vervoort. sau Le Fiole, 
atleți în plină forță, dar care nu 
reușeau să-l depășească. Ne a- 
mintim, în urmă cu citeva luni, 
de bucuria lui cind, după o cursă 
de antrenament la Mimizan, a 
revenit proaspăt după 30 km în 
pădure, trăgînd după el, tineri 
alergători literalmente extenuați. 
Putea să le fie părinte...

La 46 de ani, Alain cucerea încă 
un titlu național, în proba de 
maraton. Imperturbabil, M.moun 
continuă să-și îmbogățească pal
maresul său, deja prestigios, care 
constituie, probabil un record 
mondial : campion olimpic, 3 me
dalii olimpice de argint, campion 
european de 48 de ori campion sau 
recordman al Franței, de 4 ori 
învingător în Crosul națiunilor și 
de 88 de ori. international.

Aflat aproape de 50 de ani, 
acest om nu se gîndește decit să 
continue. El ..:une deseori : „Un 
om trebuie întotdeauna să între
prindă ceva, altfel este sfirșit".

(după „France-Solr").

Directorul Operei din To
rino nu prea se interesa, 
pînă de curînd, de lumea 
fotbalului. Și totuși, în ulti
mul timp, el a ajuns unul 
din fervenții „tifosi" ai echi
pei F. C. Torino. Motivul ? 
Foarte simplu: celebrul te
nor Ferruccio Tagliavini este 
pasionat suporter al echipei 
sus-numite. Cind Torino su
feră vreo înfrângere în cam
pionat, Tagliavini cintă exe
crabil, în schimb cind echi
pa favorită învinge, el este 
iarăși în mare voce. Iar spec
tatorii operei au aflat și ei 
de acest mic amănunt și so
licită biletele în consecință...

UN „SPECTACOL 
TERIBIL'

Un mare număr de spec
tatori suedezi au început să 
celebreze calificarea repre
zentativei Suediei pentru 
turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal încă 
în timpul desfășurării meciu
lui decisiv împotriva Franței, 
într-adevăr, timp de două 
zile după încheierea partidei, 
echipele de salubritate ad 
fost ocupate cu strângerea

Tiparul I.P.„Infar<na|ia", sta. Brezalaou tu. 23—15, București

fINALA OKKtR-flOCHE
GASABLANCA,1 (Agerpres). 

In finala turneului interna
țional de tenis de la Casa
blanca se vor întîlni olande
zul Tom Okker 
nul Tony Roche, in semifina-

și australia- 
In semifina-

IA CASABLANCA
le, Roche l-a eliminat cu 
4—6, 6—2, 6—3 pe Riessen 
(S.U.A.), iar Okker a dispus 
cu 6—2, 3—6, 6—3 de Pierre 
Barthâs (Franța).

Stadionul din Liege, a fost, 
acum citeva zile, gazda unui 
meci de fotbal neobișnuit. Se 
tntllneau două formații de 
•„vedete" (ale scenei, ecranu
lui, dar șl foste glorii spor
tive) reprezentind Belgia, și 
Franța. Iată-l pe cunoscutul 
clntâreț belgian Adamo — in 
tricou de culoare închisă — 
ieșind de pe teren în compa
nia vedetelor franceze F. Mas- 
sinl, P. Baroul: și Cl. Bras
seur.

steaua a Învins echipa L
DE BOX HERTHA (Berlinul
Occidental) CU 6-5

cîtorva mii de sticle goale 
lăsate în tribune. „A fost un 
spectacol dezolant să vezi 
cum arăta stadionul la o zi 
după meci" — a declarat un 
reprezentant al federației 
suedeze de fotbal.

SURPRIZĂ LÂ ÂBERAVON
Semifinalele turneului in

ternațional de tenis de la 
Aberavon (Țara Galilor), con- 
tînd pentru „Cupa Dewar", au 
fost marcate de surprize. La 
masculin, Hoad (Australia) a 
reușit să-l învingă cu 6—4, 
14—12 pe Cox (Anglia), iar 
Hewitt (Republica Sud-Afri- 
cană) a cîștigat cu 9—7. 7—5 
în fața lui El Shafei (R.A.U-). 
In proba feminină Julie Held- 
man (S.U.A.) a cîștigat sur
prinzător cu 3—6, 6—3, 6—4 
în fața cunoscutei campioane 
engleze Ann Jones. Heldman 
va juca în finală în compania 
sportivei Virginia Wade (An
glia), care a eliminat-o cp 
6—3, 7—5 pe Anette Du Plooy 
(Republica Sud-Africană).

„Internaționalele" de tenis de
ale Ungariei

Au început campionatele 
internaționale de tenis de 
masă ale Ungariei care au 
loc la Budapesta. In proba 
masculină de simplu, france
zul Secretin a realizat o sur
prinzătoare victorie, eliminîn- 
du-1 cu 3—1 pe maghiarul 
Pigniczky. Temes (Ungaria) a 
cîștigat cu 3—1 meciul cu 
Neale (Anglia), iar Anders
son (Suedia) l-a învins cu 3—2 
pe Giurgiucă (România). In 
turul următor, Andersson a

Intr-unui '’.intre derbyurile 
campionatului unional de fot
bal, Spartak Moscova a în
vins în deplasare cu 1—0 pe 
Dinamo Kiev. Alte rezultate: 
Ț.S.K.A. Moscova — Torpedo 
Moscova 0—1 ; Dinamo Tbi
lisi •— Zaria Lugansk 2—0 ; 
Cernomoreț Odesa — ,'ahtior 
Donețk 2—0 ț Torpedo Ku
taisi — S.K.A. Rostov pe Don 
3—3 | Zenit Leningrad — 
Neftianik Baku 1—0. în clasa
ment conduce Spartak Mos
cova cu 40 p. (din 24 de me
ciuri), urmată de Dinamo 
Kiev — 35 p. (din 22 meciuri), 
Dinamo Tbilisi — 31 p. (din 
23 meciuri) etc.

masă

pierdut cu 1—3 la 
(R. F. a Germaniei), 
de simplu feminin,
(R. F. a Germaniei) a dispus 
cu 3—2 de Crișan (România). 
Karlikova (Cehoslovacia) a 
cîștigat cu 3—1 în fața en
glezoaicei Wright. In semifi
nalele probei de dublu fe
minin, Geisler și Hovestadt 
(R. D. Germană) au întrecut 
cu 3—2, pe Mihalca, Crișan 
(România).

Scholler 
în proba 

Simon

TELEXTELEX
La Sabadell s-a disputat în- 

tilnirea internațională de fot
bal dintre echipele de tineret 
(jucători sub 23 ani) ale 
Spaniei și Italiei. Fotbaliștii 
spanioli au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 
punctele marcate 
și Clements.

(1—0) prin 
de Arieta

La Varșovia 
doua întîlnire 
gheață dintre 
Poloniei și R. 
Hocheiștii oaspeți au obținut 
victoria eu scorul de 6—4.

a 
d©

avut loc a 
hochei pe 

selecționatele 
D. Germane.

BERLINUL OCCIDENTAL, 1 
(prin telefon). Intilnirea din
tre boxerii cluburilor Steaua 
București și Hertha a fost aș
teptată cu un interes deose
bit aici, in Berlinul Occidental. 
Gazdele, care au pierdut la 
un scor sever (1—9) partida 
susținută în vară la București 
s-au pregătit asiduu pentru 
tevanșă.

Cel mai frumos meci l-a 
oferit semimijlociul Al. Popa, 
în compania lui Grabmeier. 
Popa începe foarte prudent, 
dar își dă repede seama că 
e mai rapid decit adversarul 
său și plasează cu mare pre
cizie și prin surprindere lo
vituri la față și la corp. Com
plet dezorientat de această tac
tică, Grabmeier pornește la 
atac, dar nu întîlnește pe ni
meni în față deoarece Popa 
se deplasează excelent. în run
dul 3, stelistul își menajează 
adversarul, gest apreciat in 
mod deosebit de public, care 
aplaudă generos. La categoria 
ușoară, A. Isai a întilnit un 
adversar ambițios — Schutz- 
mann — și foarte puternic. 
Hotărit să cîștige, pugilistul 
de la Hertha a atacat chiar 
din primul minut, reușind să 
plaseze citeva lovituri puter
nice. Isai îl contrează însă 
precis, în rundul 1 și 3 berli- 
nezul este numărat și termină 
meciul în mare dificultate. în
vingător la puncte Isai.

Primit cu multă simpatic* 
de public, N. Gîju a boxat 
îndeosebi pentru admiratorii 
săi din tribună. Cu un spec
taculos joc de picioare, fostul 
campion european a dansat in 
jurul lui Henatsch, cîștigînd 
la puncte. O frumoasă victo
rie a obținut și Năstac în fața 
lui Klemke. In rundul 2. in 
plin atac al lui Klemke, Năs
tac îl croșetează din retragere, 
la bărbie, punîndu-1 k.o. CE
LELALTE REZULTATE: Ya- 
digar b k.o. 2 Lumezeanu ; 
Anderco b.k.o. 1 Knaap : Paw- 
lik b.p. Buzuliuc (decizie ero
nată) ; Sadei b.p. Melinte ; 
M. Florea b.p. Braun ; Simme
ring b.p. Chivăr ; Larmann 
b. ab. 2 Stoianovici. Scor fi
nal : 6—5 pentru Steaua.

Petre HENȚ

Pe hipodromul de la St. 
Cloud s-a disputat clasica a- 
lergare de galop dotată cu 
„Marele premiu Gallahad". 
Victoria i-a revenit calului 
Stoned (jocheu Keith). El a 
terminat învingător cu o lun
gime și jumătate în fața lui 
„Eaux Vives*. învingătorul 
a parcurs 2500 m în 2:49,7.

Selecționata de box a Ita
liei a întîlnit la Copenhaga 
reprezentativa Danemarcei. 
Pugiliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 8—3. La 
cat. semigrea Facchinetti (Ita
lia) a dispus la puncte de da
nezul Jensen. Greul italian 
Zanola l-a învins prin K.O. 
în rundul 2 pe Nielsen.
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