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A FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE !
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LA BUDAPESTA

PE MICUL ECRAN

români de fotbalArbitri
peste hotare
cum am anunțat, Fe
de fotbal din Israel a

Escavatoare mușcă din pămîntul înghețat... Aici, fn inima cunoscutei stațiuni 
montane Sinaia, se va clădi primul patinoar artificial acoperit din țara noastră 

Foto i AUREL NEAC-U

trălucirea diamanti
nă a zăpezii este efe
meră. Ea dă farmec 

iernilor, prilejuiește bucu
rie celor mici și celor 
mari, îmbracă in hermină 
pîrtiile, dind cale liberă 
lunecușului pe schi și bo
buri. Dar vintul și ploaia, 
razele soarelui de primă
vară alungă această fee
rie, lăsindu-ne doar amin
tirea și dorința de a o re
vedea la cumpăna dintre 
ani.

Singura nestemată a că
rei strălucire nu pălește 
nicicând este cea creată 
de miinile harnice ale 
omului. Ea dăinuie, înfrun
tă vicisitudinile vremii, 
iși oferă cu dărnicie, me
reu fi oriunde, frumuse
țea și — poate că tocmai 
pentru aceasta mentă toa
tă prețuirea — utilul său 
sprijin omului, celui ce nu 
cunoaște odihnă in ce-ce- 
tarea naturii. De aceea, fie
care nouă piatră prețioasă

ce se adaugă la colierul 
carpatin ne produce o ex
plozie de bucurie. Și, tot 
mai des, avem prilejul să 
trăim astfel de clipe fe
ricite.

Deunăzi, înri-o scurtă 
vizită la Sinaia, ni s-au 
înfățișat, spre desfătarea 
ochilor și inimii, cîteva din 
lucrările pe care Oficiul 
Național de Turism 
(ON.T.) le-a deschis — fi
nind seama de propunerile 
făcute de amatorii de ța
rism prin intermediul zia
rului .Sportul* — pentru 
o valorifica mai bine po
tențialul turistic al acestei 
magnifice stațiuni mon
tane.

Plecasem din Ccpitală 
având imaginea vastelor 
proiecte privind întreaga 
salbă de localități de pe 
Valea Prahovei, proiecte 
aflate pe biroul președin
telui OJV.T., tov. Nicolae 
Bozdog. Din e'cganta clă
dire de pe bd. Magheru

I 
ce s-au putut, de altfel, remarca și cu

stăzi, 2 martie, peste 11 mi- î 
lioane de cetățeni din țara 
noastră vor păși în fața urne
lor — cu sentimentul tonifiant i 
al certitudinii și încrederii de- | 
pline în viitorul luminos alI României socialiste — pentru a-și alege 

reprezentanții în Marea Adunare Na
țională și în consiliile populare. i Eveniment de seamă în viața poli
tică a tării la începutul unui an de 
intens patos creator, anul jubiliar al 
aniversării unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei și an al Congresului 
al X-lea al partidului, alegerile semni- 
Ifică nu numai actul ae majoră respon

sabilitate al investirii reprezentanților 
națiunii în forul suprem al puterii de 

Istat și în consiliile populare, ci prile- I 
uiește, totodată, reafirmarea opțiunii | 
ară echivoc a maselor largi de cetă-

Plutind printre 
feric cu cabine 

de

creste de munte și nori, elegantul îele- 
ne va purta ‘ .....................- . •
la Sinaia la

în mai puțin de 10 minute 
Vîrful Furnica
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Cu telefericul ultramodern, în 10 minute de la 
Sinaia ia Vîrful Furnica !

Patinoarul artificial acoperit va găzdui 2 500 de 
spectatori

Drum nou spre Cota 1400, teleschiuri moderne, 
pîrtie-gigant — cîteva din numeroasele surprize 
pe care Sinaia le anunță turiștilor

un păienjeniș de 
duc spre diferite

Astăzi, Ia Budapesta, se 
dispută partida retur din opti
mile de finală ale Cupei cam
pionilor europeni la volei 
masculin dintre Steaua și Cse- 
pel, campioana Ungariei. în 
vederea acestui joc, antreno
rul T. Tănase a deplasat un 

, lot din care nu lipsește nici 
n titular. Bucureștenii, care 

cîștigat primul meci cu 
■0, au șanse mari de cali

ficare în sferturile de finală 
ale competiției.

AZI — ora 14 : Caleidoscop 
sportiv în imagini : filmele do
cumentare : „Zborul alb",
„Echipajul", „Antrenorul”, 
.Campionii, mindria noastră".

MIINE — ora 17 : Repriza a 
IlI-a a jocului de hochei Ro
mânia — R.F. a Germaniei din 
cadrul grupei B a C.M. (înre
gistrare pe telerecording) ;

Ora 22,15 ; Proba de figuri 
libere bărbați din cadrul cam
pionatului mondial de patinaj 
artistic de la Colorado Springs 
(S.U.A.).

După 
derația 
solicitat, federației noastre de 
fotbal un arbitru român, care 
să conducă meciul amical din
tre Israel și Grecia, fixat pen
tru 12 martie, la Tel-Aviv.

Forul nostru de specialitate 
l-a desemnat pe Vasile Dumi
trescu.

Alți trei arbitri români, Mir
cea Rotaru (la centru), E. 
Vlaiculescu și Al. Toth (Ia 
linie) vor asigura conducerea 
partidei amicale dintre selec
ționatele Bulgariei și R. D. 
Germane, care se va disputa 
la Sofia, la 5 martie.

pornește 
fire ce 
instituții care-șt aduc con
tribuția la materializarea 
proiectelor. La Sinaia am 
intUnit efervescența speci
fică șantierelor, emoția ce 
însoțește prima incercare 
a lucrului nou creat.

Aici, la numai două ore 
de primul oraș al țării, se 
creează o lume de basm 
pentru cei ce iubesc dru
meția. Primul și cel mai 
important obiectiv — pe 
care amatorii promenade
lor pe creste de munte 11 
vor primi in dar chiar în 
acest an — este uriașul, 
ultramodernul teleferic de 
mare capacitate. Se lucrea
ză din plin la stația de 
plecare Sinaia și la cea in
termediară de ta Cota 1400, 
urmind să se dea în cu- 
rind startul și la construc
ția stației finale de la Vîr
ful Furnica, Cercetind tra
seul, planurile arhitecți-

lor, ascultînd detaliile ofe
rite de constructori, ne-am 
putut imagina cum va ară
ta această minunată cale 
de acces spre înălțimile de 
cleștar ale Carpaților.

Patru cabine (două de 
cite 33 de locuri — pină 
la Cota 1400 și două de 
cite 30 de locuri — pînă 
la Vîrful Furnica) vor pu
tea transporta 350—400 de 
pasaqeri pe oră din Sinaia 
la Vîrful Furnica pe un 
„drum suspendat", de 4 330 
m. eu o diferență de ni
vel de 1 300 m 1 In mai pu
țin de 10 minute turistul va 
străbate — ca într-un vis 
frumos— un drum de 4—5 
ore pentru oamenii de 
munte, va admira peisaje 
de o sălbăticie frustă, va 
trece pe deasupra văilor cu 
nopți polare, va privi cres
te scăldate tn soarele de 
aur. Cabipa, calda și spa
țioasă casă plutitoare peste 
neant, le va asigura, după

Hristache NAUM

(Sontinuare tn pag. a 4-a)

MANIFESTĂRI SPORTIVE 
ÎN CINSTEA ALEGERILOR

■ program conținut în Manifestul Frontului
Unității Socialiste. Sentimente și fapte _ 
ce s-au putut, de altfel, remarca și cu I ocazia impresionantei adunări populare
a olegătorilor din circumscripția elec- | 
torală I București si din celelalte cir-

I
I

LONDRA, 1 (Agerpres). - 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Angliei au 
continuat, la Brighton, cu pro
bele individuale.

In sferturile de finală ale 
probei de simplu femei, Maria 
Alexandru (România) a învins-o 
cu 21-10, 21-16, 21-8 pe Ilona 
Vostova (Cehoslovacia). Alte re
zultate : Rudnova (U.R.S.S.) - 
Shirley (Anglia) 21-9, 21-13, 
21-15 ; Wright (Anglia) - Scho- 
ler (R.F.G.) 14-21, 21-18, 21-13, 
21 23, 21-12 ; Grinberg (URSS) 
- Turik (Ungaria) 21-13, 24-22, 
21 12.

Un 
nut și 
nora
sferturile de finală ale probei 
de dublu feminin, cu 23-21, 
21-12, 21-13 de perechea ma
ghiară E. Jurlk - B. Klshazl,

Alte rezultate (simplu mas-

frumos succes au obți- 
Maria Alexandru cu Eleo- 
Mihalca, dispunind, în

culin, sferturi de finală) : Sch6- 
ler (R.F.G.)
(Suedia) 21-13, 21-14, 
Surbek (Iugoslavia) - 
(Cehoslovacia) 21—17, 
21-15, 21-9 ; Gomoșkov (URSS) 
— Kollarovits (Cehoslovacia) 
21—13, 18-21, 21—19, 21-23,
21—13 ; Neale (Anglia) — Borz- 
sei (Ungaria) 11—21, 19—21,
21-12, 21-18, 14-10 (abandon).

Sportivul român Silviu Du- 
mitriu a fost eliminat în primul 
tur de englezul Brown cu 22-20, 
24-22, 18-21, 21-15.

K. Johansson
21-18 ; 
Stanek 
18-21,

CITIȚI

IN

PAG. A 4-a

• Consiliul municipal al 
sindicatelor Craiova, în co
laborare cu Consiliul muni
cipal pentru educație fizică 
și sport, a organizat nume
roase competiții dotate cu 
.Cupa alegătorului” la tenis 
de masă, popice, handbal și 
șah. la care au participat 
peste 200 de sportivi din aso
ciațiile craiovene. Cu acest 
prilej a fost inaugurată po- 
picâria asociației «Econo
mia*.

De asemenea, ștafete pur
tătoare de mesaj au sosit 
din orașele Calafat și Băi- 
lești. precum și de la E'.ec- 
troputere Craiova, amintind 
succesele sportivilor doijeni 
în anul trecut, angajamen
tele lor pentru viitor. Dele
gația a fost primită de tov. 
T, Diribineanu, președin
tele Comisiei electorale ju
dețene Dolj. Mesajul a fost 
prezentat, în numele celor 
peste 30 000 de sportivi a! 
județului, de către maestrul 
aportului Constantin Bușolu.

ȘT. GURGUI 
corespondent principal

a 
martie, la Timișoara au fost 
organizate Întreceri de na- 
tație la bazinul Neptun, de 
atletism, pe pista acoperită

• în cinstea zilei de

a stadionului C.F.R., pre
cum și o gală de box pen
tru juniori și seniori.

P. ARCAN 
corespondent principal

• Clubul sportiv Construc
torul din Capitală a insti
tuit .Cupa 2 martie* la bas
chet și volei, competiție la 
care au participat numeroa
se echipe bucureștene.

E. COZMA 
corespondent

SINAIA, 1 (prin telefon). 
— Simbătă, pe o vreme ex
celentă. șl in condițiile unei 
piste perfecte, s-au dispu
tat cele două manșe ale 
„Cupei Frontului Unității 
Socialiste9. Marele număr 
de spectatori a aplaudat cu 
Însuflețire evoluția tinerei 
generații de boberi, care s-a 
afirmat autoritar, ocupînd, 
in final, locuri fruntașe. Cu
plul Stavarache — Căpitanu 
(antrenor Tita Rădulescu) a 
reușit. In ambele manșe, cele 
mai bune timpuri și a cîști
gat cu mai bine de o secun
dă avans. Iată primii cinci 
clasați : 1. Stavarache — Că
pitanu (Voința București) 
1:45,32 (52,78+52,54) ; 2. San
dru - Cristo (A.S.A. Brașov) 
1:46,33 (53,27+53,06) ; 3. Ni- 
culescu — Juncu (Ci. sp. 
Sinaia) 1:46,68 (53,15+53,53) ;
4. Stoica - Lospă (CI. sp. 
Sinaia) 1:47,40 (53,36+54,04) ;
5. Benghiu — Tătuță (Bucegi 
Sinaia) 1:47,78 (54,26+ 53,52). 
De remarcat că echipajul 
campion, Stoica - Lospă, a 
ocupat doar locul 4.

i ale Capitalei, care s-au în- I 
tovarâșul Nicolae Ceaușescu, |

I
□ te 
de

cuprins, practic, I 
tă — adică pe

cumscriptii ale Capitalei, care s-au în- | 
tîlnit cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, | 
candidat pentru Marea Adunare Na
țională. - [

Desfășurafă într-un ritm susținut, mo- [ 
bilizator, campania electorală a fost 
caracterizată de o amplă activitate 
politică, a avut o evidentă nuanță de 
lucru. Ea a oferit cadrul unei discuții 

care a cuprins, practic, | 
ție adultă — adică pe 

toti cei cu drept de vot — ceea ce, pe 
de-o parte, a dat expresie adîncirii .și I 
perfecționării continue a democrației f 
socialiste și, pe de altă parte, â. reflec
tat interesul unanim al poporului nostru _

I
Ivii, constructive, i 

întreaga populați

I
I 
I
I
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pentru alegerile de astâzi. Pretutindeni, | 
în orașe si sate, în uzine si instituții, S 

-----  ’ ' " inele culturale, 
constituit grăi- | 
trilului de res- I

I
| fUM» ' IMVIVI -

aflat zile de-a. 
sleclorale unde

I
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

in uiușe ai ni •
în universități și la căminele culturale 
întrunirile electorale au ț 
toare manifestări ale spiritului — . -. 
ponsabilitate civică față de bunul mers 
al treburilor obștești. Alegătorii i-au 
primit în mijlocul lor cu dragoste ș> 
căldură pe conducătorii partidulu^ ș* 
statului nostru care s-au ’ 
rîndul în circumscripțiile electorale .. 
au fost propuși candidați ai Frontului 
Unității Socialiste. Aceeași caldă atmo
sferă s-a făcut, de altfel, simțită la 
toate întîlnirile candidaților în alegeri 
(peste 160000 la număr) cu cei Ce le-ou 
oferit mandatul încrederii lor. Acest 
Ivast dialog creator dintre candidați și 

alegători, care a avut loc pe întreg 
cuprinsul tării, deosebește fundamental I alegerile de astăzi de cele burgheze din 
trecut.

Toate aceste întîlniri electorale au 
dat naștere unor dezbateri fecunde, 

_ ; ______ ' 1 " le- 
nară a democratismului orînduirii noas
tre, asupra problemelor care stau la 
inima si mintea alegătorilor. Ele au 
prilejuit o amplă și profundă trecere în 
revistă a importantelor realizări obți
nute — îndeosebi în perioada actualei 
legislaturi a Marii Adunări Naționale 
— în toate sectoarele eccrtomiei și 
culturii, in viata socială, realizări la 
care alegătorii înșiși au contribuit 
efectiv, încadrați în frontul larg al con
structorilor socialismului, ce cuprinde, 
de fapt, întregul popor sub conducerea 
înțeleaptă a partidului. Așa cum se 
subliniază și în Manifestul Frontului 
Unității Socialiste, „în perioada care a

I
I 
I

idal naștere unor dezbateri fecund 
specifice momentelor de afirmare pl 

— I .. _   & - — — - . i - - î — —7 — a 11*11 a% /-K

I

I
I
I
I
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trecut de la alegerile precedente po
porul nostru, urmind liniile directoare 
stabilite de Congresul al IX-lea al Parti- 

Idului Comunist Român, a înaintat ferm 
pe calea desăvîrșirii construcției socia
liste. A fost îndeplinit cu succes pro- I gramul prezentat poporului in alegerile 
trecute. S-cu realizat prevederile primi
lor trei ani ai planului cincinal, osigu- I 
rîndu-se toate condițiile pentru îndepli- I 
nirea si depășirea obiectivelor Congre
sului al IX-lea”.

Printre realizările cu care ne f.....-
astăzi figurează desigur, și cele din 
domeniul educației fizice și sportului, 
domeniu căruia Legea adoptată în de
cembrie 1967 i-a deschis perspective 
mult mai favorabile de dezvoltare Șt 
afirmare.

Bilanțul rodnic al înfăptuirilor face 
sâ devină și moi profund atașamentul 
tuturor cetățenilor tării fată de politica 
internă si externă a partidului, care slu
jește pe deplin interesele, vitale ale 
națiunii române, cauza socialismului și 
păcii în lume.

Strtns uniți în jurul partidului, cu ho- 
tărîrea fermă de a-i urma neabătut 
și de-acum înainte politica, pe condu
cătorii săi, milioanele de alegători — 
printre care și numeroși iubitori ai spor
tului — se vor prezenta azi în fata 
urnelor pentru a-și da votul candida
ților Frontului Unității Socialiste, con
vinși fiind că astfel au garanția rea
lizării propriilor idealuri și aspirații, a 
înfăptuirii măreței opere de edificare 
socialistă a României moderne.

I
I 
I
I 
I
I 
I
I

mîndrim I
I
I 
I 
I 
I
I

sportul
MIHAl BOTA

corespondent

I

I 
I

I 
I
I
I

Patinoarul artificial din Poiana Brașov, gazda unor viitoare meciuri internaționale de hochei

CUM VA FI

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ
u I

In întrecerile atletice ale stu
denților 
aseară în 
gust’, un 
gistrat la 
tigătorul
(I.E.F.S.) a realizat performanța de 
4,46 m — record personal. In acest 
sezon pe teren acoperit, doar trio
ul Astafei — Piștalu —- Ivan a 
obținut cifre superioare. Remarca
bilă și comportarea celui de-al 
doilea clasat, Gheorghe Cărălan 
(I.E.F.S.), care a reușit o săritură 
d« M» JȘ»

bucureștenl desfășurate 
sala din parcul „23 Au- 
rezultat bun a fost înre- 
săritura cu prăjina. Cîș- 
probel, Nlchlfor Ligor

Din disputele celorlalte probe, 
notăm rezultatul cu care Ruxandra 
Marinescu (Universitatea) a cîștigat 
cursa feminină de 50 metri — 6,6 s 
— ca și cel al lui Constantin Rizon 
(I.E.F.S.), primul clasat pe distanța 
similară 
Jurcă 
victoria 
de 7,22 
(I.E.F.S.) 
săritură 
1.85 tn,

la băieți — 5,9 s, Valeriu 
(Universitatea) a repurtat 
la lungime cu o încercare
m, iar Manole Mitilecis 
a realizat cea mal bună 
în proba de înălțime:
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Nu numai la Pitești
se construiesc automobile
23 August 1963. Prin fața tri

bunelor din Piața Aviatorilor 
trec primele autoturisme ro
mânești. Pe capetele lor strălu
citoare stau scrise cinci litere 
și patru numere : „Dacia 1100*. 
Admirație, bucurie, ropote de 
aplauze ! Se scurge o jumătate 
de oră și. în aceeași piață fre- 
mătind de însuflețire, își fac 
apariția cîteva șiruri de auto
mobile pitice. Parcă ar fi_  puii
celor dinții. .La comenzi stau 
instalați, ca niște veritabili pi- 
loți, școlari cu cravate roșii. 
De ur.de au ei aceste vehicule ? 
Cine le-a fabricat, tot construc
torii de 
teană ?

Sfîrșit 
trăm pe
Iar profesional și tehnic, de 
pe b-dul Lacul Tei. în saia de 
festivități, cetățenii cartierjiui 
urmează să se întilneasc* cu 
candidatul lor în alegerile pen
tru Marea Adunare Naționa l 
Ajungem in holul clădirii. Sur
priză I Pe un covor se află ex
pusă o mașină liliputană, «se
mănătoare cu cele văzuie astă- 
vară in Piața Aviatorilor. Ingi
nerul Gheorghiu, directorul 
Grupului școlar, fl
ne spune:

la noua uzină piteț-

de februarie J9$? In- 
poarta Grupului șco-

— îl vedeți, este construit de 
elevii noftri în cadrul orelor 
practice de atelier. Se numește 
„Pionier 2*. Anul trecut am re
alizat 25 de exemplare. Au de
filat la 23 August Peste cîteva 
zile trecem la producția de 
serie. Avem în plan, pentru 
întregul an. peste 290 de bucăți. 
Motorașele le vom primi de la 
Me'.rom-B.-ațor. anvelopele de 
la uzina din Florești.

— Si cine vor fi beneficiarii?
— Casele pionierilor. Copiii, 

cum bine știți, se dau în vint 
dup* carting. Ku trebuie si le 
spui de două ori să se urce la 
volan. O astfel de activitate, 
tehnic* și sportivă în același 
timp, va avea, sînt sigur, ex- 
celecte rerritate instructiv-e- 
durative.

39 wartâe e.e. AuttxnobiliiMl 
«^ortivi vor îr.cepe noul sezon 
cotnpe.iUGxai parucipind la 
Raliul de Nord-Vest. La start 
vor E prezente, pentru prima 
datA și 
va trece 
sporii vi 
^PiocJer
L* Herăscriu, Ungi „Roata lu
mii*, te pro ecteazi construirea 
unei tnîai-piste speciale, cu tri

iceul Ia care am urmat 
primele clase era un liceu 
pretențios din centrul Ca
pitalei. Din anii aceia re

țin o întîmplare — de fapt un eșec
al meu •— in legătură cu sportul. 
Este vorba de o discuție — ter
menul e deștul de impropriu — 
pe care am avut îndrăzneala s o 
port cu unul dintre profesori. 
Era un bărbat înalt, între două 
vîrste, cu părul negru, ușor ar
gintat la tîmple, totdeauna foarte 
îngrijit îmbrăcat, elegant chiar.

Cînd venea indispus, scotea la 
tablă un șir de școlari. Chiar 
dacă ai fi răspuns foarte bine — 
excepțional — tot degeaba. Să 
obții un biet 5, era un... record 
național. Cu un asemenea prilej 
— o teribilă indispoziție a pro
fesorului — s-a iscat acea dis
cuție în care eu n-am apucat să 
spun decît cîteva vorbe. Gratie 
acestei „conversații*4, colegii, scoși 
la tablă odată cu mine, au scă
pat cu fața curată. Numai eu am 
ieșit cu ea pătată : nota 1. Pen
tru... obrăznicie și 
pentru știință sau, mai bine 
pentru lipsă de știință.

Mă aud strigat. Ies la 
tablă. Primul, dintr-un șir 
de vreo zece viitoare vic
time. Profesorul, în loc să 
înceapă a ne chestiona, H 
văd că se uită lung la 
mine.
-i Ce-ai pățit, clâpăugu- 

le ! Asta era cuvîntul lui 
de predilecție. Nu știam la 
ce se referea. Cu tine vor
besc ! Ce, n-auzi ? Tot nu 
pricepeam. Continuam să-1 
privesc mirat. Ce te zgl- 
iești așa la mine, elăpău- 
gule ? De unde al zgaiba 
aia la ochi ?

în sfîrșit, mă dumirisem, 
îmi văzuse julitura de ne 
față, sus, aproape de sprin
ceană. O nimica toată. Eu 
șl uitasem de ea.

— Aa !... Am jucat fotbal.
Profesorul a zlmbit, la început, 

zeflemitor, apoi s-a încruntat.
— Se putea ? Uite cine are fa

son de sportangiu. Nu spunea 
niciodată sportiv sau sportsman, 
cum pronunțau unii. Nu vezi că 
era să-ți scoată ochiul î Taicâ-tu 
te-a văzut ?

Cînd se înfuria, elegantul pro
fesor folosea un vocabular care 
contrasta uluitor atit cu vorbi- 
rea-i aleasă, pedantă chiar, cît 
Și cu firma faimosului liceu c n 
centrul Capitalei.

— Da, mă lasă să făc 
Știți : „mens sana 
sano“, am îndrăznit 
pletez.

Atît i-a trebuit. A 
Și-a vîrît mîinile, ca 
o parte și de alta 
plimbîndu-se prin clasă, cu pa?i 
apăsați, începu să pledeze ca la 
bară ; cu unele pauze de efecte 
în care nu uita să-și asculte scir- 
tîitul pantofilor, slăbiciunea lui.

— Auziți la el ! „Mens sana in 
corpore sano44. Nu ? Parcă așa 
ai îngăimat... Ia. lâsă-ne in pace 
cu chestii d-astea. După tine și 
Juvenal, ar însemna că namilele 
alea de luptători de la circul 
„Sidoli44 trebuie să fie niște sa- 
vanți. Niscaiva somități cerebrale. 
Nu e așa ?

•— Nu tocmai așa...
— Cum, adică, nu tocmai așa,

' ' Ori e
o băj-

nota 1. 
nicidecum 

spus.

to: bal

Nunweiller
fatăeste

CEL MAI TiNĂR

ARBITRU DE RUGBY

mașinile ..Dacia”. Nu 
mult timp și in arena 
vor debuta și carturile 
2*. Ce garanții avem ?

...0
VIII

pe urmei» voa-

BENFICAAJAX
piteșteni, la 

din Tei vi se

CartuZ campionilor au- 
tomobiliști de miine 

Foto: Ștefan CIOTLOȘ

1 de acum 25 de ant Avea 
ars de soare, ca șl brațele 
cămașă cu mined scurte), 
ti era descoperit. Nu-șl 
coif din jurnal, ca să se

De la 21 februarie, dinastia 
Nunweillerilor a crescut cu... 
FLORINA MIHAELA - 3,900 
kg — microcopia celui de-al 
patrulea Nunweiller, Lică, fe
ricitul ei tată.

Deși înaintea memorabilului 
eveniment discuțiile se refereau 
exclusiv la postul viitorului... 
dinamovist, Nunweiller VIII, 
— „libero, ca tata, sau ca nea 
Nelu, mijlocaș ca Radu, sau ex
tremă ca Pîrcălab" — surpriza 
de-.. profil n-a demobilizat 
ambițiile sportive ale familiei.

„Poate că va fi o nouă Viorica 
Viscopoleanu, mai știi” — se 
consolează părinții.

CONVERTIREA
PROFESORULUI

sport.
in corpore 
eu sA com-
sărit ca ars. 
de obicei, de 

a vestei, șl.

mă întrerupse el brutal, 
așa. ori nu e asa l Ce tot 
măgești 1

Și se porni să vorbească 
sport. Așa cum 11 înțelegea el șl 
cum ar trebui să-1 Înțeleagă once 
om cu scaun la cap. pretindea

despre

Doi. trei. Și .-«mi r Mtoetoe st 
anonimat ț. v.ep rmaie Ia să 
vedem, dne tace spert ta ăsta 
de performantă, csm v* rt^rie 
vouă capei să faceți r Toți sa;- 
danagrr toți gelam: ți poeroe- 
vară. Arătați-m; f; mie unu. mal 
de doamne-ajutA un oca -r K.N- 
țme. mal senos. Ce-1 interesează 
Pe ei ziua de miine. o meserae 
bună 7 De carte, ce să mai vw- 
bim...

Și, ața mai departe, iți vărs* 
tot paraponul de trverșur.at 
„ar.Usportangiu*. De mult & go
nise In băriC; pe cetlaițl scoți la 
tablă, unde numai eu fusesem 
oprit. Parc* eram legat, ca tn 
Evul Mediu, la stilpul infamiei. 
In răstimpuri, profesorul mă ară
ta clasei cu degetul sau cu capul 
— impir.gtnd bărbia Înainte — ca 
ș! cînd ar ti vrut să spună : pri
vit!. oameni buni, acesta este un 
„sportangiu* sau are pretenția să 
devină. 11 ascultam rechizitoriul, 
odată cu întreaga clasă. înmărmu
rită. La drept vorbind, pe alocuri, 
avea dreptate. Multă chiar. Mă 
sidia rău ți faptul că avea drep
tate. Asta era insă, realitatea ; 
pe atunci, pentru foarte multă 
lume, spert era. in bună măsură, 
o noțiune sinonimă cu maidan și 
golănime. Numeroși tineri, furați 
de mirajul unei viitoare glorii, 
uitau să-și facă o meserie, fu
geau de la lucru, ori lăsau baltă 
liceul, pe la jumătate sau tocmai 
spre sfîrșit. Numărul sportivilor 
serioși. care Iși vedeau șt de me
serie șl de studiu era — " 
cate — mutt prea mic.

Mocneam de furie și 
fi vrut să-i pot aduce 
procuror contraarguaaente ao_le.

X-,

din pâ-

tare as 
aspru ,ul

DE MAI MULT T/MP

V^EȚ/CA SOȚIA
DV. SA DISPUNĂ

LIDER Șl SA DEPUNĂ
MM PUȚINE

VREȚI UN MENIU
GUSTOS Șl VARIAT 9

FOLOSIȚI LA 
PREPARAREA 
MÎMCARURILOR

LttUMt si 
FRUCTE 
RESN/MATATE

P. TIBORI. BUCUREȘTI. Nu 
numai că nu este vorbs de ace
eași perscaaă. dar nu există nici 
o Jșgăuir* de rudenie între Dem- 
brovschi de la Dir.arr.o Bacău și 
Dembrovschl de la Vagonul Arad. 
Nu cred, totuși, că prin acest răs
puns .se var Încheia pentru tot
deauna discuțiile șl contrazicerile 
din grapei nostru*. La fotbal, ra
reori se intimplă ca două per
soane să fie de aceeași părere I 
Dar șl acest lucru contribuia la 
efervescența pe care o cunoaște 
acest sport.

bune în toată regula. Alte ase
menea „autodroame* se află în 
proiect la Galați și Constanța.

Campioni și recordmani de 
astăzi, atenție I Viitorii ași ai 
volanului sînt 
stre.

Constructori
Grupul școlar 
pregătește schimbul de miine.

Am rămas cu ochii pironiți în
delung asupra bătrînelului. Nu-mi 
venea să cred și, totuși, el era : 
profesorul meu. aprigul „antlspor- 
tangiu” " “ '
chipul 
(purta 
Capul 
făcuse 
apere de soare, ca alți spectatori 
de vîrsta lui sau chiar mai tineri, 
își sprijinea mîinlle pergamenta- 
te, asprite și cu venele pronunțate 
(ce mîini albe, dedicate, aproape 
feminine, avea pe atunci, la li
ceu). de un baston masiv, frumos, 
cu clteva lrcrustațll. Desigur — 
gindeam — nu se folosea de el 
la mers, d numai ea ornament; 
căd toată viața purtase uo ba«- 
tdnaș elegant.

Nu mă recunoscuse. Era șl fi
resc ! Mi s-a adresat de dteva ori, 
entuziasmat de ce vedea pe sta
dion.

— V-a plăcut cum sare Dănuț f 
— Da, destul de frumos I
— Să-l vedeți pe Adrian. E 

malt, are picioarele lungi. Sare 
tn stilul lui Sdter. S-ar putea să-1 
bată recordul, intr-o bună zi. Cft

adresat, după un

dla Constanta 
I în deplasare, eu

poate)

pentru 
notă

Emd IENCÎC

Benfica te Aice la Ajax a- 
casi și bate cuj 3—1. Otto Glo
ria e declarat mag, Eusebio 
e reincoronat rege, ziarele lu
cide spun că de aia fotbalul 
e fotbal ca Benfica să-i dea 
lui Ajax trei goluri acasă. 
Ajax vine la Lisabona fără 
nici o șansă — în minutul 35 
e 3—0 pentru Ajax! La pauză 
olandezii sînt calificați. Cu 
chiu cu vai. Torres aduce in 
minutul 60 o amărStă de re- 
jucare. Ziarele lucide scriu că 
dț aia fotbalul e fotbal ca 
Ajax să-i dea Benfioăi 3—1 la 
Lisabona etc., etc. Aș vrea 
să vă văd la față dacă in loc 
de Benfica, era Stieaua; să i 
se fi intimpiat lui Dinamo ca 
pină la pauză să piardă o ca
lificare avută in buzunarul 
cel mic. O să-mi spuneți că 
nouă ni s-a mai intimpiat, iar 
lui Benfica — nn și de aia e 
surpriză. O să-mi spuneți că 
noi nici de surprize nu avem 
parte. Nu. Eu o să vă replic 
că tn asemenea situații cel 
mai înțelept lucru e să gîn- 
dești ca regele Frederic al 
Prusiei, cel care înaintea unei 
mari bătălii le-a spus genera
lilor săi înnebuniți că o ploaie 
teribili le-a dat peste cap 
toate planurile: „Domnilor, 
ploui la noi dar plouă ți la 
eiE gindul cel mai 
de perspective.

nu se poate altfel — bocetul 
presei franceze după înfrîn- 
gerea de sîmbăta trecută a 
rugbyștilor lor, la Twicken
ham, în fața Angliei (22—8), 
a zecea înfrîngere consecutivă 
a celor care se considerau 
anul trecut campionii Europei. 
Auziți-le cum sună : „O echipă 
fără suflet...*, „Nu mai există 
un „15“ francez...*, „Zero pen
tru „15“-le francez...*, „15“-le 
francez aruncat în iad...“, 
„Waterloo pentru rugbyul 
francez...", „Echipa Franței la 
capătul puterilor...", „Naufra
giul...", „Deruta de Ia Twi
ckenham...", „Franța... 8, 9, 10, 
out"... și... și... și... — cum zi
cea tot nea Iancu : „Se impu
ne o revoluție de structură". 
Le pun deoparte — totdeauna 
e bine să știi cum plînge al
tul. Un singur titlu nu-1 pun 
deoparte ci-1 țin undeva în 
cap. O banalitate, o platitu
dine : „înfrîngere grea, înfrîn- 
gere logică", singurul titlu se-

TITLURILE
Nea Iancu, fie-: numele 

mc lAuda:. «vea plicerea
M Arme bucăți întregi ptutlnd 
cap La cap Ctiuri preș* 
s* Je .Ire sue teasc și s* 
toarc* «:o e.e ur. rîmbet acru, 
de laraîie. care-i dădea putere 
o g> întreagă In lupta cu lu
mea p demonii eL Eu am pus 
deoparte — să le am la înde- 
mfnă dac-o fi nevoie, nu 
vreau si mă gîrdesc cfr.d. dar 
piu c* va fi nevoie, fiindcă

Arc promis mai de mult să 
revenim asupra originalei re
viste .Din lumea sporturilor* 
(UtN-1996; pe care cu 60 de 
atu tn 
dublat 
pentru 
Dona.
cită, tocmai in ziua in care 
luptătorii contemporani cu noi 
iau startul - departe de patrie, 
la Mar del Plata — intr-o nouă 
ediție a campionatelor mondi
ale. Sintem, fireș
te. departe ce lu
mea mușchilor S- 
giomerați, bom
bați fi exhibați, de 
pe vremea lui Mi
tică Dona. dar nn 
trebuie să uităm < 
s-a creat — pe fondul de tra
diție al triatei autohtone — vo
ga luptei in țara noțatri. Dup* 
lecțiile francezului DoubUer, 
care-și punea, pnn 1692. mas
că pe față pentru a ațița cu
riozitatea spectatorilor, apogeul 
sportului luptelor a inceput la 
noi prin 1964. o dată cu turne
ele unor celebri profesioniști tn 
arena circului Siddi. Peste doi 
ani, la Arenele Romane (azi 
Arenele Libertății) Întrecerile 
s-au desfășurat din inițiativa și 
sub directivele autorului lui 
„Vlaicu Vodă*, dramaturgul A- 
lexandra Davila. Au evoluat

urmă o edita un luptător 
de un ir.focat militant 
educata fizică : Mitică 

Ocazia ni se pare feri

N-a împlinit încă vîrsta de ÎS 
ani. Se numește Nicușor SiȘlu și 
este elev în clasa a Vin-a a 
Școlii Generale nr. 173 din Capi
tală. Rugbyst de Ia 9 .ani, la Clu
bul sportiv școlar și apoi la 
Grivița Roșie, căpitan al echipei 
de pitici. Cel mai eficace trans
former al loviturilor de .pedeapsă 
și al „droap“-urilor, în competi
țiile orășenești de rugby In ă. 
Nu, nu-i de loc o glumă atunci 
cînd coechipierii săi 11 numesc.- 
urmașul Iul „Alexandru cel Mare*

(Alexandru Penciu). Nicuș 
șiu și-a entuziasmat colegii 
uluit adversarii, a trezit admira
ția multor rugbyștl străini — 
francezi mal ales — care l-au 
văzut juctnd.

După toate aceste detalii, înțe
legeți, desigur, de ce a fost coop
tat în corpul de arbitri al Muni
cipiului București. Ia „tușele" me
ciurilor de „B“ și chiar deRadu COSAȘU

DE LA
LA NICOLAE MARTINESCU
pe atunci lor cind crun- 

cind ingenue 
impresionanta 

așa cum ii

aici — cu figurile 
te, înfricoșătoare, 
atit cit permitea 
masă musculară,
vedem redați în revista lui 
Mitică Dona — campioni ves
tiți a vremii : rusul Ivan Po: 
duhnii, balticul Lurich, polo
nezul Zbyszko, 
Pons. germanii 
brăileaaul de origine bulgară 
Neculae Petrof 
mii românași, emuli ai acestui 
sport : Dona, Constantin 
toi (zis „Leul Brăilei"), 
Sonda și alții.

în „Palestrica", prof, 
țeșcu arată că tn ace»

francezul Paul 
Koch și Eberle,

și, firește, pri-

Apos- 
Petre

Kiri-
vrema

sportul luptelor cucerise și ma
sele populare. La serbările de 
1 Mai, organizate în epoca a- 
ceea de organizațiile muncito
rești, luptele erau incluse in 
programul liber al petrecerilor 
din orele de destindere de 
după-amiază. Autorul iși amin
tește chiar de interesul cu care, 
în 1895, în grădina Băicoianu- 
Filaret, cu un asemenea pri
lej, au fost urmărite fazele lup
tei spectaculoase dintre „uni
versitarul Paul Bujor, amator 
cu bună școală sportivă, și atle
tul, lucrător tipograf, Fran- 
gopol”.

Iată dar, peste decenii, o in
vizibilă și simbolică trăsătură 
de unire între coloșii de altă
dată ai lui Mitică Dona și pa
chetele de mușchi exportate 
azi în Argentina, gata să cu
leagă nod medalii spre faima 
patriei.

Victor BANCIULESCU

SINT ușor de prepara 
SI AU ACELAS CONȚINUT 
DE VITAMINĂ

CA Șl CELE PROASPETE
se ffâșesc In sortimente
WÂTILE ÎNTHEPRINOERII 

LEGUME-FRUGTE BUCOBESII
1

SECȚIA DE CANOTAJ A CLU
BULUI RAPID, BUCUREȘTI. Mea 
culpa ! Ml-a fugit gîndul la caiac- 
canoe, uitind că secția dv. de 
canotaj academic ar putea con
stitui cel mai Indicat loc de... a- 
costare pentru cititoarea M Gia
nina, amatoare de canotaj 
mare rapidlstă. Facem loc<

gol NUMAI în poarta adversă", 
îmi permit șl eu o completare... 
neoficială : dacă portarul, încer
când să intervină, ar fi atins min
gea. ițr aceasta ar fi intrat în 
poartă, dram» s-ar fi produs; ar 
fi fost gol 1 în cazul arătat de dv., 
lucrurile se rezolvă printr-o lovi
tură de colț (corner).

ANDREI BABA} PITEȘTI. Ro« 
mânia .. ........ ..............
3 ori 
aceste

și U.R.s.s. s-au întîlnit de 
la fotbal. în două dintre 
meciuri am av»t în față

intre orele 1I.M—N.M )l du*
----  "----- la

W . .. .. „ . ,
nainică intre erele 12—ÎS.3» _
complexul de la stadionul Repu
blicii, unde ne antrenăm ‘ 
oada de iarnă". Urmează 
nături. în curfnd o vom

CRISTIANA GEORGESCU; 
BUCUREȘTI. La noi, patinajul pe 
rotile •— roller skating, cum 1 se 
spunț în englezește — este prac
ticat mai mult de către copil și nu 
cunoaște forme competiționale. 
Pe plan internațional, se pare însă 
că sportul acesta este destul 'de 
rășpîndit, dovadă fiind și faptul 
că se organizează chiar campio
nate mondiale de patinaj pe ro
tile 1 Credeți că ați avea vreotile 1 Credeți că ați
HAM »in peri

ls sem- 
tnregis-

altfel; amabilei invitații pe eare 
l-o adresați : „Dragă Glanina, 
membrii secției de eanotaj a clu
bului Rapid, a cărui suportcră 
te declari sînt bucuroși să te pri
mească tn rândurile lor șl te asi
gură că poți ajunge în scurt timp 
și campioană, dacă ai voință. Te 
^teptăm marți Intre orele II—20,

tra, sperăm, șl pa cea da a 20-a; 
a Glanlnal, pe o invitație adre
sată unei alte tinere solicitatoare 1 

MIRCEA TASCAU, TIMIȘOARA. 
Flavius Domide este arădean. El 
s-a născut in acest oraș, cu M 
de ani in urmă. U vă spun șl

lul Andrei Biduleseu, fostul yre- 
jedlate el Colegiului de arpltrl e 
buni ? S-ar putea ca prietenii dv 
să considere „oficiali* numai 
precizarea actualului prețedinte 1 
Iată ceea ce ne-a «pus Andrei 
Rădulescu șl ceea ce, de fapt, ar 
trebui si se |tl«: .Dintr-o levtturi 
liber* direct* se poate Înscrie an

echipa olimpică a Uniunii Sovie
tice. In cel de-al treilea am în
tîlnit, însă, la Moscova PRIMA 
reprezentativă a U.R.S.S. Partida 
a avut loc la 1 iunie 1957 șl ne-a 
adus un remarcabil rezultat de 
egalitate : 1—1 I Menționez că am 
șl condus cr 1—0 (prin golul în
scris de Ene I), gazdele obțintnd 
egalarea (prin Strelțov) cu 12 mi
nute înainte de fluierul final. Iată 
șl cele două formații; ROMANIA: 
Toma — Zavoda II, Neacșu I — 
CăllnolU; Apolzan, Bone — Angheî 
Vaslle, Constantin. Ene I, Ozon, 
Tătaru, U.R.S.S.: Iașln, — Ogo- 
nlkov, Kuznețov — Volnov, Kri- 
jevschi, Netto - Tatușln, Isaev, 
Strelțov, Ivanov; Rlskln.
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SAGEATA DE
A B A L C A N I

►

de auro dos Balca- 
îl denumea o revistă 
pe Ion Moina sau

,,Flecha 
nos". Așa 
braziliană 
„Moci”, cum îi mai spun prie
tenii, celui care ani de zile a 
dus faima atletismului româ
nesc dincolo de hotarele patri
ei, pe toate meridianele globu
lui. Fiul unei familii de gos
podari din Mociu, o comună de 
prin părțile Clujului, Ion Moi
na lși Începe cariera sportivă, 
nu ca un copil minune care 
zburdă toată ziua, întrecîndu-și 
colegii de joacă. Primii săi pași 
in sport sînt destul de modești. 
El se remarcă la „fugă” destul 
de tîrziu, mal întîi la întrecerile 
organizate ad-hoe pe ulițele 
Mociului, apoi la concursurile 
cu caracter regional.

Ulterior, elev la Școala Pe
dagogică din Cluj, Moina a- 
junge sub îndrumarea profe
sorului de educație fizică Gh. 
Comănar (actualmente deca
nul Facultății de Educație Fi
zică din Cluj) și Începe să-și 
petreacă o bună parte din tim-

pul liber antrenîndu-se pentru 
alergări și sărituri. Concomi
tent, el face parte din ansam
blul de gimnastică și din echi
pa de dansuri populare a șco
lii (în ultima postură i se 1n- 
mînează prima diplomă din 
viața sa). La atletism ciștigă in 
această perioadă săriturile în 
înălțime și lungime, cursa de 
100 m plat și duce la victorie 
ștafeta școlii. Devenise 
lebritate locală și toată 
se interesa de el.

Sezonul anului 1938 ti
noi satisfacții. La regionalele 
de atletism, Moina se clasează 
al doilea la săritura în lungime 
(6,51 m) și stabilește primul 
său record, dar nu la alergări, 
ci la triplu salt (13,12 m). Apoi, 
spre surprinderea generală, ciș
tigă titlul de campion regional 
la 100 m, atît la juniori cit 
și la seniori, cu timpul 
invingînd pentru prima 
„așii" din localitate, 
printre ceî mai buni

țării (Coracu, Sulyok

trec și. rînd pe risc, 
doboară record după re- 
Este inclus tn echipa

o ce- 
lumea

aduce

de 11A 
dată pe 
socotiți 
alergă-
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Duminicile unui nesportiv

ALEGERI
Cînd eram în anii studenției și-ai primelor Încercări ga

zetărești m-a poftit un demnitar politic să mă înscriu in 
partidul lui. Dar cum eu nu aveam aderențe cu politicianis
mul de altădată și cum președintele tineretului din acei 
partid era un ins sclivisit, pe care îl cunoșteam mărginit din 
liceu și care, pe deasupra, își mai cănea mustața și sprân
cenele — la o vîrstă cînd apa, săpunul și decenta ajung spre 
a fi frumos — am răspuns, cu superbia virstei de început

— într-un partid în care X e președintele tineretului, eu 
n-aș putea fi decît ministru !

De fapt, nu era numai orgoliul tinereții in răspunsul >- 
cesta, ci și ecoul spontan al unei scurte, dar de pe atunci 
triste experiențe de viață privind morala cluburilor politîte 
și, mai ales, practicile lor electorale. Văzusem eu însumi, 
prin orașe și sate, cum se desfășurau campaniile pentru ale
geri. Argumentul cel mai vîrtos era ciomaguL după care ' 
urmau jandarmul și butoaiele cu rachiul care îndobitoceai» 
Se revărsa peste pașnicele așezări rurale a fan* ~~
care covîrșea lumea cu dezmățul demag—ia: pap 
se promitea marea cu sarea, deși atit cei ce prom:' 
și cei cărora Ii se promitea își dădeau la fel de ban 
că totul nu e decit o minciună ocarionaiă.

Și de-a fi fost numai atita ! Dar mai erau merrii și răcirii, 
despre care unele ziare aduceau zilnic dări de senii amă
nunțite, dintr-un colț sau altul d» tară. Frodcă perttzaan 
diverselor făgăduieli, himere si iluzii, servite inu’ttaan cu 
polonicul, se incăierau continuu, se spintecau unii pe alt • 
cu cosoarele și lăsau leșuri pe cimpurile de bătălie tapate 
de glorie ale campaniilor electorale de altădată. CUt ua 
bărbat cinstit și cu îndrăzneala vorbirii răspicate, care a» 
încumeta să opună potopului de baliverne bunul simț si cri
tica adusă incapacităiilor înșirate pe listele de candidat: 
era găsit mort, izbit în creștet cu unicul panaceu al sicln- 
riilor în alegerile din trecut : ciomaguL CiomaguL care func
ționa de zer in adunările electorale, cu prilejul intilnirdor 
cu cetățenii, în ziua mare ce se voia festivă a votului Jiber 
și secret", cum se pretindea a fi, și nu era nici pe departe.

Nu numai toate acestea s-au schimbat o dată cu restruc
turarea organizării societății și a statului nostru, dar s-a 
schimbat însăși atitudinea noastră față de actul civil al vo
tării. Drumul la urnele ce se vor umple azi. pe tot întinsul 
țării, este pietruit cu nestematele muncii noastre, a tuturor, 

.1 sate, transformate de imensul efort 
____ __________ ____ mult decît am fost ci nd va. Iar pe fiste 
figurează — mă corectez — figurăm noi înșine, prin cei ce acti
vează în rindurile noastre in fel și fel de domenii, au benzi 
de club politic defunct, băieți de bani-gata. infatuați si timpi 
de altădată, ci muncitori cu creierul și ciocanul, artiști si 
sportivi, ingineri și țapinari, constructori și dascăli, intr-o 
vastă înlănțuire de profesii, sirguințe și entium^me Nu m»> 
este baricada dintre noi și ei. dintre alegători și aleși, de— 
rece aleșii nu sint stipendiații, nici alintații unor mafii poli
tice, ci oameni harniri din uzine, fabrici, birouri, ș—iL labo
ratoare și de pe cimpiile ce lucrează nevăzut și tainic chiar 
sub hermelina acestei lungi ierni, la începutul primăverii ce 
se apropie.

Alegerile acestea, în ajun de satumaliile anotimpului de 
verde crud, sint ale noastre, ale tuturor, confit marea că ne 
încredejn, cu gingășia afecțiunii și cu fermitatea solidari
tății, în cei ce ne vor fi solii — pentru viitoarea legislatură 
— în Marea Adunare Națională.
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.jcrăn-le sale pedagogice Sla
vici ti căutat să îndrome ac
tivitatea educatffvă pe calea de
săvârșirii omuhfti, căci, spunea 
el, este o mase mulțumire să 
știi că «i lues-at la desăvlrși- 
rea «Itora. De aceea, pierind 
de Ia procesul de formare a o- 
tnului, Slăviri a ținut să pre
cizeze că acei,ta începe cu edu
cația fizică, după care apare, 
foarte curing., preocuparea pen
tru educația morală, apoi pen
tru cea intelectuală, pentru ca 
ulterior eh: să acționeze con
comitent Ide-a lungul Întregii 
vieți. O dată cu maturizarea in- 
dtviduhji din punct de vedere 
fizic, moral și intelectual, in
tervine pregătirea profesională.

Iată- de ce în procesul edu
cației •— scria Slavici — pre
ocuparea primordială trebțlie să 
o constituie grija pentru păs
trarea. sănătății, deoarece sănă
tatea este condiția de bază a 
dezvcgtării trupești și sufletești, 
de ea a Urnă bucuria vieții. Re
zultă că educația fizică — după 
Slavici — este premisa oricărei 
educații, pentru că orice edu
cație încetează, e fără efect, 
'r.dagâ ce organismul este bol
nav sau a ajuns într-un anu
mit grad de slăbire. Sănătatea 
este deci baza materială a ori
cărei educații.

Educația fizică, apreciază 
Slavici în lucrarea amintită, 
este cea mai frumoasă dintre 
toate artele, este „arta de a 
d<-săvirși ființa omenească" și. 
ca urmare, ea se situează „mult 
mai presus de sculptură, de 
pictură și de poezie". Introdu- 
cind diferența specifică In 
țiunea de educație. Slavici 
finește educația fizică ca o 
drumare a „copilului ca
poarte el însuși grijă de păs
trarea propriei sale sănătăți și 
de dezvoltarea armonioasă a 
organismului său trupesc".

Slavici tinea însă să preci
zeze că educația fizică se de
osebește de ceea ce se numește 
..creștere” fizică. în sensul re- 
strfns al cuvîntului, prin edu
cația fizică Slavici înțelegea 

preocuparea continuă și siste
matică pentru întărirea orga
nismului. arătînd că creșterea 
Si educația fizică se pot des
fășura în mod empiric și ști
ințific.

Abordind problema exerciți- 
ilor de gimnastică, Slavici a ob
servat că ele constituie un „sti
mulent binefăcător" pentru în
tregul organism. El prefera a- 
rele exerciții in care echilibrul 
carpului se menține mai greu, 
fiindcă acestea dezvoltă mal 
multi mușchi șl. ca urmare, 
contribuie la formarea armo
nioasă a întregului organism. 
Dintre exercițiile de acest gen, 
cele legate de scrimă sî călă
rie, spunea Slavici, sînt cele
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mai potrivite pentru toți și în] 
special pentru femei — cărora] 
educația fizică le este foarte] 
necesară. Dar Slavici era îm-] 
potriva exercitiilor fizice spe-B 
cializate, pentru că repetarea] 
aceleiași activități are ca ur-] 
mare sporirea îndemînăriî. a] 
puterii, însă numai în legătură] 
cu un anumit fel de activitate.] 
Restul organismului, în virtu-] 
tea compensației firești, slăbeș-B 
te. Mișcările uniforme sînt uti-B 
le numai pentru a fortifica in-] 
tenționat o parte slabă a orga-] 
nismului, altfel dăunează. Del 
aceea, scrie Slavici, educatorul] 
va avea grijă să nu se foloseas-1 
că mișcări uniforme, ci va pre-l 
fera, de regulă, mișcările na-| 
turale. I

Cu mult spirit de pătrundere,! 
Slavici sesizează aspectele edu-l 
cației fizice și corelația el cui 
educația morală și cu cea tn-l 
teiectuală. Educația fizică —I 
arată Slavici — nu este decît ol 
pregătire pentru cea morală și] 
pentru cea intelectuală. Ea con-] 
duce spre stăpînirea de sine,] 
care, o dată formată, pe liniai 
proceselor senzorio-motrice, 1-1 
radiază în domeniul proceselor] 
complexe morale și intelec- ] 
tuale, devenind o normă internă | 
de conduită. Slavici subliniază] 
că exercițiile fizice servesc nu] 
numai ca mijloace pentru în-| 
tărirea fizică, ci și pentru for-] 
tificarea morală și intelectuală.I 
Astfel, referindu-se la scrimă,I 
el aprecia că este „unul dini 
cele mai minunate mijloace I 
pentru formarea caracterului I 
și pentru cultivarea agerimi! I 
intelectuale". I

Printre mijloacele de dezvol- I 
tare fizică și totodată morală șil 
intelectuală, Slavici a socotit și| 
plimbările și excursiile, care| 
ar dezvolta la tineri voința șil 
•caracterul, spiritul de obser-| 
vație și gîndirea, cultivînd dra-| 
gostea față de natură și sen-1 
timentul patriotic. In concepția I 
sa despre educația fizică. Sla-| 
vrei a căutat să-și sprijine a- I 
firmatiile Pe datele științei, pe I 
fapte din experiența sa educa
tivă de la Institutul I. Otetele- 
fanu din Măgurele. El a com
pletat părerile Împrumutate de 
la J. J Rousseau și H Spen
cer, îmbogățîndu-îe conținutul. 
De aceea, concepția lui despre 
educație fizică nu apare ca o 
simplă copie sau prelucrare a 
unor idei elaborate anterior de 
alții, ci ca o generalizare a 
propriei experiențe educative, 
sprijinită pe datele științei 
timpului său șl pe ideile pro
gresiste ale predecesorilor.

Nicoloe CORDOȘ

MINUTE
Știrea ci acest film va fi 

prezentat, Împreună cu alte 
filase sporeve românești (Lec- 
ra de gur.aastică, Primii pași 
io aport r- Campionatul tnoo- 
<Lai de lupte), la festivalul ce 
va avea ioc la Cortina d'Am- 

martie ou 
bucure. In 
ca „Lumea 
de prețui-

pezzo intre 2 «i 9 
poate decit st ne 
aceiași timp, dorim 
lor- să ber.ebcieze
rea juriului internațional.

Este lăudabilă inițiativa sec
ție de propagandă a CNEFS 
de a prezenta o serie de filme 
sportive la concursurile și fes
tivalurile internaționale și ne 
exprimăm speranța că ele vor 
primi laurii ce Ii se cuvin și 
la noi acasă— pentru • putea 
fi totuși profet și in țara sa.

Felix ȚOPES CU

PRONOSTICUL NOSTRU

;3

pentru an

la distanță

4000 buc.

cu plata
In 72—18 rate lunare

LOTO

Be
ta P~ 
iU3- 
pre-

minut» dt da
tatul se petrece 
prin alternarea 
norma! la ra-
Insă fondului

(lupa din 1 martie)
L Ataîanta - Pisa 1

□ Bolcjna — riorenrr.a X
Ui Internazionale — Milan X
IV. Juventus — Varese 1
V. Lanerossl — Cagliari X

TL Xapo!: — Torino 1
VIL Saxpdona — Roma X

VIU Vero.aa — Palermo 1
IX. Leceo — Brescia 2
X. Perugia — Genoa X

XL Mantova — Reggiana 1
XU. Modena — Ban X

Xin. Cesena — Como X

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSELE! 

EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES 

din 23 februarie 1969

CATEGORIA I : 4 autoturis
me VOLGA : Brănescu Ion din 
comun» Drăgănești jud. Vlaș- 
ea; Demuth Emil Victor din 
Deta județul Timiș; lonescu 
Constantin și Panaioti Evan
ghelia din București.

CATEGORIA a Il-a : 1 au
toturism DACIA 1100 : Toader 
S. Mlron din comuna Vulturu 
județul Vraneea.

CATEGORIA a IV-a 5 4 au
toturisme SKODA 1000 M.B. l 
Bol«JJga Carol din sțffiuoa T«-

regova județul Caraș-Severin ; 
Botez Sava și Botez Sever din 
comuna Baia Borșa Vișeu ju
dețul Maramureș și Roth Ște
fan din București.

CATEGORIA a V-a : 513 va
riante din care : 5 autoturisme 
și 50 de excursii 
la sorți, și 458 
1967 lei.

CATEGORIA a
variante a 50 lei, plus 5 au
toturisme prin tragere la sorți.

Ciștigătorii de autoturisme și 
excursii de la categoriile a V-a 
șl a Vl-a vor a cunoscuțl 
miercuri, B martie 1969, cînd va 
avea loc Ltegert» la lorți.

prin tragere 
variante a

Vl-a : 12 925

Profesor 
de limba română, 

istorie și... arbitra
Una dintre figurile sportive 

cele mai cunoscute de pe plaiu
rile oltenești este, fără îndoială, 
profesorul de limba română și 
istorie, Gheorghe Micu, care de
pune o intensă activitate și pe 
plan sportiv. El este — din 
1961 — președintele Colegiului 
județean Gorj al arbitrilor de 
fotbal și lși consacră multe din 
orele sale libere acestei activi
tăți obștești.

De asemenea, deși au Început 
să-i apară ghiocel la tîmple, el 
continuă să fie prezent pe te
renurile de fotbal, fiind socotit 
unul dintre cei mai buni arbitri 
din județ. A și căpătat o mare 
experiență în cele 415 meciuri 
pe care le-a condus pînă acum.

Cea mai mare satisfacție a 
profesorului Gheorghe Micu 
este aceea că a organizat 4 școli 
de arbitri, cu bune rezultate. 
42 dintre elevii acestor școli 
sint acum arbitri activi, 15 din
tre ei obtinind chiar categoria 
I. Nemărturisită, cea mai cal
dă bucurie i-a adus-o fiul său, 
Liviu, atunci cînd l-a anunțat 
că și el și-a trecut cu bine exa
menul de arbitru de fotbal.

Poate că într-o zi vor arbitra 
în brigadă. Și n-ar putea să 
spună nimeni că nu formează 
o brigadă... omogenă !

MANOLE BALOI 
corespondent

Dincolo de bucuria trecătoare a victoriilor și de tristețea tot 
atit de trecătoare a tnfrîngerilor pe terenul de sport, nu există 
fericire mai durabilă decit aceea simțită In ziua durării 
căsniciei. Sintetn siguri că așa au gîndit teri — însoțiți de 

augurii colegilor lor de baschet — proaspeții însurăței Bcaterfna 
—Yogel-Sav^ si Alin Bavu

fotjl YAflIMI BAOBAB
&



O ANCHETA INTERNATIONALS

CUM VA FI HOCHEIUL VIITORULUI
răspund specialiștiiMai rapid, mai spectaculos, mai bărbătesc

1, — Care vor fi principalele sale caracteristici 7

2. •— Care dintre jucătorii cunoscut! de dv, corespund 

exigențelor unui hocheist ol viitorului?

3. — Considerați că regulile de joc utilizate de ama-

lori trebuie modificate 7

Cîțiva dintre marii specialiști din lumea hocheiului au 
răspuns la aceste întrebări în cadrul unei anchete inter
naționale. Le-am completat, pentru cititorii noștri, cu 
răspunsul dat de secretarul general al Federației române 
de hochei, Vasile Militaru.

VASILE MILITARU (secre
tar general al F. R. Hochei) 
1 înainte de a da un răs

puns Ia această primă 
• întrebare, consider ne

cesar să faa «îteva precizări, 
legate de dezvoltarea hocheiu
lui în România. Acest sport 
are O veehe tradiție în țara 
noastră, exprimată nu nu
mai prin organizarea de 
jocuri și campionate încă cu 
multă vreme în urmă, ci și 
prin participarea echipei re
prezentative Ia marile com
petiții internaționale. De pil
dă, din 1932, cînd au fost 
prezenți prima oară la cam
pionatul european jucătorii 
români s-au numărat apoi cu 
regularitate printre partici- 
panții la disputele europene, 
mondiale sau olimpice. In ul
tima perioadă de limp, ei au 
obținut succese remarcabile 
la nivelul grupei B a £.M. și 
ca o recunoaștere a valorii 
lor, dar și a dezvoltării ho
cheiului românesc, L.I.H.G. a 
hotărît ca în 1970 jocurile 
din grupele B și C ale C.M. 
Să aibă loc în România. Este 
O mare cinste pentru fede
rația română, ca și pentru în
treaga noastră mișcare spor
tivă șl încă de pe acum am 
jaceput pregătirile în așa fel 
îneît organizarea acestor în
treceri să se înscrie ca un 
nou succes în activitatea spor
tivă din țara noastră. In a- 
ceastă direcție, semnalez, 
printre altele, construirea în
tr-un scurt interval de timp, 
a trei patinoare artificiale 
moderne în România.

Cît privește caracteristicile 
hocheiului viitorului, cred că 
nu este greu de bănuit că în 
următorii ani vom asista la 
un joc mai rapid, în care eco
nomia de timp va impune 
sportivilor o impecabilă pre
gătire tehnică și în care va
loarea fizică a fiecărui jucă
tor va fi un element deter
minant în conturarea faze
lor de apărare și atac.

2 Dintre marii jucători pe 
care i-am văzut în ulti-

• mul timp cred că ceho
slovacul Nedomansky, sovie
ticii Firsov și Ragulin, por
tarul canadian Set Martin și 
coechipierul său Brewer sînt 
cei ce prin modul în care 
acționează pe gheață ne pot 
da o imagine mai apropiată 
a ceea ce va fi în viitor ho
cheiul.

POIANA BRAȘOV, 1 (prin 
telefon). — Proba de coborîre 
cu care s-au încheiat campio
natele naționale de seniori și 
senioare, a reconfirmat atît 
forța de concurs a tinerei gene
rații la băieți, cit și slaba va
loare a actualelor senioare.

în cursa masculină (pîrtia 
Lupului, excelentă ca zăpadă 
și ca amenajare, 2 800 m lun
gime, 800 m diferență de nivel, 
17 porți de control) victoria i-a 
revenit lui V. Brenci, care, da
torită diferenței de timp reali
zate, a mai cucerit astfel încă 
un titlu 
pe treî

Proba 
cu încă 
kloș. Meritele ei sînt certe, dar 
rezultatele pe care le-a obținut 
marchează acuta criză de gene
rație din schiul alpin feminin 
românesc, Pîrtia fetelor, de ase
menea excelentă, a măsurat 
1 400 m lungime, pe 500 m dife-

— la combinata alpină 
probe.
feminină a luat sfîrșit 
o victorie a Uonei Mi-

(Urmare din pag 1)

o zi petrecută în aerul cu con
centrație de ozon, o reîntoar
cere confortabilă. Dar, dacă 
în fapt de iarnă fiind, turis
tul este un schior încercat, 
o pîrtie — nouă și ea — îi va 
prilejui un zbor pe tălpice de 
aproape 9 km, la capătul că
ruia va regăsi Sinaia... Acolo, 
între granitul acoperit de nea 
și cer, alte mijloace mecani
ce îl vor scuti de eforturi 
inutile, printre ele 3 tele- 
schiuri moderne situîndu-se 
printre lucrurile de interes. 
Ultimul din acest „trio" se 
află în probe tehnice și can
titatea de emoții ce-l înso
țește în primele sale drumuri 
nu-i va ingreuia — sintem si
guri — „sarcina utilă“.

înainte de a părăsi Sinaia, 
cu monumentele sule de artă, 
ar fi poate mai bine să vizi
tăm și șantierul viitorului pa
tinoar artificial acoperit. Deo
camdată, ochiul — aidoma 
obiectivului aparatului de fo
tografiat al colegului nostru 
Aurel Neagu — nu poate sur
prinde decît imaginea unui 
patrulater ce se adincește. Din 
pămîntul înghețat mușcă esca 
vatoare și trecătorii, mai ales 
sinăienii, adastă lingă maluri 
dorind parcă să grăbească, cu 
îndemnul privirilor, realiza
rea primului patinoar artifi
cial acoperit din țara noas
tră.

Va fî un splendid castel al

Tiparul I. P Jnform«|la* «ir tiiejolanu ar. 33—39, București

va- 
joa. 
in- 
re- 
cea

3 Ca în orice sport, regu
lile de joa exprimă sta
diul de dezvoltare a 

tehnicii și tacticii hocheiului. 
Numai că în prezent regula
mentul nostru a rămas, «red, 
puțin în urmă. Ceea ce este 
necesar, mai întîi, se referă 
la arbitri. Adică am impre
sia că va trebui adoptat sis
temul existent în alte țări 
și anume acela de a se con
duce un meci cu trei arbitri. 
Se impune, de asemenea, o 
unificare a interpretării regu
lilor de joc, care nu se apli
că peste tot Ia fel.

GUSTAV BUBNIK (antre
norul echipei naționale a 
Finlandei)

1 Evoluția hocheiului a- 
mator va fi caracteri-

• zată de o ameliorare a 
pregătirii fizice. Actualmente 
echipele fruntașe se deose
besc foarte puțin pe planul 
tehnicii, al rapidității, al 
rietății sistemelor de 
Partea de pregătire care 
fluențează cel mai mult 
zultatul unui meci este 
fizică. Așa se explică faptul 
că echipa Finlandei, deși a 
întrecut unele din cele patru 
mari forțe ale hocheiului, nu 
a reușit în timpul campio
natelor mondiale să susțină 
în fața lor măcar un meci 
normal. în acest sens, echi
pele U.R.S.S. și Cehoslovaciei 
sînt niște exemple pozitive. 
Iată pentru ce ele nu -vor fi 
surprinse de noul sistem de 
desfășurare a campionatelor 
mondiale. Ele dețin o exce
lentă pregătire fizică.

2 Aș numi în primul 
rînd pe Firsov, un ade-

• vărat jucător complet, 
capabil să facă minunj. Apoi 
ar fi de reținut Golonka, Ne- 
domanski și Starșinov, iar 
dintre elevii mei: Gelonen, 
Lundstrom șj Koskella.

3 Trebuie admisă utiliza
rea forței (jocul cu

• corpul, „body-chek") și 
în zona adversă. Hocheiul 
n-ar avea decît de cîștigat 

ANATOLI SEGLIN (U.R.S.S.
— arbitru internațional)

1 Hocheiul a devenit foar
te dinamic în ultimii

• ani. Mă întreb cum va 
arăta în viitor ? Cred că ju
cătorii vor fi mai rapizi și că 
disputa va căpăta un carac
ter de forță din ce în ce mai 
accentuat. Arbitrii vor avea 
o sarcină mai grea, așa că 
ar trebui să ne gîndim de pe 
acum la pregătirea lor Spec
tatorii, în schimb, vor fi fa-

DE SCHI
rență de nivel și a avut 17 porți 
de controL

Rezultate tehnice: coborîre, 
bărbați: 1. V. Breneț (A.S.A. 
Brașov) 2:06,22 — campion na
țional Pe anul 1969 ; 2. Gh. 
Vulpe (CI. sp. Sinaia) 2:07,66 ; 
3. C Tăbăraș (Cl. sp. Sinaia) 
2:07,86 ; 4. K. Gohn (Dinamo 
Brașov) 2:08,68; 5. Gh. Bălan 
(A.S.A. Brașov) 2:08,94 ; femei :
1. Ilona Mikloș (A.S.A Brașov) 
1:33,0 — campioană națională 
pe anul 1969; 2. Gisela Morres 
(I.E.F.S.) 1:34,4; 3. Liliana Ble- 
bea (I.E.F.S.) 1:34,7 ; combinata 
alpină bărbați (3 probe); 1. V. 
Brenci 25,5 p — campion națio
nal pe anul 1969 ; 2. D. Cris- 
tea (Cl. sp. Sinaia) 31,7 p ; 3. 
Gh. Vulpe 41,7 p ; femei: 1. Mi- 
haela Sandu (Dinamo Brașov) 
39,1 p — campioană națională 
pe anul 1969 ; 2. Judith Tomori 
(I.E.F.S.) 63,2 p ; 3. Gisela Mor
res 90,4 p.

prof. Ion 3ERINDEI 
antrenor federal

hocheiului și patinajului artis
tic. Ne asigură de aceasta 
șeful de proiect, arh. Dinu 
Gheorghiu, cunoscătorii în 
construcții de anvergură și cei 
în hochei. Suprafața de ghea
ță va fi de 60X30 m, iar tri
bunele vor oferi locuri pen
tru 2 500 de spectatori. Un 
partite asimetric plasează ma
joritatea locurilor rezervate 
spectatorilor pe o singură la
tură, iar soluții ingenioase a- 
sigură susținerea plafonului 
Sinaia mai intîi — apoi alte 
localități — va deveni o școa
lă a patinajului artistic (apro
ximativ IC luni pe an va fi 
„gheață bună“) și, poate, loc 
de desfășurare a marilor în- 
tilniri ale vedetelor piruetei 
pe patine. Hocheiștii vor ră
sufla și ei ușurați în casă 
nouă, casă care își va aduce 
fără doar și poate contribu
ția la creșterea măiestriei mî- 
nutorilor crosei.

O.N.T. — acest leagăn proas
păt al ideilor novatoare în tu
rism — ne-a mai servit, înain
te de plecarea din Sinaia, o 
plăcută surpriză: a fost dat 
în folosință noul drum spre 
Cota 1400. Deocamdată el este 
, avat pînă la Cabana schiori
lor, dar cind vremea va per 
mite reînceperea lucrului 
panglica de macadam va șep 
pui pînă la intrarea în ele 
gantul hotel alpin, care — 
privit din Sinaia — pare a fi 
o măiastră jucărie.

Sînt acestea doar o parte 
din proiectele pentru moder- 

vorizați pentru că vor avea 
prilejul să asiste la o luptă 
în forță, pasionantă și ele
gantă, țu numeroase lovituri 
la poartă și eu atacuri sub
tile

2 Dintre portari i Kono- 
valenko, dintre apără- 

* tori i Brewer, Ragulin, 
dintre atacanți i Firsovfar

și Starșinov.

3 Cred «ă a sosit momen
tul să se modifice puțin

• regulamentul de hochei 
la echipele amatoare care 
practică un joa de nivel foar
te ridicat acum. în primul 
rînd ar trebui să se permită 
folosirea forței corporale pe 
tot terenul. Aeeasta ar îmbo
găți hocheiul eu faze fru
moase : jocul apărătorilor și 
cel al atacanților ar deveni 
mai interesant. In 1972 s-ar 
putea trece și la un nou sis
tem de arbitraj: arbitrul de 
centru să fie ajutat de do: 
arbitri la cele două treimi. 
In felul acesta s-ar înlătura 
compiet diversele interpretări 
ale regulilor.

JACK MCLEOD (antrenorul 
echipei naționale a Canadei) 
1 Antrenorii vor trebui 

să alcătuiască echipe
• noi pînă la viitoarea e- 

diție a J.O Calitativ aceste 
echipe vor fi cu totul dife
rite căci în fața tinerilor ju
cători se pun sarcini not Ei 
vor ține seama atît de expe
riența. cît și de greșeiile pre
decesorilor lor. Pentru ho
cheiștii din U.R.S.S., Ceho
slovacia, Suedia și Canada 
următorii ani vor fi folosiți 
pentru a acumula experiență 
și pentru a asimila caracteris
ticile

hocheiului modern.

cui lor comportă tot ce 
necesar unui jucător

2 Rețineți numele lui 
Carlyle șj Caffery. Jo- 

este 
modern. Dacă vom reuși să-i 
împiedicăm să treacă la pro
fesionism, ei vor oferi spec
tatorilor momente de mare 
spectacol.

3 în momentul de față ar 
trebui să vorbim nu

• atît despre modificarea 
regulilor, cît despre adopta
rea unei interpretări unice. 
Există mari diferențe între 
arbitrajul american și cel eu
ropean. In ceea ce privește 
modificările, ar trebui să se 
permită utilizarea jocului în 
forță cu corpul pe tot te
renul

VICTORIE NETĂ A LUI TIM WOOD

Judy
James Slady

COLORADO SPRINGS, 1 
(Agerpres). — Tinărul student 
în drept, Tim Wood (S.U.A.) 
a cîștigat titlul de campion 
mondial la patinaj artistic. In 
penultima zi a campionatelor, 
Tim Wood și-a consolidat pozi
ția, dovedindu-se superior și la 
„libere". Tim Wood a obținut, 
în acest an, și titlurile de cam
pion al S.U.A. și al Americii 
de Nord. El își înscrie pentru 
prima oară numele pe lista 
campionilor mondiali.

Clasamentul probei : 1. Tim 
Wood (S.U.A.) - 2 894,5 puncte;
2. Ondrej Nepela (Cehoslovacia)
— 2 703,3 p ; 3. Patrick Pera 
(Franța) - 2 684,6 p ; 4. Gary 
Visconti (S.U.A.) - 2 622,4 p ; 
5. John Misha Petkevich (SUA)
- 2 623,4 p.

în proba de dans, conduce 
cuplul Diana Towler — Bernard 
Ford (Anglia) cu 154,9 puncte, 
urmat de perechile Ludmila Pa
homova — Aleksandr Gorșkov 

nizarea celei mai frumoase 
stațiuni a Văii Prahovei, pen
tru înfrumusețarea și îmbo
gățirea colierului carpatin. 
Meșterii, șlefuitorii nestemate
lor, hărăzesc tuturor, fără ex
cepție, truda. Sînt lucruri ce 
vor folosi turistului încercat 
și celui ce face acum cu
noștință cu îmbătătorul par
fum al drumurilor de munte, 
amatorului care învață abe
cedarul schiului, al coborinlor 
pe sania ce urmează să se 
schimbe — metamorfoză fi
rească — în bobul-bolid, al 
lunecării pe patine, ca și tînă- 
rului atlet ce-și consacră for
țele afirmării pe firmamentul 
sportului mondial.

Sinaia va căpăta aspectul 
stațiunilor montane cu renu
me, și îndrăzneala de a dori 
să se compare într-un viitor, 
nu prea îndepărtat, cu cele al 
căror nume a căpătat rezo
nanță în lumea sporturilor de 
iarnă ni se pare o cutezanță 
voinicească. Sinaia își va 
adăuga renumelui pe care i 
l-au creat frumusețile natu
rale, monumentele sale, per
formanțelor lui Panțuru și ale 
altora și atu-urile mijloacelor 
moderne pe care le pune la 
indemina vizitatorilor săi de 
pretutindeni.

Nu poate fi nimic mai plă
cut decît să vezi realizate vi
surile de altădată, să intuiești 
in fiecare nouă izbîndă o forță 
de neînvins. Este aceasta fn- 

forța socialismului.

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
PRONOSTICUL IUI OUMITRAȘ NU S-A CONFIRMAT

R. F. G. —ROMÂNIA 6-2 (2-2, 2-0, 2-0) a U.R.S.S. învingătoare

nostru de 
un singur 

rezultatul

au pri
in pii-
au mi
pe ma-
in jocul

LJUBLJANA, 1 (prin tele
fon). încheiat după miezul 
nopții, meciul dintre Iugoslavia 
și R.F. a Germaniei n-a putut 
beneficia, în ziarul 
sîmbătă, decît de 
rind, consemnînd 
tehnic al partidei.

Dar, de bună seamă, el meri
ta un comentariu mai larg, 
pentru că a constituit momen
tul de virf al acestei prime zile 
a turneului, din toate punctele 
de vedere. Gazdele erau soco
tite, conform calculului hlrtiei, 
victime sigure. Pentru că în ho
chei, mal mult dedt în oricare 
alt sport, operează cu forță de 
lege tradiția și gradele, socotite 
de cele mai multe ori imuabile. 
Vineri seara, însă, hocheiștii 
iugoslavi au găsit de cuviință 
că pot fi rupte chiar și galoa
nele cele mai aurite.

In ciuda faptului că 
mit un gol copilăresc 
mele secunde, gazdele 
zat cu toată încrederea 
rea labilitate a «corului 
de hochei, n-au mușcat crosele, 
n-au privit cu desperare tabela 
de marcaj, d și-au susținut 
lecția, ferm convinși că o în
vățaseră bine. Iugoslavii m 
monopolizat dominarea, lăsind 
deseori impresia că ar fi mai 
mulți pe teren, au realizat per
fect schemele tactice, au impus 
adversarilor 
de speranță 
egalat.

în repriza
dar că, de fapt, o înfringere a 
gazdelor ar fi o surpriză. For
mația Iugoslaviei stă pir.ea, co
pios, toată gheața, iar superio
ritatea el a fost de două ori

o apărare lipsită 
și, in min. 8, au

secur.dâ. devenise

Surpriză la Squaw Valley
în Capa mondială la schi

NEW YORK, 1. - Proba de 
slaiom special din concursul de 
la Squaw Valley (S.UA) a fost 
ciștigată de americanul Bill 
Kidd cu 96,55 ; 2. Alain Penz 
(Franța) — 96,95; 3. Patrick

(U.R.S.S.) — 147,5 p. și 
Schwomeyer
(S.U.A.) — 148,3 p (clasați mai 
slab în urma locurilor date de 
arbitri).

prisma 
încă o 
primul

concretizată. Și ultima repriză 
a aparținut gazdelor, care au 
stabilit scorul la 4—1, fumizînd 
o mare surpriză. Și, astfel, prin 
acest rezultat, raportul de forțe 
in turneul categoriei B suferă 
o modificare substanțială. Apa
re, deci, cel puțin prin 
jocului de vineri seara, 
candidată serioasă la 
loc: echipa Iugoslaviei.

★
La 24 de ore după un debut 

lipsit de succes, echipa noastră 
și-a regăsit calmuL Dar nu și 
optimismul. Provoacă îngrijo
rare accidentarea gravă a lui 
Florescu (fractură de peroneu), 
căruia i-a fost aplicat ghipsul 
vineri după-amiază. De aseme
nea. Calamar, nu era complet 
restabilit, acuzind serioase du
reri în mușchi și dr. Ignat nu 
vrea să recurgă la novocaină. 
Din acest motiv, prezența lui 
în formația pentru meciul cu 
R.F.G. era, chiar cu citeva ore 
înainte de plecarea la stadion, 
incertă. Dumitra?, vecin eu noi 
vineri seara la meciul Iugosla
via - R.F.G., era Încrezător și 
ne declara că vom ciștiga par
tida de a doua zi. Dar valoarea 
echipei R.F.G. nu poate fi privi
tă prin prisma unui joc, pe care 
antrenorul cehoslovac V. 
Bouzek, care se ocură de pre
gătirea selecționatei vest-ger- 
rr.ane. II socotește cel mai slab 
din actualul sezon, făcut In fața 
unei formații aflată intr-o zi 
excepțională. In momentul in 
care transmit aceste rtnduri, au 
mai rămas citeva ore pînă la 
începerea partidei. Să așteptăm 
rezultatul...

Din păcafc, pronosticul lui

Russel (Franța) - 97,17. La fe
minin, victoria a revenit, sur
prinzător, schioarei austriece 
Berni Rauter cu 89,16 ; 2. In
grid Lafforgue (Franța) — 89,95 ; 
1 Judy Nagel (S.U.A.) - 90,03.

Clasamentele în „Cupa Mon
dială" după desfășurarea aces
tei probe: masculin — 1. Karl 
Schranz (Austria) 158 p : 2. Matt 
(Austria) - 99 p; 3. Penz 
(Franța) — 88 p. Feminin — 
1. Gertrud Gabl (Austria) — 
123 p ; 2. Annie Famose (Fran
ța) - 101 p ; X Ingrid Lafforgue 
(Franța) — 95 p.

MECIURI AMICALE DE FOTBAL
FARUL CONSTANȚA - 
NOMOREȚ ODESA 2-3

CER
II-?)

tele-
care

CONSTANȚA, î (prin 
fon). — După un joc în 
oaspeții au mizat pe simplitate 
și viteză, iar gazdele au vădit 
serioase deficiențe în pregătirea 
tehnică și tactică, victoria a re
venit echipei din Odesa cu 
scorul de 3—2 (2—1). Au marcat: 
Svenigorovschi (min. 8), Boga
tov (min. 40) și Varga (mjn. 
55), respectiv Iancu (min. 16) și 
Ologu (min. 88). (C. POPA, co
respondent principal).

Dumitraș nu s-a adeverit, deși 
în meciul de sîmbătă seara 
portarul nostru a făcut tot ce 
a putut pentru a-și duce echipa 
la victorie. A jucat excepțio
nal, a contracarat o presiune 
copleșitoare, a intervenit in
spirat, a organizat apărarea. 
Dar, împotriva neșansei nu se 
poate lupta. în min 18, la sco
rul de 2—2, s-a accidentat 
Varga, ceea ce a dezorganizat 
și liniile de apărare. In final, 
echipa R.F.G. a cîștigat la un 
scor prea sever față de con
figurația jocului (6 bare pen
tru echipa română și nume
roase ocazii). Scor final i 6—2 
(2—2, 2—0, 2—0) pentru R.F.G.

Reprezentativa României a 
folosit următoarea formație 1 
Dumitra? (Stoiculescu) — Var
ga, Ioniță — Făgăraș, Sgîncă 
(Pop) — I. Szabo, Calamai. 
G. Szabo — Pană, Huțanu, 
Bașa — Ștefanov, Biro, Gheor
ghiu (Moiș).

Au marcat t Kuhn (2), Hof- 
herr, Hanig, Ego, Kopf pen
tru învingători, respectiv G. 
Szabo și Pană.

In deschiderea cuplajului, 
R. D. Germană a învins Nor
vegia cu 13—4 (4—1, 5—0,
4—3) și conduce în clasament 
CU 4 p. "

Valeria CHIOSE

PROGRAMUL 
DE DUMINICA

Ora 16 : 
ora 20,30 :

Italia - Iugoslavia ; 
Polonia — Austria.

în grupa C, echipa Elveției 
face adevărate ravagii. Ea a 
învins Danemarca cu 9—0 (3-0, 
5-0, 1—0) avînd, acum, 6 punc
te și un golaveraj record : 
28—1. Pentru locul 2, care asi
gură promovarea în grupa B, 
luptă Japonia (6—3 cu Ungaria) 
și Olanda (7—5 cu Bulgaria). 
Urmează, în clasament, Bulga
ria și Ungaria, cu cîte 2 punc
te, și Danemarca — 0 puncte.

Meci amical de rugby fa 
Ivrea (aproape de Torino) i 
Italia — Reprezentativa orașu
lui Lyon 5—3 (0—3).

într-un concurs internațio
nal de atletism desfășurat la 
Berlin, săritura cu prăjina a 
fost dștigată de Baer (R.D.G.)

AAA TG. MUREȘ - DUBLA 
BANSKA BYSTRICA 3-2 (1-2)

TG. MUREȘ, 1 (prin telefon). 
Peste 4 000 de spectatori au a- 
sistat la meciul dintre A.S.A. 
și echipa cehoslovacă Dukla 
Banska Bystrica. Victoria a re
venit formației A.S.A. cu sco
rul de 3-2, prin golurile mar
cate de Caniaro (min. 5), Mu- 
reșan (min. 77), Lucaci (min. 
86). Pentru oaspeți au înscris 
Masrna (min. 19) și Deak (min. 
23). (IOAN PAUȘ, corespon
dent principal).

In proba de ștafetă
la C.M. de biatlon

(prin tele-ZAKOPANE; 1 
fon). — în penultima zi a 
campionatelor mondiale de 
biatlon în proba de ștafetă a 
echipelor de tineret; victoria 
le-a revenit, scontat, sovietici* 
lor, care n-au fost; practic, 
nici un moment în pericol de 
a pierde locul I; deși la primul 
schimb conducea formația 
R. D. Germane. Echipa Suediei 
a fost descalificată, sub acu
zația că s-a omit de către un 
concurent trecerea pe la un 
punct de contrei, Echipa de ti* 
neret a țării noastre nu a pu
tut participa din cauza depă
șirii limitei de vîrstă a unuia 
dintre componenți (amănunte 
în numărul viitor al ziarului).

Clasament 5 1. U.R.S.S. (Via- 
ceslav Tolkazov 0, Adgan Ta
girov 1, Aleksandr Ușakov 1) 
lh 39:59,3 (2 ture de penali
zare) | 2. Polonia (Jan Murd- 
zek 1, Woyczyech Truchan 0, 
Andrzej Rapacz 1) lh41:05,8
(2) ; 3. R. D. Germană (Herbert 
Wiegand 0, Klaus Glauder 2; 
Gunther Bartnik 2) lh 43:50,8 
(4) j 4. Cehoslovacia lh 47:41,0
(3) < 5. Finlanda lh 48:48,9 (5) ț 
6. Norvegia lh 52:50,2 (9); 7. 
Italia lh 53:59,0 (6) • formația 
R. F. a Germaniei a aban
donat.

Duminică se dispută proba 
de ștafetă a seniorilor, în care 
România va fi reprezentată de 
G. Vilmoș, G. Garabela, N, 
Bărbășescu și I. Țeposu.

Paul IOVAN *

telox'radta'telefa.
cu 5,15 m urmat de Nordwig 
(R.D.G.) cu 5,10 m-

■
La 23 mai, pe ringul mon

tat în arena „San Siro" din 
Milano va avea loc meciul de 
box dintre italianul Sandro 
Mazzinghi și americanul de 
culoare Emile Griffith, fost 
campion mondial Ia „mijlo
cie". învingătorul acestei par
tide îl va întîlni pe actualul 
campion mondial Nino Benve- 
nuti.

BEGHETTO ETAPA A 6-a

ROMA, 1. — Cea de-a 6-a 
etapă a Turului ciclist al Sar
diniei (Livorno — Siena, 191 km) 
a fost cfjtigată la sprint de 
italianul Gtuseppe Beghetto, cu 
5h 27:02,0.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă ita
lianul Claudio Michelotto.
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