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COMUNICATUL Trimisul nostru special in Franța, DAN GÂRLEȘTEANU, transmite:

plenarei Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
In zilele de 10—13 decembrie a.c. 

loc plenara Comitetului Central al 
dului Comunist Român.

La deschiderea lucrărilor, plenara
l trat un moment de reculegere în memoria 
ț lui Dumitru Petrescu și Alexandru Moghio- 
I roș, vechi militanți ai mișcării comuniste 
, și muncitorești, activiști de frunte ai parti- 
> dului și statului nostru, care au decedat în 
i perioada de Ia ultima plenară a C.C. al 

P.C.R.
| Plenara a dezbătut proiectul Planului 
: stat de dezvoltare a economiei naționale 
l proiectul bugetului de stat al Republieii 
| Socialiste România pe anul 1970 — ultimul 
[an al planului cincinal 1966—1970. Apreciind

a avut 
Parti-

a păs-

in

de
Și

țcă prevederile celor două proiecte supuse 
E dezbaterii corespund liniilor directoare sta- 
jbilite în planul cincinal, posibilităților și 
i nevoilor economiei naționale, ale societății 
'noastre socialiste, orientărilor date de Con
gresul al X-lea al partidului privind dezvol

tarea în ritm susținut a producției mate- 
f riale, a științei, învățămîntului și culturii, 
[ ridicarea nivelului de trai al maselor mun- 
t citoare, plenara le-a aprobat în unanimitate 
f și a hotărît să fie supuse spre legiferare 
actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România.

Plenara a analizat propunerile Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție cu privire la majorarea pensiilor ță
ranilor cooperatori. Plenara a apreciat că 
introducerea sistemului de pensionare la 

‘bătrînețe sau în caz de boală a țăranilor 
cooperatori a constituit o importantă mă
sură de ordin social. Plenara a adoptat în 
unanimitate propunerile ca, începînd de la 
1 ianuarie 1970, pensiile acordate țăranilor 
cooperatori să fie majorate cu 50—80 la 
sută, creșterile mai accentuate aplicîndu-se 
la pensiile cooperatorilor care au lucrat un 
timp mai îndelungat în cooperativa agricolă 
de producție. Prin măsurile aprobate, su
mele cheltuite pentru plata pensiilor către 
țăranii cooperatori vor crește în 1970 cu 
aproape 390 milioane lei față de anul 1969. 
In afara sumelor pe care le primesc de la 

'Casa de pensii, țăranii cooperatori pensio
nari vor beneficia, în continuare, de ajuto

rul social acordat de cooperativă și de lotul 
, de pămint pe care îl au în folosință potri- 
fvit Statutului Cooperativei Agricole de Pro- 
: dueție. Plenara își exprimă convingerea că 
măsurile de majorare a pensiilor vor con- 

Ltribui la îmbunătățirea în continuare a con- 
; dițiilor dc viață ale țăranilor pensionari și 
’ ale familiilor lor, vor constitui un impor
tant factor stimulativ în activitatea țărăni
mii cooperatiste.

Plenara a analizat propunerile Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. privind con
stituirea comisiilor pe probleme la Comi
tetul Central și la organele locale ale parti
dului — potrivit prevederilor Statutului

adoptat de Congresul al X-lea al partidului 
—, și a aprobat o hotărire eu privire la 
organizarea și funcționarea acestor comisii. 
Hotărirea plenarei prevede constituirea la 
C.C. al P.CJl. a următoarelor comisii: Co
misia pentru problemele economice; Comi
sia pentru probleme de agricultură și silvi
cultură ; Comisia pentru problemele sociale, 
de sănătate și nivel de trai ; Comisia pen
tru problemele dezvoltării orindnirii sociale 
și de stat ; Comisia pentru problemele or
ganizatorice, ale activității și vieții interne 
de partid : Comisia pentru problemele pre
gătirii cadrelor, invățămint si știință ; Co
misia pentru problemele ideologice și cul
tural-educative ; Grupul de lectori ai Comi
tetului Central ; Comisia pentru relațiile 
internaționale. De asemenea, la comitetele 
județene, municipale și orășenești ale parti
dului vor funcționa : Comisia economică ; 
Comisia pentru probleme de agricultură și 
silvicultură ; Comisia pentru problemele or
ganizatorice, ale activității și vieții interne 
de partid ; Comisia pentru propagandă. în- 
vățămînt, știință și cultură ; Grupul de lec
tori ai comitetului județean, municipal sau 
orășenesc de partid. In raport cu specificul 
activității lor, se vor constitui comisii ase 
mănătoare 
locale.

Comisiile 
ganelor de 
alte cadre 
și profesională corespunzătoare. La Comite
tul Central ele vor fi conduse de secretari 
sau de membri ai Comitetului Executiv al 
Comitetului Central, iar Ia organele locale 
de secretari sau alți. membri ai birou
rilor comitetelor de partid. Secretarii Comi
tetului Central și ai celorlalte organe de 
partid, secțiile acestora, vor consulta siste
matic comisiile asupra principalelor măsuri 
din domeniile de care se ocupă și vor asi
gura participarea membrilor comisiilor la 
întreaga activitate pentru transpunerea 
acestora în viață.

Plenara a adoptat, de asemenea, hotă- 
rîrea cu privire la îmbunătățirea consultării 
și informării activului de partid, a comu
niștilor și celorlalți oameni ai muncii asu
pra activității organelor de partid și de 
stat, asupra problemelor politicii interne și 
internaționale a partidului și guvernului. 
Plenara a constatat că informarea și con
sultarea activului de partid, a comuniștilor 
și maselor de oameni ai muncii asupra ce
lor mai importante probleme ale politicii 
interne 
guvern, 
rcri pe 
nomice

la celelalte organe de partid

vor fi alcătuite din membrii or- 
partid respective, precum și din 
cu experiență, pregătire politică

și externe promovate de partid si 
consfătuirile și schimburile de pă- 
prohlemele majore ale. vieții eco- 
și sociale au devenit tot mai mult

(Conti~.ua~t in pag. a 4-a)

La Poiana Brașov

MARE INTERES PENTRU CONFRUNTAREA
RUGBYSTICĂ FRANȚA - ROMÂNIA

TARBES. 13 (prin telefon). 
Interesul cu totul deosebit 
pe care-1 prezintă în Franța 
meciul de astăzi se mani
festă din ce fa ce mai ac
centuat pe toate planurile : 
fa lumea jucătorilor, a con
ducătorilor și a specialiști
lor veniți din toate regiunile 
țării — dar bineînțeles în nu
măr cel mai mare din pu
ternicele centre rugbystice 
ale Sudului; fa lumea ' ama
torilor de rugby (sirr.bătă di
mineața erau deja vîndute 
peste 15 000 de bilete), și, fi
rește, in lumea presei spor
tive. care consacră pagini în
tregi acestui eveniment- Este 
desigur un interes explicabil

dacă avem în vedere marea 
popularitate a rugbyului in 
această țară. Dar, în același 
timp — și ne-am convins pe 
deplin de acest lucru — un 
omagiu adus rugbyului ro
mânesc. care se bucură peste 
tot de o bună reputație și 
de o sinceră prețuire. Așa
dar, Tarbes-ul a intrat în 
principala actualitate sporti
vă franceză și trebuie spus că 
orașul, cu mai puțin de 
60 000 de locuitori, dar cu 
aproape 1000 de jucători le
gitimați, a făcut totul pentru 
a onora meciul Oficialități
le, conducătorii rugbyului 
tarbez. atît de numeroșii a- 
matori ai acestui sport, își

manifestă bucuria de a-i a- 
vea ca oaspeți pe jucătorii 
români, în compania cărora 
_XV“-le Franței va susține 
primul joc internațional pro
gramat la Tarbes. „După mai 
bine de jumătate de secol de 
activitate, ne-a declarat dl. 
Marcel Laurent, președintele 
Comitetului regional Armag
nac și Bigorre, regiunea noa
stră a primit această mare 
recompensă și valoarea ei 
crește prin faptul că cele 
două echipe se numesc Fran
ța și România, țări cu indis
cutabilă valoare rugbystică".

Și acum, cîteva noutăți 
despre cele două echipe. Vi
neri seara, jucătorii români

și francezi s-au întîlnit în 
sala de recepții a Frimăriei 
din Tarbes, unde a avut loc 
festivitatea de decernare a 
Premiului „Oscar" pentru 
rugby, tradițional concurs pa
tronat de ziarul1 „Midi Olym- 
pique", precum și 
celor trei „Ghete 
(pentru primii trei 
acest concurs) de 
ma „Adidas". Cu peste 40 000 
de voturi, Elie Cester a fost 
desemnat cel mai bun rug- 
byst francez al sezonului, pe 
locurile următoare clasîn-

atribuirea 
de Aur“ 
clasați în 
către fir-

(Continuare în pag. a 4-a)

lN DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ

Politehnica a dispus de I.E.F.S
Derby-ul etapei a VIII-a a 

diviziei' A la baschet feminin, 
desfășurat aseară în sala Ho
rească. a fost cîștigat de echi
pa Politehnica București care, 
după o întrecere echilibrată,
spectaculoasă și de bună va
loare tehnică, a dispus de 
I.E.F.S. cu 66—60 (35—35). Par
tida a debutat cu acțiuni rapi
de încheiate în majoritatea 
cazurilor cu înscrierea de co
șuri. Avantajul a alternat la 
diferențe mici și de abia în 
repriza 
tele de 
desprins 
jocului 
Savu și 
scorul de 57—12 (min. 30), me-

secundă bascbetbalis- 
la Politehnica s-au 
datorită, in deosebi, 

eficace al Ecaterinei 
Corneliei Taflan. La

ciul era jucat, iar eforturile 
studentelor de la I.E.F.S. nu 
au avut drept rezultat dedt 
scăderea diferenței, ceea ce 
este, totuși, meritoriu. Poate 
că partida ar fi fost și mai in
teresantă dacă jucătoarele 
Înalte de la I.E.F.S. ar fi fost 
mai periculoase în zona coșu
lui. Așa, insă, greul a fost dus 
de Szabados și Trandafir (ul
tima „compensind”, din păcate 
punctele marcate prin sume
denia de greșeli de tehnică 
comise). Au înscris : Savu 25, 
Taflan 18, Diaconescu 6, Ghi-

7, Demetrescu 2, Ciocan 8

La volei feminin

Dinamo și-a tămăduit „rana

de la Timișoara • ••

POIANA BRAȘOV, 13 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Ca să întîlnim iarna adevărată, 
a trebuit să urcăm pină la 
Poiană, unde, intr-adevăr, ano
timpul alb și-a in
trat în drepturi, 
se pare, definitiv.

S-a încheiat pro
ba impuselor din 
cadrul „Cupei Ro
mâniei". Printre 
rezultate, o serie 
de surprize, cum 
ar fi prezența bra- 
șovencei Marianne 
Klocknner pe pri
mul loc la junioa
re mari. Dar, în- 
tr-adevăr, rezulta
tele întrecerilor 
de vineri (desfă
șurate mai mult 
pe zăpadă), nece
sită o confirmare 
și pe gheață bună. 
La seniori s-a dat 
o luptă strînsâ în
tre cei 5 competi
tori. A condus M. 
Stoenescu pînă la 
ultima figură (pa- 
ragraf-contra trei), 
dar aici a greșit 
elanul și n-a reu
șit să încheie bine, 
pierzînd puncte 
prețioase. Conduce 

‘ M. Comănid. In 
Întrecerea senioa
relor Elena Moiș, 
mult mai sigură de 
tehnica desenului 
pe gheață decît ce
lelalte concurente, 
l-a distanța* evi
dent. Pe locul 2, 
de asemenea distanțată, Ro
dica Didă.

REZULTATE (figuri obliga
torii) : băieți, seniori — 1. M. 
Comănici (I.E.F.S.) 6-318,0 p ; 
2. D. Sandu (Constructorul 
Buc.) 12-302,4 p ; 3. M. Stoe
nescu (Șc. sp. 2) 14-298,2 p

concurenți) ; Juniori mari — 
O. Goga (I.E.F.S.) 6-181." p; 
M. Ion (Șc. sp. 2) 9-180.0 ; 
A. Bulete (Șc. sp. 2) 15-15X5 

p ; juniori mici — L P. Dra-

(5 
1.
2.
3.

-r-w-—

gomrr (Constr. Bun) 3-69.2 p ; 
2. D. ~ '
6-62.0 p ; fete,
Eena Moiș (I.E.F.S.) 5-337.8 p ; 
2. Rodica Didă (I.E.F.S.) 
10-326,4 p ; 1 Constanța Io- 
nescu (Constr. Buc.) 205-294.6 
p (7 concurente) ; junioare 
mari — 1. Marianne Kldcknner 
(Petrolul Brașov) 9-1755 P ; 
2. Doina Mitricică (Șc. sp. 2) 
8-172.8 p ; 3. Anca Tănase (Șc. 
sp. 2) 13-1675 p (4 concurente); 
junioare mici — 1. Gabriela 
Votca (A.S.C.M. Buc.) 4-81,6 p; 
2. Valentina Buciumeanu (Șc. 
sp. 2) 5-73.6 p ; 3. Mirela Go- 
leanu (Dinamo) 10.5-59,6 p (6-

- : perechi seniori —
1. Letiția Păcurariu — Dan
Săveanu (I.E.F.S.) 5-35.5 p ;
2. Daniela Popescu — Marian 
Chiosea (Dinamo) 10-31,6 p.

Duminică dimineața este pro
gramată proba de figuri libere 
pentru toate categoriile de pa
tinatori.

Panait (Constr. Buc.) 
senioare — 1.

Radu VOIA

URMĂRIȚI IN

Mol» eon- 
autoritar In 

.Cupa României". 
Ea QI va prezenta 
astăzi repertoriul fn 
cadrul probei de e- 
xercițil libere. Iat-o 
executînd o specta
culoasă săritură.
Foto : N. DRAGOȘ

la finalele de judo
TIMIȘOARA, 13 (prin 

telefon, de Ia trimisul 
nostru). Menționam în 
avancronica de ieri di
ficultatea unor pronos
ticuri privind cîștigătorii 
celor 6 titluri de cam
pioni naționali la judo. 
Și, intr-adevăr, finalele 
seniorilor, găzduite de 
hala de sport din locali
tate, ne-au oferit surpri
ze deosebit de specta
culoase. Astfel, după 
„căderea" în sferturi și 
semifinale a unor judo
ka cu mari șanse spre 
prima treaptă a podiu
mului la categoriile lor 
(D. Lepădat, N. Stratan, 
D. Cristof și campionul 
universitar Gh. Marchiș) 
a venit rîndul altor sur
prize în partidele finale. 
Seria acestora a fost

deschisă de „ușorul” O. 
Cojocaru (Politehnica 
București) care l-a de
pășit pe cunoscutul Gh. 
Lucian, cîștigînd primul 
titlu de campion.

Iată și ceilalți cam
pioni ai primei ediții : 
cat. 63 kg E. Georgescu 
(I.O.R. București), cat. 
70 kg N. Ezechil (Poli
tehnica Timișoara), cat. 
80 kg I. Kaupert (Va
gonul Arad), cat. 93 kg 
I. Herman (I.E.F.S. 
București), cat + 93 kg 
Gh. Boșcu (Straja Bucu
rești).

Duminică dimineața 
au loc partidele pentru 
desemnarea campionului 
absolut.

Nușu MUȘCELEANU

Etapa a noua a diviziei A 
feminine a programat aseară, 
în Sala Dinamo, două partide 
ce se anunțau interesante, a- 
vind în vedere că prima opu
nea formației campioane (Di
namo) o echipă (Medicina) 
care a avut un sezon bun și 
de la care se aștepta o replică 
deosebită. După eșecul surprin
zător al dinamovistelor la Ti
mișoara. cu o săptămină in 
urmă, un oarecare echilibru in 
întâlnirea de aseară era oricum 
de presupus. Nici a doua par
tidă nu era lipsită de interes 
(deși CP.B. și Progresul se 
află in vecinătatea „lanternei 
roșii”), întrucât rezultatul avea 
o mare însemnătate pentru 
soarta celor două echipe și. 
prin urmare, era previzibilă 
măcar o dispută indirjită pen
tru cele două puncte.

Din păcate, meciurile nu s-au 
ridicat la nivelul așteptărilor. 
Primul, pentru că echipa antre
norului secund al naționalei, 
N. Humă, nu a făcut decît act 
de prezență in teren, jucind 
volei doar vreo 4 minute și 
ceva, la începutul setului III. 
Circumspecția dinamovistelor 
(după eșecul amintit) a fost 
deci fără temei, fiindcă medi
cinistele nu le-au creat pro
bleme, cedindu-le cu seninătate 
două seturi la același scor : 
15—1 ! Preluările defectuoase, 
pasele la întîmplare, inerția și 
lipsa de promptitudine a .blo
cajului au făcut ca Dinamo să 
lupte de fapt cu o echipă care 
și-a arătat chipul doar la în
ceputul setului III, dispărînd

apoi iremediabil. Dinamoviste- 
le, analizate deci fără adver
sar, au arătat — integral — 
corectitudine in execuții, ele
ganță in joc și o bună pregă
tire tehnico-tactică. Deci, Di
namo — Medicina 3—0 (1. 1, 8). 
Au arbitrat bine R. Farmuș și 
E. Vintilesca. Meciul al doilea, 
C.P.B. — Progresul, a fost ceva 
mai echilibrat, dar nu a plăcut 
deloc, datorită faptului că s-a 
jucat la un nivel inferior sub
solului in care se găsesc cele 
două divizionare A. Ma; ver
sate, poiîgrafele au învins cu 
3—1 (7, —12, 11, 13). Bun (de 
altfel, singurul lucru bun in 
acest meci) arbitrajul cuplului 
Em. Iliescu — Z. Moldoveanu.

A. B.

cu... Medicina

(Continuare în pag. a 4-a)

toată opoziția celor două adversare. Ecatenna Savu (Politehnica 
Buc.) va înscrie două puncte pentru echipa sa. (Aspect din meciul Po
litehnica București — I.E.F.S.). Foto : AUREL NEAGU

ELENA CEAMPELEA
I
I
I

CENA CL U
Rf

I
I

sportul
cu începere de mîine 15 decembrie

CONSTELAȚIA MEXICANA
PREZENTAREA CELOR 16 FINALISTE

ALE CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

FRUMUSEȚEA ASPRĂ 
A MUNTELUI...

Prima expoziție de fotografii
turistice la Timișoara

ȘI PETRE MIHAHIC
CAMPIONI LA GIMNASTICII

ITIMIȘOARA,13 (prin tele
fon de la trimisul nostru). 
La capătul a două zile d« 
Întreceri, au fost desem
nați campionii de gimnas
tică ai tării, pe anul 1969. 
Pentru a treia oară titlul 
a fost cîștigat la feminin 
de Elena Ceampelea (Pe 
trolul Ploiești) care a con
trolat concursul de la un 
capăt la altul. Ea a avut 
execuții foarte bune, mai 
ales la sol și la bîmă. 
Alina Goreac (Școala spor
tivă Lugoj) ar ii putut 
aspira șl ea, îndreptățit, 
la titlu, dar o cădere la 
bîmă, la exercițiile Impuse, 
* dezechlllbrat-o moral și 
l-a redus simțitor șansele. 
Pe locul 3 — campioana
de junioare a țării, Felicia 
Dome» (Dinamo Bacău). 
Campioana de anul trecut. 
Bodies Apăteanu, nu a 
mal lucrat la nivelul cu 
care ne obișnuise, trebuind 
să se mulțumească cu lo
cul 4.

Clasament final : 
na Ceampelea 

Alina 
Felicia 
Rodica 

Olga

2.
3.
4.
5.

P ; 6. Elisa-
(Petrolul Pi.)

o premieră :

1. Ele- 
75,10 p. ; 

Goreac 73,55 p ; 
Dornea 73,25 p ; 
Apăteanu 73,00 p, 
Ștefan (Dinamo

Buc.) 72,60 
beta Turcu 
72,40 p.

La băieți,
titlul de campion absolut 
a revenit, pentru prima 
oară, Iui Petre Mihaiue 
(Steaua) 112,55 p.. succes 
ce încununează o activi
tate remarcabilă de cițlva 
ani șl o formă mereu mal 
bună.

Duminică dimineața se 
va desfășura concursul pe 
aparate, iar după-amlază 
meciul international de 
juniori România — Ceho
slovacia.

Constantin MACOVEI

I
I
I
I

I
I
I
I
I

D
e curînd, om călătorit în 
tren, plecînd de la Brașov, 
cu un coleg care era invitat 
de federație la București să 
participe la o consfătuire a 
antrenorilor.

Discutînd importanta evenimentului, 
mi-a mărturisit că pentru el este o 
pierdere de timp, n-are ce să-l inte
reseze, în plus îi „mănîncă" și dumi
nica.

întrebîndu-mă pe mine unde merg, 
i-am mărturisit, cu oarecare jenă, că 
mă duc la Ploiești, fără „decontare", 
să mă întîlnesc cu colegi de acolo și 
din București, să facem o seară de 
mărturisiri profesionale. S-a uitat la 
mine mirat că pot face atîta drum 
și cheltuială ca „să discut sport". Se 
întreba ce mai pot afla, ce mai pot 
învăța la experiența și vîrsta mea.

II cunoșteam de cînd s-a pre 
ca tînăr absolvent în oraș. M-i

I
i
I
I
I
*
J
I

Din inițiativa Comisiei 
de turism și alpinism a 
C.J.E.F.S. — Timiș în co
laborare cu Asociația artiș
tilor fotografi — Banat a 
avut loc un concurs de fo
tografii cu tema „TURIS
MUL DE MUNTE ȘI 
PINISMUL". Din cele 
reușite fotografii, au 
selecționate 124 pentru 
ma expoziție de acest 
organizată la Timișoara.

Premiul I a fost acordat 
următorilor concurenți : Ro
bert Moser (căruia îi re
producem alăturat fotogra
fia „înfruntînd stîncile”) — 
pentru reușita redare plastică 
a măreției și asprimii mun
telui ; Ladislau Fercnczi — 

, pentru cel mai bun grupaj 
despre Valea Cernei ; Iuliu 
Martin — pentru cea mai

și redare

AL- 
mai 
fost 
pri- 
gen

bună compoziție 
a atmosferei.

De asemenea, 
dețeană O.N.T. 
ca premiu o i 
străinătate fotografului ama- 

pentru 
peisa-

, filiala ju- 
a acordat 

excursie in
tor Robert Moser 
valoarea artistică a 
jelor prezentate.

Se preconizează 
ediția viitoare să se lărgeas
că participarea, invitîndu-se 
artiști fotografi din Întrea
ga

ca la

țară.
P. ARCAN

corespondent principal

Citiți, astăzi, fn pag. a 
2-a a ziarului nostru „MA
GAZIN TURISTIC”.

Tezental
...... ,-a sur

prins atunci cînd l-am auzit că „știe 
atîta meserie că poate da lecții la 
toți" I Cu toate că au trecut mulți ani, 
nu s-a evidențiat prin nimic din lipsă 
de „condiții" și de „elemente" confor
me ideilor lui.

Cînd m-am întors, îneîntat de seara 
petrecută, m-am gîndit la cazul cole
gului și la alții asemănători, dîndu-mi 
seama că în meseria noastră de pro- 
fesori-antrenori se simte lipsa a ceva, 
care cred că i-a ajutat mult să se 
orienteze și să progreseze pe scriitori, 
cenaclul.

Posibilitatea de a te întîlni după vo
ință, ca să poți verifica 
încercările, cu c ' '
inte de a le da forma definitivă, te 
poate scuti de multe rătăciri și muncă 
irosită. Apoi, în asemenea confruntări, 
nu sînt numai gîndurile tale, le asculți 
și pe ale celorlalți, din alte domenii 
sau specialități^ dintre care unele se 
pot aplica și la tine sau dacă situațiile 
sînt identice cu ale tale, este o do
vadă că drumul pe care mergi nu este 
greșit. Nu cred în posibilitatea de a 
lucra singur, izolat, nici dacă ai la 
dispoziție toate publicațiile din lume. 
Este neapărat necesar să te racordezi 
la un circuit viu, cu impulsuri din afară 
și din tine, ca să poți simți în perma
nență realitatea, altfel riști să aluneci 
spre o sclerozare profesională.

Pentru a te încadra tn acest context, 
este suficient să nu crezi despre 
că „poți să dai lecții la toți* și să 
să faci ceva bun în meseria 
Prieteni găsești destui, chiar dacă 
la sute de kilometri.

ti verifica qîndurile sau 
colegi de breaslă, îna-

tine 
vrei

ta. 
sînt

D. POPESCU-COLIBAȘI
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BUSOLA...
• In Valea Rîșnoa- 

vei s-au desfășurat, în 
încheierea sezonului, 
trei competiții care s-au 
bucurat de o largă par
ticipare. „Cupa Tinere
tului" (40 de concurenți 
din 8 județe) a prevă
zut pentru fete un tra
seu de 7 625 m cu 320 
m dif. de nivel și cu 
un timp calculat de 150 
minute, soldîndu-se cu 
următoarele rezultate s
1. Gisela Morres (Rul
mentul Brașov) 85:05,2;
2. Dana Păunei (I.P.P.G. 
București) 88:35,3; 3. E- 
lena Jamandi (I.P.P.G. 
Buc.) 92:40. Proba mas
culină (pe 8 525 m, cu 
390 m dif. de nivel și 
175 min. t.c. a revenit 
lui Ion Gheucă (I.P.P.G. 
Buc.) 62:00 urmat de R. 
Bunea (Voința Buc.) 65: 
15,3, N. Oprișoiu (Clu- 
jana-Cluj) 69:37.

„Cupa Juniorilor" (23 
concurenți) s-a încheiat 
cu următoarele rezulta
te : TETE (5 900 m, 290 
m dif. de nivel și 135 
min. t.c.) : 1. Oana Cre
angă (Dacia-Buc.) 127: 
45 ; 2. Elena Badea (Vo
ința Buc.) 130-45 ; 3.
Helga Balas (Voința 
Sibiu) J34:08. BĂIEȚI : 
6 600 rri', 350 m dif. ni
vel și 145 min. t.c.) l 
1. B. Tokes (Lemnarul 
Tg. Mureș) 69:55 ; 2.
P. PIrvulescu (Minerul 
Baia Mare) 78:03; 3. P. 
Constantin (Dacia-Buc.) 
81:56.

„Cupa Rulmentul" (87 
concurenți din 11 ju
dețe și în plus 8 spor
tivi ai clubului Slavia 
V.S.T. Kosice, campioni 
ai Cehoslovaciei ia șta
feta de orientare turis
tică). Rezultate. — FE
TE (6 000 m. cu 350 m 
dif. nivel) : 1. Mariana 
Abrudan (Ecranul Buc) 
69:50 ; 2. Gisela Morres 
(Rulmentul Brașov) 84 
17 ; 3. Luminița Mușat 
(Universitatea-Iași) 97: 
40; BĂIEȚI (11 250 m, 
cu 250 rri dif. nivel) ; 
1. O. Lexen (Rulmentul 
Brașov) 101:34; 2. J. 
Toth (Slavia-Kosice) ;
3. I. Rohac (id.) 116:35.

G. WEISSTOFFF.L, 
coresp.

In anul 1959, cu ocazia se
siunii sale anuale, Comisia 
Economică O.N.U. pentru 
Asia și Orientul îndepărtat 
(ECAFE) a hotărît construi
rea unei rețele rutiere, care 
să lege intre ele țări și ca
pitale din Turcia pină în Ja
ponia și din Nepal pînă in 
Arabia Sauâită, rețea al cărei 
proiect a fost estimat la 300 
milioane de dolari. Primul 

■pas în realizarea acestu’ vast 
proiect s-a făcut în același 
an prin începerea lucrărilor 
de construcție a șoselei de ia 
localitatea Bazargan. situată 
la granița Turciei cu Iranul, 
pînă la Saigon, pe o dis
tanță de 6360 mile.

In 1966, cînd s-a apreciat 
că drumul va putea fi ter
minat pînă la sfîrșitul deca
dei, delegatul australian ia 
ECAFE a propus organizarea, 
în 1970, a unui mare raliu 
automobilistic transcontinen
tal. Sugestia a fost acceptată, 
dar s-a considerat că este 
necesar să se organizeze tn 
prealabil un raliu de încer
care de Ia Vientiane (Laos), 
prin Thailanda, Malaezia pînă 
la Singapore, pe o distanță 
de circa 2000 mile, pentru a 
sărbători deschiderea „Șose-

CUM PREFERAȚI TURISMUL ? 
DRUMEȚIE SAU PLIMBARE CU MAȘINA

Recent, am adresat această întrebare cîtorva dintre nume
roșii turiști aflați in preajma munților. Cei mai mulți 
ne-au răspuns că preferă turismul fără nici un mijloc de 
transport} cu rucsacul in spate și bățul în mină.

Dar să reproducem cîteva
Andrei Maurer — Inginer 

mecanic la întreprinderea de 
echipament metalic pentru 
binale Oradea și Hani Maurer 
— dactilografă i Sîntem în 
concediu Ia Predeal. Ne place 
stațiunea, iar dintre formele 
de practicare a turismului, 
preferăm drumeția. Credem 
că organizarea locală ar tre
bui să vină mai mult în 
sprijinul trustului — oferind 
un program de excursii mici 
în jurul stațiunii. N-ar stri
ca o popularizare — mai sus
ținută — prin afișe turistice 
în toată stațiunea, ceea ce ar 
fi util, în același timp, pen
tru informarea amatorilor 
tentați să viziteze principa
lele obiective turistice.

Ar trebui, de asemenea, să 
fie adus la cunoștința vizi
tatorilor stațiunilor progra 
mul de funcționare a tutu
ror telefericelor din această 
zonă. Neștiind care este ziua 
de revizie a acestor mijloace 
de transport, turiștii fac de
plasări inutile, fără să-și a- 
tingă scopul propus.

Alexandru Naghi — artist 
instrumentist la Opera Româ
nă I Sînt turist. îmi place 
drumeția. înțeleg să ajung cu 
un mijloc de locomoție — 
autocar, mașină, motocicletă 
—- într-o stațiune, unde a- 
bandonînd vehiculul încep a- 
devărata plimbare în natură. 
Am tot echipamentul nece
sar. îmi place să colind mun-

Două decenii de alpinism
In majoritatea disciplinelor 

sportive, marea performanță 
înseamnă un titlu mondial, 
o medalie olimpică, un re
cord al Europei sau al lumii.

In alpinism, istoria marilor 
performanțe se scrie, de obi
cei, în tomuri groase, repre- 
zentînd în majoritatea cazu
rilor și istoria înlăturării pe
telor albe de pe hărțile lumii, 
ele fiind considerate în ace
lași timp descoperiri geogra
fice, așa cum s-a întîmplat 
cu cucerirea Everestului și a 
celor 13 giganți de peste 
8 000 m înălțime ai pămin- 
tului.

Păstrînd proporțiile — de
sigur — și alpinismul româ
nesc își are descoperitorii lui. 
Dacă pînă în 1944 nu se pu
tea vorbi decit de 47 de tra
see alpine stabilite în Car- 
pați, astăzi catalogul federa
ției de specialitate numără 
peste 400 la care s-ar mai 
putea adăuga alte 120 trasee 
realizate în timp de iarnă.

Pentru cei ce le-au efectuat 
în premieră, aceste trasee au 
valoarea unor recorduri, ei 
fiind primii oameni ce au 
descoperit și urcat acele iti
nerare. Dar, dacă in alte dis
cipline recordurile pot fi co
rectate. la alpinism traseul 
urcat in premieră rămine în
totdeauna performanța pri
mei echipe. Istoria va con
semna data efectuării și nu
mele realizatorilor iar traseul 
va rămine o piatră de încer
care pentru generațiile viitoa
re de iubitori ai muntelui.

Cine sînt realizatorii aces
tor recorduri, cînd le-au sta
bilit ei si cu ce ocazie, după 
un număr de ani aproape ni
meni nu se mai interesează. 
Dacă, însă, cineva le descrie 
cu talent, ele pot constitui o 
temă de lectură pasionantă, 
cu pregnant caracter educa- 
tiv-patriotic. Ce mult s-ar 
putea scrie, de pildă, despre 
secția de alpinism a asocia
ției sportive Armata-Brașov, 
care și-a sărbătorit nu de 
mult 20 de ani de la înfiin
țare.

Răscolind amintirile teme
rarilor exploratori ai Carpa- 
ților, am retrăit alături de ei 
aventurile miilor de escalade 
întreprinse împreună. Ca 
membru fondator al secției, 
tni-am îngăduit să punctez în 
rîndurile care urmează pe 
cele mai reprezentative.

Palmaresul alpinistilor din 
asociația sportivă Armata- 
Brașov reprezintă cifric 195 
de trasee alpine urcate în 
premieră. Performanțele rea
lizate au fost consemnate la 
timp iar peripețiile prin care 
am trecut sint încă vii în a- 
mintirea multora dintre noi. 
Cine ar putea uita, de exem- 

lei asiatice". La acest raliu, 
care a fost efectuat în luna 
aprilie a acestui an, au par
ticipat 165 de autoturisme, 
două autocamioane și un 
autobuz.

Structura concurenților (din 
care 70 la sută thailandezi) 
a fost destul de variată, iar 
afară de echipele de profe
sioniști, a mai participat și 
un amator pe un automobil 
tip Lagonda 1926, un taxi 
Bangkok și un Mercedes-

RALIURI TRANSCONTINENTALE
Benz. Calitatea drumurilor a 
fost apreciată ca excelentă, 
în comparație cu ceea ce era 
cu cinci ani în urmă.

Succesul raliului a îneîntat 
pe organizatorii ECAFE. Fie
care țară a acționa cu un 
zel deosebit, iar interesul pe 
care competiția I-a stîrnit în 
lume a fost imens. O com
panie japoneză a întocmit un 
studiu cu privire la posibili
tățile de a introduce un ser
viciu de autobuze între Singa
pore și Vientiane (Laos), iar 
unele firme comerciale din 
Singapore au declarat că pre- 

dintre răspunsurile primite:
ții etemizînd frumusețile pei
sajului pe peliculă, căci am 
și o altă pasiune i fotografia. 
Am foarte multe poze — 
mărturii ale drumurilor me
le trecute. Sînt și membru al 
A.C.R.

Stelian Niculescu — tehni
cian la uzina Tractorul și 
Leontina Niculescu, șef de 
serv. C.F.R. — actualmente 
pensionari i Turismul cu ma
șina pare cel mai comod, dar 

MICRO-ANCHE TA NOASTRA
nu cel mai bun și nici cel 
mai sănătos.

Sîntem de peste 28 de ani 
la Brașov, dar nicicdată 
n-am renunțat la marea plă
cere pe care ți-o dă plimba
rea pe munte. Am bătut cu 
piciorul Postăvarul, Piatra 
Mare, Bucegii, Muntele Roșu, 
Predealul, Gîrbova, Trei 
Brazi și nu ne-am plictisit 
niciodată.

Noi — să vă spunem sin
cer — regretăm că Poiana 
s-a cam urbanizat, așa că a- 
devăratul turist trebuie să 
caute liniștea în altă parte.

Ludovic Nemeth (pensio
nar, 71 de ani). L-am sur
prins — cu rucsacul prins pe 
umeri — rătăcind singuratic 
pe plaiul văii Lupului. Ne-a 
răspuns amabil și... informat;

plu, cele 23 de nopți petre
cute în uriașul perete al Văii 
Albe înainte de a termina 
premiera Fisurii Albastre, 
una din marile performanțe 
alpine românești ?

Printr-o susținută muncă 
de instruire, alpiniștii secției 
s-au perfecționat mereu ajun- 
gînd pe înaltele trepte ale 
măiestriei sportive. Prin rea
lizarea traseelor de maximă 
dificultate: 23 August (gra
dul 6 B), Traseul Armata 
(gr. 6 B), Traseul Pintenilor 
(gr. 6 A), Traseul Surducui 
Mare (gr. 6 B). Hornul Bar- 
dosului (gr. 5 B) etc. maes
trul emerit al sportului Aurel 
Irimia și maeștrii sportului 
Matei Schen, Dumitru Chivu 
și Ladislau Caracioni și-au 
înscris numele în istoria al
pinismului românesc. După 
desființarea puternicei secții 
de specialitate a clubului 
Voința, în secția de alpinism 
a asociației sportive Armata, 
au venit să activeze maeștrii 
sportului Tudor Hurbean și 
Gheorghe Enache împreună 
cu sportivii de categoria I, 
Nicolae Călin și Pompiliu 
Pascu, realizatori ai unor di
ficile trasee alpine printre 
care și Santinela de la Gitul 
Iadului (gr. 6 A) și Surplom
ba de Ia Gitul Iadului 
(gr. 6 A).

Performanțele sportivilor 
amintiți și acelea realizate de 
mezinii echipei Nicolae Nagy 
și Nicolae Sbîrcea. campioni 
de alpinism pe anul 1969, 
reprezintă 60 la sută din to
talul traseelor alpine înscrise 
în catalogul federației de al
pinism din 1944 încoace.

Dacă premierele alpine de 
vară au fost realizate și de 
echipele altor asociații, ascen
siunile de iarnă, în premieră, 
de-a lungul crestelor Carpa- 
ților, aparțin exclusiv echipe
lor asociației sportive Armata- 
Brașov. Creasta munților Rod- 
nei (1952), a munților dintre 
Jiu și Olt (1953), culmea Fă- 
gărașilor (1951) și cea a mun
ților dintre văile Prahova și 
Teleajen (1954) se numără 
printre cele ce au constituit 
anii de ucenicie ai alpiniști- 
lor militari In vederea mare
lui drum de creastă de-a lun
gul Carpaților Meridionali. în 
această temerară expediție, ei 
au luptat cu munții și capri
ciile iernii 36 de zile.

feră să-și transporte mărfu
rile în Laos, folosind șoseaua 
în locul căilor ferate.

Raliul proiectat pentru anul 
1970 va începe la Londra în 
luna aprilie, va trece prin 
Kabul (Afganistan) și apoi va 
ajunge la Katmandu (Nepal) 
prin Himalaya — de acolo 
la Calcuta, îndreptîndu-se spre 
Tokyo și apoi Osaka, unde 
concurenții vor fi aplaudați 
de vizitatorii lui „Expo ’70". 
Data raliului va coincide cu 

a 25-a aniversare a Națiuni
lor Unite.

Intrucît scopul acestui raliu 
ește să demonstreze că niște 
automobiliști obișnuiți, in 
automobile obișnuite, sînt în 
stare să străbată Asia, s-a 
sugerat ca întrecerea să ia 
sfîrșit Ia Katmandu, unde să 
se distribuie și premiile, iar 
de acolo să se organizeze un 
nou raliu, deci de la Kat
mandu la Osaka, pentru cei 
Tare doresc să continue sau 
pentru concurenții care își au 
domiciliul în țările Orientu
lui fadepărtat. < 

Sînt un îndrăgostit de 
munte. Cine nu iubește na
tura, nu poate fi sănătos. Tu
rismul pe Jos îți dă și bucu
rie și sănătate. O spun din 
experiența mea și această 
deprindere încerc să o trans
mit și nepoților — tovarășii 
mei de drumeție.

Prețuiesc muntele, admir 
efortul de civilizare a mun
telui, dar ca îndrăgostit al 
naturii și turismului, nu pot 
fi de acord cu modul de rea
lizare. Natura este uneori 
maltratată.

Drumurile turistice sînt im
practicabile din cauza de
teriorărilor aduse de tractoa

re, a pomilor doborîți și a- 
bandonați de-a curmezișul 
drumului. Și in Poiana (pe 
pîrtia de slalom) și pe Postă
varul — constructorii au 
lăsat în urma lor numai 
gropi, șanțuri, materiale, in
cit farmecul acestor locuri s-a 
destrămat.

Eftimia Dulfu, casnică, 
București t Am venit pentru 
o singură zi, dar vraja mun
ților mă reține aici de 4 zile. 
De altfel, va veni și soțul 
meu (ing. P. Dulfu) care, la 
rîndul său, iubește foarte 
mult drumeția pe munte.

Dr. Mircea Bălan, spitalul 
Finanțe din București: Am 
venit cu mașina, împreună 
cu soția (asistentă la același 
spital), dar o dată ajunși la 
un loc de parcare uităm de

Prima tură de-a lungul 
Carpaților Meridionali s-a 
efectuat între 22 februarie — 
26 martie ceea ce a însemnat, 
de fapt o ascensiune de pri
măvară. în anul 1969, alpi
niștii aceleiași asociații au 
parcurs Meridionalii între 24 
ianuarie—19 februarie, fiind 
singura echipă din țară, care, 
din punct de vedere calenda
ristic, a străbătut integral 
traseul pe timp de iarnă, o 
iarnă caracterizată de meteo
rologi drept cea mai grea din 
ultimul secol.

Alături de speologii de la 
Cluj sau de cei de la Insti
tutul de Speologie „Emil Ra- 
coviță" din București, alpi
niștii militari au întreprins 
explorări deosebit de grele. 
Cetățile Ponorului, cu mis
teriosul lor curs de apă sub
teran, întrerupt de 14 lacuri 
a reținut corpul expediționar 
în una din explorările sale 
timp de 12 zile sub pămî»t. 
In avenul 1 Mai, altă peșteră 
dificilă din munții Apuseni, 
unde s-a coborît aproape 
200 m sub pămînt, alpiniștii 
și oamenii de știință au 
trăit momente de mare ten
siune într-una din nopți cînd 
apele au crescut cu mai bine 
de un metru, inundînd gale
ria în care își instalaseră 
bivuacul.

In ceea ce privește activi
tatea competițională, vom a- 
minti doar faptul că din cele 
16 campionate de alpinism 
disputate, asociația sportivă 
Armata-Brașov a ciștigat 10.

Pe plan propagandistic, 
eehipa se face remarcată prin 
organizarea de conferințe și 
proiecții de diapozitive colo
rate, prezențe în presă, la 
radio și televiziune, filme ar
tistice și documentare, reali
zarea unor ghiduri de turism- 
alpinism etc.

După cele două decenii de 
activitate, se poate spune că 
secția de alpinism a asocia
ției sportive Armata-Brașov, 
are un lot de alpiniști maturi, 
cu o vastă experiență în pro
blemele de alpinism și deci 
capabil să ducă la bun sfîrșit 
o ascensiune pe munții înalți 
ai lumii, o ascensiune ce ar 
constitui pentru ei și împli
nirea unui vis care i-a sti
mulat de-a lungul anilor în 
realizarea atîtor performanțe.

Emilian CRISTEA 
maestru emerit al sportului

Asemenea alternativă ar da 
posibilitate „entuziaștilor" 
europeni să petreacă trei săp- 
tămîni de vacanță in acest 
raliu, în loc să înfrunte odi
seea unei întoarceri de două 
lunr.

Altă variantă propusă este 
aceea a unui raliu separat, în 
cadrul aceluiași eveniment, 
organizat simultan de la Te
heran la Katmandu, pentru 
a putea participa și concu
renți locali din India, Pakis

tan și Iran. Organizația Na
țiunilor Unite, în noul său rol 
de organizator de curse auto, 
nu face economii în organi
zarea raliurilor.

O companie japoneză s-a 
oferit să asigure transportul 
gratuit al concurenților de 
la Calcutta Ia Tokyo și înapoi. 
Automobil Clubul Japonez 
va finanța o mare parte din 
cheltuieli, estimate de către 
ECAFE la 50 000 de dolari. 
Țările cuprinse în raliu do
nează importante sume de 
bani comitetului central de 

autoturlsm și începem turis
mul adevărat, cel cu rucsacul 
în spato

Hans Gundesch — pensio
nar, Cisnădie i După cum ve
deți șchiopătez destul de bine 
(am fost accidentat, suferind 
o operație) și cu toate astea 
nu renunț să urc pe munte. 
Cunosc Făgărașul ca în pal
mă. Și cunoștința n-am fă
cut-o nici cu mașina, nici cu 
motocicleta pentru că eu 
prefer turismul pe jos.

Constantin Șerbănescu — 
funcționar la complexul tu
ristic Mangalia i Merg cu ma
șina cît pot mai mbit dar 
apoi urc pe cărări pînă pe 
creasta muntelui. N-a existat 
munte din preajma Sinaiei 
pe care să nu-1 urc. De la 
16 ani plec pe munte. Mai 
am cîțiva prieteni, toți din 
Constanța, și ne-am constituit 
într-un grup numit „cățără
torii pe piatră". Dispunem și 
de un echipament adecvat.

Dr. Constanța Țurcanu — 
spitalul Vasile Roaită Bucu
rești : Nu poate fi nimic mai 
frumos ca turismul pe jos. 
Am mașină, dar am lăsat-o 
la parcare. Cărările munți
lor te relaxează extraordinar 
și totdeauna aștept cu nerăb
dare prilejul de a le urca.

Mihai PIRA 
Costin CHIRIAC

ÎNTÎLNIRE CU MICII TURIȘTI
DE LA ȘCOALA GENERALĂ Nr. 86
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Mai întîi a apărut idee» 
înființării unui cerc turistic, 
îndrăgostiți de frumusețile 
patriei, dornici să cunoască 
realizările celor care lucrea
ză în fabrici și pe ogoare — 
elevii de la Școala generală 
nr. 86 din Capitală au pus, 
cu cîtva timp în urmă, ba
zele unui grup al amatorilor 
de excursii, numit „Hai la 
drumeție 1“ Au fost făcute, 
pînă acum, numeroase ex
cursii în cele mai pitorești 
locuri ale țării.

Cu nea Teniță m-am tatilnit In 
oraș, la un pahar cu Murfatlar : 
voia omul să vază Mai pericu
loase decit bdrbațti, șl dimineața 
fusese prins in prepararea unor 
borcane cu gogonele și ardei grași 
umpluți cu varză ; nea Teniță iese 
rar in centru, iar murăturile din 
toamna asta i-au luat o grăma
dă de tiinp. (E drept că le și 
scoate dumnezeești de bune). M-a 
rugat să-i procur eu biletul de 
cinema, și, sunet bun, am stat 
la coadă și i l-am procurat.
Ne-am tatilnit să 1-1 dau intr-o 

bodegă de pe bulevard. Cum avea 
o oră pină să înceapă filmu' (așa 
procedează și etnd pleacă undeva 
cu trenul, vine cu două-trei ore 
mai-nainte la gară), ne-am pus pe 
taifas.

— N-am văzut pin-acum vreun 
ospătar să pronunțe corect : Mur
fatlar. Sau spune Murflatar, sau 
Mulfratar. Din două una : ori se 
schimbă etichetele sticlelor prove
nite din podgoria dobrogeană, 
după cum le pronunță ospătarii, 
ori iși schimbă pronunția ospă
tarii, după cum scrie pe eticheta 
sticlelor. Altfel picăm in derută 
totală.

A sorbit o înghițitură de... Mul
fratar, și a rămas ginditor. rotind 
incet paharul intre degete.

— ...E o chestie, vezi dumnea
ta : pe unele sticle mai scrie și 
Pinot gris, in franțuzește, dar 
p-ăsta ospătarii îl pronunță co
rect, Pino gri. E de ne-nțeles. Pe

organizare. Finanțarea con
curenților, însă, este o pro
blemă mult mai grea. Or
ganizarea unei echipe de trei 
automobile precum și gararea 
și întreținerea acestora ae-a 
lungul rutei ar costa 25 000 
dolari.

De obicei, companiile de 
cauciucuri și cele de benzină 
acordă asistență gratuită con
curenților. Dar cel mai scump 
clement în astfel de compe
tiții este timpul: nu sînt 
mulți aceia care își pot per
mite să facă un drum de 
două luni pînă în Japonia 
și înapoi.

Raliul proiectat pentru 1970 
își are originea într-o compe
tiție similară, organizată ini 
1907 de către ziarul francez 
„Le Matin", de la Pekin la 
Paris, la care au participat 
cinci concurenți și a durat 
două luni. Asemenea între
ceri s-au intensificat înce- 
pînd din 1968, cînd ziarul 
londonez „Daily Express" a 
organizat cunoscutul „mara
ton" Londra — Sydney. Se 
pare că lumea nu mai este 
acum destul de mare pentru 
acești neobosiți „cunoscători" 
de noi trasee rutiere.

Liviu BERDAN

TUDOR GEORGE

BOCANCII DE TURISM
Blindat îmi stâ și crenelat ca tancul 
Cu botu-n soare, lucitor, bocancul t 
Gata-i de-asalt să-nfrunte șpafiul, timpul, 
Triumfător urcînd sub tâlpi Olimpul I

<—> Ajunge, dragii mei de drumejie 1 
Daji-mi rășaz măcar un ceas și mie I 
Mult hâituirâti, parc-afi fi ogari i... 
Mai stafi și voi tihniți prin yîrf de pari I

Dar, cocoțați prin piscuri de ulucă,
Fac alpinism, par tot cu dor de ducă : 
Neosleniți, cu pași de Guliver, 
Bocancii mi se culcă la picior I

Le-am pcrsuit răgaz o zi întreagă, 
Atîta timp cît sufletul să-și tragă 
Și cît — dedat cu umbletul mereu — 
Măcar oleacă să respir și eu.

Da' nu-i timp de odihnă, căci mai sînt 
Tărîmuri neumblate pe pămînt I 
Doar cît să fluier, ca un vînător:
Bocancii mi se culcă la picior I

Și iată-i cu urechile ciulite
Uimind prin vînt chemări nebănuite
— Cîini credincioși — cu limba scoasă-afară, 
Nerăbdători s-apuce drumul iară..

Apoi, grupul elevilor-turiști 
a înființat un buletin pro
priu purtînd aceeași titu
latură. A fost numit un re- 
dactor-șef dintre elevii șco
lii, redactori-șefi adjuncți etc. 
în scurt timp, buletinul „Hai 
la drumeție !“ a devenit o 
adevărată oglindă a activită
ții turistice din școală. De 
altfel, despre colegii noștri 
de la Școala generală nr. 86 
s-a scris într-un număr re
cent al SPORTULUI. Cu cî
teva zile în urmă, mai mulți

o etichetă scrie pe limba ta, da’ 
pronunți aiurea, pe alta scrie in 
limbi străine și spui cum trebuie. 
Cum vine asta 7

— Azi ești pus pe harță.
— Mai mult sînt întristat. Trecu 

de dimineață nepotu-meu pe la 
mine, bdiatu sor-mi din Fetești. 
Se-ntorcea din concediu și mi-a 
arătat niște fotografii de amator, 
scoase de prieteni. Domnule, m-a 
împuns cu un extrem de ascuțit 
deget arătător, toate pozele erau 
scoase pe munte și toți din ele 
erau imbrăcați cu haine și pan
taloni !

— Sper că nu te așteptai să se 
fotografieze goi. Nu sîntem ta 
Suedia sau Danemarca.

— Te rog să fii serios, erau și 
nevestele cu ei. Da : toți aveau 
haină, cravată, fîșurl lucioase... 
și-n fund se profilau munții, dom
nule, munții, pădurea, iarba ! 
Strigător la cer.

— De ce, nea Teniță 7
— Cum : de ce ? Natura e un 

templu, o taină de zile mart. A 
spus-o și Baudelaire. Nu e pri
ma oară cînd remarc că stat 
enorm de mulți cetățeni care încă 
nu știu cum să abordeze templul 
ăsta al naturii. Turismul e sport ? 
Atunci să fie abordat cu costu
mația respectivă. Nu face gesturi 
nerăbdătoare, lasă-mă să termin. 
P-ormă fă-le, daci-ți mai dă mi
na. Ai să-mi spui că magazinele 
de specialitate au ce le trebuie 
ca să îmbrace frumos turiștii. 
N-au, domnule. Au un tip de ruc
sac, cu unul, două sau trei bu
zunare, un tip de spirtieră, două 
tipuri de bocanci, un tip de bască 
și pulovere colorate in trei mo
dele. Dacă, Doamne-păzește, fură 
ceva un turist îmbrăcat la maga
zin, comite tn sfîrșit o fără-de-lege 
șl i se spune poterei : „Vedeți că 
purta o bască așa, un pulovăr așa 
și bocanci așa. A fugit pe Valea 
Seacă a Caraimanului". _ stat 
ferm convins că potera suie Ca- 
raimanul șt culege la cabanele de 
pe creastă pe puțin cincizeci de 
inși purtînd aceeași basci așa, 
acelașt pulover așa șl aceiași bo
canci așa. Asta-l un aspect al 
problemei : lipsa de varietate a 
celor care, de blne-de-rău se îm
bracă turistic. Restul vine la o- 
dihni tn orășelul de la poalele 
muntelui, și pe o zi cu soare ex
ploziv suie spre colții de stîncă 
de sus. Afară de un bidon de 
plastic alb, agățat neglijent șl cu 
importanță de un umăr, și de un 
sol de plolet fragil și plrogravat, 
cumpărat cu cîțiva lei la unul 
din imposibilele dar elegantele 
magazine de artizanat de jos, bă- 
latu' a plecat spre cucerirea pă- 

redactori ai ziarului au avut 
o întîlnire cu conducerea și 
elevii școlii și — firește — 
cu colectivul care elaborează 
buletinul.

Acum, în preajma redactă
rii nr. 10 al buletinului, do
rim succes colectivului de re
dacție și tuturor elevilor care 
contribuie la redactarea lui.

In foto: instantaneu de la 
intilnirea cu elevi ai școlii

Foto : THEO MACARSCHI

durii și a jnepenilor in pantofi 
ascuțiți Clujana, în pantaloni Flo
rala, cămașă de nailon și cravată 
scrisă lat pe eticheta de pe dos : 
București ; dacă mai poartă și 
o uniformă de fîș albastru, din 
alea ce au toți, e perfect. După 
o oră de urcuș, băiatu’ iși scoate 
fișu, haina, cămașa, iși răcorește 
labele picioarelor in apa de ghea
ță a unui izvor, înjură frumu
sețile naturii și o șterge jos, căi- 
cină ca pe cuie. Am văzut mulți 
de-ăștia : după mine, sînt pîngă- 
ritori inconștienți ai decorului 
prin care trec. O să-mi spui din 
nou că poate băiatu* n-a avut 
bani să-și cumpere o bască, un 
tricou și o pereche de ghete cu 
tălpi ușoare. Ba a avut, insă a 
fost obișnuit să se poarte domn... 
n-ai remarcat diminețile pe stra
dă sau la serviciu, cile haine de 
culoare închisă, cîțl pantofi negri 
și cite cămăși albe circulă în li
bertate ? Eu unul știu că dimi
neața te-mbraci lejer, mai sport, 
mai deschis la culoarea costumu
lui ; culoarea închisă, negrul sint 
pentru ceremonii și înhumări. Și 
p-ormă, venim din cetatea lui 
Bucur : pe munții și-n codrii 
noștri în care au hăulit ciobanii 
lui Dionysos și haiducii Jianului, 
n-ai voie să umbli in haine de 
oraș. Pot spune c-am făcut și eu 
un pic de sport la viața mea, am 
mai tras la o ramă în Cișmigiu, 
am umblat pe bicicletă... am luat 
parte, pricepi ? Dar pe munte 
n-am umblat niciodată în haine 
de concert. Ar fi ris de mine ji
vinele pădurii, ar fi hohotit co
pacii, frunzele și florile sălbatice. 
Fiindcă, vezi dumneata ? Pe tim
puri, cabanele de pe munte pri
meau doar pe indrăgostiții de ele: 
azi, sus s-au montat cabane gen 
Katanga sau Ambasador : cu bar. 
cu țigări, și băuturi străine ; cu 
scaune-nvelite în cretonă, cu 
lămpi voalate de music-hall. Și 
atunci băieții suie sus ca pe bu
levard, in pantofi și cravată, și-n 
loc să se prăjească la soare, să 
se uite la stelele mari cit farfu
ria sau să asculte vuietul de orgi 
al pădurii de brazi stimite de 
vînt, preferă să bea Campari sau 
bere și să-l asculte la tonomate 
pe Tom Jones. O fi civilizație, dar 
mie mi se pare cam nesănătoasă.

— Ei, nu-i dracul chiar așa ne
gru cum îl descrii.

— Posibil. Păcat insă că a pierit 
gustul acela romantic de asprime 
și duritate, gustul acela de Far- 
West al naturii. .4 dat pe git pa
harul și s-a strîmbat : Cînd. n-o 
mai fi o floare in Poiana Narcise
lor, un copac nescrijelit plnă-n 
inima lui cu Gogu și Mareana. 
cînd rt-o mai fi un fir de iarbă 
pe Dengheru, o coadă de păstrăv 
în Lotru, o singuri gîză, un. cerb 
sau un rîs prin pădurile noastre 
— abia atunci toți or să-și amin
tească de vorba Margaretei 
laru : „Va veni o zi, cînd vel 
greta-a-a..." Plata maestre.

(Asta ml-a spus-o mie, nu 
pătarului sprijinit melancolic 
spatele de sobă).

— Ce te uiți așa la mine ?
— Știu și eu... să nu ne-aprin- 

dem paie-n cap cu turiștii ne
sportivi, nea Tenită.

— Ce îți 
îmi aprind 
și la mulți

Pis- 
re-

os- 
cu

aprinzi dumneata ? 
eu. Pe el, și la anu 
ani.
Al. STRUȚEANU
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CUPA „JULES RIMET",
LA RIȘCA
că Inceplnd 
meciului cu

' Adevărul este 
de la terminarea 
Greeia șl pînă ce-o să ter
minăm de așteptat începutul 
campionatului mondial de 
fotbal, toată lumea noastră 
sportivă a discutat, discută 
și va discuta despre „Mexic 
70".

Această perioadă poate fi 
împărțită în două sub-perioa- 
de distincte: a) pînă la 10 
ianuarie, ziua tragerii la 
sorți (și nu numai la sorți) 
a celor patru grupe; b) de 
la 10 ianuarie (orele 23,45). 
Prima sub-perioadă, în care 
ne aflăm acum este consa
crată comentariilor de ordin 
foarte general, cum ar fi acli- 

.. matizarea la podișul mexi
can, situația campionatului 
diviziei A sau posibilele pro
movări în lotul celor 22. 
-Moment tulbure, nervos, ce
țos, ca în așteptarea unui 
H.C.M. mondial care, semnat 
ia 10 ianuarie, va limpezi în 
mare măsură viitorul echipei 
naționale.

în a doua sub-perioadă 
discuțiile se vor limita 
„ceilalți 3“ din grupă, 
dacă respectivii vor fi, 
zicem; Mexic,' Salvador
Maroc (de ce nu ?) atunci, 
măcar pe acest tărîm vom 
avea parte, firește, de-a pri
măvară Acceptabilă...

la 
Și 
să
6i

Deocamdată, însă, așa cum 
spuneam, ne omorîm vremea 
cu observațiuni cam teore
tice. Ocupație care nu-i în
totdeauna de lepădat deoare
ce, iată, răsfoind mai cu a- 
tenție regulamentul turneu
lui suprem, vom constata că 
infinit rîvnita Cupă Jules 
Rimet poate fi cîștigată... la 
rișcă. Intr-adevăr, vezi punc
tul nu știu care, în caz de 
egalitate și după prelungiri 
(sau, dacă-i vorba de finală, 
iiupă rejucare) echipa învin
gătoare va fi decisă pe baza

tragerii la sorți. Ciudată, 
mult ciudată această preve
dere. Și ciudată mal ales prin 
tenacitatea el, deoarece nu o 
dată s-au ridicat glasuri îm- 
potrivă-1 cerînd înlocuirea 
hazardului (cum se știe, orb) 
cu niște criterii sportive. 
Dar, ca și cum ar vot să 
demonstreze că nimic din 
ce-i universal valabil, inclu
siv absurdul, nu-i este străin, 
F.I.F.A. se încăpățînează să 
conserve în regulament una 
din cele mai mari aberații 
din Istoria, jurisdicția și mo
rala fotbalului...

Mă gîndesc, de plidă, ce 
stupid ar fl ca la capătul 
unul 2—2 sau 3—3, după pre
lungiri, echipa să piardă 
totul din pricină că Dan Coe, 
sau căpitanul formației, Lu- 
cescu, va fi strigat, privind 
zborul monezii în aer: pa
jura 1

Mă gîndesc, de asemenea, 
că oricît de fericite ar fi ur
mările, nici un fanatic al 
naționalei nu s-ar simți foar
te bine pe dinlăuntru știind 
că am intrat în semifinale da
torită unui sfert de dolar. 
(Așa cum s-a întâmplat cu 
Italia, mi se pare, la ultimul 
campionat al Europei; ce în
doite, cu nu știu ce, sunau 
atunci, la Neapole, 
tifosilor; ce Straniu, 
sia : am învins !)

Și dacă nu s-ar fi 
în cîteva și raționale
înlocuirea elementului 
prin ceva care tot de în
trecerea reală ține : execu
tarea 
metri 
rație 
rior...
Să tragem de-aici concluzia 
că forța 
fotbalului 
tr-atît de 
tența lui, 
orice ?

uralele 
expre-

propus 
rînduri 

orb

a X lovituri de la 11 
sau luarea in conside- 
a golaverajului ante- 
Fără de rezultat — însă.

banului în 
contemporan 
mare incit, 

poate tranșa

viata 
e în- 
exis- 
chiar

Irina BAROVSCHI VICTORIE

DE 16 ORI ROMANIA-FRANȚA LA RUGBY!
PRIMA ÎNTILNIRE 

FRANȚA — ROMANIA 
IN CADRUL 1.0.

mai ales universitar, 
tori care au dat un 
impuls sportului cu 
oval.

sint fac- 
puternic 
balonul

con- 
de

Pe stadionul „Maurice Tre- 
lude“, dominat de virfurile 
înzăpezite ale Pirineilor, se 
va desfășura astăzi, la Tarbes, 
a 16-a ediție a meciului Ro
mânia — Franța, întilnire in
trată în tradiția marilor 
fruntări internaționale 
rugby.

în istoria jocului cu balo
nul oval din România, parti
da de la Tarbes constituie e- 
venimentul cel mai important, 
în ea se poate oglindi o bună 
parte din viața acestui sport 
ia țara noastră. într-adevăr, 
începutul rugbyului românesc 
este legat de rugbyul francez, 
de meciurile cu „XV“-le Fran
ței.

ACUM 50 DE ANI

Cu o jumătate de secol în 
urmă, echipa militară de rug- 
bv a României participa la 
tocurile interaliate de la Pa
ris, întilnind reprezentativa 
militară a Franței. Era primul 
meci internațional de rugby 
disputat de o echipă româ
nească și primul contact cu 
rugbyul francez al unei echi
pe 
re 
în 
ța
disputată de o echipă militară.

Cinci ani mai tirziu, rugbyul 
românesc era din nou pre
zent la Paris, cu ocazia Jocu
rilor Olimpice din 1924, cind 
selecționata României susținea 
pentru prima oară un meci 
cu echipa reprezentativă a 
Franței.

în 1927. cu ocazia inaugură
rii fostului stadion O.N.E.F. 
(astăzi Republicii), echipa mi
litară a României întilnea re
prezentativa militară a Franței 
(nici această întilnire nu fi
gurează în palmares).

După 9 ani, la Berlin, în ca
drul unui turneu demonstrativ 
pe marginea Jocurilor Olim
pice, avea loc o nouă confrun
tare între cele două echipe.

AFIRMAREA 
RUGBYULUI ROMANESC 

PE PLAN INTERNATIONAL

Din 1957, întâlnirile de rug
by Franța—România se reiau, 
iar din 1960 devin anuale, con
stituind punctul de atracție 
al calendarului competițional 
românesc și continental.

Prin frumoasele victorii și, 
în general, prin rezultatele 
onorabile obținute de jucătorii 
noștri în fața Franței, rug- 
byul românesc a reușit să se 
afirme pe plan internațional.

Să nu uităm că rugbyul 
francez are o lungă și bogată 
tradiție, că el păstrează un

Duminicile unui hespor

GRAȚIE, GINGĂȘIE, TENACITATE
E vorba de femeile în a- 

tletică, în volei, în handbal, 
în tenisul de masă și de a- 
renă, în patinaj etc., într-un 
cuvînt de femeile sportive. 
Succesele lor au fost omolo
gate și medaliate în nenumă
rate rînduri. Deunăzi chiar, 
gimnastele noastre au condus 
cu fermitate în meciul cu e- 
chipa Bulgariei i sprintene și 
grațioase, ele au îmbinat fi
resc gingășia cu tenacitatea, 
obțjnînd rezultate cu care ne 
mindrim.

în concepția femeilor de 
azi, universul nu mai e po
sedat doar de un dor sensual, 
de pasiunea inimii ardente, 
ci și de conștiința puterii și 
inteligenței, de ambiția emu
lației. Pe creste de valuri, nu 
mai răsare azi doar Venus, 
ci răsar înotătoare excelente, 
sportive cu liniile armonios 
dezvoltate. Pătimașa doamnă 
Renal din romanul lui Sten
dhal, legănînd șolduri mo
latice și lăsmdu-se învăluită 
în dulcea sensualitate alimen
tată de farniente, nu se mai 
potrivește cu timpul nostru. 
Suflul pătimaș al femeii mo
derne bate împletit cu al 
bărbatului, în laborator, școa
lă. uzină, birou, spital și are
nă. Prin asta, ea n-a pierdut 
nimic din delicatețea-i fireas
că, nici nu i-a fost compro
mis rolul ce-i revine prin vre
rea stihiilor. Dimpotrivă, a 
dobîndit în farmec și prospe
țime, în sprinteneala ce-o fa
ce veveriță și rîndunică în a- 
celași timp. Pasul ei e mai 
elastic, vorba ei mai răspica
tă. Oare, aruneîndu-se în ma
re de pe scăpărătoarea culme 
a Leucatei, poetesa antică 
Sappho nu s-a sacrificat pen
tru dreptul femeii de a fi 
egală bărbatului în cunoaște
re, luptă, eroism ?

E mult de cînd, într-un tîr- 
gușor de munte, dăscălița 
mea, care era tânără și îi lip
seau cu desăvîrșire prejude
cățile, străbătea ulițele răs
colite de vînt călare pe-o bi
cicletă. Oamenii se minunau 
la vederea ei și se cruceau, 
nelipsind nici îmbufnatele

„ucig-o toaca" ale cumetrelor 
rezemate de porți sau ieșite 
în capul târnațului. Dăscăliței 
însă nu-i păsa, bănuind pa- 
re-se că, foarte curînd, chiar 
nepoatele acelor cumetre vor 
fulgera cu iuțeala săgeții prin 
arene, vor cuceri distincții în 
competițiile internaționale și 
vor străbate lumea în lung 
ji în lat cu cocardele trico
lorului nostru pe piept. Cu
metrele n-o văzuseră nicio
dată pe dăscălița mea cobo- 
rînd de pe bicicletă, în fața 
școlii, cu o modestie grațioasă 
și visătoare în ochi. Oricum, 
femeile sportive erau încă 
rare pe vremea ceea, cum 
rare au fost, pînă și în isto
ria Franței, femeile spiritua
le ca doamnele de Bouflers, 
de Lespinasse, de Deffond, de 
Recamier.

Azi, slavă domnului, fetele 
fac educație fizică și sport 
încă din școală. Și nu oricum, 
ci obligator, sub îndrumări 
competente. încă nu și-au 
spălat bine somnul de pe o- 
braji, și curtea spațioasă a 
școlii le așteaptă cu plasele 
ei de volei, sala de gimnasti
că își îmbie inelele, paralele
le, întreg instrumentarul de 
înmlădiere și înviorare. Spor
tul, mișcarea, exercițiile spo
resc grația și frumusețea fe
meii. Din adolescență chiar, 
ele scot la lumină armoniile 
mai complexe ale corpului, 
dau vigoare fragilităților fe
minine, fără să le șteargă cu 
totul din sintaxa gestului, îm
prumutând complexului de re
lații ale mișcărilor acele in
descifrabile radiațiuni de far
mec, care dau înfățișării fe
meii eleganța efigiilor dese
nate.

Și mai este ceva, care nu 
mai e doar un cîștig al fe
meii de pe urma sportului, ci 
e și cîștigul sportului de pe 
urma femeii î ea nu uită a- 
proape niciodată că, bătând 
mingea, legănîndu-se pe pa
ralele, alergînd sferic în a- 
renă, slujește frumusețea jo
cului și jocul frumuseții o- 
menești.

George SBĂRCEA

românești. Această întilni- 
din 1919 nu figurează însă 
palmaresul meciurilor Fran- 
— România, deoarece era

0 RECUNOAȘTEȚI?’ >
O cuncștințâ veche intr-o ipostază 

nouă. Tenismana clujeanca Amy Kori, 
cunoscută ți pe terenurile bucurește- 
ne, din meciurile de campionat, de
venită prin căsătorie Amy Mantsch, 
ne-a scris de dincolo de Ocean, din 
Canada. Ea este plecată la Ottawa. 
unde soțul ei. Horst Hirusch, cerce
tător la Institutul de chimie cl Fi
lialei Academiei, se a'lă cu o bu'sd 
de cercetare, pe timp de ttn an. Clu
jeanca noastră fia folosii bine tim
pul petrecut tn mijlocul sportivilor 
canadieni. Ea a participat la tn con
curs de tenis organizat de N.CT.TA. 
din Ottawa, ciștigind turneul 
In finală, Amy Mantsch a 
pe Judy Argue cu 6—4, 6—1. 
preună eu canadianul Scott
(in fotografie), ea a ciștigat și proba 
de dublu mixt.

Iată, intr-adevăr, vești bune 1

feminin. 
încins-o 
Iar im- 
Dunlop

ROMANIA FRANȚAPALMARESUL INTILNIRILOR

1. 1924 — Paris Franța — România 61— 3
2. 1936 — Berlin Franța — România 25— 5
3. 1937 — Paris Franța — România 27—11
4. 1938 — București Franța — România 11— 8
5. 1957 — București Franța — România 18—15
6. 1957 — Bordeaux Franța — România 39— 0
7. 1960 — București România — Franța 11— 5
8. 1961 — Bayonne România — Franța 5— 5
9. 1962 — București România — Franța 3— 0

10. 1963 — Toulouse România — Franța 6— 6
11. 1964 — București Franța — România 9— 6
12. 1965 — Lyon Franța — România 8— 3
13. 1966 — București Franța — România 9— 3
14. 1967 — Nantes Franța — România 11— 3
15. 1968 — București România — Franța 15—14

N. GH. ȚIGĂNUȘ. BUCUREȘTI. 
Propuneți — ne-ați și trimis do
cumentația respectiva — un nou 
Joc sportiv intitulat „Supecfotba- 
lul» sau „Fotbalul românesc". 
N-avem nimic împotriva acestui

1938, la Bucu-în sfirșit. in 
rești, stadionul din Dealul Spi- 
rii găzduia, in cadrul ur.ui 
turneu european, a treia întâl
nire între echipele naționale 
ale Franței și Bonton iei.

Cu aceasta se încheia epo
ca eroică a rugbyului româ
nesc. epocă in care acest joc. 
trecând peste toate greutățile, 
reușea să Ce introdus in țaxâ. 
sâ se ocjar.izeze sâ pățeas
că chiar la confruntări

proi. Comil

cu rugbyul 
ră mii de

in 
alt 
cel

Și

MORȚUN

UN FAUST DEMIFONDIST

(SPORTIVUL In FAȚA PROBLEMELOR EPOCII)

Brian Glanville este cunoscut 
eititorilor noștri ca autor al ro
manului „Ascensiunea lui Gerry 
Legau” apărut anul acesta în 
traducere la editura C.N.E.F.S. 
Cartea a dispărut în cîteva zile 
din. librării, devenind, un fel de 
bestseller sportiv al anului. Re
cent a apărut în Anglia o nouă 
carte a aceluiași autor, sub titlul 
„OJămpiciil** (The Olympian), in 
care se povestește destinul unui 
alergător de demifond sortit celor 
mai înalte onoruri olimpice.

Cartea aceasta reprezintă sub 
multe aspecte un răspuns, poate 
indirect, dat acelor sociologi occi
dentali care, mai recent, au re
descoperit că practicarea intensă 
a sportului de către tineret ar 
putea fi un leac potrivit pentru 
vindecarea repulsiei provocate de 
inadvertențele grave ale societății 
de consum în care trăiesc.

Fuga de realitate

Coâstatînd, creșterea maselor ju
venile protestatare, mai mulți so
ciologi, preocupați de găsirea u- 
nor mijloace de prevenire și de 
combatere a acestui fenomen, re
comandă tot mai insistent practi
carea sportului. în loc de forma
rea unor „familii'4 hippy... cluburi 
sportive, în Igc de tineri furioși... 
echipe de fotbal, în loc de priza
rea heroinei sau a L.S.D.-lui... 
alergări, gimnastică, baschet sau 
exerciții yoga. Formula este pe 
cit de simplă pe atît de seducă
toare, mai ales Că în grupurile 
hippy rar se găsesc praeticanți ai 
sportului și nici printre toxico
mani nu prea se află tineri câști
gați pentru exersarea mai intensă 
'a vreunei ramuri de sport. într-a
devăr, sportivul este de cele mai 
multe ori o ființă echilibrată, cu 
un grad peste media de adapta
bilitate socială. Sportivul este și 
mai sănătos, maî activ și mai op
timist decit media adolescenților 
străini de practicarea sportului. 
Aceste avantaje ale practicării 
sportului nu sînt deci de loc ne
glijabile într-o societate în care 
fuga din fața realității sub dife
rite forme și alte modalități de 
distanțare față de societate iau 
proporții alarmante. Căci ce alt
ceva reprezintă în fond consu
marea a miliarde de doze de dro
guri tranchilizante, narcotice, ex
citante, halucinogene precum șl 
alte acte de extravaganță hippy« 
de furie și de violență, atît de 
frecvente acolo, dacă nu un mod 
de distanțare fpță de

alienată, o fugă din fața unei rea
lități insuportabile către un uni
vers artificial menit să despăgu
bească pentru un paradis pier
dut ?

Este în fond o formă de revoltă, 
o revoltă în genunchi e drept» 
dar oricum o manifestare a re 
pulsiet față de o ambianță în care 
obiectivarea relațiilor dintre oa
meni a devenit deprimantă pen 
tru un mare număr de tineri pes 
te măsură de sensibilizați de in
satisfacțiile vieții modeme.

Sportul ca leac universal

Dar Brian Glanville se pare că 
nu crede în puterea vindecătoare 
a soluției „sportivizării*4 ca leac* 
împotriva angoaselor indivizilor 
striviți de relații sociale bazate p? 
„libera inițiativă4*. Cel puțin a- 
ceasta este concluzia ce se degajă 
din eșecul eroului sportiv al ro
manului său „Olimpicul44.

în tinărul alergător Ike Low, 
antrenorul Sam Dee Întrevede un 
mare talent pentru alergările d* 
demifond. li promite acestuia cel» 
mai mari satisfacții olimpice, in 
cazul în care este dispus să se 
supună total indicațiilor sale. El 
îi cere tînărului sportiv, ca su
prem sacrificiu, renunțarea asce
tică la toate micile plăceri ale 
vieții cotidiene, pentru a putea 
depăși la fiecare antrenament ceea 
ce numește el „limita de suferin
ță”, cu scopul de a putea împinge 
din ce în ce mai departe această 
limită. Tinărul este decis să sem
neze pactul suferinței pentru a 
scăpa de mediocritatea depriman
tă a unei existențe familiare umh 
le, aruneînd toată ființa sa car
nală și spirituală în balanța glo
riei sportive. Adică un pact între 
Faust și Mefisto căruia își vin
de sufletul pentru a găsi în 
schimb adevărul și tinerețea. în 
fond, o reeditare modernă șl spor
tivă a nemuritoarei legende faus- 
tlene a Jui Goethe. Nu este de 
mirare că această legendă l-a 
tentat pe Brian Glanville, căci se 
pare că la origine această legendă 
s-a născut pe pămînt englez, cu 
mult înainte de a-1 ispiti pe ma
rele Goethe șl mal recent șl pe 
Thomas Mann. Dar povestea faus- 
tiană nu ar fl fost completă doar 
cu un Faust și un Mefisto, mal 
lipsea, și o Margareta și un 
famulus al lui Faust. în romanul 
lui Glanvlllen Margareta este o tl- 
nără atletă* JUI, care consimte 
să-l la de bărbat pe Ike-Faust, iar 
famulul este un alt atlet, prieten

Urmează ani de ascensiune 
sportivă care îl duc pe tinărul 
atlet în fruntea demifondiștilor 
din lume, pînă la recordul mon
dial al milei și al distanței de 1500 
m. Dar pomii nu cresc pînă la 
cer. Ruperea tuturor punțUor cu 
viața, uitarea totală de sine, o 
viață pusă exclusiv în slujba 
performanței, cu neglijarea dez
voltării personalității și în alte 
direcții, trebuie să se răzbune pînă 
Ia urmă. Total nepregătit pentru 
viața socială, doar o mașină de 
alergat, Ike este părăsit pe rînd 
de Jill-Margareta, care pleacă lu- 
înd cu ea și pe copilul lor, și apoi 
și de Alan, exasperat de egoismul 
monomaniac al prietenului cam
pion. Se clatină și situația sa ma
terială, firma de articole sportive 
care îl plătește, amenințîndu-1 cu 
concedierea la primul insucces 
sportiv. Totuși Ike se prezintă la 
J.O. de la Tokio în deplinătatea 
capacităților sale fizice, dar rănit 
mortal în suflet de loviturile pri
mite de orgoliul său incapabil să 
suporte orice fel de înfrângere. 
Apare acum, ca un deus ex ma- 
china, în finala cursei olimpice de 
1500 m, un tînăr atlet tuciuriu, 
venit necomplexat și cu forțe 
proaspete de pe platourile înalte 
ale Ai’ricii, ca să-I învingă defi
nitiv, atunci cînd în plină cursă 
Ike își dă seamă că mizînd totul 
pe singura carte a gloriei sporti
ve s-a rătăcit pe un drum care 
nu duce nicăieri.

O generate pierdută

Iată că sportul, rupt de viață, 
mutat într-o lume imaginară, nu 
poate oferi nici el o eale de mîn- 
tulre pentru sufletele chinuite și

îngrozite de tarei* 
ereditare ale socie
tății de consum.

Romanul iui Brian 
G lan viile semni±câ 
în acest fel falimen
tul ideii despre 
sport ca o compen
sație pentru insatis
facțiile provocate 
de societatea oc
cidentală, sport 
care în acest fel nu se pretează
nicl ca înlocuitor per.tru alte for
me ale fugii din fața realității, ca 
formă de protest. Nid sportul 
pentru sport nu poate bulep-lm; 
deci rolul dorit de unii ideologi 
de a ușura adaptarea «-riaiț a 
unor tineri greu adaptabili și 
care încearcă să se refugieae în- 
tr-o lume artificială, evlrind spec
trele unei lumi dezumanizate.

Sportivul rupe de viața todeti- 
țli, care sacrifică totul pentru glo
rie ca Ike-Faust, este sortit ratării 
in oricare dintre ortnduirl. Spor
tivi fără atașe solide șl emoțio
nale cu familia lor, fără prieteni 
de nădejde, fără preocupare pen
tru cultură, pentru o profesie uti
lă societății, se ratează iremedia
bil prin rupere de viață, prin dez
umanizare. In acest sens, desti
nul tragic al eroului romanului 
Iul Brian Glanville are valabili
tate generală, conțlnind o morală 
nu fără aplicabilitate pentru des
tinul multor sportivi de oriunde 
care bazindu-se numai pe talen
tele lor sportive nu s-au putut 
încadra în societate potrivit meri-

•elor lor în sport, după termina
rea carierei lor sportive. Un 
sportiv care nu este decit sportiv, 
rămîne In fond un infirm, o ju
mătate de om. iar sportul fltout 
de indivizi care nu sini decit 
sportivi este amenințat în or.ee 
moment de degradare aefilnd 
susținut de pilonii anei poziții 
etice și intelectuale. Un sport 
practicat în acest fel riscă să de
genereze într-o bătălie oarbă, k>- 
—-o încăierare între indivizi mi
rați de instincte primitive, eu dis
prețul convențiilor sociale.

Ratarea eroului faustian al Iul 
Brian Glanville devine in acest 
Iei și un eșec al sportivului dez
umanizat. Îmbătat de propria sa 
glorie, dar care a neglijat să-și 
dezvolte multilateral personalita
tea, poate din comoditate, poate 
din naivitate, dar și din vina 
unor admiratori care In fond nu-1 
s!r.t și binevoitori.

Ar fl poate util ca șl această 
carte a Iul Brian Glanville să a- 
pară In traducere românească.

N. BRAȘOVEANU

nou joc de fotbal, deși încă nu 
l-ara învățat bine nici pa cei ve
chi. La prima vedere, jocul ni se 
pare complicat, cu cele 2 mingi, 
e perv, 3» <fe jucători și S arbitri. 
Dar. invenția dv. comporta o ana- 
liză mai aprofundată. După aceea, 
ne vom pronunța dacă e cazul 
sau nu să se Înființeze Federația 
română de... superfotbal !

cat în vagonul nr. 5, cînd erau 
atitea locuri goale în celelalte va
goane 1

ION LECA, BUCUREȘTI. Acea
sta este, a doua calificare, prin 
luptă, a echipei noastre reprezen
tative, în turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal. Pri
ma a fost realizată tn 1934, după 
o luptă de baraj cu iugoslavia 
(2—1 la București) și Elveția (2—2 
la Berna). în alte două rîdduri, 
tn 1930, Ia prima ediție, șl în 1933, 
naționala noastră a participat, de 
asemenea, la turneul final, fără 
să fi trecut însă prin sita preli
minariilor, întruclt numărul ță
rilor înscrise n-a fost prea mare.

ȘTEFAN SZABO, ORADEA. 1. 
Aveți dreptate. 2. „Cum se pro
nunța numele ciclistului Merckx ? 
Ce dracu esle acel de la coa
dă 7 Această îngrămădire de con
soane, „rckx“ reprezintă un per
manent pericol de luxație pentru 
limbă". Exagerați. în primul rînd, 
pronunția ml se pare foarte sim
plă : .Meres’, și apoi, nu înțeleg 
de ce sîntețl supărat pe Merckx.

„Funcția modernă a alpinismu
lui este aceea de a ușura — prin 
contactul cu natura presiunea 
puternică pe care viața inten
sivă a orașelor o exercită asu
pra locuitorilor urbani... Tre
buie să ne învățăm să ne apro
piem de natură și apoi să ne în
toarcem la existența de flecare 
zi ; dacă vreți, este cea mai 
eficace terapeutică__ *

Acesta este crezul filozofie — 
ca să-l spunem așa — al unei 
școli de alpinism mal puțin obiș
nuite; Înființată cu mal puțin 
de doi ani în urmă in Norvegia. 
^Părinții" acestei școli sînt doi 
pasionați iubitori' al munților 
— blochlmistul Nils Faalung șl 
economistul Ole Enersen — care 
au hotărit să-jl schimbe profe-

TERAPEUTICA
sla pentru a se putea consacra 
dezvoltării mișcării alpine nor
vegiene și așezării el pe temelii 
noi, mai trainice, urmărind par
ticiparea unor cercuri mal largi 
ale populației. In cîteva articole 
de revistă, Faalung s-a pronun
țat împotriva unei modernizări 
excesive a alpinismului, care nu 
trebuie să se transforme dlntr-o 
artă a cățăratului pe munți în
tr-o simplă competiție mecani
că. Faalung a arătat că este 
bine să fie folosite uneltele mo
derne numai in măsura tn care

ALPINISMULUI
fără acestea suișul este Impo
sibil. Intr-o escaladă specială 
pe muntele Jotunhelmen de Un
gă Hemsedal. unde se află 
-Centrul alpin norvegian* în
ființat de el. Enersen șl Faalung 
au folosit tn mod demonstrativ 
doar trei pitoni în loc de 39, ett 
au utilizat alți cățărători care 
l-au premers. Cei doi s-au pro
nunțat și împotriva cultivării 
speciale a actelor de eroism 
alpin, prin performanțe de sen
zație unice, care sînt limitate ca 
participare.

JEAN KISTONIAN DIRMON, 
COMUNA CIUPERCENII NOI. In
teresantă, remarca dv. : in grupa 
noastră, din preliminariile C.M. de 
fotbaL toate golurile echipei noas
tre au fost înscrise de jucători 
al căror nume începe cu litera 
D : Dumitrache (3), Domide. Do- 
brin și Dembrovschl. In alfabet 
mal stn‘ 28 de litere. Sperăm că 
nu vor rămîne inactive în Mexic !

GHEOHGHE DRĂGAN, COMU
NA SUDIȚI. 1) în turneul fir.al 
al oampionatului mondial de fot
bal din 1966, Elveția a jucat 
într-o grupă cu Argentina (0—2). 
Spania <1—2) și R.F. a Germaniei 
(0—5). 3) Meciul de la ZUrich, 
dintre Elveția și Bomănia (7—1) 
s-a disputat tn cadrul Campiona
tului Europei. Cîștigătoarea gru
pei noastre : Italia.

DRAGOMIR IULIAN. 1) Recor
dul mondial la săritura în Înălți
me femei este 1.91 tn. Mal este 
necesar să precizez cui îl apar
ține 7... Cred că nu ! Să vă spun 
însă cfnd a realizat Iolanda Ba
las această săritură fantastică ; în 
1961. la Sofia 2) Mircea Dridea 
continuă să facă parte din lotul 
Petrolului. El a și jucat, în toam
na aceasta In formația de tineret 
a pioieșteuilor și speră să revină 
la primăvară în prima echipă, cu 
care s-a confundat ani de zile.

ADRIAN VAI.ENTIR, BUCU
REȘTI. Ca operator T.V., v-ați de
plasat la Constanța pentru trans
miterea meciului Farul — Steaua. 
La înapoiere. în acceleratul 811 
(vagonul 5). ați fost martor la o 
serie de manifestări de loc onora
bile ale unor jucători din forma
ția de ttneret-rezerve a clubului 
bucureștean. Vă mulțumim pen
tru această... transmisiune supli

mentară șl sperăm că rândurile 
de față vor determina conducerea 
secției de fotbal a clubului Steaua 
să ia in discuție cele Intîmplate. 
Totul este ca din aceste discuții 
•ă nu teșiți... dv. vinovat. Ce vi 
s-ar putea reproșa 7 Că v-ațl ur-

„ Centrul alpin norvegian* »-a 
preocupat pînă acum numai 
de instruirea alpinismului hiber
nal. Au fost organizate cursuri 
de schi, de cățărat șl de inter
venții în cazuri de urgență cu 
participarea mai alea a cadrelor 
didactice, pentru a se putea in
sufla în acest fel mal multă 
dragoste tinerel generații pentru 
alpinism nu numai ca sport de 
performanță dar șl ca un reme
diu în viața tumultuoasă ■ orașu
lui. Rezultatele bune obținute de 
„Centrul alpin* în primul an 
de activitate au determinat Co
legiul de cădeți al armatei nor
vegiene și ^Național Physical 
Training College" din Oslo să 
apeleze la serviciile lui Faalung 
*1 Enersen. _.;î-

Credeți că numele dv. sau chiar 
al meu este mal ușor de pronun
țat pentru el 7

ELENA și LAURENȚIU GUZU, 
ARON OLARU Și ALEXANDRU 
ONESCU, DEVA. Asta-i vreme de 
plecat pe jos în excursie 7 și încă 
pînă în... Mexic ? Cînd va începe 
turneul final al campionatului 
mondial, vă invit la mine la tele
vizor și vă tratez și cu cite c dul
ceață. Să-mi spuneți doar, de 
care preferați : de vișine sau de 
cireșe amare 7

ilustrații : N. CLAUDIU



COMUNICATUL 

plenarei Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. 1)

metode de bază în activitatea organelor de 
partid centrale și locale.

Pornind de la rezultatele obținute, Comi
tetul Central a stabilit ca principalele pro
iecte de hotărîri pe linie de partid și dc 
stat, măsurile importante privind activita
tea economică, politică, social-culturală, pro
blemele dezvoltării județelor, localităților, 

^întreprinderilor, unităților agricole să fie 
dezbătute pc larg, în mod organizat și sis- 
tetnatie cu activul de partid, cu membrii 
organizațiilor de partid și cu masele largi 
de oameni ai muncii. Ilotărîrea stabilește, 
de asemenea, obligativitatea tuturor orga
nelor de partid de a prezenta dări de sea
mă ș,i informări asupra activității lor în 
fața membrilor de partid, precum și obli
gativitatea cadrelor de conducere ale parti
dului și statului dc a sprijini efectiv activi
tatea ot ganelor locale, ajutîndu-le direct în 
organizarea muncii și îndeplinirea îndato
ririlor ce le revin. Hotărirea prevede sar
cina mem brilor C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și Consiliului dc Miniștri, a 
membrilor tuturor organelor de partid și 
de stat, a deputaților Marii Adunări Națio
nale și consiliilor populare, a cadrelor dc 
partid, de stat și ale organizațiilor obștești 
de a partic.lpa la informarea comuniștilor și 
a masei larțți de oameni ai muncii asupra 
politicii interne și externe, a întregii activi
tăți a partidului și guvernului. Plenara își 
exprimă convingerea că aceste măsuri vor 
contribui la exercitarea la un nivel tot mai 
înalț a rolului «conducător al partidului in 
toate domeniile vieții sociale, vor stimula 
participarea activă, multilaterală a comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii la în
făptuirea politicii și hotăririior partidului 
și statului.

Plenara a fost informată asupra desfășu
rării intîlnirii conducătorilor de partid și 
de stat din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană. R. P. Polonă, Re 
publica Socialistă România, R. P. Ungară, 
și U.R.S.S., care a avut loc la Moscova, in 
zilele de 3 și 4 decembrie 1969. Plenara 
și-a exprimat satisfacția in legătură cu re-., 
zultatele intîlnirii, considcrind că aceasta a,

prilejuit un util schimb de păreri, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prietenie, în
țelegere și colaborare frățească, asupra unor 
probleme privind evoluția relațiilor inter
naționale, situația politică de pe continen
tul nostru, inclusiv schimbările petrecute in 
politica R.F.G. ca urmare a formării noului 
guvern, realizarea securității în Europa și 
în lutne, apărarea păcii.

Plenara a dat o înaltă apreciere șl a 
aprobat în unanimitate activitatea delega
ției de partid și de stat române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. desfășurată 
în spiritul politicii externe stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, de întărire a 
prieteniei, colaborării și unității cu țările 
socialiste, de dezvoltare a relațiilor cu toate 
statele, fără deosebire de orînduirea social- 
politică, de dezvoltare a colaborării inter
naționale și participare activă la lupta pen
tru triumful cauzei păcii.

Plenara a hotărît trecerea tovarășului 
Dumitru Popa din rîndul membrilor su- 
pleanți în rîndul membrilor Comitetului 
Executiv al Comitetului Central și alegerea 
tovarășului Manea Mănescu ca secretar al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît, de asemenea, trecerea 
tovarășului Zaharia Stancu din rîndul su
pleantelor în rîndul membrilor Comitetului 
Central.

La dezbaterea problemelor aflate la ordi
nea de zi au luat cuvîntul tovarășii : Iosif 
Uglar, Constantin Băbălău, Alexandru So- 
baru, Gheorghe Homoștean, Constantin 
Dăscălescu, Mihai Telescu, Aurel Baranga, 
Constantin 
Malinsehi, 
Alexandru

: Buzdugan.
Sîrbu, Pavel Ștefan, Emil Bobu, Mihail Ro- 
șianu, Angelo Miculescu, Nicolae Vereș, Za
haria Stancu, Florian Dănălache, Constantin 
Pîrvulesc'u, Carol Kiraly, Ion Crăciun, 
Gheorghe Necula, Cornel Burtică, Nicolae 
Bozdog, Ioachim Moga. De asemenea, în 
grupele de lucru ale plenarei au participat 
la discuții 68 de tovarăși.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cîrțînă, Petre Ionescu, Vasile 
Ștefan Boboș, Mihnea Gheorghiu, 

Boabă, Aurel Duca, Gheorghe 
Ion Gheorghe, Ion Avram, Ion

ANATOLI BONDARC1UK CfL MAI BUN

MOSCOVA, 13 (.Agerpres). 
In urma unei anchete inter
naționale a revistei „Sportul 
în U.R.S.S.", atletul sovietic 
Anatoli Bondarciuk a fost

desemnat „recordmanul anu
lui 1969“. După cum se știe. 
Bondarciuk a obținut la a- 
runcarea ciocanului perfor
manța fenomenală de 75.48 m.

DIN CORZILE RINGULUI
mexican Ruben 
păstrat titlul de

• Boxerul 
Olivares și-a 
campion mondial la categoria 
cocoș, învingînd prin KO 
tehnic în repriza a doua pe 
englezul Allan Rudkin. Me
ciul s-a disputat la Los Ange
les în prezența a 15 006 spec-

tatori printre care se a Ran 
numeroși mexicani. Ruben 
Olivares In vlrstă de 21 de 
ani rămîne neînvins In 54 de 
meciuri susținute de la înce
putul carierei sale. De 
cat că numai două 
au fost obținute la 
restul fiind realizate 
de limită.

în al doilea meci,
la handbal

R. D. GERMANA -

• în cadrul unei gale 
box desfășurate la New York, 
canadianul George Chuvalo 
(categoria grea) l-a învins 
prin KO în repriza a șaptea 
pe americanul Jerry Qany.

ROMANIA 11-11
ERFURT, 13 (Agerpres). — 

Continuîndu-și turneul în 
R.D. Germană, reprezentativa 
feminină de handbal a Româ
niei a întîlnit la Erfurt selec
ționata țării gazde. La capă
tul unui joc echilibrat, scorul 
a fost egal: 11—11 (4—9) 
Golurile echipei române au 
fost marcate de Rozalia Soos 
(6), Aneta Schramko (2), Con
stanța Ilie (2) și Maria Ma- 
gyari.

cadrul galei pugilis- 
a avut loc la Roma, 
italian de categorie 
Carlo Duran (fost 
european) l-a învins

• în 
tice care 
boxerul 
mijlocie 
campion
la puncte pe americanul Ed
die Pace. în limitele catego
riei semimijlocie, italianul 
Gianni Zampieri a clștigat 
la puncte în fața senegalezu- 
lui N’Diaye.

remar- 
victorii 
puncte, 
înainte

Trimisul nostru special, ROMEO CĂLĂRĂȘANU, transmite din Lodz :

• Cunoscutul boxer fran
cez Marcel Cerdan jr. (cate
goria semimijlocie) a obținut 
o nouă victorie. în cadrul 
reuniunii pugilistice de 
Toulouse, el l-a învins
puncte pe italianul Massimo 
Consolați.

la 
la

Turneul speranțelor olimpice la box

VA PLACE ? Iată, în foto
grafie, moda feminină pen
tru sezonul de iarnă 1969' 
1970, în care frumosul se 
îmbină cu utilul, contri
buind la reușita vacanțe
lor de iarnă. O caracteris
tică „tehnică" — materia
lele plastice și fermoarele 
care domină, ca și culori
le vii, alături, bineînțeles, 

de universalul alb.

ECHIPA DE POLO
rapid Învingătoare

IN BERLINUL OCCIDENTAL

• MORARU-ÎN FINALĂ ® IVAN $1 DUMITRAȘCU N-AU PUTUT TRECE DE SEMIFINALE
Aseară, la Lodz, au avut 

loc semifinalele urmărite cui 
mare interes de 10 000 de spec
tatori. Primul finalist este so
vieticul Kraskowski, învingă
tor asupra lui Haring (R.D.G.). 
Pugilistul din Republica De
mocrată Germană a început 
decis lupta atacînd și punc- 
tînd precis în primul rund.. 
Ritmul acțiunilor sale a scă
zut, însă, în reprizele urmă
toare, ceea ce i-a permis so
vieticului să devină tot mai 
agresiv, să-1 pună pe Haring 
k.d. și să obțină o meritată 
victorie. Blajinski (Polonia) 
s-a calificat în finală fără să 
lupte întrucît boxerul bulgar 
Konstantinov a fost oprit de 
medic să intre în ring. Au e- 
voluat apoi muștele Kisnemeth 
(Ungaria) și Kim In Ho 
(R.P.D. Coreeană). Așa cum 
s-a desfășurat prima repriză

puțini credeau în victoria ma
ghiarului. Boxerul coreean a 
punctat extrem de rapid și 
precis cu multe directe la fi
gură, Kisnemeth contrînd foar
te rar. Deficitar la capitolul 
pregătire fizică, Kim cedează 
inițiativa în reprizele urmă
toare și pierde meciul cu 5—0.

Cind a urcat în ring aveam 
impresia că Waunke (R.D.G.) 
este cel puțin un boxer de ca
tegorie 
toate 
nostru 
net în 
timp în care a plasat 
multe directe de stingă 
gură, neprimind aproape 
Depășit vizibil, Warnke 
ceput să țină și în min. 6 a 
fost avertizat de arbitrul polo
nez Kazan. Ceea ce s-a întîm- 
plat în ultima repriză ne-a 
dezamăgit. Obosit de efortul

ușoară (1,80 m). Cu
acestea, reprezentantul 
V. Ivan l-a dominat . 
primele două runduri, 

foarte 
la fi- 
nimic. 
a în-

depus pînă atunci Ivan, bate 
în retragere, încercind contre 
fără efect și pr.imind în același 
timp multe lovituri. Atacurile 
sale stereotipe (numai și nu
mai directe de stingă de la 
distanță) n-au avut incisivitate. 
Astfel, el a pierdut meciul 
cu 1—4.

M. Dumitrașcu n-a putut re
zista loviturilor scurte și ex
trem de puternice ale lui Bag- 
dasarov (U.R.S.S.). Numărat in 
prima repriză de arbitrul po
lonez Idziak. reprezentantul 
nostru a acționat cu multă 
teamă și, în loc să se depla

seze permanent, s-a ascuns in 
mănuși. Dar blocajul său a 
avut fisuri, dovadă că și in 
rundul II sovieticul l-a mai 
trimis de două ori la podea 
ceea ce l-a determinat pe di
rectorul de 
neze.

La ora 
încheiat și 
mitru Moraru 
Sapkin. Sportivul român a e- 
voluat excelent și a obținut o 
victorie de mare prestigiu, ast
fel că el s-a calificat in finala 
turneului speranțelor olimpice.

luptă să-1 abando-
cind telefonez s-a 
partida dintre Du

și sovieticul

Politehnica a dispus de I.E.F.S
(Urmare din pag. 1)

pentru Politehnica, respectiv 
Salcu 5, Trandafir 10, Szabados 
17, Deak 1, Petrie 5,_ Popov 6, 
Pajtek 2, Farkas 
asigurat o bună 
intîlnirii arbitrii 
I. Pet.ruțiu.

6, Tita 8. Au 
desfășurare a 
A. Berger și

D. ST.
★

în deschidere, 
culine Rapid și 
rești au oferit 
disputat, la capătul căruia ra-
pidiștii au obținut o victorie pe 
deplin meritată cu scorul de

echipele mas- 
Voința Bucu- 
un meci viu

82—64 (36—27). Voința a în
ceput bine partida, dar pe 
parcurs a cedat pasul. Pentru 
Rapid, succesul este binevenit, 
el dînd speranțe acestei echipe 
să se depărteze de zona retro
gradării. Au înscris Predulea 
23, Cr. Popescu 17, Radu Po- 
povici 12, Stănescu 13, Tursu- 
gian 7, Bandu 6, Lucaci 4 pen
tru Rapid, respectiv Kiss 20, 
Strugaru 11, Duță 8, Bodîlcă 7, 
Dumitru 6, Teodoru 6, Sterian 
4, Scorțescu 2. Au arbitrat bine 
I. Șerbănescu și M. Cunicer

P. PEANA, coresp.

MARE INTERES PENTRU CONFRUNTAREA
RUGBYSTICĂ FRANȚA - ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

Walterdu-se Joseph Maso și 
Spanghero. Cu acest prilej, 
Elie Cester declara ziariști
lor că meciul cu România va 
fi pentru „XV“-le Franței 
unul din cele mai severe e- 
xamene și, deși dorește foar
te mult, nu este sigur că 
reprezentanții cocoșului ga
lic îl vor trece cu succes, iar 
Savitski, colegul de echipă 
al lui Wussek în formația 
franceză La Voulte, „Vikin
gul" a cărui selecționare a 
fost atît de controversat co
mentată, își exprima păre
rea că debutul lui Interna
țional are loc într-o partidă 
înaintea căreia nici măcar 
cei mai reputați specialiști 
n-ar trebui să se hazardeze 
cu pronosticuri. Dar iată că 
alte cîteva declarații referi
toare la meci : Maurice Prat : 
„Românii au calități și mij
loace atletice deosebite, pre
cum și o perfectă condiție 
fizică. Acestea pot fi deci
sive". Jean Gachassin : „E- 
chipa României împotriva că
reia am jucat de trei ori, 
este animată de o mare vo
ință de a învinge, dublată 
de o condiție fizică fără e- 
gal“. Lucien 
sonal, îi văd 
vingâtori".

Numeroase 
le-am întîlnit 
coloanele ultimei ediții 
vineri seara a ziarului 
Nouvelle Rdpublique des 
rentes", ca și în numărul de 
sîmbâtă al cotidianului „La 
Depeche du Midi". Am solici
tat pentru corespondența de 
astăzi părerea celor doi antre
nori ai naționalei române, 
Al. Teofilovici și D. Ionescu. 
Ei sint de părere că, „in ge
neral, raportul de forțe este 
la ora actuală in favoarea 
francezilor. Schimbările de 
ultimă oră nu constituie un

Abadie : „Per- 
pe români în-

alte
exprimate

opinii 
în 
de 

„La 
Py-

handicap important pentru 
gazde. Este chiar posibil ca 
cele trei debuturi internațio
nale să aducă echipei Fran
ței un plus de vitalitate și 
de agresivitate. în ceea ce 
privește formația României, 
se mizează, desigur, pe forța 
ei de ansamblu, punctul forte 
rămînind linia a IlI-a. De 
data aceasta, ea este însă 
dublată de o valoroasă linie 
de treisferturl, in care Iri- 
mescu și Dragomirescu alcă
tuiesc o pereche de centri cu 
experiență și multe calități, 
iar Nica, în formă deosebită, 
asistat de experimentatul 
Wussek, poate da mult de 
furcă apărării gazdelor. Ră
mîne doar ca șî fundașul 
Marinescu să-și folosească cn 
mai multă încredere boga
tul arsenal tehnico-tactic de 
care dispune. Una din prin
cipalele probleme este aceea 
dacă vom reuși să-i domi
năm pe francezi în grăma
dă. Echipa României va ini
ția atacuri bine asigurate, 
care să aibă în spate o a 
doua perdea, creată de îna
intașii din linia a IH-a, cu 
misiunea de a interveni 
prompt la orice defecțiuni 
ale atacurilor noastre. Așa 
cum s-a văzut la antrena
mentul de vineri, pregătirea 
fizică este bună și apreciem 
că, dacă echipa va respecta 
indicațiile tactice, acționind 
unitar, poate obține un re
zultat de mare prestigiu pen
tru rugbyul românesc".

Formația României va fi 
cea anunțată inițial. în echi
pa Franței a fost introdus 
Yachivili în locul lui Viard, 
iar Sillieres a fost chemat 
ca rezervă. Meciul va fi ar
bitrat de scoțianul M. John
son și va fi transmis în în
tregime la posturile noastre 
de radio (pe programul I) 
cu începere de la ora 16 (ora 
României).

Tiparui l.P. „Informația", str. Brezoienu nr. 23—25, București

REPORTAJE Șl FOTOGRAFII 
PREMIATE ÎN FRANȚA

PARIS, 13 (Agerpres). — 
Marele premiu „Martini", o- 
ferit anual în Franța auto
rului celui mai bun reportaj 
sportiv, a fost atribuit anul 
acesta lui Roland Passevant 
(șeful rubricii de sport a zia
rului l’Humanite) pentru un 
articol consacrat boxerului 
Jacques Marty. Președintele

juriului a fost scriitorul Max 
Olivier-Lacamp.

Premiul pentru cea mai 
bună fotografie sportivă a 
anului 1969 i-a revenit lui 
Henri Besson, de la revista 
„Miroir Sprint". Fotografia 
premiată îl reprezintă pe ci
clistul belgian Eddy Merckx 
în timpul ultimului Tur ci
clist al Franței.

BERLINUL OCCIDENTAL 
13 (Agerpres). — în prima 
zi a turneului internațional 
de polo pe apă care se des
fășoară în Berlinul Occiden
tal, echipa Rapid București 
a întrecut cu scorul de 7—3 
(3—0, 2—2, 1—0, 1—1) se
lecționata Israelului. în cele
lalte două partide disputate 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : S.U.A. — Austria 
5—3 (2—1, 1—1, 1—0, 1—1) ; 
R. F. a Germaniei — selec
ționata Berlinului Occidental 
10—3 (4—1, 1—0, 4—0, 1—2).

In „Cupa mondială" la

Acest bărbat bărbos ți mustăcios nu este 
un „hippie", ci Cassius Clay (sau Mu
hammad Aii, cum se numește de fapt 
acum), care, în așteptarea reintrării în 
ring, a apărut pe scenele din Broadway 
intr-un „musical" care i-a pus in valoare 
ți calități artistice nebănuite. Iar dacă 
are dreptul de a apărea pe scenă, de ce 
n-ar avea dreptul să reapară 

de box ?

In 
mai 
campionul mondial 
categoriile, Cassius 
fost condamnat de un tribu
nal din S.U.A, pentru refu
zul de a se înrola, riscînd în
corporarea în trupele din 
Vietnam. In urma acestei 
sentințe, lui Cassius Clay 1 
s-a retras titlul de campion 
al lumii de către unele fo
ruri pugilistice. Iată însă că, 
în ultima vreme, tot mai 
multe organizații sportive din 
S.U.A. și din întreaga lume 
cer reabilitarea lui Clay și 
insistă asupra reapariției sale 
pe ring. O telegramă exter
nă menționează că organiza
țiile sportive ale orașului a-

urmă cu doi 
valoros boxer

ani, cel 
al lumii, 
la toate 
Clay, a

PETRE MARMU REANU
SI SEVER DRON
->

VOR EVOLUA IN INDIA
La forul nostru de specia

litate a sosit, din partea fe
derației indiene de tenis, o 
invitație pentru jucătorii Pe
tre Mărmureanu și Sever 
Dron pentru a participa la 
o suită de turnee internațio
nale în India. Invitația a fost 
acceptată.

in ringul

NAT 
directorul

LA 27 DE ANI

CASSIUS CLAY VA MAI BOXA ?
Revenirea pe ring a marelui campion pusă in discuția specialiștilor

schi, după Val D’lsere
După desfășurarea probei fe

minine de slalom special din 
„Criteriul primei zăpezi1*, în cla
samentul feminin al „Cupei Mon
diale” conduc Michele Jacot (Fran
ța) și Barbara Cochran (S.U.A.) 
cu cîte 40 p, urmate de Florence 
Steurer (Franța) cu 15 p etc. In 
cel pe echipe conduce Franța 
cu 140 p, urmată de S.U.A. — 54 p, 
Austria — 28 p, Italia — 25 p 
etc.

tnerican Tampa 
au început tra
tativele pentru
organizarea me
ciului dintre
Cassius Clay și 
Joe Frazier tu
nul dintre deți
nătorii titlului la 
toate categorii
le) pentru titlul 
mondial la cate
goria grea. In 
principiu, meciul 
acesta ar urma 
să aibă loc la 16 
sau 17 ianuarie. 

Va reveni Cas
sius Clay (in 
virstâ de 27 de 
ani) din nou în 
ring, ar fi opor
tună reapariția 
faimosului pugi
list în careul 
magic ? La acea
stă întrebare răs
pund o serie de 
specialiști și foste 
glorii ale boxu
lui mondial, în 
cadrul unei an
chete apărute în 
revista „Sport- 
niustrierte" :

FLEISCHER — 
revistei „The Ring" 
(S.U.A.)

tn prezent sint trei 
pioni mondiali oficiali 
tegoria grea: Jimmy 
Joe Frazier șt Cassius 
Eu sint adeptul lui 
Atita timp cit nu există nici 
o justificare legală pentru a 
t se lua titlul, Clay rămîne 
adevăratul campion al lumii. 
Reapariția lui Clay în ring 
va constitui o satisfacție pen
tru milioane de iubitori 
boxului.

PETER MOLLER — 
fost campion al R.F.G. 
la categoria mijlocie

Cassius Clay are conștiința

tmpăcată, așa Incit reapariția 
sa în ring ar fi salutată de 
întreaga lume pugilistică. 
Cred că s-a făcut prea 
tam-tam in cazul Clay, 
tru că in fond el a 
dreptate atunci cind a 
sat seric 
fi putut aduce un glonte 
cap!

MAX SCHMELING — 
fost campion mondial 

la categoria grea
Da, reintrarea lui Clay 

stimula concurența pentru 
titlul greilor, care in pre
zent, trebuie să recunoaștem, 
este in stagnare. Sint de pă
rere că pauza de doi ani o 
va restniți in primele * sale 
apariții șt, de aceea, cred că 
acest handicap nu poate fi 
depășit decit print r-o atentă 
alegere a partenerilor. Nu-i 
recomand lui Clay să apară 
pe ring ca deținător al titlu
lui în compania celor dot 
campioni oficiali, ci să aibă

mult 
pen- 
avut 
refu- 

il militar care i-ar 
in

ar

pentru început o activitate 
care să nu-i angajeze prea 
mult renumele, mai ales că 
va fi nevoie șă și slăbească 
intre timp cîteva kilograme. 
Sint convins că pentru cele
brul boxer de culoare va fi 
mai bine să boxeze decit să 
evolueze pe scenele unor tea
tre americane de music-hall.

H. ORSOLICS —
campion european 

la categoria mijlocie
Clay este dator să reapară 

pe ring, ll obligă valoarea 
sa incontestabilă, popularita
tea de care se bucură în 
lume. Dacă nu va mai boxa, 
înseamnă că probleme de 
altă natură își fac loc în lu
mea sportului. Și acest lucru 
este complet nejust, ca de 
altfel împiedicarea lui Clay 
de a mai apare pe ringurile 
lumii. Pentru mine, Clay 
este boxerul curajos, care 
știe să-ți facă din adversar . 
un admirator!

MARI
TURNEE
ȘAH ISTE

PETROSIAN SI LARSEN 
' — LIDERI

Partidele Întrerupte In run
dele a 15-a șl a 16-a din cadrul 
turneului de la Palma de Mal
lorca s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Penrose — Szabo 0—1 ; 
Larsen — Bobotov 1—0 : Naidorf 
Petrosian 0—1. In clasament, 
după 16 runde, conduc Petrosian 
(U.R.S.S.) și Larsen (Danemarca) 
cu cite 11 p, urmați de Hort 
(Cehoslovacia). Korcinoi (U.R.S.S.) 
10 p, Spasski (U.R.S.S.) — 9*/s p 
etc. Tînărul maestru brazilian 
Henrique Costa Mecking ocupă 
locul 8 cu 81/, puncte. în runda 
a 17-a. Petrosian Joacă cu pie
sele albe împotriva lui Pomar, 
iar Larsen (cu negrele) îl va 
Intllnl pe Medina.

NONA GAPR1NDAS- 
V1LI CONDUCE

Specialiștii englezi despre cîștigătoarea
C. M. 1970

cam- 
la ca-
Ellis, 
Clay. 
Clay.

ai

In capitala Ungariei,
la 26-28 decembrie

Intîlnirea de tenis 
Budapesta — București

A fost perfectată întîlnirea 
de tenis dintre selecționatele 
orașelor Budapesta — Bucu
rești. întrecerea va avea loc 
în capitala Ungariei, în zi
lele de 26—27—28 decem
brie. Echipa română va fi al
cătuită din Ilie Năstase, Pe
tre Mărmureanu, Sever Dron 
și Ion Sântei sau Viorel Mar- 
cu. Meciurile se vor desfă
șura pe un teren acoperit cu 
un materia] plastic.

Părerile celor mai cunoscute 
personalități din lumea fot
balului britanic tint Împărțite 
in ce privește echipa care va 
câștiga ediția de anul viitor a 
campionatului mondial Preșe
dintele F.LF.A., Stanley Rous, 
crede că Anglia nu va reedita 
succesul din urmă ca patru 
ani, calificînd printre favoriți 
echipele Braziliei si Italiei An
trenorul echipei Tării Galilor, 
Dave Bowen, consideră că, 
dimpotrivă, „Anglia are o mare 
șansă. Am văzut echipa Italiei 
de patru ori în cursul acestui 
an — a spus eL Nu o văd în
vingătoare în fața Angliei. 
Italia continuă să aibă o echi-

pă bună, dar mie îmi place 
mai mult_ cum joacă Anglia".

' antrenorul
de Nord a de- 
poate să cîști- 
dar istoria se 
rar. Italia și

Billy 
echipei 
clarat : 
ge din 
repetă __  ____
U.R.S.S. slnt echipele europene 
ce trebuie urmărite. Italia 
ar putea să oonstituie marea 
problemă". In ce-1 privește pe 
Bobby Brown, antrenorul echi
pei Scoției, el consideră că 
deși Anglia dispune de un lot 
extrem de valoros de jucători 
„cred că victoria va reveni 
Americii de Sud prin interme
diul favoritei mele. Brazilia".

Bongham, 
Irlandei 
„Anglia 
nou — 
foarte

în turneul 
Banja, după 
campioana ___
prindașvill (U.R.S.S.) cu 7 puncte 
urmată de Alexandra Nlcolau 
(România) șl Mllunka Lazarevlci 
(Iugoslavia) cu cîte 6 puncte, Stad
ler (Iugoslavia) șl Ivanka (Unga
ria) — 4’/t puncte, Mar
gareta Teodorescu (România) 4 
puncte etc. în runda 
Gaprindașvill cu  „„
a învlns-o pe Lazarevlci, Ivanka 
a pierdut la Vokralova, Nlcolau 
a remizat cu Teodorescu. Partida 

a șaptea 
șl Lazarevlci

t
LA MOSCOVA.»

de la Vrnjacka 
opt runde conduce 
mondială Nona Ga-

____ a opta 
piesele negre

întreruptă tn runda 
intre Teodorescu ,. 
s-a Încheiat remiză.

...Dupg două runde, tn turneul 
feminin conduce Tatiana Lema- 
elko cu 1 punct șl o partidă 
Întreruptă. In runda a 2-a Le- 
maciko a învlns-o pe Nlna 
Gheorghleva (Bulgaria). S-au 
încheiat remiză partidele Bîkova 
(U.R.S.S.) — Eretova (Cehoslova
cia) , Jurclnska (Polonia) — Baum- 
stark (România), Medianikova 
(U.R.S.S.) — Pelaveneț (U.R.S.S.), 
Ostrovskaia (U.R.S.S.) — Veroczl 
(Ungaria).

TELEX-TELEX- TELEX- TELEXTELEXTELEXTELEX
Fostul campion olimpic de 
maraton, etiopianul Bikila 
Abebe a trimis o scrisoare 
comitetului olimpic 
U.R.S.S. prin care se 
ră bucuros de a afla 
rașul Moscova și-a 
candidatura la 
jocurilor olimpice de vară 
din anul 1976. în cazul că 
orașul Moscova va obține 
cinstea de a găzdui olimpia
da noi sîntem convinși, scrie 
Bikila Abebe, că toate țările 
din Africa vor putea lua 
parte la această mare săr
bătoare a sportului.

din 
decla- 
că o- 
depus 

organizarea

Federația internațională de 
fotbal a stab&'t ca eventua
lul meci de baiaj dintre se-

lecționatele Australiei și Is
raelului (preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal) 
să se desfășoare la 20 de
cembrie ia Auckland în 
Noua Zeelandă.

La Sao Paulo s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de 
fotbal dintre formația locală 
Palmeiras șl echipa „AU 
Stars" din Ghana. Fotbaliștii 
brazilieni au obținut victo
ria cu scorul de 3—1 (1—1) 
prin punctele înscrise de Ce
sar (2) și Cardosinho.

Federația franceză de tenis 
a publicat clasamentele ce
lor mai buni jucători fran-

cezi ai anului. La masculin, 
pe primul loc se află Fran
cois Jauffret, urmat de Geor
ges Goven, Jean Rouyer, Da
niel Contet și Jean Claude 
Barclay. în clasamentul re
zervat celor mai bune tenis- 
mane, primul loc este ocu
pat de Gail Chanfreau, ur
mată de Rosa Maria Dar- 
mon, Odille de Roubin, Eve- 
lyne Terras etc.

Cuplul Ferdinand Bracke 
(Belgia) — Rudi Altig (R.F. 
a Germaniei) este lider în 
Cursa ciclistă de șase zile 
care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din 
Charleroi.
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