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m ajuns, în sfîrșit, și la ziua tn , 
care reprezentativa noastrâ 1 
naționala de fotbal va susține ■ 
partida decisivă pentru caii-. 
ficarea tn turneul final al 
campionatului mondial de fot- *

I

• La Snagov calm, încredere și discuții tactice • Galeria, al 12-lea NEAGU RĂDULESCU prezinți cele 2 echipe înaintea
I.

jucător român! • La bursa aprecierilor, optimismul este, totuși, marelui examen...

dominant • Pentru orice eventualitate, „ore suplimentare" cu portarii
Stingă : Koudas, Gaitatzis, Haitas, Ikonomopoulos, Kamaras, 

Botinos, Siderts, Statopoulos. Spiridon, Pa pa ioc nou, Domazos ți 
antrenorul Petropoulos. Dreapta : Angelo Niculescu. Dumitrache, 
Luce seu, Dobrin. Dembrotschi, Nunuteiller, Dinu, Deleanu, Dan, 
Sătmăreanu, Hiimăgeanu și Răducanu.

I
I
I

Mexic. j
Desigur, cineva core a urmărit con

secvent comentariile noastre In preajma • 
celorlalte întîlniri din preliminarii ale 
naționalei române va putea obiecta că 
se face un obuz din acest calificativ de 
decisiv. Adevărul este că fiecare dintre 
cele cinci partide disputate pînă acum 
a fost decisivă, în felul ei. Fără victoria 
de la Lausanne și fără aceea din me- ■ 
ciul cu Portugalia, de la 12 octombrie, j 
un eventual succes tn confruntarea de 
astăzi, cu reprezentativa Greciei, ar fi < 
fost lipsit de valoare. Dar tot atît de 1

I

este încă incertformației oaspe • Botinos

ARGUMENTE 
PRO-CALIFICARE

numărătoa- 
de care seLa cît a ajuns 

rea inversă 
vorbea ieri in ziarul nos

tru? Și ce socotim acum? Orele, 
minutele ? Sau tic-tac-ul ini
mii, care devine tot mai ac
celerat, pe măsură ce acele 
ceasornicelor se apropie de 
ora 14 ? Greu de spus... în 
fond, fiecare își fixează pen
tru azi etaloanele 
care a nervilor în 
temperament, de 
sufletească și, în
de cunoștințele fotbalistice. 
Pentru că, orice s-ar spune, 
aceste ultime ore sau minute 
ie consumă în discutarea șan
selor, în elaborarea pro
nosticurilor, toate copios îm
bibate de personalitatea ce
lor (milioane, poate) ce a- 
bordează subiectul.

de încer- 
funcție de 

structură 
mod cert,

De pildă, un amator 
fotbal lucid, dar optimist, 
nu va uita în pledoaria sa 
să amintească două argu
mente majore, incontestabile 
în orice altă discuție, cu ex
cepția ur.eia legată de lumea 
balonului rotund, ale cărui 
„șotii- r.e urcă si ne coboară 
rapid pe traseul ..Paraâis- 
Infern". Iată cele două ar
gumente : a) fotbaliștii greci 
au învins pe teren propriu 
in preliminariile C. M. toate 
echipele din grupă cu o sin
gură excepție: reprezenta
tiva României; b) mai mult, 
in palmaresul intilnirilor din
tre selecționatele de fotbal 
ale României și Greciei oas
peții nu au înscris la activul 
lor nici o victorie asupra ju
cătorilor români. Sînt, de fapt, 
două argumente de natură lu- 
cid-optițnistă, care se conto-

pese într-unul singur ce 
putea fi formulat astfel : 
aproape două decenii de cînd 
se întilnesc aceste două se
lecționate cele mai bune re
zultate ale fotbaliștilor greci 
au fost cele de egalitate, 
adică exact ce ii este sufi
cient — în ultimă instanță — 
reprezentativei noastre pentru 
a avea calificarea asigurată. 
Firește că. hotăriți să eluci
dăm. măcar în mare, pro
blema argumentelor pro ți 
contra, nu vom uita să spu
nem că posibilitatea unei 

victorii pentru oaspeții noștri 
de azi s-a conturat, mai preg
nant ca oricind. tot intr-o 
zi de 16. dar a lunii aprilie 
din acest an, la Atena. A- 
tunci, sincer vorbind, era 
greu de presupus că ambi
țiile tricolorilor nu se vor 
topi la incandescența elanu
lui de afirmare și, implicit, 
de promovare a fotbalului 
elen. Dar aliajul (ambiție -r

tehnică + capacitate fizica + 
simț tactic) teamului nostru 
a rezistat admirabil culegir.d 
atunci punctul ce-i conferă 
azi șefia grupei și care-i am
plifică șansele de a purta 
mult invidiatul sombrero me
xican.

CARE SÎNT SANSELE 
OASPEȚILOR ?

Răducanu
Sătmăreanu Hălmăgeanu Dan Cot Deleanu 

Dinu Nunweiller VI
Dembrovschi Dobrin Dumitrache Lucescu I

Ikonomopoulos încearcă printr-un plonjon spectaculos gazonul de pe „23 August 
Foto -. T. MA6ARSCHI

IN „TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL
ECHIPELE FAVORITE SE IMPUN

CLUJ, 15 (prin telefon). Sîm- 
bătă după-amiază a început în 
sala Sporturilor din localitate 
cea de a X-a ediție, jubiliară, 
a competiției internaționale de 
handbal feminin, „Trofeul 
Carpați". Peste 1500 de spec
tatori au asistat la jocurile 
programate în cele două 
grupe : (România, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, Polonia — gru
pa I ; Republica Democrată 
Germană, Uniunea Sovietică, 
Ungaria, România tineret — 
grupa a II-a) în primul tur 
al întrecerii. !

UNIUNEA SOVIETICA— 
ROMÂNIA TINERET 21—14 
(10—8). Tinerele jucătoare din 
formația României au abordat 
cu curaj, cu mult aplomb, în- 
tîlnirea cu reprezentativa U- 
niunii Sovietice. Ele și-au ți
nut în șah experimentatele 
adversare (min. 35 ; 12—13) ■ 
au punctat prin șuturi puter
nice și au realizat combinații 
subtile, rapide contraatacuri

și pătrunderi îndrăznețe care 
lasă să se întrevadă perspec
tive frumoase team-ului pre
gătit de prof. Eugen Barta. 
In finalul partidei echipa so
vietică — care a avut în Tur- 
cina, Șabanova și Bobrova — 
cele mai bune jucătoare — 
s-a distanțat, cîștigînd la o 
diferență de 7 puncte. Au în
scris : Bobrova (6), Turcina 
(4), Kan “ ~
șuba (3), 
sova (2) 
Uniunea 
rath (6),
Vasile, Serediuc, Agoroaie, 
Asevoaie și Munteanu pentru 
România tineret. Au arbitrat 
Walter Koca și Erwin Brun- 
bauer (Austria).

IUGOSLAVIA — POLONIA 
16—9 (7—5). Joc plin de ire
gularități. Echipa Iugoslaviei,

H. NAUM 
P. RADVANI

Fan-San (3), Mar- 
Șabanova (2), V!a- 

și Baranova pentru 
Sovietică; Metzen- 
Popescu (2), Popa, 

Serediuc,

(Continuare in pag. a 4-a)

Dacă nici atunci nu ne-a 
încercat amărăciunea înfrân
gerii. să ne pindească, care, 
tocmai acum acest moment 
dureros ? Cazegonc, nu— 
ar răspunde prompt omul lu
cid și optimist Există însă 
și amatori de fotbal la fel 
de lucizi, dar ntai puțin op
timiști Ei nu exclud total 
șansele de victorie ale oaspe
ților. ridicind ci te va obiecții, 
dintre care cea mai ilustra
tivă ni se pare a fi aceasta : 
reprezentativa greacă (cu o 
singură excepție — jocul în 
deplasare cu Elveția) a în
scris in fiecare partidă din 
preliminariile C. M. cel puțin 
2 goluri. Să trecem, deci, la 
activul oaspeților o deosebită 
forță de finalizare, ceea ce 
reprezintă un atu serios în 
jocurile al căror rezultat este 
decisiv. Râmin, însă, în discu
ție alte puncte de sprijin, pe 
care fiecare grup și le apro
pie în funcție de „momentul" 
discuției. Nu trebuie uitat că : 
avantajul terenului (și ah, al 
publicului de a da un veri
tabil examen de atașament și 
corectitudine) este în talerul 
balanței noastre; de aseme
nea. că o comparație a 
zultatelor internaționale 
net favorabilă echipei 
mâne (în palmaresurile
pective se poate lesne observa 
că ultimele patru jocuri ale 
celor două formații au re
zultate identice: două vic
torii, o înfrîngere și un meci 
egal ; dar, în timp ce fotba
liștii români au pierdut în 
fața Franței la Paris și au 
terminat la egalitate cu Iugo
slavia la Belgrad, cei eleni 
au fost învinși și au înche
iat la egalitate două meciuri

Arbitri : J. AD

Botmos 
(Elefterakisj 

Hcilos 
Statopoulos

IR 
,-icnda de

M. Wright — W. Brocks 
Nord)

Papoioanou Sideris Koudas

Spiridon
Ikonomopoulos

Domaies
Kamaras Gaitatzis

GRECIA
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Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 3)

ITALIA-ROMANIA 5-2
LA HALTERE

aștep- 
Italiei

Așa după cum era de 
tat, echipa de haltere a 
a repurtat victoria în meciul 
desfășurat aseară în Capitală 
în compania reprezentativei 
României. Scorul a fost favo
rabil oaspeților cu 5—2 (au 
avut loc întreceri la 7 cate
gorii), iar pe totalul de kilo
grame, avantajul a fost 
de partea formației noastre 
cu 2 700 la 2 562,5. Aceasta se 
datorește faptului că oaspeții 
n-au încheiat întrecerea la 
una din categorii.

Firește, comportarea sporti
vilor români nu a fost la înăl
țime. Mulți dintre membrii e- 
chipei naționale sint sub nive
lul unei pregătiri corespunză
toare ; dar despre acest as
pect ne vom ocupa cu alt 
prilej. Din selecționata Româ
niei a lipsit Z. Fiat, și fără 
îndoială că prezența sa ar fi 
echilibrat scorul.

CAT. 56 kg : Gaetano Tosta 
(Italia) — 300 kg, Marian Gri- 
goraș (România) — 285 kg. A 
doua rezervă a cocoșilor noștri 
nu a putut face mai mult, în 
țața unui adversar mai rutinat

CAT. 60 kg: Pepino Tanti 
(I) — 345 kg, Vasile Bădescu 
(R) — 345 kg. Mai ușor la cîn- 
tarul oficial, italianul obține 
victoria după o dispută în care 
ambii s-au angajat la greutăți 
aproape de limita posibilită
ților lor.

CAT. 67,5 kg : Silvino An
selmo (I) — 385 kg, Vasile Tu
dor (R) — 365 kg. Deși învins 
clar, V. Tudor a arătat o vo
ință remarcabilă.

CAT. 75 kg : F. Balaș (R) — 
410 kg, Salvadore Landani (I) 
385 kg. F. Balaș a obținut la 
total un nou record național și 
a realizat o victorie clară.

CAT. 82,5 kg : Dino Turcato 
(I) — 425 kg, Ștefan Pintilie 
(R) — 422,5 kg. Luptă extrem 
de disputată pînă la ultima în- 
cercare.

CAT. 90 kg : Gh. Teleman 
(R) — 410 kg, Dino Carlo — 
retras după împins (145 kg).

CAT. GREA : Roberto Vez- 
zani (I) 472,5 kg, Gh. Mincu 
(R) 462,5 kg. Luptă echilibra
tă pînă la ultima probă cînd 
italianul s-a detașat.

L OCHSENFELD

Ieri, a sosit în Ca
pitală dl. MIHAI 
ANDREJEVICI, pre
ședintele Comisiei de 
arbitri a F.I.F.A., 
care va urmări par
tida Komânia-Gre- 
cia, din cadrul gru-

pei I 
lor 
mondial de fotbal, 
în calitate de obser
vator al Federației 
Internaționale de Fot
bal Asociație.

a preliminarii- 
Campionatului I

I
I- - - - - - - £

STEAUA - DUBLA 
IN DIVIZIA A

edevărat este că fără două puncte în ' 
partida de azi (sau cel puțin unul din | 
ele), celelalte obținute în meciurile pre- J 
ceaente ar rămîne fără efect, de do
meniul satisfacerii amorului propriu și 
atît. Așadar, astăzi, 
noastră trebuie să meargă la victorie. 
Meciul cu echipa Greciei este cel care 
o poate plasa pe orbita definitivei 
consacrări internaționale.

în ceea ce ne privește, noi consi
derăm că naționalei României nu-i 
poate scăpa victoria. De partea ei se 
oflâ avantajul terenului, acela mai im
portant al valorii și — de ce să nu-l 
luăm în seamă ? — ascendentul 
ral pe care îl conferă palmaresul net 
favorabil al întîlnirilor bilaterale, 
nu uităm că băieții noștri au fost con
duși în meciul de la Atena, poate la 
fel de important ca și cel de azi, de 
două ori și că de fiecare dată ei au 
reușit să egaleze. în fond, același ad
versar va da replica echipei noastre 
și în partida de astăzi și simțul rea
lității nu poate admite să acceptăm 
că acesta a devenit, în cîteva luni, 
mai puternic decît s-a dovedit pe te- ’ 
ren propriu.

Este adevărat că oaspeții își pun 
toate speranțele în linia lor de atac, 
mizînd pe singura posibilitate care le-ar 
aduce calificarea — victoria, dor să 
nu scăpăm din vedere că echipa 
noastră are un compartiment ofensiv 
cel puțin la fel de valoros, cu jucători 
de mare clasă, capabil să înscrie mai 
multe goluri decît oaspeții și o apă- ’ 
rare fermă, care nu s-a lăsat depă
șită nici în partidele de pe terenuri 
străine și cu atît mai puțin în cele de 
la București. .

Așadar, șansele sînt de partea noas
tră și ar fi de neînchipuit ca echipa ’ 
națională să nu ie poată fructifica. » 
Mai ales în condițiile în care ea va 
beneficia, sintem siguri, și de încura-4 
jările permanente ale unui public en- > 
tuziast. Un public pe care îl dorim nu j 
numai conectat la tensiunea jocului, ’ 
sensibil la momentele mai grele prin i 
care ar putea trece tricolorii noștri, | 
ci și exponent al unui spirit de corec
titudine și sportivitate. Susținînd cu | 
înflăcărare, așa cum este de dorit, re-1 
prezentativa țârii, spectatorii trebuie 
sâ a'ea dovadă de respect fată de 
oaspeții noștri, atît cei din teren, cîf | 
și cei din tribune. Nutrim convingerea 
că majoritatea celor ce vor fi pre-1 
zenți la meciul de azi va crea un di-1 
mat favorabil desfășurării în bune con- 
ditiuni o spectacolului sportiv, că se 
va menține în limitele unei comportări | 
civilizate, ferite de acte necugetate, de 
manifestări contrarii spiritului fair-play-1 
ului, care ar putea avea consecințe ne- i 
plăcute și asupra confruntării din teren.

Exprimîndu-ne speranța într-un spri
jin moral deplin, dar și într-o atitu-* 
dine obiectivă și corectă a publicului 
nu putem ignora, desigur, faptul că | 
echipierii naționalei noastre au dato-’ 
ria majoră de a lupta din toate pu-9 
terile pentru un rezultat favorabil. Ei | 
au beneficiat de condiții ootime în‘ 
pregătire și se află în plenitudinea- 
forțelor pentru a depăși un adversar) 
care nu le este cu nimic superior.

Deci, HAI BĂIEȚI I
C. FIRANESCJJ

lui propriu și I 
reprezentativa |

I

mo-

Sâ

DUPĂ 20 DE ANI DINAMO A PIERDUT LA

I

I
I
I
I

care nu s-a lasat depa- 
partidele de pe terenuri

LA LUPTE
..GRECO-ROMANE..."

■

Gh. Berceanu (dreapta) eschivează un atac al adversarului, FI. Răduț. In final Berceanu a 
ciștigat partida la puncte.

Edițiile din acest an ale 
campionatelor diviziei A de 
lupte (greco-romane și libere) 
s-au încheiat aseară, în sala 
Progresul din Capitală, o dată 
cu disputarea întrecerilor ul
timei etape.

Mai întîi am asistat la epi
logul diviziei de lupte libere, • 
epilog ce putea fi consemnat, 
de altfel, fără nici un risc, 
încă de la prima etapă. In
tr-adevăr, echipa clubului 
Steaua, condusă de antrenorii 
Gheorghe Șuteu și Vascul Po- 
povici, a „zburdat" la fiecare 
etapă (atît în tur cit și în 
retur), întrecînd, fără nici 
măcar o singură excepție, toa
te adversarele la scoruri ca-

tegorice. Elocvent, în triunghiu
larul de ieri, garnitura mili
tară a dispus de Dunărea Ga
lați cu 31,5—0,5 iar de A.S.M.T. 
Lugoj cu 29,5—6,5. Astfel, Stea
ua a cucerit cel de al 9-lea 
titlu consecutiv, începînd din 
anul 1961, la lupte libere. Pe 
„traseul" acestei ediții antre
norii Șuteu și Popovici au 
folosit următorul lot de lup
tători, cărora li se cuvin sin
cere felicitări : cat. 48 kg I. 
Vangheliei, cat. 52 kg P. Te- 
otoc, cat. 57 kg N. Cristea și 
D. Tindeche, cat. 62 kg Al. 
Geantă și C. Moldovan, cat. 
68 kg P. Coman, cat. 74 kg I- 
Chirilă și B. Elias, cat. 82 kg 
I. Popescu, cat. 90 kg Gh,

Foto : M. FELIX
Ureian și M. Vodă, cat. 100 kg 
A. Maindt, cat. + 100 Șt. Stîn- 
gu și E. Panait.

Un remarcabil și surprinză
tor succes a înregistrat for
mația din Giulești, Rapid, 
care a detronat pe Steagul 
roșu Brașov, clasată de mulți 
ani pe locul II, trecînd-o pe 
treapta a 3-a a podiumului. 
Succesul echipei giuleștene (an
trenor Vasile Pătrașcu) ne-a 
surprins intr-adevăr fiindcă a 
fost obținut la puțin timp de

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)
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Valeriu GORUNESCU

STEAUA ROTUNDA A FOTBALISTULUI

RUGBYST AM FOST...
Rugbyst am fost și din «placaj*, adese, 
Pămîntul m-a respins ca pe-un resort 
Și-abia acuma-ncepe să m-apese 
Adevărata moarte :

gata, Sport I

Nici cirbul tău cu .halali I* pe urmă 
Pericolul nu-l îifnte sub cSItii — 
Pe cînd ogarii tăi, gonind, l-adulmă, 
Ca purtătorul minaei 

șvungul lui I

Să vorbim cu multă cucernicie 
despre marile stadioane, 
despre fotbal, 
despre jocul nevinovat, 
miraculos
și tandru al unei stele de gumă 
ce caută o plasă 
nouăzeci de minute.
De ce n-avem in fiecare piață 
o statuie a jucătorilor de fotbal — 
acești Adoniși care pledează 
pentru bărbăție într-un chip 
atît de puțin odios ?
Unde e monumentul meSiahiculiii 

binefăcător 
oare a spălat arenele de sfnge, 
arunci nd pe gazonul festiv 
magia unei mingi nestatornice ?
Nici sfintui Petru n-a făcut mai mult 
— dih bazilica lui romană tn formă 

de hărbui,
Ou toate sacrele Enciclice, 
pentru gințile învățate să se tfișie, 
să se spele cu stn'ge pe față, 
să bea singe din fiole de aur — 
decit primul meci internațional 
de la Glasgow.
Cine nu știe

Eroii germanici, căzuți pe timpul 
de luptă, 

abia ajungeau tn Walhala 
și îndată reîncepeau jocurile 

războinice, 
sub privirile încruntate ale zeului Odin, 
nemulțumit de cite ori spada 
nu reteza in plin.
De sub cenușă ni se cască și astăzi 
marele amfiteatru din Pompei, 
unăe-și pierdeau viața gladiatorii 
bătîndu-se, între ei, ori cu fiarele 
flămînde.
Pentru onorabilii cetățeni 
ei ctiății calcinate 
cele două teatre vechi deveniseră 
heîncăpătate: la un moment dat 
au mai ridicat încă unul, cu galerii 
și loji discrete, rezervate matroanelor — 
Să-și poată și ele îndestula privirile 
cu spectacolul 
unor nefericiți prizonieri ce se 

spintecă.
— ArtâSta ft fost lumea veche! veți 

zice. 
Să n-o uităm atunci nici pe cea „nouă" 
tind Hernando Cortes a pătruns 
pentru prima oară in împărăția 

Aztecilor, 
atotputernicul stăpînitor Montezuma 
i-a dus pe îndrăzneții spanioli 
în templul idolului războiului, 
la ferocele Huitzilopochtli: 
aici erau înșiruite pe funii, 
de-a lungul pereților, 
peste o sută treizeci de mii de cranii, 
albe, uscate, goale cranii,

divinitățiale celor sacrificați sinistrei 
și înfulecați apoi pînă la 
ultimul oscior 
de triburile aztece, 
totdeauna sensibile 
la astfel de „trufandale*. 
Pe ruinele capitalei lor de 
Tenochtitlan, 
s-a ridicat noua metropolă 
a Mexicului: 
tn ea a explodat, suav, 
cea de-a XlX-a ediție 
a Jocurilor Olimpice.
Ch acest prilej, un balon de azur, 
o stea pașnică, a descrii 
o superb de copilăroasă elipsă 
pe stadiOnUl sub care, 
cu cinci sute de ani în urmă 
nefericiții feciori ai toltecilor, 
poate, ♦
erău căsăpiți 
de cuțitele unor preoți tn delir. ’

i

atunci .-

Mulțimea — o, bineeuvtntată 
transformare! 

protestează acum la un fault 
trecut cu vederea,' 
mai știi? — 
de un arbitru părtinitor 
și nu mai vrea nici singe, 
nici tauri, 
nici gladiatori; 
se declară mulțumită 
doar c-un zbor de minge tot săltînd 
pe gazonul tuns scurt 
ca un breton de școlar.
O satisface doar un balon tn zbor. 
Unde e statuia Fotbalistului din for?

că Minotaurul din
O, ani frumoși I O, ani bărbați, adio I 
V-ați stins și voi, cum tot ce-i neperen I 
O, primăvara-mea n-oi mai trăi-o I 
Mi-aplec sub iarnă rugul meu de rin L.

pămîntul, 
crescui...

Am Sărutat, precum Anteu, 
De-atîtea ori și iar în spic 
De-acum,

Cînd l-oi pupa, mi-i gînd 
C-am să rămîn etern la pieptul lui I

destul I
Cînd l-oi pupa, llndul

Știam eu bine I Presimțeam o moarte,
Ce mă-nceța și-mi strecura fiori, 
Că-nfrîngerea din urmă nu-i departe — 
Orice sportiv murind de două ori!

Cu-atît rămii din trecerea prin lume, 
C-un gest superb din repezitul mers, 
Cu-ncrederea c-ai scrijelat, anume, 
Parafa ta astrală-n Univers i

înainte de a 
se hrănea cu 
șapte flăcăi zdraveni 
împlinite,
pe săptămină, 
divertisment căpcăun

fi răpus 
nu mai

Cnossos, 
de Teseu, 
puțin decît 
fi șapte fete,

Infîia moarte încă-i mult mai cruntă 
Decît a doua

— ce te ia de tot —
Căci te mai lasă-n zarea ta căruntă. 
Să-ți vezi dărăpănatul, frîntul ciot I

O, eu știam, de mult prevestitoare. 
Această moarte

— cea dinții a mea I — 
Cînd m-or lăsa truditele picioare 
Răpus, cum cerbul miruit în stea I

al adorației 
Taurului ?

Din tot ce-ai fost, dintr-un stejar de-alt'dală, 
Cu toamna-n crîng, te spulberi și te-nclini, 
Cad mușchii, flasc, cu frunza scuturata, 
Clâtinător, te-ntorci spre rădăcini I

La ce, deci, ochii încă-mi mai sînt ageri
Si setea-aleraafurii înc-o am
Spre orizontul veșnicei-atrageri,
Cînd, ca un arbor, mă-nchircesc sub ram ? I

Ți-oi aminti de-a primăverii ruguri 
Prin vîntul tinăr al acelui timp, 
Cînd și-nfețeau speranțele din muguri 
Comații pomi, ca facla din Olimp I

La ce, deci, să-i mai simt dinamei paterni 
Detenta slută, bontul catapult
Si dragostea cărarea ei arate-mi, 
Cînd prăbușit în seva mea exult ? I

Atlet superb al Nikei-Samothracîi,
L-antrecere, te-npintenai, ușor,
Cu ciutele, cu vîntul, cu copacii, 
Cu Hfermes — cel cu aripi la picior I

La ce, deci, astei inimi să-i simt încă 
Grădinile schimbate-n mărăcini, 
C.înd, învirstat în iarna mea adincâ, 
Picioru-și trage umbra-n rădăcini ? I

Avîntul tău, de-atunci, cu cît nesaț e
Mai intensiv, acum, mai telegar I 
Sprintai prelung, prinzînd tot ceru-n brațe. 
Te prăbușai, spre finish, ca Icar I

Am înțeles, de-atunci, care mi-i partea 
Și — împăcat — destinul meu mi-l cer, 
Mi-aștept și eu ca 
Copac pleoștit, cu

renul nordic moartea —t 
coarnele de ger...

Mai știi, la rugby
— aripă de clasă I —

Pe etnd țîșneai înspre .eseu*, de-a drept.
C-o patimă de zeu, impetuoasă. 
Cu mingea-n pumn

ca inima din piept ? I

nu se mai regretă :A doua moarte 
lzbăvitoare-i ea 1

Păstrez ... „
Ca un altoi prin timpuri, o ștafetă,
Spre schimbul ce-o veni, curtnd-curînd...

un gînd

Ți-oi aminti de glorioase zile,
Cînd, prin vacarmul marei bătălii. 
Iscat mai bătăios decît Ahile, 
Croindu-fi pîrtii, reușeai ,sâ-nscrii* I

Să vie viscol — viespile zăpezii I 
Voi tot visa...

Tu, arbor tînâr, ieși
în pragul primăverii,

Zorii vezi-i
Cu-obrazul tău ca floarea de cireși 1

O, soră-a lui Apollo,
— Artemiza,

Nici tu, placîndu-fi cerbul tău căzut, 
Nu-mbrălișai cu-atîța patos priza 
Cum, deseori, simfii

— .placai tn but* I

De vei vedea cum arborii-și strămută, 
Vii, umbra lor, sub astrul ce-apârO, 
Transformâ-te și tu-n copac, or ciută, 
Cu fâcla-n vînt

aleargă-n vînt și tu I

PSEUDOKINEGETIKOS
Nu despre Odobescu vreau 

să vorbesc, deși ar fi multe 
de spus despre el, chiar pen
tru sportivi, dar o voi face, 
poate, cu altă ocazie. Vreau 
să vorbesc de astă dată des
pre falsa mea patimă vină- 
torească și despre ceea ce 
m-a atras, atrăgîndu-î proba
bil, și pe alții, spre doborî- 
rea diverselor vietăți terestre 
ți aeriene din marele crîng 
al naturii. Sincer să fiu, tre
buie s-o mărturisesc de la 

• bun început, n-am doborît în 
v!«ța mea nici cel puțin o 
becațină, vînător însă am 
fost cu toate acestea. Atît de 
pasionat chiar, încît, citind 
zilele acestea despre pregăti
rile ce se fac pentru deschi
derea sezonului de vînătoare 
a iepurilor și fazanilor, am 
tresărit, amintindu-mi de alte 
toamne, tîrzii și zgribulite, 
cînd hoinăream cu pușca 
pe-un umăr. însă nu hoină
ream după vreun vtnât, ci 
după ceea ce e mai capti
vant în patima astă : întîl- 
nireă cu peisajul limpezit de 
primele brume, geometrizaț 
de urzeala crengilor scrumite 
după căderea ultimelor frun- 
■ze. respirînd proaspăt și înalt 
în amiezile cu un soare con
turat precis, ca o farfurie de 
aur azvîrlită în hăurile vi
nete.

Dacă arma nu mi-a fost, 
cred, niciodată încărcată, este 
pentru că am văzut, în co
pilărie, nestemata ce ardea 
rece în ochit unui iepure îm
pușcat. Cu toate acestea n-am 
renunțat la pușcă, probabil 
fiindcă speram din străfundul 
fii .țoi mele să dau o dată 
peste Fiara teribilă. întruchi- 
pînd întreaga sălbăticie a 
răului și teroârei, pe carfe s-o 
pot dobori, nu din pînda lașă 
de după tufe, ci frontal 
înaintînd țintă către ea și

ochind-o fără greș, Intre 
sprîncene. Nu este vînător 
care să nu fi nutrit,. în taină, 
Speranța asta atavică de a 
întîlni fiara, o fiară care nu 
este pradă, ci e simbolul for
ței ostile vieții, ce trebuie 
ucisă.

Țin minte că am fost, de
mult, la o vînătoare, cu Mihăil 
Sadoveanu și Emanoil Bucu- 
ță, peste miriștile mureșene 
dintre Brîncovenești și AIu-, 
niș. Ziua senină de toamnă 
strălucea clar sub bolta al
bastră a cerului și peste cim- 
oiile goale se așternuse o li-

rat Mihail Sadoveanu. Poți 
doborî o .grămadă de iepuri, 
dar fără popasul și gustarea 
vînătorească se cheamă că tut 
n-ai fost la vînat și nu te-ai 
ales cu mare lucru...

Fiindcă începe sezonul 
vinătorii, mă gindesc du in
vidie ia senzația fericită pe 
care o vor încerca, rătăcind 
pe prundișuri și în dumbrăvi, 
adepții numeroși ai cinegeti
cii. Nu pot să-i însoțesc decît 
cu gindul, pe șesurile largi, 
sub ușoara pîclă de noiem
brie, pînă dincolo de orizont, 
unde gustările vinătorești par 
preparate parcă de însăși 
Diana, cea care, zeitate fiind 
și avînd puteri discreționare 
asupra muritorilor, l-a pre
făcut pe Acteon în cerb și 
l-a dat pradă haitei sale de 
cîini hămesiți.

George SBARCEA

Hemingway și pcșteic-ac
In Cuba se desfășoară anu

al tradiționalele întreceri ale 
pescarilor pentru trofeul „Er
nest Heniingwăy". Anul a- 
cesta, întrecerea pe echipe a 
fost cîștigată de reprezenta
tiva forțelor armate cu re
zultatul de 11 pești în greu
tate totală de 648 livre. Com
petiția individuală pentru pre
miile „Peștele-ac de aur" și 
„Peștele-ac de argint" a fost 
dominată de maiorul Aldo 
Santamaria. Întrecerea pes
carilor cubanezi este poate u- 
nică în lume in acest sport 
original al capturării pește
lui-ac. La un semnal. 24 de 
echipaje pescărești pornesc ca 
din pușcă să vîneze acest 
pește care trăiește în apro
pierea țărmului. Pescuitul du
rează ore întregi : important 
este să nu-ți pierzi răbdarea. 
Pregătirea momelii trebuie tă
cută cu mare atenție, ca și 
cum acest lucru ar fi cel mai 
important de pe lume. Cînd 
un pescar experimentat ob-

Coman ȘOVA

Tricolorilor
Aleargă șansa printre 

jucători 
E umbri albastră 
Palidă ca ziua ;
Un Puck alunecos 
Ce curge cîte-odată 
Pe un picior | ., 
$i-n gol aleargă... '* ‘ 
Apoi dispare iar, 
In barba „Înaintașului* 

mijită, — 
Dar Puck a fost cu not, 
Chiar Puck ;
Pe aripe de aer ne va duce 
In hora celor 16.
Coboară Puck 
tn glezna celor „11 T“, 
Tu, umbră albastră
Palidă ca ziua 
Si imnul va suna...

Mircea BONDA

Aruncarea
ciocanului

Rotații 
rotații 
în 
cu 
cu 
în 
cu

jurul unei spirale 
ochii deschiși 
tribunele pornind 
călătorie rotitoare
cerul rotindu-să clăti

nat 
plnă dincolo de albastru

servă că peștele se apropie 
de momeală, el caută totdea
una să-i inspire acestuia în
credere, îl lasă în pace pînă 
în momentul clnd peștele 
„mușcă ‘. în acea clipă, omul 
se dezlănțuie. dovedindu-și 
toată măiestria în manevra
rea bărcii, în mînuitul harpo- 
nului cu care dă lovitura de 
grație, precum și în scoaterea 
peștelui din apă. Cel mai greu 
pește-ac prins în decursul a- 
nilor, în cadrul acestor între
ceri. a cîntărit 
(livra cubaneză 
grame).

Trebuie arătat _____
înoată întotdeauna împotriva 
curentului, a vestitului Golf- 
Stream, pe care l-a iubit și l-a 
descris Hemingway. Despre 
autorul .Bătrînului și marea"

228 de livre
are 460 de

că peștele-ac

se povestește că într-o ei a 
plecat, pe barca sa „Pillar", 
să vîneze peștele-ăc. Dar nici 
unul din exemplarele întîlni- 
te nu l-a mulțumit pe pasio
natul pescar, Atunci el â in
trat în Oceanul Pacific, ajun- 
gînd pînă aproape de țărmu
rile statului Peru. Acolo, a 
prins un pește-ac enorm și 
s-a mulțumit numai cu acest 
unic trofeu, reîntoreîndu-se 
acasă. Clnd era vorba despre 
pescuit sau vînătoare, He
mingway nu-și avea egal, se 
prefăcea într-un adevărat dia
vol..- De aceea nu e de mi
rare că una dintre cele mal 
frumoase întreceri de pescuit 
îi poartă cu mîndrie numele.

Stadionul
noaptea

Noaptea tribunele adorm 
culcindu-și timpla 
în poalele tălăngilor 
rămase ecou.
Prin tunel 
cu ptingea în mînă 
trecem noi 
intonînd marșul 

microbiștilor
Nevestele dorm alături 
și noi Sîntem 
departe
din nou departe 
mergînd în mîini 
frămîntînd gazonul în 

crampoâne 
și demonstrîndu-i lui 

Dumitrache 
cum se bate un il metri

.Săritură prăjina", gravura premiată
Mieczpslaw Wejman la

niște nemărginită. Prin văz
duh plutea, sus de tot, un 
vultur cu gîtul alungit către 
CâlimanUl dih zare. Nici 
vorbă de iepuri sau fazani ; 
am întilnit doar un cioban, 
care moțăia sub o tohoarcă 
mițoasă de oaie. Niște sticleți 
au rămas cuminți pe-o cracă 
de păr sălbatic cînd am tre
cut pe lingă ei: nu le era 
frică de puști, poate pentru 
că nici nu le cunoșteau efica 
citatea ! Ne aflam într-un colț 
fericit al lumii, și cînd am 
făcut un foc de vreascuri ca 
să prăjim slănina, la care 
aveam o pîine aromitoare de 
secară, cîteva cepe liliachii 
și-un clondir cu vin de 
Teaca, fericirea a fost fără 
margini. ’

— Asta e bucuria cea mai 
mare a vînătorului, nu tolba 
plină de leșuri — a murtnu-

piîîj

Al. SIMOC

Petre DRAGU

AUTOGOL
Perforată, 
Balonului 
tn vreme 
încremenit, străin fi inutil
Ca revolverul fumegina al sinucigașului...

ttmpla porții păstrează urma 
stupid — doar că nu curge singe — 
ce fundașul făptaș rămîne-ngenuncheat,

MAREA SPERANȚĂ
Selecfiuni

ALBĂ“

Sportul în lumea artelor
țări, 
tivi 
este 
mâi 
cest 
niș 
regizorul Duccio Tessari i-a 
încredințat pentru început to
iul principal într-un film in
titulat „Meci-bol". în care va 
avea ca parteneră pe cunos
cuta actriță Virna Lisi.

• La apariția noului său 
roman „11 buio e îl miele", 
scriitorul italian Giovanni Ar- 
pino a fost întrebat 
ocupă de sport. O face, ca 
și alți scriitori- din spirit ci
vic ? Sau sportul ii provoacă 
emoții autentice? Iată răs
punsul : „Am fost un fotba
list mediocru, un foarte prost 
alergător de 400 metri, un 
mediocru aruncător de greu
tate, un bun luptător la gre- 
co-romane (la paisprezece an') 
Nu mă ocup de sport, cum se 
ocupă alții de bucătărie sau

In Italia, ca Și tn alte 
numărul marilor spor- 

solicitați să apară in filme 
în continuă creștere. Cea 
proaspătă achiziție de a- 
fel este jucătorul de te- 

Nicola Pietrangell, căruia

de ce se

de vinurile rare. Nici emoții 
nu-mi dă sportul. Scriu des
pre sport așa cum, dacă not 
spune, scrie Eugenio Montale 
despre muzică- De altfel, 
mi-am făcut o profesiune de 
critic sportiv pentru că spor
tul e o chestiune serioasă. Și 
apoi, e unul din ultimele pri
lejuri de a mă ancora cît de 
cît în viața de azi. Dacă n-aș 
face nici atît, s-ar putea să 
cad victimă cine știe cărei 
forțe centrifuge-,

• Alexandr Gorelik (parte
nerul Tatianei Juk)- medaliat 
cu argint la Jocurile Olimpice 
de la Grenoble și la una din 
edițiile campionatului euro
pean de patinaj artistic, a 
abandonat activitatea conwe- 
tițională în favoarea cinema
tografului. El este protago
nistul filmului „Oglindă al
bastră", pe care-1 realizează 
regizorul Viktor Sokolov în 
studiourile .Lenfilm".

• Viitorul film al lui Serge 
Kobler ta numește „Algele

albastre" și descrie aventu
rile unui^funcționar care în
cearcă 
ciclism pentru a evada din 
viața sa ternă. Philippe A- 
vron și Caroline Cellier vor 
fi eroii acestei comedii

• După trei ani, Gino Ceryi 
revine pe scena teatrului Pa- 
rioli din Roma în comedia 
lur Georges Feydeau, .Dom
nul se duce la meci". E vor
bă de un soț căruia meciurile 
de fotbal îi servesc ca pre
text pentru escapade extra- 
sportive J j
Succesul spectacolului a de
terminat

ui f' _ -
sa5 facă o carieră în

și extraconjugale.

contractarea unui

polonezului 
Bienala de la Madrid
turneu în Italia cu această 
piesă găsită interesantă — mai 
ales de soțiile iubitorilor de 
fotbal !

• Un enorm succes de pu
blic obține la .Teatro Sisti- 
nă“, din Roma, ansamblul 
coregrafic Merce Cunningham 
— Carolyn Brown cu pro
ducția „How to pass, kick, 
full and run" (cum să pa
sezi, să lovești, să cazi și să 
alergi), pt muzică de Pauline 
Oliveros- Baletul este inspirat 
din momentele caracteristice 
cele mai interesante ale - me
ci urilor de fotbal.

Premiile anuale Pulitzer sînt considerate drept cea mat înaltă dis
tincție americană in domeniul artelor, literelor și jurnalisticii. Acordat 
pentru a 33-a oară, premiul Pulitzer pentru dramaturgie a revenit în 
1963 lui Howard Sackler pentru prima sa piesă, prezentată pe Broad
way sub titlul „The great white hope" (Marea speranță albă). Opera 
«trasează cariera lui Jack Johnson, primul negru deținător al titlului 
de campion mondial profesionist de box la categoria grea, titlu pe 
care nu l-a cedat din 1308 pini în 1915.

Pe numele său adevărat John Arthur, născut la Galveston în 1878, 
Jack Johnson devine campion al lumii la 26 decembrie 1308, la Sidney, 
unde-1 învinge pe Tommy Burns prin k.o. tehnic in runda a 11-a. Iși 
confirmă valoarea printr-o strălucită victorie asupra Iul James Jeffries, 
la Reno, în 1310. Jeffries (el însuși campion mondial Intre 1833 și 1905), 
care se retrăsese neînvins din box, a Încercat această tardivă revenire 
pentru a reda albilor titlul. Infringerea sa totală, prin k.o. tehnic în 
runda a 13-â, a decepționat lumea rasiștilor americani, în sinul căreia 
meciul a avut un mare răsunet.

Prin 1312, Jack Johnson a vizitat șl Bucureștlul, In cadrul unui tur
neu european, lăcind demonstrații la circul Sidoli.

Dar despre piesa care a obținut elogiile neprecupețite ale întregii 
prese americane, criticul Alf Adania ne oferă (in „Contemporanul") 
o dare de seamă competentă și atrăgătoare.

„Această neobișnuit de lungă 
piesă — In 3 acte, divizate in 23 
de tablouri animate de 62 de per
sonaje — este un semidocuipentar. 
inspirată de triumful și martiriul 
boxerului Jack Johnson, care a 
devenit in 1908 primul negru de
ținător al titlului de campion 
mondial la categoria grea, -„Ma
rea speranță albă" are totuși un 
pregnant accent contemporan. Nu 
numai datorită izbitorului parale
lism dintre cariera lui Jack John
son și aceea a lui Muhammad Aii 
(n. n. Cassius Clay), ci și modului 
âtit de expresiv în care prefigu
rează acerba confruntare socială 
șl politică dintre albi și negri din 
America zilelor noastre.

Din clipa in care Jack Jefferson 
(protagonistul Jui Sackler) ajunge 
campion, impresarul Dan — ca și 
întreaga faună a boxului american 
— are senzația că „lumea a fost 
cuprinsă de o umbră, cari a în
tunecat-o". iar oficialitatea, declară 
ritos — prin intermediul agentului 
federal Dixon — că ,.nu poate 
îngădui ca imaginea acestui ora 
să impresioneze Și să agite pe 
ceilalți negri". în consecință, cei 
mai respectabili promotori al „su
premației albe" nu vor ezita să-și 
unească forțele cu cel mal corupți

exponențl ai „sportului", pentru 
a îndepărta această amenințătoare 
„umbră" și a distruge această pri
mejdioasă „imagine".

După citeva infructuoase tenta
tive de a se găsi o „mare spe
ranță albă" care să-l poată învin
ge pe Jefferson, procuratura din 
Chicago recurge la soluția extremă 
a unei înscenări judiciare. Cam
pionul este condamnat la trei ani 
închisoare și la o amendă de 
25 000 de dolari, sub pretextul că 
ar fi „sedus-o" pe logodnica sa 
albă Ellie, deși ea infirmă in mo
dul cel mal categoric această falsă 
acuzație. Convins că „lumea nu 
este închistată in aceste patruzeci 
și opt de stațe”, Jefferson fuge 
împreună cu Ellie in Europa, ex- 
clamind plin de exuberanță: „Sînt 
tinăr, sint campion mondial 1 
Vreau să trăiesc, vreău să lupt !“

Urmărit necontenit de spectrul 
aceleiași „supremații albe", nu 
poate insă să mal lupte nici la 
Londră, nici la Paris, nici la Ber
lin., tn cele din urmă, pentru a-și 
putea asigura existența, se vede 
nevoit să accepte să anară pe 
scena unui cabaret din Budapesta, 
Intr-o parodie după „Coliba un
chiului Tom", alături de Ellie șl 
de fidelul său antrenor Tick. Șl,

culmea degradării, ca șl etnd 
ceastă umilință n-ar fi fost 
ăjuris, mai este pe deasupra 
fluierat.

Intre timp, în Statele Unite n-a 
încetat nici o clipă goana după 
„marea speranță albă" care să 
redea „poporului" onoarea pierdu- 
lă. Exasperată de repetatele ei 
insuccese, oficialitatea ii transmi
te lui Jefferson propunerea de a 
se lăsa învins de un mediocru bo
xer alb în schimbul unei comu
tări a sentinței. Jefferson refuză 
cu vehemență. Dar, complet dis
trus, după sinuciderea lui Ellie, 
nu mai are nici o reticență și se 
întoarce „acasă". Aici iși va 
ceda titlul, după o indirjită re
zistență în urma căreia „învingă
torul" este redus la o informă 
masă de carne singerindă. purta
tă triumfal pe umeri de exaltațil 
ei suporteri.*

Walter Kerr a caracterizat admi
rabil „Marea speranță aibă" atunci 
cînd a scris, în „New York Times" 
că este „o piesă despre un om 
căruia nu-i e teamă de nimic, 
scrisă de un om cărui nu-i e tea
mă de teatru". Fiindcă, fără îndo
ială, „Marea speranță" n-ar fi 
avut o atît de amplă rezonanță și 
n-ar fi obținut nici sufraeiile 
spectatorilor, nici premiul Pulitzer 
dacă Sackler ,n-ar fi scris o tra
dițională „piesă bine construită", 
cu personaje și situații clar con
turate și cu o trepidantă acțiune 
ale cărei principale episoade se 
desfășoară pe scenă, iar nu in 
culise. O perfectă melodramă, in 
care — în acompaniamentul spiri- 
tuals-urilor, al gongurilor și' al 
uralelor mulțimilor — scenele pa
tetice alternează cu altele de vo
devil, pentru a ne oferi posibili
tatea de a revedea cîteva din fi
gurile cele mai stereotipe ale mi
tologiei americane : foȘți campioni 
în degringoladă, duioase mame 
negre, impresari irlandezi fără 
prea multe scrupule, mucalițl ma
nageri evrei, pioși pastori de cu
loare, ageri reporteri sportivi, ca 
șl crunțl agențl federali".

a- 
de
Și



ZI MECIUL ROMÂNIA-GRECIA DOBRIN-APROAPE CERT!
(Urmare din, pag. 1)

din cele trei disputate In 
Australia ; să recunoaștem că 
este o diferență...) și, în sfir- 
șit, nu ca un argument esen
țial, dar nici ca unul negli
jabil, echipei noastre îi este 
suficient în acest joc decisiv 
și un rezultat... nedecis.

FOTBALIȘTII ELENI 
LA ANTRENAMENT

Variațiunile pe această 
temă a pronosticurilor, ar 
putea să sc întindă pe... pa
gini întregi. Noi v-am oferit 
doar argumentele. Discuțiile, 
nu ne îndoim de acest lucru, 
le veți purta, oricum. De
ocamdată să pătrundem, îm-
wwr,....................................... ..

preună. în tabără oaspeților 
noștri in singurul prilej 
rit gazetarilor de antrenorul- 
„cerber", Lakis Petropoulos. 
Nu este greu de bănuit că 
această ocazie a fost ar.trena- 
mentul, singurul, efectuat de 
fotbaliștii greci ieri la _23 
August". Ce am putut ob
serva? In primul rînd că cei 
doi tehnicieni ai selecționatei 
elene au lucrat în mod spe
cial cu portarii Ikonomopou- 
los și Hriitidis. Ceea ce în
seamnă că Petropoulos nu 
este numai ..cerber", ci și un 
antrenor grijuliu, conștient de 
sarcina grea pe care o vor 
avea în apărare elevii săi. 
De asemenea, s-a remarcat 
faptul că în timp ce toți cei
lalți jucători greci se insta
laseră comod la sfîrșit pe ga-

PALMARESUL INTILNIRILOR
ROMÂNIA GRECIA

Reprezentativele de fotbal 
alp României și Greciei S-au 
întilnit pină acum de 11 ori. 
De opt ori victoria a revenit 
jucătorilor noștri, iar trei par
tide s-au încheiat la egalitate. 
Așadar, fotbaliștii greci nu 
au reușit nici o victorie în 
compania tricolorilor români.

Ultimele două jocuri RO
MÂNIA — GRECIA s-au dis
putat la Atena : la 8 martie 
1967, cind am învins cu 2—1 
(ambele goluri au fost mar
cate de Ion Ionescu) șl la 16 
aprilie a.c., cînd băieții lui 
Angelo Niculescu și Emerlch 
Vogi au terminat la egalitate 
2—2 (golurile au fost înscrise 
de Dumitrache).

Dar, iată palmaresul com
plet al întîlnirilor dintre 
două reprezentative, 
mîine. de la ora 14, se 
afla pentru a 12-a oară 
în fată.

marcat : Dobay și

1935, Sofia.
— GRECIA 2—2 
marcat Bodola și

★

cele 
care 
vor 

față

(1—2). Au 
Ciolac.
6. 24 iunie
ROMANIA 
(2—2). Au 
Gruin.
7. J7 mal 1936, București.
ROMÂNIA — GRECIA 5—2 
(2—1). Au marcat Bodola (2), 
Schwartz (2) și Dobay.
8. 16 iunie 1957, Atena.
GRECIA — ROMÂNIA 1—2 
(1—1). Au marcat : Ene I și 
Ozon.
9. 3 noiembrie, 1957, București. 
ROMÂNIA — GRECIA 3-0 
(0—0). Au marcat : Petschov- 
schi, Tătaru și Cacoveanu.
10. 8 martie 1967, Atena.
GRECIA — ROMÂNIA 1—2 
(1—1). A marcat Ion Ionescu 
(2).
11. 16 aprilie 1969. Atena.
GRECIA — ROMÂNIA 2—2 
(0—0). A marcat Dumitrache 
(2).

★

Primul meci Românla-Gre- 
cia a avut loc în anul 1930 
(25 mai), la București și s-a 
încheiat cu victoria jucători
lor români, la scorul de 8—1 
(3—1) ; golurile noastre au 
fost realizate de Wetzer I (5), 
Vogi, Rafinschl șl Dobay.

Următoarele partide s-au 
desfășurat după cum ur
mează :
2. 29 noiembrie 1931, Atena. 
GRECIA — ROMÂNIA 2—4 
(2—2), au marcat: Bodola (3), 
și Sepi II.
3. 28 iunie 1932, Belgrad. 
ROMÂNIA — GRECIA 3—0 
(3—0). Au marcat: Ciolac, 
Schwartz și Bodola.
4. 6 iunie 1933, București 
ROMÂNIA — GRECIA 1—0 
(1—0). A marcat Dobay.
5. 26 decembrie 1934, Atena. 
GRECIA — ROMÂNIA, 2—2

Anul acesta reprezentative
le de fotbal ale României și 
Greciei au susținut următoa
rele partide internaționale :

ROMANIA :
Londra : cu Anglia 1—1
Atena : Grecia 2—2
Paris : Franța 0—1 
Lausanne : Elveția 1—0
Belgrad : Iugoslavia 1—1 
București : Portugalia 1—0

GRECIA :

cu Spania (tineret)Atena :
3- 3

Atena :
Porto :
Sydney : Australia 0—1
Sydney ; Australia 2—2
Melbourne : Australia 2—0
Salonic : Grecia — Elveția

4— 1

Românla 2—2 
Portugalia 2—2

RĂSFOIND FILELE

MARELE
Meciul pe care reprezenta

tiva noastră urma să-1 dispute 
la București cu Portugalia se 
ridicase la o cotă neașteptat 
de mare in ambele tabere. E- 
chipa României — după marea 
victorie de la Lausanne — 
trecuse pe primul loc in grupă 
(cu 5 puncte), urmată de Gre
cia și Elveția, cu cite 4 punc
te, și Portugalia — 3 puncte. 
(Toate formațiile avînd același 
număr de partide susținute — 
4)-Așadar, primeam replica 
portughezilor de pe poziția de 
lideri ai grupei I a prelimi
nariilor, postură . în care ni
meni nu-și poate permite _ să 
se gindească măcar la pier
derea unui singur punct. Apoi, 
aveam de „plătit" echipei lui 
Eusebio o datorie : revanșa 
după înfringerea suferită la 27 
octombrie 1968 la Lisabona. 
Băieții noștri erau dornici să 
arate tuturor că atunci, la me
ciul de debut în noua ediție a 
C.M., a fost un accident, că în 
balanță victoriei a cîritărit 
mai mult cartea de vizită a 
lusitanilor — medalie de 
bronz în Anglia — decît va
loarea reală a celor două for
mații angajate în cursa Me
xico ’70.

Zilele se scurgeau destul de 
greu. Meciul era așteptat cu 
mare nerăbdare. Și în plus 
declarațiile portughezilor („Ve
nim la București să ciștigăm", 
„Nu mai avem ce pierde", 
..Vom juca ofensiv"), puneau 
parcă paie pe foc. Pe aeropor
tul Băneasa. Eusebio era și 
mai „neiertător" : „Am să vă 
dau un pronostic sigur : nti- 
mai Dumnezeu știe cine va

S
e pare că strămoșii 
noștri^ în afară de a- 
gricultură, războaie și 
circuri, mai aveau și

mania înțelepciunii 
prin citate. Unele sînt 
mai puțin uzitate și cu
noscute, dar sînt altele 

care circulă frecvent și le știu 
toți, chiar dacă sînt rostite gre
șit. Unul dintre acele rostite cum 
trebuie poate fi exprimat prin 
frumosul citat latin : Mens sana 
in corpore sano.

Deci, minte sănătoasă în corp 
sănătos. Strașnic de simplu. Adică 
așa trebuie să fie normal : minte 
sănătoasă intr-un trup sănătos. 
Eu. de exemplu, sper să am o 
minte sănătoasă într-un corp să
nătos, deși uneori mă cam în
țeapă ficatul... Dar pe cine nu-1 
înțeapă ficatul la o virstă trecută 
prin liceu, facultate, front și 
cincisprezece ani de creație cine
matografică înverșunată picată 
mereu in gol ?

în fine, n-are importanță — sau 
ce importanță poate să mai aibă ? 
Să revenim la oile noastre. Un 
amic bun, un medic dentist, mi-a 
explicat — pe îndelete — că, pentru 
a-mi putea păstra mintea sănă
toasă în corpul meu sănătos, cel 
mal bun lucru e să merg mult 
pe jos și la aer. Bine-nțeles că 
dacă o să vreau să mă duc la 
Arad, să iau trenul său avionul, 
oricum, pe cit posibil să merg, 
să fac multă mișcare. M-am con
format poveței. Astfel m-am 
obișnuit să hoinăresc serile pe 
străzi necunoscute, fără vreun 
scop precis, neînregistrîndu-mi 
decît pașii sau privind absent co
pacii, anotimpurile și fațadele

tru Tomescu (omul care în 
această săptămină a făcut tot 
ceea ce este omenește cu 
putință pentru a-1 recupera 
pe Dobrin) erau mai opti
miste ca cele de vineri:

.Procentele privind partici- 
piteș-JUCATORII ROMANI 

LA ULTIMELE PREGĂTIRI

Ne veț 
mâți citii

i crede firește, sti- 
tca-

tâ Z1TM. r*»—interesat. pe
toate cil’
rea tații lui Doonn.

s:a-

Aseară. la ultima cootror-
L Iu inie
pnnu.e clin partea dr. IX

teanului s-au mărit simțitor. 
Am venit la telefon chiar de 
pe teren unde, la lumina re
flectoarelor, Angelo Niculescu 
lucrează intens cu Dobrin. 
Acum el se mișcă mult mai 
ușor, nu mai acuză durerile 
pe care le resimțea cu o zi

1. ROMANIA
2. Grecia
3. Elveția
4. Portugalia

MECIULUI ROMÂNIA - GRECIA

general, a

Dr. Dumitru Tomescu câutind noi soluju pentru recuperarea lui Dobrin

domnit 
de în- 
tactice

zonul terenului. Botina» 
fost știpos unui sever exsme 
efectuir.d singur sprintir 
după balon, iar apoi făcir.d 
curse pe extremă cu Papa
ioanou ca partener. Era. deci, 
clar că antrenorii și medicul 
reprezentativei Greciei nu i$: 
spuseseră ultimul cuvînt in 
privința participării lui Boți- 
nos la joc. O botărire ir. acest 
sens (răspunsul la întrebările 
noastre a venit parcă, impa
ra bil !) se va lua abia astăzi 
dimineața. Am înțeles însă că 
introducerea lui Botinos este 
totuși incertă și prin aceea 
că grupul atacanților. care se 
jucau cu mingea in fața uneia

oaie. masaj 
tactic șL după a 
gă plimbare _pei 
tru liniștirea nei 
decontractare ș 
pentru ca somnt 
noaptea să fie ci

CLASAMENTUL GRUPEI ÎNAINTEA

6—5
12-8
5—8
8-10

din porți, era alcătuit din 
Kuăas, Sideris, Papaioanou și 
Elefterakis. Deci...

L-am căutat, cu o justifi
cată curiozitate, în grupul fot
baliștilor greci pe celebrul și 
mult discutatul Domazos. 
Prima impresie — deloc stră
lucită. Un om mărunțel, gen 
Avasilichioaie. A doua impre
sie. însă — excelentă. Mane
vrează balonul cu o finețe de 
mare artist. Ieri, la antrena
ment, își încerca precizia pa
selor lungi (atenție, băieți !) 
și, drept vorbind, ea era ire
proșabilă. Și apoi, după apro
ximativ 60 de minute, min
gile au intrat în... sac. și.

nitor.
o atmosferă de calm, 
credere. Convorbirile 
au vizat cele mai certe mo
mente ce pot apărea în par
tida de azi. Scriind aceste 
rînduri ne-am amintit de cu
vintele lui Angelo Niculescu : 
„Noi mizăm pe fotbal, pe vic
torie". Așa și

16 NOIEMBRIE
trebuie !

ic

După acest 
formativ, vă 
tinuați discuțiile. Dacă mai 
aveți timp, deoarece 
acuși irlandezul John 
va fluiera începutul...

intermezzo in- 
lăsăm să con-

acuși- 
Adair

DIN PUNCT DE VEDERE 
METEOROLOGIC :

le zile se anunță timp 
SUPERB.

sprinturi sau la în- 
brusce, în viteză, 
cu toții, că mîine 

Dobrin va fi în

MECIULUI ROMÂNIA - GRECIA
fi a-...Mingea meciului va 

elicopter... 
Elicopterul 

pilotul Va- 
opera torul 

la Studioul 
va filma

runcată dintr-un 
Loto-Pronosport. 
va fi condus de 
sile Jurescu, iar 
Vasile Nițu, de 
Alexandru Sahia, 
din elicopter.

Se vor atribui spectatorilor, 
prin tragere la sorți, un nu
măr de 47 de albume cu fo
tografii ale echipei noastre si 
ale- jucătorilor (cu autografe). 
Albumele vor fi atribuite 
spectatorilor găsiți pe locu
rile lor. Ele vor fi date ast
fel: dacă la tragerea la sorți 
iese numărul 587, toți spec
tatorii de pe aceste locuri, 
din cele 47 sectoare ale sta
dionului, vor primi cite un 
album. Se va atribui, tot prin

tragere la sorți, o minge cu 
autografele jucătorilor ro
mâni.

Zi de toamnă cum n-a mai 
fost de peste treizeci de ani.

Cerul va fi bun și senin 
mai ales dimineața.

Temperatura crește pină la 
orele 14,30 cînd mercurul ter- 
mometrului va atinge limita 
maximă: 100 grade Celsius!

In continuare timp de 
nouăzeci de minute atmosfe
ra Va fi în fierbere, in spe
cial în sectorul 23 August, 
unde se semnalează furtună 
de proveniență meditera
neană.

Local, descărcări electrice 
in zona lui Dan Coe.

Pentru seară și următoart-

CUVINTUL UNUI 
ARHEOLOG:

— Despre grecii antici ne 
amintim vizitînd cetatea His
tria.

Despre grecii contemporani 
cind vom fi la MEXICO 
CITY.

O TELEFONISTĂ 
DE LA INFORMAȚII :

— Începînd cu 18 
brie informațiile nu 
mai ptimi de la 03; 
haini de lâ 3:0. »

Eugen POPITĂ

noiem- 
le veți 
ci pro-

înainte la 
toarcerile

Sperăm, 
(n.r. azi)
plenitudinea forțelor, pentru 
ca la ora începerii jocului să 
pășească pe gazonul de la 
„23 August" alături de cei
lalți tricolori".

PRONOSTICURI • ••
liberă

data 
zi fru-

ROM ÂNESTI ALE PRELIMINARIILOR (IV)

PAS SPRE MEXIC
ciștiga duminică”, 
sufletele noastre, 
neam — numai 
fi învingători.

12 octombrie 
nul 23 August e 
be ca un vulcan 
Și a erupt cind 
mâții au apărut 
tă-le una

Și totuși, in 
tioi ne spu- 
tricolorii vor
1969. Stadlo- 

arhiplin. Fier- 
gata să erupă, 
cele două for- 
pe gazon. Ia- 

lîngă alta. De o 
parte Lucescu, Răducanu, Dan, 
Dumitrache. Dobrin ; de par
tea cealaltă, stele de primă 
mărime în fotbalul internațio
nal — Eusebio, Torres, Si- 
moes, Hitario.

A trecut mâi bine ds o lună 
de atunci, dar partida a ră
mas încă în memoria noastră. 
La fluierul arbitrului iugoslav 
Râdko Canăc, formația Româ
niei are lovitura de începere. 
Perioada de tatonare e foarte 
scurtă, nici două minute, după 
care tricolorii obțin primul 
corner. Dar, imediat, Eusebio 
se lansează pină în apropierea 
careului nostru, 
îl stopează 
min. 4, trecem 
moții. Răducanu 
ține un șut din unghi al lui 
Nelson și Eusebio e gata, gata 
să trimită mingea in poartă. 
Va fi greu. Jucătorii portu
ghezi încearcă să forțeze nota 
jocului pentru a prelua iniția
tiva. Și reușesc. în primele 
20 de minute, ei 
parcă jucau la 
părarea noastră 
la post.

...Și a venit

unde Deleanu 
cu greutate. In

prin mari e- 
nu poate re-

au atacat de 
Lisabona.
a fost

A- 
însă

30. 
(cea

minutul 
După cîteva ocazii ratate 
mai mare a lui Dembrovschi — 
min. 15), se realizează faza 
excelentă care avea să aducă 
golul victoriei : Dembrovschi

caselor. Cel mal adesea , mă plimb 
cu un prieten, un foarte bun 
prieten : cu Scormon. E o ființă 
tăcută, cam iute de picior — dat 
asta-i rasa lui de scotocitor cu 
urechi frizate... Ah, da, uitasem 
s-o spun : Scormon e un cîirie. 
Un cîine tînăr, de vînătoare. Ni
mic anormal să mă plimb serile 
cu-n cîine tînăr de vînătoare, nu? 
Mulțumesc, alții au o părere pre
concepută în chestia asta, preferă 
să se plimbe serile cu fete tinere, 
neînscrise în Asociația vînătorilor 
și pescarilor sportivi. ’Treaba lor.

Stmbătă dimineața, la ora sosi
rii tn redacție, un teanc de scri
sori ne aștepta pe birou. Apoi, 
de la Timișoara, prin intermediul 
telefonului și al corespondentului 
nostru, dr. P. Arcan, handbaliștii 
echipei naționale au ținut să 
transmită colegilor lor mult «uc- 
ces. în acest timp, telexul conti
nua să bată. Pe un pilc, autorul 
Intirziat n-a uitat să menționeze: 
„Se impune înainte de Grecia", 
iar un altul, scurt șl cuprinzător, 
ne avertiza : „Urgent". I-am înțe
les pe acest: ca.neni șl, lăsind- 
orice altă treabă la o parte, am 
Început să desfacem plicurile...

*
MABIAN PREDA, bd. Construc

torilor nr. S, București : .Sînt în
crezător că băiețu noștri vor rea- 
liza victoria Și vor merge In țara 
care a găzduit Olimp.ada recor
durilor fenomenale. Le doresc <tn 
toată inima 
deplin".

în numele 
ponenților

sjcees

Transmitem tuturor jucătorilor 
felicitări pentru dăruirea de pină 
acum șl izbindă tn marea lor mi
siune".

IUBITORI AI SPORTULUI, ELE- 
VII ȘCOLII GENERALE NR. î. 
COM. MUNTENn BUZĂU, JUD. 
IALOMIȚA : .Noi care vă scriem 
aceste rinduri sîntem elevii unei 
școli generale de la sate. Iubim 
fotbalul ca șl dv. Vă dorim din 
toata inima succes deplin In rea
lizarea unei mari victorii cu care 
să ne putem mlndrl toți cel ce 
trăim. Învățăm sau muncim In 
această țară".

VALENTINA SCHRAB, Curtea 
de Argeș : „D-art fotbaliști. aveU 
In față o echipă puternică după 
cite certară unii antrenori și zia
riști străini. Sperăm insă să nu 
vâ lăsați depășiți. Avem mare În
credere în voi. in Dobrin șl Du- 
ntttraehe. care au ctștigat duelul 
cu peria Mozambiculul. ca și co
legii lor. Cu gindul și cu inima 
vom C alături de voi. deși ne des-

cursul celor M de minute, inimile 
noââțre vor bâte 14 unison cu cel 
de pe stadionul din inima patriei. 
Sîntem siguri că. acolo, pe gazo
nul verde, Dumitrache, Dobrin, 
Lucescu. Dan șl ceilalți compo- 
nențl al „echipei de aur** vor 
simți acest lucru și se vor dărui 
victoriei finale din „campania 
mexicană". De alei, dintr-un sătuc 
Îndepărtat din nordul 
transmitem succes deplin 
România !“

IANOS BATHORY, str. 
Grigorescu nr. 5, Reghin : 
elev in clasa a Xl-a la .

Moldovei, 
și Hal

Pictor 
„Sînt 

______ __ , Liceul 
nr. 2 din Reghin. în această zi 
de 18 noiembrie voi Împlini 17 
ani. Doresc nespus de mult ca 
Ia aniversarea acestei vlrste fru
moase, a viselor și năzuințelor 
îndrăznețe, voi. jucătorii 
dăruițl o victorie pentru 
mulțumesc de pe acum, 
mei. vă 
In fața 
strinși.

Un ceferist i Cale 
spre Mexic!

Un meteorolog: De 
asta, prognoză sigură: 
moașă pentru noi!

Un avocat i Cu 80 000 de 
martori, este imposibil să nu 
cîștigăm!

Un matematician: Soco
teala e simplă i 
puncte.

Uh electrician i 
che el comp. vor ___
hă Tn grupa noastră.

Un actor t Victorie! Cu o 
singură condiție } băieții să-și 
ia rolul tn serios.

Un inginer i Am făcut toa
te calculele: apărarea noa
stră va rezista.

Un medic: O să le admi
nistrăm trei goluri, după 
masa de prîhz.

Dumitra- 
face himi-

Camelia A. DIACONU
Ploiești

sâ-mi 
care vă 

Dragii 
să stau 
pumnii

interceptează mingea in pro
priul nostru teren și după o 
sciirtă cursă îl deschide pe Lu- 
cescu. Acesta, fără să ezite, 
îl lansează pe Dumitrache in 
careul advers. Un dribling 
scurt, încă unul, Gomcz și Ba
tista sînt scoși din dispozitiv. 
Toată lumea așteaptă șutul lui 
Dumitrache. dar acesta il vede 
pe Dobrin plasat mai bine. 
Pitcșteanul șutează puternic și 
plasat. Damas încearcă să pa
reze. dar mingea ii lovește 
palmele, se duce in bară și 
de acolo trece peste linia por
ții : 1—0 PENTRU ROMÂNIA, 
Tensiunea e și mai mare.

După pauză, portughezii o- 
perează două schimbări in 
formație. îl scot pe Jose Ma
ria din' mijlocul terenului și 
apoi pe Torres, care nu pot 
ieși învingători in duelurile cu 
Dan sau Hălmăgeanu. Delea
nu și-a revenit de prin minu
tul 30 și joacă acum excelent, 
iar cuplul Dobrin—Dumitrache 
cucerește tribunele, inclusiv pe 
Joao Saldanha — selecționerul 
Braziliei — prezent la acest 
meci.

...Și, iată, se aude fluierul 
final. Totul s-a terminat. Ro
mânia a învins. Victorie cu 
1—0. dar cit e de prețioasă ! 
în tribune sp aprind torțe, iar 
băieții noștri, deși marcați de 
efort, pozează fotoreporterilor.

★
Așa a fost în ziua de 12 oc

tombrie, cînd reprezentativa 
României și-a luat revanșa a- 
supra Portugaliei și a făcut 
marele pas spre Mexic. Ce va 
fi azi ?

Constantin ALEXE

fundul acoperit de trunchiurile 
castanilor : acolo, pe o bancă 
neverosimil de bine camui’at. 
stau o fată cu picioare lungi și 
un băiat tuns scurt. Fata mi-a 
mingîiat prietenul pe spinare și 
a zîmbit cu niște dinți albi, gro
zav de frumoși.

— Vaai... m-a lins pe mînă. a 
strigat fericită.

— Cokerii sînt foarte iubitori, a 
spus și el. Și-a aprins o țigară. 
Fumați ? mi-a întins pachetul. 
Stați jos.

Propunerea era insolită.

eom- 
_ echipei
naționale de hand
bal au semnat COR
NEL O T E L E A. 
maestru emerit al 
sportului șt NICO- 
LAE NEDEF. antre
nor emerit : „Dm 
propria noastră ex
periență cunoaștem 
febra marilor între
ceri. Intilnireâ voa
stră este deosebit 
de importantă. Nu 
scăpafi prilejul marii ----
Primiți din partea noastră, dragi 
colegi de sport, sincere urări de 
reușită. Succesul vostru ne va 
bucura deopotrivă și de aceea
sintem alături de voi". .

I. SOLOMON — Agenția O.N.T- 
Timișoara : „Dragi băieți, 1 000 de 
timișoreni se vor afla în tribunele 
stadionului din Capitală. O dată 
cu Încurajările lor, ei vă aduc 
salutul iubitorilor de fotbal din 
orașul de pe Bega, acolo unde cu 
ani In urmă au crescut și »> 
evoluat fotbaliști renumiți. Pri
miți urarea noastră de succes".

MAURIȚIU HERCZ. pensionar 
din Mediaș : „Am 59 de ani și 
iubesc fotbalul de cind mă știu. 
Acum aștept cu nerăbdare aceasta 
duminidă. E meciul cu Grecia. 
Desigur, ne așteaptă un joc greu, 
dar copiii noștri nu trebuie să 
dea înapoi nici o clipă. Cu calm 
ți hotărire, acești jucători de 
clasă vor obține victoria. Băieți, 
vă urez mult succes și sănătate".

DESPINA C. ȘI LILIANA D.. 
Craiova : „Sintem două suportere 
ale echipei noastre naționale și 
ale Universității Craiova. Primiți 
din partea noastră sincere feli
citări pentru tot ce ați realizat 
pină acum și mult succes in difi
cilul joc pe care il susțineți în 
această duminică. Dorim ca Rad^ 
Nunweiller să primească de ziua 
aniversării celor 23 de ani ace=: 
frumos cadou — victoria tn rața 
Greciei și calificarea In Mexic. 
Hai România I Mexicul ne aș
teaptă !“ w aa

PROF. VIRGIL COTOLAN, Școa
la generală Iablănifa, jud. Mehe
dinți : „Doresc ca lâ Sftrșitul a- 
cestei mari partide toată lumea 
tinclusiv străinii) să spună: Bravo 
România, succes in Mexic 1

POȘTA TRICOLORILOR
Spicuiri din scrisorile și telex urile

primite la redacție
afirmări- part mulți kilometri. Mult suc

ces. băieți :•
FILIP LUNGOCI 

„Doresc purtătorilor 
tional mult succes. 
Mexic vă așteaptă, 
marele public anat ... 
dâti tot ce puteți, băieți, 
tuturor că vă meritau locul prin
tre primii 14 din fotbalul 
dial-.

Iată șl cîteva spicuiri din telex
urile sosite la redacție :

MEMBRn ASOCIAȚIEI SPOR
TIVE OLIMPIA ORADEA doresc 
din toată inima calificarea eetupei 
noastre reprezentative. Victore. 
Există un sin/ur drum pentru ju
cătorii noștri — Mexicul. Semnea
ză conducerea Asociației sportive 
Olimpia Oradea".

„Sintem alături de cei 11 băieți. 
Semnează Angela și Păun Rădu- 
lescu".

„Urez mult succes reprezentati
vei țării noastre tn meoal cu 
Grecia și In calificarea pentru 
Mexic. De asemenea, lui Rădu- 
canu și Dan mult succes din 
partea mea $i a fiului meu Gar- 
rincha. Semnează Onifrei — Bir- 
lad-.

Alte spicuiri din alle scrisori : 
PROF. C. GRADLNARU ȘI F- 

CHIRCA : „vă scriem in numele 
unui grup de Iubitori ai fotbal u- 
im.de la Școala general4 din 
Nichiten:. Jad. Botoșani. Transmi
tem tncolotilor neșm asizura.-ea 
r-ezdruncteatei noastre Încrederi 

vietcrla asupra formației Gre
ciei. Duminică, cu mult 
orei 14. vom fi cu toții 
televizorului, instalat la 
In clasa unde Învățăm.

— Rădăuți: 
tricoului na- 
Avionul spre 
încurajați de 
în tribună. 

Ară tați

mon-

înaintea 
in fața 

școală. 
Pe par-

inspirat adine, cu metodă, dove
dind o îndelungată practică pro
fesională. Mens sana in corpore 
sano.

Intr-adevăr : avea pieptul bom
bat și umerii drepți, fruntea po
trivită. M-am hazardat sâ-mi dau 
importanță :

— Fiindcă tot vorbeați de Por
tugalia, știți ce-a spus Euseb:? 
înainte de meci : .Cîștigă cine-o 
vrea Dumnezeu-.

— Și n-a fost așa ?
— Ei, nu. am zîmbit cu superio

ritate, nu Dumnezeu a vrut-o, ci

Eu îl am pe Scormon, mă descurc 
binișor cu el în plimbările noas
tre.

într-una din aceste plimbări, nu 
mai știu pe ce stradă, in ce car
tier, prietenul meu m-a tras după 
el într-o curte. (Mai bine zis, 
mi-a scăpat din lesă și a zbu- 
ghit-o pe prima poartă întîlnită). 
Am intrat să-l caut. De fapt, nu 
era o curte, ci un tet’en întunecat 
căzut în paragină. Am distins pe 
întuneric o baracă intr-o rină. 
Am mai văzut doi pari de volei 
și rămășițele zdrențuite ale unor 
căpățîni de varză pe terenul plin * 
cu castane sălbatece scuturate. în 
liniștea din jur, prietenul meu a 
lătrat indignat, apoi s-a auzit un 
mic chicot venind de undeva din

— Nu deranjez T l-am privit 
lung.

— De ce ? Vorbeam de meciul 
cu Portugalia.

Picioarele lungi ale fetei numai 
la asta nu te îmbiau, dar tinere
tul de azi e destul de capricios. « 
El purta pulover cu git, „blugi4* 
și o insignă rotundă. Cu senti
mentul drăcesc că-i voi Inopor
tuna. cu tet sfatul dentistului de 
a tace multă mișcare, m-am așe
zat. Prietenul meu i-a sărit fetei 
pe genunchi — iar ea a scos un 
adevărat țipăt de plăcere.

— E plăcut aici, am spus cu 
tîlc.

— Da. A tras un fum. Răcoare, 
liniște, cînd și cînd cad castanele 
șl pocnesc. îți spală creierii. A

băieții noștri, galeria îndemnată 
în genunchi să-i sprijine, avîntul 
naționalei noastre spre victorie, 
toate astea au contribuit, au fost 
Dumnezeul frumoasei noastre 
corn...

— Ce umblați cu farafastîcuri. 
mi-a tăiat-o un pic brutal. Cre
deți chiar că Eusebio a luat-o cu 
ciștigul meciului, lâ modul meta
fizic ? Mă-ndoiesc. Dumnezeu, 
dragă domnule, e un nume pro
priu. ca Ion sau Vasile. Cied că 
și Eusebio știe asta, o știe-ntrea- 
ga lume. Dar spusele lui nu pot 
decît să ne confere în ochii celor
lalți competitivi o calitate extra
ordinară. nu vă dați seama ? S-o 
luăm logic. Eusebio declară că va 
cîștiga clne-o să vrea Dumnezeu. 
Cu ajutorul băiatului ăsta cu

barbă sau fără antonii lui, cîș
tigăm moi. Ce vor spune ceilalți ? 
.Fențî-vl de români, fi ajută Dum
nezeu la fotbal*. E un șoz : toți 
fotbaliștii creștini sau monoteiști 
se vor ruga mainte de meciuri, 
cu s!abe speranțe însă ea Dum
nezeu. care ne iubește pe noi. 
care ține In mod special, cu afee- 
ție ș: devotament. Ia plăpindul 
Dan sau Ia micuțul Răducanu. să 
ne părăsească așa. tam-nisam, 
pentru a-i iubi pe ei. E limpede. 
Atunci, de ce să ne speriem de 
tandreța asta nesperată a cerului 
și de care, n-are rost să mai vor
bim, chiar aveam mare nes’oie ? 
Daca nu lisăm să se creadă po
vestea. adversarii greci or să se 
năpustească asupra noastră ca 
niște fusee cosmice. Eu zic să 
tăcem mile, să-i lăsăm pe fotba
liștii catolici, ortodocși sau pro
testanți să creadă că Cel de-sus 
ne îndreaptă șuturile spre poartă 
și nu strădaniile disperate ale lui 
Angelo Niculescu.

— Lăsați prostiile, a intervenit 
fata. Mai bine ui:ați-vă ce stele 
frumoase, a mai ciripit, cu prie
tenul meu pe genunchi.

Ne-am uitat toți trei la stelele 
mari și albe de deasupra noas
tră. Fără să vreau, am inspirat 
Mdinc. cu metodă, cum inspirase 
atleticul și tranșantul meu inter
locutor. Da, da. Bine că mens 
sana asta în corpore sano o mai 
întîinești cînd și cînd râ»âeită 
stingher, fie și pe-o bancă re
trasă în fundul unui teren aban
donat de volei.

O slabă consolare, totuși o 
consolare.

Al. STRUȚEANU

făgăduiesc că am 
televizorului cu 
dorindu-vă In orice mo

ment mult succes!" 
DUMITRU DO- 

BRE. muncitor la 
U.M.M.R., Ploiești: 
.Voi fi alături de 
zecile de mii de 
spectatori prezenți 
In tribunele stadio
nului „2.3 August". 
Âm să aplaud fa
zele frumoase ale 
jucătorilor noștri și 
ale celor din echipa 
Greciei, dar îmi voi 
uni glasul cu ale 
tuturor suporteri
lor pentru a încu

raja echipa României timp 
de 90 de minute. Hai România, 
Hai Dobrin, Hai Dumitrache, Hai 
băieți — iată deviza noastră. Urez 
echipei noastre naționale succes 
și calificarea in Mexic".

■ ■ ■

★
Stbiu. Botoșani, Reghin, Cehul 

Silvaniei. Tg. Jiu. Satu Mare. Că
lărași, Cimpia Turzii. Arad. Cărei. 
Iată numai cîteva din localitățile 
din care am mai primit zeci de 
scrisori și telex-uri. Spațiul nu ne 
permite, desigur, să le publicăm 
Pe toate. Dar in numele tuturor 
acestor entuziaști, elevi sau mun- 
c::ori. profesori sau ingineri, in 
numele sutelor de mii de iubitori 
at fotbalului din țara noastră să 
Ie adresăm incă o dată fotbaliș
tilor români succes deplin in di
ficila confruntare cu echipa Gre
ciei și calificarea in turneul final.

Orele s-au scurs. Cind aceste 
rindur: sint citite, din toate col- 
Iutile țării, trenuri și autobuze 
aduc în Capitală pe fericiți i pose- 
sori ai biletului de meci. Acasă, 
insă. In fata televizorului sau 
aparatului de radio au. rămas oa
meni la fel de- pasionați. .Deși :.e 
vor ana la diferite distanțe, ei 
vor fi părtași la marca bucur.e 
pe care o așteptăm cu toții. 
Fiindcă in această dumîtllcă de 
toamnă, pe buzele fiecăruia, se 
af.ă aceleași cuvinte : ROMÂNIA
— VICTORIE !

Al. CONSTANTIN
—

Dinamo Bacău
Torpedo Kutaisi
1-0 11-0]
Echipa băcăuană s-a com

portat în această partidă mult 
sub valoarea ei. Intilnirea a 
avut două aspecte distincte, 
în prima parte au dominat 
oaspeții, care âu desfășurat 
un joc mai legat, au contro
lat mai mult balonul și dacă, 
în min. 11, bara nu s-ar fi 
opus ar fi putut chiar să des
chidă scorul. Cu 2 minute 
înainte de pauză dinamoviștii 
au reușit să marcheze singu
rul gol al partidei. Ene Da
niel a șutat puternic, iar por
tarul oaspeților, neputînd să 
rețină, a scăpat mingea la 
Pană care a înscris specta
culos.

Cea de a doua repriză a 
fost dominată cu autoritate 
de gazde dar înaintașii, deși 
au primit multe mingi bune 
de la mijlocași, nu au mai 
putut să modifice scorul. în 
această parte a jocului spec
tacolul a fost salvat de cîteva 
faze frumoase, printre care 
și o bară (Gal min. 72), dar 
doar atit.

ILIE lANCU-coresp. prin
cipal. /

LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO CU PREMII ÎN 

APARTAMENTE, AUTOTURISME, EXCURSII SI BANI 
ULTIMELE DOUA ZILE PENTRU PROCURAREA 

BILETELOR

Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE pentru procura
rea biletelor la tragerea ex
cepțională LOTO de marți 18 
noiembrie a.c. La această tra
gere se atribuie apartamente 
cu 3 sau 2 camere (confort 

.gradul I). la alegerea parti
cipantului, plus diferența in 
numerar pină la 100.000 lei, 
în număr NELIMITAT.

Tot în număr NELIMITAT 
se atribuie autoturisme 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio plus remorcă Camping 
minor. DACIA 1100. MOSK
VICI 408 cu 4 faruri și radio, 
SKODA 1000 MB. la alege
rea participantului, plus dife
rența în numerar pină la 
65 000 lei.

Prin tragere la sorți se mai 
acordă alte 5 autoturisme :
1 VOLGA. 1 DACIA 1100. 1 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri 
și radio și 2 SKODA 
1000 M.B. 2.

Se mai atribuie excursii de
2 locuri și de 1 loc la Brașov, 
cu petrecerea Revelionului.

Excursiile se atribuie și ele 
tot în număr NELIMITAT.

Nu uitați ! Se poate parti
cipa și cu bilete colective !

PREMIILE CONCURSULUI 
EXCEPȚIONAL PRONOEX- 

PRES DIN 9 NOIEMBRIE 
1969 CU ATRIBUIRE DE 

APARTAMENTE
CATEGORIA I : 4 aparta

mente cu 3 camere plus dife
rența în numerar pină la 
100.000 lei ;

CATEGORIA a Il-a :1a- 
partament cu 2 camere plus 
diferența in numerar pînă la 
75.000 lei ;

CATEGORIA a III-a : 5
autoturisme ." „Dacia 1100" ;

CATEGORIA a V-a : 437 va
riante a 177 lei ;

CATEGORIA a Vl-a : 7.903 
variante a 50 lei.

im.de


Aseară, la Floreasca

Meciuri echilibrate 
in campionatul de baschet

IN FAȚA ECHIPEI I.E.F.S.,
VOLEIBALISTELE DINAMOVISTE

IN DERUTĂ
I.C.H.F. BUCUREȘTI - CO
MERȚUL TG. MUREȘ 75—61 

(35—31)
Deschiderea programului 

baschetbalistic de aseară, din 
sala Floreasca, a opus forma
țiile I.C.H.F. București și Co
merțul Tg. Mureș. După o re
priză echilibrată ca joc și scor, 
bucureștenii reușesc în partea 
a doua, printr-o mai bună mo
bilitate in teren și cu o preci
zie mai mare in aruncările de 
la distanță și semidistanță, să 
se impună în finalul meciului 
obținînd o meritată și aplau
dată victorie, cu 75—64 (35—31). 
Bucureștenii, au avut cîțiva 
jucători în bună dispoziție, iar 
în Emil Niculescu un excelent 
coordonator. Echipa din Tg. 
Mureș a luptat din răsputeri 
pentru un rezultat onorabil, 
dar imprecizia în aruncări i-a 
împiedicat să realizeze mai 
mult. A arbitrat bine cuplul 
Al. Dănilă (Buc.) și I. Știrbu 
(Cluj).
I.E.F.S. BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA BRAȘOV 83—62 

(42—25)
Echipa lui Mihai Nedef a 

avut o misiune ușoară in fața

studenților brașoveni, cîștigînd 
cu 83—62 (42-25). Cei mai
buni jucători—Antonescu, Pir- 
șu, Roman și Dumitru de la 
învingători, respectiv Dikay și 
Deaky de la învinși. A con
dus satisfăcător cuplul A. Ber
ger și I. Șerbănescu (ambii din 
București).
DINAMO BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 75—58 

(40—36)
AUREL PĂPĂDIE 
FLORIN SANDU

POLITEHNICA BUCUREȘTI- 
UNIVERSITATEA CLUJ 78—38 

(47-17)
Susținînd restanța din etapa 

I a diviziei A la baschet fe
minin, Politehnica București 
a dispus de Universitatea Cluj 
cu scorul de 78—38 (47—17).
De remarcat că în repriza 
secundă antrenorul bucureșten- 
celor a folosit toate jucătoa
rele de rezervă. Cele mai 
multe puncte : Ciocan 16,
Ghiță, 14, Diaconescu 14 pen
tru Politehnica, respectiv 
Păcuraru 20. Bun arbitrajul 
prestat de C. Armășescu și R. 
Simion. (P. PEANA-coresp.).

Ieri, am avut prilejul să re
vedem, după o absență de a- 
proape două săptămîni, pe 
dinamovistele bucureștence 
primind replica studentelor de 
la I.E.F.S. Puțini erau aceia 
care — după evoluția studen
telor în primul set — se aș
teptau să asiste la un meci 
de mare luptă, dramatic une
ori, presărat cu numeroase 
faze spectaculoase. Cele cîte- 
va sclipiri din ultima parte 
a setului — insuficiente pen
tru a recupera din diferența 
consemnată pe tabelul de 
marcaj — din jocul voleiba
listelor de la I.E.F.S., nu a- 
nunțau, totuși, o răsturnare de 
valori. Dar... In setul al doi
lea, cu o mai bună organi
zare în teren, mai atente în 
atac și în apărare, studentele 
iși adjudecă fără drept de 
apel setul, profitînd totodată 
și de scăderile dinamoviste- 
lor, care se regăsesc cu greu, 
greșesc foarte mult, în spe
cial la preluare și la pase 
Atacul dinamovist se lovește 
fie de blocajul advers, fie 
trimite mingile în afara te

renului. După ce, cu un plus 
de vivacitate echipa Dinamo 
iși adjudecă cel de al treilea 
set, în următorul ea conduce 
la diferențe apreciabile (13— 
5) pentru ca, în final, stu
dentele să refacă din handi
cap și să fie la un pas de 
egalare, dar să cedeze la 13. 
Așadar 3—1 (8, —7, 10, 13) 
pentru Dinamo. (Em. F.).

Un meci care trebuia să se 
termine conform calculelor 
în trei seturi a opus forma
țiile masculine Steaua și Pro
gresul. Intr-adevăr, echipa 
„speranțelor" lui Mircea Ze- 
linschi n-a făcut absolut ni
mic pentru a schimba cîte 
ceva din calculele hîrtiei, ce- 
dînd cu. 0—3 (—7, —4,,—0) în 
fața campionilor, după o 
mostră de precară tehnică in
dividuală. Jucătorii se mișcă 
greu în teren, nu știu încă 
să preia o minge sau să dea 
o pasă cum trebuie, nu par
ticipă la joc cu dăruire. De 
aceea, Progresul a fost o 
pradă ușoară în meciul cu 
Steaua care a făcut iarăși 
dovada unei bune omogeni
tăți. (A. B.).

ZIG-ZAG FOTBALISTIC
BRAZILIENII STNT ÎN 

MEXIC 1
Doi oficiali ai federației de 

fotbal din Brazilia au sosit 
săptămina trecută In Mexic 
și și-au exprimat optimismul 
față de șansele echipei lor de 
a ciștiga viitorul campionat 
mondial. Președintele federa
ției braziliene, Joao Havelan- 
ge, și vicepreședintele, Abilio 
de Almeida, au declarat că 
echipa Braziliei este mai bine 
antrenată decît oricînd in pre
gătirile pentru turneul final 
al C.M., din mai 1970. „Unu! 
din factorii care va acționa 
în favoarea noastră este mi
nunatul public mexican” — a 
declarat Havelange în cadrul 
unei conferințe de presă.

Oficialii brazilieni au vizi
tat Puebla, oraș cu 400 000 de 
locuitori situat la 96 km de 
Ciudad de Mexico, pentru a 
inspecta stadionul Cuauhtemoc 
ce va găzdui meciurile uneia 
din grupele preliminare. Ei 
vor vizita, de asemenea, in
stalațiile din orașele Guadala
jara și Leon, unde vor avea 

berare a fotbalistului Ramon 
Aguirre Suarez, unul din cei 
trei jucători ai echipei Estu- 
diantes La Plata care se află 
în închisoare pentru compor
tarea nesportivă cu prilejul 
meciului din finala Cupei In
tercontinentale, susținut in 
compania echipei A. C. Milan. 
Judecătorul a subliniat că a- 
ceastă cerere nu poate fi ad
misă „din cauza naturii de
lictului".

In baza legilor argentiniene 
poliția poate aresta și reține 
in închisoare timp de 30 de 
zile, fără judecată, orice spor
tivi ce s-au făcut vinovați de 
neregularități pe teren însoți
te de rănirea adversarilor.

Suarez, Eduardo Lujan Ma- 
nera și Alberto Poleti își ispă
șesc acum pedepsele în închi
soarea Villa Devoto.

FOTBALUL FEMININ 
RECUNOSCUT 
ÎN ANGLIA?

Există posibilitatea ca Aso
ciația de fotbal feminin din 
Anglia să fie recunoscută de 

trece timpul într-un mod plă
cut. Părintele care cumpără 
un abonament permanent la 
aceste „ereșe* fotbalistice be
neficiază de bilete de intrare 
la meciuri cu preț redus. Să 
vedem ce va aduce și această 
inovație 1

DOI ARBITRI DE CENTRU

Cu prilejul uneî conferința 
de presă, care a avut loc la 
Stockholm, cunoscutul arbitru 
internațional Einar Bostroem 
(Suedia) a declarat că, dato
rită stilului modern al fotba
lului de astăzi, un meci tre
buie arbitrat de doi oficiali 
de centru, și nu de unul sin
gur. Acest „Cavaler al fluie
rului" din Suedia a arătat că 
astăzi fotbalul se joacă tare 
și mai ales repede, cu o vi
teză care-1 depășește pe un 
arbitru obișnuit. „în condiți
ile arătate, a spus Bostroem, 
un singur arbitru nu poate 
urmări cu precizie tot ce se 
intimplă pe teren. De aceea 
cred că ar fi necesar să ac
ționeze doi arbitri de centru,

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

cu o serie de jucătoare noi 
în formație, care s-au dovedit 
încă lipsite de coeziunea ce 
poate pune în valoare con
cepția de joc și realul talent 
al unora dintre handbalistele 
sale. Karabacici — cea mai 
bună din echipă — este ex
cesiv de nervoasă, motiv 
pentru care a stat de două 
ori pe banca eliminaților, iar 
a treia oară (min. 49) a fost 
eliminată definitiv. Polonezele 
s-au prezentat bine pregătite 
atletic, au însă o tehnică 
modestă. In această partidă 
au fost ratate nu mai puțin 
de 9 lovituri de la 7 m, ju
cătoarele iugoslave stabilind 
record, 51 Au înscris: Ka
rabacici (5), Sojnici (5), Gla- 
voevici (3), Zovko, Jijak, Ra- 
dakovici pentru Iugoslavia și 
Dresze (3), Wasowicz (3), Iez, 
Pruaczvk, Walczyk pentru 

Polonia. Au arbitrat: D. Pu
rică și V. Cojocaru (Ro
mânia).

REPUBLICA DEMOCRA
TA GERMANA—UNGARIA 
12—6 (6—4). Meci de mare 
luptă. In prima repriză echi
pele au mers cap la cap pînă 
în min. 16 (4—4), pentru ca 
apoi formația Republicii De
mocrate Germane — mai ma
tură tehnic și tactic, mai 
omogenă — să se distanțeze 
net (min. 36 : 11—4).

Au marcati Hochmuth (4), 
Czelake (3), Winkler (2), 
Sanker, Braun, Schanding, 
Schepel pentru R. D. Ger
mană și Csik (3), Takacs (2), 
Szabo pentru Ungaria. Au 
arbitrat : P. Cîrligeanu și 
C. Căpățînă (România).

ROMANIA — CEHOSLO
VACIA 18—12 (11—6). După 
un început timid (Cehoslo
vacia a condus cu 2—-0), echi
pa României și-a intrat în 

ritm, a recuperat handicapul, 
a preluat conducerea și a do
minat in continuare meciul. 
Schramko a deschis seria. 
Soos, Băicoianu et comp a- 
veau să susțină avalanșa de 
goluri in poarta cehoslovace
lor. Reprezentativa noastră a 
jucat sobru, în dauna spec
taculozității dar în beneficiul 
eficacității. Scorul a evoluat 
astfel : 0—1 ; 0—2 ; 1—2 ; 2— 
2 ; 3—2 ; 6—2 ; 7—3 ; 7—4 ; 
8—4 ; 10—5 ; 11—6 ; 12—7 ; 
12—8 ; 14—8 : 14—9 ; 17—9 ; 
18—10; 18—12.

Derbiul seriei va fi, după pă
rerea noastră, jocul cu Iugo
slavia care va avea loc luni 
seara. Au înscris: Soos (7), 

CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH

LIDER-FLORIN GHEORGHIU

Schramko (5), Ilie (2), Sze- 
kelv (2), Băicoianu și Vidu, 
pentru România și Kosorino- 
va (3), Sokolovska (2), Ker- 
nerova (2), Brunova, Cifreska, 
Tesarova, Kosikova și Hran- 
tova pentru Cehoslovacia. Au 
arbitrat Gabriel Kurt și Mar
cel Millioud (Elveția).

• Astăzi au loc următoare
le partide: ora 16 KomAnia 
tineret — Republica Demo
crată Germană; 17.10 Iugo
slavia — Cehoslovacia, 18.20 
Uniunea Sovietică — Un
garia, 19,30 România — Po
lonia.

Aceste englezoaice pasionate de fotbal au luat parte la un concurs de frumusețe, organizat 
de o revistă londoneză, pentru alegerea unei „Miss Footbal 1969“. In centru, fericita ctști- 

gătoare (in tiicou alb), după încoronare...

EXPERIENȚĂ PLUS TINEREȚE
FORMULA LOTULUI DE SCRIMA PENTRU CAMPIONATELE

BALCANICE DE LA ZAGREB
Campionatele balcanice de 

scrimă a căror primă ediție 
s-a consumat, în toamna anu
lui trecut, la București, au de 
data aceasta ca loc de des
fășurare orașul Zagreb. Noua 
confruntare a scrimerilor din 
țările balcanice (Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România 
și Turcia) va începe la 20 no
iembrie programînd pe par
cursul a patru zile întrecerile 
individuale și cele pe echipe, 
la toate armele.

Pentru această ultimă în
trecere internațională de pro
porții a anului, federația de 
specialitate a alcătuit urmă
toarele echipe :

• floretă feminin — MA
RIA VICOL. OLGA SZABO, 
ADRIANA MOROȘAN și 
ANIUTA ALEXANDROV;

• floretă masculin : IONEL 
DRÎMBĂ, MIHAI ȚIU, TU
DOR PETRUȘ, GABRIEL 
URSOVICI ;

• sabie : OCTAVIAN VIN- ' 
TILĂ, DAN 
CONSTANTIN
ADRIAN CREIȚARU ;

• spadă : ANTON PON- 
GRAȚ, ALEXANDRU IS- 
TRATE, NICOLAE IORGU, 
CONSTANTIN DUȚU.

După cum se vede, în com
ponența echipelor noastre fi
gurează, alături de „lame" 
experimentate, o serie de ele
mente tinere care vor face un 
util rodaj într-o competiție 
de amploare : Moroșan și 
Alexandrov (floretă-fete). Pe-

IRIMICIUC, 
NICOLAE,

DATE „EXTREM 
DE ELOCVENTE"

Curînd după începerea nou
lui an școlar, la Palermo a 
avut loc un proces ieșit din 
comun. Mai mulți părinți din 
cartierele mărginașe ale ora
șului sicilian au fost chemați 
în fața judecății pentru că nu 
și-au trimis copiii la școală. 
Procesul a fost stins,' însă, 
deoarece s-a apreciat că re
fuzul părinților respectivi era 
întemeiat: lipsa școlilor din- 
tr-o serie de cartiere crea 
copiilor obligația să străbată, 
zilnic, distanțe apreciabile.

La Castelverde, localitate 
situată la 18 km de Roma, 
mai multi inert s-au consti
tuit într-un cerc care își pro
pune „să obțină ameliorarea 
condițiilor sociale, umane și 
igienice", reclamînd, printre 
altele, un local de școală, un 
teren pentru sport.

în contextul pe care îl pre
figurează sus-amintitele epi
soade, nu mai pare atît de 
surprinzător un articol inti
tulat „Palestrele școlilor — o 
îngrijorătoare carență", publi
cat de ziarul de specialitate 
„Corriere dello Sport" din 
Roma.

Sub acest titlu, ziarul redă 
o serie de date „extrem de 
elocvente", pe care le-a ofe

truș și Ursovici (floretă-bă- 
ieți), Creițaru (sabie), Iorgu 
și Duțu (spadă).

Adriana Moroșan, care a 
terminat pe locul I în turneul 
internațional de tineret de la 
Moscova (în această toamnă) 
și pe III în turneul de la 
Belgrad, Petruș clasat al 
IV-lea în turneul desfășurat 
luna trecută la Ankara. Crei- 
țaru, care a obținut un me
ritat loc IV în concursul a- 
mintit de la Moscova, în fine, 
spadasinii Iorgu și Duțu, cla
sați pe locurile I și III, în- 
tr-un recent turneu, cu o bo
gată participare, la Belgrad, 
au posibilitatea să-și îmbo
gățească nu numai experiența 
de concurs, dar și palmaresul.

In ceea ce privește figurile 
proeminente ale lotului nos
tru ele vor fi, totodată, și ale 
acestor campionate balcanice. 
Ne referim, în special, la Ma
ria Vicol (care a avut cea 
mai substanțială contribuție 
la victoria echipei noastre 
în C.M. de la Havana), Olga 
Szabo (părtașă la succesul de 
la Havana și cîștigătoarea 
turneului de la Tata), la 
campionul olimpic Drimbă, la 
Tiu. nedreptățitul finalist de 
la Havana.

*
Delegația sportivilor noștri 

va pleca spre Zagreb luni 
seara.

Sebastian BONIFACIU 

rit prof. Baldo De Rossi, pre
ședintele Institutului pentru 
dezvoltarea construcțiilor so
ciale (I.S.E.S.), în cadrul unei 
conferințe de presă desfășu
rate la Roma.

„Situația sălilor de sport 
pentru școli și a amenajărilor 
sportive necesare elevilor este 
literalmente tragică", afirmă 
ziarul amintit și redă cifrele 
privind situația precară a ba
zei materiale, fapt care expli
că de ce î: Italia „se înregis
trează un procentaj atit de 
scăzut al tinerilor care prac
tică sportul".

Aflăm, de exemplu, că sînt 
necesare încă 4574 de pales
tre (săli de gimnastică) pen
tru școlile elementare și 6400 
de palestre pentru școlile 
medii.

în Ceea ce privește situația 
amenajărilor sportive exis
tente în Italia, raportul prof. 
De Rossi arată că această țară 
are o pitcină la 129 441 locui
tori, un teren de atletism la 
103 957 locuitori și un teren 
de baschet la 44 220 locuitori.

Se constată, de asemenea, 
că din 8054 localități numai 
4481 dispun de o amenajare 
sportivă oarecare, ceea ce în
seamnă că < ?/« din așezările

Finala campionatului națio
nal masculin de șah a avut 
ieri o zi încărcată. Dimineața 
s-au jucat întreruptele. Sala 
Constructorul din Capitală, 
gazda partidelor neterminate, 
a fost martora unei întîlniri 
deosebit de agitate, încheiată 
cu un rezultat nescontat: 
Stanciu—Troianescu. Albul 
deținea un avantaj evident, 
în virtutea căruia victoria pă
rea că nu poate să-i scape. 
Dar, campionul țării a găsit 
la analiza de acasă continuări 
unice, a egalat situația, șl 
Stanciu — aflat încă sub im
presia faptului că trebuie ne
apărat să cîștige — a forțat 
permițîndu-i lui Troianescu 
să obțină un punct foarte 
prețios. Pe celelalte fișe au 
fost înscrise rezultatele : Se
gal—Varabiescu 1—0, Vara- 
biescu—Georgescu «Ti—Va și 
Botez—Troianescu Ti—Vi.

După-amiază, de la ora 15, 
s-a jucat runda a IV-a. Ea i-a 
prilejuit lui Florin Gheorghiu

(Urmare din pag. 1)

la promovarea rapidiștilor in 
divizia A.

Iată și celelalte rezultate 
din triunghiularele de lupte 
libere programate ieri : Pro
gresul București cu Mureșul 
Tg. Mureș 24—16 și cu CS.M. 
Cluj 18—14 ; Mureșul—CA.SL 
27—13 ; Dunărea Galați— 
A.S.M.T. Lugoj 18—18.

♦
In continuare, pe cele trei 

patrulatere din latex, insta
late în sala Progresul au ur
mat întrecerile din divizia A de 
greco-romane. în care cel mai 
așteptat meci a fost derbyul 
Dinamo București — Steaua.

Italiei nu oferă locuitorilor 
lor nici o posibilitate de a 
face sport.

După ce a examinat, în lu
mina a numeroase date, si
tuația bazelor sportive nece
sare tineretului școlar, pre
ședintele I.S.E.S.-ului a sub
liniat faptul că „se pune de 
urgență problema opțiunilor 
politice care să dea substanță 
unui răspuns public ce nu 
poate veni cu mari întirzieri 
pentru că sint... sute de mii 
cei ce trebuie să satisfacă 
obligația școlarizării și pen
tru care baza sportivă la nivel 
de cartier reprezintă un 
serviciu social".

Amintind în final că prof. 
De Rossi a anunțat și publi
carea unei cărți albe asupra 
situației serviciilor sociale 
din Italia, ziarul își manifestă 
scepticismul în ceea ce pri
vește interesul tineretului 
pentru un asemenea docu
ment. „Tinerii nu vor citi, 
probabil, această carte deoa
rece cunosc din experiența 
lor, directă și cotidiană, ca
rențele, tărăgănările și fragi- 
Itatea prea numeroaselor 
promisiuni".

Ion F. BACIU 

în urma victoriei obținute la 
Varabiescu, să preia condu
cerea în clasament

Inegal, Iuliu Szabo — după 
un start promițător în acest 
campionat — a naufragiat în 
fața lui Neamțu. Troianescu 
n-a observat o manevră ele
mentară a lui Griinberg și s-a 
trezit cu o piesă mai puțin 
după o repriză de schimburi. 
In rest — egalități : Geor
gescu—Drimer, Segal—Miti- 
telu, Voiculescu—Botez și 
Fischer—Ciocîltea. Ghițescu a 
întrerupt în poziție egală cu 
Stanciu, Partoș cu Ungureanu 
și Bondoc cu Reicher.

în clasament conduce după 
patru runde Florin Gheorghiu 
cu 3 p, urmat de Ciocîltea, 
Mititelu și Neamțu 2% p, 
Voiculescu 2 p (1), Georgescu, 
Szabo și Segal 2 p.

Astăzi, de la ora 17, după 
meciul de fotbal cu Grecia, 
campionatul continuă cu par
tidele rundei a V-a.

înaintea acestui meci dina- 
moviștii, neinvinși în toate 
cele 20 de ediții ale campio
natului, aveau un avantaj de 
3 puncte și, bineînțeles, vic
toria asupra steliștilor în tu
rul campionatului.

Așadar, pentru ca Steaua să 
devină campioană trebuia să 
ciștige la o diferență mai ma
re de 3 puncte. Și steliștii au 
reușit, după încleștări extra
ordinare. să obțină victoria cu 
18—14. Explozii de bucurie, îm
brățișări, lacrimi. Dinamoviștii, 
erau, in stirșit. învinși in cea 
de a 21-a ediție ! Gb. Ber- 
eeanu (cat 48 kg), Gh. Stoiciu 
(cat 52 kg), L Baciu (cat 57 
kg), N. Neguț (cat 90 kg) și 
P. Stroe (cat 100 kg) au avut 
merite deosebite la acest suc
ces. Felicitări celor doi antre-
nori V. Popoviei și Gh. Șuteu.

Celelalte rezultate : Steaua
— Dunărea Galați 36—4, Di
namo — Dunărea 31—5, Pro
gresul București cu Steagul 
Roșu 17—U și cu C.S.M. Re
șița 34—6, Steagul roșu — 
C.S.M. Reșița 24—4 ; Metalul 
București cu Electroputere 
Craiova 27—13 și cu C.F.R. Ti
mișoara 23—13. Electroputere
— C.F.R. 13—15 ; Rapid cu 
Pescărușul Tulcea 24,5—11,5 și 
cu A.S.M.T. Lugoj 27—13, 
Pescărușul — A.S.M.T. 21—11.

Locul 3 a revenit merituos 
formației Metalul București 
(antrenor Gheorghe Ilie).

în finala turneului de tenis 
de Ia „Crystal Palace" din 
Londra, se vor întilni Mark 
Cox (Anglia) și Bob Hewitt 
(R.S.A.) în semifinale, Cox 
l-a învins cu 10—8, 4—6, 6—3 
pe Stan Smith (S.U.A.), iar 
Hewitt l-a întrecut cu 2—6, 
6—2, 6—4 pe Stilwell (An- 
Hlia). în finala feminină se 
vor întilni Julie Heldman 
(S.U.A.) și Virginia Wade 
(Anglia). Julie Heldman a e- 
liminat-o cu 7—5, 6—3 pe
Am Haydon Jones (Anglia).

între 1 și 8 decembrie la 
Moscova va avea loc un mare 
turneu internațional de ho
chei pe gheață. La acest tur
neu și-au confirmat partici
parea selecționatele Suediei, 
Cehoslovaciei, Canadei, Fin
landei, R.D. Germane și 
U.R.S.S. în prim;, zj a tur
neului, sînt programate me
ciurile U.R S.S.—R.D. Ger
mană și Canada—Cehoslova
cia, ■
In turul doi al „Cupei cam
pionilor europeni" Ia tenis de 

loc meciurile altor grupe. Bra
zilia, la fel ca și celelalte e- 
chipe finaliste, va cunoaște lo
cul unde va juca în prelimi
nariile turneului final, abia la 
10 ianuarie 1970, o dată cu tra
gerea la sorți a alcătuirii ce
lor patru grupe.

ÎNTRE ZIDURILE 
ÎNCHISORII...

Up judecător din Buenos Ai
res a respins cererea de eli-

URTAIN — 
al 21-lea K.O.
Cunoscutul pugilist spaniol 

de cat. grea Jose Manuel Ibar 
„Urtain" a repurtat a 21-a 
victorie înainte de limită. în 
meciul desfășurat la Madrid, 
ei l-a făcut KO în rundul doi 
pe americanul Mike Bruce. 
Urtain este neînvins în ca
rieră. El și-a depus candida
tura la titlul european al 
categoriei, urmînd să se în- 
tilnească cu învingătorul me
ciului Thebault—Weill and.

RUGBYȘTII DE LA DINAMO 
BUCUREȘTI VOR EVOLUA 

9

ÎN FRANȚA
Echipa de rugby Dinamo 

București urmează să susțină 
trei meciuri în Franța în pe
rioada 20 decembrie — 10 ia
nuarie. Rugbyștii români vor 
juca la Farbes, Mauleon și 
Foix.

IN VEDEREA MECIULUI CU ECHIPA ROMÂNIEI

A FOST ALCĂTUITĂ REPREZENTATIVA
DE BOX A FRANȚEI

PARIS 15 (Agerpres). — Se
lecționata de box a Franței 
se află cantonată la Institu
tul național de Sport din 
Paris, în vederea meciului pe 
care-1 va susține la 22 noiem 
brie la Saint Brieuc cu echi
pa României. în linii mari 

masă, în orașul Liege s-au 
întilnit formațiile masculine 
Middlesbrough și Standard 
Liege. Jucătorii englezi au 
terminat învingători cu scorul 
de 5—2.

La Toulouse, s-a disputat me
ciul internațional de rugby 

• TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-

dintre selecționata Pirineilor 
și reprezentativa orașului 
Glasgow, Net superiori, rug
byștii scoțieni au obținut vic
toria, cu scorul de 35—11 
(8—8).

B
FIFA a stabilit ca tragerea la 
sorți pentru turul trei al „Cu
pei europene a tîrgurilor" să 
aibă loc la 27 noiembrie. Tra
gerea la sorți se va face la 
sediul FIFA de la Zurich.

Football Association (Federația 
engleză de fotbal) — a decla
rat un purtător de cuvînt la 
deschiderea adunării anuale a 
fotbalistelor engleze. După 
cum se știe, federația engleză 
se opune încă din anul 1921 
recunoașterii oficiale a fot
balului feminin, temîndu-se 
probabil de o atît de reduta
bilă concurență. Dar fotbalul 
feminin s-a dezvoltat tot mai 
mult în Anglia. Numărul e- 
ehipelor afiliate este în pre
zent de 46. Fotbalul feminin are 
de asemenea, un caracter or
ganizat in Olanda, Brazilia, 
Bulgaria, Italia și în alte țări.

„CREȘĂ* FOTBALISTICA

Cum să atragem cit mai 
mulți spectatori Ia meciurile 
de fotbal ? Ocupîndu-se de a- 
ceastă problemă, experții en
glezi au ajuns la concluzia că 
mulți spectatori ar veni cu 
plăcere la meciuri, dar nu au 
cu cine lăsa acasă copiii mici. 
Și iată că clubul Chester a 
luat inițiativa înființării unor 
camere speciile în care, plă- 
tindu-se o sumă modică, o- 
draslele părinților îndrăgos
tiți de fotbal să-și poată pe-

PELE - 999
SAO PAULO. 15. — Peste 

20 000 de spectatori au urmă
rit meciul de fotbail dintre e- 
chipele braziliene Santos și 
Botafogo. Fotbaliștii de la San
tos au obținut victoria cu sco
rul de 3—0 (2—0). Unul din 
cele trei puncte a fost înscris 
de Pele, care mai are de mar
cat numai un gol pentru a 
atinge cifra de 1000. Acum 
trei zile, Pele a marcat două 
goluri în meciul de la Santa 
Cruz, la care s-a adăugat ți 
cel înscris în' meciul cu Bota
fogo. astfel că în prezent nu- 

formația franceză, de la mus
că Ia categoria grea, a fost 
alcătuită astfel: Rabah Ka- 
loufi, Aldo Cosentino, Alain 
Laine, Daniel Bellantonio, J. P. 
Younsi, Alain Ruocco, Claude 
Clerget, Gratien Tonna, Henri 
Moreau, Lain Victor.

Campionul mondial de box 
la cat. pană, franco-australia- 
nul Johnny Famechon, își va 
pune centura în joc la 6 ia
nuarie în fața challengerului 
său oficial, japonezul „Figh
ting" Harada, fost campion al 
lumii la categoriile muscă și 
cocoș. Meciul va avea loc la 
Tokio. Cei doi boxeri s-au 

mai întîlnit o dată pentru 
titlul mondial, victoria reve
nind la puncte lui Famechon, 
care a fost însă favorizat de 
juriu.

B
La 6 decembrie în orașul Las 
Vegas va avea loc semifinala 
campionatului mondial de box 
la categoria grea dintre fostul 
deținător al centurii Sonny 
Liston și Leotis Martin. WBA 
a stabilit ca învingătorul a- 

iar cei doi tușieri să acopere 
cite o parte a terenului de 
joc".

NECAZURILE LUI 
TOMMY GEMMELL

Vedeta fotbalului scoțian; 
Tommy Gemmell, consideră că 
este unul din cei mai nefe
riciți jucători din țara sa. Și 
toate acestea deoarece, luna 
trecută, a fost eliminat de pe 
teren în cursul meciului pen
tru preliminariile C.M. dintre 
reprezentativele R.F. a Germa
niei și Scoției.

„Acest mic incident — a 
spus el — m-a costai pină 
acum peste 700 de lire". în- 
tr-adevăr, suspendat de clu
bul său, Celtic Glasgow, de la 
finala Cupei Scoției, Gemmell 
a pierdut bonificația pentru 
victoria obținută în acest meci. 
O altă pagubă a suferit-o prin 
suspendarea sa de la susține
rea a trei partide internațio
nale, iar acum Comitetul dis
ciplinar al Ligii de fotbal 
a Scoției l-a penalizat cu 60 
de lire. Supărat, Tommy Gem
mell a cerut transferul de la 
clubul Celtic. Cererea i-a fost 
aprobată.

DE GOLURI!
mărul golurilor înscrise de 
el se ridică la 999. Purtătorii 
de cuvînt ai Confederației 
braziliene de fotbal au decla
rat că în ziua cînd Pele va 
înscrie cel de-al 1 000-lea gol 
al carierei sale i se va de
cerna ca trofeu o minge de 
fotbal din aur, care va cîntări 
aproximativ 2 kg.

„ZONALUL"
DE LA PORTIMAO 
ÎNAINTEA ULTIMEI 

RUNDE
LISABONA, 15. — îna

intea desfășurării ulti
mei runde, în turneul zonal 
d_e_șah de la Portimao conduc 
Filip (Cehoslovacia) și Gli- 
gorici (Iugoslavia) cu cîte 12 
puncte. Urmează în clasa
ment Minici (Iugoslavia) — 
ll’/j P. și Levy (Scoția) — 
11 p. în penultima rundă, 
Filip a remizat cu Saborido, 
în timp ce Gligorici a ciștigat 
Ia Durao.

cestui meci să-l întîlnească în 
decurs de 3 luni pe cîștigă- 
torul întîlnirii dintre cei doi 
campioni mondiali neoficiali 
Joe Frazier șv Jimmy Ellis.

B
în turneul internațional femi
nin de șah de Ia Emmen (O- 
landa), după trei runde lide
ră este Ada, van der Giessen 
(Olanda) cu 2 p, urmată de 
Jorger (R.F. a Germaniei) cu 
l’/a p., Dobson (Anglia), Ere- 
tova (Cehoslovacia) și Timmer 
(Olanda) cu cîte 1 p.

B
La Stockholm s-a desfășurat 
meciul retur dintre echipele 
feminine de baschet Sparta 
Praga și Ruter Moerby (Sue
dia) contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni". Bas
chetbalistele cehoslovace au 
obținut victoria cu scorul de 
87—47 (44—22). în primul joc, 
echipa Sparta cîștigase cu 
73—33.
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