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A doua edifie a Balcaniadei de schi:

D. Petre și V. Papuc învingători in probele de fond
Iugoslavii D. Jahopici și D. JaunK, în schimb, au cîștigat cursele de slalom uriaș

POIANA BRAȘOV, 8 (prin 
telefon, de la trimișii noștri). 
Cursele Inaugurale ale celei de 
a doua ediții a Campionatului 
balcanic de schi s-au încheiat 
cu două frumoase succese ale 
sportivilor români : Dinu Pe
tre la fond 15 km seniori și 
Vasile Papuc la 10 km juni
ori. întrecerea tinerilor spor
tivi a fost foarte disputată, 
dar numai în ceea ce privește 
locul secund, deoarece Vasile 
Papuc a „mers” excelent și 
nu a permis nici unui adver
sar să se apropie de poziția 
întîi. Pentru al doilea loc, 
lupta s-a dat între reprezen
tanții Bulgariei, Iugoslaviei și 
reprezentantul nostru Gh. Voi- 
cu.

Proba de 15 km a seniori
lor a fost de-a dreptul dra
matică, După primii kilometri, 
s-a văzut că lupta pentru ti
tlul de campion balcanic se va 
da între Dinu Petre și bulgarul 
Petar Pankov, clasat pe pri
mul loc în întrecerea de anul 
trecut. După 10 km, acele cro- 
nometrelor indicau același 
timp pentru ambii concurenți. 
Cînd mai erau, însă, de parcurs 
2 km, iar Dinu Petre luase 
un avans de circa 30 de se
cunde, Pankov și-a rupt unul 
din schiuri, într-o porțiune de 
coborîre destul de dificilă. Re
prezentantul României, Gh. 
Cincu, care pățise același lu
cru și se afla acolo ca aban
donat, i-a oferit, imediat schiul 
bun, dar bacul nu s-a potrivit 
și astfel Pankov a fost nevoit 
și el să abandoneze. In această 
situație, Dinu s-a detașat și a 
ciștigat primul loc, fără a mai 
avea emoții.

Rezultate :
V. PAPUC (România)
M. Simnic (Iugoslavia) 
Gh. Voicu 
B. Vajarov 
Gh. Gîrniță
L. Stoev

P. Velicikov (Bulgaria)
N. Veștea (România) 
km seniori ; 1. DINU PE

TRE (România) 55:42; 2.
Mitkov (Bulgaria) 56:18; 3. 
Mlinar (Iugoslavia) 56:57 ; 
M. Stoian (România) 57:00; 
V. Anghelov (Bulgaria) 57:01; 
6. St. Drăguș (România) 57:07;

Dinu Petre, cîștigătorul cursei de fond a seniorilor 
M. Bance (Iugoslavia) 57:27;

J. Kohilica

MECIURILE ETAPEI A 16-a
Așadar, pauza oompeti- 

țională a luat sfîrșit și, în 
fine, a sosit ziua în care 
toți cei ale căror inimi bat 
pentru fotbal — jucători, 
antrenori, arbitri și supor
teri — se reîntîlnesc în ju
rul sau pe dreptunghiurile 
de iarbă.

Divizia națională A pro
gramează astăzi următoa
rele meciuri :

15,30, pe stadionul Dina
mo ;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15

10 km Juniori :
37:40;
38:43;
38:58;
39:02;
39:36;
39:57;
39:58;
40:30;

(România) 
(Bulgaria) 
(România) 

(Bulgaria)

St. 
T.
4.
5.

7.
8. 
57:41.

Duminică au
3 x 10 km juniori 
seniori.

(Iugoslavia)

loc 
Și

Paul

ștafetele
3 x 15 km

IOVAN

mondiale de la 
și-a manifestat 

pentru condițiile în 
desfășurat cele două 
ca amenajare a pir- 
și ca organizare.

atît
cit
pentru locurile fruntașe 
dîrză, mai puțin cea pen-

„EVENTUL" ALPINILOR 
IUGOSLAVI

Pîrtia excepțional de bună, 
timpul agreabil șl valoarea 
concurenților au determinat 
succesul deplin al curselor de 
slalom uriaș disputate pe Su- 
linar. De altfel, dl. Eric De- 
netz (Italia), delegatul F.I.S. 
la această ediție a Balcania
dei și director al viitoarelor

campionate 
Val Gardena, 
îneîntarea 
care s-au 
curse, 
tiiior, 
Lupta 
a fost
tru primul loc la seniori unde 
Blaj Jakopici, campion balcanic 
în 1968, permanent prezent pe 
pîrtiile renumite ale Europei 
și la marile competiții conti
nentale, a obținut o victorie 
la o diferență concludentă. El 
este un schior tenace, dur și 
viguros în atacarea porților.

ARAD : derbyul primelor 
clasate, U.T.A. — UNIVER
SITATEA CRAIOVA ;

BUCUREȘTI : PROGRE
SUL — POLITEHNICA IAȘI, 
de la orele 11,15, pe sta
dionul Giulesti, si DINAMO 
— A.S.A. TG. MUREȘ, de la

PLOIEȘTI; PETROLUL — 
RAPID ;

CLUJ ; „U" — DINAMO 
BACAU ;

PITEȘTI; F. C. ARGEȘ — 
STEAUA ;

PETROSENI • JIUL — VA
GONUL

CONSfANTA ; FARUL — 
CRIȘUL.

O dată cu înt?egul cor
tegiu de „actori" — jucă
tori, antrenori, arbitri — 
în acest sezon va intra în 
întrecere și PUBLICUL 
SPECTATOR DE PE TOA
TE STADIOANELE ECHI
PELOR DIVIZIONARE A. 
După cum am mai anun-

9 MARTIE

țat, ziarul SPORTUL va 
acorda la finele actualului 
campionat „TROFEUL 
PETSCIIOWSCHI" acelui 
public care se va dovedi 
cei mai entuziast, dar co
rect, în a-și susține favori- 
ții, dar și în a asigura spec
tacolului fotbalistic coordo
natele sportive necesare.

Incepînd cu ziarul nostru 
de mîine cronicarii „Spor
tului" vor acorda note (de 
la 1 la 10) și publicului 
spectator din orașele gazdă 
ale partidelor de divizie A.

Cu credința că inițiativa 
va găsi teren fertil în ini
mile suporterilor de pretu
tindeni, dorim tuturor 
„tribunelor", încă de 
prima etapă, numai î 
de 10 !

'fotbalului

s la 
note

I
Desen de S. NOVAC

.MUCENIC 11“

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare în pag. a 4-a) A.I.B.A. apreciază eforturile F.R. Box
I» CUPA JUDEȚELOR * LA SCHI;

LA 15-16 MARTIE
Amînatâ din cauza lipsei ză

pezii, „Cupa județelor" la schi, 
probe alpine, se va desfășura 
la Mogoșa, în zilele de 15 și 
16 martie.

LONDRA 8, (prin telefon). Azi s-a încheiat la hotelul Eden ședința Biroului 
regional european A.I.B.A. Cu acest prilej, președintele F. R. Box, Gheorghe Guriev, 
a prezentat o amplă informare cu privire la stadiul lucrărilor de organizare a cam
pionatelor europene de la București. Delegatul F.R. Box a expus spre examinare 
modelele trofeelor ce vor fi acordate cîștigâtorilor marii confruntări continentale, 
mănușile, bandajele, buletinele de punctaj etc.

Calitatea și varietatea trofeelor, precum si diferitele documente au fost' elo
giate de membrii conducerii A. I. B. A., prezenți la ședință. Cu acest prilej s-a ho- 
t'ărît ca vițtoarea ședință de lucru a Comisiei tehnice și a Biroului Executiv al 
A.I.B.A. să se desfășoare Ia București, între 27 și 29 mai. Sîmbătă după-amiază, în 
ultima șa ședință de lucru de la Londra, Biroul Executiv al A.I.B.A. l-a cooptat pe 
tov. Cristea Petroșeneanu, secretar general al F. R. Box, ea membru în comisia

ACTUALITATI
TENISMANI ROMÂNI CONCUREAZĂ ÎN ITALIA

SI R.A.U.

tehnică a Biroului regio nai european.

ASTĂ-SEARĂ: I
I

Clasat pe locul secund, după 
tea s-a dovedit din nou cel 

al acestui sezon

iugoslavul Jakopici, Dan Cris- 
mai bun schior român

Sîmbătă, jucătorul Ion Țiriac a plecat în Italia pentru a 
participa la o suită de turnee: internaționalele Romei (lâ Pa- 
rioli), apoi la Reggio Calabria. Catania, Palermo, internaționa
lele Italiei — Roma — Forro ltalico). Neapole. De la prima 
competiție, lui Țiriac i se va alătura Viorel Marcu, iar de la 
Palermo sau Forro ltalico și llie Năstase.

De asemenea, au părăsit Bucureșliul, cu destinația R.A.U., 
Eleonora Dumitrescu și Constantin Popovici. Ei vor fi nrezenți 
la internaționalele de la Cairo și Alexandria.la internaționalele de la Cairo

Aseară, tîrziu, a sosit 
în Capitală reprezentati
va de box a Algeriei, 
care după cum se știe va 
întîlni ASTĂ-SEARĂ, 
DE LA ORA 18, IN SA
LA FLOREASCA, selec
ționata României. Iată 
formația oaspeților: 
Meiden, Salmi, Tlaiba,

Ranman, Bouali, Me- 
bark, Bennour, Boukna- 
tem, Kazitani, Cheraka, 
Azni, Labiob. 
țării noastre are 
toarea alcătuire : 
gan, Ivan, Ciucă. 
cea, Dumitrescu, 
Hue, Drugă, Cuțov, Dinu, 
Majai, Covaci, Chivăr.

Echipa 
urmă- 

Dră- 
Nedel- 
Buzu-

ăeîndu-și loc anevoie printre 
nămeții acestei ierni nesfîrșite, 
FOTBALUL, aidonc lui Moș 
Gerilâ, atît de așteptat de cei 
mici, a sosit la data anunțată 
și va fi, pînă va cădea din 

nou zăpada, jucăria preferată a celor 
mari. Jucărie ? Și a'a și nu. Da, dacă 
ne aîndim la multiplele manifestări, sa
vuroase adesea, pe care le pot avea 
chiar oamenii cei mai sobri în altă pos
tură, pe stadioanele de fotbal si în 
afara lui, în discuțiile despre acest sport. 
Nu, dacă ne referim la pasiunile pe 
care le stîrnește, la forța lui de atrac
ție, la interesul și importanța care i se 
acordă.

lată-ne, deci, la ora fotbalului, care 
se confundă, de fiecare dală, cu înce
perea sau cu reluarea campionatului. 
Momentul festiv ai competiției il con
stituie, firește, inaugurarea ei. Dar. din
tre cel.e două jumătăți ale campionatu
lui, *ceă de a doua are cea mai mare 
încărcătură emoțională, ea fiind aceea 
care face conturile finale, desemnînd pe 
învingători și pe învinși. In retur se 
reaprind speranțele, se desfășoară în 
toată intensitatea ei apriga, dar fru
moasa bătălie sportivă.

Mai mult ca oricînd, reluarea campio
natului este legată de activitatea pe 
plan internațional, meciurile la care vor 
lua parte constituind pentru jucătorii 
noștri fruntași o continuare și a defini
tivare a pregătirilor in vederea atît de 
apropiatei partide cu Grecia, din pre
liminariile campionatului mondial. Re
turul trebuie, deci, să ne dea răspuns 
nu numai la obișnuitele întrebări, „cine 
va cîștiga campionatul ?" și „cine va 
retrograda ?“, ci și la principala între
bare, de pe buzele tuturor, privind șan
sele noastre de calificare în turneul fi
nal al campionatului mondial de fotbal, 
spre care năzuim de atîta vreme și de 
care, teoretic și practic, sîntem mai 
aproape ca oricînd

Dar iarna, de care sperăm, în fine, 
să ne despărțim, a fost foarte lungă și 
foarte grea, stînjenind mult munca de 
pregătire a fotbaliștilor. Pe terenuri a- 
coperite cu gheață, și zăpadă au putut 
fi acumulate energii, resurse fizice, dar 
nu s-a putut desfășura un proces de 
instruire, realiza* ;n condjt’i bune In toți indicii lui. Va tre~v. <acut totul ca 
acest handicap să fie resimțit cît mai 
puțin, ca jucătorii să poată atinge cit 
mai repede valorile lor maxime. Să nu se 
uite că primele etape sînt și ultimele ve
rificări dinaintea meciului de la Atena, 
care poate fi decisiv în cîștigarea locu
lui la C.M. din Mexic. Aceasta înseamnă 
că nu trebuie pierdut nici un moment, 
că concluziile nu pot fi amînate de la 
o etapă la alta.

Să încheiem aceste rînduri dedicate 
reluării activității fotbalistice cu tradițio
nalele chemări cdresate jucătorilor, an
trenorilor, arbitrilor și spectatorilor, în 
sprijinul FOTBALULUI ? Mai sînt ele ne
cesare ? Credem că nu. Pe toate planu
rile, asistăm la realizări fără precedent. 
Oare în fotbal, în limitele lui, nu s-ar 
putea realiza performanțe care, la pri
ma vedere, ar părea imposibile, cum ar 
fi, de pildă, neeliminarea nici unui ju
cător de pe teren, instaurarea unui cli
mat de stimă și respect reciproc ? Și, 
oare, nu s-ar putea ajunge la o tragere 
la sorți a „trofeului Petschowschi", din 
cauză că 7 sau 8 orașe ar întruni punc
tatul maxim ?

Lungă și plicticoasă a fost iarna a- 
ceasta. Poate că vom avea, în schimb, 
o primăvară frumoasă. Și in fotbal !

Jack BERARIU

I

I

La baschet. I.E.F.S. -
I.C.H.F. 65-58

I.E.F.S. — I.C.H.F. (m.I) 65—58 
(32—25). Partidă aprig disputată, 
la un slab nivel tehnic, înche
iată cu un scor de... fete. Stu
denții, cu avantajul unui lot mai 
omogen și mai viguros, și-au 
permis luxul de a folosi din 
primele minute o apărare agre
sivă, cu care și-au incomodat 
serios adversarii. Irimia, și în? 
deosebi Ioneci, au punctat cu 
multă precizie iar ca urmare, 
formația I.E.F.S.-ului a luat con
ducerea de la început. La pauză 
ea avea un avantaj de 7 puncte, 
pe care în partea doua a meciu
lui l-a mărit la 14 puncte : 52—38 
fi 56-42.

Corect arbitrajul cuplului dr.
Dan Chiriac și A. Berger.
VOINȚA BUCUREȘTI — UNI

VERSITATEA BUCUREȘTI (m. 
H) 58—57 (35—23).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV (f. I) 45—36 
(22—22).

POLITENHICA — I.E.F.S. (f.) 
76-59 (37-33).

În campionatul de volei
In sala Progresul din Capi

tală s-au întîlnit divizionarele 
feminine A, I.E.F.S. și DINA
MO. Fără a fi în cea mai bună 
formă, dinamovistele au învins 
cu 3—0 (9, 6, 8)

V. SANDULESCU, coresp.
★

PENICILINA IAȘI - RAPID 
BUCUREȘTI 3-2 (-5, 6, 11,
—11, 15). Partida derby a eta
pei a XV-a a campionatului fe
minin a corespuns așteptărilor 
numai din punct de vedere al 
evoluției scorului. Jocul s-a ca
racterizat printr-o luptă dîrză, 
epuizantă, ambele echipe făcînd 
risipă de energie. A fost greu 
pentru jucătoare, pentru spec
tatori și pentru cuplul de arbi
tri C. Mușat - Ionescu (Con
stanța) care a condus cu gre
șeli.

DUMITRU DIACONESCU 
coresp. principal

NOII CAMPION! LA
Aseară, la patinoarul arti

ficial „23 August", au luat 
sfîrșit întrecerile campionatu
lui republican de patinaj ar
tistic. Titlurile, în probele in
dividuale de seniori, au fost 
cucerite de Gheorghe Faze-

PATINAJ ARTISTIC
kaș (Dinamo) și Beatrice Huș- 
tiu (Dinamo), iar la perechi 
de Letiția Păcuraru-Dan Să- 
veanu (Școala sportivă nr. 2). 
Amănunte, în numărul de mîi- 
ne al ziarului nostru.

REGRUPARE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI 
TURNEUL MAEȘTRILORÎN

Rezultatele din 
runda a 10-a au 
complicat și mai 
mult lupta pentru 
primul loc in 
Turneul maeștri
lor : Segal — Teo- 
dorescu 
gureanu

SE

1-0, Un-
— Cio-

cîltea 1—0, Stan-
ciu — Zara 1—0,
Ghizdavu — Dri
mer 0—1, remize 
Urzică — Botez și 
Mititelu — Ghi
țescu ; s-a între
rupt partida Voi-

REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI
o întrerupere de cîteva săptămâni,
B la hochei prin desfășurarea ultimelor trei partide din

culescu 
viei.

Rado-

în clasament : 
Ciocîltea, Drimer 
și Ghițescu 6'/2, 
Segal și Urzică 
6, Mititelu și Un- 
gureanu 5V2, Voi- 
culescu 5(1) etc.

B LA HOCHEI
se reia campionatulDupă 

diviziei 
tur și a întîlnirilor din returul manșei a doua. Întrecerile vor 
avea loc pe patinoarul artificial din Poiana Brașov, între 10—ÎS 
martie. Reamintim, clasamentul după prima manșă : 1. Tirnava 
Odorheiul Secuiesc, 2. Avintul Gheorghieni, 3. Metalul Rădăuți, 
4. Cooperatorul Tg. Secuiesc, 5. Voința Sighișoara.

însemnări dintr-o tură alpină

DIALOGUL CU IARNA (PE CRESTELE MUNȚILOR) 
A MAI CONTINUAT 11 ZILE...

Am publicat cu cîtva timp în urmă notele de drum ale 
maestrului emerit al sportului EMILIAN CRISTEA, care, 
împreună eu trei alpiniști de la A.S. Armata-Brașov, a efec
tuat o tură de iarnă de-a lungul Carpaților meridionali. în
semnările publicate atunci se opreau la Valea Oltului, tapf 
care ne obligă să redăm acum relatarea privind a doua parte 
a turei (de la Valea Oltului pînă Ia Băile Herculane).

,.O dată cu sosirea 
echipei noastre la caba
na Surul, consideram că 
drumul de-a lungul ma
sivelor ce compun în 
continuare creasta Car
paților Meridionali, era 
ca și terminat. Faptele 
aveau să dovedească, în
să, contrariul.

De la cabana Surul 
pînă la punctul Puru, 
aflat mai sus de șantie
rul barajului, ce se con
struiește pe Valea Lotru
lui, totul a mers — ce-i 
drept — rapid și bine, 
deși camionul în care 
eram, ne scutura zdra

văn, trecînd peste gro
pile șoselei.

De la Puru, pe picio
rul muntelui cu același 
nume, ne-am început ur
cușul către crestele săl
batice ale Parîngului. 
Frigul și vîntul (care su. 
fia în față) au devenit 
curînd de nesuportat.

obligîndu-ne să ne re
tragem din dreptul vîr- 
fului Ștefanu la cabana 
Obîrșia Lotrului.

Alte două zile de în
cercare și tot atitea in
succese, cauzate de tem
peratura care se încăpă- 
țîna să rămînă cam la 
minus 20 de grade. Cînd 
vremea s-a maf încălzit, 
a intervenit o ceață ex
traordinară. Ne-am ho- 
tărît să pornim la drum, 
în ciuda lipsei de vizi
bilitate, dar ne-am abă
tut de la traseul nostru

așa incit, una peste alta, 
am mai pierdut patru 
zile. Totuși, perseverind 
am reușit să trecem pes
te cel mai înalt vîrf al 
masivului, Parîngul Ma
re (2518 m), în ziua de 
16 februarie, și să bivua- 
Îăm la poalele vîrfului 
lîrja. A doua zi, vre

mea bună ne-a îndem
nat să facem un marș 
forțat și, după aproape. 
14 ore de mers pe jos, 
am ajuns la cabana 
Buta, unde am rămas 
36 de ore, din cauza nin
sorii. Aici, un bocanc 
a căzut, din neglijență, 
pe sobița din camera

Emilian CRISTEA
maestru emerit 

al sportului

(Continuare 
în pag. a 2-a)

BRUMEL ARE ÎNCREDERE ÎN... BRUMEL

Așa a alergat pentru prima oară Valeri Brumei, după accident
In ultima vreme, am avut 

de mai multe ori prilejul să 
asist la antrenamentele lui 

Valeri Brumei. Am fost mar
tor și la prima sa apariție pe 
pistă, după gravul accident 
suferit cu trei ani în urmă, 
îmi amintesc cum a venit la 
sală, și-a pus treningul și apoi 
a pornit să alerge, șchiopă- 
tînd ușor, pe pista cu covor 
de cauciuc a stadionului aco
perit al Tinerilor pionieri din 
Moscova. Eram perfect con
știent că asist la producerea 
unui fenomen care în termeni 
populari se cheamă : minune.

Sportul contemporan mai cu
noaște cazuri de mari campioni 
care s-au întors la activitatea 
competițională după accidente, 
fie chiar grave. Dar cît de gra
ve ? Lui Brumei trebuia, în mod 
normal, să-i fie amputat picio
rul după accidentul suferit. Chi
rurgul Ivan Kucerenco a făcut 
apel la toată măiestria sa, pentru 
a nu apela la acest procedeu 
radical. Pacientul a fost dus la 
operație. Reușită I Dar, iată că

după ce se întrezăriseră speranțe, 
a intervenit o nouă ruptură și o 
nouă operație, după care picio
rul nefericitului atlet a trebuit să 
fie scurtat cu 3 cm.

Recordmanul mondial la săritura 

in înălțime pregătește 
din nou performanțe „cosmice"

în acel moment, recordmanul 
mondial la săritura în înălțime 
pierduse orice grăunte de nă
dejde. Timp de doi ani și jumă
tate, el avea să nu se mai des
partă de cîrje, majoritatea tim
pului avînd piciorul în ghips. 
Cinci operații consecutive și nici 
un progres vizibil.

A venit apoi acea întîlnire fe
ricită cu doctorul Ga vrii Iliza
rov, medic din orașul Kurgan.

Urmează a șasea operație. Piciorul 
pacientului este strîns într-un a- 
parat special, construit după in
dicațiile doctorului Ilizarov. încă 
șase luni de așteptare. Și, în sfîr- 
șit, prognoza doctorului : „Nu 
știu dacă vei mai putea bate re
corduri, dar dacă vrei să faci 
sport, poftim ! Nimic nu te mai 
împiedică. Piciorul este sănătos, 
normal, iar în locul vindecat ga
rantez că nu se va mai rupe...“

O nouă filă a fost întoarsă în 
cariera lui Valeri Brumei. El a 
reînceput exercițiile fizice. Nu 
dlntr-odată, bineînțeles. Efortul a 
fost foarte mic, la început. Pi
ciorul, dezobișnuit să lucreze, 
nu mai asculta comenzile cum 
trebuie, îl durea. Valeri trebuia 
să lupte acum cu adversari ne- 
obișnuiți. Parcurgea o sută de 
metri în tempo de melc, cu dese 
opriri. Lucra progresiv la apa-

Alexe SREBNIȚKI 
comentator al agenției de presă 

„Novosti"
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umihicile unui nesportiv

SAPTAMINA CINTECULUI de Ionel TEODOREANU

Se încheie azi, la Brașov, de 
unde scriu aceste rînduri, săp
tămîna — sau aproape — a 
„Cerbului de aur'. Un cerb ur
zit din aurul cinteculul, care 
ascultă necontenit de nevoia 
noastră de delectare și o satis
face.

Nu știu dacă ați observat că 
oamenii care știu să rîdă tn toa
te împrejurările iubesc din toa
tă inima muzica. Indiferent ce 
fel de muzică, o dată ce ea nu 
se lasă închisă tn definiții și 
clasificări, decît, bineînțeles, tn 
laboratoarele muzicologice. Ori
ce muzică bună, adecvată înțe
legerii și simțirii noastre, face 
din om, pe cîteva clipe, un mic 
poet sublim. Nu pot uita ce re
velație a însemnat pentru mine, 
mai demult, fraza lui Shake
speare, pe care am folosit-o a- 
poi ca motto pentru o cărticică 
a mea, anume că trebuie să ne 
ferim de cei ce nu iubesc mu
zica, fiindcă ei sînt „meschini, 
ipocriți și șarlatani".

Dar ctți sînt cei ce nu iu
besc muzica ? Puțini, din ce tn 
ce mai puțini. A dovedit-o 
de altfel chiar această siptămî- 
ni festivă, prin festivalul bra
șovean, interesul 
pretutindeni pentru 
concurenți, români 
deopotrivă. Despre
concurenți aș vrea să spun cîte 
ceva sau, mal precis, un anume 
lucru, care poate să-i intereseze 
și pe sportivi. E vorba de spi
ritul lor de emulație, de tensi
unea neîntreruptă a artiștilor 
care aspiră la un țel, așa cum 
aspiră și 
fecundă, 
oamenii 
pasiune
lor. Există tn tot 
precizie care te îneîntă și te ui
mește, fiindcă precizia aceasta 
izvorăște din acea conștiință ce 
ne oprește să facem din preo
cupările noastre un joc de no
roc. Nu are importanță atit gra
dul de profesionalism la care 
ai ajuns, ctt gradul de seriozi
tate cucerit. Atîta ajunge, de 
multe ori, spere a putea captiva, 
convinge 
tea chiar

A fost 
această a
lului internațional de la Bra
șov, dar nu la ea vreau si

manifestat 
vedete și 
și străini 

vedete fi

sportivii. E o iubire 
mereu 
stăpîniți 
pentru

întinerită tn 
de o mare 

îndeletnicirea 
ceea ce fac o

si, uneori, spre a pu- 
străluci.

și multă strălucire in 
doua ediție a festiva-

mă refer acum, o dată ce o 
uoi face in alt loc și din 
unghiul de vedere al criticu
lui de artă. Mă refer l« tot 
ceea ce am admirat în tinuta 
și comportamentul concurenți- 
lor sau vedetelor, a micilor și 
marilor artiști, perindați pe 
scena teatrului din capitala Ță
rii Bîrsei. O stăpînire de sine, 
dragostea lucrului detaliat, gri
ja de fiecare nuanță și, mai a- 
les, atenția permanentă pentru 
menținerea condiției, pentru că 
nu poți atinge nimic tn viață 
fără o condiție fizică, psihică și 
profesională riguros controlată.

tmi dau seama și am înțeles 
din multele conversații pe care 
le-am avut de-a lungul vieții că 
oamenii ti socotesc pe cei ce au 
realizat ceva ieșit din comun ca 
pe niște ființe excepționale. A- 
devărul este că sînt excepțio
nale doar tn măsura tn care au 
fost mai stăruitori, mal fermi, 
mai fideli visului urmărit. în
colo, sint aidoma tuturor celor
lalți, atît doar că au învățat să 
viseze și si transforme visul în 
fapta măruntă de flecare zi, 
munca neînsemnată, dar conti
nuă, care înalță opere mari și 
glorioase. Așa crește și arborele, 
dintr-o mlădiță sau nula fra
gilă, răsărind și învîrtoșindu-se 
pînă la măreția coroanei fosfo
rescente. Nimeni n-a văzut cum 
Și cînd crește un astfel de ar
bore. Dar toți îl privesc admi
rativ ți-i invidiază forța, fru
musețea, frăgezimea.

Acum, eu am văzut — la Bra
șov — în săptămîna cinteculul, 
cum lucrează, cum cresc și se 
desăvirșesc artiștii care ne îm
părtășesc bucuria muzicii. I-am 
văzut repetînd, stăruind, cize- 
lînd, revenind și luînd-o iar de 
la capăt, cu migala dragostei 
pasionate pentru profesie — 
și ea nu rămîne niciodată fără 
rezultat. Iar rezultatul nu este 
numai trofeul ce va fi atribuit 
chiar azi de juriu, ci însăși 
bucuria pe care am avut-o au
zind atîtea cîntece bune, inter
pretate cu suflet și pricepere, 
pentru mai marea glorie a Micii 
Arte ce-și spune „muzică ușoa
ră” și care ne însoțește tot mai 
stăruitor viața de toate zilele.

George SBARCEA

Cu peste trei decenii în urmă, apărea 
în editura librăriei „Universal"-Alcalay 
& Co. nr. 1433—1434 al „Bibliotecii pen
tru toți". Un volum micuț, de numai 
110 pagini, cu un titlu modest: „Iarbă", 
semnat însă de un scriitor al cărui nu
me avea să intre curînd tn Istoria lite
raturii române: Ionel Teodoreanu. 
Alături de amintirile „întîiului stadion 
— maidanul", reînvie sub ochii lecto
rului figurile neînvinsului campion al 
oinei de altădată, C. Vârtcsu, a cam
pionului „greilor", Moți Spakov, ca șt 
imaginea de neuitat a albului cal al 
maiorului Chirculescu... Recitind acele 
pagini, ti revezi pe toți — și pe fiecare 
în parte — așa cum au fost cîndva.

Iată ce ne-a convins mai mult ca 
orice astăzi cînd avem proaspătă amin
tirea „mondialelor" de patinaj artistic, 
să redăm tiparului (pentru cititorii mai 
tineri), portretul unei inegalabile „re
gine a gheții", Sonja Henie, așa cum a 
văzut-o, acum aproape 40 de ani, Ionel 
Teodoreanu

Poate, cîndva, un scriitor norvegian 
va închina cîteva rînduri unei patina
toare din țara noastră. Dar pînă atunci 
iată „o fată din Norvegia" — cumu
lardă a 3 medalii olimpice de aur, 10 
titluri mondiale și 6 europene — des
crisă de un mare scriitor și un perma
nent îndrăgostit de sport, Ionel Teodo- 
reanu. Numeroasele pagini pe care le-a 
închinat sportului vor reapare poate 
într-o zi, într-un volum. Și, poate, vo
lumul acesta va avea un vechi titlu : 
„Iarbă", (d. ștef.)

„...Iat-o
Apare pe ghiață. Năsucul e năsuc, prea 

mic ca să fie obraznic de-a dreptul, prea 
obraznic ca să fie mic de-a binelea. Ochii

rotund-albaștri sînt veseli și limpezi ca 
doi zurgălăi deveniți culoare și privire, in 
loc să fie argint și zvon pentru goana unei 
sănii.

Zîmbește cu toată rotunzimea obrazului 
în care prospețimile sîngelui tînăr roșesc 
ca fragii de curînd culeși într-o ulcică 
subțire.

Nu-i mai mult decît o fată împodobită 
de sănătatea celor optsprezece ani. înaltă 
nu-i, dar pare, fiindcă patinele o avîntă. 
Rochia scurtă descopere pulpe robuste și 
pietroasele piersici ale genunchilor căr- 
noși. O simți plină, voinică, densă în car
nea ei de fecioară nordică.

Se înalță în vîrful dințat al patinelor 
care fulgeră lumină, mușcînd ghiața fap
tei începute.

Această clipă e pragul de argint al ful
gerelor.

Un vînt venit deodată pentru ea, o a- 
pleacă și o culege lung.

A pornit, dincolo de legile pămîntene 
care au rămas să ferece pe spectatorii li
berării Sonjei.

Trupul ei se multiplică, parcă reflectat 
înmiit de oglinzi care-i împrejmuesc dan
sul cu fulger la picioare E aici și dincolo, 
acolo și pretutindeni, la miazăzi și mia
zănoapte, la apus și răsărit, de parcă ar 
țîșni din ghiața împrimăvărată, ca dintr-un 
veac al gloriei 'versailles-ului, jocul de apă 
vie cu obraji de fată.

O fată cu un alb vîrtej în jurul șoldu
rilor mlădiate, ca un lan de mari rochi ța- 
rîndunelii într-un vînt de primăvară.

Alunecările patinelor dezmiardă aprig 
ghiața ca arcușul lăutarilor țigani coar
dele ciardașului : lung, atît de lung, că~ți 
piere respirația.

Pe o ghiață vastă și pustie, picioarele cu 
fulger de argint spun în trei clipe tot ce 
mîna țesătoare a Persiei a înscris cu ani

de trudă pe șaluri și covoare de moschei.
Zuluful serpentinului desfășurat în ne

bunii de carnaval, zigzagul trăznetului în
tre munți, demențiile tornadei despletite, 
spirala vie a vîrtejului de ape repezi, țîș- 
nirea în stele a focului de artificii, plutirea 
frunzelor căzute toamna dintr-un vîrf de 
plop, alintul fumului pe alintarea vîntului 
de seară, căderea stelelor de august, ine- 
larea ștreangului zvîrlit în jurul calului 
sălbatec, vîrtejul viscolului, galopul auru
lui care fuge în flăcări, înălțarea și rosto
golirea valului, zveltețea aprigă a șfichiu- 
lui de cnut și fumegarea blîndă a lînei 
toarse în fuior toate le vezi topite laolaltă, 
pe rînd și cîte una, în pașii care lunecă și 
fug și zboară pe aripi scurte de argint.

O sută, o mie, sau zece mii de oameni 
o privesc de pe malurile faptei ei de foc 
și de metal.

Sînt oamenii vieții de toate zilele, oa
menii acri - - - - —
cenușii ai 
dumnezeu, 
oaie, regii 
au devenit 
avînt. îngerii le-au dăruit o clipă de aripi. 
Sîngele lor arde, atît de intens și de curat, 
aprins de focul sacru care a trecut prin 
ei, încît atunci cînd dansul pe ghia
ță s-a isprăvit — cu o patină înfiptă în 
ghiață și alta înfiptă în văzduh — Sonja 
Henie e ca o săgeată trimisă de arcul 
unui arhanghel, înconjurată de o mie de 
torțe aprinse, care au găsit-o, luminîndu-1 
tremurul ultimei vibrații.

Dacă scena Operei din Paris pe care a 
dansat Nijinski în fruntea baletulu fu
sese, ar deveni sloi polar luminată de ace
eași rampă și privită de aceiași spectatori, 
și dacă Sonja Henie ar apărea singură pe 
nuditatea sură a ghieții — spectacolul a- 
cestei seri ar dezlănțui aceleași aclamații 
și aplauze ca și o nijinski-adă.

Vreau să spun prin aceasta că Sonja 
Henie a depășit hotarul supremelor per- 
lormanțe sportive, intrînd adine în artă, 
pînă acolo unde patina ei întîlnește, tot 
aripă, călcîiul de zbor al lui Nijinski. 
veacul marmoiei eline și pe-al renașterii 
italiene”.

ai lui Jules Renard, oamenii 
lui Cehov, oamenii absentului 
captivi în trupurile lor gre- 
robi ai unicei lor ființe. Toți 
frați cerești întru entuziasm și

PLEDOARIE PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT1 !

RĂSPUNDE

SUSȚINUTA DE TANȚI COCEA»

ION POȘTAȘU
LIVIU SAMOILA. BUCUREȘTI. 

Sinteți „utist“ ? In orice caz, este 
reușit catrenul adresat echipei 
arădene :

Panailcsiu „Zigotto" și a duua... tinerețe!
J

răpim un 
cunoaște

care 
o ne- 
aceea- 
Cocea,

Pe Tanti Cocea, 
artista, o cunosc 
șl o apreciază toți 
cei pentru 
teatrul este 
cesitate. Pe 
și Tanți
pasionată de gim
nastică și îndră
gostită de sport în 
genere, o știu 
mai puțini și — aș 
spune — numai 
cei ce au avut pri
lejul să-1 cunoas
că pasiunile adia
cente celei legate 
de teatru.

Ne amintim de 
ani în urmă, cînd 
o întilneam In 
tribunele stadionu- 
cu aviditate *pec- 

urmărlndu-1 
i silitoare 
să-șl £» 

mișcării

Zigotto , acum 30 de ani...

— Șl care, dacă-ml 
dai voie să 
întrerup, cam 
sește la ora aceasta 
boxerilor din Ga
lați.

„Zigotto" 
din ceai șl, 
durile duse 
mă, pest* 
daugă :

— Orașul 
a însemnat 
dlție In box. De aici 
de la Galați s-au 
ridicat mulți pugi- 
liști cunoscuțl : Gr. 
Jelesneac, " *x 
Mescbl, 
apoi 
Zlătaru 
alții, 
patru săli de 
avem antrenori pri- 
cepuți, dar ducem 
lipsă de tineri am
bițioși, perseverențl 
și pasionați 1 Tine
rii boxeri au con
diții, dar nu dau 
dovadă de suficien
tă dragoste pentru 
această disciplină ! 
Boxul • un sport 
dur 1 Dacă nu-1 sa
crifici totul, nu-ți 
dă nimic.

— Știam că In fa
milia Panaltescu au 
fost trei boxeri 1

Im! arată un album :

te 
llp-

soarbe 
cu gîn- 
In ur- 

ani, •-

nostru 
o tra-

Boanță,
C. David, 
dobotaru, 
șl mulți 

Acum avem 
box,

La 56 de ani, fostul campion 
de box Panaltescu .Zigotto" con
tinuă să ambaleze motoarele la 
maximum. Nu o dată îl poți In
timi. Ba II vezi la sala clubului 
de box, ba la secția de masaj, 
unde-l .. canonește zdravăn pe 
cel ce lntră-n mîinlle sale (sur
prinzător de viguroase), ba îl 
Inttlnești In curtea casei luptîn- 
du-se cu un munte de stlnjenl 
pe care 11 despică cu o vioiciu
ne șt o rapiditate neegalate nici 
măcar de cei doi "" • —
mul acesta nu-șl 
pă de răgaz cît 
mare.

Acum, In fața 
ceai, acceptă „taifasul" pe ___
1 l-am propus încă de dimineață:

— Asta-i adevărul I Nu pot sta 
locului. De mic, am tost învă
țat cu munca. 40 de ani am lu
crat la C.F.R. Chiar cind am 
avut cele mal frumoase succese 
în box, nu m-am gîndit o clipă 
să renunț la meserie. Ziua lu
cram, Iar seara mă antrenam la 
sală. Șl In ce condiții 7 In pi
cioarele goale, tn săli cu ciment 
pe jos. Noi măturam sala, noi 
ne instalam sacii șl ringul, noi 
făceam de toate. Dar aveam o 
mare ambiție șl o mare dragos
te pentru box 1

— După cîte înțeleg, e vorba 
de acea pasiune nelimitată care 
trebuie, să-1 caracterizeze pe a- 
devăratul sportiv...

Iii al săi I O- 
tngădule o 
e ziulica

cU- 
de

ceșcuțelor cu 
care

.Zigotto' _________ __
— e adevărat. Toți frații am 

fost pe ring I Ulte-1 aici pe Ni
colae. Tot boxer șl tot la cate
goria mea, la muscă. Dar să 
vezi poznă I La campionatele din 
1931 ne-am „repartizat" astfel 
sarcinile : .Tu bați jumătate de 
țară și eu cealaltă jumătate". 
Nicolae a .lichidat** toți adversa
rii din raza Constanța, Brăila, 
Iași, Buzău, tn vreme ce eu ac
tivam pe partea cealaltă, pe la 
Cluj, Timișoara, Craiova etc. 
Fapt e că tn cele din urmă 
ne-am trezit amlndo] frații în 
finală, la București. Ne-am fă
cut bagajele, am plecat amindoi. 
am stat tn aceeași cameră, am 
mincat Împreună șl-apol am 
pornit la arenă să ne luptăm 
pentru titlu. Cind să ieșim pe 
ușă, cu cine ne trezim 7 Cu 
mama noastră. Noi căutasem să 
ținem „secretul", dar ea aflase 
și venise intr-un suflet la Bucu
rești. A început să ne certe și 
să pltngă. „Eu v-am păzit de 
mici să nu vă facă nimeni nici 
un rău și voi vă bateți acuma 
între voi?** — „Lasă, mamă, a 
căutat s-o... liniștească Nicolae, 
dectt să ne bată unul străin, mai 
bine ne batem Intre noi !• Bă- 
trlna a venit șl la meci, amenin- 
țindu-ne tot drumul : „Dacă vă 
loviți prea tare, mă sul pe ring 
șt vă bat pe amindoi cu nm- 
brela**.

...P» ring a-a încins o luptă

aprigă I Spectatorilor nu le ve
nea să-șl creadă ochilor. Apoi au 
început să ne strige : „Ce faceți, 
măi 7 Vă bateți serios 7 Aveți-vă 
ca frații". Dar noi nu ne sin
chiseam de nimeni. A fost o 
partidă formidabilă și abia am 
reușit să smulg decizia Ia puncte. 
In cabină l-am dat centura Iui 
Nicolae s-o poarte el. După un 
an, Insă, ghinion. Am căzut Iar 
amindoi în finală. L-am învins 
din nou pe Nicolae. Dar mama 
n-a mal venit după noi. A plins 
bine pe peron și ne-a spus că 
i-am mîncat viața cu meciurile 
noastre. După această nouă vic
torie, Nicolae s-a lăsat de box 
șl mama a răsuflat, în sfîrșlt... 
ușurată 1

— Cîte partide ați susținut t 
Le-ați numărat 7

— Toate sînt notate, In palma
res : 910. Am pierdut nouă.

— Frumoasă proporție. Unul la 
sută. Șl meciul vieții 7

— Vara anului 1938. Arena Ve
nus. Privește aici. îl vezi 7 „Zi
gotto" îmi arată altă fotografie, 
din care zîmbește (înainte de 
meci) celebrul campîon mondial 
Valentin Angelman. „Zigotto" su- 
rîde și el, pradă amintirilor : 
„înaintea inttlnlril, „Tintin" de
clarase ziariștilor : «Cred că ro
mânul va avea de ce să regrete 
această frumoasă seară de vară»*1

Dar, pe ring lucrurile s-au pe
trecut altfel.

...Mulți dintre vechil pasionați 
al boxului își amintesc de finalul 
acestei electrizante partide, cînd 
„marele Tintin", complet debor
dat de agilitatea șl energia Iul 
„Zigotto", părăsea ringul cu 
capul în jos, Infrînt, mulțumind 
cerului că nu-șl pusese titlul în 
joc.

— Frumos meci, remarc eu. 
privind fotografiile așternute In 
album.

— Ce-a fost, a fost, se însufle
țește „Zigotto". Acum mă așteap
tă un alt meci șl mal grozav...

— Pe ring 7
— Nu. Pe drumurile țării. Șl, 

plin de entuziasm, „Zigotto" își 
destălnule „visul de aur": „Abia 
aștept să dea firul ierbii și por-

lui, privind 
tacolul sportiv, 
însă și cu ochi de 
elevă cauta ,
Bușească plasticitatea 
de pe teren, cu gîndul mai în
depărtat de a și-o însuși și re
produce — în cine știe ce rol 
— pe scenă. Și nu trebuie să vă 
mire postura de elevă, pentru 
că ea, artista 
nei, rămîne în 
zilele o elevă 
convingerea că 
dușman al omului tn general și 
al artistului în special este su
ficiența, este refuzul de a în
văța din orice și de la oricine. 
In fond, pentru ea, viața, în 
toate manifestările ei, este pro
fesorul ideal.

Cunoscînd acestea, cum șl 
multe altele din personalitatea 
el, puternică pe scenă și în via-

emerită a sce- 
viața de toate 
silitoare, avînd 
cel mai mare

ță, ne-am gîndit să-i 
moment, pentru a-i 
cîteva păreri cu privire la rolul 
sportului și educației fizice în 
viața individului.

Și prima întrebare a fost : 
IUBIȚI SPORTUL. ȘI EDU
CAȚIA FIZICA 7

— Îndrăgostită de tot ceea ce 
ține de spectacol, evident ci și 
cel sportiv a exercitat asupra 
mea o atracție deosebită. Mai 
des, cu ani în urmă, mai rar 
acum, alături de alți actori 
m-am aflat în tribunele stadioa
nelor unde m-am bucurat cu 
prilejul victoriilor sportivilor 
preferați sau am suferit o dată 
cu eșecurile lor.

In ceea ce privește gimnasti
ca, dintotdeauna am prețuit fo
loasele ei. Mai mult decît atit, 
întrebată odată de ce admir ță
rile scandinave, mi-am permis 
o glumă : de acolo a venit tea
trul lui Ibsen și gimnastica sue
deză. Or, este binecunoscut că 
și gluma include un germene de 
adevăr.

Am practicat și voi practica, 
totdeauna, acest gen de recreere ' 
care, în egală măsură, permite 
păstrarea sănătății și este un 
aliat valoros în lupta împotriva 
trecerii timpului (vezi, nu 
vreau să-i spun îmbătrînire)...

A doua întrebare s-a referit 
la eventualul sprijin pe care 
actorul, pe plan profesional, îl 
poate găsi în educația fizică și 
sport, iar răspunsul a venit 
prompt i

— Tangențial, am atins șl a- 
cest punct. Pe un plan mai larg

voi sublinia că tn teatrul mo
dern mișcarea și plasticitatea 
ținutei sint două elemente deo
sebit de importante. Pentru cei 
ce l-au văzut pe scenă pe Jean 
Louis Barault — acest mare a- 
nimator al teatrului francez, pe 
Robert Hirsch (pe scena Come
diei franceze sau pe ecran), pe 
Terzief sau Michelle Morgan, 
spre a da doar citeva exemple, 
afirmația de mai sus capătă un 
caracter axiomatic. Or, fiecare 
in parte, nu o dată au făcut o 
profesiune 
tașamentul 
zică fi nu 
mai tinerii 
jeze acest
profesională.

de credință din a- 
pentru educația fi
ri dată 
colegi 

mod

și-au sfătuit 
să nu negli- 
dt pregătire

Numai să nu îmbrace Dinamo 
București tricourile

Pentru noul lor sezon,
Textillștli, in vacanță,
Șl-au țesut, plini de speranță, 
Tricouri de... campioni :

U.T.A., potrivit proverbului că 
nu e pentru cine se pregătește, 
d pentru cine nimerește !

I. SUTH, CLUJ. „Cîțl dintre ce
tățenii țării noastre au văzut — 
„pe viu" — o medalie olimpică, 
trofeu cucerit de mulți dintre 
sportivii noștri ? Nu s-ar putea 
organiza o expoziție, ca să spun 
așa volantă, tn cadrul căreia să 
fie prezentate, în diferite ora«»* 
ale țării, invidiatele medalii o- 
llmpice de aur, argint și bronz?- 
lată o temă excelentă pentru 
planul de muncă al Secției de 
propagandă a — - •

IOAN M. 
Epigrama e.., 
răm, deci, că auresan 
va supăra prea tare :

Întrebare s-aîn fine, a treia 
referit la Importanța sportului 
și în alte domenii de activitate, 
la care interlocutoare* noastră 
a răspuns i

— Urmărind activitatea soțu
lui meu, care tn mod constant 
tji începe ziua cu o oră de că
lărie (vechile pasiuni nu se pot 
uita) și cu un program de «- 
ducație fizică de la care nu se 
abate niciodată, mi-am dat sea
ma cit de mult îl ajută spre a 
putea face față unui extrem de 
mare volum de muncă. Or, el 
neconstitulnd o excepție, rezul
tă limpede utilitatea 
fizice, la orice vîrstă 
ce profesie.

C.N.E.F.S. I

GUSAN, BACAU. 
epigramă. Să șpe- 
adresantul nu se

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI

— VULTURUL DE MARE —Și după 30 de ani, ridicînd 
două... haltere bucălate: ne- 

poțeii gemeni!

educației
li tn ori-

cititor, căNu este așa, iubite 
pledoaria te-a convin» (dacă 
mai era nevoie) 7

Niki Mihail BURILEANU

DIALOGUL CU IARNA (PE CRESTELE MUNȚILOR)

(Urmare din pag, 1)

noastră șț »-a ars. 
reușit, totuși, să-1 reparăm, 
cu pielea recuperată de la un 
pantof vechi, găsit în podul 
cabanei, și pe care șeful ex
pediției, Schenn Matei, a cu
sut-o cu multă migală pînă 
către orele două noaptea. Chi- 
vu Dumitru trebuie să-i fi ră
mas foarte recunoscător pen
tru că avea cu ce să se încalțe 
a doua zi. Același Schenn Ma
tei, după numai trei ore de 
somn, a dat deșteptarea pen
tru a porni în ultima etapă a 
drumului nostru.

Era o zi senină și liniștită. 
Crestele Retezatului și ale 
munților înconjurători, îmbră
cate în albul Imaculat al ză
pezii, se conturau net pe un 
cer albastru intens. Cu toată 
graba noastră, am admirat a- 
cest peisaj măreț și am ascul
tat uimiți zarva celor 34 de 
capre negre, care, alarmate 
de prezența noastră, porniseră 
într-un iureș nebun pînă din
colo de vîrful Stînișoana. 
Noaptea am petrecut-o, unde
va, dincolo de vîrful Godeanu, 
iar ziua următoare, 
șitl — 
alunece 
punctul 
noastre.

Ce-a însemnat, în fond, a- 
ceastă... expediție alpină 7 Am 
petrecut pe crestele Carpațl- 
lor 28 de zile. Zile de iarnă 
grea, cu geruri care au făcut, 
uneori, mercurul să coboare 
la 27 de grade sub zero, eu 
vînturi de peste 100 km pe 
oră, cu ceață deasă care ne-a 
ținut zile întregi pe loc, și cu 
numai 4 zile însorite. A fost o 
frumoasă tură de alpinism și 
turism pe schiuri de-a lungul 
a circa 500 km. Pe parcurs am 
trecut 4 vîrfuri de peste 
2500 m : Omul, Viștea, Negoiul 
și Parîngul Mare ; le-am par-

în sfîr- 
am lăsat schiurile să 
către valea Cernei, 

terminus al turei

Problema „păsărilor călătoare" 
E discutată tot mereu, In plin. 
Nu-i cazul ca să se discute.

oare.
Iul... Teașci. Teașcâ 

Constantin !
»1 pe-a

VICTOR 
Relntîlnire 
In ambele . 
șl... epigramist :

VLASE, BUCUREȘTI, 
mereu plăcută 
Ipostaze, de

cu dv„ 
balerin

Drăgușin e In dilemă : 
Ce metode să găsească. 
După „Wembley"; e-o proble

mă: 
Engleză nu.„ românească ?

TEODOR GHEORGHIAN, TUR- 
NU SEVERIN. Pronosticurile dv., 
legata de campionatul de fotbal, 
lînt, așadar, următoarele :

Universitatea Craiova — cam
pioana României pe 1959

Publicul craiovean — eiștigitoc 
*1 cupd oferit» de ziarul „Spor
tul".

Care dintre aceste două obiec
tive este mal greu de atins î Am 
impresia că *1 doilea i

ziarului 
spor- 

? Desigur I Dv. 
cea mai tînâră 
noastră, cu cei 
aveți. (împliniți,

ANDREI PROCA, BUZĂU, îna
inte de a veni la Petrolul, Mihal 
Mocanu, actualul fundaș al echi
pei ploieștene și al reprezentati
vei de fotbal, a jucat la Chimia 
Făgăraș. Jucase acolo... aripă 
stingă și fusese golgeterul echi
pei ! La Petrolul, s-a reprofilat. 
Și nu fără succes 1

VIORICA VARASESCU, TG. 
JIU. 1) Credeți câ este .posibil ca 
redacția să trimită fotografii ale 
sportivilor noștri fruntași la zeci 
și zeci de mil de sollcltanți 7 tn 
problema aceasta, mai de grabă 
ar avea un cuvînt de spus clubu
rile și asociațiile sportive sau — 
de ce nu I — Editura C.N.E.F.S. 
2) Ne Întrebați daca puteți de
veni corespondentă a 
nostru, trimițîndu-ne știri 
tlve din Tg. Jiu ' - 
veți fi, probabil, 
corespondentă a 
17 ani pe care îi 
sau nu încă 7).

din str. Bârâfiei nr. 31 anunlâ câ în mod temporar, din cauza 
lucrărilor de amenajare, raionul de tricotaje pentru femei 
funcționează în »tr. Bârâfiei nr. 33, iar raionul de încălțăminte 

pentru femei în str. Șelari nr. 14

REȚINEȚI

la unitățile Bârâfiei nr. 33 fi Șelari ar. 14 vâ sta la dispoziție 
un bogat fi varia? sortiment de tricotaje fi încălțăminte pen* ■ 

tru femei

nesc In Turul Româulel, pe jos 1 
Am stabilit totul piuă tn cele mal 
mici amănunte. 2 400 de kilome
tri tn 115 etape. Am 
rucksacul, ghetele șl 
lucruri trebuincioase.

pregătit 
celelalte 

. ---------------- Totul e
planificat pentru 115 etape, 
vreau să-ți spun un secret s 
să parcurg drumul și mai 
pedel... lOo de etape 1

Privesc în ochii omului din_
șl citesc în el hotărîrea calmă de 
*-șl îndeplini cu exactitate pro
iectul...

Șl, fără să mal șovăi, mă decid 
Imediat «supra titlului. «Panal
tescu „Zigotto" șl a doua... tine
rețe».

George MIHALACHE

Dar 
sper 
re-

fată

curs linia de creastă sau am 
traversat 7 masive : Bucegii, 
Piatra 
Parîngul,
Godeanu și munții Cernei; 11 
zile de bivuac la cort, 17 zile 
la cabane sau la colibele în- 
tîlnit'e pe traseu ; 4 avalanșe 
(provocate de noi) din care 
una s-a soldat cu pierderea 
unei perechi de schiuri.

N-aș vrea să închei aceste 
însemnări fără a mulțumi 
îelui mai combativ om din 
echipă. Dumitru t'hivu, care 
a^iov :lit că acum este un al- 
ptnist complet, pentru dîrze- 
nia și perseverența lui de-a 
lungul acestui drum. îi mul
țumesc, pent-u că el a fost 
„deschizător de pîrtie" 
bine de 85 ia sută din 
pentru că ei a tras

Craiului, Făgărașii,
Piule-Iorgovanul,

pe mai 
traseu, 
echipa

înainte în momentele cele mai 
grele. Țin să-i mulțumesc și 
lui Schenn Matei, șeful echi
pei, pentru felul cum a con
dus și, mai ales, pentru extra
ordinarul simț de orientare de 
care a dat dovadă în zilele 
cînd busola noastră înghețată 
refuza să ne arate Nordul.

Am cuvinte de laudă și pen
tru mezinul echipei, Naghi 
Nicolae. îmi voi aduce aminte 
cu plăcere de năzdrăvăniile 
lui care au contribuit la buna 
dispoziție a echipei.

în ceea ce mă privește, mă 
bucur că am avut prilejul, ca 
invitat al acestei echipe, să 
trăiesc cele mai frumoase zile 
de alpinist din viața mea pe 
care o iarnă, atît de laborioa
să, ni le-a dăruit printr-o co
laborare foarte srînsă cu vîn- 
tui, gerul, ninsoarea și ceața.

ADINA NEGREA, DOROHOI. 1) 
Crainicul reporter Cristian Țo- 
pescu n-are 28 de arii, ci 31. 
V-am provocat o deziluzie ? 2)
lată probele pentatlonului fe
minin j 80 m garduri, greu
tate. înălțime, lungime. 200
ni. 3) Sărltoarea în lungime Alina
Popescu nu este rudă cu pen- 
tatlonista Cornelia Popescu. Sâ

spun eu cu cine e rudă —

chiar soră : cu maestra sportului 
MAiaela Popescu, soția fotbalis
tului Mircea Dridea. Mamă a doi 
copil, Mlhaela Popescu-Dridea a 
abandonat activitatea competlțlo- 
nală, după o valoroasă prezență 
tn atletism (săritura în Înălțime).

ilustrații ; N. CLAUDIU ,
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răs- 
despre

putea 
răs
tu

rnarea

de la 7 metri. Iți tn- 
s-a intimplat cu mine 

.......................după

Trofeu! Petschowski"

IRDFEUt.
PETȘCHOWSCHl

să se facă

>-‘Nai*tea nu după 1

instituirii

ZIGZAG FOTBALISTIC

Emul 
Pvtaehowschi* la

Vedetele de altădată ala 
balului nostru, care 
nostalgice 
mal vîrstnl

de 

găsesc

SPORTIVI SUB CUPOLA ACADEMIEI

pentru spectatori
Propunerea .uaținătorilor 
prea .zeloși’-’.

Participăm, c-o si , ne placi, 
La orișice
Dar vrem

trofeu sau cupă, 
punctajul 
meciului,

„Trofeului
Arad.

Ața s-a hotdrtt Aradul 
Să-și venereze corifeul i 
U.T.A. sd ia campionatul, 
Susținătorii ei — trofeul I

av. Ghiocel CON8TANTINESCU 
Ploiești

ti

Spectatorul i — Ce fac cu merele ? Zău că le mănînc .'... 
Desen de AL. CLENCIU

DIALOG CU EROII UNEI CĂRȚI
fot- 

__  ____ . generează 
nostalgice aduceri aminte printre 
mai vtrstnlcli iubitori ai acestui 
sport, descind din cărți tn Ima
ginația tinerilor purtînd aureo
la legendei. Copiii, atrași 
mirajul balonului rotund șl 
ghetelor cu crampoane, 
mal pasionante istorisirile în le
gături cu Dobay, Bindea* Cotor-

mani, cu senzaționalele și drama
ticele partide ale echipei naționale 
de acum aproape patru decenii, 
decît poveștile cu Feți-frumoși, 
se apleacă cu Bîrg și lăcomie a- 
supra cărților da literatură spor
tivă.

Paginile lucrării Iul loan Chl- 
rilă, «Finala se joacă astăzi14 l-a 
determinat pe micuțul Adrian 
Cealîcu, elev în clasa a V-a la 
Școala generală nr 1 din Craio
va să Încerce, prin intermediul 
corespondenței, o apropiere de 
vrăjitorii balonului, cărora do
rea să le cunoască mai detaliat 
activitatea; cerîndu-le In același 
timp sfaturi pe baza cărora mi
cul îndrăgostit de fotbal să des
cifreze tainele care l-ar 
face un mare jucător. Șl 
punsurile idolilor săi n-au 
tîrziat să sosească, spre 
bucurie a micului elev.

«Dragul meu Adrian, îi 
punde celebrul Dobay, < 
cel mal frumos meci al meu este 
greu să-ți scriu, deoarece în vre
mea aceea multe meciuri au fost 
frumoase. Mă voi opri, totuși, a- 
șupra unuia la cîștigarea căruia 
am contribuit direct (dar să nu 
crezi că o unicul) : România — 
Iugoslavia din preliminariile 
campionatului mondial (1934). 
Conduceam cu 1—0 Ia pauză, dar, 
Ia reluare, adversarii au egalat, 
în minutul 70, am primit o pasă 
bună do la «Soby* (Schwartz) și

am ratat 
chipul ce 
în acel moment și imediat 
aceea 7 Eram mistuit de sentimen
tul culpabilității față de colegii 
mei. De aceea, am hotărlt să-mi 
răscumpăr greșeala. în minutul 
81, Soby mi-a servit din nou o 
minge, pe care am ajuns-o în 
marginea careului, intr-un unghi 
dificil. Dar am chitit bine, am 
strîns din dinți și am șutat cu 
sete. Pe urmă nu mai îmi amin
tesc decît că publicul a invadat 
terenul și s-a năpustit spre mine 
cu urale de bucurie... Fusese gol 
și România se calificase...*.

Tn fața aceleiași întrebări difi
cile este pus Bindea, care notea
ză „îmi ceri să-ți povestesc cel 
mai frumos meci din cariera mea! 
Este foarte greu să aleg din cele 
peste 1 500 susținute în perioada 
1925—1946, cu echipe din țară și 
străinătate : jocuri amicale și de 
campionat, intercluburi sau inter- 
țări pe pămîntul patriei noastre 
sau în afară... Toate meciurile au 
fost frumoase pentru mine, deoa
rece mi-a plăcut să joc fotbal*...

Sfătosul Bindea însă, nu uită 
să-și avertizeze discipolul : «...dacă 
dorești să devii un fotbalist bun, 
prima calitate este să ai o mare 
dragoste pentru acest sport. Nu
mai iubindu-1 cu adevărat, vel 
putea munci cu pasiune și dărui
re pentru a-ți însuși celelalte cu
noștințe*...

MATEMATICIANUL OCTAV ONICESCU
FRUNZĂREȘTE FILE

DE LETOPISEȚ SPORTIV

ln imagine, ultimul, tn ordinea nașterii, dintre suporterii 
Rapidului... Ați ghicit, este vorba despre fiul fundașului giu- 
leștean Lupescu, pe nume loan Angelo. Foarte fericit de veni
rea pe lume a urmașului său, pe care — desigur — se gindește 
să-l facă tot rapidist, Lupescu i-a promis acestuia și un cadou 
fotbalistic. Amintindu-ne că la nașterea fiului său, Motroc i-a 
oferit acestuia titlul de campion (după cum promisese Intr-un 
interviu) ne gîndim la cadoul pe care-l poate face anul acesta 
Lupescu: poate Cupa, căci campionatul.-

REFL II
'• Gazonul este covorul care 

se âșterne la picioarele.. 
balului 1

lot-

« Cînd, 
terenul se 
„noroc’ 
șit concluzia că și meciul se 
poate desfășura „la noroc" 1

<B Șuturile tn bară sînt so
cotite jumătăți de gol 1 Totuși, 
Oricîte „Jumătăți* am aduna, 
nu dau un gol întregi

• Ratarea unul penaltt »-

la începerea jocului, 
trage cu banul, la 

unele echipe trag gre-

proape că nu mal miră pe ni
meni 1 înscrierea unui 11 me
tri.. surprinde I

• Echipelor studențești frun
tașe, la sfîrșitul turului, li s-a 
cîntai Gaudeamus igi-iur 1 Cu 
cînteo « însă— returul 1

• Deosebirea dintre eroarea 
de tipar și o eroare de arbitraj 
constă în aceea că prima mai 
poate fi, oarecum, îndreptată 
prin arată «t pa cînd a doua...

D. MAZILU

O PERFORMANȚA RARA
-Hat-trick"-ul (seria de trei 

goluri marcate de același ju
cător într-un singur meci) nu 
este o raritate, 
trei goluri in 
într-un singur 
tr-adevăr ceva 
totuși, intr-un meci de ligă din 
Argentina între echipele Cafu- 
ente și Perosa, fundașul primei 
formații, Ramirez, a înscris trei 
autogoluri ! Noroc că formația 
sa a cîștigat cu 4—3, pentru că 
altfel ar fi avut de furcă cu 
coechipierii și cu... suporterii 1 
După meci, antrenorul Cortez 
a declarat că, în viitor, Rami
rez va fi utilizat ca înaintaș. 
Nu atît pentru a marca goluri 
în poarta adversă, ci pentru a 
fi cit mai departe de propria-1 
poartă 1

„VOI JUCA ÎN FINALĂ"...
Celebrul Pele este foarte op

timist în privința calificării e- 
chipei Braziliei în turneul final 
al C.M. din Mexic. Ba, mai mult, 
Pele afirmă că echipa sa se va 
califica și in finala turneului. 
Deși în prezent ’selecționata 
Braziliei nu este în cea mal 
bună formă, Pele este convins 
că pînă anul viitor ea va fi la 
fel de tare ca și in 1958 și 1962,

Dar să înscrii 
proprie poartă, 
meci, este in- 
neobișnuit. Și

Citez doar pe Natal, 
și Dirceo. Dar și alții, 
și Edu, sînt fotbaliști 
Mexic vom arăta cu 
mult decît în Anglia,

cind a cucerit titlul. „Avem e- 
lemente de certă clasă — a de
clarat el.
Rivellnho 
ca Tostao 
mari. în 
mult mai
unde am fost „căleați in picioa
re de jucători și arbitri". Acum, 
ne pregătim de revanșă. Dar nu 
o revanșă de „lupte libere”, ci 
una de fotbal pur. Vreau să joc 
la adevărata mea valoare în fi
nală, să arăt că Pele știe să 
joace în fața unor adversari 
care iubesc fair play-ul. După 
un succes în Mexic mă voi pu
tea retrage fericit din fotbal”.

— Nu, «u n-am foit ceea ce 
s-ar putea numi un sportiv, Clar 
am deslușit nobilele țeluri ale 
sportului ți de aceea am parti
cipat la acțiunea care t-a hărăzit 
fundamentarea ți progresul pe 
temeiuri ftiințifice, afirmarea 
intr-o lume din cuprinsul ariei 
tnvățămtniului universitar — ne 
spune academicianul — mate
matician Octav Oniceacu, sa
vantul român cu prestigioasă 
notorietate In știința Internațio
nali. \

Peste figura de o preetență 
romanică a venerabilului profe
sor, un surle redă lumina unei 
depline liniști Interioare. Pre
lungita meditate adună gîndurl 
de demult șl Interlocutorul nos
tru pornește să frunzărească 
fila dintr-o carta parcă numai 
de dlnsul știută.

...Studiile matematiae m-au 
absorbit, fi tlnir profesor, func
tioning la liceul militar de la 
Mănăstirea Dealului —• unde 
printre elevi se afla fi academi
cianul de azi Elia Carafoli — 
am avut plăcutul prilej de a mă 
afla intre oameni valoroși, care 
au predat la catedre, educatori 
desăvirșiți : Virgil Bădulescu, £- 
mii Pălingeanu, Alecu Manolescu, 
dr. Bebe Lascăr — toți animați 
da preocupări active pentru ridi
carea sportului românesc, pentru 
încadrarea tui intr-un regim o- 
ficial de stat.

...După cel dinții război mon
dial ți de-abia atunci dnd men
talitatea oficială a evoluat pină 
la recunoașterea necesității unei 
organizări in materie, a luat fi
ință Oficiul Național de Educa
ție Fizică, ca organism central, 
Iar adiacent- — Institutul Supe
rior de Educație Fizici fi Insti
tutul Militar de Educație Fizică.

In acele timpuri eu funcțio
nam profesor la Universitatea 
din București fi am răspuns so- 
licității ce mi-a fost adresată, ac- 
ceptind să conduc catedra de 
mecanici fi apoi rectoratul in
stitutului, care a devenit mai tir- 
ziu Academia Naționali de Edu
cație Fizici, una dintre primele 
din lume.

— Păstrați, desigur, amintiri 
prețioase din acea perioadă da 
mare însemnătate pentru educa
ția fizică de la noi...

— Firește, după cum aii sesi
zat, md gindesc cu plăcere la 
oamenU cu oare am conlucrat fi

cu satisfacție la ceea ce s-a rea
lizat atrunci pentru așezămtntul 
universitar, pentru sistemul edu
cativ de la noi, atunci tn for
mare — nu oricum ți cu oricine! 
— pentru pregătirea generațiilor 
de profesori de educație fizici, 
adevirați făclieri trimiși tn mij
locul tineretului si sădească In
teresul pentru exercițiul fizic, să 
ridice noțiunea educativi tn fo
losul sportului.

Ne-am străduit atunci să îm
plinim acel vis țesut in anii Mă
năstirii Dealului, preocupați sd-i 
convingem pe cei In drept cd 
trei erau capitolele fundamen
tale, de care depindea reușita s 
știința, condițiile materiale ți în
crederea maselor. Au fost orga
nizate catedre noi, laboratoare da 
cercetare ți experiență, pentru 
ca așezămlntul din Dealul Epir 
rii si devină cu adevărat e școa
lă superioară a igienei omului 
sănătos, prin studiul mișcării fi
zice, prin acel complex caro de
termini transpunerea studiului 
teoretla tn experiment practic. 
Profesori ca inginerul Cyril Pa- 
ttsscu, la tehnica materialelor, 
ductplind pendinte da catedra de 
mecanice, profesorul Gheorghe 
Zapan, poetul ji elenistul Theo
dor Naum, transferai ulterior la 
Universitatea din eiuj, o seamă 
de medici — anatomifti, biologi 
ți fizlolcgi — cu laboratoare In 
spccMlltale, au ridicat cursurile 
lor la nivel superior, deissoit. 
Era o mare satisfacție sd știi ci 
de acolo pornesc profesorii ăe 
educație fizică la liceele din țari 
fi tot de acolo, din Dealul Spirii, 
ajung la regimente, la liceele mi
litare, fi la școlile de ofițeri, in
structori militari de educație fi
zici.

Cndițiila de viață socială pen
tru studenții in educație fizică, 
regimul de tabere — iarna 
la Predeal ți vira la Efnrie — 
pentru aplicațiile practice la 
sporturile de zdpvdd ți mot tane, 
ca și pentru cele nautice, au con
stituit atunci „acte revoluționare" 
ți tini bucuros cd ca t-a făcut 
atunci nu numai ci nu s-a iro
sit, ci cd in condițiile de azi, sta
tul nostru asiguri un regim de 
adevărata îndestulare tnvățămtn- 
tului de educație fizici, ca se 
dezvolți intr-o ambianță de pro
gres tehnic ți da afirmare ști
ințifica.

I da Oortt — continuă lnterlo- 
- cutorui

altă disciplină, ea viitorul pro

fesor să fie astfel format Incit 
el să n<u devină numai un peda
gog la catedra către care se In- 
dreaptă, ci, tn primul rtnd, un 
cercetător științific preocupat de 
om ți de mișcările lui, apoi un 
animator, un colaborator activ ți 
competent al organizației spor
tive locale, un autentic făclier — 
— cu adevărat purtător de lumi
nă tn lumea tineretului — In 
masa poporului. Educația fizică 
e o știință complexă ți ca ți ma

tematica — știință concretă — ea 
trebuie să obțină rezultatul fi
nal absolut, fără interpretări, fă
ră dibuiri, căci materia e tnsăși 
omul, cu toate aspirațiile și drep
turile lui.

Stnt bucuros că trăiesc satis
facția roadelor de azi, dezvolta
te tn statul nostru șl tn acest do
meniu. Ca unul ce revede dru
mul parcurs de educația fizică și 
de sportul românesc, trăiesc a- 
evea visul nostru de aur, de a- 
cum mai bine de o jumătate de 
veac, bătut azi cu nestematele 
realității ce încununează viața 
tineretului sportiv român — e În
cheiat academicianul Octav Onl- 
cescu, care aduce sub cupola A 
cademlel Române nu numai va
lorosul aport' al matematicianu
lui erudit, ci șl recunoscuta con
tribuție in folosul educației fi
zice din patria noastră, apreciată 
azi In lume.
\ V. FIROIU

T u-ml venea să cred că pu- 
|VI tea fi el. Și totuși... Dar 

JL N ce căuta pe Regent Street, 
tocmai 

sem șt eu în
In timp ce 

de altul, am 
mă ti înșelat,

NOVACdesene

Ești formidabil! Nici nu te-ai tras bine 
din maimuță și gata, la metilii

Nu fii mizericordioasO, Zoițtco, șt dă-mt 
pantalonii. Cd tu știi cum stnt i am, n-am 
treabă, la două jumate, 
să fiu la stadion l

trecute, fix, trebuie

în ziua cînd veni- 
Capitală t
ne apropiam unul 
sperat ’ din nou sâ 
Iar cind eram atît 

de aproape incit Identitatea Iul 
era acum neîndoielnică, am nă
dăjduit că nu mă va zări. Dar el 
m-a recunoscut și, exclamînd, cu 
voce tare —
de braț ca și cum am îi 
prieteni de cînd lumea.

— Bună ziua Bob, ce mal 
Mi se adresă cu o voce 
tremurată, 
ture mina

Era tras 
Cearcănele 
lor trădau _ _______ _ .. .
mă Izbi în primul rind era în
fățișarea sa. Toată mîndrla și 
aerul acela bărbătesc dispăruseră. 
Acum semăna cu un cline hăi
tuit care așteaptă o vorbă bună.

Cu un ton amical, aproape pa
tetic, m-a întrebat : „Ce treabă 
te-a adus la Londra 7“

— Am venit la o reuniune a 
comitetului ligii profesioniste de 
fotbal. Dar dumneata 7

Pe neașteptate, a devenit pru
dent; lucru neobișnuit la el, șl 
privind în jur cu aer bănuitor 
zise i „Avocațll mei. Nu cumva 
crezi că aș putea lăsa lucrurile 
la voia Intlmplăril 7”

Nu știam ce să răspund, 
tot ei mă scoase din î-------
„Nu vrei să bem o i 
ceai t"

Și, vorbind, mă luă 
mă trase spre o : 
Toată întimplarea îmi 
și aș II fost fericit să pot pleca. 
Nu știu din ce motiv am acaeptat. 
Ne-am așezat și am comandat 
chelnerului două ceaiuri cu rom. 
Localul era unul din numeroasele 
baruri-restaurant din această 
parte a Capitalei, cu mese vechi, 
lipite una de alta, lingă ferestre 
înalte cu perdele afumate. Scoase 
din buzunar un pachet de țiga
rete șl-ml oferi una, pocnind pa
chetul cu degetul mare, ca fu
mătorii. Surprins, nu m-am putut 
reține să exclam : „Pe dracu 1 
Tu fumezi, Jack Mi se părea 
ceva straniu. Să nu fumezi, să 
nu bei; erau principiile de bază 
ale decalogului său sportiv. 
Exemplul său, în cele mai recal
citrante cazuri, avea efecte mi
raculoase. Privlndu-1 degetele, 
am văzut că erau Impregnate de 
culoarea gălbuie a nicotinel.

— Nu fumam, doar știi, dnd 
•rai șl tu la noi, la United.

Replica sa a fost spusă șoptit, 
ca șl cum s-ar fi rușinat. Și ca 
să schimbe vorba mă întrebă :

pregă-

„hello Bob", m-a luat
fost

faci 7 
puțin 

Șl Începu să-ml scu- 
puternic.
la față. Slăbise mult, 
groase din jurul ochl- 
lnsomnll. Dar ceea ce

; Dar 
încurcătură, 
ceașcă de

de braț și 
prăvălioară, 

displăcea

Spusei un „da", se vede necon
vingător căci el a ridicat privi
rea uluit și m-a privit direct în 
ochi. Eu eram însă liniștit ca mal 
înainte, astfel e* dup* • ecurt* 
pauză continuă.

— M-a durut mult felul in car» 
am aflat. Știi cum 7 Din zlara.
- Șl eu tot acolo am văzut.
— M-au rănit pentru toat* 

viata.
Cind a spus aceste cuvinte, 

ochii 1 s-au umezit. Se părea că 
retrăiește totul de la început.

— Imaginează-țl : să cumperi 
ziarul și sâ citești pe prima pa
gină : „Echipa a lichidat contrac- 
lul cu antrenorul Jack Bradlaw". 
Credeam că visez urît. Literele 
dansau nebunește In fața ochilor.

Nld n-au avut măcar furajul să 
a»l-o spună in față I

— Intr-adevăr; nu au procedat 
prea cinstit.

Răspunsul meu părea că-1 încu
rajează.

— Țl-amlntești e» mal echipă 
aveam 7 Cînd erai șl tu la noi, 
Bob 1 Ca mai tripletă aveam. 
Erai tu, Joe Winter șl Ronnle 
Morse. Ce med am jucat În cupă 
cu Huddersfield In sferturile de 
finală. Era formidabil. Tu; Bob, 
ai marcat două goluri I Joa a în
scris încă unul.

— Da, îmi amintesc. Dar era în 
semifinale nu In sferturi — spu
sei Pe un ton rece.

— In semifinale, da, da — recu
noscu el, șl tăcu.

Întîlnire pe Regent Street
de Brian GLANVILLE

Comentator sportiv al gazetei londoneze „Sunday Times", 
cu ani în urmă corespondent în Italia, Brian Glanville este unul 
dintre cei mai vestiți cronicari englezi de fotbal și, in orice 
caz, primul dintre ei care a reușit și in cariera literară. Autor 
al unei suite de schițe și nuvele din lumea fotbalului. Glanville 

și-a cucerit notorietatea cu romanul „The Rise of Gerry Logan" 
(„Ascensiunea lui Gerry Logan"), a cărui versiune românească 
va apare zilele acestea în Editura 3.N.E.F.S.

Calitatea indubitabilă de cunoscător ii conferă ușurința 
de a se mișca in lumea fotbalului fără grija de a călca strîmb, 
după cum veți putea constata citind schița alăturată. Se vede 
clar că Brian Glanville iubește fotbalul, deși îi privește pe eroii 
săi cu oarecare milă, așa cum făcea Jack London cu boxerii săi...

Main* l

I Da. 
Pentru

— De-mi dai voie la meci, pe cuvîntul 
tatu de cavaler că-țt las cheia acasă 11 i

— T. ocupi șl acum cu 
tirsa fizică la Newcastle ?

— De educație fizică 
Ml-arn luat șl diploma, 
asta dnt aid.

— O, desigur; foarte bine.
Dar Be vede că nu-1 Interesează 

problemele mele. Și cu înfrigu
rare adaugă : „El bine, ce crezi 
despre tot ce mi s-a întîmplat 7“ 
Aștepta probabil să-1 compăti
mesc. Aș fi putut să-l răspund 
cu una din frazele acelea obiș
nuite t „Teribil, Jack I Nu meri
tai o astfel de nenorocire “ —
dar nu puteam să fiu 
Ipocrit.

— După tot ceea ce 
pentru ei, după atîția 
muncă. Am trăit numai 
echipa asta< Bob. Acum, 
răsplata.

— Știu, Jack, știu.
— Două campionate, de trd ori 

Cupa Angliei. Șl-apoi; toți jucă
torii pe care l-am descoperit șl 
l-am format numai eu. Ce s-ar 
fl făcut fără mine î Gîndește-te 
ce afaceri bune au făcut. Cîțl 
jucători au vîndut. Numai pentru 
Billy James, care nu l-a costat 
nld un țllllng, au încasat 50 000 
de lire sterline. Șl tu, Bob, ai 
toa* uaul dlu Uu* vUulup.

atît de

făcut 
de

am 
ani

pentru 
lată

Am crezut că val Înnebuni pe 
loc.

— Da, nu a fost de loc ceva 
plăcut — Zisei liră convingere.

— L-am sunat la telefon pe 
președintele clubului. Voiam să 
știu dacă e adevărat sau e vorba 
doar de o farsă gazetărească. In 
aceeași săptămînă se ținuse șe
dința Consiliului de direcție, ia 
care participasem și eu. Despre 
eventuala mea schimbare nu se 
vorbise absolut nimic.

Antrenorul mă privea rugător. 
Voia probabil o reacție mal vie 
din partea mea. Dar nu eram în 
stare să mă prefac. Totul părea 
arit de absurd, stupid, o Ironie a 
soartel. Șl 1 se întîmpla una ca 
asta tocmai celui care ținuse tot
deauna spada în mînă. îmi ve
niră în minte primele mele jocuri 
la clubul United, In timp ce el 
continua, vorbind agitat :

— Mi-a răspuns soția președin
telui, anunțîndu-mă că soțul ei 
este ocupat șl că nu poate veni 
la telefon. I-am spus că-1 voi 
aștepta la biroul fabricii, pînă 
va putea veni. L-am așteptat o 
zi întreagă, dar nu șl-a arătat 
mutra. Spre seară, m-am dus la 
sediul clubului. Acolo erau adu
nați ziariștii. Atunci am înțeles 
că am fost conaedlat.

Nervos, a aprins o altă țiga
retă. Degetele îl tremurau. Șl, 
pe «celași ton, a continuat:

— John Williams, secretarul clu
bului, s-a apropiat de mine în 
timp ce vorbeam cu reporterii șl 
ml-a spus : „Jack, am o scrisoare 
pentru tine", știi ce scria în acea 
scrisoare ? „D-le Bradlaw, vă 
Informăm prin prezenta că s-a 
hotărit lichidarea contractului 
dv. de antrenor al clubului de 
fotbal United^, c« ti® d« utai

Simțeam că așteaptă să vorbesc 
eu, sâ răscolesc amintirile, să-1 
ușurez. Dar nu puteam. îmi veni 
Ln minte ziua aceea cînd în bi
roul său ml-a spus : „Bob, vei fi 
transferat la Leeds". Eu, uluit, 
i-am răspuns că nu voiam în 
ruptul capului să plec de la 
United. Șl el, pe un ton aspru, 
definitiv : „Ne-am Înțeles cu 
Leeds. Peste două săptămîni joci 
la el”. Eu, disperat : „Dar nu 
vreau să plec I". La care el, dînd 
cu pumnul în masă, ml-a stri
gat : „Am spus că vei pleca și 
vel pleca I United nu este o 
echipă pentru un nepriceput ca 
tine 1“

N-am plecat la Leeds. Dar zece 
săptămînl n-am jucat în nici o 
formație. Cercetam listele celor 
convocațl pentru meciuri, numele 
meu nu apărea. In fiecare vineri 
priveam listele, eu nu figuram 
nici măcar la echipa de rezerve. 
Începusem chiar să cred că am 
greșit refuzînd transferul. Să nu 
poți juca, să stal pe tușă la Infi
nit... Eram disperat. Aveam 
atunci 19 ani. La virata asta ai 
nevoie mai mult ca orietnd de 
încredere în tine însuți.

Apoi cîțiva jucători s-au acci
dentat și prin forța împrejurări
lor am fost chemat să joc în 
echipa rezervelor. La sfîrșitul se
zonului ml-am reluat locul în 
echipă. Dar nu puteam să uit. 
Șl; cînd Newcastle s-a Interesat 
d9 un inter dreapta, am accep
tat. Cred că s-a bucurat cînd am 
plecat de la United. Nu avea 
nevoie de jucători care să gin- 
dească; ci de roboți; de neajuto
rat!.

O tăoere grea se așternuse între 
noi. Cred că-mi Intuia gîndurlle.

— Nu; nu m-am purtat rău cu 
nimeni, spuse el, ca și cum ar 
fi vrut sâ se dezvinovățească.

— Nu< Jack — rs«punsat »u

— Poate că uneori am fost cam 
aspru, sau chiar grosolan. Dar 
asta e firea mea. Cu jucătorii 
m-am purtat însă ca un tală. 
Totdeauna.

Atunci se aplecă înainte. M-a 
privit drept în ochi, ca șl cum ar 
fi vrut să mă hipnotizeze. Era un 
gest de care uza totdeauna cînd 
un jucător nu era de tacord cu 
el. Cred că nu suporta ldeea că 
l-ar putea uri foștii lui jucători. 
Avea mal ales nevoie de compă
timire.

— Pe vremea mea, înainte de 
război, vorba antrenorului era 
sfintă. Nu se putea sta la discu
ție cu Herbert Chapman sau 
Jack Tinn.

— Vremurile s-au schimbat — 
l-am răspuns, parcă fără să 
vreau.

— Da. s-au schimbat. Dar ju
cătorii puteau să facă ceva pen
tru mine. Măcar o petiție. Am 
primit doar o scrisoare, de la 
Johnny Pears.

— Exact, Johnny, băiatul cu 
ochi albaștri. „Da, domnule, nu 
domnule" — atita știa. Era zgîr- 
cit la vorbă întotdeauna — răs
punsei eu.

Jack continua să aștepte un 
cuvtnt bun de la mine, o dovadă 
a faptului că regret cele întîm- 
plate, că am uitat răul ce mi-1 
făcuse el mie. Uitasem de 
mult întimplarea aceea, rana se 
vindecase, eram șl eu antrenor 
acum șl într-un fel îl compăti
meam. Atitudinea iui, lipsită de 
demnitate, mă făcea să tiu rece. 
M-am gîndit să-1 spun : „Vezi, 
Jack, acuma vei înțelege ce în
seamnă să Ci tratat cum făceai 
tu cu noi jucătorii”. Dar nici 
asta n-am putut să l-o spun. Nu 
eram în stare nici să-1 ajut, nici 
să fiu crud, să-1 rănesa.

Ceaiurile rămăseseră neatinse. 
Doar scrumLera se umpluse cu 
mucurile de țigară. Parcă ne aco
perea o ceață deasă cu irizări 
violete.

— Aș vrea să plec — Bpusei, 
rldiclndu-tnă de pe scaun.

■lack se aplecă peste masă șl, 
prinzîndu-mă de mîini, se rugă :

— Nu pleca acum, te rog.
— Trebuie să mă grăbesc, nu 

mai Prind trenul,
— Scrie-ml Bob, îți voi trimite 

adresa mea.
— Bine, Jack, voi încerca, dar 

să știi că nu prea am talent la 
genul epistolar.

— Trebuie să menținem legă
tura.

Vocea Iul căpătase accente dis
perate. In acel moment, de la o 
masă din fundul sălii, se ridică 
un om. Ne privise tot timpul. 
Traversă localul, se apropie de 
noi și zise : „Mister Bradlaw, 
dacă nu mă-nșel l Im! amintesc 
de dumneavoastră de pe vremea 
cind ați jucat ln națională. Dom
nule, îmi pare rău de cele întim- 
plate. Cel de la United s-au pur
tat mișelește”.

Ișl s.trlnseră miinlle. In ochii 
lui am văzut o sclipire de satis
facție. In același timp, voia să 
mă rețină. Dar eu am profitat 
de ocazie și, strlngîndu-l mîna, 
U spusei ;

— La revedere, Jack.
Atunci el se adresă necunoscu

tului, arătîndu-mă : „Unul din 
cel mal buni jucători al mei". 
Cînd am ajuns la ușă, mă strigă 
din nou: „Bob”. Am întors 
capul. El continua să mă pri
vească, ca pentru un adio. II 
priveam mut, fără nld o expre
sie. Așteptam.

— Iml vn eerie; Bob I '
— Voi încerca; Jack.
Șl em Ieșit. Trecînd am privit 

prin vitrină în sală : omul străin 
continua să-1 vorbească, dar an
trenorul; absent; nu-1 mal as
culta. In românește de

Uie GOGA



DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
JOCURILE EUROPENE DE ATLETISM IN SALĂ

DE VALOARE ÎN PRIMA ZIREZULTATE
BELGRAD, 8 (prin telefon). 

Cea de-a IV-a ediție a Jocu
rilor europene de atletism pe 
teren acoperit a fost inaugurată 
sîmbătă. Acest start „oficial" a 
fost însă precedat de desfășu
rarea a trei probe, dintre care 
o finală î săritura în lungime 
femei. Se pare că, neacomodate 
cu pista, săritoarele aii înregis
trat rezultate cu mult departe 
de posibilitățile obișnuite. Doar 
așa se explică marele număr al 
încercărilor nereușite, ca Și 
performanțele cu mult sub ni
velul precedentelor Jocuri. Cla
sament : Irena Kirszenstein- 
Szewinska (Polonia) 6,38, Susan 
Scott (Anglia) 6,18, Meta Ante- 
nen (Elveția) 6,15, Heide Ro- 
sendahl (R.F.G.) 6,10, 
Ducas ~ 
Sama 
pescu, 
șite, a

La 400 m fete, Colette Bes
son (Franța) și-a onorat titlul 
olimpic, cîștigînd detașat cursa, 
după ce a egalat în serii recor
dul Europei (54,2 s) și în finală 
pe cel mondial. Rezultate: Bes
son 54,0, Christel Fresse 
(R.F.G.) 64,8, Rosemarie Stir-

Odette 
(Franța) 6,07, Miroslava 

(Polonia) 6,02. Alina Po- 
cu două încercări depă- 
ocupat locul 10 (5,74 m).

MONDIALE DE LUPTE LIBERE
La Mar del Plata s-au re

luat, sîmbătă la ora 18 (23 — 
ora României), întrecerile pen
tru desemnarea campionilor 
lumii la lupte. Au intrat în 
concurs specialiștii de la li
bere, sportivi de valoare recu
noscută din 16 țări. Am luat 
loc din nou în tribunele sălii 
de la Casino, alături de nume
roși spectatori, dar la ora la 
care telefonez (este aproape de 
miezul nopții) nu vă pot oferi 
amănunte despre întreceri de
oarece, doar cu cîteva minute 
în urmă a răsunat primul 
gong, cel care a declanșat 
startul. Mă voi rezuma la cî
teva aprecieri asupra valorii 
participanților.

Rețin atenția, în mod deo
sebit, luptătorii japonezi, 
vietici, bulgari și iranieni 
rora li se conferă cele 
mari șanse în cucerirea 
daliilor. De altfel, lotul Japo
niei are în componență 5 me- 
daliați la C.M. și J.O., iar în 
echipa Uniunii Sovietice (cu 
reprezentanți la toate catego
riile) sînt, printre alții, Ale- 
xandr Medved, campion olim
pic la Tokio și la Ciudad de 
Mexico, și totodată, triplu 
campion al lumii, Boris Gu- 
revici, campion olimpic și 
mondial, Șota Lomidze și Zar- 
beg Bereașvili, campioni con- 
diale“. Din garnitura Bulga
riei se detașează Osman Du- 
raliev, care l-a secondat în 
clasamentele finale la toate 
marile competiții pe Al. Med
ved, Enio Vîlcev, cîștigătorul 
medaliei de aur la Tokio și la 
ultimele ediții ale „mondiale
lor”, St Bimbalov, R. Petrov 
și V. Todorov, protagoniști în

so-
că- 

mai 
me-

0 PRIMA VICTCRIE, DUPĂ MULTE EMOJII
ROMÂNIA - ITALIA 5-2 (0-1,0-0,5-1)

meciul decisiv0 Astăzi

0 în derbiul grupei: R. D.
Bolnavii de inimă să nu se 

ducă la jocurile de hochei, 
pentru că ar putea face un 
infarct, iar cei sănătoși tun 
nu este rău, de asemenea, să 
le ocolească pentru a trăi în 
liniște și pace. Fac aceste „re
comandări" în urma partidei 
de sîmbătă dimineață, din ca
drul C.M., dintre echipele 
României și Italiei, care ne-a 
pus într-atîta la încercare 
nervii, încît la terminarea ei 
ne-am simțit vlăguiți ca după 
o muncă grea.

După cum era de așteptat, 
jocul a început sub semnul 
mizei și al tensiunii. Motiv 
pentru care acțiunile s-au 
desfășurat nesigur, deseori la 
întîmplare, hocheiștii erau 
preocupați mai degrabă să 
scape de puc, pasele nu se 
legau. S-au purtat, totuși, cî- 
teva contraatacuri repezi la 
ambele porți. în min. 2, Moiș 
(foarte slab în acest joc) ra
tează o mare ocazie. Se pare 
că italienii au reușit să se 
reculeagă mai repede și, ast
fel, în min. 5 Benedetti îl 
deschide admirabil pe Gallo, 
care introduce pucul în plasă. 
Echipa României este condusă 
cu 1—0. Spre deosebire de 
alte jocuri, golul primit nu a 
avut darul să mobilizeze pe 
sportivii noștri, care practică 
în continuare un hochei încîl- 
cit, dau pase la adversar, în- 
tîrzie în acțiunii.

în aceste condițiuni, scorul 
se menține pînă cînd, în cea 
de-a treia repriză, formațiile 
schimbă porțile. Atunci, din- 
tr-o dată, miraculos, pe ghea
ță a apărut parcă o altă echi
pă a României. Nu-i vorbă că 
și italienii acuzau oboseala, 
unii chiar extenuarea. în min. 
52 se părea că totul va fi în 
regulă. G. Szabo îl deschide 
splendid pe Biro (care l-a în
locuit pe Calamar) și docto
rul reușește să egaleze : 1—1. 
Bucuria noastră este de scurtă 
durată, pentru că în același 
minut, la un contraatac, Sa- 
varis readuce în avantaj e- 
chipa italiană. Deci : 1—2. Și 
acum, urmează cele 7 minute 
infernale ale jucătorilor ro
mâni. Geza Szabo este servit 
„pe tavă" de fratele său Iuliu 
și restabilește egalitatea pe 
tabela de marcaj : 2—2. Un 
minut mai tîrziu f ăgăraș șu- 
tează formidabil, portarul ita
lian respinge, și Bașa — care 
urmărise faza — înscrie : 3—2.

ling (Anglia) 54,8. Sovietica Ni- 
kanorova, una dintre favorite, 
a abandonat la 5 m după start.’

Vechiul record de 1:46,6 al lui 
Rudolf Harbig, cel care a înflă
cărat aspirațiile atîtor alergă
tori pe 800 m, din 1939 și pînă 
în 1955, a fost egalat în sală, 
ceea ce în condițiile unei curse . 
cu 8 turnante reprezintă un re
marcabil rezultat — nou record 
mondial „indoor". Ordinea; 
Dieter Fromm (R.D.G.) 1:46,6, 

(Polonia) 
(.Irlanda)

H. Szordykowski 
1:47,1, N. Carrol 
1:47.6, R. Adams (Anglia) 1:49,2.

Vasile Sărucan ne-a făcut să 
stăm ca pe jar. A sărit 7.61 m 
la prima încercare, cu care s-a 
menținut pe locul secund ' pînă 
aproape de încheierea întrecerii. 
Dar, în afară de încă un 7,45 m 
în a doua încercare, n-a mai 
avut alte sărituri valabile, î|n 
timp ce medaliatul olimpic cu 
argint Klaus Beer și spaniolul 
Rafael Blanquer l-au depășit 
din a 5-a și respectiv ultima 
încercare. K. Beer (R.D.G.) 7,77, 
L. Davies (Anglia) 7,76, R. Blan
quer (Spania) 7,63, V. Sărucan 
7,61, Rak (Iugoslavia) 7,53, 
Myllymăki (Finlanda) 7,42. Ori
cum, locul 4 ocupat de Sărucan 

medaliat la mai multe 
ale C.M. și C.E.

mai mulți concurenți 
prfezentat la categoriile 
și 90 kg. Deci, o dificul-

României, care concu- 
tocmai la două dintre a- 
categorii : PETRE CO- 
(cat. 62 kg) și FRAN- 
BOLLA (cat. 90 kg), 

părerea unor specialiști, 
Bolla ar fi îndrep; 

intre în posesia unei 
Consultînd foaia de 

a celor care participă

categoriile lor la marile con
fruntări internaționale. Lotul 
iranian are „cap de afiș" pe 
triplul campion al lumii Ab- 
dulah Monahed, iar cel al R.F. 
a Germaniei pe Wilfred Die
trich, 
ediții

Cei 
s-au 
62, 68 
tate în plus pentru reprezen
tanții 
rează 
ceste 
MAN 
CISC 
După 
Francisc 
tățit să 
medalii.
concurs
la „90 kg“ am putut remarca 
că luptătorul român nu a fost 
Învins în întrecerile oficiale an
terioare de nici unul dintre 
partenerii de la Mar del Plata.

O misiune mult mai grea 
are Petre Coman. Este sufici
ent să menționez că printre 
luptătorii de la categoria sa se 
află nu mai puțin de 5 medali- 
ați la olimpiade și mondiale. 
Coman deține însă o formă 
foarte bună și poate aspira la 
un loc fruntaș.

Iată o scurtă prezentare a 
sportivilor noștri.
are 25 
clubul 
toarele 

.1968 a 
nai de 
de la Ljubljana (1966) a cuce
rit medalia 
ropene” a 
(Karlsruhe 
da bronz

—4- ca
de ani, face parte din 

Steaua și deține urmă- 
performanțe : în anul 

devenit campion națio- 
seniori ; la Balcaniada

de argint ; la „eu- 
ocupat locul V 

— 1966), medalie
(Istanbul — 1967),

cu Austria
Germană a învins Polonia
Răsuflăm ușurați 1 Dar, peri
pețiile acestui meci nu se în
cheie aici. în min. 57, Varga 
trage la poartă — portarul 
italian respinge — și Biro, 
aflat în apropiere, marchează 
imparabil: 4—2. Doar peste 
30 de secunde, faza se repetă 
aproape identic. Singura dife
rență : de data aceasta a șu
tat Pană și a preluat Huțanu :
5—2.

Se spune că pe învingători 
nu trebuie să-i judeci. Echipa 
noastră însă, în ciuda victo
riei, a prestat — aproximativ 
50 de minute — un joc cu 
mult sub posibilitățile ei...

Valeriu CHIOSE
Programul de azi, ultima zi 

a C.M. (grupa B): ora 9 : 
lia — Norvegia ; ora 12 : 
lonia — R.F.G.; ora 15 : 
MÂNIA — Austria ; ora 
R.D.G. — Iugoslavia.

Rezultate din penultima 
R.F.G. — Austria 8—0 (
2—0, 4—0) ; Norvegia — I 
slavia 3—3 (2—0, 0—2, 1
R.D.G. — Polonia 4—1 i 
1-1, 1-0).

Ita- 
Po- 

RO-
18 :

D. Petre și V. Papuc învingători în probele de fond
(Urmare din pag. 1) 

elemente care caracterizează, 
de altfel, și pe ceilalți repre
zentanți ai Iugoslaviei, așa cum 
tehnicitatea s-a dovedit atuul 
sportivilor noștri, clasați grupat 
pe celelalte locuri de frunte, 
în general, se poate afirma 
despre clasamentul cursei că 
ilustrează fidel valoarea concu- 
renților, întîmplarea fiind ab
sentă în această ierarhie. La 
juniori, tot o victorie iugoslavă 
prin talentatul D. Jaunk.

Clasamente : slalom uriaș se
niori : 1. B. JAKOPICI (Iugo
slavia) 2:07,82; 2. Dan Cristea 
(România) 2:10,21 ; 3. V. Brenci 
(România) 2:12,12 ; 4. C. Tăbă
raș (România) 2:12,18 ; 5. A. 
Klimar (Iugoslavia) 2:13,18 ; 6. 
D. Munteanu (România) 2:13,42;
7. M. Zidan (Iugoslavia) 2:15,41;
8. R. Resmiev (Bulgaria) 
2:16,26; 9. P. Anghelov (Bulga
ria) 2:18,61 ; 10. P. Salamanov 
(Bulgaria) 2:20,49 ; juniori : 1. 
D. JAUNK (Iugoslavia) 1:15,86;
2. I. Penev (Bulgaria) 1:17,37 ;
3. S. Cojocaru (România)
1:18,30; 4. Al. Bogdan (Româ- 

------------------ /-----------------------  

trebuie să ne satisfacă, măcar 
și pentru faptul să a fost sin
gurul dintre ai noștri care s-a 
„văzut" în întrecerile da pînă 
acum.

Alte rezultate : 50 m garduri 
fete — Karin Balzer (R.D.G.) 

7,2, Meta Antenen 7,3, Christine 
Perera (Anglia) ■ 7,4. Galina Kuz- 
nețova (U.R.S.S.). 7,4, Christine 
Martlnetto (Franța) 7,5, Marjana 
Lubej (Iugoslavia) 7,8. Elena 
Mirza (7,8 s) a fost a 4-a în se
ria cîștigată de Heide Rosendahl 
cu 7,6 s; 50 m băieți — Z. No- 
wosz (Polonia) 5.8, V. Borzov 
(U.R.S.S.) 5.8; R. Frith (Anglia)
5,8, G. Gollos (R.D.G.) 5,9, I. Ka- 
rasi (Iugoslavia) 5,9, E. Siniaev 
(U.R.S.S.) 5,9, Utekal (Cehoslo
vacia) 5,9. Tamas Szabo, cu 6,0 
s s-a clasat al șaselea în seria 
a 3-a ; ................
lenbach (R.F.G.) 19,51,
senlck (R.D.G.) 19,19, 
burg • (R.D.G.) 18,69, -
(R.F.G.) 18,20, A. :
18,18, S. 1___ ... . .
înălțime fete — Rita Schmidt
(R.D.G.) 1,82, lordanka Bțagoeva
(Bulgaria) 1,82, Antonina Oko-
rokova-Lazareva (U.R.S.S.) 
Valentina Kozîr 
Ghislaine Barnay 
Maria Faithova
1,76; ștafeta 4x2 ture bărbați — 
Polonia 3:01,9. U.R.S.S. 3:01,9, 
R.F.G. 3:04,5; ștafeta 1 + 2+84-4 
ture femei — U.R.S.S. 4:52,4, Po
lonia 4:53,2, Iugoslavia 5:05,9.

Romeo Vi LARA

greutate bărbați — H. Bir- 
........... ....................... Brie-

Rothen- 
Glockler 

ia,«O,. A. Beer (Franța) 
Holub (Ungaria) 17,73 :

J. 
T.

H.

1.79. 
(U.R.S.S.) și 

(Franța) 1,79, 
(Cehoslovacia)

din In- 
1968) s-a 

iar la 
Mexico

medalie de argint (Skoplje 
1968) ; la „mondialele' 
dia (New Delhi — 
clasat pe locul VII, 
Jocurile Olimpice din
— locul V.

FRANCISC BOLLA :
kg., 36 ani, face parte din clu
bul Mureșul Tg. Mureș și de
ține în palmares următoarele 
performanțe : a cucerit de 13 
ori titlul de campion național ; 
în întîlnirile internaționale — 
campionate europene : medalie 
de aur (Manchester — 1965) și 
medalie de argint (Istanbul — 
1967) ; Jocuri Balcanice : me
dalie de aur (Istanbul — 1963 
și Sofia - 1965) ; „mondiale" : 
medalie de argint (Manchester
— 1965 și New Delhi — 1967); .

Don GÂRLEȘTEANU

Și, în fiecare zi, înota 
Piciorul drept era, în- 
chemat

(Urmare din pag. I)
rate speciale de gimnastică, cu 
halterele, 
în bazin.
cet-încet, 
tivitate.

Acum, 
de șase 
exercițiile sale pot fi 
cute multe elemente 
pregătirii săritorului !

din nou la ac-

se antrenează 
săptămînă. In 

recunos- 
specifice 

în înălți-

Brumel 
ori pe

Sub privirile noului său antrenor, „săritorul cosmic'1 exersează 
cu sîrguință Foto : A.P.N.

me, în perioada de iarnă. E 
drept, pînă acum lipsește con
trolul cronometrului. Atletul 
parcurge zilnic cîte doi kilometri 
și jumătate, dar în tempo mij
lociu, eu pauze. Mai mult o aler
gare ușoară, de cros. S-a mă
rit, în schimb, greutatea halte
rei. Un total de 130 kg a de
venit acum un lucru simplu pen
tru Brumei. Au început și sări
turile peste ștachetă, după ce, 
timp de săptămîni, au fost efec
tuate exerciții imitative, la sol.

nia) 1:20,25; 5. Al. Dikov (Bul
garia) 1:21,46; 6. N. ' ' '
(Bulgaria) 1:21,59; 7.
(Turcia) 1:21,87; 8. J.
cev (Bulgaria) 1:22,25;

Jabrakov 
A. Kibil 
Karamit- 
9. D. Ce-

CONSFĂTUIREA ANUALĂ A SECRETARIATULUI
CAMPIONATULUI BALCANIC DE SCHI

POIANA BRAȘOV, 8 (prin tele
fon). In stațiune, cu prilejul ce
lei de a doua ediții a Campiona
tului balcanic de schi, a avut loc 
Consfătuirea anuală a Secreta
riatului competiției, la care au 
participat șefii delegațiilor țări
lor participante șl secretarii ge
nerali ai federațiilor naționale 
de specialitate. Consfătuirea a 
fost prezidată de tov. Constantin 
Ionescu, președintele F.R.S.B.

La primul punct al ordinel de 
zi, a figurat informarea delega
ției Bulgariei cu privire la des
fășurarea primei ediții a Cam
pionatului balcanic (Vltoșa — 
1968). La al doilea punct, s-au 
făcut precizări privind regula
mentul de desfășurare a compe
tiției, pe baza studierii propu
nerilor predate la consfătuirea 
anterioară. La punctul al trei
lea, a fost prezentat, de către 
delegația turcă, un raport asupra 
organizării celei de a treia ediții

prezență previzibila in se
mifinalele „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal — Man
chester United. Deținătorilor 
trofeului le-a fost suficient un 
0—G la Viena, în fața echipei 
Rapid (3—0 pentru britanici, 
în tur), pentru a intra in rîn
dul ultimelor 4. în foto : ju
cătorul de origine daneză 
Bjerregaard (Rapid) — în alb, 
luptă pentru balon cu Kidd 

(M. U.)

SĂPTĂMÎNĂ ÎN IMAGINI
/a

cat. 90

Telefoto Agerpres

el revenind complet la 
, Nu mai șchioapătă la a- 

tempoul se mărește con-

cîteva zile, la sfîrșitul 
antrenament, am "

In cursul acestora, piciorul acci
dentat a fost tot mai mult soli- 

1 citat, 
normal.
Ier,tare,
stant.

Acum
unui
recordmanului mondial răspun
suri la citeva întrebări. Prima : 

— Deci, din nod în fața șta
chetei... Consideri faptul că acci

solicitat

dentul s-a produs la piciorul de 
elan și nu la cel de bătaie, ca 
fiind esențial pentru succesul 
unei reveniri în activitatea de 
performanță ?

— Firește. Dacă în cauză ar fi 
fost piciorul sting, cel de bătaie, 
atunci orice încercare de a re
veni ar fi fost inutilă. Cu toate 
că și așa, sînt perfect conștient 
de dificultățile pe care le am în 
față. Doar și piciorul de elan are 
o misiune importantă și este 
foarte solicitat înaintea bătăii.

N.

de

zar (România) 1:23,55; 10.
Demirban (Turcia) 1:29,90. 

Duminică au loc cursele 
slalom special, pe pîrtia „sub 
teleferic".

a Campionatului balcanic care va 
fi găzduit de Turcia, in stațiu
nea Uludag (2000 m altitudine), 
în zilele de 4 și 5 aprilie 1970. 
Probele de concurs vor fl ace
leași ca șl în acest an. In ca
drul punctului patru, s-au dis
cutat propunerile, prezentate în 
principal de către delegatul Iu
goslaviei, de a se include în pro
gramul Campionatului balcanic 
probele alpine și de fond pentru 
junioare, precum și sărituri de 
la trambulină pentru juniori. 
De asemenea, s-a propus alcă
tuirea unui clasament pe națiuni, 
inclusiv pe probe. Aceste propu
neri urmează a fi discutate pînă 
la viitoarea ediție a Campiona
tului balcanic, cînd se vor lua 
hotărîrile corespunzătoare.

A fost salutată cu satisfacție 
participarea pentru prima dată 
la această competiție a tuturor 
țărilor balcanice afiliate la 
F.I.S.

conștiincioși sini membrii reprezentativei de hochei pe gheață a Ceho-Acești crosiști
slovaciei, care fac o serie de antrenamente la altitudine, în munții Boemiei, înaintea ple

cării spre Stockholm, locul disputării primei grupe a campionatului mondial

Sper însă că — oricum — nu va 
trebui să modific prea mult teh
nica săriturii, așa cum o efectu
am înainte de accident.

— Și cînd crezi că poți apărea 
în concurs ?

— Poate chiar în această pri
măvară, să zicem în luna mai. 
Totul depinde de felul cum va 
merge alergarea. înainte făceam 
10,5 pe sută. Desigur, acum nu 
mă mai pot țfîndi la o asemenea 
viteză. Dar numai cînd voi pu
tea ajunge la 11,5 atunci pot să 
mă gîndesc la sărituri în concurs.

— Vor fi din nou „sărituri 
cosmice" ?

— Nu îndrăznesc încă să mă 
gîndesc la așa ceva. Va trebui 
să mă obișnuiesc mai întîi cu 
înălțimile medii, să mă simt din 
nou în largul meu deasupra șta
chetei. Apoi... Să-ți spun ceva, 
sincer : dacă mă întorc la sec
torul de sărituri, aceasta nu va 
fi pentru locuri la mijlocul cla
samentului ’.

— Știrea că ai sărit 1,95 m a 
produs senzație în lumea atletis
mului. Cu decenii în urmă, la 
această înălțime se decideau 
campionii olimpici. Consideri re
venirea la acest nivel ca fiind 
conform planului stabilit sau s-a 
produs mai devreme decît spe
rai ?

— Cred că a fost ceva mai de
vreme. De fapt, eu am luat-o 
cu mult înainte planului discutat 
inițial cu Ilizarov. Doctorul îmi 
recomandase să încep să merg 
pe jos. Eu am luat-o la fugă...~ Nu 
mai aveam răbdare. Și văd că 
merge !

— Se știe că resursele sporti
vului sînt adesea surprinzătoare. 
Te simți în formă ?

— Absolut. Am 83 kg, din care 
trebuie să mai las cîteva. Forță 
am destulă, mă simt în dispo
ziție de luptă. Acum, de cînd 
am început să sar, mă pasio
nează problemele de tehnică, a- 
mănuntele stilului care trebuie 
să-mi permită realizarea unui 
maximum.

— Cititorii presei străine ar fi 
Interesați să afle un amănunt : 
cine îți este antrenor ?

— Cu plăcere. Iuri Cistiakov, 
care îmi este vechi prieten. 
Pe vremuri, ne luptam în fața 
ștachetei și — să nu se supere 
Iuri — eu eram mereu cel mai 
tare. Poate că tocmai de aceea, 
el s-a decis atît de repede, în 
1961, să treacă în rîndul antre
norilor. Dar, în noua sa activi
tate, Iuri Cistiakov a cules suc
cese importante. El este cel Fare 
l-a adus la 2,20 m pe Valentin 
Gavrilov, medaliatul nostrilf Fu 
bronz, de la Mexico. Mărturisesc 
deschis că este foarte plăcut să 
fii antrenat de Cistiakov. Ne în
țelegem perfect și pe zi ce tre
ce, îmi întăresc convingerea că 
este un specialist desăvîrșit.

— Ce ne poți spune despre 
campionul olimpic, atît de dis
cutat, Dick Fosbury ?

— E puțin cam greu să judeci 
un sportiv, văzîndu-1 numai la 
televizor. La Ciudad de Mexico, 
el a trecut peste 2,24 m, cu nu
mai 4 cm sub recordul meu. E 
drept, a beneficiat de pista de 
tartan, ceea ce — după părerile 
curente — dă săritorului o „zes
tre** de cel puțn 3—4 centime
tri. Cît privește stilul lui Fos- 
burj-, aș spune că — deși foarte 
original și spectaculos — el este 
cu totul nerațional. Sărind cu 
spatele, inventatorul „flop “-ului 
se penalizează singur cu 2—3 
centimetri. Dacă aș fi antreno
rul actualului campion olimpic, 
l-aș sfătui să treacă la stilurile 
clasice. Dar, repet, este o pă
rere personală.

Stătusem mult de 
recordmanul mondial 
în înălțime. Dușul și 
așteptau. L-am lăsat 
meae mai departe _____
zilnic. Un program atît de pre
țios. Echivalent — cum am spus 
la începutul acestor rînduri — cu 
o adevărată minune. Acea mi
nune care trebuie să readucă 
pe un om, pe care-1 socoteam 
infirm pentru totdeauna, din nou 
în rîndul marilor performeri.

vorbă cu 
la săritură 
masajul îl 
să-și ur- 

programul

om.

tm

PARIS, 8 (prin telefon). — 
în sala Pierre de Coubertin, în 
fața a 5 000 de spectatori, re
prezentativa noastră de hand
bal a întrecut puternica repre
zentativă a R. F. a Germaniei, 
cu scorul de 20—16 (11—8). în 
urma acestui rezultat, handba- 
liștii români vor disputa mîine 
la Orleans (n.r. astăzi) locul I 
în „Tournoi de France 1969” în

„Suspens" pe pista hipodromului de la Kempton Park (Anglia)... Jocheul 
C. Saunders este catapultat de calul său — „Marinella" — și rămîne fără 
cunoștinfă pe gazon. Apropiatul sezon de primăvară îl va găsi pe un 

pat de spital

SCHIORI ROMANI 
LA JASNA

de
PRAGA, 8 (Agerpres). 

în stațiunea de sporturi 
iarnă jasna (Cehoslovacia) se 
desfășoară în prezent un con
curs internațional de schi la 
care participă și sportivi ro
mâni.

în proba masculină de sla
lom special victoria a revenit 
schiorului cehoslovac P. 
Petrjik în 102,30. Sportivul ro
mân Nicolae Crețoi a ocupat 
locul 11 cu 111,02.

Proba similară feminină a 
fost cîștigată de M. Kuninko- 
va (Cehoslovacia) cu 98,31. Iu- 
dit Tomori (România) s-a cla
sat pa locul 7 cu 106,39.

Turneul de tenis 
de la Caracas

CARACAS, 8 (Agerpres). — 
Da Caracas au continuat în
trecerile turneului de tenis 
„Cupa Altamira".

în sferturile de finală ate 
probei de dublu bărbați, pe
rechea Orantes (Spania) — 
Jim McManus (S.U.A.) a în
vins cu 6—8, 7—5, 6—4 cuplul 
Năstase (România) — Franu- 
lovioi (Iugoslavia). Alte re
zultate : simplu feminin (se
mifinale) : Maria Bueno — 
Leslie Turner 8—6, 6—3 ;
Margaret Court — Judy 
Tegart 7—5, 6—2. Simplu
masculin (sferturi de finală): 
Kodes (Cehoslovacia) — Ed- 
lefsen (S.U.A.) 6—2, 6—1 ;
Koch (Brazilia) — Fiilol (Chi
le) 6—0, 6—2 ; Cox (Anglia) 
— Ayala (Chile) 6—4, 4—6,
6—4 ; Battrick (Anglia) — 
Spear (Iugoslavia) 6—2, 9—7.

La Cardiff, în turneul celor 
5 națiuni la rugbi ; Țara Ga- 
lilor-Irlanda 24-11 (8-6) ,

Cea de a doua ediție a Jocu
rilor Africane va avea loc la 
Khartum în 1970.

Noul președinte al D.S.B. 
(forul sportiv suprem din 
R.F.G.) este Willi Weyer. Fos
tul președinte, Willi Daume, 
se ocupă în exclusivitate de 
problemele J.O. din 1972, fiind 
președintele Comisiei de or
ganizare.

Intr-un 
desfășurat 
Knoxville 
merican Ron Jourdan a sărit 
2,185 m la înălțime.

Inotătoan-ea canadiană An
gela Couglan (16 ani) a rea
lizat un nou record național 
pe 800 m liber : 9:34,0.

In „Cupa cupelor” la bas
chet masculin, Dinamo Tbilisi 
a învins pe Spartak 
58-54, calificindu-se 
următor.

Echipa de fotbal 

concurs de atletism 
în aer liber, la 

(S.U.A.) atletul a-

Sofia cu 
în turul

Vorwărts

„TOURNOI DE FRANCE, 1969"

compania echipei R. S. Ceho
slovace.

Au jucat formațiile : ROMA
NIA : Penu, Oțelea, Moldovan, 
Gruia, Gunesch, Samungi, Go
ran, Popescu, Nica, 
Marinescu. R.
NIEI : Bode, Pohl, Arhensen, 
Brandt, M. Muller, H. Muller, 
Bucker, Neuhaus, Schmidt, Tru- 
bel, Wehnert, Lubking. Au con-

Dumitru,
F. A GERMA-

Vechea noastră cunoștință 
de pe terenurile de tenis, 
vest-germanul Jngo Buding, 
își face un remarcai 
„come-back“ în Circuitul 
Caraibilor. La Caracas, el 
a dispus de Ismail El Sha- 
fei, prima rachetă a Repu

blicii Arabe Unite.

Schiorii austrieci
conduc în „Turneul

celor 5 națiuni"
8. — Compe-NEW YORK,

tiția de schi „Turneul celor 5 
națiuni" a continuat la Vail 
(Colorado) cu probele de sla
lom. La masculin victoria a 
revenit lui P. Russel (Franța) 
în 101,93 ; 2. A. Penz (Franța) 
— 102,14; 3. R. Tritscher (Ă- 
ustria) — 102,28 ; 4. K.
Schranz (Austria) 10.2,40. Sla- 
lomu1 feminin a revenit schi- 
oarei Gertrud Gabl (Austria) 
în 88.04 ;, 2. Marilyn Cochran 
(S.U.A.) — 89,37 ; 3. Berni
Rauter (Austria) — 89,56.

Clasamentul pe națiuni : 1. 
Austria 194 p, 2. Franța 146 
p, 3—4. Elveția, S.U.A. — 88 
p ; 5. Canada — 25 p.

★
TOKIO, 8. — Cu o săritură 

de 104 rri cehoslovacul Josef 
Matous a stabilit un nou re
cord al trambulinei „Okura" 
de la Sapporo și a cîștigat al 
doilea concurs Cu 237,1 p 
(100,5 m și 104 m).

Berlin (R.D. Germană) a fost 
învinsă intr-un meci amical la 
Sczeczin de o selecționată lo
cală cu 2—0.

Reprezentativa de hochei a 
U.R.S.S. a jucat la Tampere 
cu echipa Finlandei pe care a 
învins-o cu 7—1 (2—0, 1—1,
4-0).

Selecționata secundă de ho
chei pe gheață a U.R.S.S. și-a 
înciieiat turneul în Canada. 
Jucînd la Toronto cu repre
zentativa țării gazdă 
ria a revenit canadienilor 
4-3 (3-0, 0-1, 1-2)

Proba masculină de 15 
din cadrul concursului 
schi-fond de la Zakopane a 
venit lui Gerhard Grimmer 
(R.D. Germană) — 53:12,70.

Slalomul special de la An- 
dermatt (Elveția) a fost ciști- 
gat de Jean Noel Augert 
(Franța) urmat de austriacul 
Alfred Matt și elvețianul Ma
rio Bergamin. J.N. Augert a 
ocupat primul loc la combinata 
alpină.

victo- 
cu

km
de 

re-

Huguet și -Bourjoisdus slab 
(Franța).

Punctele au fost realizate de 
către Gruia (9), Oțelea (3), Po
pescu (3), Nica (2), Moldovan, 
Samungi și Goran pentru Ro
mânia, respectiv Lilbklng (8), 
Schmidt (2), Ahrensen (2), M. 
Miiller, H. Mdller, Brandt și 
Bucker pentru R. F. a Germa
niei.
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