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DE VIITOR!
La ora cînd mulți din

tre dumneavoastră citiți 
aceste rinduri, micii fot
baliști din București și 
Cluj se tntîlnesc pe sta
dionul Republicii tntr-o 
dublă confruntare, pe cît 
de pasionantă, pe atît de 
semnificativă. Răspunzind 
cu promptitudine la în
demnul adresat de ziarul 
„SPORTUL", elevii școli
lor generale și ai liceelor 
din cele două municipii 
reinnoadă astfel firul unei 
admirabile tradiții.

Din capitala țării, ca și 
din orașul de pe Someș, 
puternice focare de cultu
ră pedagogică și de acti
vitate sportivă, s-au ridi
cat generații de jucători 
talentați, nume sonore în 
istoria soccerului româ- 

. nesc. Aceste valori auten- 
I tice au fost remarcate, în 

majoritatea cazurilor, în 
radrul competițiilor inter- 
școlare sau in reuniuni 
amicale, cum este cupla
jul de azi. Aflați la vîrsta 
marilor elanuri, a flăcări
lor pure, a dăruirii totale, 
tinerii candidați la gloria 
gazonului au oferit mai 
totdeauna dispute specta
culoase, adevărate exem
ple de combativitate, de 
fair-play, de dragoste pen
tru culorile echipei — ca
lități pe care, în treacăt 
fie zis, nu le întîlnim prea 
adesea în evoluțiile „con- 
sacraților".

Dacă vom adăuga că se
lecția are în vedere, pe 
lingă aptitudinile fotbalis
tice, criteriul activității șco
lare — succesele la învă
țătură, atitudinea etică a 
componenților celor patru 
formații — vom înțelege 
lesne că semnificația pro
gramului matinal de pe 
stadionul din Dealul Spi
rit depășește evident ca
drul unei simple între
ceri intre copii.

Vom vedea la lucru nu 
numai pe cîțiva dintre cei 
mai buni fotbaliști de bu
zunar din București și 
Cluj, vom urmări nu nu
mai desfășurarea partide
lor, fazele palpitante, 
schimbările neprevăzute de 
pe tabela de 
ci, mai presus 
vom arunca o 
ziua de mîine 
lui românesc, a sportului 
nostru în general.

Sînt convins că imaginea 
întrezărită, în această 
splendidă dimineață de. 
primăvară, ne va întipări 
pe buze și în suflete un 
zîmbet optimist, pe care 
viitorul apropiat trebuie 
să-l confirme.

Dan DEȘLIU

marcaj — 
de orice, 

privire în 
a fotbalu-

Duminică 21 aprilie 1968
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O anticipație de spectaculozitate, de dîrzenie, la partidele de astăzi de pe „Republicii
Foto: A. NEAGU

S. Mocanu Matei 
Popescu 

Rădulescu

„L" BUCUREȘTI
Dragnea

Condurache D. Mocanu 
Ionescu 

Iordache ® Belea Petreanu
„L“ CLUJ

I. Munteanu Naghi Vișan 
Pop M. Munteanu

Elciu Codreanu 
Constantin

★
echipei .,L“ București: EUG. 

ION KLUGE, GH. TIMAR.
formației „L“ Cluj: SILVIU

Nicolae

Karancsi

Antrenorii
IORDACHE,

Antrenorii 
AVRAM, ȘTEFAN NAGHI.

Arbitru de centru: MIRCEA CRUȚESCU.

REȚINEȚI !
Orele exacte Premii, premii... ® în

pauze — demonstrații și
Primul meci de fot

bal pe stadionul Repu
blicii începe la ORA 9. 
El va opune reprezen
tativele școlilor gene
rale din BUCUREȘTI 
și CLUJ. Partida ve
detă dintre SELECȚIO
NATELE LICEELOR 
BUCUREȘTI și CLUJ 
este programată la ORA 
10,35.
• Ziarul „SPORTUL" 

oferă un PREMIU SPE
CIAL t Cui anume ? Ce
lui pe care fotorepor
terul nostru îl va sur 
prinde în tribună. Cîș- 
tigă elevul care... ÎȘI 
VA RECUNOAȘTE 
PORTRETUL IN ZIA-

întreceri
RUL 
LUNI.
• In

nostru DE

• In pauzele meciu
rilor vom vedea : O
FRUMOASĂ DEMON
STRAȚIE DE GIMNAS
TICA ; DRESURA DE 
CAI ; CURSĂ DE UR
MĂRIRE PE BICICLE
TE ; ÎNTRECERI DE 
ATLETISM etc.

8 Loto-Pronosport a- 
cordă fiecărei ct'"'— 
CITE O MINGE 
FOTBAL ADIDAS.

© Bucureștenli 
purta echipament 
culoare GALBEN A- 
PRINS. Clujenii : ALB 
CU DUNGI NEGRE.

echipe 
I DE

vor 
de
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Iată-ne și în ziua marelui cuplaj inter-bucureștean (al doilea în sezonul de primăvară) ; mare, pentru că el reunește trei proaspete semi- finaliste (Dinamo, Rapid, Progresul) ; mare, pentru că, părăsind scena Cupei, Steaua își pune acum toate speranțele în cucerirea titlului de campioană.Primul joc, programat pentru ora 15, va pune față în față pe RAPID și PROGRESUL, echipe care au furnizat mereu dispute spectaculoase, mult gustate de public.Nici vedeta, STEAUA — DINAMO (ora 17) nu mai are nevoie de prezentare. Să reamintim, totuși, că echipa lui Constantin se regăsește întotdeauna înaintea derbiurilor, că, în sfîrșit, formația dina- moviștilor bucureșteni a realizat în acest sezon fotbalistic un adevărat tur de forță : 7 victorii consecutive.

Dublă victorie

Turnantă,.

NtJRNBERG, 20 (prin telefon). Vineri seară s-a desfășurat in localitate cea de a treia Întâlnire inteirțări între reprezentativele 
României și R. F. a Germaniei.

din răsputeri rezultat cit mai elevii lui Nour și s-au impus net de vedere fizic și

INVITAȚIE
Astăzi,Astăzi, în parcul sportiv Metalul (șos. Pantelimon), între 

erele 10—24, se va desfășura Festivalul cultural-sportsv ol 
tineretului, organizat de Comitetul U.T.C. al sectorului III.

Tn_ program : finale de fotbal (băieți și fete), handbal, 
volei, cros, formații artistice de amatori și artiști profesio
niști, momente vesele, foc de tabără, dans.

POLISPORTI- 
VITATEA - 
0 PROBLEMĂ 
ACTUALĂ

„Un sportiv de per
formanță nu poato 
ajunge Io măiestrie 

' decît prin practica
rea, !n afara disci
plinei debazășia 

t altor discipline spor- 
-ffve complementare". 

...NICOLAE 
RADULESCU

VISUL 
CENTRULUI 
ÎNAINTAȘ

McNW de 
LUfOI 

COMMONONI

JLT1MELEȘTIRI
DE LA LYON 

...de la gomplonatele 
europene da fonia 
<*« HWlfis__________ .
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ntr-o zi, omul își puse între
barea : care este sportul cel 
mai frumos ?

„Oare are sens să-mi pun 
întrebarea sau mai bine să 
las lucrurile în voia lor ?", mai

gîndi o dată pentru sine omul, stăpînul 
universului și, prin urmare, și al tuturor 
sporturilor lumii. Sau, poate ar fi mai 
potrivit să le întrebăm pe ele ?

„Eu, fotbalul, ar începe să vorbească 
sportul rege, eu sînt convins de marea 
mea atracție, de fireasca mea supe
rioritate. E-adevărat că unii răutăcioși 
mă compară cu succesele facile ale 
muzicii ușoare, e adevărat că mulți din
tre freneticii mei susținători n-au jucat 
niciodată fotbal și sînt nestatornici în 
preferințele lor, dar pot eu schimba 
o lume, o lume nebună, nebună ?..."

„Sigur, e mai greu de înțeles o sim
fonie, un poem, o carte de eseuri. 
Așa ni se spune mereu că sîntem noi 
— șchiul și alpinismul. Dar ne între
băm : oare numai noi sîntem așa în 
lumea sportului ? Și nu este și meritul 
celor care ne iubesc și ne caută pentru 
tot ceea ce noi le dăruim fără nici o 
precupețire ?"

„De ce nu căutați în mine, în cele 
treizeci de probe ale mele, cu diversi
tatea lor ae forme, stiluri, tempera
mente, un univers de mișcare ?" Vă 
întreabă atletismul. Și, visător oarecum, 
îmi spune : „De ce nu venifi la mine 
de la vîrsta copilăriei ? Chiar de nu 
mă veți îndrăgi, veți vedea că prin 
mine puteți deveni orice, campion de 
box sau jucător de polo. De ce nu 
venifi spre mine ?"

„Sînt tot atît de străvechi, ca schiul 
și atletismul. Ba nu, chiar mai stră
vechi ca ele. Originea voastră, oameni, 
este acvatică, dar voi, în timp, ați 
uitat apa. Tnotați, plonjați în mărj și 
bazine, contopiți-vă cu apele; Ele vă 
vor reda îndrăzneala și voluptatea 
adîncurilor".

„Dacă iubiți muzica și plastica, dacă 
vă place să le vedeți gemene cu miș
carea, de ce nu faceți patinaj sau gim
nastică artistică ? Știți ce spun oamenii 
de artă despre noi ? Că sîntem mai 
mult ale esteticii, decît ale stadionului, 

va deveni în 
fapt se și cu-
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Moartea lui Jim Clark — a treia mare dispariție survenită în ultimii ani în rîndu- rile așilor vitezei, după Ban- dini și Campbell — a adus din nou pe primul plan cîte- va întrebări mai vechi: de ce atitea victime, ce rost au cursele de automobile, cui folosește acest sport ? Și întrebările sînt time cu cît în decursul concurenți, spectatori. Pentru a acest lucru este suficient să amintim tragicul accident petrecut în 1955, în timpul celebrei întreceri de 24 de ore de la Le Mans. Atunci, motorul unei mașini, desprins de caroserie în urma unei ciocniri, a zburat spre public omorind 80 de persoane și rănind grav alte 120.întrecerile automobilistice au devenit astăzi un fenomen de proporții uriașe, legat indisolubil de interesele unora dintre cele industriale, automobile, velope sau electrice, societățile petrolifere folosesc cursele atît pentru publicitate, cît și pentru verificarea unor noi soluții tehnice. Se cunosc bine împrejurările în care f rinele disc — acele frîne care echipează acum mașinile moderne — au reușit să se impună în producția de serie; ele n-au stîrnit interesul decît după ce, cu 15 ani în urmă, pe aceeași pistă de la Le Mans, au contribuit la răsunătoarea victorie a automobilelor „Jaguar11.Șirul exemplelor ar putea continua cu alte perfecționări
Dumitru LAZAR

(Continuare în pag. a 4-a)

DINAMO-CIVITA NOVA: 15-7Aseară, boxerii dinamovisti au învins la scor (15—7) echipa italiană Civita Nova. Oaspeții au luptat pentru un strîns, dar Dumitrescu din punct tehnic. Cel mai valoros boxer al gazdelor a fost de departe „cocoșul" Pavel Nedelcea, care l-a învins fără drept de apel pe campionul Italiei Men- carelli. Nedelcea a plasat serii fulgerătoare la plex, „gustate" mult de spectatori. Semiușorul Cuțov a acționat fără convingere în primul rund, dar în următorul a dominat autoritar,

reușind să-l trimită pe Sme
riții I de două ori la podea. La sfîrșitul reprizei secunde dinamovistul a plasat un scurt croșeu la bărbie, făcîndu-si adversarul k.o. N-a dat satisfacție Dumitrescu, care s-a năpustit dezordonat asupra lui 
Riga, recepționînd puternice contre la bărbie, astfel că boxerul oaspete a învins pe merit la puncte. Iată celelalte rezultate : Iuga b.p. Marangoni ; 
Păpăiău b.ab. I Viola; Deicu b.p. D'Orazio; Ijne b. k.o. I 
Baldi; Ghiță b^'Coiro; Dră- 
gan egal cu Do*la ; Smeriții II b.p. Cocîrlea; S 
Olteanu.

că datorită nouă sportul 
acest secol, așa cum de 
vine, a opta artă".

„Oameni, nu vă lăsafi 
de frumusețea, dar și . _____
rotundei mingi de fotbal. Și noi ne 
rostogolim neprevăzut și darnic, și noi 
stîrnim entuziasme și aducem trofee 
și titluri. Ba încă chiar mai multe ca 
fotbalul. Cînd ne veți prețui și pe noi 
voleiul, baschetul, handbalul, rugbyul 
în egală măsură, cînd ?".

„Mereu jocurile, mereu mingea aceas
ta nesocotită", par să spună enervate, 
dar numai aparent supărate, sporturile 
de forță : boxul, luptele, halterele. 
„Noi dăm omului încredere în el 
însuși, îl facem mai puternic și mai 
curajos și tocmai pe noi, ne uitați, 
ingraților".

Din toate colțurile lumii, din toate 
enciclopediile și Olimpiadele, sportu
rile scandează acum omului, dorința 
lor: „Vrem să ne cunoașteți, să vă 
fim dragi, să vă jucafi cu noi. Sîntem 
cele mai plăcute și cele mai fru
moase..."

Omul rămase o clipă calm și reflec
tă. Nu există sport fără frumusețe, 
așa cum nu există om care să nu 
aibă ceva frumos și bun în el, asa 
cum nu există artă fără înțelegeri și 
bucurii lăuntrice.

De mii de ani, de la egipteni, greci 
și chinezi, de pe fresce și de pe vasele 
de ceramică, din palestre și arene, 
mișcarea s-a reînnoit mereu și a de
venit mai frumoasă. La fel, corpul 
omenesc. Inteligența și caracterul tre
buie să-l vegheze și să-l însoțească 
continuu.

Cel mai frumos sport ? Acela pe 
care-l practici, spre care mergi cu elan 
și bucurie. Acela care-ți cizelează ca
litățile, care te face stăpîn pe natură 
și pe ține însuți.

„Așadar, toate sîntem frumoase și 
pe toate, voi oamenii, ne veți iubi".

Omul rămase pe gînduri. Dacă va 
spune că așa e, va trebui să-și respecte 
cuvîntul, făgăduiala. Și o va putea 
face într-adevăr ?

Da. firește, sînteti frumoase, plăcute 
și utile, și de aceea vă iubim deopo
trivă. Dar fiecare din noi nu se poate 
dărui cu convingere, bucurie și devo
tament decît unuia dintre voi.

Virgil LUDU

furați numai 
de capriciile
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mai mari ramuri Constructorii de fabricanții de an- de echipamente

cu atît mai legi- la curse au murit vremii nu numai ci și numeroși ilustra

toi®

H
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Iată ce a rămas din mașina lui Clark după 
ciocnirea cu arborii de pe marginea pistei
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a popicarilor români în R. F. GSportivii români au obținut un frumos succes, învingi nd puternicele selecționate feminine și masculine ale R.F.G., cu scorul de 2421—2330 (la femei) și 
6228—9074 (la bărbați).

Duminică dimineața, sportivii români pleacă la Miinchen unde vor intilni, în aceeași zi, selecționatele Bavariei.

Ieri Ia amiază, tov. ANGIIEL ALEXE — președintele 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport — î-a 
primit pe membrii echipei naționale de ciclism, învingă
toare în „Turul Marocului". Felicitîndu-1 pe GABRIEL 
MOICEANU — căpitanul echipei — pentru succesul obținut 
în clasamentul pe națiuni și pentru locul II ocupat de el 
în clasamentul general individual, precum și pe ceilalți 
rutieri din reprezentativa României, tov. Anghel Alexe 
le-a urat alergătorilor noi succese în marile confruntări 
internaționale programate în actualul sezon („Cursa Păcii", 
„Turul Franței" pentru amatori. Jocurile Olimpice) și in 
viitor.

f



mămica seara,

Se împlinesc o sută de ani de 
la nașterea marelui fiziolog ro
mân Ioan Athanasiu, eveniment 
înscris pe agenda aniversărilor 
recomandate de UNESCO pentru 
a fi sărbătorite pe plan mondial. 
Născut la 21 aprilie 1808. în Sas- 
cut-Putna, în anul 1890 îșl la di
ploma de medic veterinar la 
București șl, obțlnînd în 1890 o 
bursă pentru specializare în do
meniul fiziologiei, pleacă în străi
nătate unde lucrează mal mulțl 
ani în diferite laboratoare, din 
Franța, Germania șl Olanda, cu-

SUS CUPA!
Micuțul Cătălin Moiceanu 

a așteptat cu înfrigurare so
sirea tăticului din călătoria, 
făcută peste mări și țări, Ii 
spusese mămica —- seara, 
înainte de culcare — că tă- 
ticu și echipa sa îi învinge 
pe toți în marea cursă ce 
înconjoară Marocul. I-a ară
tat și pe hartă locurile pe 
unde caravana cicliste stră
bate drumuri prin munții ce 
se unesc cu cerul. Lui Cătă
lin nu i ș-a părut prea de- 
paAe: distanță de cîteva 
palme... Cînd s-a terminat 
cursa și s-a apropiat sosirea, 
mămica i-a dat o veste bună. 
Tăticul lui avea să vină cu 
o cupă mai frumoasă d.edit 
toate celelalte pe care le are 
în vitrina aceea cu lucruri 
strălucitoare. Și cînd s-au 
revăzut joi seara pe aero
port, Cătălin a luat cupa în 
mîini și a ridicat-o sus, sus 
de tot, așa cum știe el că 
fac cicliștii victorioși.

DICȚIONAR MEDICO?SPORTIV

MATTY CRONICĂ

ear© condiții

mo~

con-

Varietăți

ludițh MOSCU

IOSIF
NAGY

3

I

I
I

din 
a!e

PRIMA FEMEIE ARBITRU
DE FOTBAL, ACUM 32 DE ANI, 
LA BAIA MARE

DIFEREN- 
trebuie bine

multă 
și tact 
rebele, 
nu au 

de

a răspuns De altfel.

IOAN PĂUȘcorespondent principal

PRINȚUL IGQR"

„am avut o

P.S. Dacă cineva se simte 
vizat, îmi cer scuze: n-am 
vrut.

SCUZE

IUBITOR AL
sportiv de animure- iar în

sacoșă 
dove- 
motiv

speră să la Mexic ?, ziarist fran-

„Țenisman", 
sculptură de Iosif Nagy fpțogralii de CAROL ȘZASZ, Tg. Mureș

DEFJNJȚIE, Scuzele în 
sport șîpt pioțiv© invocate ca 
pretext de cineva pentru a 
justifica sau a micșora o vină 
sau pentru a nu satisface o 
obligație; ele fșg parte din 
încrengătura nesinceritătii-etiodQGIE. Maladia pro
vine din extrapolarea și exa
cerbarea unor trăsături ale 
copilăriei, cînd deosebirile 
dintre realitate și ficțiune, 
djntre percepție și imaginație 
nu șînt binecunoscute încă.

SIMPTOMATOLOGIE, Ne- 
sipceritatea este o maladie 
care poate îmbrăca cele mai 
diverse forme, trecînd prin 
njai multe gradații, de la cele 
benigpe, lipsite de gravitate 
și uneori chiar simpatice, ha- 
zțjase și pînă la cele maligne, 
supărătoare pentru eei cărora 
se adresează și periculoase 
pentru cei de la care provin. 
Agentul patogen se dezvoltă 
numai în condiții prielnice, 
acolo unde găsește teren fer
til, caracterizat prin creduli
tate, autoliniștire, lipsă de e- 
xjgență. Primele manifestări 
sînt timide, relativ ușor de 
combătut, urmate de altele 
mai curajoase, mai hotărîte, 
pentru a ș© ajunge, în final, 
la cele agresive.

La unii sportivi, formele a- 
cțjte ale bplji șe manifestă 
în preajma, în timpul, dar 
mai ales diiRă concursuri.

EVOLUȚIE ȘI PROGNOS
TIC. Dacă maladia nu este 
tratată din vreme, poate lua 
proporții deosebit de dăună
toare, atît pentru colectivita
tea în care apare cît și pen
tru individul bolnav, în for
ma sa cea mai gravă, bolna
vul ajunge să nu mai fie 
conștient de suferința sa, con-

SCULPTORUL

„Handbalist", sculptură de Iosif NagySPORTULUIZilei© trecute am vizitat expoziția locală de artă plastică. Printre exponate țpi-a atras a- tgpția sculptura „Portretul lui Tjbgriu Bone, maestru emerit al sportului". Citind semnătura, am constatat că lucrarea este opera sculptorului Iosif Nagy, profesor la Liceul de artă din Țg, Mureș, un mare pasionat al sportului, el însuși activ, fiind timp de 25 membru al echipei șene de tenis de cîmp, prezent instructor la centrul de

funding el însuși creațiile 
imaginației proRrii cu reali
tatea. In cazul unui trata
ment riguros și perseverent, 
maladia poate ceda treptat, 
pină la dispariție totală. Re- 
șutele sînt totuși posibile, în 
condiții favorizante. In co
lectivitățile unde nu s© iau 
măsuri de imunizare (de vac
cinare), boala se răspîndește 
ușor, avind un earacter 
lipsitor.

CAZUISTICA. Unele 
formele de manifestare 
maladiei:

a) Precauții înainte de
curs (mai ©Ies în condițiile 
lipsei de încredere în for
țele proprii): „Mincarea de 
aseară a fast stricată* sau 
„mă doare umărul sting de 
două zile" etc...

b) Frecauții-seuze în timpul 
concursului (mai ales cînd 
sorții înclină spre adversari) : 
„X S-a așezat în spatele meu 
ea să mă enerveze" sau „as
tăzi nu-mi funcționează re
flexele* etc...

c) Scuze după concurs 
(boala îmbracă cele mai di
verse forme, desfășurîndu-se 
în toată amploarea șa, în ca
zurile de nereușită în com
petiții) ; „X m-a jenat tot 
timpul"; sau „n-am putut să 
mă desfășor din cauza 

copii de pe lîngă clubul sportiv orășenesc „Mureșul". In ciuda celor 55 de ani, tenismanul Iosif Nagy se simte foarte tînăr. La vîrsta de 50 de ani juca încă în prima echipă divizionară a Mureșului, Astăzi, dîpșul ventează cp regularitate stadioanele și sălile de sport, participă, alături de ceilalți suporteri, la susținerea și încurajare© echipelor locale.Intrind cu un prilej ulterior în atelierul de lucru al sculptorului Iosif Nagy, am fosț plăcut surprins de numeroasele sculpturi și compoziții cu temă sportivă. Pe inimosul șculptor-sportiv l-am surprins lucrînd tocmai la modelarea unei noi compoziții cu temă sportivă și anume: „Jucătorul de baschet în acțiune", o lucrare foarte expresivă, care redă sugestiv mișcarea.Pentru cele mai reușite lucruri executate pînă în prezent de înflăcăratul artist sportiv trebuie să scoatem în relleî portretele lui Francișc Bolia, maestru emerit al sportului la lupte libere, Eva Farkaș, mae- ștră a sportului la patinaj viteză, fostă multiplă campioană republicană, precum și compozițiile ; „Portarul de fotbal", sculptură foarț© reușită repre- zențînd un portar în plin plonjon, într-o poziție caracteristică de salt cu minge© ; „Jucătorul de tenis de cîmp în mișcare" ; „Jucătorul de handbal-' într-o poziție dificilă de șut la poartă ; „Copilul cu mingea" ; „Jucătorul de șah", o creație reușită în. care gîndirea este foarte expresiv redată,L-am întrebat pe sculptor ce creații mai proiectează:— Am in plan executarea
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Y“; sau „terenul (pista) a 
fost prea moale" ; sau „lumi
na a fost prea tare"; sau 
„cineva mi-a dereglat arma 
(pistolul)"; sau 
Zi proastă* etc.,.DIAGNOSTIC ȚI AL. Maladia 
diferențiată de :

a) cazurile în 
obiective împiedică realmente 
desfășurarea normală a unei 
competiții sportive, și

b) cazurile d© motivare sin
ceră, de tipul: „nu m-am pre
gătit destul* ; sau „n-am con
diție fizică suficientă*; șau 
„n-am lucrat deștul la com
partimentul cutare*; sau... 
„am stat cam mult prin res
taurante" etc.TRATAMENT. In funcție 
de gravitatea cazului precum 
și de trăsăturile particulare 
ale bolnavului, măsurile vor 
fi strict individualizate. Se 
recomandă în general 
răbdare, discernămînt 
pedagogic. In cazurile 
măsurile rpai radicale 
contraindicați!. Climatul 
exigență și seriozitate în pre
gătire, de analiză și autoana
liză curajoasă și sinceră favo
rizează efectele tratamentului 
specific.

portretului popicarei Margareta Szemăni, maestră emerit© a sportului, și o serie de compoziții printre care : „Lupta pentru minge la polo", „Sport și joacă", „Carțoistul" etc. Schițele la unele dintre compozițiile enumerate sînt trasate.-- Alte planuri pentru viitor ?— Doresc să deschid o expoziție cu sculpturi cu teme exclusiv sportive, din materialul existent și cel pe care-1 vot crea în viitorul apropiat, pentru a da posibilitate iubitorilor sportului și ai frumosului să contemple, imortalizate în piatră, minunatele activități sportive.Intr-adevăr, o astfel de expoziție ar fi binevenită, constituind un mijloc de propagate a sportului prin artă, mai ales că sculptorul intenționează să onoreze cu lucrările sale și alte localități din țară. 

„Mtnimo" este numele celei mai mici motociclete, care a 
constituit senzația expoziției pentru articole de camping și 
sporturi nautice din parcul de expoziții „Planten en Blomen" 
din Hamburg. Inginerul Wilhelm Poppe din Kiel, un pasionat 
sportiv, a construit acest mini-vehicul. El cîntărește 25 de 
kilograme și face 25 de kilometri pe oră, fără ambreiaj fi 
fără schimbare de viteză. Motorul de 0,7 CP nu are nevoie 
de mai mult de un litru de benzină la 100 de km.

Mica motocicletă poate fi băgată cu ușurință într-o 
din plastic de SQ'KiO')<f2S de centimetri, „Minima" îți 
dește utilitatea și in cazul unor pane de mașină, 
pentru care ar trebui băgat în orice caz în portbagaj.

'W
.r..^

cerind prin cercetările sale un 
notoriu prestigiu științific.

Cele mal importante lucrări le-a 
realizat însă în Institutul interna
țional fle fiziologie Marey din 
Franța. al cărui subdirector a 
fost. Fiind chemat în țară, Atha
nasiu — bun patriot — renunță 
la strălucita situație creată șl 
vine în București, unde este nu
mit director al Institutului de fi
ziologie șl profesor de fiziologie 
la Facultățile de medicină vete
rinară și de științe naturale ale 
Universității bucureștene.

Prin conferințe șl articole pu
blicate în diferite periodice ale 
timpului, Athanasiu a militat 
pentru așezarea educației fizice 
pe baze științifice, fiziologice. 
Astfel, într-o conferință ținută la 
Ateneul român în 1913, el s-a ocu
pat de „Munca mușchiului și con
dițiile el fiziologice".

In 1916, publică în Revista ge
nerală a învățămîntulul articolul : 
„Bazele științifice ale edueațiel 
fizice". Apoi, în revista Renaște
rea română, înființată de el la 
lași, împreună cu o seamă de sa- 
vanțl români refuglați în timpul 
primului război mondial, în pri
mul ei număr, apărut la 15 mar
tie 1918, în articolul referitor ia 
„scopul și programul revistei, el 
propune să se dea mal multă 
atențiune educației fizice” în în- 
vățămîntui primar, de asemene© 
„problema educației fizice rațio
nale pentru învățămîntul secun
dar este și ea foarte urgentă", 
susținea Athanasiu. șl „învăța- 
mîhtul superior” care „are obli
gația de a pregăti pe profesorii 
școalelor superioare... trebuie pus 
în măsură de a face aceasta, atît 
pentru profesorii secțiilor științi
fice si literare, cîț și pentru cei 
de educație fizică. Se impune ca 
pregătirea științifică a acestora 
din urmă să fie cît mai bună, 
căci de ea depinde reușita exer
cițiului fizic, la care sînt supuse 
tinerele organisme", conchide cu 
multă dreptate Athanasiu. In 
aceeași revistă, publică articolele; 
„Organizarea învățămîntulul de 
educație fizică" (nr. 7/1918) șl 
„Empirismul în educația fizică" 
(nr. 4/1921). în toate aceste arti
col© „el scoate în relief unele din 
principiile științifice ale educa
ției fizice valabile șl astăzi ; spre 
exemplu : armonia funcțională 
dintre organe în timpul desfășu
rării exereițillor fizice, individua
lizarea acestora precum șl adap
tarea lor dUPă profesie, vîrstă, 
sex”. I).

Fiind convins de important 
dueațiel fizice, el mai cere

A. S„ BUCUREȘTI. — 
ferțndu-se ța 
loan Cliîrilă, 
pa transplant

.... „Re- 
cele scrise de 

eare propunea 
de... Inimă de

Ghergheli, lala Greavu și ___ _ ___ _ __
Pircălah și Dobrin, un cititor 
^in Pitești, M. Baltă, își ma- 
nlfeita preferința, într-o epi
gramă, pentru transpiantaYea 
inimii lui... Pele. îmi permit 
să vă trimit o replică la a- 
ceastă, epigramă :
De ce inima lui Pele ? 
(Atti, pbieețiițe rriel^).
N-ar fi mai folositor
Doar transplantul de... picior?

M. ANGHEL, COMUNA MA
RA CINENI. —r rîntr-o partidă 
de șah, adversarul pune mină 
pp tțn pion de-al meu și șpune 
„șah“. Eu șțau și rpă gîndeșc 
că nu poate să-mi ia pionul și 
Să-nu zică „ș$h“ decît cu 
gipa. Consider, deci, jucată

I

gina In locul pionului meu. 
și, dacă regina nu e apărata, 
am dreptul s-o iau. Bineînțe
les ! Adversarul nu are scă
pare decît în cazul cînd șl alta 
dintre piesele sale, decît re
gina, poate lua pionul cu 
„șah". Asta, în întîlnirlle în
tre prieteni. In partidele ;,se
rioase”, întîl joci piesa ta, nu 
a adversarului !

S. PETRU, TIMIȘOARA. — 
1) Ne sesizați faptul că la me- 

„Statul să se hotărască a da edu
cației fizice toată atențiunea ne
cesară șl a organiza un învăță- 
mînt universitar al acestei disci
pline, care să formeze pe profe
sorii respectivi, trebuitori școale- 
lor noastre de toate gradele".

El mal cerea ca Statul ssă orga
nizeze șl un învățămînt mediu 
pentru pregătirea instructorilor, 
ajutoare prețioase ale profesori
lor".

în fine, Athanasiu mal preco
niza ca tn Institutul de educație 
fizică, care va trebui să la ființă, 
să se pregătească ^specialiști în 
diferite ramuri de educație fizică 
șl anume: pedagogică (în școale), 
profesională (pentru muncitorii 
de la sate șl de la orașe), militară 
(pentru armată); medicală (ea 
mijloc terapeutic) șl sportivă". 2).

Moartea prematură, săvîrșită la 
20 iulie 1926, a pus capăt activi
tății atît de fructuoase a prof. 
I. Athanasiu, dar ideile emise de 
el în nrivlnta educației fizice, cu 
timpul, au prins viață șl astăzi 
spartul și educația fizică au luat 
un caracter de masă.

Contribuția adusă de prof. I. 
Athanasiu în domeniul fiziologiei 
muncii și educației fizice a fast 
nu de mult relevată de cercetă
tori competenți la conferința na
țională de istoria medicinii» ținută 
în București în anul 1965.

îți comunicarea „Cercetările lui 
I. Athanasiu în fiziologia efortu
lui”, dr. I. Mihăilă precizează că 
„primele începuturi ale fiziolo
giei efortului în țara noastră sînt 
legate de activitatea prot. 1, Atha
nasiu" care pupe și „bazele fizio
logiei edueațiel fizice" pe temeiul 
unor principii care șșl-au păstrat 
întreaga valabilitate".

De asemenea, prof. FI. Ulmeanu 
șl conf. A. Iliescu, în comunica
rea „Istoricul medicinii culturii 
fizice în România" amintesc că „I. Athanasiu, în lucrările sale, 
s-au ocupat de fundamentarea 
științifică a practicării educației 
fizice, în deosebi de fiziologia 
mișcării". Pentru țoate aceste me
rite, tinerii noștri sportivi trebuie 
să cunoască pe acest înaintaș, 
eare a fost un asiduu propagan
dist al sportului în țara noastră.

1) Prof, Fl. C. Ulmeanu, Medi
cina culturii fizice, Buc. 1958, 
pag, 9.

2) Prof. I, Bucovineanu, Ma
nual de edueațiune fizică suedeză, 
Buc. 1921,- în prefața semnată de 
prof. I. Athanasiu.

Ciul de fotbal C.F.R. Timi
șoara G.F.R. Cluj, jucătorii 
Fodor și Panici au purtat a- 
celașl număr — 11 — pe tri-,

couri, fără ca arbitrul să in
tervină. Ce ar fi putut face 1 
Nu era vorba de o . abatere 
de la regulament, ci de un 
lueru legat mai mult de serio
zitatea echipei respective, de 
respectul el față de specta
tori. Dacă ar fi măcar singu
rul caz l 2) Echipele pot re
cuza pe anumiti arbitri, de 
imparțialitatea Cărora nu sînt 
convinse, anunțînd din timp 
acest lucru Colegiului central 
al arbitrilor, pentru a nu-1 
delega la meciurile lor. tn 
ciuda ©eesțpr măsuri de... pre
cauție, nemulțumirile conti
nuă. Ca să dispară, ar trebui 
recuzați... toți arbitrii ț

ALEXANDRU JURCA, 
BJtAD. — Astăzi împliniți 27 
de ani și cei mal frumos ca
dou pe care vi l-ar putea 
face, cu această ocazie, echipa 
dv. favorită, Dinamo Bucu
rești, ar fi victoria asupra 
Stelei. Eu zic să contați pe 
alte cadouri, mal sigure : din 
partea soției, a prietenilor 1 
Nu uitați că Volnea, de la 
Steaua, împlinește și el astăzi, 
tot 27 de ani și că se gîndește, 
poate, Ja un cadou similar. 
Propun, deci : meci nul |

— Așteaptă-mă diseară la 
opt și un sfert în fața Fede
rației...

La opt și un sfert, domnul 
Gore ieși cu pași grăbiți pe 
ușa imobilului de pe strada 
Vasile Conta. Țigara-n colțul 
gurii, plimbată de la dreapta 
la stînga și invers, gulerul 
pardesiului, ridicat, precum 
și cîteva riduri de moment 
indicau o surescitare spe
cială.

— Ai noutăți, domnule 
Gore? — l-am salutat eu.

— Noi! (Spre deosebire, 
am înțeles, de noutățile cu
rente ale Federației care sînt, 
de obicei, vechi).Apoi, luîndu-mă de braț, zise :

— Dar n-am chef să discu
tăm aici despre fotbal. Hai 
să găsim un loc mai potri
vit.

...Cîteva minute mai tîr- 
ziu, eram instalați la bode
ga „Botoșani" de pe Ștefan 
cel Mare.

— Bănuiesc, porni dl. Gore, 
că știi pe dinafară ultimele 
evenimente din lumea antre
norilor.

— Ultimele ? —. murmu
rai eu,

— Oii, vreai» șă zic, scan
dalurile și bătăile provocate 
de antrenori pe teren la Paș
cani, d© înlimpiările de Ia 
Steaua, de la Steagul roșu, 
în cabină, pe masa de masaj.— Știu.

— Ei bine, Biroul federa
ției, destul de neliniștit, a or
ganizat astă-seară o consfă
tuire extraordinară în legă
tură eu incidentele și ciocni
rile despre care vorbeam. 
Băieții, foarte amabili, m-au 
invitat și pe mine, solîcitîn- 
(tn-nsi gîndirea. Trebuie să 
spun eă situația fiind gravă, 
am meditat prelung înainte 
de consfătuire și am expus 
un plan operativ din șapte 
puncte.— Cum a fost primit ?

Surprinzător d© bine. Bi
roul La aprobat în unani
mitate. Ca să nu-ți răpesc 
timpul cu explicații, iată-1, 
așa cum l-am înfățișat adi
neaori.

I. Biroul F.R.F., analjzînd 
incidenței© și accidentele pro
vocat© în ultima perioadă de 
către o seamă de antrenori 
ai echipelor noastre fruntașe, 
constată că mișcarea fotba
listică a pășit înțr-o fază 
nouă, superioară; dacă pî- 
nă-n prezent, autorii ciocni
rilor de pe stadioane erau 
jucătorii, în momentul de 
fațj activitatea la care ne 
referim a fost preluată, în 
mar© măsură, de către an-

MANOLE FBOCA, ARAD. — 
Campioana olimpică șl mon
dială de patinaj artistic, Peggy

Fleming, s-a păscut la 27 iulie 
1948. Are 1,60 m înălțime. 
Greutatea : 50 de kilograme.

T. IUHASZ, BUCUREȘTI. — 
în meciul Portugalia — R.P.D. 
Coreeană, din eadrul campio
natului mondial de fotbal din 
1966, în care scorul devenise 
la un moment dat 3—0 pentru 
echipa R.U.D. Coreeană, Por-

tugalla a avut două lovituri 
de la 11 metri, transformate 
de Eusebio. Scor final : 5—3 
pențru Portugalia.

EMAN0H PASCU, 
REȘTI. - „r ? ■ 
cer scuze pentru

■ ij, BUCU-
,tn primul rînd, vă

- eă v-am Scris

la maștnă". perfect, 
tru versurile trimise 7... 

trenorl. Această mutație sub
stanțială, a cărei însemnăta
te nu poate fi trecută cu ve
derea și nici subestimată, 
impune adoptarea unor mă
suri corespunzătoare.

2. Cabinetul metodic de 
pe lîngă F.R.F., în strînsă 
colaborare cu Cabinetul cen
tral metodic va elabora pînă 
Ia 15 mai a.c. un referat 
intitulat „Stilul și metode în 
participarea antrenorilor la 
meciurile de campionat" 
(despre jocul bărbătesc). De 
asemenea, pînă la 20 iunie 
a.c.. Cabinetul va organiza 
la Snagov un simpozion po 
tema „Aspecte ale angaja
mentului fizic total în evo
luția antrenorilor pe teren*.

3. Asociațiile șl cluburile 
se vor preocupa de buna 
pregătire fizică a antrenori
lor. In această ordine de 
idei, se vor asigura profe
sori specializați de haltere, 
karate, box, lupte libere și 
greeo-romane.

4. Asociațiile și cluburile 
vor veghea in mod deosebit 
ca antrenorii să respecte cu 
strictețe normele vieții spor
tive, atît în timpul progra
mului, cîț și în orele libere. 
Urmijid exemplul jucătorilor, 
antrenorii vor ©vița consumul 
băuțprilor alcoolice, fumatul, 
viața de noapte din toate 
punctele de vedere și se vor 
culca cel mai tirziu la 10 sca
ra. Aceasta, pentru a-și păs
tra forma fizică, necesară în 
noile condiții ale campiona
tului, înaintea meciurilor 
oficiale, antrenorii vor fi 
mobilizați în cantonamente 
și supuși unui sever regim 
medical.

5. Biroul recomandă antre
norilor vizionarea filmelor 
de specialitate și în special 
a filmului „C.F.R, Pașcani— 
Politehnica Iași". Vizionările 
vor fi urmate de disciiții, in 
scopul de a șe găsi soluțiile 
cele mai eficiente, pentru în- 
tilnirile viitoare dintre an
trenori,

6. Cluburile vor proceda 
de yrgență 1© formarea, pro
movarea și angajarea a cit© 
2—3 antrenori de rezervă, 
capabili să ia locul, în orice 
momenț, antrenoriipr titulari 
care vor fi accidentați în 
timpul meciurilor, eliminați 
de pe teren (țuș©) sau sus
pendați pe-un număr mai 
niare sau rpai mțc de ©tape-

7. Colegiul central al an
trenorilor este răsppnzățor 
de coordonarea acțiunii de 
antrenare a antrenorilor,Pentru conformitate,

Al, MIRODAN

Corecordman mondial — alături de Ralph Boston -r la săritura iii lungime, cu performanța de 8,35 metri, Igor Ter-Ovanesian are însă un „of“ : partieipînd la 3 ediții ale Jocurilor Olimpice — la Melbourne, în 1956, la Roma, în 1860, și la Tokio, în 1964 —, el n-a reușit să devină campion olimpic.
— „Prințul Igort fie mai norocos l-a întrebat un cez,— Bineînțeles, renumitul atlet, atîta vreme cît nu voi cuceri o medalie olimpică, mă vqi considera un... prinț fără coroană I

în ultimul timp, în numeroase țări, pe terenurile de fotbal au început să apară și arbitri... femei. De fiecare ciută, lucrul acesta a fost privit ca o curiozitate.Faptul este însă departe de a constitui o noutate. Astfel, la 3 mai 1935, la Baia Mare, meciul de pitici dintre Phonix C.S.B. și Topitorul Fernezju, disputat în deschidere Ja partida de categorie B Phonix — Stăruința Oradea, a fost condus de tehnician© Hilda Cahan.
„Arbitrul cu fustă — scrie presa vremii — s-a achitat 

foarte hirte de misiunea ce 
i-a fost încredințată. Nici nu 
e de mirare, de altfel, întru- 
cît acesta este al 11-lea meci 
pe care îl conduce la Baia 
Mare". (V. SASARANU).
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0 PROBLEMĂ ACTUALĂ?
„V I S U L CENTRULUI

Continuăm seria răspunsurilor la ancheta noastră, 
N1COLAE (NAE) BĂDULESCU.

Reamintim formularea întrebărilor noastre:

1 CONSIDERAȚI CA ÎN CONDIȚIILE DE AZI ALE 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE, PRACTICAREA CON
COMITENTA A MAI MULTOR SPORTURI

publicînd astăzi opiniile unui alt polisportiv de clasă, ÎNAINTAȘ"
3 ÎMPREJURĂRILE actuale V 

TÎNĂR REUȘITA (OBȚINEREA 
MANȚE) ÎN MAI

MITENT ?

PERMIT UNUI 
, DE PERFOR- 

MULTE SPORTURI CONCO- LUIGI COMPAGNONE
in recomandata tinerilor?POATE

NICOLAE BĂDULESCU

a.i c î

șe cere. Și nu pot să nu ascult, nici să-ml trădez misiunea ®e 
mi ș-a Încredințat”.

Echipa CENTRULUI ATACANT continuă să fie asediată, în
ghesuită în propria jumătate de teren, angrenată într-o bătălie 
convulsivă la care ef nu lua parte. Spera doar ca dintr-o dega-

DACA ATI AVEA

pentru minibaschet
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jare cumva să-i ajungă balonul pentru a putea încerca o pft' 
tmnderq spre poarta adversă.

„Dar eu nu-ți cer să te revolți sau să-țl trădezi echipa", II 
spuse el, Stoperului, „Mânîr.c aceeași pline ca și tine. Cunosc

Minlbaschetul, această splendidă 
formă de atragere a copiilor că
tre sport, începe să capete forme 
concrete de dezvoltare datorită 
măsurilor luate de federație. Pînă 
acum, au fost distribuite, gra
tuit, școlilor generale și liceelor 
80 de panouri speciale și s-au îm
părțit circa 2 000 de insigne. Ul
tima acțiune.- realizată grație co
misiei de tineret (președinte prof. 
St.ejian Gheorghiu) șl comisiei de 
propagandă (președinte Valentin 
Albulescu) o constituie editarea 
a 5 000 de pliante în care sînt re
date. prin desene atrăgătoare, 
(mostrele publicate sînt edifica
toare) și texte explicite principa
lele reguli ale jocului de bas
chet. Aceleași comisii au editat 
și 5 000 de mici afișe care vor fi 
răsp’ndlte, peptru a contribui la 
popularizarea mihibaschetulul în 
țară.

S

(AMBIANȚA, DORINȚA ETC,)?această proble- poate controver» pentru unii, părerea mea este ea un sportiv de performanță nu poate ajunge la măiestrie dc- cît prin practicarea, în afara disciplinei de bază, și a altei (altor) discipline sportive complementare. Se pot cita

1

DV., DRU- 
ANUMITE 
EXTERNI

Pregătirea multilaterală a- pare ca o necesitate obiectivă, dat fiind faptul că o disciplină sportivă nu poate dezvolta cu maximum de eficiență factori ca viteza, detenta, forța, rezistența etc. .De aceea, în mod firesc, în antrenamentele de azi sînt sportivilorincluse, în mod

ș

Nae Bădulescu — un as în lupta sub panou. Ială-l aci — 
in 1952, titular al reprezentativei de baschet a României — 

disputindu-și balonul cu unnumeroase exemple de sportivi celebri care, peptru men? ținerea formei, practică permanent o serie de discipline, ce le-ar părea, de multe ori, unor neinițiați, că nu au nici o contingență cu disciplina de bază.

CÎNTEC
SIMPLU

Fiindcă s-a întors anotimpul fotbalului și-al celorlalte sparturi de peluză, de văzduh senin și de ape răcoroase, aș vrea să-l salut., îiț duminica asta avînd certitudinea că n-are să ne mai joace renghiul de-a se piti iar pe cîteva zile, cum a făcuț-o dgujiăzi, după zăriJe de cobalt, de unde vine în fiecare an și unde tot în fiecare an, se întoarce o dată cu ultimele frunze arse, pe crengi, de brumă. Să salut Primăvara, într-un cîntgc simplu pe care îl îngfnă_ bătaia _ accelerată a inimii, întreaga noastră făptură stîrnită de vînturile ce se încaieră din rțiiazănoante, din miazăzi, din apus și din răsărit.Odinioară, cînd oamenii cunoșteau mai puține taine ale naturii și aveau mai puține unelte tehnice care să le înlesnească viața și munca, dar nu erau mai puțin cultivați sufletește, dînd mari gînditori, mari poeți, mari opere arhitectonice și chiar legi foarte mari de conduită morală în sqcietate, intrarea aceasta a anotimpului în cetățile italice era întîmpinată cu niște sărbători de veselie frenetică. Satur- naliile constituiau prilej de bucurie colectivă și de slăvire a miracolelor firii, care renaște neîntrerupt de mii și mii de . arți, stimulînd izvoarelg nesecate și fragile ale vieții^ influen- țîndu-le și înnobilîndu-le fără oprire.Saturnaiille de altădată ale răzbunilor noștri latini, bunăoară, au fost festinuri ale mișcării și voioșiei. Omul își dezmorțea una cîte una încheieturile, puse să ruginească peste iarnă în casă. O dată cu încheieturile, își dezmorțea și spiritul, care întinerea în suflul adierilor calde, în baia luminii aurii, în cîntecul mic al gîzelor zburătăcind peste vegetația țînără. Nu numai poeții preamăreau primăvara, prin stanțele lor unduioase, ci și sportivii, prin mișcările lor pline de mlădiere, de forță și armonie. Șj pniî, și alții ascultau de marea respirație cosmică, de euritmia universală, în a cărei pulsație erau prițiși deopotrivă-Johannes Stpbaios, care a fost un studios medieval, si carp, Strivit între zidurile cetăților teutpnjce, șha simțit sufletul pătruns de mirosul de apă, ierburi crude și muguri cleioși din_ scrierile lui Lucrețiu și Vergiliu, a descoperit multe amănunte, pe cît de mărunte tot pe atît de semnificative, în scrierilp poeților și autorilor antici despre deprinderile și modul de gîndire al oamenilor de altădată. Intr-un manuscris, ce zăcea neatins de secole într-o bărătie săracă, a dat, bunăoară, _ pește o însemnare... sportivă, qp lipsjță de tîlcuri adînci. Cică, pe vremea cînd dorpinația lui Jupiter nu se isprăvise încă de tot, dar era pe sfîrșițe în tot bazinul medi- j teranean, gladiatorii și alergătorii dip Lațiu — ultimii folo- I siți în campaniile legiunilor romane drept curieri militari — obișnuiau să iasă la cîmp, unde petreceau o noapte în meditație. Cantonamentul acesta nocturn avea loc în fiecare an între dezlănțuirea cosmicei Bunăvestiri și săptămînile primelor zădufuri estivale, cînd păpădiile rămîn pleșuve ca niște scăfîrlii de moșnegi. Rostul lui era de a-i obligai pe bărbații iuți de picioare și cu mușchii căliți să cugete, măcar o noapte pe an, la ceea ce e mai prețios în om : spiritul! Meditația de primăvară începea la ceasul cînd păsările cu pene moi ale amurgului zboară din ce în ce mai lin și din ce în ce mai jos, luînd sfîrșit în clipa cînd, pe zare, astrul zilei prindea să ardă orbitor, ca flăcările diamantului. Sportivii înapoiați în cetate trebuiau să împărtășească, în piața publică, cîte o maximă, rod al meditației lor pe-ntuneric. Stobaios a notat pe cele care i-au plăcut mai mult: „Sălciile 
beau din apă și se-ngroașă în tulpină, dar numai creștetul 

lor vede norii de pe cer și numai cu vîrful crengilor lor se joacă vîntul. De unde se poate trage învățătura că omul 
oricît își strunește corpul, nu trebuie să uite că numai ochii 
lui văd și numai capul Iui e în stare să judece"... „Cerbul e iute ca vîntul, însă mintea omenească întrece și vînt, și cerb, 
fiindcă nu are picioare de fugit, ci are aripi pentru zbor" 
.... Oamenii toarnă găleți de apă în gîtlejuî focului și-I 
înăbușă. Nu este însă nici rîu, nici mare, oricît ar fi de s 
întinse, care să poată îneca focul gîndirîi, flăcările simțirii t 
noastre".Cea mai frumoasă dintre însemnările aflate în manuscrisul | din bărăția săracă mi se pare aceea despre gladiatorul Ante- ji nius Valerius, și care sună astfel : „...și cînd s-a întors, după | 
răsăritul de soare, din vigiîia sa, Antonius Valerius a fost I 
rugat să-și spună și el cugetarea. Dar el n-a putut nimic să I 
răspundă, ci doar a închis ochii și a început să cînte un I 
cîntec pe care nimeni nu-1 auzise încă".Un sportiv care cîntă, cfe primăvară, de cer plouate, iată încă unul miracole fără număr ! spre a-și tălmăci sufletul prea plin albastru, de mireasma buruienilor din miracolele antichității pline de

George SBĂRCEA

jucător din echipa Polonieiorganizat, din alte în zadar, căuta să mai bune ................... . ............... .fotbalul !), cînd foarte mulți fotbaliști din divizia A (din nefericire) nu sar la lungime decît 3—4 metri, la înălțime nu depășesc 1,50 m sau după 10 minute de joc efectuat în ritm de melc sînt deja leoarcă de transpirație și practic vlăguiți de forță. Testul normelor de control nu a scos oare nimic la iveală ?Un tînăr, datorită condițiilor materiale pe care le are la dispoziție astăzi (și pe care noi nu le-am avut în trecut), are posibilitatea să-și desfășoare activitatea în orice disciplină sportivă dorește. Profesorii cu experiență sînt și ei mai numeroși, sporind astfel șansele tinerilor de a fi remarcați.Calitățile native ale unui sportiv trebuie canalizate acolo un.de se crede că acesta poate obțjne rezultate
6S3RMR RW40FW

4 DACA AȚI AVEA UN COPIL, SPRE CE SPOR
TURI L-AȚI ÎNDRUMA? SAU AȚI PREFERA 
SA SE SPECIALIZEZE ÎNTR-UN SINGUR 

SPORT ? DORIM SA ȘTIM DACA PROPRIA DV. EXPE
RIENȚA S-AR PUTEA REPETA ASTĂZI.maxime. La început foarte, foarte mulți tineri „cochetează" cu mai multe sporturi, fixîndu-se mai tîrziu asupra celui pentru care au reale aptitudini. Apreciez că tocmai această perioadă este foarte importantă în viața unui sportiv.

Iată de ce cred că în a-

în trecut, cînd bazele sportive se numărau pe degetele unei mîini, iar echipamentul era p raritate, acest lucru devenea posibil, datorită unui facțpr mai puțin cunoscut de sportivii de astăzi: dragos
tea de sport, entuziasmul și

t,Dă-ml pace cel puțin un moment, slăbește-mă o clipă, la- 
să-mă să respir puțin" murmură CENTRUL ATACANT.

Mingea voiaja în cealaltă jumătate a terenului, departe de 
zona în care se aflau centrul atacant și stoperul, izolați, dar u- 
măr la umăr, lipiți unul de altul, ca un singur trup cu patru 
picioare, puțin grotesc șl monstruos.

„Nu pot să-ți dau răgaz. îmi pare rău. Dar pur șl simplu 
nu pot", răspunde STOPERUL. „Și la urma urmei nu e numai 
vina mea. Te rog, crede-mă. Nu fac decît să execut ordinul pe 
care l-am primit. Un stoper trebuie să fie disciplinat și loial. 
Să-ți sțau în spate pînă ce-țl voi lua răsuflarea ; să te urmă
resc ca o umbră, ca un blestem, să fiu lipit de tine ca și cum 
am alcătui o singură ființă, ca și cum am avea aceiași plămlnl, 
aceeași inimă, aceleași picioare. Aceasta este tot cee ce mi
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și anumite părți discipline sportive, spre exemplu, vom obținem rezultate la fotbal (ah, iarăși

Născut în 1923, căsătorit, farmacist șef Ia Oficiul cen
tral farmaceutic, pregătește lucrarea de doctor în științe, 
component 
1942—-1952, 
handbal în 
divizionare 
hochei pe _ 
tenisul de masă și tenisul de cîmp.

al echipei naționale de baschet în perioada 
membru al echipelor campioane naționale de 
1J, rugby și baschet, participant în echipe
Ia campionatele de volei, handbal în 7 și 
gheață, a mai practicat atletismul, fotbalul,

eeastă perioadă s-au „născut aproape toți polisportivii, care au rămas cu dragostea practicării sporturilor de debut Eu aș recomanda pentru început abordarea mai multor discipline sportive, pentru că un „ochi" poate depista talentul unui tînăr (și, poate, un talent excepțional !) pențru o disciplină sportivă la care respectivul tînăr ntei nu s® gîndea, el fiincț tonvînș că e talentat pentru alt sport.Da această întrebare nu voi putea răspunde ușor. Aș spune „la început a dorința". Fiecare tînărcare iubește sportul, dorește, visează sa ajungă o vedetă, să fie aplaudat, cunoscut, să iasă din anonimat. Această dorință de afirmare se va concretiza, în mod firesc, în practicarea uneia sau mai multor discipline sportive.De felul cum a fost îndrumat, de felul cum s-a pregătit, de rezultatele obținute de el la început, depinde spulberarea sau înfăptuirea visurilor sale. însușirile fizice sînt, după părerea mea, o consecință a constituției fizice, Sînt însă numeroase cazurile cînd unii tineri, în ciuda unui fizic necorespunzător competiției de performanță, se pot totuși afirma pe plan sportiv, datorită unor însușiri excepționale. După părerea mea însă, factorul principal care determină, drumul spre polisportivitate este tot... dorjnța, pasiunea pentru practicarea sportului.
3 Sînt convins că

tăzi, mai mult
ieri, un tînăr poate 
reuși în maî multe 

sporturi.

as- 
ca

legătura sufletească intra membrii aceluiași colectiv, sl-mi fie iertat dacă subliniez în aceste rînduri că astăzi doritorii de a face sport au condiții optime de practicare (pe care noi nu le-am avut), lipsindu-le însă, în general, pasiunea, în timp ce noi aveam numai pasiune 1 Practicarea concomitentă, 1? nivel superior, a mai multor discipline sportive, rm poate da, în general, randamentul cel mai bun, în final fiind necesară o „specializare" într-o singură disciplină.

fost așa ■des-îm- esteașa

4 Ca tată de copil, eveniment recent petrecut, intenționez, pențru început, ca fetița mea să fie inițiată în tainele înotului. Păcat că nu avem încă o școală de înot pentru sugari ! Fiica mea ar fi înscrisă din oficiu, în fel îneît să nil se spună pre ea, atunci cînd va plini vîrsta de un an, că prea „bătrînă" pentruceva! Puțin mai tîrziu va învăța patinajul, iar la vîrsta de 10—12 ani va fi inițiată în tainele atletismului. Ruxan- dra va practica sportul, sper, cu aceeași plăcere ca și tatăl ei, ca ceva firesc și necesar, fără însă a neglija obținerea unor note la fel de buhe în cariera profesională spre va avea înclinație.In final, țin să-mi convingerea că propria experiență poațș lichiar repetată de mulți sportivi, pe o treaptă uneori superioară,

carearăt mea este

regula jocului, Iți cer doar un centimetru de spațiu; mă sufoc. 
Intr-un anumit sens, acum pentru noi doi partida e terminata, 
jocul se desfășoară de cealaltă parte. Vezi bine că un spațiu e« 
norm ne separă de zona unde se află mingea. Sîntem singuri, 
numai noi doi șj totuși tu te încăpățînezi să-mi iei aerul, să mă 
aneși ca un zid nevăzut. Nu-ți cer decît îngăduința da a-mi certa 
cîțiva centimetri de spațiu. Privește ! Coechipierii mei sînt a- 
cum în apărare, presați, nu-și pot permite să' contraatace. Sin
gura lor tactică se reduce la aruncarea mingii în aut. Spun 
un neadevăr 7 Atunci, lasă-mă să răsuflu puțin, ca șl cum 
îngădui ție însuți acest lucru".

„Știu că spui adevărul", răspunse STOPERUL. „Sau 
puțin mi-ar plăcea să cred că ești de bună credință. Să _ 
supunem însă Că îți vine mingea tocmai în momentul cînd, așa 
cum zici tu, eu ți-aș da voie să respiri. Spune drept, CC al moe • 
atunci 7 Cunoaștem prea bine promptitudinea reflexelor tale, 
țîșnirea ta extraordinară, spontaneitatea ta, șutul tău necruțător. 
Ace» clipă ți-ar fi suficientă să mă depășești, șa-l bați BS por
tarul meu".

Centrul atacant, nu răspunse. Lăsă doar capul în jos, ca un 
om resemnat. Trezindu-se însă subit avu o izbucnire de împo
trivire, un strigăt de revoltă.

„Dar tu", spyse Central. Nu simți nevoia să joci și flupă 
voia ta, să improvizezi ceva 7 Nu știu ce să spun, <Jar parca 
nu ești ca toți oamenii, poate nici nu mai ai sistem nervos. Nu 
ți se pare plicticos să Of mereu lipit fle mine ?*•

Răspunsul Stoperului veni într-un tîrziu, re.ee. fără nici o 
inflexiune, ca 0 voce de robot, înregistrată pe bandă. „Nu 
căuta să mă amăgești, cineva ml-a spuș : urmează-l, fjț umbra 
lui, nu-1 slăbi nici o clipă, nii-1 lăsa singur niciodată. Un ordin 
spui tu. Sg poate, însă acel ordin e acum înăuntrul meu, im- . 
plîntat în ceea pe ai putea numi sistemul meu nervos. Altceva 
nu șțiu și pici nu vreau să știu".

Meciul se termină. Centrul atacant porni încovoiat spre 
casă. Auzind zgomot de pași si simțind un suflu în ceafă se în
toarse cu un țipăt de surpriză.

„Acum ce naiba mal vrei 7 De ce te ții după mine 7” 
„Nu vreau nimic. Te urmăresc", răspunse Stoperul cu o voce - 

fără timbru. „Doar atit. Te urmăresc. Trebuie s-o Pac".
„Dar meciul s-a terminat", urlă Centrul atacant, și cu vic
toria echipei tale".

Stoperul înălță capul.

oare 
ti-îU

cel 
pre- 

—1 
tace
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Atleții își pregătesc asiduu primele starturi 
in noul sezon de competiții în aer liber. 
Nu, peste multă vreme vom a"'a ocazia să 
revedem asemenea dispute spectaculoase.

ca cea din fotografie, și să aplaudăm perfor
manțe de o valoare tot mai bună

„Misiunea pișa nu se termină nielodată", spuse el cu o voce 
neutră, aproape inumană. Fața sa era ca de ceară, împietrită, 
fără expresie, și ochii aveau o lucire stranie ea și tuni ar 
fi privit prin lucruri, prin inima obiectelor, dincolo de ele.

Centrul atacant se înfloră ea de o presimțire și încercă să 
reacționeze, clar nu știa cum și deodată se trezi fără putere, cu re
sorturile retezate, ca și cum cerul, tot cerul acela plumburiu, 
învăluind stadionul spre sfîrșitul meciului, l-ar fi strivit cu 
greutatea sa imensă. în același ttmp simțea c< misterioasa, și 
implacabila forța a celuilalt, era Izvorul slăbiciunii sale, se 
transforma în propriul său destin.

„® bine, atonei sa mergem", «puse eu o tristă sfîrșeaia 
țn glas. Se amestecară cu primele umbre ale crepusculului. Sto
perul avea bărbia sprijinită în ceafa celuilalt. Mergeau cu un 
pas egal, unic, șerîșnlt ; ecou straniu pe dalele aleii, în fundul 
cărei se zărea locuința centrului atacant.

Mama acestuia îl aștepta la fereastră.
„Nu ești singur ?" sș auzi vocea familiară. Centrul atacant 

se opri, se ridică ne virtuți șl privind în sus strigă cu ultimele 
puteri : „Nu mamă. Jncepimi de astăzi nu mai sîhtem singuri". 
. „ vestibul, dar nu luă ascensorul cu gîndul sg amine
intllnirea. Urca încet, cu o nesfîrșiță oboseală îți picioare, urca 
șcărțle, el înainte, Stoperul, în spatele șău. Si simțea răsuflarea 
reee în epafa. La si treilea pe neașteptate, îi huprthsh • 
amețeala, șl în jurul său șe făcu noapte. Cînd redeschise oetitl 
era singur. Inima îi bătea iute, puternic. Era singur acum și 
parca o rază de speranță încolțea în spiritul său răvășit.

„Ai plecat, te-at duș 7 zise cu glasul sugrumat de emoție. 
Unde ești 7"

„Șîht oriunde vei fi și tu" răspunse glasul Stoperului invi
zibil. „Dip această clipă voi fi mereu cu tine, voi fi în tine".

„Nu înțeleg" zise îpspăimîntat centrul atacant. „Rxplică-te, 
vorbește”.

„Cum, Centrule, nu înțelegi 7“ spuse vocea. Străfulgerat de 
cumplitul adevăr. Centrul se cutremură și se sprijini de zidul 
casei : asculta vocea care aeijm venea dinăuntrul ființei sale, în 
egre stoperul intrase definitiv, făoîndu-se una Cu el. „îndepli
nesc un ordin", spunea vocea nevăzută. „Cineva mi-a spus : ur- 
mărește-1 neîncetat, fii umbra Iui oriundo și în flecare clipa, 
nu-1 lăsa niciodată singur, niciodată singur".

In românește de I. VTLCEANU

Foto! A. TRANDAFIRESCUO FATĂ MINUNATĂ"
Cînd am văzut-o pentru prima 

oară pe Mariana Borcea, poligo
nul Dinamo îmbrăca mantia rugi
nie a toamnei. Era un concurs 
fără importanță, lipsit de nume 
sonore și poate tocmai de aceea 
m-au cucerit încăpățînarea și am
biția cu care tînăra sportivă se 
concentra asupra puștii sau as
culta sfaturile antrenorilor. Dar 
arcuirea nemulțumită a sprînce- 
nelor și lacrimile abia reținute, 
care se bănuiau însă, arățau că 
rezultatele nu erau cele aștep
tate...

Am revăzut-o pe Mariana Bor
cea spre sfîrșitul anului trecut. 
Era tot pe poligon, dar de data . 
asta la Tunari, se afla pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului, după 
ultima zi a campionatelor repu
blicane de tir. Devenise campioa
nă națională la seniori, armă 
sport, proba de 3x20 focuri sta
bilind un nou record republican. 
Privea fericită, cufundată parcă 
într-un vis frumos, cu mîlnlle îm
preunate într-o întîrziată explo
zie de copilărie. Era un exemplu 
viu de fericire, de mulțumire su-

premă, cum numai cei care au 
trăit-o îndelung și au muncit asi
duu, zi de zi, cu răbdare și me
ticulozitate... o pot cunoaște.

M-am simțit atunci îndemnat 
să aflu amănunte despre proas
păta campioană, devenită maestrS 
a sportului la nici 2» de ani, des
pre o campioană care măsoară 
in înălțime un metru șl jumă
tate...

„Am început tirul, dintr-o pură 
curiozitate. Eram în clasa a X-a 
cînd o colegă de școală, care „tră
gea" la Dinamo, mi-a spus că se 
folosesc și la antrenamente și la 
concursuri gloanțe adevărate. 
N-am crezut-o, m-am dus să mă 
conving și de atunci, din martie 
’64 sînt nelipsită de Ia poligon ! 
La început satisfacțiile m-au oco
lit, dar știam că tirul este unul 
din acele sporturi în care victo
riile sînt reflexe ale antrenamen
telor, că depind de răbdarea cu 
care revii la poligon după un 
insucces. De aceea n-am renun
țat, am „furat" cîte ceva din sti
lul marilor campioni iosif SIrou, 
Ion Dumitrescu și, în 1968, am

■ ■■

„împușcat" primul titlu de cam
pioana națională la juniori, 3x30 
focuri".

Aici a trebuit să ne întrerupem 
convorbirea. In pauză colegii ei 
de studiu invadaseră sala de lec
tură a institutului de limbi străi
ne,- unde Mariana Borcea este 
studentă în anul al ill-lea, pu- 
nîndu-i întrebări mai multe și 
mai neobișnuite decît cele pe 
care 1 le pregătisem eu.

Notez cîteva nume ale noilor -re
porteri” : Maria Blldaru și Ion 
Boaghe Gin anul III, Ana Iulian, 
Sanda Urinau.

Prind o scurtă pauză în ava
lanșa de întrebări pentru a plasa 
și eu una intenționat simplă, con
vențională sperînd că atacul a- 
cesta direct îl va pune în în
curcătură.

— Ce părere aveți despre Ma
riana ? Dar, sincer, colegial... Una 
dintre fete, o brunetă cu breton, 
își trece privirea peste grupul de 
colegi, ca pentru a le cere un 
consimțămînt, apoi se întoarce 
și-mi răspunde repede, dlntr-o 
răsuflare :

— Mariana ?... Mariana e o 
fată... o fată minunată !

Zîmbesc, ușor nemulțumit pen
tru că atributul acesta, deșt vrea 
să spună totul, nu-mi .servește 
ceea ce numim ,,găselniță” gaze
tărească. Mal aștept totuși, o com
pletare...

„Da, da. Minunată", adaugă o 
voce de bas, înainte ca-grupul să 
facă cale întoarsă la chemarea 
clopoțelului. Mariana îi conduce 
cu privirile pînă dispar dincolo 
de ușă, apoi își reia șirul între
rupt al gîndulul.

— Acum mă antrenez cam opt- 
zece ore săptăminal, în trei sau 
patru ședințe, iar înainte de con
cursuri, „accelerez" : după antre
namentul de dimineață mă duc 
la cursuri, apoi revin pe poli
gon... In sesiune e mal greu, dar 
oricum, mă descurc... Trebuie să 
am un program foarte exact 
fiindcă locuiesc la o oră de drum 
de poligonul Dinamo...".

știți ce înseamnă în limbajul el 
că „se descurcă bine"? Anul tre
cut, Mariana Borcea, sportivă 
fruntașă, activistă în organizația 
P.C.R. și în asociația studenților, 
a terminat cu media generală 
8,33 ! îmi povestește apoi cu glas 
scăzut (alături se studiază I) des
pre atmosfera plăcută care dom
nește la poligon, despre priete
nele șl colegele el de echipă Ma
rin# Vasiliu și Veri Stroe, din
tre care ultima o urmează șl In

profesiune (este studentă în anul 
I la limba rusă), despre înțelege
rea și cuvintele stimulatoare ale 
antrenorului Viorel Maneiu, des
pre turneul în Iugoslavia și des- : 
pre multe altele.

în tot ceea ce povestește, ca șl 
pe poligon sau în pupitrele am- 
fiteatrelor. Mariana Borcea pune 
o doză puternică de încredere și 
entuziasm.

„Cînd am cîstigat titlul de cam
pioană la junioare anuj trecut, 
dună poziția culcat, eram pe lo
cul al doilea. La proba următoare, 
am remontat ceva, venind la 
două puncte, Urma însă, cea mai 
dificilă: poziția „în picioare". Pe 
poligon era o atmosferă ncor- 
dată. La lovitura a treia, o alhlnS 
— poate n-o să mă credeți : —
mă înțepă chiar în degetul de Pe 
declanșator șl trag... fără să 
vreau. Rezultatul ? Un 3 1? Atunci 
ml-a venit întîia oară să pllng 
într-un concurs... Am vrut să re
nunț, dar după tntervenția lui 
Viorel (antrenorul Maneiu — n.n.), 
am tras în continuare și... iată-mă 
campioană".

Minutele s-au scurs pe nesim
țite și ora de literatură univer
sală urma să înceapă. Mariana își 
strînse grăbită caietele șl se ală
tură colegilor care intrau în am
fiteatrul ,-,Pușkin“. oștiți, eu în
văț după notițe" — fuseseră ulti
mele el cuvinte..,

Ov. IOANIȚOAIA
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MERGEM ?
I

BASCHET : sala Floreasca, 
de la ora 8,30 i I.C.F. — Politehnica Iași (m A), Voința București — Rapid București (f A), Școlarul — Viitorul Do- rohoi (f B), Rapid — Politehnica Galați (m A), Dinamo —- Farul (m A); sala Progresul, de la ora 9,45: Progresul București — Crișul (f A), Arhitectura București — I.C.F. II (f B), Olimpia — Șc. sp. nr. 1 București (fB).MOTOCICLISM : Parcul Li
bertății, de la ora 8 : Start în etapa a doua a campionatului municipal de regularitate și rezistență pe motorete „Car- pați" (se desfășoară pe șos. București — Alexandria).POLO : ștrandul Tineretu
lui, de la ora 11: Rapid — Politehnica Cluj ; Steaua — Crișul Oradea; bazinul Flo
reasca, de la ora 13 : I.C.F. — Dinamo București.

RUGBYt; teren Tineretului 
IV, de la ora 10,30 ; I.C.F. — Politehnica („Cupa primăverii", seria a doua din divizia B).VOLEI: sala Dinamo, de la ora 9 : Viitorul București — Ceahlăul P. Neamț (fB), Rapid București tea Craiova București — (f A).HANDBAL: ora 9: Științe economice București— Voința Sighișoara (fB), ora 10,15; Rapid București — Politehnica Galați (f A); 11,20 : Rapid București — Agronomia Iași (m B); 
teren Dinamo, ora 10,30 : Dinamo București — Universitatea Cluj (m A), 11,45 : Șc. sp. nr. 2 Buc. — I.C.F. Buc. (f B); teren Progresul: ora 
14.45: [Voința București — Tractorul Brașov (m B), ora 16 : Steaua București — Textila Cisnădie (m A), ora 17,15 : Progresul București — fecția București (f A).

FOTBAL: stadionul 
August", ora 15: Progresul — Rapid (div. A), ora 17: Steaua — Dinamo București (div. A); teren Electronica, ora 10 : Electronica Obor — Victoria Roman (div. B); te
ren Laromet, ora 10: Rapid C.F. Buc. — T.U.G. Buc. (div. 
C); teren Timpuri Noi, ora 
10 : FI. roșie Buc, — Viitorul Fieni (div. C); stadionul Re
publicii, ora 9 : Reprezentativa școlilor generale București -- Reprezentativa școlilor generale Cluj; ora 10,351 „L“ București ■— „L“ Cluj.LUPTE GRECO-ROMANE : 
sala Recolta, de la ora 9 : etapa de zonă a campionatului național individual (seniori).

— Universită
ți A), Dinamo C.S.M. Sibiu
teren Ciulești,

dualitateainternaționala
Trimisul nostru special la C.E. de tenis

de masă, C. COMARNISCHl, transmite
Pt TEME OLIMPICE

campioana
România pe locul 6 la

LYON, 20 (prin telefon). Un 
public mai numeros decît în cele
lalte zile ale marii competiții a 
fost prezent sîmbătă după-amlază 
la „Palais des sports , pentru 
a urmări disputele decisive 
în stabilirea clasamentelor în 
proba pe echipe a campionatelor 
europene. La ora cînd telefonez 
se cunoaște doar campioana femi
nină. Echipa feminină a R. F. 
a Germaniei a furnizat marea 
surpriză a competiției, învingînd 
cu 3—0 formația U.R.S.S. (Bucholz 
— Rudnova 2—1, Simon — Grin
berg 2—0, Bucholz Simon — Rud
nova, Grinberg 2—1). In finala 
masculină, Suedia — U.R.S.S. 2—2. 
Meciul continuă.

Echitabilă ni se pare și. ierarhia 
următoarelor clasate. Cel mal bun 
argument în acest sens îl consti
tuie evoluțiile celor 28 de formații 
masculine și 22 feminine c'are au

KJELL JOHANSSON
luat startul miercuri dimineață. 
Dar, de reflecții vom mai avea 
timp. .Să ne oprim acum, pe 
scurt, la ultimele meciuri de sîm
bătă ale echipelor noastre, care 
la băieți au concurat pentru locul 
5, iar la fete pentru locul 7. Suc
cesul, dacă se poate vorbi de un 
succes, a fost numai de partea

VIOREI MARCU L-A ÎNVINS PE V. KOROTKOV
GALAȚI, 20 (prin telefon).
Pe moderna bază de tenis din 

parcul orașului, Inaugurată cu a- 
cest prilej, tinerii echipieri români 
au oferit numeroșilor spectatori 
două frumoase victorii în prima 
zi a întîlniril cu reprezentativa 
de tineret a Uniunii Sovietice. 
Viorel Marcu, în deosebită vervă 
și demonstrînd că este în conti
nuă creștere valorică, a reușit o 
frumoasă performanță în fața re
dutabilului Vladimir Korotkov, 
pe care l-a învins după mare 
luptă : 7—5, 4—6, 6—3.

Marcu a avut inițiatlya în cea 
mal mare parte a jocului, a con
dus și în setul pierdut (2—0, 3—2, 
4—3), domlnîndu-șl adversarul 
prin lovituri adesea subtile și bine 
orientate tactic. Korotkov, pe 
care-1 recomandă cîteva reirarqa- 
blle rezultate internaționale (cîș-

tigător la Wlmbledon-juniori șl 
Alexandria) a arătat o bună teh
nică, dar a fost mereu depășit 
de român.

Santel l-a învins pe Anatoli 
Volkov, reușind să depășească 
momentele grele ale partidei, în 
special cele din setul doi, în care 
a arătat multă putere de luptă. 
Scor : 2—6, 6—4, 6—3, pentru Sân
tei.

Reprezentativa României condu
ce cu 2—0 după prima zl.

Di|ametral opus s-au prezentat 
însă tinerele noastre jucătoare. 
Aurelia Cîrnaru a cedat puterni
cei sportive sovietice Olga Moro
zova 0—6, 1—6 ; Iar Agneta Kun, 
după ce a ratat un setbol în pri
ma parte a partidei, a fost în
vinsă cu 5—7, 6—4, 2—6. de Ev
ghenia Izopaitis.

Radu VOIA

băieți si 7 la fete

formației feminine, care a învins 
reprezentativa poloneză, la limită; 
cu 3—2. Chiar și Mihalca a cîști
gat un meci (!). Maria a învins în 
două ițirtide, la Kalinska șl No- 
worita. Dublul a fost pierdut fără 
drept de apel, dar în partida de
cisivă Mihalca (învinsă la început 
de Kalinska) și-a revenit, oaie- 
cum, și a punctat victorios în în- 
tllnirea cu Noworita. De mențio
nat că ea și-,a depășit adversara 
doar în prelungiri (în setul III, 
la 20—19 pentru ea, s-a aplicat re
gula activizării).

Băieții noștri, „mulțumiți" pro
babil cu locul 6, n-au mai insistat 
pentru obținerea unei poziții su
perioare în clasament. Ei au 'ac
ționat fără prea multă convingere 
șl n-au putut emite, deci, preten
ții în fața jucătorilor englezi. Sin
gurul care șl-a întrecut adver
sarul a fost Glurgiucă, dar „per
formanța" lui în special este alfa : 
a „reușit" sâ piardă la— 
Stuart Gibbs. Pînă la Lyon, nu 
auzisem de acest jupător, ci nu
mai de cunoscutul produs cosme
tic cu același nume. Poate că 
de-acum înainte Gibbs își va 
crea un nume șl în tenis de ma
să. Ar fi meritul lui Glurgiucă... 
ca deschizător de drum.

Iată principalele rezultate In or
dinea desfășurării finalelor de 
sîmbătă : d

ECHIPE BARBAȚI loc VII—VIII 
Cehoslovacia — R.F.G. 5—3; V—VI 
Anglia — România 5—1 (Gibbs — 
Negulescu 2—0, Neale — Covaci 2—0 
Harrison — Giurgiucă 1—2, Neale
— Negulesicu 2—1, Gibbs — Giur- 
giucă 2—1, Harrison — covaci 
2—1) ; III—IV Iugoslavia — Unga
ria 5—1 ;

ECHIPE FEMEI : VII—VIII Ro
mânia — Polonia 3—2 (Mihalca — 
Kalinska 0—2, Alexandru — Nowo
rita 2—0, Alexandru, Mihalca — 
Kalinska, Noworita 1—2, Alexan
dru — Kalinska 2—0, Mihalca — 
Noworita 2—1 (—13, 17, 20) ; V—VI 
Anglia — R.D.G. 3—0 ; III—IV Ce
hoslovacia — ungaria 3—2 (în se
tul decisiv ăl ultimei partide, Koc- 
zian — Vostova, jucătoarea ma
ghiară, care conducea, a suferit o 
entorsă șl continuînd, totuși, jo
cul a pierdut la 18) ; I—II R.F.G.
— U.R.S.S. 3—0.

Alte rezultate, din grupele semi
finale, de vineri noapte : feminin 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0, An
glia — Polonia 3—1, R.F.G. — Un
garia 3—1; masculin Ungaria — 
Cehoslovacia 5—3, U.R.S.S. — Iu
goslavia 5—4, Anglia — R.F.G. 5—i.

LAUSANNE, 20 (Agerpres). Președintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice din Mexic, Pedro Ramirez Vasquez, a declarat că pînă în prezent nu a primit nici o cerere din partea C.I.O. în sensul de a trimite invitație de participare Republicii Sud-Africane. întrebat cum întrevede rezolvarea situației create în urma protestului față de readmiterea la J.O. a Republicii Sud-Africane, Pedro Ramirez Vasquez a precizat: „Comitetul Olimpic mexican va respecta ho- tărîrile pe care le va lua C.I.O. după reexaminarea a- cestei probleme. Sîntem convinși că principiile înscrise în Carta olimpică vor triumfa. Jocurile Olimpice vor avea loc indiferent de ce va urma".După cum s-a anunțat, cea de-a XX-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară va avea loc în anul 1972 la Munchen. Comitetul de organizare a propus ca Olimpiada jubiliară să se desfășoare între 26 august și 10 septembrie, iar programul să cuprindă întreceri la 21 discipline sportive: atletism, natație, gimnastică, ciclism, fotbal, canotaj academic, caiac-canoe, yahting, lupte, box, judo, haltere, baschet, volei, călărie, pentatlon modern, scrimă, tir, handbal, hochei pe iarbă, tir cu arcul.Regatele de yahting vor avea loc în rada portului Kiel, iar celelalte competiții la Munchen și în alte trei orașe ce urmează a fi desemnate.

Hockenheim (R.F.G.), 7 aprilie 1968. Cu cîteva minute înaintea accidentului, Jim Clark se 
afla în frunte.

AUTOMOBILISMUL IN BOXA ACUZAȚILOR
(Urmare din pag. 1)pe care întrecerile așilor volanului le-au impus în ochii fabricanților : camerele de ardere emisferice, axele cu came în cap, pneurile cu carcasă radială, farurile cu iod.Avînd în vedere această realitate, despre utilitatea curselor automobilistice nu se mai pot îndoi acum nici cei mai înverșunați dușmani ai lor. Rezervele și acuzațiile încep, însă, o dată cu alte aspecte ale problemei, și anume o dată cu evidențierea racilelor profesionismului și a intereselor pecuniare, care apar aici mai brutal decît în oricare altă ramură sportivă. O

telex
REPREZENTATIVELE DE VOLEI 
ale U.R.S.S. și-au încheiat tur- 
neul în Japonia. în ultimele 
jocuri, desfășurate la Tokio, echi
pa masculină a învins cu scorul 
de 3—1 (8—15, 15—7, 15—8, 15—12) 
selecționata Japoniei, iar 
mația feminină a întrecut 
(15—9, 15—5, &—15, 8—15,
echipa „Yashica“.

R
CRITERIUL internațional 
Angouleme (cursă ciclistă 
cuit) a revenit asului
Jacques Anquetil, cronometrat 
pe distanța de 125 km în 3h 19’29“. 
învingătorul a fost urmat la 1’54“ 
de Guimard și Poulidor.

CUNOSCUTUL PATINATOR AUS
TRIAC Emerich Danzer (în fo
tografie), care la începutul aces
tui an a trecut la ptofesionism, 
a terminat învingător la cam
pionatele mondiale de patinaj ar
tistic, rezervate profesioniștilor, 
desfășurate la Londra. Danzer a 
totalizat 49,3 puncte și a fost 
urmat în clasament de Paul Mc 
Grath (S.U.A.) — 48,8 p., Michel 
Williams (Anglia) — 47,4 P, Da-

for- 
cu 3—2 

15—12)

de la 
pe clr- 
francez

— 47,1 p, Rl-rek James (Anglia) ... 
ckie Gray (Anglia) — 45,9 p etc. 
Proba feminină s-a încheiat cu

2 . ..

• J -

fată lotul cicliștilor polonezi din care urmează să fie alcătuită echipa ce va lua startul în 
ediția din acest an a „Cursei Păcii". Toți acești rutieri au evoluat recent in țara noastră, in 
„Cupa F.R.G.". Reamintim că anul trecut reprezentativ R. P. Polone a cîșțigat „Cursa 
Păcii". De la stingă la dreapta i Polewiak, Czechowski, Kegel, Jasinski, Hanusik, Blawdzin 

și Forma

Corespondență specialăITALIA, PRIMA SEMIFINALISTAA CAMPIONATULUI EUROPEAN DE EOÎDAL
In meci

NEAFOLE, 20 (prin telefon). Așa 
cum era de așteptat, al doilea 
meci dintre echipele de fotbal 
ale Italiei șl Bulgariei, din ca
drul sferturilor de finală ale cam
pionatului european, a polarizat 
interesul tuturor napolitanilor, 
Din păcate, tribunele stadionului 
„San Paolo" n-au putut găzdui 
decît 100 000 de spectatori, alte 
mii rămînînd în afara porților lut. 
La fluierul arbitrului elvețian 
Dienst echipele au apărut pe te
ren în formațiile pe care cel doi 
antrenori le .anunțaseră dinainte :

ITALIA : Zoff — Burgnlch, 
Guarnerl, Castano, Facchettl, Fer- 
rini, Rivera, Domenghlni, Juliano, 
Mazzola, Pratl;

BULGARIA : Slmeonov — Șala- 
manov, I. Dimitrov, Penev, Ga- 
ganelov, Bonev, Jecev, Popov, la- 
klmov, Asparuhov, Dermendjlev.

Deși gazdele sînt primele care 
inițiază o acțiune de atac (Rlvera 
min. 2), primul corner îl consem
năm la poarta lui Zoff (min. 3).

retur: Italia—Bulgaria 2-0
favorabilă. In min. 55 Squadra 
azzura își mărește avansul la 
2—0 : la o lovitură liberă executa
tă de la 18 m de poartă, Domen- 
ghinl primește o pasă scurtă de la 
un coechipier șl șutează puternic 
în bară, mingea ricoșînd în poar
tă. Meciul se desfășoară în con
tinuare sub semnul egalității, o- 
caziile de gol alternează, dar sco
rul nu mai este modificat. Fotba
liștii italieni se califică astfel în 
semifinalele campionatului euro
pean.

Rivera este faultat în min. 5 la 
25 de m de poarta lui Slmeonov, 
dar lovitura liberă executată de 
Juliano trece peste poartă. Oas
peții nu par de loc Intimidați de 
faptul că evoluează în fia ța unor 
tribune arhipline (care scandează 
în permanență încurajări la adre
sa fotbaliștilor italieni) șl inițiază 
două atacuri consecutive, finali
zate de Asparuhov (șut pe lîngă 
poartă min. 9 și Popov în min. 
14). La un contraatac al gazdelor, 
într-un moment cînd puțini se 
mal așteptau ca mingea să intre 
în gol, Pratl — cu o excelentă lo
vitură de cap la semiinălțime — a 
trimis balonul în poarta Iul Si- 
meonov, portarul bulgar rămî- 
nînd surprins de execuția fotba
listului Italian. Oaspeții tempori
zează avîntul gazdelor șl minute 
în șir jocul se desfășoară la mij
locul terenului. In repriza a doua, 
In min. 7 Popov are o mare oca
zie de a egala, dar trage pe lîngă 
poartă dlntr-o poziție extrem de

Giani
★

BENANTI

In cadrul 
,campionilor 
la fotbal, s-au

La Buehos Alres, 
semifinalelor „Cupei 
Americll de Sud' ,
întîlnlt echipele argentiniene Ra
cing Buenos Aires șl Estudiantes 
la Plata. Fotbaliștii de la Racing 
au obținut victoria cu scorul do 
2—0 (1—0).

Tiparul: 1. P. „Inloruuiția”, sir. Brezuiariu 23—25,

succesul patinatoarei japoneze 
Miwa Fukuhara cu 49 p.

-ți
LA PITTSBURG au început cam
pionatele feminine de natație ale 
S.U.A. (întrecerile se desfășoară 
în bazin de 25 y). în prima zi a 
concursului au fost stabilite o 
serie de rezultate de certă va
loare. Astfel, în proba de 500 
yarzi liber, Debbie Meyer a rea
lizat timpul de 5:00,9, performan
ță superioară cu șase secunde ve
chiului record al S.U.A. Fosta 
deținătoare a recordului ameri
can, Pamela Kruse, a fost cro
nometrată cu 5:13,7. Proba de 
100 yarzi spate a fost cîștigată 
de Kaye Hali cu excelentul timp 
de 59,3, fiind prima femeie din 
lume care coboară sub un ml-

nut pe această distanță. Proba 
de 200 y mixt a revenit Claudiei 
Kolb cu timpul de 2:08,5.

S
PE PÎRTIILE DE LA DIABLE- 
RETS (Elveția) a început ultimul 
mare concurs Internațional de 
schi al sezonului, la care parti
cipă sportivi din Austria, Franța, 
Italia, Elveția și alte țări. Ia 
prima zi s-au disputat probele de 
slalom uriaș. La masculin, pe 
o pîrtie în lungime de 1 600 m 
cu 420 m diferență de nivel, a 
cîștigat schiorul francez Georges 
Mauduit, cronometrat cu timpul 
de 1:34,72. Pe locul doi s-a cla
sat austriacul Reinhard Tritscher 
cu 1:35,02. Proba feminină a re
venit franțuzoaicei Ingrid Laffor- 
gue cu 1:14,13, urmată de Heidi 
Zimmermann (Austria) — 1:14,13 
și Elfi Untermosar (Austria) — 
1:14,67.

In

pe

bună mașină de curse, cu motoarele de schimb, costă o a- vere (peste 100 000 de dolari în cazul celor de „formula 1“ sau din categoria Sport-Pro- totip) și orice pilot este nevoit să-și lege activitatea de o firmă care-1 finanțează.Jim Clark se găsea, după cum se știe, în solda echipei „Lotus". Cînd, la sfîrșitul a- nului trecut, acest team a a- juns într-o situație materială critică, constructorul Colin Chapmann a trebuit să bată la diferite uși interesate în publicitate. Pînă la urmă a fost găsit un „Mecena", care a avansat secției de curse de la „Lotus" 100 000 de lire sterline în schimbul obligației ca pe mașina lui Clark și a colegilor săi să fie înscris numele firmei de țigări „Gold Leaf". Și culmea, Jim era un aprig nefumător !Dar piloții de curse nu fac întotdeauna ce vor — nici măcar celebritățile. Cei care îi susțin materialicește le fixează programul, le pretind să-și subordoneze talentul și experiența unui singur scop : acela de a învinge. Pe de altă parte, intervin interesele organizatorilor de competiții, a- ceastă întinsă armată de oameni care se ridică în întreaga lume la cîteva milioane. Ca atare, automobilismul — ca spectacol — a devenit de mult un adevărat business, deoarece aduce pe marginea Circuitelor, la o singură cursă, pînă . la 350 000 de persoane cu biletul de intrare plătit. Sumele fabuloase care se încasează permit atribuirea unor premii deosebit de tentante pentru concurenți. Iată, spre exemplu, anul trecut, cîștigătorul celor 500 de mile de la Indianapolis, americanul A. J. Foyt 172 000 de dolari, ceasta, gonească aproape suri cu o medie orară de te 240 km 1Dar, accidentele care vin astăzi la curse își au originea și în excesele patronate de Federația Internațională. Dintre ele, unul din cele mai dăunătoare este calendarul competițional prea încărcat. Marile întreceri anuale autorizate de F.I.A. se ridică la cîteva sute, la care se adaugă peste 10 000 organizate de cluburile naționale. Situația a- ceasta face ca anumiți piloți să nu aibă timpul necesar refacerii între două concursuri.

Impulsionați de firmele pentru care aleargă, de propriul lor apetit material, de nevoia de afirmare, ei ajung uneori în situații riscante. Lorenzo Bandini, dacă nu și-ar fi găsit sfîrșitul pe circuitul de la Monaco, ar fi trebuit imediat după cursă să plece la întrecerea de 1 000 km de la Nurburgring, iar de acolo —■ fără a avea timp să răsufle — să se îmbarce pe un avion pentru a prinde antrenamentele de la, Indianapolis...Evident, un pilot de curse, la fel ca un aviator sau cosmonaut, știe bine că meseria sa este plină de pericole și o acceptă ca atare. Ce trebuie întreprins, însă, pentru ca primejdiile ce-1 pîndesc să se reducă la maximum ? De mai multă vreme se semnalează că anumite circuite, construite cu 15—20 de ani în urmă, ar trebui interzise deoarece nu mai corespund vitezelor actuale (320 km pe oră în linie dreaptă) și prezintă pericol atît pentru piloți cît și pentru public. De asemenea, numeroase persoane specializate nu obosesc să tragă semnalul de alarmă cerînd și alte măsuri absolut necesare : dotarea pistelor cu săli de operație mobile, organizarea unor servicii eficace pentru combaterea incendiilor, înzestrarea mașinilor echipamente securitate.Din păcate,justificate rămîn în stadiul de deziderat și unele măsuri nu se întreprind decît atunci cînd în cursă moare cineva. Fără îndoială, un accident își poate avea originea într-o neglijență, într-o greșeală de concepție a mașinii sau de pilotaj. Dar nu aceste cauze sînt esențiale, nu ele generează cortegiul de victime care însoțesc automobilismul prin timp. Acest sport de mare spectaculozitate, util progresului tehnic, iubit pînă la fanatism de mulți oameni, ar putea fi scutit de situațiile penibile în care ajunge uneori. De ce oare Federația Internațională — forul suprem diriguitor și cel dintîi dator să intervină — nu se gîndește cu mai multă seriozitate la aceasta ? Dispariția lui Jim Clark, cel mai mare talent ivit pe pistele de automobilism de la Fangio încoace, este un prilej de noi reflecții, o invitație la acțiune.

de curse cu speciale deaceste cereri

însă, el a a încasat Pentru a- trebuit să patru cea- pes-sur

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA „CUPA DUNĂRII", 
ION OCHSENFELD, TRANSMITE :

FIȚI BALAȘ
DONAUESCHINGEN, 20 

(prin telefon). — Ieșirea din concurs a primului nostru sportiv care lua startul în cea de-a doua ediție a „Cupei Dunării" la haltere necesită, desigur, unele explicații. După cum se știe, el a ratat cele trei încercări la procedeul „smuls". Aceasta s-a în- tîmplat ca urmare a unei neînțelegeri (de limbă) dintre 
antrenorul român Lazăr Baroga și arbitrul informator al concursului 1 sportivul 
nostru a fost înscris de organizatori pentru 100 kg, în loc de 90 kg cît ceruse Lazăr Baroga. In , ultima clipă, cînd greșeala a fost sesizată, bara fusese deja ridicată la 95 kg, greutate la care, vrînd-nevrînd, Fiat a trebuit să se prezinte. în tensiunea nervoasă creată de acest incident, concurentul nostru nu a putut sâ se concentreze și să ridice bara, ieșind astfel din întrecere. Vina aparține, desigur, antrenorului Lazăr Baroga, care n-a controlat greutatea notată de arbitrul informator. Echipa română a fost în acest fel privată de un eventual loc secund la categoria respectivă, precum și de șase puncte în clasamentul general.La categoria pană s-a distanțat în învingător sportivul maghiar Benedek, care a realizat 355 kg. El a fost urmat de Kucev (Bulgaria) — 347,5 kg, Rauscher (R.F.G. — 347.5 kg, Legel (Austria) — 335 kg, Victor Rusu (România) — 335 kg (110, 95, 130), Hele-

„C.C.E “ LA SPADA

ÎNVINGĂTOR
austria- ridicat
alți iu- 
așteptat 

la

brandt (Ceh.) 315 kg. Concurentul român a fost cu 50 grame mai greu decît cui Legel care a aceeași greutate.
Delegația noastră și 

bitori ai halterelor au
ou mult interes întrecerile 
categoria ușoară. Fiți Balaș a 
confirmat așteptările, obținind 
o victorie netă in fața adversa
rilor săi, deși performanța rea
lizată se situează sub posibili
tățile dovedite anterior. Ori
cum, este un succes remarcabil, 
apreciat ca atare de cel pre- 
zenți aid. Iată rezultatele teh
nice ale acestei categorii: 1.
Fiți Balaș 400 kg (130, 115, 155); 
2. Kostadin Tilev (Bulgaria) 
395 kg; 3. Uwe Kiiche (R.F.G.) 
387,5 kg.

NOU
La Stockholm, în cadrul con

cursului de natație la care par
ticipă sportivi din șase țări eu
ropene, înotătoarea suedeză

După cum se anunță din 
Bruxelles, participarea campio
nului mondial, Eddy Merckx, 
la cursa ciclistă „Fleche Wailo- 
ne“ este incertă. întors din Ita-

Federația internațională de 
tenis a aprobat organizarea a 
încă patru turnee „open", care 
vor preceda în Anglia marele 
turneu de la Wimbledon. în

STEAUA: de la locul 5 (1967) la locul 9HEIDENHEIM, 20 (prin telefon). Vineri au început la Karlrauhaile, în prezența ținui numeros public, întrecerile din cadrul „Cupei campionilor europeni" la spadă. Printre cele 17 echipe participante a fost prezentă și campioana țării noastre, echipa Steaua.Campioana României a tras într-o serie (a V-a) din care au mai făcut parte campioanele Franței și Norvegiei. în primul meci, cu spadasinii norvegieni, sportivii noștri au evoluat cu succes, reușind să cîștige cu 11—5.în meciul următor, cu campioana Franței, trăgătorii de la Steaua au condus cu 1—0, apoi, au fost egalați. în continuare, meciul a avut o des-

fășurarfe de-a dreptul dramatică, spadasinii francezi con- ducînd cu 4—2, 8—4 și reali- zînd în final scorul de 9—4, dar la capătul multor asalturi care s-au terminat la limită de timp și la scoruri foarte strînse.Steaua a tras cu campioana Ungariei, pentru locurile 7—8. De fapt, pentru aceste două locuri s-a organizat un baraj la care au mai luat parte campioanele Angliei și Elveției. Nici în meciul cu spadasinii unguri, în ciuda unei comportări în general frumoase, trăgătorii noștri nu și-au putut apropia victoria. Ei au pierdut cu 10—4. în acest fel, Steaua a ocupat locul 9.

RECORD EUROPEAN DE NATATIE

Elisabeth Ljunggren a stabil't 
un nou record al Europei în 
proba de 400 m liber, cu per

EDDY MERCKX-BOLNAV

lia. unde a discutat ou patronii 
firmei „Faema" programul său 
oompetițional, Eddy Merckx 
s-a simțit rău și nu a mai pu-

NOI TURNEE „OPEN"

ordinea importanței, acestea 
sînt următoarele: turneul
Queen's club (7—22 iunie); 
campionatele de la Beckenham

formanța 
cord era 
Sportivei

de 4:45,4. Vechiui re
de 4:45,6 și aparținea 
Williams (Anglia).

tut continua antrenamentul. Un 
prim consult medical a diag
nosticat un început de ulcer la 
stomac.

(10—15 iunie) ; campionuleic pe 
gazon de la Surbiton (27 niaî- 
1 iunie) și turneul de la Man
chester (3—8 iunie).

4Uo„â


