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HANDBALISTIf ROMÂNI
LA CAMPIONATELE MONDIALE 

STUDENȚEȘTI
între 4 și 12.1.1868, SE VA DESFĂȘURA ÎN 

R.F. A GERMANIEI CAMPIONATUL MONDIAL 
STUDENȚESC. LA ÎNTRECERE, ȚARA NOASTRÂ 
VA FI REPREZENTATĂ DE O SELECȚIONATA 
ALCĂTUITĂ DIN CEI MAI BUNI HANDBALIȘTI 
CARE ACTIVEAZĂ ÎN FORMAȚIILE NOASTRE 
UNIVERSITARE.

Azi, pe stadionul „23 August" și in fdră. r

PENULTIMA ETAPĂ A
în Capitală: Rapid - Steagul roșu și

TURULUI DIVIZIEI A LA FOTBAL
Progresul "Farul. Meciuri de mare atracție la Ploiești și Cluj

Steaua - din nou campioană 

absolută la scrimă
IN DERBIUL ULTIMEI ETAPE, FLORETISTELE CAMPIOANE S-AU 

IMPUS NET ÎN FATA CELOR DE LA PROGRESUL (11—5)

Conform așteptărilor, seri- 
merii de la Steaua au termi
nat în câștigători, fără emoții, 
încă de sîmbătă de la prînz, 

In proba masculină de flo
retă, trăgătorii bucureșteni 
și-au mai adăugat o victorie 
la șirul nesfîrșit pe care îl 
au, de data aceasta în fata 
Medicinei Tg, Mureș. Scor : 
14—2 (Țiu și Falb cîte 4 v, 
Drîmbă și Ardeleanu cîte 3 v, 
respectiv Decse și Zsack cîte 
1 v). Apoi, alte două victorii, 
la Progresul, cu 13—3 și la 
Universitatea București, cu 
10—6.

La spadă, Steaua a surcla
sat, în primul meci, pe Crișul. 
cu 15—1 (Moldanschi, Cerea 
și Al Istrate cîte 4, N. Is- 
trate 3, resp. Koroșsy 1), O 
nouă victorie, destul de como
dă (11—51 la Universitatea 
București și apoi semiderbiul 
probei, partida cu Medicina 
Tg. Mureș, echipa care viza 
locul 2. Și în acest meci spa
dasinii de la Steaua au evo
luat la adevărata lor valoare, 
obținînd o victorie clară : 
10—6.

Cea de-a treia performantă 
a trăgătorilor Stelei a fost rea
lizată la sabie. în primul meci 
al acestei ultime etape, sa- 
brerii bucureșteni dispun cu 
ușurință de Agronomia Iași, 
una din revelațiile competiției, 
cu 14—2. (Vintilă și Culcea 
cîte 4, Alexe și Bădescu cîte 
3, resp. Irimiciuc 2. Vornicii 
a făcut figurației). După a- 
ceea, Steaua obține o nouă

victorie, la Scena Brașov, chr 
ceva mai greu, cu 12—4 (Vin
tilă și Cuîcea cîte 4, Mustața 
și Alexe cîte 2, resp. Rohoni 
2, Vlad și Papp cîte 1.

în fine, și meciul de floretă 
fete Steaua—Progresul. Spre 
surprinderea generală, trăgă
toarele de la Progresul, după 
un început bun (au condus cu 
2—0), au „căzut" fizic, pier
zând la scor, cu 5—11 I Reali
zatoare: îenci-c 4. Szabo 3, 
Ardeleanu 3, Diîmbă 1, res
pectiv. Ene 3, Stanca și Vicol, 
cîte 1.

Și astfel, floretistele Stelei 
completează la 4 buchetul de 
titluri de campioane ale Ro
mâniei pe anui 1967, Un sin
cer bravo! tuturor trăgătorilor, 
precum și antrenorilor S. Poe- 
naru (floretă băieți), A. Vîlcea 
și I. Zilahi (floretă fete). C. 
Ciocîriie (spadă) și C. Stelian 
(sabie).

Iată și celelalte rezultate 
tehnice. Floretă băieți: Uni
versitatea—Progresul 8—8
(5(f—64); Universitatea—Medi
cina Tg. Mureș ®—7, Floretă 
fete: Progresul — S.P.O.B.
14— 2, Universitatea — S.P.O.B. 
10—6, Progresul—Universitatea
15— 1. Spadă: Medicina Tg.
Mureș—U niversitatea 9—4 ;
Universitatea—Crișul 6—5 ;
Sabie : Scena Brașov—Agrono
mia Iași 10—6 ; Universitatea— 
Scena Brașov 10—6; Univer
sitatea—Agronomia Iași 10—6.

TIBERIU STAMA

iiftim/itra

Penultima etapă — a XII-a
— a campionatului diviziei A 
se anunță palpitantă. La Plo
iești, Cluj, Tg. Mureș, Bacău, 
Arad, ca și în cuplajul din 
București sint programate me
ciuri care oferă prilejul tran
șării unor vechi rivalități spor
tive („U' Cluj — Steaua, Pro
gresul — Farul). Altele se im
pun publicului prin faptul că 
au darul
definitivă a liderului (Petrolul
— F. C. Argeș) sau să de
semneze pe viitoarea dețină
toare a lanternei (Rapid — 
Steagul
bucureșteni au . un joc dificil 
la Tg. Mureș, Steaua la Cluj, 
Universitatea Craiova la Arad, 
unde gazdele nu par de loc 
dispuse să acorde oaspeților, 
nici măcar un punct. (Amă
nunte cu privire la atmosfera

să clarifice poziția

roșu). Dinamoviștil

din preajma acestor meciuri 
găsiți în pagina a IlI-a).

PROGRAMUL COMPLET 
AL JOCURILOR DE 

ASTĂZI:

BUCUREȘTI: stadionul 
„23 August", ora 12,45: 
Rapid — Steagul roșu, 
ora 14,30: Progresul — 
Farul;

CLUJ: Universitatea
•— Steaua ;

PLOIEȘTI: Petrolul — 
F. C Argeș ;

TG. -MUREȘ : A.S.A. 
— Dinamo București;

BACĂU : Dinamo 
Jiul ;

ARAD: U.T.A. 
niversitatea

Meciurile 
cep Ia ora

U-
Craiova.
din țară în-

14,30.

Atrăgător — cuplajul de pe 
.23 August", unde evoluția

Farului este așteptată cu un 
deosebit interes. în rîndurile 
constănțenilor a fost anunțată 
o veche cunoștință: Mircea 
Sasu, care, intr-o vreme, a a- 
tras atenția prin eficacitatea 
sa. Cum s-a încadrat el la Fa
rul ? Vom vedea. Programul 
de pe stadionul „23 August" 
pasionează și prin situația.., 
tristă a Rapidului și mai ales 
a Steagului roșu, ocupante ale 
ultimelor locuri în clasament. 
Rapidul, credem, nu va pierde 
ocazia cuceririi punctelor care 
îl vor sălta cel puțin o treap
tă. Dar, să nu spunem... hop 
pînă nu se termină meciul, 
fiindcă brașovenii, ambițioși, 
ar putea să... Și imaginati-vă 
cum ar arăta diseară Giuleș- 
tiul...
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Progres lent 
în cursele 
cele mai rapide
de înot
• D. NAGHI Șl M. SLAVIC - REVELAȚIILE SEZONULUI
• VL. MORARU N-A MAI RAMAS DECîT CU RECORDUL DE 

LA 200 M
• CRISTINA BALABAN FARA ADVERSARE Șl ÎN PROBELE 

DE CRAUL

La ora cînd începem această retrospectivă a sezonului 1967, 
înotătorii noștri se află deja în piscinele acoperite (acolo unde, 
ele există, ți mai ales unde pot fi folosite — vezi cazul bazi
nului din Timișoara), acumulînd primele zeci de mii de kilo
metri. Pregătirea, marilor confruntări din ’68 a început, și 
fiecare clipă irosită va fi greu recuperată:' Dar să Vederd' de 
lă ce bază VOr pOrnî în viitorul sezon cei mai buni înotători 
ai tării.

Crauliștii, de pildă, s-au în
scris și în acest an pe linia 
ascendentă, confirmînd un pro
gres lent, dar sigur. Cu excep
ția probelor de 400 m, în rest 
toate distanțele au fost acope
rite în timpi record. La 10ÎÎ

CRISTINA BALABAN 
m băiefi, de pildă, media pri
melor 5 performanțe este supe
rioară recordului anterior (57,2). 
H. Schier și D. Demetriad s-au 
dovedit, și de data aceasta, cei 
mai rapizi sprinteri. Ei vor 
avea însă în anul viitor un ad
versar redutabil în persoana 
lui Marian Slavic, care după 
numai 8 luni de antrenament 
intens â ajuns la 57,3.

Dintre ceilalți specialiști ai 
probelor de craul, Dionisie 
Naghi (ale cărui vitrege condi
ții de pregătire în timpul ier
nii sînt arhicunoscute) și tînă- 
rul D. Gheorghe, autor al unor 
impresionante salturi la 200 m 
și 1 500 m, au merite certe. în
deosebi mureșanul, care prin 
deosebitele-i calități morale și 
de voință suplinește adesea 
minusul din pregătirea sa spe
cifică. Chiar dacă cifrele lui 
Naghi, de la 800 m și 1 500 m, 
nu reprezintă ceva deosebit pe 
plan internațional, elevul lui 
Iosif Tothpal — la 27 de ani 
— oferă un excelent exemplu

mai tinerilor săi adversari prin 
ambiția, dîrzenia și dorința vie 
de a cîștiga, atunci cînd se 
află în concurs.

La polul opus — pe cit de 
talentatul, pe atît de capricio
sul Vladimir Moraru. Repre
zentantul clubului Steaua a 
beneficiat în acest an de con
diții optime de antrenament, a 
făcut două frumoase voiajuri, 
la Roma și Berlin, și-a schim
bat pînă și antrenorul... dar per
formanțele promise nu au apă
rut. Acele 15 zecimi smulse re
cordului de la 200 m reprezin
tă prea puțin pentru posibili
tățile lui Moraru, care nici în 
1967 nu și-a găsit probele care 
să-l fi consacrat.

In grupa fetelor — o singu
ră craulistă capabilă să ne re
prezinte cu un oarecare suc
ces în întrecerile internațio
nale: multipla campioană Cris
tina Balaban, care a cîștigat 
în viteză, și a reintrat — după 
o pauză de un an — în pose
sia recordului la 800 m. Din 
restul plutonului mai desprin
dem pe Gabriela Gonos, ale 
cărei mari posibilități de pro
gres s-au împlinit însă într-o 
măsură mult prea mică. Eleva 
lui O. Mladin, inegală de la 
concurs la altul, plătește 
scump tribut 
care a privit 
neseriozitate, 
divertisment, 
nerație, Edda Schuller, mult mai 
ambițioasă și mai dîrză, are 
din păcate posibilități tehnice 
reduse. Cit despre reșițeanca 
Daniela Coroiu, ea a confirmat 
prea puțin marile speranțe pe 
care specialiștii i le întreză
reau la finele lui 1966.

în general, rezultatele cra- 
uliștilor sint încă depărtate de 
cele obișnuite pe plan conti
nental. Motivul ? O insuficientă 
pregătire fizică, și ca atare o 
lipsă acută de forță a brațe
lor și picioarelor, care nu oferă 
posibilitatea parcurgerii unifor
me a lungimilor la un ritm 
ridicat. Totodată, ineficacitatea 
întoarcerilor (rezultantă a unei 
slabe preocupări în cadrul pro
cesului de antrenament) frînea- 
ză continuu creșterea perfor
manțelor, limitîndu-le la cifre 
modeste. AD VASIUlJ

un 
un 
în 
cu

săptămînilor 
antrenamentul 
ca pe un simplu 
Colega ei de ge-
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P A LARI A . DIAVOLULUI 
GONEȘTE PRIN CURȚI 

' O schiță de MIGUEL
ANGEL ASTURIAS

PREMIILE NOBEL Șl SPOR
TUL

CU DOM-

a 3-a •

a :4^'g . •

• SPORTIVUL SIR ALEXAN
DER FLEMING

• CONVORBIRI
NUL GORE

... de AL. MIRODAN.-

ÎNAINTEA MECIURILOR DE
FOTBAL DE ASTĂZI
Corespondențe speciale din
iară 1 . , . ‘

BUCUREȘTI — PROVINCIA 
LA RUGBI . ,r

OPINII ; PÎSPRE / iFâTBA^ 
LIȘTII JUNIORI
O anchetă • o
nostru.

\.-.y

ziaiului

AZI, LA BRAȘOV

România — R. F. a Germaniei 
ia lupte greco-romane

BRAȘOV> 11 (prin te
lefon, de la trimisul nos
tru). Șîmbătă la prînz 
au sosit în localitate re
prezentativele de lupte 
greco-romane ale Ro
mâniei și R. F. a Ger
maniei, care se vor în
trece duminică după a- 
miază într-o partidă a- 
micalăl Meciul este aș
teptat cu mult interes 
in orașul de Ia poalele 
Tîmpei, dată fiind va
loarea ridicată a spor
tului luptelor în ambele 
tari.

Iată, față în fată, pe

luptătorii care își vor 
măsura forțele duminică, 
incepind de la ora 18, 
în sala de sport a Ar
matei : CAT. 52 KG: 
Turturea — Lacour, 57 
KG. Alionescu — Tem
per, 63 KG.: Gheorghe— 
Hettich, 70 KG: Ga
bor — Schbndorîer, 78 
KG.: Țăranu—Netteko- 
wen, 87 KG : Ciorcilă — 
Hoppe, 97 KG: Po- 
povici—Eham, +97 KG : 
Martinescu (98 kg)—-Ei- 
chelbaum (108 kg).

T. R.

CA DE OBICEI, ÎN ULTIMII 10 ANI

DINAMO A ÎNVINS I.C.F.
LA BASCHET

Aseară, la Floreasca, 
echipele masculine de 
baschet Dinamo Bucu
rești și I.C.F. și-au dis
putat partida din cadrul 
celei de a III-a etape a 
diviziei naționale A, vic
toria revenind dinamo- 
viștilor cu scorul de 
80—64 (41—26). întrece
rea a fost echilibrată a- 
proximativ 8 minute, 
după care învingătorii 
s-au distan(at, ajungînd 
la un moment dat să 
aibă o diferență de 20 
de puncte (min. 23: 49— 
29). în general, Dinamo

nu a mai forțat cînd 
și-a asiaurat avansul 
substanțial, iar I.C.F. a 
căutat să refacă din 
handicap, după care 
s-a străduit să păstreze 
o diferență mai mull 
sau mai puțin onorabilă 
Din punct de vedere 
tehnic, meciul a fost 
presărat cu multe gre
șeli (dubiu dribling, 
pase la adversari) și 
doar pe alocuri am pu
tut remarca acțiuni de 
valoare ridicată.

(d. st.)

AL DOILEA MECI DE BOX ROMÂNIA — R, F. A GERMANIEI

WIESBADEN. — în localitate, s-a desfășurat aseară, al doilea meci dintre reprezentativele 
de box ale României și R. F. a Germaniei. Victoria a revenit, din nou, echipei României, 
cu scorul de 11—9 : Gruiescu b. ab. II Guder ; Gîju b.p. Steger; Iliescu egal cu Pfeffer; 
Bădoi b. k.o. tehnic II Gutt ; Hoering b.p. Antoniu ; Beitner b.p. Ghiță; Muek b. p. 
Olteana; Manole b. p. Wiendek ; Constantinescu pierde descalificare ia Steiger; Mariuțan 
b. n. Peck.

NOUA ZF.ELANDĂ — ȚARA GALILOR
13—6 LA RUGBI

CARDIFF. Echipa de rugbi a Noii Zeelande con
tinuă să fie neînvinsă in turneul din Marea Bri- 
tanie. Ieri, la Cardiff, neozeelandezii au dispus 
de Tara Galilor cu 13—6 (8—0).

REINTRAREA LUI BECKENBAUER

După o absență de aproape două luni, 
internaționalul vest-german Franz Becken
bauer și-a reluat ieri locul în echipa sa de 
club, Bayern Miinchen, învingătoare cu 3—1 
în meciul de campionat cu V. f. B. Stuttgart, 
liderul campionatului, F. C. Niirnberg, a su
ferit prima înlrîngere, 0—2 cu Duisburg.

DON SCHOLLANDER ȘI MARK SPITZ 
VOR CONCURA IN FRANȚA

PARIS. — cunoscuțit înotători americani Don 
Schollander, Mark Spitz șl Greg Charlton vor sosi 
ta 16 decembrie in Franța. Ei vor participa alături 
de cel mai buni înotător! francezi la o serie 
de concursuri ce se vor desfășura la Marsilia,

SPANIA — REPUBLICA SUD AFRI
CANĂ IN FINALA INTERZONALĂ 
A „CUPEI DAVIS “

BARCELONA. In ziua a doua a semifinalei in
terzonale din cadrul „Cupei Davis“ la tenis, pe
rechea Bob Hewitt, Fred McMillan (U.S.A.) a dis
pus cu 6—2, 7—5, 6—2 de cuplul Krishnan, Mu- 
kerjea (india). Astfel, echipa Republicii Sud A- 
fricane conduce acum cu 3—0 și s-a calificat ta 
finala interzonală a competiției, pe care o va sus
ține cu formația Spaniei, la Johannesburg.

Sportul este, în generat, acea lume ideala j 
a perfecțiunii fizice și morale în care 
întrecerea stă sub semnele emulației și 

onestității, o lume ce ne atrage cu o forță 
căreia ne place să nu-i rezistăm.

Uneori însă, aceeași lume ne duce pînă în 
pragul celor mai amare dezamăgiri cărora 
cu greu reușim să Ie facem față. O astfel de 
situație s-a petrecut recent în ciclism, cu una 
dintre cele mai aprige și încordate încleștări | 
ale omului cu distanța și timpul: temerara 
înfruntare — de unul singur — a acelor cro- i 
nometrelor înregistrînd pulsațiile timpului la 
etalonul clasic al orei.

începutul s-a făcut, 
unii, încă din anul 1893, ------------- ...-----
grange depășind 35 de km în ora sa de 
efort solitar. Granița celor 40 km a fost de- I 
pășită de americanul Hamilton, cinci ani mai 
tîrziu ; limita de 45 km a cedat voinței ita
lianului G. Olmo în 1953, după 40 de ani !

Voința sportivilor și-a spus de fiecare dată 
euvîntul chiar dacă uneori a trebuit să se 
forțeze, timp de patru decenii, comprimarea 
a încă 10 km în spațiul fix al unei singure ore.

Vitezele au crescut în toate domeniile, pre
tențiile au devenit mai mari și în ciclism. Dar 
iată că distanțele se cuceresc mereu mai 
greu : 23 de ani, pentru a depăși un singur 
kilometru ! însuși Coppi a trebuit să se lase 
plafonat de limita celor 46 km pe care — cel 
dintîi — a trecut-o Anquetil, acum 11 ani.

Aproape că se comite o nedreptate consi- 
derindu-se ca un succes individual un nou 
record al orei — căci el este mai curînd o 
emanație a cine știe cîte aspirații înfrînte în 
pragul victoriei și care fundamentează, fără 
îndoială, noile tentative, iar pînă în cele din 
urmă RECORDUL !

Campionii au devenit idoli.
De 34 de ani „ora" a cedat doar pe Vigo- 

relli, la Milano, tot astfel cum, între 1893 și 
1914 o făcuse doar la Paris, pe velodromul 
Buffalo. Din Italia, Fran).. / __
și Belgia cei care asaltau recordul veneau 
acolo unde o mai făcuseră și alții pînă la ei. * 

Velodroamele au devenit temple!
de I 

luptă, ne duce gîndul, în primul rînd, la efor
tul de voință al celui care, scrîșnind, peda- | 
lează aplecat peste ghidon, dar și la voinici I 
colectivă a celor care îl urmăresc freniătîiid 
în tribune. Orice metru s-a lăsat depășit me- | 
reu mai greu. Cu exact 30 de ani în urmă I 
(era la 3 noiembrie) M. Archambaud —- unul 
dintre cei mai mari învinși și învingători ai I 
„orei", primul capabil să separe, în spațiu, * 
cea dinții secundă de cea din urmă a acele- . 
iași ore cu peste 46 de km — ceda ritmul I 
impus cu rigurozitate seismică de graficul • 
prestabilit. Mușchii săi, voința sa, publicul . 
său, toți aveau nevoie de un impuls penf/u I 
a nu părăsi velodromul învinși. Cine să-l de- ’ 
danseze ? Deodată în arenă, în locul anun
țurilor stereotipa ale crainicului vestind trist 
celor prezenți că recordul va rezista, s-au 
revărsat acordurile „Marseillezei". lată sem
nalul așteptat, iată fortifiantu! sperat! Michel 
Archambaud a pedalat în ritmul răscolitor al 
imnulub cucerind recordul pe care doar Copci 
avea să-l întreacă mai tîrziu.

De atunci, infuziile de voință au început să 
treacă din eterul atmosferei în seringile me
dicilor.

în cele 23 de tentative de record al orei 
reușite, doar elvețianul Oscar Egg a învins 
de trei ori. De două ori au făcut-o J. An
quetil și R Riviere, dar... cel dintîi a refuzat 
controlul medicilor, iar cel de-tsl doilea declară 
acum, cind ciclismul nu mai poate fi pentru 
,, ,n,ci .mâ'ar o speranță, că s-a dopat... 
umbra îndoielii a început să coboare

!
I
I
I

I, incredibil poate pentru f 
1893, francezul H. Des- I

I
I

i

i
i 
i
i
i

rans, pe velodromu’ • 
ița și Olanda, Elveția t 
iltau recordul veneau *

I
I
I
I
I
I
I Concentrarea de forțe, pe același cîmp de 

luptă, ne duce gîndul, în primul rînd, la efor-

I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I 
I
I
I

wmara inaoieiu a început să coboare peste | 
■ frunți de idoli: Anquetil, Riviere, Baldini, I 
| poate și Coppi, cine mai știe?

I Va trebui să acceptăm că propria noastră I 
voința se înclina, daca a celor mai tari din- I 
fre noi cedeazâ ?

I
I
I
I
I
I
Iquetil, punîndu-se imediat la dispoa 

Marena, de la Centrul medico-sportiv

I
I ««eewiM e-BB g « 3® 8

Recordul putea fi deci omologat, și
f^imitl a!i4-£« 4-w-.IL..;--. -it

I

i se înclina, daca a celor mai tari din- 
noi cedează ?

în lumea sportivă tristețea se împerechea I 
cu deruta. |

Dar iată că o a treia lovitură de teatru se I 
produce pe aceeași scenă a ciclismului mon- I 
dial, zdruncinat de cazurile Anquetil și * 
Riviere: belgianul Ferdinand Bracke pulverî- I 
zează recordurile viciate de îndoieli ale celor I

1411111 in sume, pia- I 
pe Vîgoreili, ci la |

I
I
I 
I
I 
I
I
I

zeaza
doi francezi, trecînd, cel dinții în lume, pla
fonul celor 48 km! Și nu |
Roma pe velodromul olimpic și nu în fața 
unui public încins, ci doar a 500 de curioși, 
probabil neîncrezători, fără televiziune și în 
prezența unui singur și fericit gazetar belgian : 
Rene Jacobs! Bracke a rulat cu peste 48 km 
timp de o oră, cu 600 m mai mult decit An
quetil, punîndu-se imediat la dispoziția dr.

' din Flo
rența (același căruia Anquetil i se refuzase).

_ ..ia fost I 
Omul de elită pe care trebuie să-l repre

zinte campionul, omul pe care dorim sâ-f 
urmăm, d repus în drepturile sale voința, rea- 

Ibilitînd-o pentru noi toți, cei pasionați și 
interesați de sport.

SA-I MULȚUMIM I

EMANUEL VALERIU

Turul ciclist al Mexicului a continuat cu etapa a șaptea, care i-a prilejuit rutierului italian Asturo 
Pecchelian o spectaculoasă victorie, lală-l răspunzînd aplauzelor . Mlțimii.

Telefoto : UPI — Agerpres
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PREMIILE 
NOBEL
Șl SPORTUL
h» e aproape 70 de ani, la 
11 sfirșitul toamnei, cu o 
“* regularitate care con

curează Jocurile Olimpice, 
Academia suedeză anunță 
atribuirea premiilor Nobel. 
Chimistul suedez, care a in
trat în istorie ca inventator 
al dinamitei, a lăsat moște
nire o imensă cunună de 
lauri (și substanțiale premii 
bănești) care răsplătesc a- 
nual realizările excepționale 
in fizică, chimie, fiziologie 
și medicină, literatură, pre
cum și eforturile pentru pro
movarea păcii. Alfred Nobel, 
cuprins de remușcări după 
ce invenția sa a fost fo
losită pentru scopuri dia
bolice, și-a propus să se 
răscumpere în fața omenirii, 
premiind și incurajind tot 
ceea ce poate fi util doar 
propășirii reale, scopurilor 
pașnice.

In lungul palmares al 
laureaților premiilor No
bel, descoperim o seamă de 
prieteni ai sportului. In pri
mul rînd pe scriitorii care 
au consacrat pagini din ma
rea lor operă actului sportiv, 
dacă nu chiar vieții sporti
ve. Romancierul englez Ru
dyard Kipling (laureat în 
1907) a descris cu competen
ță și gingășie jocul de polo 
călare. Poetul belgian Mau
rice Maeterlinck (1911) a 
dedicat un eseu „elogiului 
boxului". Dramaturgul Ge
orge Bernard Shaw (1925) 
a tratat, intr-un roman ele 
tinerețe („Profesiunea lui 
Cashel Byron") viața tumul
tuoasă a unui boxer. Ernest 
Hemingway (1954) — el în
suși fost pugilist, vînător și 
pescar iscusit — a scris a- 
tîtea schițe și nuvele (une
ori și romane) despre bo
xeri, toreadori și jochei, incit 
inșirarea titlurilor ar deveni 
obositoare. Albert Camus 
(1957), fost portar de fotbal 
în adolescența sa algeriană, 
este adesea citat pentru afo
rismele lui de etică sportivă.

Se cuvine să adăugăm a- 
cestor laureați pentru lite
ratură pe cei ce au obținut 
premiul pentru meritele lor 
în slujba păcii: Fridtjof 
Nansen (1922), remarcabilul 
explorator polar, care a tra
versat Groenlanda pe schi
uri, și pe Philip Noel-Ba- 
ker (1959) care, înainte de 
a deveni celebrul deputat 
laburist și președintele Con
siliului ■ internațional pentru 
educație fizică și sport 
(C.I.E.P.S.) de pe lingă 
U.N.E.S.C.O., s-a clasat pe 
locul 2 în proba de 1 500 m 
a Jocurilor Olimpice de la 
Anvers (1920). Să amintim 
(sub rezerva confirmării) 
presupunerea că vestitul fi
zician Niels Bohr (premiul 
Nobel, 1922) ar fi fost cen
trul înaintaș al echipei de 
fotbal a Danemarcei.

Zilele trecute, am primit 
vestea încununării cu pre
miul Nobel pentru literatură, 
pe' 1967 a operei marelui 
scriitor guatemalez și prie
ten al României: Miguel
Angel Asturias. Pentru a 
onora titlul noului laureat, 
vom reproduce una din schi
țele volumului său de de
but : „Legende din Guate
mala" (1930). Iubitorilor de 
sport, schița „Pălăria dia
volului gonește prin curți..." 
li se va părea neîndoios 
piesă de antologie.

VICTOR BĂNCIULESCU

PĂLĂRIA DIAVOLULUI GONEȘTE PRIN CURII...
In acel colț uitat de lu

me, în acea țară pro
misă unei regine de 

către un navigator zănatec, 
puterea clericală a înălțat în 
apropierea relicvelor ce doar 
cu puțină vreme în urmă stă
teau mărturie idolatriei — 
groaznic păcat în ochii lui 
Dumnezeu — cel mai frumos 
templu, adăpostit de munți și 
de vulcani, a căror masă 
uriașă ținea vînturile departe.

Duhovnicii, cărora li se în
credințase slujba religioasă — 
„oițe cu inimi de leu" — 
s-au dedat din slăbiciune ome
nească, din setea de a cu
noaște, din vanitate față de 
o lume nouă, sau din grija 
pentru tradiția spirituală adu
să de oameni ai mării și cle
rici, cultivării artelor fru
moase, studiului științelor și 
filozofiei, neglijîndu-și atît de 
mult îndatoririle, îneît — așa 
cum se va afla în ziua jude
cății de apoi — uitaseră chiar 
să deschidă biserica după ce 
trăseseră clopotele pentru 
mesă, precum uitară să o în
chidă după slujba de vecer
nie...

Trebuia să vezi și să auzi 
aceste dispute în care se în
curcaseră zi și noapte cei mai 
înțelepți, citind din cele mai 
stranii scrieri sfinte, mereu și 
mereu răstălmăcite.

Și mai trebuia să vezi și să 
auzi claca potolită și desfătă
toare a poeților, dulcele extaz 
al muzicienilor și sîrgul neos
toit al pictorilor, care împreu
nă se dedicaseră, cu toate mij
loacele și prerogativele artei, 
creării unor lumi supranatu
rale.

Reiese din vechile cronici, 
din marginalii încîlcite într-o 
scriere neregulată, că discuțiile 
filozofilor și ale înțelepților 
nu au dus la nimic. iNici mă-

tru faptul că refuza să parti
cipe la disputele primilor și 
la pierderea de vreme a ce
lor din urmă, deoarece îi so
cotea pe toți la un loc ca pe 
niște victime ale satanei.

Cufundat în rugăciuni, mo
nahul trăia zile bune și liniș
tite, cînd, deodată, pe strada 
ce înconjura zidurile mănăs
tirii, trecu un copil ce se 
juca cu o minge mică de cau
ciuc.

Și atunci se întîmplă...
Și atunci se întîmplă — re

pet pentru a-mi trage sufle

repede și de îndemînatică 
Spre mîinile lui, îneît abia 
avu timp s-o prindă din aer 
și să fugă cu ea în colțul cel 
mai întunecos al chiliei, pen
tru a se ascunde acolo, ca și 
cum ar fi făptuit o nelegiuire.

încetul cu încetul sfîntul 
părinte fu cuprins de o do
rință fără noimă de a țopăi, 
întocmai ca mingea. Chiar 
dacă avusese la început in
tenția de a o arunca înapoi, 
nu se mai gîndi acum la 
asta, căci cu degete sprintene 
îi pipăi rotunjimea de fruct,

0 schiță de MIGUEL ANGEL ASTURIAS

tul — ca mingea, țopăind în
coace și încolo, să ricoșeze 
și să pătrundă prin unica fe
restruică a chiliei.

Duhovnicul, care tocmai ci
tea dintr-o bucoavnă veche 
despre Buna Vestire, văzu o- 
biectul mic și curios căzînd 
înăuntru, îl văzu —- nu fără 
mirare — cum izbindu-se sal
tă în sus, măsurînd cu agi
litate dușumeaua și tavanul, 
tavanul și dușumeaua, pînă 
cînd își pierdu elanul și i se 
rostogoli la picioare, ca o pa
săre moartă. Supranaturalul! 
Un fior rece îi scutură spi
narea.

Inima îi bătu cu putere, ca 
cea a Fecioarei neprihănite 
în fața Arhanghelului. Dar în 
scurt timp, firește, își reveni 
și rise printre dinți de min
gea mică. Fără să închidă 
cartea sau să se ridice de pe 
locul său, se aplecă pentru a 
lua obiectul de jos și a-1 a- 
runca înapoi. Si porni, să-l a- 
runce, cînd o bucurie inexpli- 
cabiiă îi schimbă gîndul: a- 
tingerea acestui obiect deș-

se delectă la văderăa culorii 
albe ca de hermină și simți 
ispita de a o duce la buze și 
de a o lipi de dinții săi Dă- 
tați cu tutun. în cerul gurii 
simți mii de stele licărind...

Așa trebuie să fi arătat 
Pămîntul în mîinile Creatoru
lui, gîndi el. Nu apucă să 
rostească vorbele, că mingea 
ii și scăpă, într-o clipă, pen
tru ca după un singur salt, 
să-i revină în mîini, cu o su
punere capricioasă.

Capricioasă sau diabolică ?
Se încruntă; sprînceneie-i 

păreau ciuf de bursuc scăl- 
dînd privirea în esențe parfu
mate. După cîteva îndoieli 
lipsite de sens, se împăcă din 
nou cu mingea demnă de 
inima lui și de a oricui, prin 
elastica ei tendință de a se 
înălța spre cer.

Și astfel se întîmplă ca în 
acea mănăstire, în timp ce 
unii călugări cultivau artele 
frumoase, iar alții științele și 
filozofia, monahul nostru să 
se joace cu mingea pe cori
doare.

car numele lor nu sînt pome
nite, ba, pentru a-i zăpăci, în
țelepciunea Celui de Sus îi 
făcu să audă un glas care le 
porunci să renunțe lă tiifipul 
de care ar fi avut nevoie ca 
să-și scrie operele. Timp de 
un veac tot vorbiră între ei. 
fără a se înțelege vreodată 
sau a trage măcar o singură 
dungă cu condeiul, ba se spu
ne că s-ar fi încîicit în niște 
erezii îngrozitoare.

Despre artiști nu se știr? 
nimic precis. Despre muzi
cieni nu se știe absolut nimic, 
în biserici dai peste picturi 
prăfuite, cu chipuri care se 
detașează de. pe, fundaluri ce
nușii, așezate, lă temelia unor 
ferestre ce îngăduie orizonturi 
spre vas,te priveliști, a( căror... 
farmec rteofhițhîiît ’stă..-în.1urî s-. 
ditul cerului și în infinitatea 
vulcanilor. Alături de pictori 
existau și cioplitori în lemn, 
iar statuile lui Crist și ale 
Maicii îndurerate pe care 
le-au lăsat, ne fac să bănuim 
că aveau sufletul trist și erau 
de singe spaniol. Ei erau 
demni de admirat. Meșterii 
limbii creară în rime, dar din 
operele lor nu ne-au rămas 
decît cuvinte disparate.

Să continuăm totuși. Mi-a 
trebuit mult timp pentru a 
spune povești de altă dată, 
întocmai ca Bernal Diaz de 
Castillo care, în „Cucerirea 
Spaniei Noi", o carte de is
torie, mărturisește că a scris-o 
doar pentru a contrazice pe 
alt istoric ■, făcînd astfel ceea 
ce istoricii fac îndeobște...

Dar să continuăm cu cle
ricii...

Printre înțelepți și filozofi 
pe de o parte, printre artiști 
și naivi pe de altă parte, mai 
exista unul, poreclit simplu 
„monahul", atît pentru zelul 
său pios, pentru sfînta sa fri
că de Dumnezeu, cît și pen-

teptă în el o plăcere sfîntă, o 
plăcere artistică, o plăcere de 
copil...

Surprins și abia deschizînd 
ochișorii calzi și căști de Ele
fant cuprinse obiectul cu toa
tă mîna, că pentru o mîngîie- 
re, dar îl scăpă imediat, așa 
cum ai da drumul unui tăciu
ne aprins. Și mingea cea mică, 
vanitoasă și cu toane, se în
toarse de la podea atît de

Nori, cer, chiparoși... Nici 
un suflet în pustietatea aridă 
a drumului. Din cînd în cînd 
cîteva stoluri grăbite de pa- 
pagali dominicani, înecați 
treptat în tăcere. Albă, fier
binte, plină de miresme, așa 
se născu ziua din nările vite
lor.

După ce sună clopotele pen
tru mesă, monahul așteptă în 
poarta bisericii sosirea cre

dincioșilor și sț jucă în gînd 
cu mingba pe card o uitase 
în chilie. Atît de ușurică, atît 
de sprintenă, atît de albă I — 
își repeta în minte, apoi cu 
voce tăre, pînă cînd .i răs
punse ecoul bisericii, săltînd 
repede ca gîndul:

Atît de ușurică, atît de 
sprintenă, atît de albă!... Ar 
fi jale mare s-o piardă. Gîn
dul îl apăsă, dar își făcu sin
gur curaj, zicîndu-și că nu 
poate s-o piardă, că nu-i va 
fi nicicînd necredincioasă. în
tr-o zi se va lăsa îngropat cu 
ea... Atît de ușurică, atît de 
sprintenă, atît de albă...

Dar dacă o fi diavolul ?
Un zîmbet îi risipi temerile: 

mingea era mai puțin pose
dată de diavol decît arta, 
științele și filozofia; iaT pen
tru a scăpa de șoaptele rele 
ăle fricii, se răsuci pe călcîie, 
prins subit de ispita de a se 
duce acolo să și-o ia și să se 
desfete cu ea. Salt după salt... 
Atît de ușurică, atît de sprin
tenă, atît de albă...

Pe ulițe — căci în orașul 
aoesta durat de un afurisit de 
locotenent încă nu existau 
străzi — veneau bărbați și 
femei în straie de sărbătoare. 
Ei se îndreptau spre biserică 
fără ca duhovnicul să-i ob
serve, într-atît de cufundat 
era în gînduri. Biserica fusese 
clădită din blocuri de piatră; 
dar în înaltul cerului, turnu
rile și cupolele parcă pier
deau din greutate și păreau 
ușoare, delicate. Portalul prin
cipal avea trei uși, iar între 
ele grupe de coloane măies
trit lucrate» Biserica avea al
tare aurite, cupole și podele 
în dulce culoare albastră. 
Sfinții stăteau ca niște pești 
nemișcați în sclipirile de apă 
ale templului.

Prin văzduhul pașnic stră
batea gunguritul porumbeilor, 
mugetul vitelor, tropăitul ani
malelor de povară, strigătele 
celor care mînau catîrii. Stri
gătele se încolăceau în cercuri 
infinite ca și lasso-urile care 
înhață totul: aripi, săruturi, 
cîntece. Turmele, ureînd dea
lurile, întruchipau ulițe albe 
care se estompau în zare. 
Drumuri ălbe, drumuri mișcă
toare, drumeaguri dintr-un 
abur risipit pentru jocul unui 
monah cu o minge mică, în 
dimineața vineție...

— Bună dimineața, părinte. 
Binecuvîntează, părinte...

Vocea unei femei îl smulse 
pe monah din gîndurilq sale. 
Femeia ducea de mină un rn- 
pil trist.

— Părinte, vă conjur, am 
venit să faceți semnul cru
cii deasupra băiatului meu. 
Plînge de zile întregi, plînge 
și țipă tocmai de cînd și-a 
pierdut mingea, aici la zidul 
mănăstirii, iar dumneavoastră 
știți, cuvioase părinte, de vre
me ce și vecinii o spun, că 
mingea este chipul diavolu
lui.,.

(...atît de ușurică, atît de 
sprintenă, atît de albă...)

Monahul se sprijini bine de 
ușă pentru a nu cădea de 
spaimă și, întoreînd spatele 
către mamă și copil, fugi spre 
chilia lui, fără a scoate un 
cuvînt, cu ochii încețoșați și 
brațele, ridicate.

tn aceeași clipă ajunse și 
zvîrli mingea,

— Piei sataho! Pifei satano! 
Mingea căzu în. fața mănăs

tirii — țopăit de bucurie al 
oiței care zburdă în libertate. 
Apoi, sărind nebănuit de de
parte, se desfăcu vrăjită, dea
supra capului copilului care 
alerga după ea, luînd forma 
unei pălării negre. Era pă
lăria diavolului.

Convorbiri 
cu domnul Gore

CUVlNT ÎNAINTE

Sînt dator cititorilor mei o 
explicație. Acum cîțiva ani am 
inițiat o rubrică dacă nu chiar 
de sport în orice caz foarte 
sportivă în revista „Contempo
ranul", străduindu-mă să in
troduc fotbalul în cultura de 
azi. Am reușit : cine observă 
cu atenție viața literară, va 
constata fără îndoială existe-' ’ 
unor fenomene asemănătoare 
cu acelea întîlnite pe stadion. 
Din păcate, însă, reciproca nu 
e valabilă, întrucît după cum 
se știe cultura n-a izbutit să 
pătrundă în fotbal 1).

Pe vremea aceea, am avut 
plăcerea să colaborez acolo 
unde lucram, adică la revista 
„Teatrul", cu un spirit ales a 
cărui înțelegere a raporturilor 
dintre universul artei și fault, 
se ridica înțf-- 'ta de-asupra 
mediei, îneît cc irbirile noas
tre, purtate la ?as tîrzlii de 
noapte, între tomuri de Gordon 
Craig sau Stanislavski și 
teancuri de reviste cu idei, 
mi-au furnizat numeroase prile
juri de reflexie.

I se spunea Bambino. Eu îi 
spun și-acum. El ținea cu echi
pa Rapid. Eu, fire mai indivi
dualistă, nu țineam cu nici o 
grupare. El suferea <|in pricina 
giuleștenilor. și eu, dar din 
cauza altor formații. Oricum, 
adevărul este că impresiile lui 
Bambino și-au făcut loc în ar
ticolele din „Contemporanul", 
adueîndu-mi cînd laude (pe 
care nu le meritam), cînd ne
plăceri (pe care iarăși nu le 
meritam). Dar așa e viața : ne 
bucurăm și plîngem din cauza 
altora. Unii au pus la îndoială 
existenta reală a Iui Bambino, 
insinuînd că personajul ar fi 
închipuit. Nimic mai fals. De
parte de a fi un personaj, res
pectivul este o persoană ; cît 
deșpre cuvîntul închipuit, aces
ta, vai, i se potrivește atît de 
puțin... Numai modestia sa fără 
pereche în lumea unde trăieș
te ne-a împiedicat să-i dezvă
luim identitatea.

De atunci însă au trecut ani. 
Drumurile noastre ș-au despăr
țit. Viața, care ne îndepărtează 
de atîtea, m-a rupt și de Bam
bino El a rămas fidel teatrului, 
cont.inuînd să lucreze tot acolo 
unde l-am. Cunoscut și aducîrid 
o contribuție prețioasă, dar, 
mai ales, unanim solicitată și 
apreciată, ce.ea .ce nu e puțin 
lucru într-un domeniu al esteti
cii, unde valorile sînt veșnic 
contestate 2). De asemenea, a 
rămas credincios speranțelor 
sportive de odinioară, crezînd 
cu fermitate în eficiența cotitu
rilor radicale. Eu mă simt cam 
îndepărtat de preocupările sus- 
amintite.

De aceea, atunci cînd Ema
nuel Valeriu, noul redactor șef 
al „Sportului" sau redactorul 
șef al noului „Sport", mi-a pro
pus să reiau firul rupt cîndva, 
l-am refuzat politicos, declinîn- 
du-mi competența.

— N-am mai fost de mult pe 
un stadion. Și, dfe altfel, situa
ția fotbalului nostru el atît de 
stranie, de complicată, îneît îmi 
este cu neputință să mă descurc 
în aceste chestiuni. Nu mai în
țeleg nimic...

— Da ? — a murmurat el dis
trat, nu știusem că te-au co
optat în conducerea Federației.

— Dar — am urmat eu — tre- 
cînd peste această observație 
deplasată 3) — întîmplarea face

ca în ultima vreme 8ă fi cu
noscut un om remarcabil că re 
mă onorează cu prietenia sa, ur
mărește îndeaproape, deși de la 
distanță, fenomenele sportive și 
posedă o capacitate rară' de a 
interpreta fotbalul contempo
ran. Ți-1 recomand călduros.

— Cum îl cheamă ?
— Gote. Domnul. Gore,
— Nu cunosc. E fotbalist ?
— Nu !...
— Cum, n-a jucat niciodată ?
— In tinerețe, un pic. Dar nu

mai cu capul.
— Poate-i metodist...
— Nu e.
— Nici antrenor, măcar ?
— Nici.
— Vrei să spui că n-are ni

mic de-a face cu fotbalul... ?
— întocmai.
Atunci, sărind de pfe scaun, 

gazda mea a strigat:
— Perfect. Ăsta-i omul care 

ne trebuie '.
...Și, așa se face că, începînd 

de săptămîna aceasta, impresi
ile eminentului meu prieten, 
domnul Gore, vor vedea lumina 
tiparului, transcrise cu fideli
tate și respect de către admi
ratorul său...

NU MAI E CE-A FOST

Domnul Gore a .meditat înde
lung pe marginea procesului: de 
divorț al celor doi tineri polo
nezi din orașul Kielce : între
bată de ce dorește să se des
partă, soția declarase, sub sta
re de jurămînt, că patima fot
balistică a partenerului de via
tă a devenit insuportabilă, a? 
cesta frămîntîndu-se pînă și 
noaptea-n pat pe tema golurilor 
și a apărării beton.

Ce argument mai convingă
tor poate fi oferit sociologiei și 
psihologilor decît întîmplarea. de 
la Kielce — a spus interlocuto
rul meu — pentru a demonstra 
influența profundă (din păcate 
nu si fecundă) a fotbalului în 
viata generațiilor noi ?... Și ch 
modificări substanțiale au inter
venit în mentalitatea tineretu
lui, în raport cu obiceiurile; e- 
pocilor anterioare? Toate se 
schimbă pe lumea asta, inclusiv 
dorințele.

Aici dl. Gore a căzut o clipă 
pe gînduri, după care a conti
nuat :

— Intr-adevăr, pe vremea 
mea. cînd pasiunea sportivă nu 
dobîndise chiar asemenea pro
porții, noaptea, soțul încă tînăr 
practica un altfel de joc, ce-i 
drept tot bărbătesc.

ACEASTA-I ÎNTREBAREA

(traducere de RADU HERB A Y)

Zilelfe trecute, dl. Gore, în- 
tîlnindu-se pe stradă cu un an
trenor și cerîndu-i explicații cu 
privire la neputința echipelor 
noastre de a învinge marile clu
buri străine, acesta l-a prins 
de-un nasture și i-a răspuns .

— Dai nu uitați, nu uitați că 
noi sîntem amatori.

Dl. Gore l-a privit drept în 
ochi :

— Amatori de profesionism ?

PREVIZIUNI

Am remarcat — mărturisea 
prietenul meu — că în ultimă 
vreme timpul consacrat jocului 
propriu-zis în cadrul unui meci 
de fotbal a scăzut tulburător ds 
mult. De la nouăzeci de minute

Sportivul sir
În cripta catedralei Sfîntul Paul, unde sînt îngropate marile perso

nalități ale Angliei, lingă monumentele uriașe ale lui Nelson 
și Wellington, sub o lespede de piatră marcată discret cu 

inițialele A. F., odihnesc, din anul 1955, rămășițele pămintești ale unui 
geniu al științei, despre care, pe bună dreptate, s-a afirmat că „a sal
vat mai multe vieți și a alinat mai multe sufe
rințe decît oricare alt om care a trăit vreodată". 
Omul acesta a fost sir Alexander Fleming, descoperitorul 
penicilinei.

Alexander Fleming

Așa cum ni-1 descrie Andre Mauroiș1), 
după care sînt luate și aceste notițe. 
Alexander Fleming era scoțian, unul 
din acei ..lowlanders" din Ayrshire, că
rora le place să necăjească pe alții și 
nu se grăbesc să laude.

Descoperitorul penicilinei s-a compor
tat toată viața ca un veritabil campion. 
La admiterea în școala de medicină, 
în Iulie 1901, a reușit primul pe tot Re
gatul Unit. în 1905 obține cu ușurință 
titlul de F.R.S.C. (Membru al Colegiului 
regal de chirurgie). La toate concur
surile profesionale la care s-a prezentat 
s-a clasat pe locul I. Și pînă la sfîr- 
șit, a obținut premiul Nobel. Dar nu 
în acest sens, figurativ, trebuie con
siderat sir Alexander Fleming un spor
tiv, ci în sensul cel mai propriu.

Alexander Fleming a fost un adevărat 
polisportiv și viața lui a fost string le- 
gată de activitatea sportivă. în punctele 
de mare răscruce ale carierei, activi
tatea sportivă i-a hotărît chiar drumul 
profesional.

După ce a obținut pe primul loc 
certificatul de admitere in școala de 
medicină, putea să-și aleagă oricare 
din cele douăsprezece asemenea școli 
care funcționau la acea dată în Londra. 
, Nu știam nimic despre nici una — a- 
vea Să Se destăinuia mai tîrziu Fleming 
— dar ca membru al echipei de polo pe 
apă. lucasem pentru London Scottish 
împotriva studenților de la Saint 
Mary’s, așa că am ales Saint Mary’s". 
După terminarea școlii de medicina, 
tot sportul avea să-i îndrume pașii și 
spre bacteriologie. ramura medicală ce 
avea să-1 facă celebru. Pe vremea a- 
ceea preda la Saint Mary’s unul din
tre cel mai renumlți profesori de bac
teriologic. pe nume Almroth Wright. 
Spitalul rîvnea să-și reînființeze „Sho- 
oting-clubul" (clubul de tir), care cîș- 
tigase cu ani în urmă cupa spitalelor, 
și pentru aceasta Freeman, unul din
tre asistenții Iul Wright, era în cău
tare de doctori tineri, buni trăgători 
de tir. Freeman i-a propus franc lui 
Fleming : . , „

— Ascultă ! Știu că ești trăgător 
bun... Vino la noi în lob (n. a. pres
curtat de la laborator).

Freeman s-a adresat profesorului

Wright, rugîndu-1 să-1 angajeze pe Fle
ming. Wright își dădu asentimentul și 
Fleming intră astfel să lucreze în labo
ratorul pe care n-aveă să-1 mai pără
sească pînă la moarte și în care va 
face descoperirea epocală a penicili
nei.

O echipă de polo pe apă l-a hotărît 
să aleagă spitalul Saint Mary’s și o e- 
chină de tir să aleagă ca specialitate 
bacteriologia. Fleming recunoaște singur: 
„Sportul a avut o influență considera
bilă asupra carierei mele. Dacă la în
ceputurile studenției mele nu m-ar fi 
interesat înotul, n-aș fi intrat niciodată 
la spitalul Saint Mary’s, nu l-aș fi a-

vut ca profesor pe Almroth Wright și 
e foarte probabil că n-aș fi devenit 
niciodată bacteriology.

De cîte ori pleca la odihnM, la ca&a 
din Suffolk, găsea în pescuit, înot și 
mai ales grădinărit, un izvor nesecat 
de bucurii. își petrecea timpul cu dis
tracțiile pe care le ofereau rîul și, în 
imediata lui apropiere, un teren de 
golf. Seara juca „crochet" și cînd 
se înnopta, făcea ,,putring“ la lu
mina felinarelor.

Pasiunea pentru joc a lui Fleming 
mergea pînă acolo îneît mulți l-au acu
zat că și munca profesional^, munca 
de cercetare științifică, erau conside
rate de el tot ca un joc. Chiar d&că 
ar fi așa, nu trebuie să uităm_ seriozi
tatea și perseverența cu care "Fleming 
a practicat acest ,,joc“, care a avut 
drept strălucit rezultat descoperirea 
penicilinei.

După cum prea ț^ine se penici
lina a fost mult timp o descoperire 
de laborator și ca toate marile desco
periri, a avut și ea partea ei nedreaptă 
și îndelungată de neîncredere și opro
biu. Fleming credea însă nețărmurit în 
ea, și căuta să demonstreze tuturor 
valoarea noului medicament. Deseori el 
compara penicilina cu un mare cam
pion, ai cărui adversari sînt micro
bii. ,,Puneți campionul în ring, in fata 
adversarului — afirma Fleming — dC 
rest va avea grijă el singur"

Poate, de asemenea, nu lipsit de sem
nificație este faptul că unul dintre 
primii bolnavi din lume care au fost 
vindecați cu penicilină de către Fle
ming în persoană a fost tot un spor
tiv și tot pentru un scop sportiv. Este 
vorba de doctorul Rogers care, prin 
1932—1933, a avut un puseu de conjunc
tivită pneumococică, tocmai înaintea 
unui concurs de tir. Cum lipsa din e- 
chipă a doctorului Rogers ar fi peri
clitat serios șansele echipei Saint 
Mary’s, Fleming a intervenit, pieurînd 
în ochii bolnavului miraculoasa soluție 
galbenă care pe vremea aceea .se 
producea în cantități infinitesima Le. In 
ziua concursului, doctorul Rogers era 
vindecat.

La spitaul Saint Mary’s a domnit tot
deauna o veritabilă atmosferă sportivă. 
Tn 1930, spitalul dispunea de cinci e- 
chipe de rugbi, care au dat patru că
pitani echipei Angliei, în vasta piscină 
a spitalului se desfășurau periodic 
concursuri de înot și polo. Totuși, tirul 
rămînea pe primul plan. Concursurile 
erau pasionante și la ele participau a- 
tît studenții cît și profesorii. S'e poves
tesc multe întîmplări cu haz din aceas
tă perioadă de glorie sportivă a spita
lului Saint Mary’s. Tn marea lor ma
joritate, întîmplările erau legate de

numele lui Fleming. Iată o mostră, 
carfe demonstrează nu numai pasiunea 
pentru sport a lui Fleming, ci și tem
peramentul și umorul lui.

într-un an, profesorii participant la 
concursurile de tir âu găsit, la intrarea 
în poligon, un student care, cu un ton 
autoritar, îi întreba pe toți ce vîrstă 
au și și-o însemftâ.

— Ce importanță are vîrsta noastră ?
— Pentru fiecare an peste vîrsta de 

patruzeci de ani, vă dăm un punct han
dicap, a spus eu îngăduință studentul.

Asta l-a întărîtat pe Fleming, care 
a răspuns Teu gravitate :

— Nouăzeci !
— Studentul a tresărit, dar neîndrăz

nind să-și retracteze spusele a notat : 
„Handicap 50".

Toată viața lui, Fleming a rămas un 
pasionat spectator al competițiilor de 
rugbi, polo sau tir. Ca spectator se 
comporta simplu și natural, urla ca un 
student oarecare, susținîndu-și echipa 
și producea nedumerirea celor care 
nu-1 cunoșteau de aproape, îneît cei 
din jur se întrebau uimiți „Cum se 
poate? Acesta-i vestitul Fleming, des
coperitorul penicilinei

Despre necesitatea de a face sport, 
despre importanța activității sportive 
în pregătirea profesională a studenți
lor în medicină, Alexander Fleming a 
scris, cu deplină convingere, lucruri 
ce vor rămîne peste ani : „Sînt oameni 
care-și închipuie că studenta ar trebui 
să-și petreacă tot timpul studiind, me
dicină și renunțînd la orice sport. Nu 
sînt de acord ! Dacă un student ’ n-ar 
face tot timpul decît să citească ma
nualele, ar ajunge poate să le cunoască 
mai bine decît oricare altul. Zic POATE, 
pentru că nu sînt deloc sigur. Probabil 
că ar cunoaște mai bine litera cărții, 
dar nu spiritul lor ! Cred că v-ați dat 
seama de pe acum că studiul medicinei 
presupune mai mult decît cunoștințe 
livrești. Trebuie să înțelegi oamenii 
și să cunoști natura umană. Nu există 
mijloc mai bun de a înțelege natura 
umană, decît făcînd sport și mai cu 
seamă sport de echipă. Cînd faci par
te dintr-o echipă, joci nu pentru tine, 
ci pentru toată echipa, iată un antre
nament admirabil pemru viitoarea 
noastră viață de medici. Căci medicul 
trebuie să joace jocul vieții, nu pen
tru „sine, nu pentru reușita sa mate
rială, ci pentru binele bolnavilor săi, 
indiferent dacă el este cei care cîștigă. 
Medicii alcătuiesc laolaltă o echipă. 
Cei care joacă un joc egoist distrug 
spiritul de echipă și coboară nivelul 
profesional. Faceți sport și vă veți a- 
lege cu mult mai mult de pe urma 
cărților pe care le citiți, li veți înțe
lege mai bine pe bolnavii voștri și veți 
fi medici mai buni“...

Exemplul de viață pe care ni l-a dat 
Alexander Fleming, care a îmbinat ar
monios activitatea științifică de cerce
tare cu activitatea sportivă, se înca
drează perfect în cadrul conceptului 
pedagogic englez de educație, în care 
sportul este considerat un mijloc de 
prim plan în formarea caracterelor. Nu 
întîmplător la spitalul Saint Mary’s, la 
punerea pietrei fundamentale a unei 
noi aripi, în blocul de marmură s-a a- 
șezat alături de o cultură de penicillium 
(omagiu lui Fleming) și de cartea lui 
sir Zahary Cope despre istoria spitalu
lui (dovadă a tradiționalismului englez), 
și un cronometru care indică timpul 
în care campionul spitalului a alergat 
distanța de o mila.

CLEMENT BACiU 
doctor în științe medicale

1) Andr£ Maurois : „Alexander Fle
ming". Trad. conf. dr. N. Cajal. Edi
tura Medicală București. 1965.

la începuturi (în veacul al 
19-lea) s-a ajuns treptat-treptat 
la șasezeci șl cinci de minute, 
restul clipelor fiind utilizat în 
alte scopuri, precum : întreru
perile, discuțiile cu arbitrul, a- 
runcarea mingii de pe teren in 
tribune, aruncarea sticlelor de 
Pepsi-Cola din tribune pe te
ren, intrarea medicilor pe ga
zon, ieșirea jucătorilor de pe 
gazon etc., etc. Procesul cu
noaște o evoluție lentă dar si
gură. Or, dacă lucrurile conti
nuă a se desfășura în același 
ritm, dacă timpul de ioc scade 
în fiecare an cu 5%, asemenea 
unei monezi care-și pierde ne
contenit puterea de cumpărare, 
înseamnă că în anul 1972 me
ciurile vor dura de fapt 40 de 
minute, în 1979 — 25 de minute, 
iar în anul 2000 cuplajul de pe 
stadionul „23 August" va cu
noaște numai două minute de 
fotbal: un minut Rapid — Di
namo și un minut Steaua — 
Progresul4).

p. conf. AL. MIRODAN

1) Ideea de a aș&za loviturile 
libere în vecinătatea poeziei er
metice — era primă oară după 
mulți ani cînd se petrecea așa 
ceva, adică de cînd Camil Pe
trescu sărea înainte de război de 
la fenomenologia lui Husserl la 
analiza lui Baratki — a siîrnit 
o adevărată migrație scriitori
cească în direcția fotbalului, pri
cinuind subsemnatului învinuiri 
fără număr. Și din partea Uni
unii Scriitorilor. Dar și din par
tea U.C.F.S.-ului. Ciudat, cu 
toate deosebirile fundamentale 
dintre cele două organisme, 
punctul lor de vedere este i- 
dentic: și unul și celălalt re
proșează prozatorilor că în loc 
să-și vadă de scris se amestecă 
în treburi care nu-i privesc,

2) E casier-administrator.

3) Atît la adresa mea cît și Ui 
aceea a Federației.

4) Cifrele i-au fost furnizate 
d-lui Gore prin amabilitatea 
„Institutului de Cercetări și sta
tistică Electronică de pe lingă 
ziarul „Sportul" — I.C.S.E.Z.S. 
(Al. M.)

Ilustrațiile paginei de
RODJCA PROTO
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O „deschidere" — altădată 
vedetă

Vin jocurile cu Juventus șl 
iată că Rapidul apare azi, în 
etapa a XlI-a, într-o postură 
deosebit de îngrijorătoare : îm
preună cu Steagul roșu la par
te la derbiul codașilor (locurile 
13—14).

După victoria din etapa tre
cută (asupra brașovenilor), Jiul 
a evadat din „zona neagră și 
plină de coșmaruri" și i-a ce
dat Rapidului „apartamentul cu 
nr. 13“. De necrezut ! Dar a-
devărat.

Etapa aduce față-n față pe 
rapidiști și brașoveni în postura 
încheietorilor de pluton. Două 
echipe, ale căror meciuri de altă

dată nu puteau influența decît 
ordinea clasamentului în prima 
sa parte, se luptă acum să-și 
paseze una celeilalte lanterna 
roșie-

Săptămîna aceasta, pe sta
dionul de lingă Podul Grant s-a 
lucrat intens. Miercuri — un 
„amical" cu Electronica Obor, 
cîștigat 6u 4—1 ; vineri — un 
antrenament destul de tare — 
după cum ne spunea Năstu- 
rescu. Cu excepția Iul Dinu — 
indisponibil — restul efectivu
lui e apt pentru joc.

La Steagul roșu situația e 
mult mai grea. Numeroase acci
dentări (Gane, Goran, Iordache) 
o suspendare pe două etape — 
Alecu (n.n. V. Ionescu de la 
Jiul a fost suspendat pe patru 
etape) și cîteva abateri de la 
viața sportivă (Roma, Ioniță, 
și Rusu) au măcinat un lot, altă 
dată exemplu de dîrzenie și de
votament, i-au slăbit potențialul 
de luptă. Poate că noii jucători 
promovați în ultimul moment 
— juniorii Toderașcu, Ion Va- 
sile și Șerbănoiu, dornici de 
afirmare, vor aduce un suflu 
nou In această formație, unde, 
trebuie să facă puțină or
dine. Dar despre acest lu
cru cu alt prilej. Să revenim 
la jocul de azi : mergem la 
stadion cu speranța să vedem, 
totuși, puțin fotbal. Chiar dacă 
cele două puncte înseamnă pen
tru combatanți-., oxigen.

CONSTANTIN ALEXE

început meciul de la Bacău: 
M. Ionescu — Pal, N. Ionescu, 
Paho'nțu, Mocanu — Dincuță, 
Tuhas — Badea, Dridea I, Gro- 
zea, Roman. Sînt evidente stră
daniile antrenorilor de a re
face cuplul Badea-Dridea (for-

Teașcă mizează

Sasu — împotriva speranțelor
Progresului

Pentru Progresul _s-a aprins 
acum cîteva săptămlni flacăra 
speranței, încă timidă, șovăi
toare, dar pe care cei mai 
multi dintre jucători o apără 
cu ambiția lor făcută căuș. 
Consțănțenii au trecut Dună
rea spre,. Capitală cu fiziono
mii hqtărlte și calme.

Ce evenimente au marcat în 
această săptămînă existența 
celor două echipe ? Sasu a 
primit drept de joc. La afla
rea acestei vești, fostul băi- 
mărean, înecat de bucurie și 
strivit de efuziunea colegilor 
săi, ar fi spus doar atît: 
„Chiar în această toamnă voi 
intra în națională". Evenimen
tul nr. 2: a reapărut Iancu, 
absent vreo 10 zile. După me
ciul de la Craiova, cu secun
da Poloniei, Iancu s-a întors 
la Constanta, dar n-a mai ve
nit la antrenament pe motiv 
că e supărat pe ziariștii care-1 
ciitică. Cuprinși de remușcări, 
ziariștii pregătesc în cinstea 
lui Iancu trei ode, cîteva im
nuri, iar Ion Băieșu, impresio
nat de această criză existen
țială, va scrie, din cite am au
zit, un nou episod cu Tanța și 
Costel.

în tabăra din str. Dr. Stal- 
covici, băieții lui Drăgușîn au 
lucrat disciplinat, vrînd să 
dovedească că dezghețul din 
ultimele etape n-a fost întîm- 
piător. Măndoiu (tatăl unui 
băieței de cîteva zile) și Țară- 
lungă par cei mai în formă 
(în opoziție cu ei, Viorel Po
pescu).

Nu știm dacă partida din
tre Progresul și Farul va fi « 
pagină de joc cursiv, cu miez, 
dar credem că ea va place 
măcar prin ardoare și bărbă
ție. Și acum, iată formațiile 
comunicate de cei doi antre
nori :

PROGRESE L: Mîndru — 
Georgescu, Măndoiu, Peteanu, 
Ad. Constantinescu — Neacșu, 
Șoangher — Matei, Mateianu, 
Stoicescu, Țarălungă.

FARUL: Uțu — Georgescu, 
Pleșa, Mareș, Dumbravă — 
Manolache, Koszka — Sasu, 
Zamfir, Tufan, Kallo.

ROMULUS BALABAN

Cluj. Sîmbătă seara. Cobor 
din tren. Alerg spre „U". La 
club e întuneric. încotro ? Te 
pomenești că sînt la cabană 
Ar fi trebuit să vin cu avio
nul. E aproape zece. Mă pos
tez în colt, la „Tribuna". 
Poate trece Mircea Luca. In
tru în braserie, la „Continen
tal" : poate îl găsesc pe 
„Zoii". Am spus ceva ?

Dar nu e nimeni. Ce fac ?
Ca să nu pierd timpul, in

tru la „Telefoane". Cer Bucu
reștii. Poate forțez soarta.

Si am fortat-p. în cabină, 
providența, travestită în... per
soana ziaristului clujean Vio
rel Cacoveanu.

— Spune repede, Viorele1
— Ce ?
— Ceva despre...
— Am o declarație de-a lui 

Teașcă.
— Dă-i drumul I
— Scrie: „DERBIUL STEAUA 

— „U"? SĂ LĂSĂM CUVIN
TELE POMPOASE. NU PUTEM 
VORBI DE UN DERBI ÎN 
CONDIȚIILE FOTBALULUI 
NOSTRU. DERBIUL PRESUPU
NE O DISPUTĂ DE CONCEP
ȚII, DE CALITĂȚI FIZICE $1 
TEHNICE DEOSEBITE, POSI
BILITATEA DE A ÎNSCRIE 
CAM ATUNCI CÎND VREI. 
MĂ DERANJEAZĂ NOȚIU
NEA DE DERBI ÎiN CLIMATUL 
ACTUAL... VA FI UN JOC 
DE MIZĂ. ÎN CARE VOM ÎN
CERCA SĂ SPECULĂM A- 
VANTAJUL TERENULUI. MI
ZEZ ÎN ACEST MECI PE A- 
PORTUL PUBLICULUI CLU
JEAN".

— E-n regulă. Dă-mi echipa!

Liderul, în fața examenului
de la Ploiești

Ce alt prilej mai nimerit de 
reabilitare în fața propriului 
public pentru băieții lui Oană 
și Cernăianu decît această par
tidă cu liderul clasamentului ? 
Acum, cind turul primei divizii 
este gata să-și încheie bilanțul 
și cînd, mai muît ca sigur, și 
petroliștii și-au făcut socoteli
le : „Ocupăm locul 11 — și-or 
fi spus ei — avem doar 9 
puncte, dar la finișul primei

jumătăți de întrecere s-ar pu
tea să avem. 13; cît numără, 
in momentul de față, echipa 
clasată pe locul 2, Steaua, și 
cu care ne întâlnim. în etapa de 
încheiere a sezonului..."

Socoteli făcute nu la... gura 
sobei, ci pe terenul de antre
nament, ceea ce înseamnă si 
făgăduință. în ceea ce privește 
formația, nici o modificare fată 
de ,,ll“-le cu care Petrolul a

Ghinionul...

— Ringheanu în poartă. Pa
tru pe fund : Codrea, Pexa 
(Creții), Costin, Cîmpeanu.

— Bine-ar fi să nu joace 
Pexa 1

— De ce ?
— Ca să aveți patru tun-

UNDE MERGEM

SPORT LR

ța de altădată a echipei) de 
data aceasta pe o zonă laterală 
a terenului, unde marcajul ad
versarului este Oricum mai în
găduitor.

F. C. Argeș se prezintă pen
tru jocul de la Ploiești — așa 
cum remarca și Ilie Oană în
tr-o declarație făcută ziarului 
— „într-o formă foarte bună și 
cu un moral ridicat". într-ade- 
văr, la ora actuală piteștenii 
alcătuiesc o echipă solidă, în- 
trucît la formă și la moral ei

mai adaugă și o idee clară de 
joc, adaptată la specificul u- 
nora dintre personalitățile for
mației : Dobfin, Kraus etc. Re
centa învingătoare, fără drept 
de apel, a echipei F.C. Karl 
Marx Ștadt va apare pe gazo
nul stadionului din Ploiești în 
următoarea alcătuire : Coman 
— I. Popescu, Barbu, I. Ste- 
lian, Ivan — Ioniță, Olteanu — 
Nuțu, Kraus, Dobnn, Jercan.

G. NICOLAESCU

La telefon,
Partida dintre U.T.A. și „U” 

Craiova a trezit un viu inte
res in rîndurile iubitorilor spor
tului cu balonul rotund din o- 
rașul de pe Mureș.

Explicabil. Textiliștii susțin 
ultimul lor joc pe teren pro
priu in această primă parte a 
campionatului și sînt hotărîți 
să facă totul pentru a lăsa o 
bună impresie, pentru a-și mări 
zestrea cu încă 2 puncte. în 
acest scop s-au pregătit asi
duu- în această săptămînă au 
făcut patru antrenamente

pe „Haide, U!“
dași cu C mare. Dacă iese 
bine, puteti lansa ideea că 
„apărarea cu aceeași literă" e 
mai bună ca „linia" și ca „be
tonul". Zi-i mai departe!

— Halfi: Angelescu șl
Neșu :

— Și atacul?
— Mustețea sau Szabo, 

Ivansuc sau, dacă nu-i trece... 
întinderea, ce rămîne de pe 
dreapta, Adam și Coman.

— Dă-mi un pronostic 1
— A fost odată, ca nicio

dată, o zi cind Traian Geor
gescu îi servea trei boabe Iui 
Voinescu,.. Spune-mi acum cu 
ce vine Steaua...

— După mine, cu un Dumi
tru Nicolae în mare formă si 
un... Constantin cu zece ani 
mai tînăr decît Voinea și de 
trei ori mai abil ca Șoo. Dacă 
cu asta se poate scoate un 
punct, înseamnă că voi nu 
prea sîntett Ia plafon.

— Crezi că vă fi un joc 
frumos ?

— Derbi!
— De ce ?
— Se înfruntă doi foști an

trenori ai echipei naționale. 
Iar lupta pentru cucerirea... 
posterității poate da aripi...

— Literatură !
— Nu, Viorele ! Dacă ideea 

asta va aduce 100 de specta
tori în plus, înseamnă că a- 
vancronica noastră n-a fost 
vorbă-n Vînt...

IOAN CHIRILA

Aradul

„tari”, dintre care un joc de 
verificare (joi cu formația C.F-R.. 
I.R.T. Arad, victoria revenind 
echipei U.T.A. cu 3—1). în ca
drul pregătirilor efectuate, cei 
doi antrenori, N. Dumitrescu și 
I. Reinhard, au urmărit, cu pre
cădere, menținerea condiției fi
zice, îmbunătățirea jocului în a- 
tac și corectarea unor deficien
țe individuale.

In tabăra textiliștilor arădeni 
domnește o atmosferă de opti
mism deplin.

Orientindu-ne după situația 
în clasament a celor două e- 
chipe (U-T.A. locul 6 —cu 11 
puncte, „U“ — locul 3, cu 13 
puncte) e greu să pronosticăm 
echipa ciștigătoare. Un lucru 
e cert : va fi un joc disputat, 
dîrz, in care nici una dintre 
adversare nu-șl va precupeți e- 
fOrturile.

Formația arădenilor nu va 
suferi modificări substanțiale 
față de meciul cu Farul. Dar 
iat-o : Gornea-Birău, Bacoș, Le- 
reter, Tîrlea-Mețcas, Chivu — 
Tr. Popescu (Șchiopul, Petescu, 
Axente, Dumitrescu.

Craiovenii au sosit sîmbătă 
după-amiază la Arad. Formația 
lor va fi stabilită înaintea me
ciului.

ȘT. IACOB

ATLETISM. Stadionul Ti
neretului, de Ia ora 9 : con
curs de decatlon și ștafete 
neclasice; etapa a III-» a 
campionatului universitar pe 
echipe al Capitalei ; in îm
prejurimile Circului de Stat, 
de la ora 9,30 : „Cupa Glo
ria" la marș.

VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 8 : Semănătoarea
București—Politehnica Iași 
(m); Progresul București— 
Ceahlăul P. Neamț (f); Știin
țe Economice București-Șc. 
sp. Bacău (f) ; Universitatea 
București-Politehnica Galați 
(f) ; sala Dinamo, de la ora 
8,30: Construcții București- 
Dacia Brăila (m) ; Medicina 
București—Politehnica Bra
șov (m) ; Viitorul București- 
Universitatea Iași (f). Me
ciuri în cadrul diviziei B.

POPICE. Arena Voința, de 
Ia ora 9 : finala campiona
tului feminin — perechi.

SCRIMA. Sala Steaua, de 
la ora 8 : Finalele „Cupei 
speranțelor" (toate probele).

BASCHET. Sala Construc
torul, de la ora 8,30 : I.C.F. 
2 — Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești (f. B) ; Arhitectura- 
Școlarul (f- B) ; Academia 
Militară — Universitatea 
București (m. B) ; Construc
torul—Crișul Oradea (f. A): 
Construcții—Progresul Bucu
rești (m. B) ; sala Floreasca, 
de la ora 8,30 : I.C.H.F. — 
A.S.A. Bacău (m. B) ; Ra
pid — Universitatea Cluj 
(f. A) ; Rapid — Universi
tatea Cluj (m. A); l.C-F.— 
Mureșul (f. A).

CICLISM. Traseul de la 
complexul sportiv Metalul 
din șos. Pantelimon, de la 
ora 10 : finala campionatului 
Capitalei la eiclocros.

FOTBAL. Stadionul .,23 
August", ora 12,45 : Rapid 
București—Steagul roșu Bra
șov ; ora 14.30 : Progresul 
București—Farul Constanța 
(divizia A) s stadionul Poli
tehnica, ora 10,30 : Politeh
nica—Chimia Suceava (di
vizia B); stadionul Metalul 
(Pantelimon), ora 10,30 : Me
talul București—Ceahlăul P. 
Neamț (divizia B) ; terenul 
Timpuri Noi, ora 10,30 : 
Flacăra roșib—Ș; N. OlteiWță 
(divizia C) ; stadionul Giu
lești. ora 10,30 : Rapid F-C.— 
I.M.U. Medgidia (divizia C),

RUGBL Terenul „Parcul 
Copilului", ora 10 : Universi
tatea Timișoara—Cimentul 
Medgidia (în cadrul turneu
lui de baraj pentru promo
varea în cat. A).

ȘAH. Sala Institutului de 
petrol, gaze și geologie, de 
la ora 16,30 : finala campio
natului republican masculin.

HOCHEI. Patinoarul „33 
August", ora 18 : România— 
Elveția.

Ora 14,00 — pe programul 
I — „Sport și muzică" — 
prezintă Ion Ghițuleseu. în 
cuprinsul emisiunii : rezul
tate sportive la zi, actuali
tăți, comentarii. Avancronica 
etapei : Ioan Chirilă. Trans
misiuni directe de la meciu
rile .«tapei a 12-a a diviziei 
naționale A de fotbal : Bucu
rești — ora 14,10 — Rapid— 
Steagul roșu (crainic repor
ter : Ion Mureșeanul : 14,30 
Progresul—Farul (Radu Ur- 
zieeanu) ; Cluj — Universi
tatea—Steaua (V. T. Popa) ; 
Ploiești — Petrolul—F. 0. 
Argeș (D. Voicilă) ; Tg. Mu
reș — A.S.A.—Dinamo Bucu
rești (N- Soare) ; Bacău — 
Dinamo—Jiul (M. lacoban) ; 
Arad — U.T. A.—Universita
tea Craiova (P. Petrișor). 
Pronodedicații muzicale — 
ora 16,15 — prezintă : Petre 
Bărbulescu; ora 16,50 —
recapitularea rezultatelor, 
constatări.

Ora 20,00 pe programul
I — rezultatele sportive ale 
zilei.

Ora 21,00 — pe programul
II — sport în țară și peste 
hotare.

Ora 22,00 — pe programul 
I — o emisiune sportivă 
prezentată de Gh. Minoiu 
și G. Bădescu ; cronica eta
pei Ia fotbal : Gh. Ghițules- 
cu-

Ora 12,30 — transmisiune 
de la stadionul „23 August" 
— Rapid—Steagul roșu Bra
șov (fotbal div. A), comen
tator — D. Tănăsescu.

Ora 14,15 — reportaje fil
mate de la meciurile de fot
bal Liverpool — Tottenham 
(camp. Angliei), Racing Bue
nos Aires — Celtic Glasgow 
(finala „Cupei interconti
nentale", întilnirile de Ia 
Buenos Aires și Montevideo) 
și Austria—Grecia (Camp, 
european) — comentator 
Cristian Țopescu.

Ora 14,30 — transmisiune 
de la Sofia : meciul de fotbal 
Bulgaria—Suedia (Camp, eu
ropean) — comentator — 
Aristide Buhoiu.

Ora 16,15 — rezultatele 
complete ale etapei a 12-a a 
div. naționale A de fotbal 
și rezultatele din diy> g; 
alte Știri sportive.

Ora .23,oo —. „Telespott" - 
cronica etapei de fotbal A 
și B, reportaj filmat de la 
meciul Progresul — Varul, 
clasamente etc. — prezintă 
D. Tănăsescu ; agenda com
petițiilor interne — reporta
je filmate de Ia baschet 
(Steaua—Panathinaikos), ho
chei pe gheață (România— 
Elveția) ș. a. — prezintă 
Cristian Țopescu ; sportul 
peste hotare : reportaje fil
mate de la „Săptămînă pre- 
olimpică" de la Ciudad de 
Mexico, Raliul automobilis
tic Londra — Brighton, me
ciul de rugbi Anglia — Noua 
Zeelandă ș. a., știri.

MW»

Voinescu debutează la A.S.A.

în centrul Bacăului, la Pro
nosport, în preziua unui joc 
pe care Dinamo Bacău și-l 
dispută acasă, nu se aude de
cît : „Mîine cișligăm sigur I 
Dembrovski înscrie un gol, Ene 
II altul, ne ajunge !“ Au trecut 
11 etape și pronosticurile de 
acest gen s-au adeverit.

Avionul cu care trebuia să 
plec ieri dimineața spre Ba
cău și-a contramandat pleca
rea. Ghinionul meu! Nu mai 
puteam auzi comentariile pu
blicului... Am început să bles
tem ceața, gîndindu-mă că voi 
întîrzia cu avancronica.

Ce să fac... Fug la redacție ’.
— Tu, aici ?
— Da... Știți, ceața, avio

nul... Dar nu vă impacientați, 
vă dau la timp avancronica.
.— Interurban, vă rog, Ba

căul, clubul Dinamo 1
— Alo! Aici, clubul Dina

mo 1 La telefon antrenorul de 
la juniori, Ghica I

— Bună ziua, nea Ghica I 
Cojoearu la telefon 1 Știți...

V-am fost junior în tabără 
prin '54.

— Aaa, da 1 Ești corespon
dent acum ? Frumoasă me
serie !

— Lăsați, mai vorbim noi 
de chestiunea asta diseară...

Nlcușor, Rădulescu sînt la 
club ?

— Sînt plecați. Știu pentru 
ce ai nevoie, de ei 1 Scrie ț

formația de duminica trecută, 
dorință de victorie (e ultimul 
meci acasă în tur), timp înnou
rat, dar bun. iNedelcu e lîngă 
mine și mă roagă să-ți spun : 
„Cum îi plăcea lui...“.

— Mulțumesc, mulțumesc, 
rugați centrala să-mi dea hs- 
telul „Bistrița".

— Coidum la telefon!
— Te salut, Fane! Aju- 

tă-mă... Știi... (Și iar chestiu
nea cu avionul).

— Bine, bine. Scrie, că trec 
minutele : Jucăm cu formația : 
Zamfir — Talpai, Stocker, 
Georgevicl, Mihai — Libardi, 
Sandu — Achim, Covaci, Pe- 
ronescu, Naidin. Nu iau mă
suri de apărare în plus. Atacă 
ei, atacăm și noi. Nu i-am 
văzut niciodată jucînd și e 
mai bine să nu ne ieșim din 
jocul nostru.

— Cînd ați ajuns la Bacău ?
— Acum cîteva ore...
— Iartă-mă! Mai vorbim 

diseară.

DRAGOȘ COJOCARU

M-am felicitat pentru preve
derea de a-mi lua fularul și 
mănușile. Tg. Mureșul ne-a 
întimpinat cu frig și umezeală. 
Dar, temperatura fotbalistică 
este destul de ridicată și, de
sigur, nu-i nici o noutate scriind 
aici că meciul A.S.A. Tg. Mu- 
reș-Dinamo București este aș
teptat cu multe emoții de ju
cătorii ambelor echipe, de an
trenorii lor, de suporteri. Deci, 
din acest punct de vedere e 
„căldură mare" la Tg. Mureș-

Gazdele vor totul de la a- 
ceastă partidă: „2 puncte" — 
cum spunea glumind Ion Voi
nescu, secundul antrenorului 
Tiberiu Bone. Prezența lui Ion 
Voinescu alături de Tiberiu Bo
ne este una dintre noutățile 
vieții fotbalistice din oraș. în- 
tr-un anumit fel, avem de-a face 
cu o reintegrare: exact cu 20 
de ani în urmă (1947), Voinescu 
debuta în divizia A. tot aici la 
Tg Mureș, sub bagheta Iui Iu- 
liu Baratki. Aici, am debutat 
ca fotbalist, aici debutez ca an
trenor de seniori" — mi-a spus 
el.

Altă noutate de la A.S.A. : 
Staicu, fostul jucător al Pro
gresului, a căpătat drept de joc 
pentru A.S.A. Tg. Mureș. Iată, 
de altfel, formația comunicată : 
Solyom-Tîmpănaru, Staicu, Toth, 
Czako-Dumitriu III, Siko-Pluga- 
ru, Lungu, Raksi, Dragomir. 
Pavlovici 1 — rezervă.

Oaspeții ? Vineri noaptea au 
dormit la Sighișoara, sîmbătă, 
aproape de prînz, au sosit la 
Tg. Mureș. Antrenorul Traian 
Ionescu mi-a declarat că nu 
va efectua decît o singură mo
dificare în echipa care a ob
ținut victoria împotriva Rapi
dului, Datcu în locul lui Nicu- 
Iescu. „Este un meci greu la 
Tg. Mureș, dar cred că echipa 
și-a recăpătat forța care s-o 
facă capabilă să-și impună punc
tul de vedere".

VALENTIN PAUNESCU

° UNDA MM] 

DE ÎNGRIJORARE E »l
Confruntarea dintre Lotul național și 

Selecționata provinciei s-a dovedit deo
sebit de utilă. Ea a prilejuit o vedere de 
ansamblu atît asupra rugbiului nostru în 
general, cît și — mai ales — aprecieri 
asupra actualului nivel de pregătire a se- 
lecționabililor-

La fluierul arbitrului Fi. Tudorache, pe 
stadionul Republicii s-au aliniat urmă
toarele formații : LOTUL NAȚIONAL — 
Penciu ’ (Marinescu); Dragomir (Nica), 
Wussek, Dragomirescu, Irimescu, Oble- 
rnenco, Florescu ; Băltărețu, Demian, Răș- 
cav.u; Veluda, Țuțuianu (Șerban); Mi- 
halașcu. Onuțu (Gh. Mircea), Dinu; SE
LECȚIONATA PROVINCIEI — Crișan 
(Penciu); Florea, Bucșe, Sabău, Tomescu; 
Cristea, Rujoiu (Roibașu); Pop (Beianu), 
Chifan, Spiratos; Ionescu, Dăscălescu; 
Pândele (Bogos), Zamfir, Rosenberg (Doi- 
ciu). Meciul s-a desfășurat în general sub 
semnul superiorității Lotului, concreti
zată, de altfel, în scorul de 11—3 (0—0). 
Punctele au fost înscrise doar de 2 jucă
tori : Irimescu pentru Lot și... Penciu 
pentru Selecționată.

Sportivii care ne vor reprezenta la 
Nantes, peste mai puțin de o lună, au 
rămas datori. Din jocul lor n-au lipsit 
uneori fazele de calitate supei-ioară și 
entuziasmul cu care i-a răsplătit tribuna 
în asemenea ocazii ar fi trebuit să-i sti
muleze. Din păcate însă, celor din Lot 
le-a lipsit pofta de joc. Să nu fi înțeles

ei oare cît de importantă este pe: 
sportul nostru cu balonul oval o ase 
nea verificare ? Camaraderia autentică 
care au fost ajutați de Selecționată 
cordăm notă maximă sportivității de

Dispută la margine, tranșată de Tuțui 
in favoarea Lotului (in alb — echipa 

țională)
Foto : Paul RomoșaLuni, 13 noiembrie 1967, ultima zi la tragerea autoturismelor LOTO

După tragerea RECOLTEI LOTO din 7 octom
brie, care s-a încheiat cu uri frumos succes 
oglindit prin: 10 premii a cite 75 000 lei (cîte un 
autoturism la alegere și diferența în numerar), 
13 autoturisme, 53 premii a cîte 16 588 lei și 
alte aproape 10 000 de premii în bani, prilejul 
de a cîștiga autoturisme la LOTO vă este oferit 
de tragerea din 14 noiembrie care atribuie în 
număr NELIMITAT autoturisme „RENAULT 16", 
„SKODA 1000 M.B.", „FIAT 850" și „TRABANT 
601" pentru variantele cu 3 numere ciștigătoare 
din primele 3 extrase.

Tot NELIMITAT se atribuie și premii de 75 000 
lei (un autoturism la alegere dintre cele 4 tipuri 
arătate mai sus și diferența în numerar), premii 
de valoare variabilă și fixă în bani.

Pentru atribuirea tuturor premiilor vor fi efec
tuate 21 de extrageri, în total 85 numere.

Pentru a putea participa la toate cele 21 ex
trageri trebuie să vă procurați bilete seria J 
de 60 Iei.

Astăzi $i mîine sînt ultimele zile în care vă

mai puteți cumpăra biletele pentru tragerea au
toturismelor LOTO din 14 noiembrie 1967.

Nu lăsati pentru ultima zi ceea ce puteti face 
astăzi.

Cumpărati-vă biletele din vreme.

TRAGEREA AUTOTURISMELOR

teren), apropierea de severul examen 
Franța, răspunderea pentru onoarea < 
purta tricoul naționalei, atîtea și ai 
lucruri de care nu credeam Că mâi e . 
voie să amintim, nu le-au spus mmi

Ni se pare imperios necesară schimbi 
rea atmosferei, a mentalității ivzorîte rl 
comoditate și din dorința de a fi în prir 
cipal component! ai lotului și în secur. 
dar jucători permanent activi. Fără ala 
mă inutilă sau exagerată, un spor / 
participare mai activă și conștientă 
jucătorilor din lot la procesul de pr 
tire este indispensabil. Nici una din 
fecțiunile de ordin fizic, tehnic șl 
nu ni se pare iremediabilă în timp

Avem încredere în capacitatea 6 
norilor care-i pregătesc pe selecți 
Dar avem și datoria de a aminti că 
cipalele calități cu care am obținu' 
tate de răsunet împotriva „ 
Franței au fost cele morale !

G. RUSSU-Ș’



Ânghefâ internațională în lumea fotbalului

CE FACEȚI PENTRU JUNIORI ?
In toate țările lumii, dar cu deosebire acolo unde fot

balul se numără printre ramurile sportive de elită, 
?. problemele de selecție, instruire și educare a celor mai 
tineri fotbaliști sînt deopotrivă de actuale. Pretutindeni se fac 

experiențe, încercări, se studiază forme de organizare, me
tode șl procedee de pregătire, care să asigure creșterea unei 

> noi generații de fotbaliști capabili să asigure „schimbul de 
I miine" al vedetelor de azi.
I Cu convingerea că realizările altor țări pot fi utile, pot 
•sugera o cale de plecare spre escaladarea . „piscului fotba- 
»lului“ In țara noastră, am solicitat pe corespondenții și co

laboratorii din străinătate ai ziarului SPORTUL să ne împăr
tășească experiența din țara proprie tn această atit de im-' 
portantă activitate, care este formarea tinerilor fotbaliști.

Pentru astăzi, publicăm relatările primite din Anglia și 
Iugoslavia.

ANGLIA
O activitate riguros 
organizata După citeva meciuri în deplasare, juniorii români vor evolua în curînd în compania 

celor maghiari, pe care, nu de mult i-au înfruntat și la Budapesta, (fază din acel joc).
Foto : P. Romoșan

VICTORIE COMODĂ LA HOCHEI

România—Elvețla7-1(3-0,1-0,3-1)
Astăzi cele două echipe se intilnesc din nou

Mărturisim cu toată sinceritatea că 
și noi, ca șl cel peste 3000 de specta
tori prezenți Ieri seară în tribunele 
udate de ploaie ale patinoarului 23 Au
gust, am așteptat cu multă curiozitate 
prima evoluție (în familie!) din acest 
an a hocheiștilor români. Schimbările 
survenite în alcătuirea selecționatei, 
rezultatele promițătoare obținute peste 
hotare, echilibrarea valorică a liniilor 
de atac și a perechilor de fundași — 
constituiau suficiente motive care să 
ne stîrnească interesul. Și la sfîrșitul 
celor 60 de minute de joc efectiv, cînd 
tabela de marcaj indica o netă victorie 
a echipei României — scor final 7— 1 
(3—0, 1—0, 3—1) — pe lingă satisfacția 
acestui rezultat, am putut nota —> de 
ce să nu spunem — cu plăcere, o serie 
de elemente noi, pozitive în evoluția 
reprezentanților noștri.

Să începem cu cel mai important lu
cru : echipa nu mai joacă crispat, na 
mai este obligată să depună o mare 
cantitate de efort pentru concretizare» 
unei superiorități. Luciditatea și calmul, 
determinate în mod evident de acumu
lările tehnice și tactice realizate de-a 
lungul pregătirilor din această toamnă 
și-au pus amprenta pe întreaga compo> • 
tare a jucătorilor români, care — si
guri pe ei — au acționat aproape per-

tre. Concludent în această privință este 
și faptul ci două din cele șapte puncte 
înscrise în „activul" selecționatei ro
mâne sînt opera fundașului elvețian 
Lehmann, aproape cel mai eficient rea
lizator pentru noi.

Poate că astăzi (ora 18), dacă și 
vremea o va permite, jocul să fie mal 
dinamic, mai combinatlv — pentru că 
la aceste capitole ambele formații au 
rămas în parte datoare publicului. în 
special, oaspeții care s-au remarcat doar 
prin forța și precizia șuturilor la poartă 
și, în unele momente, prin dîrzenia eu 
care s-au apărat

Golurile au fost înscrise în ordine de: 
Ionescu (min. 15), I. Szabo (min. 20), 
Gheorghiu (min. 20), Varga (min. 27), 
Varga (de fapt autogol Lehmann — 
min. 46), Biro (min. 49), Tiirler (min. 50), 
Gheorghiu (autogol Lehmann 
min. 60).

Arbitrii cehoslovaci IAN PASOUT șl 
RUDOLF BATA au condus corect for
mațiile :

ROMÂNIA: Dumitraș — Varga. Fă
găraș ; Sgîncă III, Czaka ; Ionescu, 
Bașa — G. Szabo, Calamar, I. Szabo ; 
Pană, Biro, Gheorghiu (Ștefan) — Ște- 
fanov, Boldescu, Florescu.

Citeva cifre privitoare la nu
mărul spectatorilor prezenți la 
meciuri, precum și la cel al 
cluburilor sau echipelor de 
fotbal sînt în măsură să orien
teze de la bun început pe cel 
ce dorește să cunoască modul 
de organizare a activității fot
balistice în Anglia, pot să ex
plice mai bine de ce în a- 
ceastă activitate insularii au 
obținut unele succese incontes
tabile: în fiecare an meciurile

obligate să aibă terenuri de 
sport, iar autoritățile locale 
sînt încurajate să creeze, în 
special pentru copii, baze ma
teriale, pentru a-i atrage pe a- 
ceștia spre sport, în special 
spre fotbal. Aceasta permite 
ca, începînd de la virsta de 9 
ani, deci din clasa a treia pri
mară, să se constituie echipe 
de fotbal pe clase care, pe 
parcursul unui an școlar, iși 
dispută un campionat inter-

Acest tînăr echipier al lui Chelsea are toate șansele să urce 
repede treptele măiestriei fotbalistice. Vechiul club englez a 
promovat o serie întreagă de juniori, care au ajuns vedete ale 
fotbalului insular, cum este Jimmy Greaves, unul din compo- 
tenții formației care a ciștigat anul trecut Cupa,,Jules Rimei".

aceeași localitate, noile echipe 
continuă să fie antrenate de 
vechii specialiști, existînd deci, 
o continuitate în concepția de 
educare fotbalistică a copiilor

Pe treapta imediat .superioa
ră se află competițiile pentru 
echipele de elevi între 13 și 
15 ani, după sistemul compe- 
tițional amintit.

Trebuie menționat faptul, 
important după opinia noastră, 
că in aproape fiecare locali
tate în care există o echipă 
școlară de fotbal — pentru a 
nu mai discuta de echipele di
vizionare — există și o asocia
ție a suporterilor echipei res
pective, formată în cea mai 
mare parte din părinți care au 
fosi, la rîndul lor fotbaliști a- 
matori și care ajută echipele 
școlare sub toate aspectele,

In faza superioară a activi
tății fotbalistice școlare, înce
pînd chiar de la virsta de 13 
ani, intervin și cluburile. La re
comandarea antrenorilor, aces
tea selecționează în fiecare an 
un număr (nelimitat) de jucă
tori, pe care-i pregătesc în mod 
organizat. La început antrena
mentele au loc de două ori pe 
săptămînă, imediat după ter
minarea antrenamentului pri
mei garnituri a clubului, con
stituind un prețios stimulent 
pentru tineri, căci le dă po
sibilitate să urmărească la lu
cru pe jucătorii de prima mină.

Clubul întreține mai multe 
echipe, alcătuite din jucători 
pe categorii de vîrstă: 13—15 
ani, 15-17; 17—19; 19—21. Pe 
lingă aceste echipe de bază, 
clubul formează din toți jucă
torii disponibili, indiferent de 
vîrstă, una sau mai multe e- 
chipe de rezervă (în funcție de 
numărul jucătorilor).

Pe lingă campionatul divizio
nar — profesionist și amator 
— se dispută în paralel și un 
campionat al . rezervelor, care 
cuprinde toate categoriile de 
echipe existente pe lingă ma
rile cluburi. Mai trebuie adău
gat faptul că,în afara antreno
rilor, toți jucătorii primei gar
nituri a unui club de fotbal 
au obligația (fără a primi vreo 
remunerație specială) să se o- 
cupe personal de cîte un grup 
de tineri jucători, la alegere. 
Se dă astfel posibilitatea de a 
crește jucători tineri pe postul 
pe care jucătorul însuși îl o- 
cupă în echipă, ceea ce duce 
la stabilirea din timp a prefe
rințelor celor tineri pentru un 
anume post, eliminîndu-se ast
fel, în mare măsură, o fluctua
ție ulterioară, în fond nedori- 
tă, pe posturi.

Activitatea echipelor în ca
drul clubului nu se rezumă 
însă numai la competițiile ofi
ciale mai înainte amintite. In 
mod obișnuit, de două ori pe 
săptămînă au loc trialuri atît

între echipele aceluiași club, 
cît și între echipe de aceeași 
categorie, de la cluburi diferi
te. La trialuri asistă aproape 
întotdeauna delegați ai federa
ției, în calitate de observatori. 
Selecționările in echipele na
ționale de juniori se fac, in 
general, pe baza unor meciuri 
de verificare intre selecționate, 
atit la nivel de club (divizio
nar), cit și la nivel de comitat.

întreaga acfivitate fotbalis
tică, de la cea mai fragedă 
vîrstă și pînă la eventuala tre
cere a sportivului la profesio
nism, se desfășoară paralel cu 
preocupările școlare sau cu o- 
bligațiile decurgînd dintr-o ac
tivitate profesională perma
nentă.

Federația engleză de fotbal 
organizează în fiecare an „Cupa 
amatorilor”, la care participă 
echipe de toate categoriile ale 
tuturor cluburilor. Interesul 
față de această competiție este 
la fel de mare ca și cel pe care 
il stîrnește rivala ei profesio
nistă, „Cupa Angliei".

Se înțelege, deci, că imensul 
aflux de spectatori pe stadioa
nele Angliei este rezultatul 
faptului că aproape fiecare din 
cei prezenți în tribune a fost 
el însuși sau este încă jucător 
de fotbal, că față de acest sport 
există, în toate verigile activi
tății, un interes major.

HERB AUDREY

A început sezonul...

IUGOSLAVIA
Cum sâut pregătite „vedetele^ de mâine...

Anii din urmă n-au adus 
satisfacții deosebite fotba
lului iugoslav, pe plan in
ternațional. Se vorbește cu
rent, la noi, despre „ghi
nionul" fotbaliștilor... tn 
realitate, este eu totul alt
ceva.

le fotbal din Anglia și Țara 
Sălilor sînt urmărite de peste 
30 de milioane de spectatori ; 
meori, aproximativ 1,5 milioa- 
le spectatori sînt prezenți în 
iCeeași zi la partidele din ca- 
irul „Cupei Angliei"; la finala 
.Cupei amatorilor" asistă în 
mod regulat 100 000 de iubi- 
ori ai fotbalului, adică același 

' număr de spectatori ca și Ia 
finala Campionatului mondial 
din 1966; cu toate că Londra 
are o populație mai mare de- 
cît întreaga Scoție, numărul 
de spectatori la un meci de 
divizie ajunge pe stadionul 
.Glasgow la 140 000; numai în 
Anglia numărul cluburilor (pro
fesioniste și amatoare) afiliate 
la Federația de fotbal este de 
180, iar Scoția, Țara Galilor și 
Irlanda de Nord au propriile 
■ior federații; de asemenea, un 
număr de pește 25 000 de clu
buri de amatori își desfășoară 
activitatea în Anglia pe plan 
regional, fiind afiliate unor a- 
sociații fotbalistice locale.

Am dat aceste cifre pentru 
a demonstra larga bază de 
masă a fotbalului în insulele 
britanice. Și, totuși, ele nu cu- 
orind zecile de mii de echipe 
le copii, pitici și juniori exis
tente în cadrul școlilor. Din 
dispoziția guvernului, în An
glia absolut toate școlile sînt

clase, dotat cu premii. Cei mai 
talentați copii sînt selecționați 
in echipa reprezentativă a șco
lii, echipă care cuprinde jucă
tori pînă la virsta de 11 ani. 
Aceste selecționate de copii își 
dispută și ele un campionat 
inter-școlar, în cadrul locali
tății respective. Echipa cîștigă
toare obține dreptul de a par
ticipa la campionatul școlar al 
comitatului (comitatul este u- 
nitatea teritorială engleză co
respunzătoare uiiui raion — 
n.n.). La acest nivel. nu se dis
pută un campionat național .

Toate echipele de copii sînt 
pregătite, de regulă, de antre
norul unui club de divizie (pro
fesionist sau amator) din ace
eași localitate sau dintr-una 
apropiată. Este vorba de o ac
tivitate voluntară, pe care an
trenorul o face cu plăcere. 
Școala îi rambursează doar e- 
ventualele cheltuieli de depla
sare.

O dată cu intrarea copiilor 
în liceu se constituie din nou 
atît echipe pe clase cît și se
lecționate, pentru copiii între 
11 și 13 ani. Sistemul de des
fășurare a jocurilor este același 
ca în școlile primare între
ceri inter-clase, inter-școli, o- 
rășenești, pe comitat). Cum li
ceele, școlile tehnice sau pro
fesionale se află de obicei în

Fără a intra într-o analiză 
plicticoasă, trebuie să spunem 
că în Iugoslavia nu ducem 
lipsă de „vedete", în schimb 
lipsesc cadrele de rezervă, ju
cători care trebuie să com
pleteze o echipă, să alcătuias
că acel mecanism 'unitar și 
echilibrat capabil să furnizeze 
nu numai un fotbal spectacu
los, ci și eficace.

De lucrul acesta sînt conști- 
enți toți cei care veghează 
asupra destinelor fotbalului 
nostru. Și, în primul rînd,"se
lecționerii echipei naționale. 
Problema formării „schimbu
lui de mîine" interesează în 
mod deosebit pe antrenorul fe
deral Rajko Mitici, fost inter
național și jucător al echipei 
Steaua roșie Belgrad, consi
derat ca unul dintre cei mai 
buni fotbaliști iugoslavi din 
toate timpurile.

De la început trebuie însă 
precizat că la noi nu există 
un centru special pentru pre
gătirea tinerilor fotbaliști. Ac
tivitatea aceasta este lăsată pe 
seama cluburilor. într-adevăr, 
fiecare elub, din prima sau a 
doua divizie, posedă o școală 
specială pentru copii, din rîn
dul cărora se recrutează apoi 
echipele de juniori. Fiecare 
club divizionar din Iugoslavia 
are următoarele secții : echipa 
de copii I, echipa de copii II

(pe categorii de vîrstă), echipa 
de juniori, echipa a doua (re
zerve), echipa întîia. Toate a- 
cește secții sînt coordonate de 
un singur director tehnic și 
fiecare în parte dirijate de an
trenori specializați. Una din 
sarcinile principale ale aces
tora este să recruteze pe tine
rii cei mâi talentați, promo- 
vîndu-i treptat de la o forma
ție la alta. Cele mai bune re-

malul mării Adriatice. Aici se 
adună elita fotbalului nostru 
de perspectivă, cei mai buni 
juniori din întreaga Iugosla
vie. În tabără, antrenamen
tele sînt conduse de cei mai 
reputați specialiști din țară. 
Este, de fapt, o muncă de pre- 
selecție în vederea alcătuirii 
viitoarelor echipe naționale de 
juniori și tineret (sub 23 ani).

Dintre antrenorii care s-au

Doi dintre cei mai buni juniori fotbaliști ai clubului Partizan 
Belgrad: Momcilo Vukotici (1) și Milorad Tosici (2)

în cadrul unui concurs atle
tic desfășurat la Varșovia, cu
noscutul sprinter polonez Dud- 
„iak a realizat 10,3 în proba 
■ie 100 m plat^

La Roma, atletul italian 
Ârese a obținut un rezultat 
aloros în proba de 800 m 

Mat, pe care a cîștigat-o cu 
impui de 1:48^6,

Direcția clubului belgian de 
itbal Standard Liege a anun- 
at că a căzut de acord ca 

meciul amical dintre echipa 
Standard Liege și Dinamo Kiev 
să se desfășoare la 12 decem
brie.

★
Numeroși spectatori au ur

mărit, la Roma, întîlnirea in
ternațională masculină de gim 

astică dintre echipele Italiei 
R. F. a Germaniei. Victo- 

a revenit cu scorul de 
1,55—538 puncte echipei ita- 
ne. La individual compus, 
nul loc a fost ocupat de 
iscutul campion italian, 
chelii bu 114,45 puncte, 
icul doi s-a clasat Jascke

(R. F. a Germaniei) cu 110,50 
puncte.

★
La Berlin se desfășoară în 

prezent întrecerile uneia din 
grupele preliminare ale „Cu
pei campionilor europeni" la 
polo pe apă. în primele două 
partide disputate, Dynamo 
Berlin a învins cu scorul de 
11—3 (2—0, 4—1, 3—1, 2—1) 
formația suedeză Tunafors 
Eskilstuns iar > T.S. A. Mos
cova a dispus cu 13—2 (2—0. 
5—0, 2—2, 4—0) de echipa 
finlandeză Uimarvo Helsinki.

★
Cu prilejul unei conferințe 

de presă, sir Stanley Rous, 
președintele F.I.F.A., a lăsat 
să se înțeleagă că formula de 
calificare pentru turneul final 
al campionatului mondial din 
1974, care va avea loc în 
R. F. a Germaniei, ar putea 
fi modificată. Este foarte po
sibil ca meciurile campiona
tului european să servească 
drept criteriu de calificare 
pentru acest turneu. O hotă- 
rîre definitivă se va lua însă 
cu ocazia reuniunii comitetu-

lui executiv al F.I.F.A. din 
1968.

Intr-un meci internațional de 
box desfășurat la Atena, echi
pa Greciei a învins cu ’scorul 
de 7—3 echipa Spaniei.

★
Recent, revista engleză de 

specialitate „Boxing News* a 
alcătuit clasamentul celor mai 
buni boxeri ai tuturor timpu
rilor la citeva categorii. La 
categoria „mijlocie", specia
liștii englezi care au partici
pat la acest referendum au a- 
cordat în unanimitate primul 
loc boxerului negru Ray Su
gar Robinson,

Federația italiană de fotbal, 
și-a depus candidatura la or
ganizarea turneului final al 
campionatului european. în 
cazul că U.E.F.A. va accepta, 
atunci semifinalele competiției 
ar urma să se desfășoare în 
zilele de 4 și 5 iunie. întîlni
rea pentru locurile 3—4 ar 
avea loc la 8 iunie, iar finala 
la 9 iunie. Meciurile se vor 
desfășura pe stadionul Olim
pic din Roma. Se proiectează 
ca una din semifinale să fie 
programată la Milano.

zultate în direcția selecției 
fotbaliștilor tineri par să le fi 
obținut, în ultima vreme, clu
burile din Zagreb, precum și 
formația din divizia secundă 
Pristina

Dar să nu ereăm impresia 
falsă că în Iugoslavia lipsește 
cu desăvîrșire munca centrali
zată de selecție în fotbal. În 
fapt, există și acțiuni inițiate 
direct de federație, cum sînt 
taberele de , juniori bi-anuale, 
programate tradițional în va
canțele școlarilor. Iarna, ele 
au loc în ianuarie, iar vara 
în cursul lunilor iulie și au
gust. Taberele fotbaliștilor ju
niori au și un loc de reuniune 
devenit tradițional, anume mi
cul orășel Makarska, de pe

remarcat în această muncă de 
pregătire și selecție a cadrelor 
tinere de fotbaliști, un loc deo
sebit îl ocupă Milan Miljanici, 
fost jucător la Steaua roșie 
Belgrad. El a condus de câ
teva ori taberele de la Makar
ska și tot lui i-a revenit sar
cina de a forma naționala de 
juniori a țării, în vederea par
ticipării la ultimele ediții ale 
tradiționalului Turneu UlE.'FA.

Evident, sîntern încă la în
ceput de drum și este prema
tur să vorbim acum despre 
rezultate. Dar ele trebuie să 
apară, fără îndoială.

VLASTIMIR IGNATOV1CI 
corespondentul nostru la 

Belgrad
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SCOR STRÎNS ÎN MECIUL DINTRE 
ECHIPELE FEMININE DE GIMNAS
TICĂ ALE FRANȚEI ȘI ROMĂNIEI

După prima zi a întîlnirii interna
ționale de gimnastică dintre selec
ționatele feminine ale Franței și 
României sportivele franceze conduc 
cu 184,10—183,75 puncte.

PERFORMANȚE VALOROASE 
IN CAMPIONATELE DE HALTERE 

ALE R. D. GERMANE
Performanțe valoroase au fost în

registrate în cadrul campionatelor 
de haltere ale R. D. Germane, des
fășurate timp de cîteva zile la Wit
tenberg. La categoria grea, Rieger a 
totalizat la cele trei stiluri 520 kg 
(175, 150, 195 kg). Această perfor
mantă constituie un nou record al 
R. D. Germane. Rieger, care este în

manent ca o echipă bine sudată. Aceri 
lucru s-a văzut chiar din primele mi
nute ale partidei, în ciuda faptului ră 
atît pe „tricolori", cît și pe oaspeți îi 
incomoda vădit calitatea necorespunză
toare a gheții, deteriorată de ploaia 
care a căzut pînă aproape de termina
rea primei reprize. în afară de aceasta 
ne-am mai notat, tot ca un element 
pozitiv, buna evoluție a jucătorilor ti
neri, perfecta lor încadrare în stilul 
genera! — și el nou, după cum am 
mai spus — al formației noastre.

Din păcate, echipa României a ma
nifestat în acest joc și unele slăbiciuni 
mai vechi. De pildă, apărarea a do
vedit, în numeroase situații, că este 
încă nesigură, aportul atacanților în re
zolvarea situațiilor din fața porții 
Dumitraș fiind încă nesatisfăcător, 
mai adăuga, mai ales gîndindu-ne 
apropiatele partide cu adversari 
puternici (selecționata R. D, Germane, 
turneul din Canada) că nici în fina
lizare acțiunile ofensive nu s-au dove
dit o deplină rezolvare a vechilor ca
rențe. Șuturile din mișcare, rapide sau 
cele liftate nu caracterizează încă toate 
cele trei linii de atac ale echipei neas-

lui 
Am 

la 
mai

ELVEȚIA : Rigolet — Hugueniri,
Scualdo ; Lehmann, Aeschilmann ; Kra- 
dofer, Lott — Piller, Chapot, Giroud ; 
U. Luthi, P. Liithi, H. Liithi; Henrv, 
Tiirler, Celio (Flury).

CALIN ANTONESCU

NOUL LIDER

campionatul

In campionatul de șah
După o zi de odihnă.

masculin de șah a continuat cu runda
a 7-a. S-au înregistrat următoarele re
zultate : Gheorghiu — Soos l—o, 1 ro- 
ianescu — Neamțu 0—1, Vaisman- — Za
ra 1—0. Ungureanu — Fischer 1—0: s-au 
încheiat remiză partidele ; Nacht — Ra
dovici, Ghițescu — Reicher, Georgescu 
— Ciocîltea, Drimer — Segal, Pavlov — 
Partos, partida Buză — Demian s-a 
întrerupt.

Conduce 
Gheorghiu 
Troianescu

Buză cu 4Vi (1) p, urmat de 
șl Ungureanu cu 41/a p, Soos, 
șl Georgescu cu 4 p.

lise Schmidt (senioare) și Voichița
(junioare) campioane ale României ia

Babuțiu
popice

Un nou născut a apărut în activitatea 
competițională : campionatul republican 
rezervat junioarelor, a cărui finală pe țară 
a avut loc ieri după amiază pe pistele 4—5 
ale arenei Voința din Capitală. Astfel. 13 
tinere sportive, care au mers din victo
rie în victorie, și-au disputat întâietatea 
la proba clasică de 100 bile mixte. Voichi
ța Babuțiu și Ana Marcu evoluînd de mal 
multe ori pe această arenă, s-au acomodat 
rapid cu particularitățile pistelor, depășin- 
du-și toate adversarele. Duelul dintre ele 
a fost cîștigat de Voichița Babuțiu, dato
rită unui plus de siguranță în lovituri. Și 
încă ceva : ea a dat muitor senioare 
lecție de concentrare în 
le, îndeosebi la ultimul 
pentru cucerirea titlului) 
greșeală.

CLASAMENTUL : 
(U. T. Arad) 413 p.d., 
ria Buc.) 406 p.d., ", 
limpla Oradea) 402 p.d.

Tot sîmbătă. pe pistele 2—3, 
șurat returul turneului senioarelor, în ca
drul căruia s-au calificat 12 jucătoare, 
cesten au intrat în concurs în ordinea in
versă a clasamentului, asaltînd poziția li
derei preliminariilor, Use Schmidt (Hidro-

.. . ___ o
momentele dlfici- 
„izolat“ (hotărîtor 
unde a tras fără

mecaniea Brașov), marcată 
fel, preiau conducerea — _ _ .... 
noscutele sportive Margareta Szemanl cu 
8O7 p.d. (398+409). Ileana Gyarfas 835 P d. 
(417+418) și Elena Trandafir 846 p.d. 
(421+425). Ultimele două pretendente la 
șefia clasamentului final, Use Schmidt Șl 
maestra emerită a sportului Tinea Bala- 
ban. trebuiau să realizeze 405 și, respectiv, 
411 p.d. pentru a o depăși pe El. Trandafir, 
în tribune încep calculele pe manșe și 
5o de bile (196—199) nici uneia nu-1 
dea victoria. Scbimbînd pista. lise 
midt are o puternică revenire, în 
ce adversara ei „sparge” exasperant.

3.

Voichița Babuțiu 
Ana Marcu (Glo- 

Veronica Oniță» (O- 

s-a desfă-

1.
2.

A-

cu 442 p.d. Ast- 
pe rînd — cu-

după 
surî- 
Sch-- 
timp 

_ __________ ____ ______  Rea-
lizînd 416 p.d., jucătoarea brașoveană clș- 
tigă titlul de campioană a țării în primul 
an de seniorat. Așa dar, tineretul a fost la 
înălțime.

CLASAMENTUL : 1. Tise Schmidt 858 p.d. 
(442+416), 2. Elena Trandafir (I,aromat Buc.) 
846 p.d. (421+425), 3. Ileana Gyarfaș (Voin
ța Cluj) 835 ' .............. — " ”
(Rapid Buc.)

Azi, 
rechi.

de la

p.d. (417+418), 4. FI. Lăpușan 
829 p.d. (426+403).
ora 9, încep întrecerile pe pe-

TR. IOANIȚESGU

Polonia - Franța 6-4 la box
box a Franței a întîlnit la VjtryPARIS 11 (Agerpres). — Selecționata de box a Franței a întîlnit la Vjtry 

sur Seine echipa Poloniei. Boxerii polonezi au obținut victoria cu scorul de .6—4. 
O frumoasă impresie au lăsat campionii europeni, polonezii Grudzien (semi- 
ușoară) și Kulej (ușoară). în excelentă dispoziție de luptă, Grudzien a ofșrit o 
adevărată demonstrație în fața francezului Georges Thouin, care a rezistat 
„seriilor" rapide, terminînd întîlnirea în picioare. Kulej a cîștigat prin abandon 
meciul cu Gerard Demarthe. După o repriză anostă, în rundul doi Kule.i a pla
sat un croșeu de stingă la bărbie, expediindu-1 la podea pe francez. Acesta a 
reluat lupta, însă s-a dezechilibrat din nou la o contră și arbitrul, pe bună 
dreptate, a întrerupt meciul. Decizie discutabilă în partida' „muștelor" Czempik 
(Polonia) și Bihin (Franța), în care verdictul a fost acordat polonezului. Celelalte 
rezultate ale reuniunii: cocoș: Cosentino (F) b.p. Radzikowski (P); pană: 
Gumowski (P) b.p. Cazeaux (F) ; semimijlocie: Kackzynski (P) b.ab, Kaser (F); 
mijlocie mică: Menduni (F) b.ab. Skalka (P) ; mijlocie: Slowakiewiez (P) b.p. 
Moreau (F) : semigrea: Malherbe (F) b.ab. Ptak (P); grea : Alain Victor (F) b.p. 
Dendeyrs (P).
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vîrstă de @3 de ani, se înscrie prin' 
tre cei mai buni halterofili din lume 
la această categorie.

în cursul anului 1967, în diferitele 
competiții internaționale de anver
gură au fost corectate 42 de recor
duri mondiale la haltere. Halterofilii 
din U.R.S.S. au stabilit 28 de recor
duri, cei din Japonia 5, cei din Po
lonia și Ungaria cîte 3 etc.

MARIA BUENO SE RETRAGE
Cu prilejul unei conferințe de 

presă, care a avut Ioc la Sao Paulo, 
cunoscuta tenismană braziliană Ma
ria Bueno, de trei ori cîștigătoare a 
tradiționalului turneu de la Wimble
don, a anunțat că se va retrage din 
activitatea competițională. în pre
zent, Maria Bueno, care a lipsit de 
la citeva mari concursuri interna-

ționale fiind accidentată, 
tratament
LARSEN

medical.
ÎȘI MĂREȘTE
maestru danez 
se distanțeze

urmează un

AVANSUL
Larsen con- 
în turneul 
Soussa (Tu- 

Larsen are un 
cel 

Gli-
1-a 
pe 

Ka-

Marele 
tinuă să 
interzonal de șah de la 
nisia). în prezent, 
avans de 2'/2 puncte față de
de-al doilea clasat, iugoslavul 
gorici. în runda a 19-a, Larsen 
învins pe Bouaziz, Korcinoi 
Barczay și Quellar pe Sharap. 
valek a cîștigat Ia Miagmarsuren.
Cu un rezultat de remiză s-au îrr- 
cheiat partidele: Bilek — Gheller, 
Ivkov — Byrne, Matanovici — Res- 
hewsky și Suttles — Hort. Au fost 
întrerupte partidele: Portisch — 
Stein și Matulovici — Gipslis.

în clasament continuă să conducă 
Larsen (Danemarca) cu 13>/2 puncte

din 17 partide, urmat de Gligorici 
(Iugoslavia) și Portisch (Ungaria) cu 
cîte 11 puncte (16) și e partidă în
treruptă, Ivkov (Iugoslavia) 11 punc
te (18).

RAMSEY ESTE MULȚUMIT
După meciul cîștigat cu 7—2 îm

potriva reprezentativei ligii irlande
ze, antrenorul echipei de fotbal a 
Angliei, sir Alfred Ramsey, a decla
rat ziariștilor din Dublin că jocul 
practicat de 11-le său a fost remar
cabil. Antrenorul echipei Angliei a 
fost mai aler - - ■ ■ •
rea centrului 
Acesta a fost 
ani de echipa 
însă transferat anul trecut la echipa 
Sheffield Wednesday, pentru suma 
de 70 000 lire.

încîntat de comporta- 
atacant John Ritchie, 
descoperit acum trei 

Stocke City. El a fost
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