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Azi, primele meciuri, ale pasionantei întreceri dintre tenismanii români și danezi 
iriac susține o „premiera"ș® llie Năstase vrea să-l învingă din nou pe Leschly • Ți, 

J. Okich ® Retrospectivele marii competiții a sportului alb.
(pag. a 4-a)

Pariu
pe un
grog

Pe terenul sportului alb 
s-au întilnit doi domni în 
haine închise, așa. cum se 
cuvine la o anumită vîrstă. 
S-au privit de departe, s-au 
recunoscut spontan, s-au a- 
propiat și și-au dat acolada, 
sportiv, ca și altă dată, ne- 
stînjeniți nici de anii mulți, 
nici de bastonul unuia din 
ei. „Ți-aduci aminte ?“ este 
interogarea firească la cei 
peste 140 de ani totalizați 
de preopinenți. Și amintirile-s 
vechi de 43 de ani.

Era prin 1925, la Londra. 
Se juca meciul de debut al 
României în Cupa Davis, îm
potriva Danemarcei. Atunci 
au cîștigat danezii cu 4—1. 
Unul dintre eroii noștri a 
adus trei puncte echipei sale, 
celălalt 
țării

Iată-i 
in față, 
fără rachete, fără mingi, dar 
cu aceeași nestăvilită dragos
te pentru tenis.

Unul, capul dinastiei Ul
rich, Einer întîiul, spaima cla
samentelor europene de tenis 
din anii 20—30, care-și con
duce azi fiii bărboși și ple- 
toși ca vikingii, pe Torben 
și pe Jorgeni nu numai cu 
autoritatea părintească, ci și 
cu vigoarea căpitanului de 
echipă, pentru care Leschly 
este un fiu adoptiv, iar He- 
delund un nepot.

a salvat

acum din 
fără fileu

onoarea

nou față 
la mijloc.

I» e™ spiritul ORIGINAR AL JOCURILOR OLIMPICE
meciuri

întrerupte
PREOCUPARE CAPITALĂ LA CIUDAD DE MEXICO

arh. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, președintele Comitetului de

ploii

Celălalt, o veche 
din aceeași epocă, 
urilor europene, căci colinda 
turneele estivale, românul Ni
colae Mișu, pe care presa 
occidentală îl ( caligrafia 

Mishu și pe care ultima en
ciclopedie sportivă „Larousse" 
îl menționează încă pentru 
bizarele lui servicii, edecul 
tribunelor de tenis de astăzi, 
căruia intimii îi spun Nico
laus, iar iubitorii sportului 
alb, cu venerație, nea Misu. 

s-au mai 
lucrurile.

Danemar- 
la Bucu- 

poate să-i

cunoștință,
a courts- Nicolae Mișu 

și Einer Ulrich

Văzut! de
Neagu RADULESCU

din cauza
In . finala turneului de tenis 

„open" 
întilnit 
Laver.
3—0 în

de la Bournemouth s-au 
Kfen Rosewall și Rod 

La scorul de 3—6, 6—2, 
favoarea primului, me

ciul a fost întrerupt din cauza 
ploii. Tot din cauza ploii s-a 
întrerupt și semifinala turneu
lui de la Paris, dintre Edlefsen 
(S.U.A.) și Carmichael, la sco
rul de 10-8, 6-4, 4—6.

g» In „Cupa Davis" : India 
— Ceylon 3—0 (India este cali
ficată pentru etapa următoare).

în pag. a 2-a
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In 43 de ani 
schimbat, firește. 
Meciul România — 
ca se joacă acum 
rești. Iar Nicolaus 
spună cu fruntea sus lui Ei- 
ner: „Nu te supăra, noi am 
îmbătrinit, dar viața e în evo
luție. Doresc din toată inima 
ca urmașii mei în tenisul ro
mânesc să-și ia revanșa. Nu 
e numai o dorință .4? putea 
paria pe un grog că vor 
reuși!“.

Victor BANCIULESCU

Crosul pionierilor
In împrejurimile Casei de cultură a sectorului III s-au 

desfășurat întrecerile fazei pe Capitală a „Crosului pionie
rilor". Proba fetelor (500 m.) a revenit Măriei Ghilea (secto
rul I) în timp ce în cursa băieților (600 m.) a învins Ion. 
Mihai (sectorul VII).

In clasamentul general, pe primul loc s-a clasat echipa 
sectorului VII cu 70 p.

ÎN „CUPA DINAMO“ LA TIR

MARCEL ROȘCA - revelația
probei de pistol liber

cea de-a treia zi 
„Cupei Dinamo" 
surpriză de pro- 
Roșca, un nespe-

pia) 558 p, 2. Mariana Antonescu 
(Arhitectura) 558 p, 3. Iuliana 
Daroczi (CSM Cluj) 558 p ; ju-

Vasiliu

Sîmbătă, în 
a întrecerilor 
s-a produs o 
porții : Marcel
cialist la pistol liber, s-a clasat 
pe primul loc în această difici
lă probă, surclasând o serie de 
trăgători care de ani 
s-au pregătit la acest 
armă.

Iată primii clasați în 
de ieri : pistol liber (60
distanță) : 1. M. Roșea (Dinaino) 
551 p, 2. I. Pieptea (Olimpia) 
549 p, 3, V. Atanasiu (Steaua) 
549 p ; Armă standard 3 x 20 f. 
senioare : 1. Ana Goreti (Olim-

de zile 
gen de

probele
f. 50 m

nioare : 1. Mariana
(Din.) 558 p ; juniori : 1. Gh. A- 
dam (Metalul) 546 p.

In meciul Olimpia — Dozsa 
Budapesta scorul general este 
egal, 9—9. La armă standard 
3 x 20 f. senioare pe primul loc 
s-a clasat Kun Ferencne (Dozsa) 
cu 570 p, iar la pistol liber, I. 
Pieptea (Olimpia) cu 549 p.

întrecerile continuă azi : 
pistol calibru mare, armă stan
dard 3 x 20 f. (seniori) și armă 
sport (juniori).

T. R.

celei de a XlX-a Olimpiade
Este de netăgăduit că, în multe ramuri de sport, sîntem a- 

proape de limitele posibilităților omenești. Acest lucru esie 
evident in toate probele în care succesele concurenților se re
flectă în recorduri. Nimeni nu-și poate închipui o performanță 
de cinei secunde pe suia de metri sau de 100 metri la arunca
rea suliței. Am ajuns atît de aproape de limitele efortului 
omenesc, îneît unii au recurs la doping.

Așadar, ar fi un lucru puțin constructiv să reunești atîția 
tineri într-un spirit exclusiv competitiv, să-i împingi spre 
limita efortului uman, fapt care ar putea să dăuneze sănătății 
lor. A-i reuni pentru a vedea pînă unde merge rezistența lor, 
nu poate fi o atitudine corespunzătoare față de tineretul epocii 
noastre.

Pe de altă parte, în întrecerile sportive nu
mărul celor învinși este mult mai mare 
cel 
de < 
pot 
nu 
care 
nici 
Chiar dacă i-au învins pe ceilalți concurenți, 
se poate să nu fi reușit să învingă (și de aci 
încolo vor avea tot maî puține posibilități de 
a învinge) pe acest concurent invizibil care 
este „recordul".

al învingătorilor. Cei ce vin cu intenția 
a repurta un succes pentru țara lor, se 

întoarce, prin forța lucrurilor, dacă 
descurajați, în orice caz fără laurii pe 

! sperau să-i cucerească. în multe cazuri, 
învingătorii nu sînt pe deplin satisfăcuți.

(Continuare 'în pag. a 4-a)
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Concursul de primăvară al juniorilor

VIRGINIA BONCI
Ștacheta, înălțată la 1,77 

m, a rămas nemișcată. Peste 
ea a trecut junioara Virgi
nia Bonei (Rapid București) 
în aplauzele entuziaste ale 
tuturor concurenților pre- 
zenți ieri pe stadionul „23 
August" din Capitală.

1,77 m la săritură în înălțime
0 SERIOASĂ OPȚIUNE OLIMPICĂ

Un mare rezultat a reabilitat (parțial) prima zi a concursului atletic de primăvară al juniorilor. VIRGINIA 
BONCI, aflată in plină ofensivă olimpică și avînd drept adversară doar propria sa ambiție, a reușit 1,77 m la să
ritura în înălțime, una dintre cele mai bune performante mondiale în aer liber ale acestui început de sezon. 

Tinăra reprezentantă a Rapidului marchează în evoluțiile sale o progresie impresionantă. Constantă peste 1,70 în 
tot cursul iernii, învingătoare in toate concursurile naționale la care a participat, clasată pe locul II la campiona
tele europene de sală, Bonei, prin ultimul său rezultat (Ia care antrenorul ei, Constantiri Dumitrescu, speră să adauge 
pînă la toamnă încă cîțiva centimetri), a luat o serioasă opțiune pentru un loc în finala olimpică.

O mare performanță pune totdeauna în umbră pe celelalte. în cazul reuniunii de ieri nici n-a fost prea greu, 
pentru că cifrele învingătorilor n-au depășit, cu rare excepții, nivelul modest. Promițătoare ni s-au părut vi eforiile 
timișoreneei ..mici", Maria Uli la disc și greutate, secundele realizate la 400 m (băieți și fete), duelul „hurdlerilor" care 
au terminat la piept cursa de 110 mg. _ ...... ... ____ . __

Nu poate scăpa un record

AZI DIMINEAȚĂ PE STADIONUL REPUBLICII;

România Italia

i
I

C. CUȚOV

NATALE REA: „Vom 
obține un rezultat egal" 
C. DUMITRESCU: „Box erii
noștri au o singură 
deviză: victoria"

FAȚĂ-N FATĂ
Stadionul Republicii. Ora 10. Faț&-n față, echipele 

României și Italiei. In ordinea categoriilor, crai
nicul anunță perechile : P. luga — F. Grasso ; 
P. Nedelcea — B. Onori ; P. Dobrescu — O. Pesare ; 
C. Cuțov — A. Lai ; Gh. Ene — L. Pitas ; V. S11- 
berman — G. Valsecchi ; Gh. Călin — A. Bentinl ; 
A Năstac — E. Calcabrinl ; V. Lehăduș — W. 
Facchlnetti ; I. Sănătescu — V. Mastrantonio.

Directori de luptă : M. Radosavjevicl (Iugoslavia). 
J. Wolf (R. D. Germană), G. Tallartco (Italia) Șl 
P. Epureanu.

La o oră după aterizarea pe 
aeroportul internațional Bănea- 
sa, boxerii italieni au și luat un 
prim contact cu ringul, în sala 
de antrenament, de la ,.23 Au
gust". Bineînțeles, a fost vorba 
de o scurtă ședință de relaxare. 
Antrenorii Rea și Poggi, cu 
care am discutat, apoi, în holul 
hotelului „Nord", ne-au decla
rat că echipa lor s-a pregătit 
cu toată atenția pentru întîlni- 
rea cu naționala de tineret a 
României. Ei consideră meciul 
de azi hotărâtor pentru clasarea 
pe primul loc, în grupa a treia, 
a „Cupei Europei".

— Ce pronostic dați pentru 
prima manșă a meciului Româ
nia — Italia ?

Rea și Poggi au abordat un 
optimism robust, precizînd că 
„desigur că meciul va fi foarte 
dificil. Elevii noștri se află însă

în excelentă dispoziție de lup
tă. Cred că duminică ei vor ob
ține un rezultat de egalitate. 
Firește, nu concep să nu ne 
calificăm. Aceasta depinde însă 
de startul de la București".

— Rezultă deci că „squadra 
azzura" se va califica, mai de
parte, în „Cupa Europei"...

— Da. Sînt convins de acest 
lucru. Cu condiția ca duminică, 
băieții noștri să lupte cu toată 
vigoare. Ceea ce, vă rog să cre- 
dețij^jp vor face.
' Jw ★’

Titi Dumitrescu a urmărit, 
iert dimineață, antrenamentul 
boxerilotf oaspeți. Pe unii din
tre ei îi cunoștea. Are o deo
sebită stimă pentru Rea, dar au
zind precizarea acestuia, cum că

„meciul 
încheia

care nu se înregistrează în foile de concurs — acela de participare : PESTE 1 300 DE 
CONCURENȚI I El denotă, desigur, preo
cuparea pentru atragerea către dificila 
disciplină a atletismului a unui număr 
cit mai mare de copii (captați pînă a- 
cum mai ales de jocuri). Ceea ce este 
un punct câștigat. Dar, participarea masi
vă. aproape copleșitoare pentru organi
zatori. n-a putut ascunde reversul fără 
strălucire al medaliei și anume că. în 
multe orașe și. județe standardul cerut 
pentru înscrierea în concursul republican 
a fost privit formal și îndeplinit ca atare.

Altfel nu se explică de ce foarte mulți 
juniori (mai cu seamă mici) au concu
rat la diferente de valoare astronomice 
fată de rezultatul lor „local", care purta 
atestatul oficialului. Să fie doar emoția 
de vină ?

C. VALER1U
Citiți în pag. a 3-a rezultatele din 

prima zi.

După meciui de ieri (cro
nica o publicăm în pagina a 
3-a), clasamentul se prezintă 
astfel :

încă un pas spre... salvare

N. REA

de la București se va 
la egalitate", a rămas,

firește, surprins. După care, la 
rîndul său. a ținut să ne decla
re : „este greu meciul de azi, 
dar îi asigur pe iubitorii boxului 
nostru că sîntem deciși să ciș- 
ligăm la scor. Toți pugiliștii 
noșiri vor urca in ring cu o sin
gură deviză : victoria."

R. CALĂRĂȘANU

C
oncurs George EnescO, Chopin, 

Liszt sau Monte Carlo, San 
Remo, Brașov. Festival Cannes, 
Karlovy Vary, Veneția. Pre
miile Goncourt, Feminci, Hei
ne. Laureați Nobel și premii 

Lenin. Premii Oscar, Jocurile Olimpice 
și campionatele mondiale.

Muzică, film, literatură, știință și teh
nică, sport. Totul a devenit în secolul 
nostru întrecere, lupiă, performanță. 
Numai cei mai dotați, cei mai bine 
pregătiți, cei care știu să fie calmi și 
lucizi, numai aceia înving. Ei se des
prind din grup și înving.

în cartea sa, insuficient înțeleasă și 
prețuită, deși este o carte cum nici 
un popor nu are, „Palestrica", Con
stantin Kirițescu vorbind despre vechii 
greci, amintește de concepția, agonică, 
a' jocurilor. (Sensul cuVîntului „agonie" 
trebuie înțeles ca în titlul cărții lui 
Irving Stone, „Agonie și extaz", adică 
luptă, întrecere, năzuință de a te de
păși).

Cîndva, mai de mult, viața era cal
mă, patriarhală, echilibrată : menuet, 
foc la gura sobei, clădiri fără etaje, 
diligentă. Astăzi, ea a devenit năval
nică, tumultuoasă, cu ritmuri neobișnuite. 
Dinamism și fantezie. Viața însăși este 
o întrecere, o luptă. S-a luptai pentru 
descoperirea antibioricelor, se luptă 
pentru cel mai rapid avion, pentru mai 
mult oțel, cărbune, petrol.

Foarte mulți oameni care au intrat 
în istoria culturii au fost în tinerețea 
lor pasionați sportivi : exploratorul 
Nansen — schior și patinator, speo- 
logui Casteret — atlet, alpinist, rugbyst, 
fizicianul Jolliot Curie — fotbalist și 
schior, savantul Fleming — baschetba
list și schior.

Toți mărturisesc că ceea ce au în
vățat pe stadion în anii lor tineri ie-a 
folosit mai tîrziu în profesiune și în 
viață, căci pentru a reuși ceva deo
sebit în existență trebuie să îmbini fe
ricit inteligenta, munca și caracterul.

Toate marile cuceriri ’ geografice au 
avut, oarecum, un caracter sportiv, de 
întrecere : cucerirea mărilor, cucerirea 
polilor, cucerirea ceior mai înalți munți, 
cucerirea cerului. în ultimii ani această 
bătălie o dau speologii și cercetătorii 
adîncurilor mărilor.

Surprinzătoarele izbînzi ale temerarilor 
Bombard, Hegerdahl, Țazief, Chiches
ter, Cousteau, ce sînt și ele altceva de- 
cît dovada că în secolul nostru totul 
este îndrăzneț, în idei și în fapte!

Sînt profesiuni de mare curaj și în- 
demînare : aviator, chirurg, neurolog, 
scafandru, cascador. Examenele, armata, 
expedițiile cer și ele omului învingerea 
unor obstacole neprevăzute, pentru care 
dacă nu ești pregătit nu le vei putea 
înfrunta și învinge.

Vă amintiți minunatul citat din He
mingway : „Sportul te învață să cîștigi 
cinstit. Sportul te învață să pierzi în 
mod demn. Prin urmare, sportul te în
vață de toate, te învață ce este Viața". 

_ intr-adevăr, nici o școală nu poate 
fi mai curajoasă, spontană și sinceră 
decît sportul I Viața este întrecere, este 
concurs. Pe stadion, prin sport, te pre
gătești de timpuriu și temeinic pentru 
lupta vieții. Aproape toate popoarele 
au înțeles lecția sportului. Și, înțelepte, 
o recomandă spre învățare din primii 
ani de școală, din primii ani de viață.

Vîrgil LUDU |

PROGRESUL-DINAMO BACĂU 2-0

Plonjonul disperat al lui 
Ghiță nu poale opri înscrie
rea primului gol al Pro
gresului, realizat printr-un 
șut -bombă de Neacșu, de 
la 16 m. Foto A. Neagu

ARBITRII MECIURILOR DE ASTĂZI

Voleibalistele mexicane—la Timișoara
TIMIȘOARA, (prin tele

fon). — Ieri s-au disputat în o- 
rașul de pe malul Begăi două 
meciuri feminine internaționale 
de volei : Mexico II — Școala

sportivă Timișoara 3—0 (1. 7.
3) ; Mexico I — „U“ Timișoara 
3-0 (1, 9. 3).

P. ARCAN
coresp. principal

„U“ CRAIOVA - STEAUA : 
Z. Drăghici (Constanța) la cen
tru, Tr. Cruceanu și I. Opriță 
(ambii din Arad) la lușă ; U.T.A. 
— DINAMO BUCUREȘTI : S. 
Mureșan (Turda) la centru, O. 
Calugherovici și G. Pop (ambii 
din Brașov) la tușă ; JIUL — „U" 
CLUJ.: A. Râdulescu la centru, 
D. Isăcescu și Gh. Popovici (toți 
din București) la tușă ; PETRO

LUL - STEAGUL ROȘU : I. 
Drăghici la centru, I. Hrisafi și 
E. Martin (toți din București) la 
tușă ; RAPID - A.S.A. TG. 
MUREȘ : I. Boroș (Timișoara) 
la centru, S. Birăescu (Timișoa
ra) și A. Ene (Craiova) la tușă ; 
FARUL - F.C. ARGEȘ : V. Du
mitrescu la centru, D. Ghețu și 
M. Bică (toți din București) la 
tușă.

1. F.C. Argeș 20 11 3 6 32—17 25

2. Steaua 20 10 5 5 32—22 25

3. Dinaino Buc. 20 9 5 6 23—21 23

4. Jiul 20 9 3 8 28—24 21

S. Petrolul 20 10 1 9 21—19 21

6. Farul 20 8 4 8 30—23 20

7. Rapid 20 8 4 8 24—25 20

8. „U“ Cluj 20 8 4 8 23—27 20

9. Dinamo Bc. 21 10 0 11 25—33 20

10. U.T.A. 20 8 3 9 18—17 19

11. Craiova 20 9 1 10 25—25 19

12. Progresul 21 5 8 8 20—24 18

13. A.S.A. Tg.M. 20 5 6 9 20—33 18

14. Steagul r. 20 5 5 10 12—23 15

• MECIUL RAPID-
A. S. A, JG. MUREȘ
SE DISPUTĂ ASTĂZI
PE STADIONUL republicii

CU ÎNCEPERE DE LA ORA JȚ
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CADOU DE NUNTĂ? AUTOMOBILISTUL...

După cum se știe, forurile 
pugilistice din mai multe state 
americane (New York, Massa
chusetts, Ilinois, Maine și Penn
sylvania) l-au recunoscut pe Joa 
Frazier drept campion al lumii 
la categoria grea, drept succesor 
al marelui Cassius Clay.

Culmea este, însă, că după

6 FRAȚI —
6 BOXERI

Și boxul, ca și alte sporturi 
ara familiile lui. In Franța, 
se credea că recordul este 
deținuți de familia Famechon, 
care a dat boxului nu mai 
puțin de 4 sportivi.

Dar iată că a apărut un 
exemplu și mai sugestiv. In 
familia Younsi, din cei 6 
copii, 5 practică boxul: An
dre, Albert, Roger, Rene și 
Jean-Pierre. Al șaselea, 
Mochel, în etate de 19 ani, 
se pregătește și el să urce 
scările ringului.

aceste aprecieri, care reprezen
tau un început de clarificare a 
situației titlului mondial atît de 
mult discutat, fostul campion 
olimpic de la Tokio, Joe Frazier, 
a făcut o mărturisire de-a drep
tul derutantă. El a declarat, 
printre altele: „Voi putea în
vinge pe oricine, în afară de 
Cassius Clay".

Adversarii lui Clay au luat 
spusele lui Frazier drept un... 
cadou de nuntă, pe care acesta 
l-a făcut înaintașului său. Cas
sius Clay a divorțat de fosta sa 
soție, Sonji, și, de curînd, s-a 
căsătorit cu Belinda Boyd, o 
tînără negresă în vîrstă de 17 
ani.

Să fie vorba doar de un cadou 
de nuntă sau de o recunoaștere 
sinceră a superiorității campio
nului căruia i-a fost răpit titlul?

MIIMI DE
Cu prilejul unei. reuniuni de 

natație, în Suedia, cronometra 
speciale au înregistrat pînâ și 
miimile de... secundă.

JEAN CLAUDE-KILLY:

240 KM PE ORĂ

Viteza pe care o atinge in 
cursele de schi, se pare că nu-1 
satisface pe deplin pe triplul 
campion olimpic, Jean-Claude 
Killy. Și a început să practice 
un sport unde poate realiza vi
teze mult mai mari: automo
bilismul.

Faptul este cunoscut. Ceea ce 
nu se știe, poate, este că, parti- 
cipînd la o cursă pe pista de la 
Riverside (California), el a atins 
la volanul unui „Toyota 2 000 
G.T.", o viteză de 240 km pe 
oră.

SECUNDĂ
Această realizare tehnică n-a 

fost însă de prea mare folos : 
două echipe care au participat 
la o probă de ștafetă au fost cla
sate la... egalitate !

Poate-i mai bine așa!
— La Cugir, zic eu, Macavei de la Va

gonul Arad a fost, dacă e să dăm crezare 
informațiilor din gazete, călcat în picioare 
de sportivul Pîrvulescu din echipa gazdă,

— Penibil, murmură dl. Gore, privind 
vag pe fereastră.

— ...După ce, 
mai înainte, ace
lași Macavei fu
sese — nu fac de
cit să reproduc 
aceleași știri — 
lovit cu precizie 
la „plex".

— Dacg joacă 
bine... Foarte ne
plăcut,

— La Londra, 
cîțiva suporteri 
devotați ai echipei Manchester United au 
fost urmăriți pe stradă de cîțiva suporteri 
devotați ai clubului Fulham, bătuți crunt 
și înjunghiați. Băieții se află în clipa de 
față la spital. Despre umil dintre ei nu 
se știe cu, precizie dacă va scăpa cu 
viață.

— Inadmisibil...

— tn Paraguay s-au tras focuri de re
volver la un meci de baraj pentru in
trarea în divizia A

— Trist...
— tn Kenya...
— Iarăși ?

CONVORBIRI
CU DOMNUL GORE

— ...Două echipe de fotbal s-au încăie- 
rat pe teren în minutul 65, din pricina 
unui penalty. Rezultatul: 7 răniți.

— Tț... țț...
— In Zanzibar...
— Știu. Nu-mi mai aminti, că mi se 

face rău.
— La Viena se discută și azi încrînce-

nat pe marginea incidentelor uluitoare 
din cursul meciului Austria—-Grecia. Se 
pare că spectatorii care-i loviseră pe 
greci au ajuns la pușcărie.

— Unde-am ajuns...
— In Turcia, de-abia acum cîteva zile 

s-au putut alcătui, în sfîrșit, listele defi
nitive ale victimelor prilejuite de meciul..*

— Îmi amintesc.
— ...Cînd din pricina scandalului iz

bucnit în tribune oamenii au fost căleați 
în picioare și striviți la ieșire.

— Jalnic...
— 25 de văduve au rămas de pe urma 

meciului. Și 34 ‘de orfani de tată.
— E deplorabil, intr-adevăr...
— Nu găsești că în fotbalul de astăzi 

e o descărcare de violență, ferocitate și 
cruzimi care întrece orice închipuiri ?

— Ba da, făcu șters ctomnul Gore. Ba 
da, șopti el privind fdarte vag pe fe
reastră, Apoi își stinse țigara de pervaz, 
pentru a aprinde numaidecît alta. Și ră- 
sucindu-se încet, se uită lung, tăcut, la 
mine, aruneîndu-mi o privire veche de 
zece mii de ani.

— Ba da, șopti el clătinînd obosit din 
cap. Dar dacă ține loc de război?

p, conf. Al. MIRODAN

MATTY

FAPT DIVERS
Duminică. Bulevardul 

Magheru e inundat de 
soarele ceaiurilor mici 
ale după-amiezii. Culo
rile stopului se schim
bă mal des decît în zi
lele da peste săpta- 
mînă, spre a înlesni tre
cerea frecventă a pie
tonilor, fiindcă vehicu
lele sînt mai puține ; 
ele se plimbă pe șose
lele bătute de adierile 
primăverii, către Bă- 
neasa, Snagov și mal 
departe. La cofetăria 
Republica, înghețata s-a 
șl terminat, pentru că. 
deși sezonul propriu-zis 
n-a început, lumea se 
plînge de căldură și 
vrea răcoritoare. Oa
menii intră șl ies, Ies și 
intră, în acel du-te-vino 
neîntrerupt al zilelor de 
îepaos festiv care re
flectă dorința de diver
tisment a populației 
marilor orașe. Lingă 
intrare, pe trotuar, trei 
tineri, între optspreceze 
și douăzeci de ani, se 
amuză făcînd pe sur- 
do-muții. E un amuza
ment ieftin și găunos, 
fiindcă iscă dezapro
barea trecătorilor. De 
fapt. gesticulația lor 
are un scop foarte pre
cis : să izbească, așa 
„ca din întîmplate“, 
cîte-o femeie mai virst- 
nicâ, să dea jos pă
lăria vreunui bărbat 
mai pirpiriu, să jig
nească vreo fetișcană. 
Cei bruscațl în felul 
acesta îșl cer. firește, 
scuze, o dată ce — 
nu-1 așa ? — „băieții" 
sînt infirmi și societa
tea protejează pe cei 
privați de toate facul
tățile lor. Dar nu sînt 
infirmi decit sufletește, 
deoarece, după fiecare 
,,gag“ reușit. Jocul se 
suspendă pe o clipă, 
două, atît cît unul sau 
altul rostește cum nu

se poate mai clar, ca 
sa fie auzit șl de cei
lalți :

— A fost o lovitură 
magistrală !

Sau :
— Al nimerit-o pe 

babă cu mare precizie !
Urmează un rîs diz

grațios, în cascadă de 
tinichele sparte, apoi 
jocul e reluat da 
capo.

Două tete, probabil 
studente, vor să intre 
la cofetărie. Unul din 
pretinșii surdo-muți în
cearcă s-o faulteze, 
însă gestul cade în gol, 
pentru că domnișoara,

tedrale —. s-a transfor
mat într-un scrîșnet de 
mînie. în clipa aceea, 
spre nenorocul lor, o 
doamnă cu soțul el 
vîrstnic ies din cofe
tărie. Și-au început si
esta de zi liberă cu 
un desert, apoi va urma 
un film la careva ci
nematograf din apro
piere și, poate, mai tîr- 
ziu, o plimbare la Șo
sea sau o vizită la 
prieteni. Cei trei se 
năpustesc asupra poșe
tei doamnei, pe care 
o înhață cu atîta for
ță, îneît îi rup toarta. 
Bărbatul se apleacă

duminicile unui nesportiv-
sprintenă, s-a ferit la 
timp. E o înfrîngere 
rușinoasă pentru cel 
trei aventurieri ai tro
tuarului, iar rușinea 
trebuie răzbunată. Și e 
răzbunată pe loc. laș 
și nedemn, așa cum o 
inspiră semidocția, lip
sa de educație și teri
bilismul triștilor muș
chetari duminicali: unul 
se repede la studentă 
șl o trînteșe cu putere 
de un geam ; celălalt 
încearcă să-l smulgă 
fîșul din mină ; al trei
lea i-ar pune piedică, 
dacă fetele n-ar fi mai 
agile decît agresorii și 
n-ar intra, cu ușurința 
unul abur, in cofetă
rie, unde bravii băieți 
nu se mai încumetă 
să le urmeze. Sînt ner
voși. și rîsul le-a pie
rit de pe buze. Joaca 
lor — divinul ludens 
al omului făuritor de 
terține, simfonii și ca

după poșeta căzută pe 
trotuar și, ridieîndu-se, 
îi fulgeră pe vlnovăți 
din ochi, aruncîndu-le 
disprețuitor singurul 
cuvînt ce 11 se potri
vește :

— Derbedeilor !
Teribilă jignire la a- 

dresa unor gentilomi 
bine îmbrâcați, care 
s-aii pitit după surdo- 
muțenia . unui joc im
becil ! Tustrei, ca unul 
singur, se reped, într-un 
elan nestăvilit, la băr
batul în vîrstă șl — 
așa cum au văzut in 
filmele ,cu corsari, 
magnifici și hoți de 
drumul mare — îl do
boară la pămînt, ca 
pe-un sac. Apoi, sățis- 
făcuți de isprava lor și 
cu dulceața răzbunării 
în gingii, o iau la 
fugă, eu rîsul reîntors 
în gîtleje, sonor ca o 
goarnă.

A trecut un nor prin

fața soarelui sau li s-a 
părut doar trecători
lor ? Oricum, lumea s-a 
întunecat pe-un mo
ment, îmi ' povestea 
martorul ocular al a- 
cestui fapt divers. De 
pe trotuarul opus, aș- 
teptînd ca pleoapa ver
de a semaforului să se 
ridice, a recunoscut pe 
unul din autorii brava
dei duminicale. Este 
fiul vecinului său, om 
de treabă, căsătorit cu 
o femele blindă și po
liticoasă, ca moldoven
cele îndeobște. El, tî- 
nărul neînfricat, care 
se amuză atit de năs
trușnic pe socoteala ne- 
curioscuților în dumini
cile însorite ale acestei 
primăveri, bate aproape 
zilnic mingea pe mai
danul din cartier. Fi
indcă, așa cum o spu
ne oricui are timp să-l 
asculte, vrea să devină 
fotbalist și, de cite ori 
i ea oferă ocazia, mal 
face șl antrenamente 
auxiliare, de... agili
tate și curaj.

Le-aș propune coechi
pierilor săi amatori, ca, 
după» ce-l vor fi iden
tificat — deoarece sînt 
sigur că are să se lau
de în fața lor cu for
midabilul , său curaj 
dovedit pe bulevardul 
Magheru — să-l aplice 
sancțiunea meritată, 

refuzlnd să mai joace 
cu el. Pînă cînd va re
nunța de a mai pro
voca astfel de „fapte 
diverse" infamante și îșl 
va da seama, cu pu
țintică minte cîtă o are. 
că oameni 1 nu sînt nici 
mingi de fotbal, nici 
pretexte de antrena
ment pentru fantezia-i 
prăpăstioasă.

George SBÎRCEA

1 CONTRA 4

Ron Clarke nu 
caută numai con
cursurile mari, 
despre care se o- 
cupă ziarele pe 
coloane întregi. 
El este gata să 
participe la. orice 
fel de competiții, 
în compania ori
căror atleți, cu- 
noscuți sau nu.

Luînd parte, la 
Melbourne, la un 
concurs atletic, el 
a învins singur o 
echipă de ștafetă 
juniori, pe dis
tanța de 4x1 
milă, realizînd 
timpul de 18,01,4. 
Menționăm că 
recordul — neo
ficial — la 4 
mile este de 
18,01,5 și aparține 
— nici nu se pu
tea altfel! — tot 
lui Clarke.

Ca pretutindeni. 
Și în Franța, Cupa 
a adus surpri
zele ei, cea mai 
mare puțind fi 
considerată cali
ficarea echipei a- 
matoare V. S. 
Quevily pînă în 
semifinale /

Această echipă, 
al cărei președin
te este o venera
bilă doamnă, în 
etate de 85 de ani, 
nu este la prima

ispravă de acest 
fel. In 1927 ea a 
reușit o perfor
manță și mai ră
sunătoare, calif i- 
cîndu-se în finala 
Cupei Franței!

RECENZII

ÎNCĂ O VICTORIE
De cîteva zile, se află în li

brării un nou volum pe care 
„cititorul în picioare", „de au
toservire" — cum sîntem ten
tați să-l denumim — îl răs
foiește nu atît pentru că l-ar 
atrage titlul ci fiindcă ii este 
familiar numele autorului. 
Doctorul CLEMENT BACIU 
prezintă pe distanța de aproape

450 de pagini „ANATOMIA 
FUNCȚIONALA A APARATU
LUI LOCOMOTOR"'.

Lucrarea este nu numai de 
prestigiu dar și de mare nece
sitate, adresîndu-se antrenori
lor, profesorilor de educație fi
zică, studenților de la I.C.F. 
tși celor de la Medicină ! n. b.) 
dar, în egală măsură, și spor
tivilor care doresc să treacă 
performanța prin alambicul de 
factori care o determină, ca s-o 
cunoască mai bine și să și-o 
poată apropia mai repede.

înainte de a-i face cărții 
prezentarea de rigoare, simțim 
nevoia să dezvăluim cîteva gîn- 
duri în ceea ce-l privește pe 
autor.

Clement (Bebe) Baciu face 
parte dintr-o generație de atleți 
la care ne vom gîndi totdeauna 
cu nostalgie. Coleg și prieten de 
pistă cu Ion Moina, Zeuo Dra- 
gemir, Virgil Ludu, Sever Co- 
racu, Pompi Stoîchițescu, băr
batul cărunt de astăzi sărea cu 
ani în urmă cu prăjina și fă
cea decatlon, pentru simplul 
motiv că iubea mișcarea și cre
dea sincer in ea. A urmat 
Facultatea de medicină., pentru 
că iubea oamenii. Iar apoi a 
terminat Ă.N.E.F.-ul." Numai 
autobiografia îl determină însă 
să declare că deține două li
cențe. A practicat sportul cu

pasiune, intr-o vreme cînd su- 
praallmentația se prescria doar 
la sanatoriile pentru bolnavii 
de piept și cînd pe scara se
mantică nu apăruse încă eufe
mismul „scoatere din produc
ție". A părăsit sportul de per
formanță la timpul oportun, s-a 
dedicat ortopediei și a ajuns, 
rînd pe rînd, un om de știință 
și un om de cultură. Cu puțină 
vreme în urmă, soția unui ilus
tru muzician român, suferindă 
de un calus vicios, rezultat 
după o fractură de col de fe
mur, s-a adresat unui renumit 
chirurg de oase din R. F. a 
Germaniei cu rugămintea de a 
o opera. Răspunsul a fost: II 
aveți la București pe doctorul 
Baciu 1“

Astăzi, femeia umblă fără 
cîrje sau baston...

Și iată-l pe Clement Baciu 
semnînd această carte, căreia 
Editura C.N.E.F.S.. acordîndu-i 
găzduire în limitatul său plan 
de coli de autor, a înțeles că 
sacrificiul pe care-l face va fi 
generos răsplătit de beneficiul 
adus mișcării sportive. Studiul 
este deosebit de valoros, iar te
matica abordată face parte din 
bagajul de cunoștințe absolut 
indispensabil categoriei de spe
cialiști căreia i se adresează.

Fără -îndoială, anatomia 
funcțională este un teren de 
studiu arid. Dar, autorul în
cearcă, și reușește de cele mai 
multe ori, să-l desțelenească, 
irigîndu-l cu noțiunile de bio- 
mecanică și conducîndu-l pe 
cititor, nu numai abil dar și 
foarte logic, în minunata geo
metrie a mișcării.

„Nu poți fi un bun antren ar 
sau profesor de educație fizică, 
(ine să precizeze fostul atlet 
și campion Clement Baciu. 
dacă nu cunoști diversitatea 
formelor de mișcare ale corpu
lui omenesc; nu poți cunoaște 
mecanismele mișcărilor, dacă 
nu ai noțiuni elementare de 
anatomie funcțională". Expri
marea nu are în ea nimic so
fistic !

Scheletul și mușchii, motorul 
nervos care acționează acest 
complex perfect de pîrghii, cu
plurile și lanțurile cinematice, 
lumea imensă, dar încă insufi
cient cunoscută, a deprinderilor 
motrice, noțiunile de biomeca- 
riică sînt expuse cu claritate, 
depășind caracterul de „intro
ducere" sau de „elementar",

de pe platforma erudiției și eu 
concursul unei bogate biblio
grafii.

Lucrarea, prima de acest gen 
în literatura noastră medico- 
sportivă, trebuie înscrisă în 
domeniul remarcabilului. Auto
rul a eleborat-o din dorința de 
a pune la dispoziția specialiș
tilor un manual care le lipsea, 
dar și din pasiunea sa nestinsă 
pentru sport, activitate pe care 
o vede în strinsă alianță cu 
știința. $i Clement Baciu reu
șește din plin să împărtă
șească vasta sa experiență, a- 
cumulată de-a lungul anilor pe 
pistă, deasupra ștachetei sau a 
obstacolului sportiv.

După mulți ani de cînd a 
părăsit performanta, Bebe Ba
ciu se află din nou pe stadion, 
printre sportivi. Nu putea re
veni decît însoțit de o victorie !

Valerio CH1OSE
P. S. Aflăm, cu plăcută sur

priză, că dr. Clement Baciu a 
fost ales să facă parte 
dintr-o delegație medicală a 
U.N.E.S.C.O. care se află acum 
in Yemen.

V. CH.

lejul recordului eu
ropean doborît de 
atleta Ileana Sila! 
în proba de 600 m 
și ne-am gîndit să 
le amintim citito
rilor. Iată cîteva 
«recorduri" :

150 m : 17,3 Ma
ria Itkina U.R.S.S. 
1959 ;

250 m : 32,3 Lili- 
ta Zagere U.R.S.S. 
1966 ;

500 m : 1:12,9 Po
lina Solopova 
U.R.S.S, 1957 ;

5 000 m: 16:45,0 
Elsa Pasquali Ita
lia 1966 ;

10 000 m : 35:30,0 
Elsa Pasquali Italia
1966 ;

Maraton :3hl9:33,0 
Mildred Sampson 
N. Zeelandă 1964 ;

100 mile marș 
(peste 160 km) 27 h 
46:00.0 Bertha von 
H i 11 e r m S.U.A. 
1877 ;

înălțime de pe 
loc: 1:32 Gerda Got» 
lieb Austria 1934 ;

Prăjină: 2,59 Dia
na Bragg S.U.A. 
1952 (sora campio
nului olimpic Don 
Bragg) ;

Lungime de pe 
loc: 2,85 Gunilla 

Cederstrom Suedia
1967 ;

Triplu cu elan : 
12,22 Mary Rand 
Anglia 1964.

N. M.

RECORDURI ATLE
TICE FEMININE, 
MAI PUTIN CU

NOSCUTE

Atletismul mo
dern are un număr 
bine stabilit de 
probe clasice sau 
olimpice, probe 
desfășurate la toa
te marile competiții 
internaționale. Dar, 
statistica atletică 
cunoaște și probe 
neclasice, sau mai 
puțin obișnuite, 
care reprezintă și 
ele recorduri mon
diale, chiar dacă 
ele nu au fost nici
odată omologate de 
Federația interna
țională de atletism. 
Ne-am amintit de 
ele. recent, cu pri

PERFORMANȚA

POLISPORTIVITATEA
0 PROBLEMA ACTUALĂ?

Continuăm seria răspunsurilor la ancheta noastră, publi- 
cînd astăzi opiniile unui alt polisportiv de clasă, Petre 
(Bombonel) Cosmănescu.

Reamintim formularea întrebărilor noastre :
1. Considerați că în condițiile de azi ale activității spor

tive, practicarea concomitentă a mai multor sporturi poate 
fi recomandată tinerilor ?

1. Ce determină, după părerea dv, drumul spre polispor-

tivitate : anumite însușiri fizice sau factori externi (am
bianță, dorință etc) ?

3. împrejurările actuale permit unui tînăr reușita (obți
nerea de performanțe) în mai multe sporturi concomitent ?

4. Dacă ați avea un copil, spre ce sporturi l-ați îndruma ? 
Sau ați prefera să se specializeze într-un singur sport ? 
Dorim să știm dacă propria dv. experiență s-ar putea repeta 
astăzi.

1, In condițiile de azi, cu un nu
măr sporit de baze sportive com
plexe, consider posibilă practica
rea concomitentă a mai multor 
sporturi. îndeosebi cuplarea unui 
sport caracterizat ca individual cu 
un sport de echipă.

Numeroase sînt exemplele pe 
care aș putea să le enumăr. Cam
pionul olimpic la săritura în lun
gime de la Tokio, englezul L. Da
vies, este și un excelent jucător 
de rugby ; tenismanul cehoslovac 
Drobny era și un foarte bun jucă
tor de hochei ; mulți atleți ameri 
câni trec la profesionism în jocuri 
sportive ca baschet, fotbal ame
rican sau baseball. Alții renunță 
la sportul care i-a consacrat : sue
dezul Tumba Johansson, căpitanul 
echipei de hochei, a devenit un 
abil jucător de golf.

Desigur câ și sportul romanesc 
cunoaște numeroase exemple de 
sportivi multilaterali care au ob
ținut performanțe în sporturi di
ferite : Herold, Maesciuc, Gh. E- 
puran. Fieraru, Coracu. Flamara- 
pol, C. Danielescu, Patriciii și 
mulți alții.

Consider că tinerilor sportivi le 
poate fi recomandată practicarea 
concomitentă a mai multor spor
turi. Bineînțeles, că numai unul 
din aceste sporturi poate fi prac
ticat la nivel de performanță, ce
lelalte urmînd să folosească la 
pregătirea multilaterală. înglobînd 
o serie de deprinderi motrice care 
pot fi utile în sportul de perfor
manță.

2. Drumul spre polisportivitate 
îl determină numai dragostea pen
tru sport. Firește că sportivii tre
buie să aibă și anumite însușiri

fizice, precum-și o anumită am
bianță, un anturaj corespunzător. 

Nu-mi amintesc precis ce sport 
am făcut prima dată, — desigur 
nu mă refer la inevitabilele jocuri 
ale copilăriei, cu interminabile 
partide de „lapte gros", capra, 
de-a v-ațl-ascunselea ș.a., — poate 
fotbal, poate atletism, poată oină, 
precis nu știu. Un lucru însă îmi 
amintesc precis : prima diplomă 
am cucerit-o la atletism, în 1937,

Petre COSMĂNESCU. NâT 
cat în 1922, căsătorit, ofi
țer M.F.A. antrenor al echi
pei de rugby Steaua, selec
ționat în loturile reprezen
tative de rugby și volei, 
component al echipelor 
campioane naționale de 
rugby și volei, membru al 
echipei finaliste în campio
natul național de handbal, 
campion școlar de atletism 
(cu performanțele de : 1,70 
m la săritura în înălțime 
și 6,57 m la săritura în 
lungime).

anul imediat următor olimpiadei 
lui Owens, de la Berlin, care m-a 
captivat.

A urmat apoi legitimarea la di
ferite discipline sportive : atle
tism, handbal, polo la Viforul Da
cia. rugby la Sportul Studențesc, 
volei-baschet la Delavrancea. La 
toate acestea s-a mai adăugat par
ticiparea, cu entuziasm, la între

cerile din campionatele școlare, la 
sporturile amintite adăugîndu-se 
și tenisul de masă, oină, fotbalul 
și ciclismul.

Antrenamente nu făceam, e 
drept, dar concursurile le care 
participam erau cele mai bune 
antrenamente, așa că un concurs 
de atletism era ideal pentru rugby 
un joc de volei bun pentru bas
chet ș.a.m.d.

3. Dezvoltarea și progresele în
registrate azi în sport nu mai 
permit decît sportivilor dotați cu 
calități excepționale să obțină 
performanțe în maximum două 
sporturi. Sporturi care să aibă o 
legătură între ele (natație-polo) 
sau să ofere condiții similare pos
tului pe care-l ocupă într-o echi
pă. Astfel, sprinterul francez Pi- 
quemal (recordman mondial la 
4X100 m plat) este o excepțională 
aripă 3/4 la rugby, iar numeroși 
săritori în înălțime americani sînt 
și excelenți jucători de baschet.

Părerea mea este că se pot ob
ține performanțe în două sporturi, 
în perioade diferite — nu conco
mitent : atletism, tenis, natație — 
vara, iar baschet hochei, polo — 
iarna în săli.

4. Am doi băieți, Andrei și Șer- 
ban, în vîrstă de 17 și 14 ani. A- 
mîndoi fac sport — atletism. De
sigur că ei îl practică în mod or
ganizat, cu antrenori specializați. 
Cel mare, Andrei, a și obținut 
unele performanțe care-mi dau 
speranțe : 5,25 m la lungime și 
1,85 m la înălțime, iar acum se 
specializează în alergările pe 
garduri ; participă totodată și în 
competițiile școlare de baschet, 
handbal și fotbal.

P. Cosmânescu sare degajat 
peste ultimul gard

Cel mic, Șerban, cred că se va 
specializa într-un joc sportiv, 
baschetul. La vîrstă lui, are o 
înălțime care-l recomandă : 1,81 m. 
Acum face însă atletism, care 
după mine este sportul sporturi
lor — nu de alta dar dacă am 
obținut titlul de maestru al spor
tului la rugby, aceasta o datoresc 
în primul rînd atletismului care 
m-a făcut mai iute, mai puternic.

Nu mai cred poșibilă realizarea 
experienței mele, sportul. așa 
cum se știe, a devenit mai preten
țios, pregătirea trebuie să fie mal 
minuțioasă, mai specială, sportul 
cere astăzi sacrificii. Aș fi mul
țumit dacă rugbyșt.ii pe care-i an
trenez ar face atletism în timpul 
verii și schi în timpul iernii.

Bebe Baciu pe stadionul ANEF intr-un moment 
de pauză dintre două antrenamente— București 1946 

(holografie din albumul personal ai atletului)

MIRCEA BALTA. PI
TEȘTI. — Așadar, duelul 
continuă ! A. S. București 
a întrebat „dacă n-ar fi 
mai folositor să se trans
planteze nu inima lui 
Pele", cum am propus eu,

ci „piciorul acestuia". De 
teama unei discuții pre
lungite, vă trimit epigrama 
de mai jos :

Ca să-ți răspund la 
întrebare, 

Ar fi desigur un hazard, 
Eu zic (și n-o spun

la-ntîmplare), 
Să-l consultăm și pe...

Barnad !

G. GAVRILESCU, BROS- 
TEN I. — Ne spuneți că 
sinteți bortarul echipei de

fotbal Min o brad-Vatra Dor- 
nei. din categoria C si că 
aveți... emoții, scriindu-ne. 
Pentru atîta lucru ? Ce fa
ceți la executarea unei lo
vituri de la 11 metri ? Sau 
atunci n-a veți nici un fel 
de emoții, cunoscîndu-i pe 
înaintașii noștri ?... c.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc a 
fiintat un an și jumătate, 
după care s-a desființat. 
Particinînd, în 1952, la 
campionatul categoriei A, 
s-a clasat — remarcabil — 
pe locul 3. după C.C.A. 
(deh — sora mai mare !) 
Si Dinamo București..

GICU SERIGU. BUCU
REȘTI. —- Unele dintre su
gestiile dv. sînt bune si 
vă mulțumim pentru ele. 
în special. înclin să... spri
jin rugămintea dv. ca fie
care clasament să formeze 
un trunchi, să nu fie des-^ 
părute în două, de pe o 
coloană pe alta. Argumen
tația dv. este convingă
toare : ..Citind într-o zi, 
în fugă, ziarul si întîlnind 
Progresul Brăila, echipa 
mea favorită, în capul co
loanei, am crezut că leșin 
de bucurie. Cînd colo, era 
pe locul 3, dar primele 
două clasate se aflau pe 
coloana alăturată, jos".

ION MERARIU. COMU
NA BUCIUMENI. — 1) Nu 
există nici o legătură de 
rudenie între cei doi Hai- 
du — portarul si înainta
șul. — 2) Ce se întîmplă 
dacă vreun „vrednic ur

V.

în legătură cu problema 
pe care o ridicați : mulți 
jucători profesioniști de 
tenis nj not decît să fie 
invidioși pe cîștigurile... 
amatorilor".

Cîmpeanu. la o aruncare 
de pe tușă, trimite min
gea — direct — în poarta 
adversă ? Cei carp nu cu
nosc bine regulamentul
sînt în încurcătură. Ceilalți, 
nu. Urmează un banal...
aut de poartă !

BOGDAN. BUCU
REȘTI. — i) Fotbalistul Iosif
Varga, de la Dinamo, s-a 
născut în București, la 6 
aprilie 1941. El este un
..produs'* al lui Dinamo, 
la care a făcut prima le
gitimare : în 1957. — 2)
Aveți perfectă dreptate ’ 
Circulă de altfel, o butadă

maș" al lui Zavoda II sau

GH. GRIGORESCU, 
BUCUREȘTI. - o epigra
mă pentru Voinea (Stea
ua):

De ce șutezi mereu afară.
Ori imprecis sau peste 

bară 2
Te pregătești, cumva, 

discret,
Ca să devii... rugbyst 

complet 2

VALENTIN POPA, 
GIURGIU. - 1) Chiar as
tăzi. în cadrul noij emisiu
ni de televiziune „Varietăți 
în zig-zag", vă veți reîn- 
tîlni cu ..Careul magic". 
Si cu un meci Interesant : 
Rocky Marciano — Joe 
Louis. învingător : Marci
ano. 2) Ne bucură că v-a 
plăcut articolul ..Centena
rul nașterii nrof. I. Atha- 
nasiu". An torul lui este 
prof. dr. Const. Simiones- 
cu, din București.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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Inca un pas spre salvare

PROGRESUL-DINAMO BACĂU 2-0 (1-0)
Stadionul Republicii : timp 

frumos ; aproximativ 10 000 de 
spectatori. Au marcat: Neacșu 
(min. 38) șl Oaidă (min. 65).

PROGRESUL: Matache 7 — 
V. Popescu 6, Grama 6, Petea- 
nu 8, Ad. Constantinescu 7, 
Neacșu 7, Georgescu 6, Oaidă 
7, șoangher 5 (min. 58 — Stol- 
cescu 5), Mateianu 7, Matei 7.

DINAMO BACAU : Ghiță 7 
— Maghiar 6, Nunweiller IV 
7, Vătafu 7. Velicu 6, Duțan 5, 
Comănescu 6, Ene Daniel 7, 
Dembrovscht 5 (min. 65 — Si- 
mionaș 5), Rugiubei 5, Băluță 
7.

A arbitrat N. C u r s a r u 
.■*■•4-ajutat de E. Vlai- 
culescu și M. Vasiliu, toți din 
Ploiești.

l
Ieri, Progresul ne-a făcut 

din nou dovada că este în 
stare să lupte exemplar (sub 
raport volitiv) pentru a-și 
păstra locul în divizia Ă. 
Munca depusă de toți jucă-

torii acestei echipe, angaja
mentul lor la fiecare minge, 
reușita lor, mai ales din re
priza a doua, ne-au întărit 
convingerea că partida cu 
Rapid, de duminica trecută, 
a fost un „caz singular".

Jocul a avut în prima ju
mătate de oră o factură 
destul de bună, tonul dîndu-1 
fotbaliștii băcăuani, mai pre- 
ciși, mai dezinvolți în miș
cări, cu o cursivă și, pe a- 
locuri, elegantă transmitere 
de minge. „Albaștrii" (care 
au o „bară" în min. 8, la o 
lovitură liberă executată de 
Mateianu) se agață însă de 
joc, uneori neregulamentar 
(Neacșu, V. Popescu), dar 
reușesc să rămînă la supra
față, echilibrînd printr-un 
mare consum de efort ascen
dentul de 
manifestă

tehnică pe care-1 
băcăuanii. în a-

cest început de meci, am 
avut senzația că oaspeții pot 
viza cel puțin unul dintre 
cele două puncte puse îh joc. 
Aparență înșelătoare. Pe mă
sura scurgerii minutelor, 
ne-am dat seama qă evoluția 
în teren a băcăuarijlor rămî
ne un „dans" la mijlocul te
renului, poarta fiind ignorată 
cu desăvîrșire. Golul lui 
Neacșu din min. 38? (șut pu
ternic de la 16 rri) avea să 
încline balanța jocului în fa
voarea gazdelor, care ies cu 
mai mult curaj la atac.

în repriza a doua, Dinamo 
Bacău începe . „să înoate", 
cade progresiv fizic, iar bucu- 
reștenii, mult mai proaspeți, 
atacă pe un front 1 larg, cre- 
îndu-și numeroase ocazii de 
gol. Se ratează copilărește — 
Șoangher (min. 49),. Georges
cu ‘
60)

un gol — Oaida (min. 65) 
care încheie practic întrece
rea.

Fără a excela, partida de 
ieri a oferit, totuși, cîteva 

I momente de fotbal reușit. A 
cîștigat echipa care a privit 
jocul cu mai multă seriozi
tate, n-a recurs la artificii 
gratuite, subordonîndu-se to
tal imperativelor luptei pen
tru... existență, pentru supra
viețuire în „A“.

Băcăuanii, tineri, talentați, 
ne-au arătat cîteva secvențe 
colorate dintr-un „joc al flu- 
turilor“. Devieri subtile, pre
luări elegante, țesătură fină 
de pase — toate acestea, însă, 
pentru deliciul ochiului și 
nu pentru tabela de marcaj...

Jocul lor adolescentin a 
fost depășit de maturitatea 
evoluției fotbaliștilor bucu- 
reșteni. Deși se spune că fot
balul este o artă, el rămîne, 
în 'primul rînd, un travaliu. 
De fapt, orice artă presupune, 
în primul rînd, multă muncă.

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0, 
0 
0
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

campiona- 
juniori s-a 

pe ringul 
Am asistat

Ultimul „act" al 
telor naționale de 
consumat aseară, 
din Sala Floreasca.
la o întrecere aprigă pentru 
victorie, majoritatea finaliști- 
lor făcînd o mare risipă de e- 
nergie. Că spectacol, reuniunea 
a corespuns numai în partea 
a doua, cînd în ring au evoluat 
juniorii mari. O excelentă im
presie au lăsat tinerii Giugea, 
Boboc, Dumitrescu, Păpălău și 
Paraschiv. REZULTATE TEH
NICE : Juniori mici: C. Iancu 
(Steaua) b.p. Șt. Vitalios (Chi
mia orașul Gh. Gheorghiu-Dej); 
I. Adam (Prog. Buc.) b.ab. 2 
I. Hertz (C.S.M. Cluj) ; A. Mo- 
raru (Metalul Buc.) b.p. S. Puiu 
(Voința Ploiești); E. Gorea (Vo
ința Reghin) b.p. N. Duca (Cri-

Fuicu (C.S.M. Reșița); 
(C.F.A. Brăila) b.p. I. 

(C.S.M. Cluj); F. Cos- 
(Nicolina Iași) b.p. V.

(Energia Cîmpina) ;

șul Oradea) ; C. Hoduț (Olim
pia Buc.) b.p. P. Toma (C.S.M. 
Reșița) ; C. Lică (Voința Buc.) 
b.p. I.
I. Vlad 
Gîrdea 
tinescu
Giurgiucă
I. Mihoc (Voința Satu Mare) 
b.p. A. Dinu (Farul C-ța); A. 
Corianu (Voința Satu Mare) 
b.p. I. Paraschiv (Olimpia Buc.); 
N. Iarca (I.M.U. Medgidia) b.p. 
I. Neamțu (Dinamo Brașov) ; 
A. Gheorghiu (Semănătoarea 
Buc.) b.p. V. Chioreanu (C.S.O. 
Baia Mare). Juniori mari : D. 
Giugea (Dinamo Buc.) b.p. E.. 
Lumezeanu (Electroputere Cra
iova) ; Șt. Boboc (Prog. Buc.) 
b.p. N. Parpală (C.S.M. Sibiu) ; 
V. Ivan (Municipiul Buc.) b.p.
I. Ciocoi (Voința Brăila); A.

ETAPE ALE s

Marius POPESCU
• Progresul—Dinamo 

cău (tineret) 2—0. 

SHGKfiBII

(min. 55), Mateianu (min.
— dar se și marchează

Ba-

Dumitrescu (Prog. Buc.) b.K.O. 
2. M. Dumitrașcu (Farul C-ța)!; 
N. Păpălău (Dinamo Buc.) b.ab. 
2 L. Mathe (Voința Cluj); N. 
Paraschiv (Rapid Buc.) b.p. F. 
Gomoescu (Tractorul 
I. Gyorfi (I.T.B.) b.p. 
tean (Voința Cluj); D. 
(Dinamo Buc.) b.ab. 2 
(C.S.O. Baia Mare); 
(Constructorul Buc.)
Ciuraru (Nicolina Iași) ;
Florea (Prog. Brăila) b.K.O. I 
I. Stoica (Constructorul Buc). 
Deciziile dictate în finale, cu 
unele mici 
bune. In 
dențiat 
Danciu, 
Babețin.

Brașov); 
Gh. Pe- 
Mihalcea 
V. Frînc 

Ion 
V.
M.

I.
b.p.

ln etapa a 4-a a returului

excepții, au fost 
cele 5 gale s-au evi- 
arbitrii Chendreanu, 
Tonitza, Teodoru și

(m) și Universitatea București (f) învingătoare

RETUR PE „VECHIUL TRASEU"
S-au consumat1 șapte- etape din 

retur. Memoria a reținut puține mo
mente șocante. Partide excepționale 
n-au existat. Vreo echipă care să cu
cerească, să exalte publicul, nu s-a 
relevat. în lipsă de altceva, se confec
ționaseră niște mituri colorante pentru 
atmosfera ternă a campionatului, dar 
au dispărut și ele (,,U“ Craiova a fost 
învinsă pe teren propriu și Dinamo 
Bacău a cîștigat în deplasare). în fața 
scrînciobului în care se dau huța 
F. C. Argeș și Steaua, în disputa pen
tru primul loc, nu mai palpită decît 
puțini. Spectatorii au nevoie de satis
facții mai substanțiale decît pot oferi 
cele două echipe. Actele de nesporti- 
vitate și greșelile de arbitraj trec în 
ștafetă de la o etapă la alta. Cînd se 
întâlnesc echipe din B cu cele din 
divizia națională A (cazul Cupei), sau 
aspirantele la supremația campionatu
lui cu obsedatele de perspectiva bara
jului. mijloacele de exprimare sînt 
aproximativ egale, aceleași stângăcii 
tehnice și automatisme tactice vicioase 
întîlnindu-le și la Steaua și la Steagul 
roșu și la C.F.R. Timișoara. Cînd F. C. 
Argeș se prâbușește în fața Politeh
nicii Iași, învinsă, la rîndul ei, peste 
trei zile la Pașcani, înțelegi cît de 
convenționale sînt ierarhiile în fotba
lul nostru, cum echipele seamănă în
tre ele, create aproape toate după 
chipul și asemănarea MEDIOCRITĂȚII.

Tendințele de modernizare a jocului 
anunțate în numeroase declarații nu le 
întâlnim în realitate mai de loc.

ADJECTIVE FRUMOASE PENTRU 
DINAMO BUCUREȘTI ȘI 

PROGRESUL
Dinamo București este cea mai pro

ductivă echipă a returului. în clubul 
din șoseaua Ștefan cel Mare s-au 
aprins lampioanele celor șase victorii. 
Realizarea este foarte bună, cu atît 
mai mult cu cît astă-toamnă, cînd 
ziarul nostru căuta explicații, între- 
bîndu-se de ce este în picaj echipa 
dinamoviștilor bucureșteni, convinge
rea unora dintre responsabilii secției 
era că lotul de jucători este uzat și 
plafonat. Lanțul victoriilor din primă
vară și, mai ales, spectaculoasa evo
luție din meciul cu Steaua desfiin
țează vechea ipoteză. în formă și 
sigură de ea, Dinamo București des
fășoară, totuși, în general, un joc mo
dest ca factură tactică (doar ultima vic
torie a fost inteligent construită)

Este cazul să prindem cîteva adjec
tive frumoase și de pieptul echipei 
Progresul. Nu pentru că ar fi devenit 
o valoare, ci pentru că acolo se pro
duce și se consumă multă energie 
umană. Dintr-un lot cu jucători mo
dești sau cam uzați, Drăgușin a scos 
tot ce

TREI
se mai putea obține.

ECHIPE IN RECONSTRUCȚIE, 
TREI IN CRIZA

echipe se află în perioada deTrei 
reconstrucție. La Cluj, Teașcă a tras 
cu plugul peste fosta echipă, așa cum 
făcuse înainte și la Iași și la Bacău. 
Universitatea este acum ca o livadă 
cu arbuști, care nu vor rodi anul 
acesta. Dar clujenii realizează, încă 
de pe acum, fragmente de joc colectiv 
remarcabil. Operație îndrăzneață și 
reușită, „U“ are 20 de puncte și echipa 
cea mai tînără din campionat.

Petrolul încearcă să se trezească din 
amorțeala ultimelor sezoane. Aici n-a 
fost nevoie să se înlocuiască masiv, 
ci numai anumite piese. Ploieștenii au 
realizat un schimb excelent^ atunci 
cînd l-au cedat pe Boc pentru N. Io- 
nescu și Grozea, jucători dotați și 
acum bine integrați. S-au maturizat 
Dincuță și Oprișan, s-a impus tînărul 
Alexiu și iată că Petrolul are acum 
potențial evolutiv. Oană a realizat 
lucruri bune după reîntoarcerea sa la 
Ploiești, dar înaintașii n-au ajuns să 
se coordoneze reflex, sîrit comozi 
(Grozea și Moldoveanu) și nu combină 
ușor și derutant, așa cum le-ar în
gădui calitatea tehnicii lor.

La Steagul roșu remanierea a în
ceput cam târziu, adică atunci cînd 
echipa ajunsese pe ultimul loc, acolo 
unde pămîntul frige sub tălpi. Rusu, 
Gh. Nicolae și Ardeleanu sînt nume 
reconfortante, dar la Brașov climatul 
este impropriu, o dată ce Ploieșteanu,

cgt ce a zidit această 
gurase și reforma actuală, a fost de
cretat (după 20 de ani de muncă) bol
nav și expediat în concediu (elegantă 
formulă de substituție a concedierii) 
de către niște excelenți regizori de ’ 
culise. Aici, două acțiuni înțelepte s-ar 
putea iniția : pregătiri pentru baraj și 
rechemarea lui Ploieșteanu.

O criză pronunțată' bîntuie la Con-, 
stanța, Craiova și Tg. Mureș. La bursa 
pronosticurilor numele Farului se au
zea destul de frecvent la un moment 
dat, acum nu-1 mai pronunță nimeni.-- 
Acolo, toate eforturile s-au conjugat 
la timpul prezent, Mărdărăscu și con
ducătorii echipei s-au ambiționat să 
cîștige un campionat și apoi putea să 
vină potopul. Au fost strînși de prin 
multe locuri jucători a căror stea era 
în agonie, lițu, Georgescu, Tîlvescu, 
Dumbravă, Koszka, Manolache și mai 
puțin Sasu compun o pleiadă de la 
care s-a așteptat ultima zvîcnire, con

vertită în victorie. S-a dat viitorul pe 
prezent. Uneori se poate proceda și 
astfel, dar la Farul calculul a început 
cu o eroare. Linia de fundași are tăria 
lutului și, situîndu-se mult sub nivelul 
mijlocașilor și liniei de înaintare, dez
echilibrează echipa. Nu-i vorbă că 
nici atacul constănțenilor nu s-a do-:, 
vedit subtil și omogen, genul de jucă
tori luptători (Manolache, Tufan și - 
Iancu), nedevenind complementul ge
nului Sasu-Kallo, mai finuț și mai1 
rasat.

Cu Universitatea Craiova e mai greu 
de înțeles ce se întâmplă. Lotul e 
acceptabil în ansamblu, forța și teh
nica, maturitatea și tinerețea sînt< 
aparent amestecate ca într-un cocktail 
bine proporționat. Să fie numeroasele 
accidente de vină ? Să fi influențat 
noul teren de joc (mai mare), pe care 
echipa nu știe încă să-1 acopere cum 
trebuie ? Să fi obosit Cosmoo în pos
tura de mînă forte ? Să fie vorba de 
limitele și oscilațiile proprii echipelor 
studențești ? Sau, să fi intervenit toate 
acestea la un loc ?

A.S.A. a fost echipa care și-a mas
cat un timp cel mai bine slăbiciunile, 
dar returul a fost un fel de ecran pe 
care i s-au văzut toate hibele. Sîntem 
informați că pregătirea de fond din 
lunile de iarnă ar fi fost improprie, 
cu o structură impusă de niște con
ducători cu veleități și precaritatea 
acumulărilor din ianuarie-februarie 
se resimte în prezent.

între Jiul, Dinamo Bacău (amîndouă 
victimele Vagonului Arad) și U.T.A. 
există anumite similitudini. Echipe 
formate nu din nume cu rezonanță, 
dar din oameni care au asimilat ceva 
din fotbalul modern, și anume prin
cipiul circulației jucătorilor. Liniile 
acționează corect, purtătorul balonului 
este escortat, demarcările sînt multi
ple. Dintre ele, „domnișoara" U.T.A. 
este capricioasă și paradoxală, iar 
toate trei au, teoretic, posibilități de 
evoluție. • Numai că fiecare are în for
mație și cîteva submediocrități apăsă- . 
toare și frenatoare, care blochează pro
gresul întregului mecanism.

EXPERIMENTUL DIN GIULEȘTI
La Rapid, antrenorii s-au apucat 

prin iarnă să modeleze altfel tactica 
echipei, plantîndu-1 pe Lupescu „libero" 
și operînd în toate celelalte linii modi
ficările impuse de această reorganizare 
a apărării. Noua fizionomie a rezistat . 
două etape. Revenind la vechea lor. 
manieră de joc, feroviarii au surclasat > 
Steaua în a treia etapă, realizînd în I 
continuare partide și rezultate mulțu- 1 
mitoare. Inutilitatea experimentului 1 
putea fi dovedită încă înainte de rea
lizarea sa. Giuleștenii asimilaseră de 
vreo trei ani o conduită tactică potri
vită jucătorilor și eficace (în limitele1 
ei cîștigaseră și primul titlu de cam
pioni). Rapid avea o apărare solid 
organizată și greu de răzbit. Forța,» 
ofensivă și eficacitatea echipei erau, 
în schimb, insatisfăcătoare (lacună co- : 
mună tuturor echipelor noastre). Noua 
formulă era menită să amelioreze for
ța de șoc a echipei ? Nici pomeneală, • 
deoarece prin însăși structura sa be
tonul este o tactică dezechilibrantă, 
împărțind echipa în mai mulți apără
tori și mai puțini înaintași. Iar în ca
zul Rapidului, ea direcționa spre un 
joc de angajament fizic niște înaintași 
fără calitățile atletice necesare.

echipă și inau- CINE ESTE F. C. ARGEȘ? DAR 
STEAUA ?

Echipele care domină clasamentul, 
nu și campionatul, F.‘ C. Argeș și 
Steaua, merg șontîc-șontîc în fruntea 
unui pluton în care doar Dinamo 
începe să aibă cadență. în fond, cine 
este F. C. Argeș ? O formație cu doi 
jucători de cîmp buni, Barbu și Do- 
brin (ultimul fiind și sinonimul in
constanței), completată cu fotbaliști de 
care s-au dispensat alte echipe. Kraus, 
Tvan, Jercan, Nuțu, Păciulete sînt oa
meni care la Pitești au ajuns pe pri
mul, sau pe al doilea vîrf al carierei 
lor (dacă or mai avut unul), dar să 
recunoaștem că aceste vîrfuri nu sînt, 
n-au fost și nu pot fi (la unii dintre 
ei) niște piscuri. F. C. Argeș are un 
lot modest (pierderea lui Ioachim Po
pescu a deschis gaură mare în zidul 
apărării), sensibil egal cu alte 6—7 
loturi din divizia națională, incapabil, 
la ora actuală, să cîștige puncte în 
deplasare.

Nici un jucător de la Steaua n-a 
fost astă-iarnă în turneul din America 
de Sud, și toată lumea a înțeles că 
au fost 
ștrașnică 
vrea să .
n-a intrat în formă nici după șapte 
etape, a pierdut toate partidele deci
sive din acest retur. A rezistat și se 
bazează pe tăria liniei de fundași 
(sfărîmată și ea în partidele tari, 
fiindcă nu știe să marcheze). Cu greu 
ne mai putem imagina o a doua echipă 
în care un singur jucător să fie, într- 
adevăr, un tactician înnăscut. Fără 
Constantin, Steaua devine o echipă 
opacă, decapitată. Tică Popescu e un 
jucător de poante, nu știe să țină ba
gheta. Negrea și Soo nu pot să urce 
la pupitrul echipei, Sorin Avram și 
Voinea sînt fotbaliști capabili să fina
lizeze numai ce gîndesc alții, iar 
Tătaru este încă un talent nedefinit 
ca vocație tactică. E foarte greu cînd 
jocul unei echipe ajunge Să depindă 
numai de un singur jucător, mai ales 
cînd și acela are aproape 36 de ani.

„I-AM SCAPAT DIN MÎNA“
Rugați să explice cîte una din în- 

frîngerile surprinzătoare ale echipei 
lor, mulți antrenori declară că, în 
perioadele premergătoare eșecurilor 
„au scăpat jucătorii din mînă". Mai pe 
înțelesul tuturor, acest „scăpat din 
mînă" vrea să însemne că jucătorii 
au fost lăsați o seară — două să ho
tărască singuri cărei activități să-i de
dice timpul lor liber și n-au fost con
trolați. Un drept al lor și o atitudine 
civilizată din partea antrenorilor. Cu 
cecul libertății în buzunar, mulți din
tre fotbaliștii noștri rătăcesc drumul 
igienei sportive, se înfundă pe direcții 
interzise și se întorc la echipe vlăguiți, 
cu aerul că reîncep o captivitate. Jus
tificarea lor este înduioșătoare : „Cînd 
scăpăm, o facem lată. Dacă n-am fi 
așa de ținuți în frîu, am fi mai re
zonabili". Antrenorii susțin că au în
cercat și formula fără frîu, dar și 
atunci cei îndeobște „zvăpăiați", tot au 
„galopat" cînd ți-era lumea mai dragă. 
Controversă greu solubilă în amestecul 
de prevederi ambigue care reglemen
tează, chipurile, drepturile și obliga
țiile fotbaliștilor noștri. Cei ce afirmă 
că nu mai pot suporta servituțile de 
fotbalist, să renunțe. Să-și cultive alte 
aptitudini și înclinații, dintre cele ce 
nu reclamă să te culci devreme seara, 
să consumi băuturi citrice și să res
pecți în toate o măsură.

EPILOG, FARA EPILOG
In fond, ne afectează mai puțin con

statarea că în primele șapte etape ale 
returului nu s-au înregistrat în cam
pionatul nostru modificări spectacu
loase. Nici nu ne putșjn aștepta la 
salturi, atâta timp cît nu se fac acu
mulări cantitative, lente dar continui, 
izvorîte dintr-un substrat de organi
zare și din mentalități- adecvate, 
dintr-un climat fertil. Ne amărăște, în 
schimb, dovada că relațiile dintre an
trenori, conducători și jucători au ră
mas în faza lui „i-am scăpat din mînă" 
și că prin federație se gîndește, se 
concepe și se acționează într-un ritm 
de care s-ar plictisi pînă și prover
bialul melc.

reținuți pentru o pregătire 
și omogenă, fiindcă Steaua 

ia campionatul. Dar, echipa
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După pauză, ele au o 
inexplicabilă, de care 
rapidistele, reușind să 
la un pas de egalare. 
aparține, însă, din nou 
sității, care obține o
meritată. Au înscris Furcoi (5), 
Arghir (4), Dobîrceanu (2), 
Leonte (2) și Schramko (pen
tru Universitatea) și Băicoianu

scădere 
profită 
ajungă 
Finalul

Univer-
victorie

„momentul" psihologic este de
pășit de către dinamoviști care 
se distanțează, dovedind că al
cătuiesc o echipă matură, cu o 
bună orientare tactică, care șt'e 
să depășească momentele difi
cile. Punctele au fost înscrise de 
Mozer (5), în formă bună, Licu 
(4), Nica (2), Samungi (2), Ba- 
dea (3), Costache și Coman 
pentru Dinamo, Chicid (8), Ră-

Doina Ciceu (Universitatea) oprește un atac rapidist. Fază din jocul Universitatea—Rapid 
Foto: F. BRANDRUP

tive, evoluții palpitante de scor 
și multe faze spectaculoase, 
gustate de numerosul public. 
In deschidere, întâlnirea femi
nină Universitatea București — 
Rapid București, scor 14—9 
(8—3). Studentele au început 
vertiginos, au oferit o repriză 
de handbal curat, cu vehiculări 
rapide de balon și angajări 
eficiente pe semicerc (în care 
Dobîrceanu, Arghir și Furcoi 
au fost vioara I), reușind să 
termine în avantaj cu 5 goluri.

(5), Hedeșiu (2), Topîrlan și 
Cula.

A arbitrat bine Vasile Sidea 
(București).

In partida derbi Dinamo 
București — Universitatea 
București 18—15 (9—8). Rezul
tatul final a stat în majoritatea 
timpului sub semnul incertitu
dinii, studenții ținînd pasul cu 
învingătorii pînă aproape de 
sfîrșitul întâlnirii. La 13—12 
pentru Dinamo, Chicid ratează 
o lovitură de la 7 metri și

dină (2), Dinea (2), Bădulescu, 
Brașoveanu și Gațu pentru U- 
nlversitatea.

In campionatul de calificare: 
Chimistul Pitești — Știința Că
lărași 20—12 (9-7).

Gh. RANGU

Concursul de primăvară al juniorilor
(Șc. sp. Craiova) 1,58 m, Zoe 
Moldovan (Lie. 2 Tg. Mureș) 
1,52, m. greutate — Maria Hit 
(Lie. 4 Timișoara) 14,15 m, 500 
m — Adriana Stancu (Șc. sp. 
Brașov) 1:18,2.

„Cupa primăverii"
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JUNIORI MICI : prăjină — 
Cornel Anton (C.S. Șc. Buc.) 
4,00 m — record, disc — Du
mitru Chifiriuc (Șc. sp. Ora
dea) 46,92 m, Iosif Retezau 
(U.T.' Arad) 46,48 m, înălțime— 
Marian Chira (Petrolul Ploiești)
l, 79 m, greutate — Petre Glă- 
veanu (Șc. sp. 2 Buc.) 
1060 m — Nicolae 
(C.S.M. Cluj) 2:38,9.

JUNIOARE MICI:
Maria Uli (lie. 4 Timișoara) 
38,16 m, Cristina Slașomeanu 
(Școala tehnică Brănești) 37,31
m. înălțime — Doina Prăzaru

13,86 m,
Szacacs

disc

UN ULTIM 
AVERTISMENT

Romulus BALABAN

mergem?UndeBASCHET. Sala Floreasca, de 
Ia ora 8,30: Steaua — Crișul 
(m.A), Selecționata divizionară 
— Lokomotiv Sofia (feminin, a- 
mical), Dinamo București — Di
namo Volgograd (masculin, ami
cal), Politehnica București — 
Universitatea Cluj (m.A); sala 
Dinamo, de la ora 8 : Universi
tatea — Universitatea Iași (m. 
B), Olimpia — Universitatea Iași 
(f.B).

BOX. Stadionul Republicii, 
ora 10 : România — Italia (Cupa 
Europei).

MOTOCICLISM. Parcul Liber
tății, ora 8 : ultima etapă a cam
pionatului municipal de regula
ritate și rezistență pe motorete 
Carpați.

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 8,30 : Rapid — Drapelul roșu

Sibiu (f.A), C.P. București — Pe
nicilina Iași (f.A).

CAIAC-CANOE. Lacul Sna- 
Eov, de la ora 10 : Cupa Dinamo.

RUGBY : Teren Parcul Copi
lului, ora 9,30 : Progresul — Gri- 
vița Roșie (Cupa primăverii, di
vizia A) ; teren Olimpia, ora 
10,30 : Olimpia — Vulcan ; teren 
Giulești, ora 16,30 : Rapid — 
Construcții; teren Politehnica, 
ora 12,45 : Politehnica — Foresta 
Pitești; teren Tineretului II, 
ora 10,30 : A.S.E. - S.N. Olteni
ța, ora 12 : I.P.G.G. — Tînărul 
petrolist Ploiești; teren Aero-

nautica, ora 10 : Aeronautica — 
I.C.F. (Cupa primăverii, divi
zia B).

ATLETISM. Stadionul „23 
August", de Ia ora 9 și de Ia ora 
15,15: concursul republican de 
primăvară (juniori).

CICLISM. Circuitul din strada 
Cimpinei, de Ia ora 10 : proba 
de semifond din cadrul campio
natelor naționale (faza munici
piului București).

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, de Ia ora 15,15 : Rapid — 
A.S.A. Tg. Mureș (tineret), ora 
17 : Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 
(divizia A) ; stadionul Foliteh-

nica (fost C.A.M.), ora 10 : Poli
tehnica București — Chimia Rm. 
Vilcea (divizia B); stadionul 
Constructorul (șoseaua Olteni
ței), ora 11: T.U.G. București — 
I.M.U. Medgidia (divizia C).

HANDBAL. Stadionul Tinere
tului, de Ia ora 9 : Universitatea 
II Buc. — Universitatea II Timi
șoara (f.B), I.C.F. — Politehnica 
Iași (f.B), Politehnica — A.S.A. 
Tg. Mureș (m.B), Confecția — 
Mureșul Tg. Mureș (f.A), Chi
mistul Pitești — Știința Călărași 
(masculin, calificare).

POLO. Ștrandul Tineretului;

Biroul F.R.L. a analizat recent 
unele manifestări de indisciplina 
în pregătirea sportivă a luptăto
rului Florian Ciorcilă — compo
nent al lotului olimpic (greco-ro- 
mane). Luînd în considerație an
gajamentul ferm de înlăturare a 
acestora, Biroul F.R.L. i-a dat un 
ultim avertisment. Clubul bucu- 
reștean Dinamo, din care face 
parte FI. Ciorcilă, a luat aceeași 
hotărîre. Sperăm că luptătorul di- 
namovist va depune toate efortu
rile pentru a obține rezultate la 
nivelul posibilităților sale. Re
amintim că FI. Ciorcilă a cucerit 
medalia de argint la campionatele 
mondiale din 1965. (Toledo-S.U.A.).

ora 11: Steaua — Steaua roșie 
Belgrad (amical) ; ora 12 : Pro
gresul — Industria linii Timișoa
ra (div. A).

TENIS. Teren Progresul, ora 
14 : deschiderea festivă a meciu
lui România — Danemarca 
(Cupa Davis); în continuare : 
meciurile de simplu Năstase — 
Leschly și Tiriac — J. Ulrich.

LUPTE GRECO - ROMANE.
Sala Progresul, de Ia ora 10: 
Dinamo București — C.S.O. Ga
lați — Progresul București (div. 
A); sala Steaua (calea Plevnei), 
de la ora 10 : Metalul București 
— Steagul roșu Brașov — Steaua 
(div. A).

LUPTE LIBERE. Sala Giu- 
lești, de la ora 11: Steaua — 
A.S.M.T. Lugoj — Rapid Bucu
rești (div. A).

JUNIORI MARI: 1500 m — 
Petre Lupan (Met. Buc.) 4:00,2, 
Herman Mathes (Șc. sp. Bra
șov) 4:00,9,
Szabo (Lie. 2 Satu Mare) 10,9 
sec. 110 m. g.
(Lie. 2 Tg. Mureș) 14,9 eec, Gh. 
Sentmikloș (Șc. sp. Oradea) 
14,9 sec. greutate — Cristache 
Mitrea (Din. Buc.) 15,25 m, 
1500 m obstacole — Alexandru 
Negoescu (C.S.O. Pitești) 
400 m — Gh. Pebronius 
Arad) 49,5 sec, Gelu 
(Breaza) 49,7 sec, 4x100 
Șc, sp. 1 București 43,9 
disc — Vlad Hodoș (Șc. 
Buc.) 51,88 m,

JUNIOARE MARI: înălțime 
— Virginia Bonei (Rapid Buc.) 
1,77 m — nou record de junioare; 
Cornelia Popescu (Lie. 35 Buc.) 
1.64 m. 100 m — Mariana Goth 
(Metalul Buc.) 12,1 sec, disc — 
Carmen Ionescu (Șc. sp. 2 
Buc.) 42,30 na. 400 m — Doina 
Bădescu (Rapid) 57,1 sec, greu
tate — Georgeta Murărescu 
(Șc. sp. Roman) 13,24 m, 4 x 100 

Dinamo 50,0 sec.

100 m — Tamas

Imre Biro

4:20,6,
(U.T.

Barbu
m —

sec, 
sp. 2

DINAMO—GLORIA 30—8 
(6—5)

Un joc foarte frumos, cu nenu
mărate acțiuni purtate în viteză, 
Deci, noile reguli de joc stimulea
ză jocul ofensiv, fantezist șl efica
ce. In această partidă s-au înscris 
nu mal puțin de 8 încercări și se 
puteau înscrie și mai multe, dacă 
echipele nu ar fi ratat unele si
tuații Ideale. Gloria a jucat circa 
55 de minute de la egal la egal, 
după care a cedat, Dinamo avind 
o condiție fizică excelentă domi- 
nînd pînă la sfîrșit. Au înscris 
Țuțuianu (9), Coravu (3), Baciu 
(3), Rahtopol (3), Ene (3), Stoica (3). 
Pilă (6) pentru Dinamo șl Soare 
(3), Bălan (3), Naea (2) pentru Glo
ria. Bun arbitrajul lui Pelegrlno 
D’Eclesls.

Cornel Văleanu — coresp.

STEAUA — CONSTRUCTO
RUL 25—0 (8—0)

Scorul sever cu care echipa mi
litară a obținut ieri victoria se 
explică în primul rînd, prin neîn
țelegerile survenite în timpul par
tidei între jucătorii Constructoru
lui și apoi prin arbitrajul părti
nitor prestat de Ștefan Constan
tin, care a... colaborat cu rugby- 
știi de la Steaua în acordarea de
ciziilor. Penclu a manifestat o for
mă excelentă, la fel ca și Durbac, 
amîndoi fiind principalii realiza
tori ai acestui scor sever. Au în
scris : Peficiu (8), Durbac (8), Popa 
(6), Giugiuc (3). De lă învinși re
marcăm pe Nedelcu, care a mun
cit extrem de mult.

Cornel Pufu coresp.
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Ion Țiriac și Ilie în bazinulI

IiOOO DANEMARCA I
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27. — Comitetul 
OliJapic a co-

Năstase ne vor face să retrăim emoțiile din meciul de anul trecut, cu Spa
nia ? Să sperăm că nu...

Năstase—Leschly și Tiriac—Ulrich
După mai bine de 40 de ani, reprezentativele de 

tenis ale României și Danemarcei se găsesc, din nou, 
față în față la fileu, în cadrul primului rund al 
„Cupei Davis". De azi după-amiază (de la ora 14) 
timp de trei zile, tribunele terenului central din 
parcul Progresul vor cunoaște iarăși animația spe
cifică marilor evenimente sportive. Pentru că avem 
de-a face, din start, cu un autentic eveniment al 
sportului alb. într-un mod original, această apre
ciere a acordat-o întîlnirii și arbitrul principal dr. 
Otto Heidrich, care își exprima regretul că „sorții au 
pus față în față, chiar din primul tur, două echipe 
atît de valoroase".

Deci meciul se anunță pasionant și echilibrat. Vor 
reuși românii să facă un pas cu dreptul în noua 
cursă spre trofeul pus în joc, faimoasa „salatieră 
de argint" ? Credem că da. Răspunsul nostru se 
bizuie în primul rînd pe faptul că atît Ion Tiriac, 
cît și Ilie Năstase au înregistrat, de curînd, în tur
neele întreprinse în India, Franța și Italia o serie 
de succese în fața unor rachete consacrate, dovedind 
bună dispoziție de joc și formă plină. în al doilea 
rînd, ne gîndim și Ia un anume ascendent pe care 
tenismanii noștri l-ar deține față de adversarii lor 
de acum. Toate întrecerile (puține ce-i drept la nu
măr) dintre ei s-au soldat cu victoria românilor. 
De pildă, Ilie Năstase care deschide întîlnirea jucînd 
cu Jan Leschly, l-a învins pe jucătorul nr. 1 al 
Danemarcei, anul trecut la Travemiinde . în R. F. a 
Germaniei (turneu pe care l-a și cîștigat), în trei se
turi : 6—4, 6—3, 6—2. Ilie este hotărît să repete 
figura și pleacă la drum de loc handicapat.

Pe de altă parte, maestrul emerit al sportului Ion 
Tiriac și-a măsurat forțele de trei ori cu unul dintre 
frații Ulrich, bine cunoscutul Torben, și de fiecare 
dată a ieșit învingător. Ultima oară, edificator : 6—1, 
6—0. Probabil că acest precedent, ca și alte conside
rații tactice au făcut pe căpitanul echipei vestitul 
excampion Einer Ulrich, să se gîndească la folosirea 
lui. Torben doar în dublul de mîine, și înlocuirea 
lui la simplu prin fratele mai tînăr Jorgen Ulrich, 
jucător mai incisiv care nu și-a ...divulgat încă ar
senalul tehnico-tactic.

Neagoe MARDAN

definitiv

LAUSANNE, 
Internațional 
municat eă marea majoritate 
a celor 71 de membri a aprobat 
hotărirea Comitetului Executiv 
C.I.O., de a retrage invitația 
făcută Republicii Sud-Africane 
de a participa Ia J.O. De reți
nut că în această chestiune era 
suficientă o majoritate simplă 
(38 voturi).

PE TERENURILE DE TENIS
• Roland Garros va fi „open44I S Meciuri

pentru „Cupa Davis64 ® Finală Laver
Rosewall la Bournemouth

• Campionatele internaționa
le de tenis ale Franței vor avea 
loc între 27 mai și’ 9 iunie la 
stadionul Roland Garros, și se 
vor desfășura după formula 
„open" (amatori și profesio

niști). La acest concurs au fost 
invitați să participe Emerson, 
Gonzales, Rosewall, Laver, Sto
le, Gimeno, Ressraary Casals, 
Bilie Jean King, Jones și 
Frangoise Durr.

Acum două săptămîni, fede
rația franceză anunțase că în 
acest an nu se va- disputa nici 
un concurs „open" în Franța.

și Ceylonului, 
primul tur al 
(zona asiatică), 
gazdele conduc 
Minotra l-a în-

RETROSPECTIVE
Puține competiții sportive se pot min

ei ri cu succesul — exprimat și prin lon
gevitate — al acestei cu adevărat fai
moase „Cupe Davis“. Luîndu-și startul o 
dată cu secolul nostru, întrecerea supre
mă a tenisului, a fost la început doar o 
întîlnire bilaterală între echipele Statelor 
Unite și Angliei, dar ea a crescut mereu 
în amploare, devenind în zilele noastre 
un adevărat campionat mondial, bine
înțeles neoficial.

Numai patru țări au reușit pînă acum 
să cucerească mult doritul trofeu. Iatâ-le, 
într-o ordine cronologică aproximativă : 
S.U.A. de 19 ori ; Anglia de 9 ori ; 
Franța, de 6 ori ; Australia, de 22 ori. 
Sîntem în plină dominație australiană a 
tenisului, cupa fiind acum de p^tru ani 
consecutiv în vitrina federației de spe
cialitate din „țara cangurului4*. Explica
ția acestui cerc destul de restrîns de 
cîștigători rezidă și în prevederile regu
lamentare, care stabilesc că țara dețină
toare a trofeului joacă anul următor di
rect în finală și, totdeauna, pe teren 
propriu. Avantaj care contează. . .

Echipele competitoare sînt împărțite, 
la ediția actuală, în patru zone de în
treceri, după un criteriu geografic, mai 
puțin strict însă. Astfel, în zona euro
peană iau parte și echipe din alte con
tinente. Numărul’ mare al acestora (32) 
a făcut ca tabloul competiției europene 
să fie împărțit în două grupe. Câștigă
toarea grupei A va juca apoi cu cam
pioana zonei americane, iar cea a grupei 
B cu campioana zonei asiatice. Urmează 
o finală inter-zone și apoi „challengc- 
round”-ul, finala cu Australia la sfîrși- 
tul anului. -

Tara noastră, înscrisă în a doua grupă 
europeană este una din competitoarele 
de tradiție din „Cupa Davis4*, fiind acum 
la a 26-a participare. Interesant de no
tat, debutul României în competiție s-a 
făcut chiar în compania adversarilor de 
azi, tenismanii Danemarcei, prin meciul 
disputat în 1925. Fă^ă a se putea prevala 
de succese deosebite în precedentele edi
ții, tenismanii români s-au remarcat prin 
cîteva rezultate meritorii, cum au fost 
calificarea în sferturi de finală în 1959, 
apoi meciuri foarte strînse cu Franța 
(în 1948) și Spania, în anul trecut, cînd 
reprezentanții României au fost Ia un 
pas de a înscrie o mare performanță. 
Ea le este accesibilă la ediția din acest 
an, dat fiind valoarea mereu creseîndă a 
primilor noștri jucători.

I Performante remarcabile
I

I
I

I
i
i
I

MUNCHEN, ȚI (Agerpres). — 
La Bonn au început întrecerile 
campionatelor internaționale de 
natație ale R.F. a Germaniei (în 
bazin de 25 m), la care participă 
sportive și sportivi din 20 de 
țării.

In proba de 400 m mixt, spor
tivul sovietic Andrei Dunaev a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială cu timpul de 4:38,2. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat sportivii vest-germani Mi
chael Holthaus — 4:41,9 și Rein- 
hars Herkel — 4:45,5. Proba fe
minină de 400 m mixt a revenit 
Larisei Zaharova (U.R.S.S.), cro
nometrată în 5:24,2, urmată de 
olandezele Gerda Lassooy — 
5:26,2 (nou record național) și 
Betty Heukles — 5:29,4. Proba

de 800 m liber feminin a fost 
cîștigată de suedeza Lena Peter
sen cu timpul de 10:02, iar cea 
de 1500 m masculin a revenit' 
lui Mans Fassmacht 
16:56,61

In ziua a doua a 
internațional s-au
primele finale. Iată dteva re
zultate mai bune: 200 m bras 
femei : Galina Prozumenșeikova 
(U.R.S.S.) 
femei :
(U.R.S.S.) 
tic) ; 200
Belitz Geîman (U.R.S.S.) 1:54.8; 
.100 m bras bărbați: Nikolai
Pankin (U.R.S.S.) 1:05,3. Cu a- 

celași timp a fost cronometrat 
și Prokopenko. întrecerile con
tinuă.

concursului 
desfășurat

2:40,3; 100 m spate
Tatiana Savelieva 
1:09,1 (record sovie- 

m liber bărbați :

la cap, două mașini cu celebrități la volan încearcă săI
I
I
I
I
I

ZVJ

® In întîlnirea de tenis dintre 
echipele Indiei 
eontînd pentru 
„Cupei Davis" 
după prima zi, 
cu 1—0. Shyam
vins cu 6—2, 5—7, 6—2, 8—8, 8—8 
pe Ferdinands Par.

In a doua partidă se întîtoesc 
Jaideep Mukerjea (India) și J. 
Kumaran (Ceylon).

® La Manila și Monaco se 
desfășoară două meciuri pen
tru „Cupa Davis". După prima 
zi, la Manila, Filipine conduce 
cu 2—0 în meciul cu Indonezia, 
iar la Monaco, Irlanda ți 
naco se află la egalitate :

e In finala probei de 
piu masculin din cadrul turneu
lui internațional de tenis „Open" 
de la Bournemouth se vor în- 
tîlni cunoscuții jucători austra
lieni Ken Rosewall și Rod La
ver. In semifinalele probei, La
ver a dispus cu 6—4, 6—1, 6—0 
de Mark Cox (Anglia), iar. Rose- 
wall l-a întrecut cu 6—2, 6—1, 
6—3 pe Andrea Gimeno (Spania).

Ken Rosewall (în față) cîș- 
tigă încă un duel cu Gimeno, 
în semifinala de la Bourne- 

mouth.

Telefoto: U.P.I.-AGERPRES

Un important turneu 
de box în Olanda

Cap
treacă înainte, spre finișul celor 1 000 km de la Monza. In 
stingă este Jacky Ickx, cîștigătorul cursei, pe un Ford GT-40, 
iar în dreapta noul recrut al automobilismului de pistă, tri

plul campion olimpic de schi Jean-Claude Killy.
Teietoto: U.P.-I.-AGERPRES

AMSTERDAM, 27 (Agerpres). 
— Intre 9 și 13 mal va avea loc 
în Olanda un mare turneu inter
național de box, cu participarea 
unor pugiliști din Belgia, Ceho
slovacia, Danemarca, Anglia, 
Franța. R.F. a Germaniei, Unga
ria, Polonia, Scoția, România și 
U.R.S.S. Galele vor fi progra
mate în fiecare zi, în alt oraș, 
după cum urmează : 9 mai la 
Amsterdam, 10 mai la Utrecht, 
11 mai la Maastricht, 12 mai la 
Enschede, și 13 mai la Haga.

• La acest turneu, România 
va fi reprezentată de campionul 
european N. Gîju (cocoș), C.

Ciucă (muscă), N. Moldovan 
(pană), I. Covaci (mijlocie mică), 
Gh. Chivăr (mijlocie), I. Monea 
(semigrea) și I. Alexe (grea).

cîștigată de maghiarul 
Torok cu 1150 puncte, 
de campionul mondial 

Balczo

(Urmare din pag. 1)

VICTORIA SPORTIVA NU 
ESTE UN SCOP UNIC

(Ungaria) cu

masculină de 
și-a continuat

CICLIȘTI DE
IN

VALOARE La baschet,Politehnica
„CURSA MUNȚILOR4 București-Lokomotiv

J

clubul sportiv Dinamo 
împreună cu I.S. Loto-

La
care, 
Pronosport, organizează cea de 
a IX-a ediție a „Cursei munți
lor" au sosit listele de înscriere

ale concurenților care vor lua 
startul la 3 mai la Sinaia. Par- 
curgîndu-le ne-am dat seama că 
printre oaspeți se află rutieri de 
valoare internațională, cicliști cu 
vastă experiență. Din echipa 
Dinamo Moscova se detașează 
alergătorul Șepel, din formația 
Dynamo Berlin, cicliștii Stenzel 
și Drechsler, iar din reprezenta
tiva clubului Ruda Hvezda Plsen 
rutierul Jiri Hava. Iată de alt
fel componența celor trei echipe:

DINAMO MOSCOVA: Șepe!, 
Knejev, Zlotnikov, Kazlauska, 
Ulm ;

DYNAMO BERLIN : Giese, 
Altman, Stezel, Drechsler, Wanz- 
lik;

RUDA HVEZDA PLSEN : 
Hava, Sever, Svoboda, DIouhi, 
Bilo.

Din țara noastră vor fi pre
zente la start 10 echipe : Selec
ționata București, Selecționata 
de tineret, Dinamo I, Dinamo II, 
Steaua I, Steaua II, Voința 
București, Olimpia București, 
Voința Ploiești și Petrolul Plo
iești. în total vor concura 65 de 
alergători.

„Cursa munților" constituie 
și un ultim prilej de verificare 
pentru cicliștii din lotul Româ
niei care la 9 mai vor lua startul 
la Berlin în cea de a XXI ediție 
a „Cursei Păcii".

Sofia (f) 63-53

in primul joc, la Napoli

falia-Bemtmia
NAPOLI, 27 (prin telefon). — 

In primul joc al turneului inter
național de polo care se desfă
șoară în localitate,. Ungaria a 
jucat excepțional, întrecînd, cu 
scorul de 6—4 (2-1, 1-1, 2-0, 1-2), 
formația Uniunii Sovietice, ma
rea favorită a competiției. învin
gătorii au prezentat cea mai 
bună formație pe care o pot ali
nia la ora actuală (cu frații 
Konrad, Domotor, Mayer, Fel- 
kay, Sarosi, Szivos), cîștigînd 
chiar mai clar decît arată scorul 
final.

Meciul vedetă al zilei inaugu
rale a opus echipele Italiei și 
României. Gazdele au învins cu 
6—4 (3-0, 1-1, 2-2, 0-1), la capătul 
unui joc viu -disputat. Italienii 
au luat un start puternic (3—0 
după 5 minute) cu largul concurs

al portarului Ciszer, care a apă
rat foarte slab. Din repriza a 
doua, românii au. echilibrat jo
cul, dar nu au reușit decît să 
mai reducă din handicap. De no
tat că la scorul de 2—0, Zahan 
a ratat o lovitură de la 4 metri. 
Cele 10 goluri au fost înscrise 
de Pizzo 3 (toate de la 4 metri), 
Lavoratori 2 și Guerrini pentru 
italieni, Szabo 2 (ambele din 
4 metri) și Zahan 2 (unul din 
4 metri) pentru români.

W. Ulrich (R.D.G.) a condus 
corept următoarele formații : 
ITALIA : Alberani — Pizzo, Ce- 
vasco, Guerrini, Lavoratori, 
Lonzi, Marsili, Spinola, Bar- 
locco ; ROMANIA : Ciszer — 
Zahan, Grințescu, Kroner, Măr- 
culescu, Novac, Szabo, Firo.iu. 
Zamfirescu, Culineac.

Intîlnirea internațională de 
baschet feminin dintre echi
pa campioană a României — 
Politehnica București — și 
cea a Bulgariei — Lokomotiv 
Sofia — a oferit puținilor 
spectatori prezenți în sala 
Dinamo un joc agreabil, pre
sărat cu multe acțiuni în vi
teză, cu aruncări precise de 
la distanță și de la semidis- 
tanță. Victoria a revenit cam
pioanelor române, care își 
înscriu astfel un succes de 
prestigiu în palmaresul lor. 
Ca evoluție, scorul a fost fa
vorabil permanent în prima 
repriză oaspetelor, dar, în 
partea a doua a meciului, 
presingul temporar aplicat 
de bucureștence le-a ajutat 
să ia conducerea și pînă la 
urmă să cîștige. Scor final : 
63-53 (26—27). Au înscris : 
PRUNCU 12, GHIȚA 10, Ha- 
rala.mbie 4, VOGEL 14, Ta- 
flan 8, CIOCAN 7, Diaco- 
nescu 8 pentru Politehnica, 
respectiv ANTONOVA 12, 
ILOVA 4, Koleva 5, Nereva 
10, CINEVA 22. Au condus 
bine arbitrii D. Simionov 
(Bulgaria) și I. Petruțiu (Ro- 
mânia).

Lokomotiv Sofia susține 
azi dimineață, în sala Flo- 
reasca (ora 9,45), o nouă în- 
tîlnire, în compania Selec
ționatei divizionare. în conti
nuare va avea loc o altă 
partidă internațională, între 
actuala, fruntașă a diviziei A, 
Dinamo București, și valo
roasa formație sovietică Di
namo Volgograd care, vineri, 
a dispus de Politehnica 
București, (d. st.)

Prin urmare, nu mai pu
tem face din victoria sportivă 
un scop unic al reunirii tine
retului din lumea întreagă. 
Intr-o epocă în care este greu 
să vezi într-o lumină opti
mistă înțelegerea dintre oa
meni, ar fi de neiertat să fo
losim ocazia de a reuni tine
rii de pe toate continentele 
numai în scopul unei întreceri 
sportive.

în Grecia antică, Jocurile 
Olimpice erau un prilej pen-: 
tru om de a comunica cu se
menii lui. Pe durata lor, filo
zofii țineau discursuri, savan- 
ții își destăinuiau descoperi
rile, poeții se transformau în 
cronicari ai acestor eveni
mente. Și în acest timp, tine
rii se îritreceau...

Acesta este spiritul care ne 
interesează. Acesta este spiri
tul pe care Mexicul vrea să-1 
reînvie în epoca Jocurilor 
Olimpice contemporane. Vrem 
să dăm tinerilor posibilitatea 
de a se întrece, de a se în- 
tîlni la aceste Jocuri, dar tot
odată de a cunoaște și de a 
prețui realizările lumii ac
tuale. în felul acesta, ei vor 
lua act de cele mai semnifi
cative înfăptuiri ale lumii în 
care trăiesc. La satisfacția pe 
care le-o dă practicarea spor
tului se va adăuga acest be
neficiu al unei ample cunoaș
teri. Fără îndoială, acest spi
rit originar al Jocurilor Olim
pice l-a determinat pe baro
nul de Coubertin să încerce 
a ni-1 restitui în epoca noa
stră. De 
ziile, el 
faptului 
riior îl 
tinerilor.

realizată în una din cele mai 
strălucite etape din istoria sa, 
precum și o operă de artă sau 
o lucrare caracteristică repre- 
zentînd căutările 
contemporane.

într-o asemenea 
de artă veche și 
orice sportiv va putea consta
ta că opera de artă din țara 
sa se află — din punct de ve
dere artistic — la același ni
vel cu operele prezentate de

artistice

expoziție 
modernă,

unele artere ale orașului au 
fost făcute mai spațioase. 
Problema circulației, care a 
devenit o plagă a marilor 
orașe, noi o vom rezolva în 
felul următor: în cursul lunii 
octombrie, între orele 5 și 24, 
numai vehiculele afectate 
Jocurilor vor putea circula 
prin centrul orașului Ciudad 
de Mexico. Străzile cu „des
tinație olimpică" au fost aco
perite cu asfalt colorat. Pe

LA ALDERSHOT a ir.ceput un 
concurs internațional de pen
tatlon modern. Proba de scrimă 
a fost 
Ferenc 
urmat 
Andras
1 060 puncte.

«S
SELECȚIONATA 
baschet a U.R.S.S.
turneul în Italia jucînd la Sien
na cu echipa San Algor. Bas- 
chetbaliștii sovietici au terminat 
victorioși cu scorul de 82-62 
(30-28).

SPIRITUL ORIGINAR
AL JOCURILOR OLIMPICE,
PREOCUPARE CAPITALĂ

altfel, în toate oca- 
a accentuat asupra 
că esențialul Joeu- 
constituie reunirea

20 DE MANIFESTĂRI 
CULTURALE

de competiții sportive, 
manifestări culturale, 
fost aprobate de Co- 
Internațional Olimpic,

Urmărind acest scop, Co
mitetul de organizare a Jocu
rilor a pregătit, paralel cu 
cele 20 
20 de 
Ele au 
mitetul
fapt care ne face să sperăm 
că această concepție va fi 
continuată și în următoarele 
ediții ale Jocurilor.

Printre altele, vă pot spune 
că fiecare țară a fost invitată 
să ne trimită cel puțin o 
operă de artă semnificativă,

ta Bratislava

Cehoslovacia—Iugoslavia 3-0 la fotbal
In meci amical, ieri, la Bra

tislava. reprezentativa de fotbal 
a Cehoslovaciei a dispus de cea 
a Iugoslaviei cu 3—0 (2—0) !
Victoria la acest scor constituie

desigur o surpriză, deoarece, 
recent, iugoslavii au dispus cu 
5—1 de selecționata Franței. In 
jocul de ieri, au marcat Kuna, 
Jokl și Adamec,

CEA DE-A TREIA partidă din
tre marii maeștri Svetozar Gli- 
gorici și Mihail Tal, din 'cadrul 
sferturilor de finală ale campio
natului mondial de șah, s-a în
cheiat remiză la mutarea 12. In 
prezent, scorul este favorabil 
lui Gligorici cu 2—1.

ECHIPA MASCULINA de bas
chet a Cehoslovaciei, care se 
află in turneu în U.R.S.S., a ju
cat la Tallin cu selecționata

telex
R.S.S. Estone. Oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 80—79 
(53—41). Zidek a marcat 29 p.

țări considerate mai dezvol
tate sau mai puternice.

Președintele Republicii, care 
asigură înaltul patronaj al 
Jocurilor, și-a exprimat păre
rea că în domeniul culturii 
egalitatea dintre oameni este 
cea mai palpabilă. Credem eă 
acest mesaj va fi foarte clar 
pentru tinerii participanți care 
vor duce, probabil, cu ei 
amintirea unei întreceri în 
care au triumfat dar care vor 
reține totodată faptul că și 
operele de artă din țara lor 
au fost apreciate în cadrul 
expoziției.

N-aș vrea să intru în amă
nuntele celorlalte manifestări 
culturale. Ele sînt 20 cu toate 
și au același țel • nici un 
tînăr să nu rămînă decepțio
nat de această amplă re
uniune a lor.

IMPLICAȚIILE JOCURILOR 
OLIMPICE

Cu apariția construcțiilor 
olimpice, stadioane, piscine, 
Palatul Sporturilor, canalul 
pentru canotaj, capitala Mexi
cului capătă trăsături noi. 
Prin lucrări de reamenajare

unele bulevarde vor apare 
lucrări de sculptură simboli- 
zînd sportul și artele. Tot
odată vor fi prevăzute pan
carte care indică amplasa
mentul tuturor bazelor spor
tive.

Am cheltuit sume impor
tante pentru construirea edi
ficiilor sportive. Dar nici unul 
din ele nu va deveni un „ca
pital mort", după terminarea 
Jocurilor. Palatul Sporturilor, 
de exemplu, va fi dat Insti
tutului de educație fizică și 
sport. Satul olimpic, va de
veni un cartier nou al ora
șului.

Noi considerăm că Jocurile 
Olimpice nu sînt o cheltuială 
superfluă ci reprezintă o 
etapă nouă în dezvoltarea 
noastră economică. Jocurile 
Olimpice nu constituie o con
fruntare sportivă indispensa
bilă dar spiritul tor, cel ade
vărat, este foarte important 
în formarea tineretului. Jocu
rile sînt un prilej admirabil 
de a aduna tot ce are mai 
bun omenirea contemporană 
— tineretul său — și de a-i 
deschide drumul spre înțele
gerea reciprocă.

IN CONTINUAREA turneului pe 
care-1 întreprinde în Belgia, 
echipa masculină de baschet Le- 
gia Varșovia a întilnit echipa 
Racing-Bell. Baschetbaliștii bel
gieni au 
cu scorul

terminat învingători 
de 100—76 (56-38).

campion mondial de■ FOSTUL 
box la categoria grea, Floyd 
Patersson, își continuă activita
tea competițională. Marți sea
ră, pe ringul din Houston, el 
va încrucișa mănușile cu mexi
canul Manuel Ramos, Intr-un 
meci pe distanța de 10 reprize.
Intîlnirea suscită un interes 
deosebit. Ramos este o tînără 
speranță a boxului mexican. In 
vîrstă de 21 ani, el a susținut 
pînă acum 23 de întîlniri, din
tre care a cîșt.igat 15 prin k.o. 
Specialiștii apreciază că Ramos 
are o mare forță în lovituri 
comparîndu-1 cu ■ argentinianul 
Firpo care, acum ?6' de ani. l-a 
aruncat cu o „contra" pe cele
brul Dempsey peste corzile rin
gului.

Meciuri de cupă și de
campionat la fotbal

chen—Werder Bremen 2—3, Eintracht Frank
furt-Borussia Monchengladbach 3—1. In 
clasament F.C. Nurnberg continuă să aibă un 
avans, de 4 puncte față de cea de a doua 
clasată.

• în finala „Cupei Scoției" 
fermline a dispus cu 3—1 de 
lothian.

® Ir, Anglia au avut loc semifinalele „Cu
pei" : La Birmingham, West Bromwich Al
bion a eliminat pe Birmingham cu 2—0, iar 
la Manchester, Everton a învins pe Leeds 
United cu 1—0.

® In campionatul vest-german a avut loc 
o nouă etapă. De remarcat că toate echipele 
fruntașe au fost învinse: Alemannia Aa
chen—F. C. Niirnberg 2—>0, Bayern Miin-

la fotbal, Dun- 
Heard of Mid- Tenismanii iugoslavi conduc la Niirnberg

La Nurnberg, echipa de tenis a Iugoslaviei 
susțțne un meci amical cu selecționata R. F. 
a Germaniei. Iovanovici a dispus cu 3—6, 
8—6, 6—2, 6—4, de Buding, iar Franulovici 
l-a învins cu 6—4, 6—2, 8—6 pe Bungert. 
Dublul vest-german Bungert, Buding a în
trecut pe Iovanovici—Franulovici cu 6—3, 
6—2, 6—4 și astfel scorul este de 2—1 în 
favoarea echipei Iugoslaviei.


