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ÎNAPOIEREA ÎN CAPITALĂ

H PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CEAUȘESCU
Simbătă Ia amiază s-a îna

poiat în Capitală, venind de la 
Teheran, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, care, la in
vitația Maiestății Sale Impe
riale Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și a 
Maiestății Sale, împărăteasa 
Iranului, a făcut o vizită ofi
cială in Iran.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de Ilie Ver- 
det, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Ion Avram, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Alexandru 
Albescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

La sosire, Ia aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălache, Cons
tantin Drăgan, Emil Drăgănes-

cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Mihai Gere, general colonel 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Dumitru Popa, Ion Stănescu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Erau de față Yahya Moha- 
med-Vaziri, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Iranului la 
București, și membri ai Amba
sadei Iranului, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați in 
țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa era 
arborat drapelul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Numeroși bucureșteni, ve- 
niți Ia aeroport, au salutat cu 
multă căldură pe președin
tele Consiliului de Stat.

(Agerpres)

ÎNTRECERILE DINAMOVIADEI LA ÎNOT Șl POLO

ACOLO UNDE VALOAREA
* IȘI SPUNE CUVINTUL

BELIZ-GEIMAN — EXCELENT LA 400 m LIBER (4:17,8) 
DYNAMO (R.D.G.) - CÎȘTIGÂTOARE VIRTUALĂ LA POLO
Semion Beliz-Geiman, cu 

finețea și tehnica sa remarca
bilă, alături de ambițiosul 
Matyas Borloy ne-au demon
strat ieri, într-o splendidă sea
ră de concurs, cit de frumoasă 
poate fi o cursă de 400 de me
tri. Campionul Uniunii Sovie
tice a impus de la prima lun
gime un ritm ridicat, căruia 
doar maghiarul i-a putut re
zista. 60,5 după prima sută 
— 2:05,5 la mijlocul cursei. 
Cei doi protagoniști au mers 
umăr la umăr, întoarcerile 
mai bune prilejuind de fie
care dată un infim avantaj 
sportivului sovietic. La 300 de 
metri — situație identică în 
frunte. De aici însă, Geiman 
a sprintat magistral, lăsîn- 
du-și parcă adversarul țintuit 
în loc. El a terminat cursa în 
forță, oprind cronometrele la 
4:17,8.

Cu o cifră la fel de remar
cabilă a terminat învingător, 
în disputa delfinilor, Evghenii 
Spiridonov. El a înotat cu o 
remarcabilă ușurință, plutind 
parcă deasupra apei, și ne-a 
oferit în premieră o cursă de 
„sută11 sub 60 de, secunde. în 
celelalte probe, victorii scon-

tate: Kother (R.D.G.) la 200 
m delfin. Davidov (U.R.S.S.) 
la 200 m mixt, Rusanova 
(U.R.S.S.) la 200 m bras și 
A. Eife (R.D.G.) la 800 
ber.

POLOIȘTII DIN R.D.
MANA NEÎNVINȘI 

TURNEU

m li-

GER- 
ÎN

selec-

I. E. F. S.-PROGRESUL
9-6 (6-3)

cam- 
hand-
după

Etapa inaugurală a, 
pionatului diviziei A de 
bal a programat ieri 
amiază, pe terenul Progresul, 
disputa dintre formațiile 
bucureștene Progresul și 
I.E.F.S. Mai decise pe semi
cerc, studentele și-au adjude
cat victoria cu scorul de 9—6. 
Jocul a fost, în general, sa
tisfăcător, dar cu multe pase 
greșite și faulturi intenționate. 
Principalele realizatoare Pe
pene (3) și Cula (2) de la în
vingătoare, respectiv Oțelea 
(2) de la învinse.

A arbitrat bine cuplul P. 
Cîrligeanu — I. Covaci (Bucu
rești).

A. PAfADIE—coresp.

în reuniunea de ieri, 
ționata Dynamo (în realitate 
echipa națională a R.D. Ger
mane) a mai obținut două vic
torii. în primul meci, echipa 
lui Schiiller a întîmplnat o 
puternică rezistență din par
tea echipei Dozsa (Ungaria). 
Sportivii maghiari au făcut un 
presing strîns din primele 
minute, nelăsîndu-și adver
sarii în nici un moment să 
respire în voie. Cu prețul u- 
nor eforturi deosebite. Dyna
mo (R.D. Germană) a ajuns 
să conducă în ultima repriză 
cu 2—1. La acest scor, Csa- 
szar, singur cu portarul a ra
tat, iar contraatacul care a 
urmat imediat a permis lui 
Lange să mai înscrie o dată 
pentru formația sa. Scor fi
nal : 3—1 (1—0, 0—1, 1—0,
1— 0) pentru Dynamo.

Cea de a 4-a partidă a opus 
poloiștilor din R.D. Germană 
selecționata cluburilor Dina
mo din U.R.S.S. După 4 re
prize în care au fost net su
periori, jucătorii de la Dyna
mo au cîștigat cu 7—4 (3—0,
2— 1, 1—2, 1—1).

întîlnind modesta formație 
Ruda Hvezda, dinamoviștii 
bucureșteni, mai ambițioși ca 
în ziua precedentă, au realizat 
prima victorie din turneu : 
8—0 (2—0, 1—0, 3—0, 2—0) 
prin punctele înscrise de Zam- 
firescu 3, Kroner 2, Novac 2 
și Popa. învingătorii, bine 
conduși de Blajec și Kroner, 
au știut să speculeze plusul de 
viteză, realizînd mai multe 
contraatacuri încheiate cu go
luri spectaculoase. In ultima 
partidă a zilei: Dinamo 
(U.R.S.S.) — Gwardia 9—5

Ad. VASILIU

Steagul roșu (Adamache!) a rezistat
doar 19 de minute in fața Rapidului...

AZI. IN DIVIZIA NAȚIONALA A
• BUCUREȘTI : Steaua — Dinamo Bucu

rești (stadionul „23 August", oro 16,30)
• TG. MUREȘ: A. S. A. — Universitatea 

Craiova
• ORADEA : Crișul — C.F.R. Cluj
• CLUJ : „U“ — F.G Argeș
• PETROȘANI: Jiul — U.TA.
• CONSTANȚA: Farul — Petrolul
• BACAU : Dinamo — Politehnica

MEGI 
INTERNAȚIONAL 

DE FOTBAL
PE PROGRESUL
Azi după-amiază echipa 

bucureșteană PROGRESUL 
va intilni intr-o partidă a- 
micală pe campioana Tan
zaniei, YOUNG AFRI
CANS.

Meciul începe la ora 
16,30.

CLASAMENTUL
1 ! H 7- ! t 
! ’ 1 » 7- ! 5
3 2 1 » S— 1 5
3 2 1 0 4— 1 5
3 2 0 1 9— 5 4
3 2 0 1 8— 4 4
3 2 0 1 5—04
110 0 1—02
3 1 0 2 5— 4 2
2 10 15—52
3 1 0 2 4— 5 2
4 1 0 3 3— 7 2
3 1 0 2 2— 7 2
3 0 1 2 0— 4 1
30031—50
3 0 0 3 2—10 0

IA FOTBAL
In meciurile din campiona

tul diviziei B — seria I — la 
fotbal, disputate ieri după-a
miază, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate:

• Știința Bacău — Ceahlăul 
P. Neamț 0-2 (0—1) ;

• Sportul studențesc — Me
talul București 4—4 (2—0).

In concursul international de lupte

ASTAZI, FINALELE

Aproape 80 de minute s-a 
chinuit (termenul este cit se 
poate de potrivit și nu repre
zintă doar o figură de stil 
gazetărească!) Rapidul pinâ 
să-și vadă concretizată supe
rioritatea în meciul cu Stea-
!

RAPID — STEAGUL ROȘU 
2—0 (0—0)

Stadionul Republicii ; timp 
înorat ; teren bun ; 25 000 de 
spectatori. Au marcat Neagu 
(min. 79) șl Straț (min. 84).

RAPID : Rămureanu 7 —
Pop 7, Lupescu 8, Dan 7, Mu- 
șat 6, Dinu 7 (min. 40 — Co- 
dreanu 7), Dumitru 9. Petrea- 
nu 7, Angelescu 7, Neagu 9, 
Straț 8.

STEAGUL ROȘU : Ada
mache 9 — Ivăncescu 7, Jenei
7, Grecea 5, Penzeș 5, Pescaru
8, Ballnt 6 (min. 80 — Cadar), 
Necula 5, Jamaischl 7, Flo- 
rescu 6, Gyorfi 5.

A arbitrat Sever Mureșan 
(Turda) ++++, ajutat la 
linie de N. Mogoroașe (Cra
iova) și E. Bucșe (Sibiu).

Trofeul Petsciiowschi (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : Rapid — 
Steagul roșu 1—1 (0—1).

gul roșu. Pînă în acel fatal 
minut (79) pentru oaspeți, su
ferințele feroviarilor fuseseră 
duble. Mai întîi, pentry că tan
demul Neagu - Straț nu reu
șea să străpungă spațiul por-'
____________________________ .

Program bogat
pe „Dinamo"
• La bazin, de la ora 9 

(Turneul internațional de 
înot și polo): Dinamo 
(U.R.S.S.) — Dozsa (R.P.U.), 
Dinamo 
Gwardia 
11,45 înot 
torii);

• Sala Dinamo, de la ora 
9 : Finalele concursului in
ternațional de lupte libere 
și greco-romane ;

• Handbal (campionatul 
categoriei A), ora 15 : Con
fecția — Rulmentul Bra
șov (feminin), Steaua — 
Universitatea București 
(masculin) și Dinamo Bucu
rești — Voința București 
(masculin);

• La bazin, de la ora 16 
(țiltima reuniune a turne
ului internațional de înot 
și polo): Dynamo (R.D.G.)
— Ruda Hvezda (Ceho
slovacia), Dozsa (Ungaria)
— Dinamo (România). In 
continuare, finalele la înot

(România) — 
(Polonia); ora 
(probe elimina-

(Gontinuart în pag. a 4-a)

Borloy laMatyas

ții brașovene, păzit de Ada
mache cu o inspirație și elas
ticitate dezarmante și apoi 
pentru că, în prima repriză, 
„stegarii" au știut să se infil
treze periculos de cele mai 
multe ori pe centru, unde Fio- | 
rescu i-a făcut destule mo-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a) I.

Nici de aceas
tă dată percu
tantul Neagu na 
l-a depășit pe 
Adamache. Pes
te clteva minu
te, insă, fero
viarul va reuși 
golul mult™ vi
sat !

Foto :
V. BAGEAC

Ieri. în reuniunea 
de dimineață, și 
apoi în cea de 

după amiază, pînă sea
ra tirziu, au continuat, 
în sala Dinamo din 
Capitală, întrecerile tu
rurilor eliminatorii ale 
celei de a VIII-a ediții 
a Concursului interna
tional de lupte greco- 
romane și libere.

Iată citeva însemnări 
de la reuniunile de 
ieri:

GRECO-ROMANE

tegoriilor luptătorii ro
mâni au reușit să-și 
impună superioritatea, 
obținind victorii pre
țioase și — totodată — 
dreptul de a participa 
la finale. Primul dintre 
ei, Gh. Berceanu, la 
cat 48 kg a realizat 
o adevărată demonstra
ție cu grecul V. Soti- 
ris pe care, după ce 
l-a condus detașat la 
puncte, l-a învins prin 
tuș în min. 7. , La ur
mătoarea categorie,' 52 
kg., Gh. Stoiciu a cîș- 
tigat

greu decît s-ar fi aș
teptat meciul cu C. 
Ciubotaru. El va tre
bui, după eliminarea 
surprinzătoare a lui 
Cornel Turturea, să a- 
pere culorile țării gaz
dă în fața unor preten- 
denți redutabili la me
dalii: M. Zeman (Ce
hoslovacia) și I. Alker 
(Ungaria), C. Ionescu și 
A. Zaprenov (Bulgaria) 
sînt favoriți la cat. 57 
kg. Ionescu l-a învins

însă mult mai
(Continuare

în pag. a 4-a)
Spre satisfacția noas

tră,. la majoritatea ca-

Unul dintre favoriții categoriei 74 kg (libere), L. Ambruș (România) executind un 
rebur in meciul cu Patzak (R.D.G.), meci ciștigat de reprezentantul nostru la puncte.

POATE CA NU-I ii
A

0 iNTiMPLARE! I

LA GALAȚI

CUPA ZIARULUI „VIATA
LA CAIAC-CANOE

NOUA"

I 
I

I
I

tifea experiențe care i-au 
arătat că terenul de fotbal 
este un loc în care nu în- 
tîlnești adevăruri absolute 
și eterne, ci mai degrabă 

impresii înșelătoare, schimbătoare de la 
o săptămînă la alta, îl sfătuiesc pe co
mentator să nu se aventureze prea 
departe pe drumul supozițiilor și, cu 
atît mai puțin, să confere concluziilor 
sale forța unui articol de lege. Fotbalul 
și lumea lui îl pot dezminți înir-o cli
pă, lăsîndu-l singur în mijlocul cuvin
telor sale, în timp ce alte concluzii, în 
fond la fel de efemere, și-ar proclama 
atotputernicia.

Ar părea, deci, riscant un cerfiticat 
de garanție oferit înțelesurilor pe carie 
ni le oferă primele trei etape ale cam
pionatului de fotbal, prin cele 7 vic
torii ce s-au obținut pe teren străin, 
(duminica -trecută, 4 din cele 8 meciuri 
s-au terminat cu asemenea rezultate I) 
prin disciplina consemnată, în general, 
pe terenul de joc, prin atmosfera evi
dent îmbunătățită constatată în tribune. 
Și totuși, parcă sîntem tentați, de data 
aceasta, să fim mai puțin neîncrezători, 
să nu atribuim totul întîmplării. Unele 
dintre rezultatele cu care s-au încheiat 
meciurile primelor etape SPUN ceva. 
Ele arată că pe terenurile de fotbal au 
început să-și facă loc noi condiții de 
întrecere, condiții care apropie tot mai 
mult competiția de sensul ei, cunoscutIiiiuii vuiiipcniiu uc benbui ei, cunoscuT 
și acceptat în principiu, dar de foarte 
multe ori eludat cu bună știintă, si a-

Cu prilejul împlinirii 
unui sfert de veac de 
la apariția primului nu
măr al ziarului „Viata 
nouă**, la Galați va a-

vea loc, în organizarea 
redacției respective și a 
C.J.E.F.S., un concurs de 
caiac-canoe. Competiția 
este deschisă Juniorilor

și junioarelor, ea fiind 
programată pentru as
tăzi, începind de la 
ora 9.

GH. ARSENE-coresp.

LA TENIS DE MASĂ

capătul cursei de 200 m spate, pe care a ciștigat-o in 2:14,0 — nou record al Ungariei
Foto : N. DRAGOȘ

CINE
DE

VOR FI
JUNIORI

IAȘI, 8
întrecerile 
ale campionatelor repu
blicane de tenis de masă 
ale juniorilor, care au 
Început vineri, s-au sol
dat cu următoarele re
zultate mal importante : 
simplu băieți (84 de par
ticipant!), optimi : Do
boși — Hecer 2-0, Dinu
- V. Popovici 2—1, Buga
- Mureșanu 2—1, Dom- 
naru — Kerekeș 
Naftali — Kurko 
Colțescu — Koczi 
Modilcă — Moraru 
Stelian — Lucacs 
Bozga — Miroslavici 
Drăgulin — Iorga 
Sala — Dumitrescu 
Toader — Arjoca

(prin telefon), 
individuale

2-0,
2-0,
2-0,
2-1,
2-0,
2-0,
2-1,
2-0,
2-0,

NOII CAMPIONI
Al TĂRII ?

2-0,
2-1,
2-0,

Bobocică — Szabo 
Mitruț — Szygyarto 
Emelianov — Milcu 
dublu fete (26 de cup
luri), semifinale : Crișan, 
Hariga — Popescu, Fili- 
mon 2—1, Tomescu, Spi
ridon — Coman, Condi- 
caru 2—1 ; dublu băieți 
(44 de perechi), sferturi: 
Stelian, Teodor — Kurko, 
Nagy 2—0, Firănescu, 
Colțescu — Naftali, Dom- 
naru 2-1, Arjoca, Bobo
cică — Andrieș, Sala 
2—0, Doboși, Bozga — 
Popovici, Popovici 2-0. 
Competiția se încheie 
duminică.

wi | MUIIU 3IIIIIIU/ Ol u-

Inume că victoria trebuie să revină ce
lui mai bun.

Poate că au surprins, prin fermitatea 
Ilor, măsurile disciplinare pe care forul 

de specialitate le-a luat de la primii 
pași ai acestui Campionat, în unele ca
zuri și pentru fapte aparent nu prea 
grave. Ele se dovedesc însă binevenite, 
invitînd la meditație pe toți cei ce ac
tivează în domeniul fotbalului, jucători, 
antrenori, arbitri și conducători de e- 
chipe. Eficiența lor este însă condițio
nată de consecvența F.R.F., de princi
pialitatea de care trebuie să facă do
vadă acest organism, în toate împreju
rările. Căci, măsuri asemănătoare s-au 
luat și în trecut, cu slabe rezultate toc
mai din cauza prea multelor derogări 
de la o lege care ar trebui să fie uni
versal valabilă, să-i pună pe picior de 

egalitate pe toți cei cărora li se adre- 
Isează. în același timp, se cere intensi

ficată munca educativă, această invi
tație nepierzîndu-și cîtuși de puțin e- 
sența prin repetarea ei, cu toate oca
ziile. Nu trebuie să ne mulțumim să 
stingem incendiile. Trebuie să le pre
venim.

Satisfacția pe care ne-o oferă noul 
campionat, începuturile lui, din punct 
de vedere al eticii sportive, nu este 
dintre cele mai mici. Și, după cum se 
vede, atmosfera de pe teren își găsește 
corespondența în aceea din tribune, 
unde „Trofeul Petschowschi" n-a rămas 
fără ecou, ci a stimulat ambițiile, a 
calmat într-o bună măsură spiritele, 
zăgăzuind furtunile gata să se declan
șeze altădată...

Nutrim speranța că nu ne am grăbit 
cu aprecierile...

I
I
I

I
I

Jack EERARIU

i

D. DIACONESCU 
coresp. principal
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de la startul „Circuitului Moldovei" organizat

Dialog de familie

CU DECANUL DE VIRSTĂ 
AL ZIARIȘTILOR NOȘTRI SPORTIVI

Ajuns la o virstă olim
piană — în luna Ianua
rie a acestui an a ani- 

vensat 88 de ani — venerabilul 
nostru interlocutor este cel mal 
bătrin ziarist sportiv,, de la 
noi : a început să scrie în 
serviciul mișcării sportive în 
anul 1900.

De atunci, numele GEORGE 
COSTESCU a apărut tn ziare 
vreme de aproape șase dece
nii, după cum e de aflat ca 
autor al unor volume, studii, 

- broșuri și materiale de propa
gandă în folosul sportului ro
mânesc și al aviației. El a în
temeiat citeva publicații în 
specialitate, a făcut să apară, 
la 16 februarie 1916, ziarul 
SPORTUL, bilunar, și a editat 
numeroase anuare de automo
bilism și aviație.

Am avut prilejul să-l re
vedem deunăzi, și convorbirea 
pe care a acceptat-o a dat loc 
rîndurilor de față :

— De ce v-ați dedicat ziaris
ticii sportive ? — am deschis 
noi ofensiva.

— Intr-o vreme în care prea 
puțini deslușeau nobilele țe
luri ale sportului și marile 
lui atribute sofale, am socotit 
drept o datorie de onoare să 
fac, prin scris, ca și prin viu 
grai, propaganda educativă și 
cea de afirmare într-un do
meniu necunoscut încă publi
cului nostru. •

— Care e figura sportivului 
deplin, păstrată în amintirea 
dv., din aceste aproape trei 
pătrare de veac de activitate 
in lumea sportului ?

— E dificil să precizez un 
nume. Tn sport, bunăoară, per
formanțele sînt conjuncturale. 
Azi ai un idol, același care 
mîihe cade pradă disgrației ma
selor ce-1 adulau. Dar cea 
mai semnificativă personalita
te cred că a întruchipat-o Au
rel Vlaicu, care păstrează me
ritul de a-și fi conceput sirr* 
gur aparatul cu care zbura și 
de a fi învățat să piloteze fără 
vreun instructor sau vreun alt 
ajutor decît intuiția sa geni
ală.

— Ce părere aveți despre 
dezvoltarea de azi ă sportului 
în patria noastră ?

— E ceea ce noi, bătrânii, 
ne-am dorit în începuturi, dar 
n-am cutezat nici să visăm că 
se va înfăptui sub ochii noștri.

Progresul nu trebuie măsurat 
atît. prin performanțele olim
pice sau prin titlurile interna
ționale pe care le adjudecă 
azi românii, ci mai curind prin 
caracterul de masă al sportului 
nostru și, totodată, prin pre
zența pavilionului sportului V. FIROIU

•M

9

altă evidență. De pildă, 
rilor trase... pe lîngă 
Singur, nu mă încumet 
Doar dacă mă ajută șl 
Molses, din Rupea I

lcolae Frize, astăzi tn 
virstă de 63 de ani, a 
fost unul dintre cel mal 
valoroși reprezentanți ai 

sportului cu pedale de la noi, 
de acum 4 decenii.

GEORGE COSTESCU

românesc, pe mai toate meri
dianele globului pămintesc.

— Ce aprecieri tăceți cu pri
vire la presa sportivă din zi
lele noastre. „

— Ca unul ce am întemeiat 
ziarul SPORTUL, acum mai 
bine de o jumătate de veac, 
vreau să relev că aint minară 
de modul cum apare azi acest 
ziar sportiv cu același titlu, ziar 
de mare tiraj. Cu telexuri, te
lefoane și reportaje ale trimi
șilor speciali, pretutindeni 
unde prestigiul sportiv al Ro
mâniei e angajat, pe oricare 
dintre meridianele lumii, cu 
telefotografii și schițe tehnice, 
cu desene și caricaturi, cu un 
conținut consistent și serios și 
cu o foarte bogată preocupare 
educativă, ziarul SPORTUL din 
zilele noastre se înscrie in 
contextul presei internaționale 
de specialitate, la loc presti
gios.

Consider că presa sportivă, 
scrisă acufti cu nerv, cu com
petență, cs o preocupare teh
nică și documentară își înde
plinește uțț rol de promovare 
a sportului, după cum aduce 
o setivă contribuție Întregii 
prese românești sub raportul 
menirii ei esențiale : informa
ția.

Ei, dacă aș fi acum mai tî- 
năr, cu vigoarea de atunci și 
cu experiența mea de acum, 
m-aș alătura colaboratorilor zi
arului dv. și aș topi și eu in 
scrisul meu, întreaga bucurie 
a marilor izbutiri pe care le 
trăim, fiecare in parte și cu 
toții laolaltă.

începuturile strînsei mele 
prietenii cu bicicleta datează 
de la vîrsta de 12 ani. In 
vremea aceea — prin 
1918—1919 — locuiam cu fa
milia Ia Școala centrală de 
fete, gradul II, internat 
din București, unde, de alt
fel, mi-am petrecut întreaga 
copilărie și o bună parte din
adolescență, tata fiind meca- veritabilele bijuterii de as- 
nicul acestei Instituții. Pe bi
cicleta lui, mai mult, mește
rită decît fabricată, încercam 
de mici să 
imensa curte 
cei 9 frați 
speriem de 
ziste în care
ne obligau să conducem ve
hiculul încă puțin răspîndit. 
Fiind cel mai mare dintre 
băieți îmi asumam sarcina 
de onoare a „demonstrațiilor", 
la care asistau entuziasmați 
„puștii* (printre ei 
Ionel și Aurică, 
ei mai tirziu cicliști 
formanță, comp ioni ai țării).

La 16 ani am concurat în 
prima mea cursă oficială. Au 
urmat 
ciclistă.

mergem 
a școlii,

— fără 
pozițiile 
vîrsta și

prin 
noi — 
să ne 
fante- 

statura

aflau 
iți Si 

per-

se 
tîpvpn 

de

Am aler- 
din

ca -4 .ana

10 ani de adivitat 
participînd la pești 

150 ' de. alergări, dintre car 
am ciștigat circa 
gat alături de _e!
vreme de început a ciclismu
lui românesc. Mi-i amintesc 
cu mare plăcere pe Anton 
Voicu, Virgil Mormocea. Emi
lio Pessi. Nicolae Rădulescu, 
Carlo Giordani. Tase Ma- 
teeseu. Petre Dalacort, Zam
fir Munteanu, Gi:ă Lukasky. 
Cehno Ferdinand s 
valoroși și lea!
întreceri. Tuturor Ie 
astăzi. peste ani, 
apreciere. Alături 
am cules mari 
facții sportive, care 
min durabile, estompind 
puținele neplăcei 
de care ne 
pasul in acea 
la materialul 
la stare 
lelor.

La 16 ani, dip modestul sa
lariu 
îmi c 
rialul 
plăteam cam 
sări, mesele servite pe tra
seele antrenamentelor și con
cursurilor etc. îmi amintesc 
ce sărbătoare a constituit 
pentru mine sosirea „par 

mulți alți 
parteneri de 

acord și 
întreaga 
de ei 

satis- 
ră- 
nu

și greutăți 
izbeam la tot 
epocă. Mă refer 
tehnic inferior,

plorabilă a șose-

de impiegat la Tribunal 
cumpăram singur mate- 

necesar. De fapt, noi 
totul: depla-

avion" în 1927 a unei bici
clete „Jebelouvet" comandată 
în Franța, rod al economiilor 
făcute timp de peste 2 ani, supe
rioară celor existente, în acel 
moment în țară. Avea „nu
mai" 11 kg, față de celelalte, 
care cîntăreau
(comparați acest ultim 
găt al tehnicii de atunci cu 

cam 14 kg 
stri- «

tăzi 1).
Noi eram cicliști, mecanici, 

antrenori, nu aveam nici un 
fel de sprijin material. Pu
ținele cluburi existente pe 
atunci („Veloclub român*, 
„Acvila*) se zbăteau și ele 
în căutări, în mari dificultăți 
de ordin organizatoric și fi
nanciar. Din cotizațiile noas
tre și de la baluri organizate 
special se strîngeau fondurile 
necesare achiziționării me- 
dalv’or, plachetelor, florilor 
și materialului ciclist — sin
gurele premii care se acordau 
învingătorilor. In aceste con
diții, flacăra pasiunii care 
alimenta cicl 
izvora numai 

pasiunii 
smul românetc 

din entuzias- 
al unor inimoși

fără îndoială. 
I suport moral.

c

animatori.
Dispuneam 

ce un i-ven1 
Era emul de pe stradă, de pe 
șosele, de pe ulițele înecate 
în praf ale satelor, care — 
deși nu'avea cunoștiințe teh
nice — aplauda și încuraja 

iziasm caravana, apre- 
spentan „bătălia pe

Cu toate impedimentele se 
organizau foarte des curse, 
începind din aprilie și pînă 
toamna tirziu. Rețin și acum 
primii ghiocei văzuți din 
goana bicicletei în mustul ză
pezii, ca și freamătul frunze
lor uscate strivite sub roți.

extrem stingă 
naționalei, ju-

IOAN MERDARIU, BUCIUMENL 
Antrenorul echipei de fotbal Rul
mentul Birlad, ștefan Dobay, este 
Intr-adevăr fostul 
al Ripensiei

MARIN DIACONU, BRAȘOV. 
Mircea Petescu are 29 de ani. 
Trecînd la U.T.A. (după ce ju
case în ultimii ani la Poli
tehnica Timișoara, Viitorul șl 
Steaua), el n-a făcut, de fapt, 
decît să se reîntoarcă In rlndurl- 
le formației care l-a promovat în 
divizia A. Căci — puțini Ișl a- 
mlntesc, probabil — Petescu, năs

RADU MARINICA, CRAIOVA. 
■„Vă rog a-mi răspunde cit mai 
urgent, dacă la ora actuală e- 
xlstă vreun portar titular al e- 
chipelor din divizia A, care să 
nu fi primit gol de la tunai ut 
cralovean, Oblemenco T‘ Nu m-am 
gîndit să întocmesc șl o astfel 
c_ 
tați ! Cred însă că i-ar folosi mal

?i al

cătorul poreclit „Calul" ? Mă 
grăbesc să vă risipesc orice în
doială : el e. Nu știu însă dacă 
vă inspir destulă încredere...

GRIGORE TOLOACA, ALBA 
IULIA. Deși nu sînt medic, nu 
pot declt să recomand... pică
turile dv. :
• Să-l cinstim pe jucătorul lo

cal (dacă merită), dar in nici un 
caz la... local.

© Atenție la cei care se trans
formă repede din microbiști tn 
microbi. Pot contamina un sta
dion întreg !

UN GRUP DE MUNCITORI DIN 
FAGARAȘ. Boxerul maghiar Laszlo 
Papp, de 3 ori campion olimpic 
(1948 — Lopdra, 1952 — Helsinki, 
1956 — Melbourne) șl apoi cam
pion european In boxul profesio
nist, a activat în limitele cate
goriilor mijlocie mică șl mijlocie.

IOAN AVRAM, SIGHIȘOARA. 
Cu care picior lovește Haldu mai 
bine balonul ? Cu stingul sau cu 
dreptul ? Cu nici unul ! Cel pu
țin, aceasta este impresia pe care 
ml-a .lăsat-o in timpul din urmă.

TINI JURA, BRAILA. 1. Petre 
Sonda (nu Sanda) a fost un 
luptător de mare valoare, un „cap 
de afiș" de prima mărime a reu
niunilor de lupte greco-romane 
ce se organizau la noi acum 30—40 
de ani, cu participarea celor mal 
renumlțl luptători profesioniști 
din lumea întreagă. Este adevă
rat că rezultatele erau de multe 
ori aranjate (în funcție de In
teresele impresarilor), dar spec
tatorii aveau ■ toate motivele să 
aprecieze tehnica șl forța celor 
care participau la aceste turnee. 
2. In urmă cu 2—3 ani. la Plo
iești. Petrolul a ciștigat cu 1—0 
un meci cu Rapid, printr-un gol 
înscris direct din corner de că
tre prides U.

concurat la toate pro
care pe vremea aceea 
i viteză, mic fond, 
și mare fond, chiar

victorii îmi amintesc

Cele mai obișnuite trasee de 
concurs erau: București — 
Ploiești, București—Sinaia— 
Brașov, iar în București cir
cuitul : actuala Piață a Scîn- 
teii — satul Băneesa — vila 
Minovici, un tur având eca. 
6,5 km.

Am 
bele, 
erau 
fond 
și In cursele de ciclocros. 
Dintre 
firește, In primul rfnd de cîș- 
tigarea titlului' de campion 
național Ia mic fond, pe velo
dromul din Brăila, în anul 
1928. Anul atesta, 1926, a fost 
deosebit de rodnic pentru 
mine: campion regional la 
viteză, demifond și fond, cîș- 
tigarea „Circuitului veloclu- 
bului român*, pe ruta Bucu
rești — Tirgoviște — Sinaia 
— București (265 km). Rețin, 
de asemenea, primul Ioc cu 
cerit în ambele circuite orga
nizate la noi de firma fran
ceză „Alțion" în scopuri de 
reclamă comercială. In pri
mul circuit l-am învins pe 
veșnicul meu rival și prieten 
Anton Voicu, iar In cel de al 
doilea am trecut, destul de 
greu, de Petre Dalacort.

Un traseu mai original îl 
constituia ruta : Constanța — 
Mangalia și retur (bineînțeles 
nu pe șoselele de astăzi, ci 
prin praf, sub soarele torid 
ai Dobrogei), cursă pe care 
am ciștigat-o In anul 1925 
(circa 95 km). La această 
cursă, ca și la circuitul 
„AI<ion“. au participat peste 
120 de alergători.

Pasiunea și perseverența — 
principalele calități ale rutie
rilor noștri — i-au făcut să 
se releve și în cadrul unor 
competiții internaționale. Des-

f ot- 
cite 
AS- 
nu

VALERIU DUMITRIU, CRAIO
VA. 1. A existat o ediție — 1947— 
1948 — în care divizia B ja 
bal a avut 4 serii. Două cu 
16 echipe șl două cu cite 13. 
pirantele de azi la divizia B 
trebuie Insă să invidieze ^aceste 
vremuri „fericite", cînd federația 
lăsase parcă deschise porțile de 
intrare în divizia secundă. Ele 
erau tot atlt de larg deschise șl 
la... Ieșire, din flecare serie re- 
trogradînd echipele clasate de Ia 
locul... 7 Inclusiv In Jos I

MITITA SMARANDACHE, DEVA. 
Nefilnd vorba de un documentar, 
ci de o povestire, unele persona
je din cartea Iul Neagu Rădules
cu, „Un balon rîdea in poartă'1, 
apar cu numele lor reale, iar al
tele poartă alte nume, care lasă 
totuși să se îhtrevadă despre 
cine este vorba. Prietenul 

fotbal, 
capului , 
său de 
de ita-

VA APARE ÎN EDITURA C.N E.F.S.

portar intr-o echipă de 
nu vrea însă în ruptul 
să accepte că omologul 
acum 30 de ani, gratulat
lienl cu supranumele de „II dlo" 
și prezentat în cartea lui Neagu 
Rădulescu sub numele de Mircea 
Gănescu este Mircea David. Poa
te că l-a cunoscut personal pe... 
Gănescu l 

tul de des fi vizitam pe vecinii 
noștri bulgari, care dispuneau 
de condiții materiale supe
rioare, avînd velodromuri ia 
Sofia, Varna, Razgrad, Tîrnovo, 
Ruse. Noi nu aveam tn acel 
timp nici un velodrom, pri
mul fiind construit mai tîr- 
ziu, la Brăila, de către Fotty 
Valerianos.

Ne antrenam foarte rudi
mentar la șosea, mal ales In 
fața aeroportului, unde era 
o porțiune ce permitea oare
care viteză. Cu toate acestea, 
îmi amintesc că în anul 1928 
am Învins pe teren propriu, 
pe velodromul din Varna, pe 
campionii bulgari Prodan și 
Manoi 
rude, 
nume), 
riență 
tehnice, cizelate șl cu prile
jul numeroaselor concursuri 
din Franța, la care partici
pau 1 cu regularitate.

în încheierea acestor dispa
rate și inconsistente amintiri, 
aș dori să subliniez că în acea 
vreme noi, cicliștii, n-am ur
mărit avantaje materiale. 
Eram pur și simplu entuzias
mați 
l-am 
Am 
mîn, 
torul evoluției ciclismului ro
mânesc, al izbinzilor și ne- 
împlinirilor lui. De aceea, aș 
face un apel către tineretul 
nostru, atît de dotat fizic și 
temperamental: apropiați-vă, 
înțelegeți ciclismul și veți 
iubi aCest sport plin de fru
musețe și poezie bărbătească 1 
Folosiți minunatele condiții pe 
care le aveți la îndemînă, 
pentru sănătatea și vigoarea 
voastră !

Gheorghiev (nu erau 
simplă potrivire de 
ambii cu multă expe- 
și multiple calități

de acest sport, pe care 
iubit din toată inima, 

fost și continui să ră- 
în decursul anilor, mar-

Nicolae FRIZE

UN GRUP DE CITITORI DIN 
BALAN. Sîntem In așteptarea u- 
nor date concrete. Pe cînd t

de evidență. Vă rog să mă ler- 
t..;: ’ —------ ' —’
mult, lui și altor fotbaliști, o

- - • - - —- • a șutu-
poartă. 
s-o tiu.
Frederic

cut In comuna Pecica. de lingă 
Arad, a devenit Jucător de di
vizia A la U.T.A., actlvind la 
înaintare, pe dreapta, alături de... 
Pîrcălab. Te pomenești că șl Pe
tescu a uitat lucrul acesta I

Ilustrații : AL CLENC1U
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LEGENDELE

Cînd au amuțit di
fuzoarele, peste 
port s-a lăsat li
niștea. Pînă depar

te, în largul Mării Bal
tice. Sînt la Gdynia și 
am asistat la lansarea 
unui vapor construit pe 
șantierele navale ale Po
loniei. Fanfara mai cîntă, 
însă undeva foarte de
parte, îneît sunetele ei 
se confundă cu liniștea. 
Muncitorii, tehnicienii, ma
rinarii au plecat pe la tre
burile lor, mimai unul a 
rămas ca să mă călăuzeas
că prin labirintul de ate
liere, rampe, hale amorțite 
și ele în scurta pauză de 
prînz. Nu știu nimic despre 
acest ghid voluntar, deși 
mi-a spus numele, cu ne
putință de reținut din pri
cina îngrămădirii de con
soane. Ghicesc însă multe 
de pe fața lui brăzdată de 
riduri fără număr și din 
trăsăturile aspre, prelungi, 
energice. Viața e un bun 
topograf, citești cu ușurin
ță in hărțile pe care le im
primă obrazului omenesc.

înaintăm de-a lungul 
cheiului, pe lîngă marea 
care se ondulează tot mai 
mult, face creste din ce în 
ce mai înalte. Din între
tăierile de văi ale apelor 
răsar pescăruși, care țîșnesc 
spre cer și cheamă, cru ți
pete scurte, peste întinde
rea lichidă semănînd în 
pîcla sidefie, cu o vegeta
ție bogată verde, încolăcită 
de vînturi.

Ghidul meu se oprește o 
clipă și îmi arată pescăru
șii.

— îi auziți ? — mă în
treabă el — îl cheamă pe 

I Roman.
| — Pe Romdn ? Cine e
' Roman ? — întreb, intrigat 
de numele cu rezonanță 
meridională.

Aflu din povestirea bătrî- 
nului navigator una din le
gendele baltice, care mai 
trăiește pe litoralul cenu
șiu dip partea de sus a 
continentului. Demult, în
tr-un veac scufundat în 
uitare, pe-o coastă care co
bora repede spre mare, fe
meile și copiii pescarilor 
se scăldau în mîngîierea 
trecătoare a soarelui de 
vară, cînd, un val repede, 
plutind parcă în aer, ca o 
corabie fantastică, a mătu
rat toată colcăiala de mu- 
ieret cu odrasle cu tot, 
tirind-o în larg. Roman își 
cirpea tocmai năvodul, pe 
țărm. Logodnica lui se afla 
printre cei răpiți de apă. 
Era înotător renumit, care 
străbătea voinicește cele 
mai iuți valuri, bătînd ne
încetat apa cu brațele-i 
lungi și puternice. N-a 
stat pe ginduri, ci s-a 
aruncat în mare, să scape 
ce se poate. Și a scăpat o 
sută de copii și nouăzeci 
și nouă de femei. Pe a 
suta n-a mai putut-o scă
pa. Era chiar logodnica sa, 
pe care o lăsase la turmă, 
s-o aducă pe mal în îm- 
brățișarea-i viguroasă: s-a 
mistuit într-un vîrtej alb, 
tot mai adine, pînă la te
melia mării. Roman nu s-a 
întors nici el. Pescărușii 
îl caută și-l cheamă de 
atunci, fără .încetare, înde
osebi la ceasul prinsului, 
în mîngîierea trecătoare q 
soarelui de vară...

Pînă aici legenda sau, 
mai bine zis, faptul divers 
transformat în legendă de 
fantezia populară. Dar ghi
dul îmi spune că pilda pes
carului Roman a fost mo
lipsitoare: copiii de pe țăr
mul Mării Baltice învață 
să înoate aproape o dată 
cu primii pași. Blonzi și 
subțiri, ei devin una cu 
apa, pe care o stăpînesc 
cu un fel de instinct de 
amfibie. Străbat cu lăco
mie curcnți, bulboane, a- 
dîncuri, familiarizați cu e- 
lementul lichid, de care 
nu li-e teamă, fiindcă 
omul nu se teme decît de 
ceea ce nu cunoaște.

„Cine nu știe să înoate, 
e om doar pe jumătate", 
spune populația baltică. 
Cine nu înoată, aș adăuga 
eu, se lipsește de una din 
cele mai nobile, mai fru
moase. mai desăvîrșite 
plăceri ale sportivității o- 
menești.

i

Geotge SBÂRCEA
Gdynia, august 1969
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Povestire de MARIUS POPESCU

FIUL

r

I s-a încrețit pielea 
mingîierea aspră a apei. Dar 
nu-i nimic. Pielea de găină 
trece așa cum a venit. E mai 
mult emoția începutului. Ră
ceala apei o cunoaște din co
pilărie. 11 țineau în cada cu 
apă ca gheața, și el țipa și 
urla, fără să înțeleagă prin
cipiile terapeutice 
lui său.

Suprafața apei e 
crețită de un vînt 
amiază. Umerii largi ai îno
tătorului se insinuează prin
tre talazurile rare din apro
pierea țărmului. Cit de bine 
cunoaște el aceste valuri ! Nu 
numai pentru că le-a tăiat 
de atitea ori cu botul frega
telor, ci pentru că le-a în
fruntat cu pieptul gol în pli
nă mare. A și fost citat de 
două ori pentru curajoasele 
sale acțiuni de salvare, între
prinse în larg. Se arunca in 
apă fără cricnire, ori de cite 
ori era nevoie, ba chiar și 
fără nevoie, dintr-o plăcere 
unică, pasională, împlinită în 
comuniunea ciudată cu ele
mentul lichid. Arătase de mic 
surprinzătoare predispoziții 
pentru înot și nu-i de mi
rare că și-a ales cariera de 
marinar.

Foarfecă apa cu brațele și 
cu picioarele, ușor și elegant, 
de ai zice că se află intr-un 
bazin de înot sau la o par
tidă amicală de plajă, și nu 
pierdut în nemărginirea vă- 
lurită și înșelătoare. Nu se 
teme și știe ce-l așteaptă. 
S-a pregătit minuțios și ra
țional. Intri parcursuri lungi 
în apă dulce, pe Tamisa, vreo 
30 de kilometri, de la Green
wich Ia Gravesend, o dată 
cu curentul, pentru a-și for
tifica brațele, in cele aproa
pe 5 ore de înot. Apoi, în 
apa mării, de-a lungul coas
telor comitatului de Kent, 
cam tot atita, doar cu o chel
tuială mai mare de timp, 
țăci i -au trebuit aproape 9 
ore. Cei mai mulți îl soco
teau un extravagant sau un 
fanatic, căruia 
croazierele de 
vrea și in permisii să se bă- 
lăcească tot in apă, in ele- 

’ mentul său. Un nebun ! Nu
mai Steak știa și îl înțele
gea. Compensa prin celălalt 
refularea propriilor sale a- 
vinturi.

înota acum pe o parte, 
într-o poziție odihnitoare, 
conservindu-și forțele. Origi
nal și șugubăț, cum era, ar 
fi vrut să încerce să plu
tească în toate felurile. Ci
tise cu pasiune pe Rabelais 
și tare i-ar fi plăcut să înoate 
ca Gargantua „pe față, pe 
spate, pe-o coastă, ciinește, 
voinicește, numai cu picioa
rele", oricum, numai să înoa
te mereu. Păstra 
carte în ramă in

ale tată-

și ea în- 
ușor de

nu-i ajung 
serviciu, ci

pagina din 
camera lui

de flăcău, de.la Birmingham. 
Pe cei ai casei îi exasperase. 
Tatăl său, chirurgul, se îm
potrivise planului. Invocațiile 
erau inutile : „Tată, 
mi-au dat voie...". „Nu 
interesează — răspunsese 
tăi. Eu nu sînt agenție 
publicitate a amiralității, 
meseria mea, am învățat 
prima grijă se cuvine 
cientului și nu firmei spitali
cești". ~ 
luată și 
I-ar fi 
drum.

Bătînd
se gîndea la ai săi. Oare de 
ce n-au venit nici măcar la 
plecare, pe țărm; la Dover, 
să-l vadă ? Nu-i nimic, ei 
vor fi cei care vor regreta, 
cînd vor afla. Dar vor avea 
oare ce afla ? Trec orele, des
tul de greu, membrele ples
căie prin apă, cerul începe 
să se întunece, hăul verzui 
devine tot mai imens. Dispe
rarea îi dă tîrcoale, dar el 
găsește antidotul: cintă ! Val
sează, cu brațele, cu picioa
rele, cu vocea. Boneta i-a a- 
lunecat într-o parte și i se 
văd acum șuvițele de păr 
castaniu lipite pe frunte. La 
27 de ani e plin de vigoare 
fizică și de ambiție nestăvi
lită. Nici o forță din lume 
nu-1 poate birui. Poate doar 
foamea... Ridică o mină din 
apă, semnul convenit Corveta 
se apropie. însoțitorii cred că 
vrea din nou cafea. Nu. 
Acum e momentul calambu
rului pe care l-a ros, de-atîta 
folosință, încă de pe cînd 
erau cădeți, dar pe care-1 
utilizează mereu cu același 
sincer amuzament. Tinărului 
care se apleacă peste bord, 
îi strigă: „Steak, dă-mi un 
steak!" Și locotenentul Steak, 
prietenul, subalternul și ad
miratorul lui 
tinde biftecu] 
glezesc, numit 
cere bere, ca _
obișnuințele domestice.

Refăcut, ia sistematic al
ternarea înotului pe-o coastă 
cu brasul, bătînd apa cu 22 
de lovituri pe minut, intr-un 
ritm despre care Ta scrie ad
mirativ, mai tirziu, 
londonez Wavington. 
este insă chiar atît 
piu cum 
noaptea, s-a 
vintice! șui de vară, 
bură subțire de ploaie, 
s-a invirtejit 
tare, de-abia 
face față și corveta, 
un biet om. Luna s-a ascuns 
după nori, valurile au înce
put să crească, iar farul de 
pe corvetă, minuit de loco
tenentul Steak, se plimbă 
sinuos și nesigur, cind in jos, 
cînd în sus, in urmărirea ce
lui pierdut printre talazuri, 
căruia ar fi trebuit de fapt

dar 
mă 
ta- 
de 
în 
că 

pa-

Dar hotărîrea fusese 
nimeni pe lume nu 
putut înturna din

apa cu palmele moi,

devotat, îi în- 
acela tipic en- 
steak. Pe urmă 
să nu piardă

editorul 
Totul nu 
de sim- 
dată cupare. O

pornit subit un 
de vară, cu o 
—___ - . Apoi
t imoasa tot mai 

ii mai putea 
darmite

să-i lumineze calea. Brațele 
înotătorului se încarcă cu 
plumb, picioarele fac un tra
valiu mecanic al cărui con
trol nu mai este omenește 
posibil. Respirația e îngreu
nată, voința slăbește. Lean
dru cel puțin știa de ce în
fruntă Helespontul: pe ma
lul celălalt il aștepta Hero, 
îl aștepta iubirea. Byron — 
poetul lui preferat — știa și 
el ce vTea : să verifice, să 
retrăiască puterea dragostei 
legendare. Dar pe el, ce-I aș
tepta, cine-1 aștepta î Firește, 
nu meduza aceasta care a- 
cum i s-a lipit de picior 
și-1 chinuiește.

Zorile sînt aproape, dar 
forțele par să-1 părăsească. 
Nu mai răspunde la apelu
rile celor de pe corvetă. 
Steak, bunul și iubitul său 
prieten, își scoate tunica și 
pantalonii, se aruncă in apă 
și vine să înoate alături, în- 
curajindu-1, pină iși va re
căpăta puterile. Pe la 5 di
mineața, se v ede pâmintul 
in zare. Nici Calumb n-a 
fost mai fericit de asemene^ 
înșelătoare apariție. Aproape 
de țărm curenții sint vinjoși- 
Kitmul nu mai e decit de 
12 bătăi pe minut îi vor mai 
trebui aproape șase ore de 
înot pină să pună piciorul 
pe plaja aridă de 
Pămintu! e aspru 
dar lui i se pare 
nici la Brighton 
plajă mai catifelată ea •- 
ceasta. Se așează, cu capul 
în miini, intr-o meditație o- 
dihnitoare, ispășitoare. Barca 
e trasă la mal și din ea co
boară un domn grav, îngri
jorat, care-i pune miinile 

tsubsuori și-I ridică ușor. „Ai 
să răcești". „Dumneata, tată?" 
„Ți-am mai spus doar că. in 
meseria mea prima grijă se 
cuvine pacientului—".

Era in ziua de 25 august 
1875. Căpitanul de marină 
Matthew Webb, fiul chirur
gului din Birmingham, a fost 
primul om din lume care • 
traversat înot Canalul Jfi- 
necii. De la Dover la Calais, 
inotind aproximativ 
i-au fost necesare 21 
minute. 50.8 secunde, 
cronometrajul exact 
tează locotenentul Sf<

L Iterior, îmbăiat de glorie, 
Webb «-a crezut dotat și hă
răzit să încerce cele mai în
drăznețe și mai neverosimile 
aventuri. Peste 8 ani de la 
performanța care l-a făcut 
celebru, s-a avințat in apele 
tumultuoase ale cascadei Nia
gara, cutezind s-o traverseze, 
dar și-a pierdut viața in bu
toanele imensului jet de apă, 
plătind prețul unei ambiții 
admirabile, pe cit de necu
getată.

ra Intr-o seară de vară, pe 
la sfirșitul stagiului de 
practică pe care-1 făceam 
la tribunalul din orașul C. 

Aproape toată practica se des
fășurare destul de monoton, dar 
acum, la sfirșlt, apăruse un e- 
lement ce senzație care ne cap
tase total. Se rejudeea un pro- 

pasionant încheiat cu qinclces
ani în urmă.

In seara aceea 
arhivă șl citeam 
al noii anchete, 
de cele citite.

mă aflam 
volumul

Eram

la 
doi 

copleșrt

— Destul mi, N ! Hai aeasâ 1 
— se adresă el calm, cu o sur
prinzătoare căldură chiar, fotba
listului. Acesta Insă nu făcu 
nici o mișcare. Un moment de 
liniște adinei fu sflșlată subit 
de o voce guturală.

— .Mă:- — Sâ-i spui măîil! Mie 
mi te adresezi cu 9domnule N* !

întotdeauna Insă nu uita să trea
că pe la casierie...

Mal spectaculoasă declt 
Iuțla sa pe teren era ^vlața 
Invizibilă-. Secvențele el
transmise pe bandă cafă-barurl- 
Ior, flecare episod picant fiind 
înflorit, astfel dă, de obicei, ulii-

evo- 
sa 

erau

K

i

RECENZIE

ISTORIA

la Calais, 
sub tălpi, 
acum că 

nu există

€3 km. 
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Victor BANCIULESCU

(PARȚIALĂ) A SPORTULUI ROMÂNESC
Ioan Todan, cadru di

dactic universitar, tî
năr și entuziast isto-

riograf al fenomenului 
sportiv din țara noastră, 
și-a luat osteneala de a 
întocmi o modestă carte 
de aur a sportului româ
nesc, căreia i-a dat ca 
motto justificativ strofe 
din epinikiile lui Pindar : 
„...un cintec nemuritor se 
va adăuga la măreția tri
umfului / La frumusețea ti
nereții : numele învingăto
rului". In acest fel se oma
giază numele celor care 
au adus glorie sportului 
românesc.

Autorul își dublează e- 
fortul statistic prin tenta
tive de reconstituire cro- 
nicărească, utilizînd citate 
din presa vremii, ceea ce 
transformă volumul dintr-un 
instrument documentar în
tr-o carte de lectură. A- 
ceastă mutație în centrul 
de greutate al lucrării este 
un succes personal al au
torului, chiar dacă pe pla
nul utilitar am fi preferat 
reversibila.

In zilele sărbătorești ale 
sfertului de veac de viață 
nouă pentru poporul nos
tru, rememorarea succese-

1

V

zdrobi-lor sportive 
toare preponderenjo toc
mai în această epocă — 
reprezintă o porțiune nu 
lipsită de importanță din 
tabloul integral al reali
zărilor țării. Această îm
prejurare explică în parte 
caracterul festiv al lucrării.

Ne sînt propuse spre re
trăire momentele impozan
te ale sportului românesc, 
succesele încheiate cu me
dalii, titluri, recorduri. In 
această paradă a vedete
lor arenei se regăsesc a-

proape toate somitățile 
sportive ale tării, din 1924 
pină in zilele noastre.

Partea ilustrativă este 
bogată și valoroasă. Mpi 
puțin palmaresul, trans
cris nesistematizat și gra
fic prost slujit. Regretabile 
sînt desigur și unele omi
siuni de nume, în necon- 
cordanță flagrantă cu ri
gorile cercetării is lorice.

Pentru întregirea unei 
cărți cu valoare perenă, 
cm fi preferat să găsim 
tobele sinoptice de meda- 
liați pe spărturi, intr-o or
dine prestabilită, precum 
și scurte biografii ale tu
turor purtătorilor de titluri 
sau medalii. Numai astfel 
putea fi ajutată substanțial 
săraca 
scurtă. Și știm bine cită 
nevoie are sportul româ
nesc — ignorat în trecut — 
de un aide-memoire I

Dar volumul lui loan To- 
dan, 
Și cu 
aur ai sportului românesc", 
nu emite pretenții exage
rate, fiind doar bruionul 
unei opere conștiincioase, 
necesară 
noastră.

noastră memorie

volumul lui loan To- 
intitulat (nearticulat 
modestie),,: „Ani de

în bibîtografia

(Vib)
*

PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ
e

YOGA ? DA. INSA cu rezerve

N u putem începe, inventa sau descoperi noi 
lotul. E firesc ca fiecare generație, din in- 
diferent ce petec al globului, să-și aducă 
contribuția la „șumumul" de cunoștințe pe 

care omenirea le posedă la un moment dat.
Roata, descoperită cu cîteva milenii înaintea e- 

rei noastre, legile fizice sau teoremele matematice 
statornicite de vechii greci, busola ale cărei origini 
se pare că trebuie căutate în Arabia — sînt cu
ceriri ale minții omenești — care își păstrează și 
azi valabilitatea.

Vechii indieni — au creat o civilizație înfloritoa
re cu mult înainte ca zorii erei noastre să răsară 
în Europa.

Yoga are o vechime de milenii, ca însăși civiliza
ția hindusă. în înțelegerea sistemului Yoga, tre
buie să pornim de la premisa că el nu e un sis
tem de exerciții fizice sau de educație fizică, cum 
sînt cele ale lui Amoros, Iahn sau Ling. Dacă 
l-am considera așa, ar fi o limitare și deci o 
greșeală. El trebuie înțeles ca un sistem filosofic, 
ca o formă de comportament și de viață.

Sistemul Yoga este in complexitatea lui un mod 
de a privi existența, viața, fenomenele naturii. 
Lui îi sint intrinseci, atît gindirea filosofică, ati
tudinea față de viață și de moarte, cit și felul in 
care organismul uman își poate găsi perfecțiunea 
fizică ca o cale spre cea psihică.

Exercițiile fizice ale Yogilor sînt doar o parte 
infimă a sistemului și au prea puțină valoare 
in afara celorlalte precepte de viață recomandate 
acestora.

In principal, exercițiile sînt de respirație, urmă
rind un pehimb maxim de a c între organism și 
mediu.

Prin exercițiile Yoga se mal urmărește și obține
rea unui perfect control asupra membrelor și seg
mentelor corpului — o dominare a biologicului din 
partea psihicului.

Yoga urmărește — cunoașterea de sine — în
țelegerea eului — ca entitate spiritjială și în ace
lași timp a învelișului său material, exterior : 
corpul uman.

De aceea regulile Yoga — cuprind o gamă În
treagă de prescripții de comportament, de alimen
tație, de odihnă, de somn, de îmbrăcăminte.

Datorită faptului câ aspectul fizic al exercițiilor 
Yoga — poate fi aplicat fără a fi nevoie de mult 
spațiu și de timp deosebit, multe personalități din 
cele mai vaste domenii, au afirmat câ execută 
Yoga. Mai mult ca sigur insă, că aceste exerciții 
nu au fost cu adevărat Yoga — ci doar un palid 
ecou al. unor eventuale exerciții din ciclul Yoga.

Nu putem contesta sistemului Yoga unele calități
— cu atit mai mult cu cit acestea sînt tot mai 
necesare omului modern. Acesta. în virtejul exor
bitant al preocupărilor zilnice, in goana neîntre
ruptă după menținerea ritmului civilizației con
temporane, pierde tot mai mult controlul asupra 
propriei sale persoana.

Or Yoga, recomandă tocmai cunoașterea per
fectă a acesteia, deconectarea, relaxarea, meditația, 
cufundarea în gîndire, abstractizarea, detașarea de 
măruntele sau uriașele probleme de viață.

Yoga recomandă, de asemenea, moderația în 
toate, unul din esențele învățăturii ei fiind obți
nerea echilibrului fizic, moral, intelectual

„Yoga vindecă toate suferințele celui ce 
derat în lirănire, distracții, activitate, 
stare de veghe“, spun prescripțile ei.

De asemenea, întoarcerea la natură, 
naturii este unul clin principiile de bază 
tui sistem.

Fără îndoială, multe din aspectele „do^trinii6* de. 
care vorbim sînt valabile, și au sau ar putea avea 
aplicativitate. Ceea ce nu accept insă în fbndul 
acestei învățături, este propagarea indiferenței, a 
neinteresului, a închiderii în turnul de fildeș a 
propriei persoane. Acea pace egoistă — în care să 
domnească un dezinteres total pentru tot ceea ce 
se întîmplă în afară și unde dorini ele, aspirațiile, 
năzuințele să fie stinse, mi se par totuși ’ 
patibile cu secolul în care trăim.

Sînt numai cîteva aspecte — pe care le
— redescoperirea acestui sistem vechi de 
Și dacă vrem să cunoaștem un lucru — e
— să-i cunoaștem și părțile bune, cum și cele rele.

Dtnin ALMAȘAN

este mo- 
somn și

imitarea 
ale aceș-

incom-

ridîcă 
milenii, 
necesar

arăta înflorită ca c

șl a plecat flulerînd sub privi
rile amuzate ale trecătorilor. Ba
lerina a sărit intr-un picior după 
el vreo zece metr}, 
plîns, apoi a chemat un 
a plecat 
In mină 
ea.

A fost, 
mele lor 
zistînd . t ___..
stirnită de relațiile sale de ope
retă cu binecunoscutul fotbalist.

Retragerea balerinei n-a consti
tuit- pentru N nici o dramă. Atit 
colegilor săi de echipă, cit și 
asistenților sâi de pahar, N le-a 
•nărturislt că balerinele sînt cu 
adevărat interesante numai In 
)Lacul lebedelor**. „Lingă tine» 
a declarat el — vorbe memorabl- 
e intrate rapid în circuitul ama
torilor de fotbal — balerinele, cu 
mușchii lor de oțel, sint mal 
lure deelt Tache Macri !”

a strigat, a 
taxi și 

acasă desculță, ținînd 
unicul papuc rămas la

probabil, una din ulti- 
intilnirl, balerina nere- 
campanlel de blrfeală

-WKCOnH WMSP 
'CO-e- ►nsutt

Desen de NEAGU RADULESCU

aooent daL «=t suzrt 
' I 1 • e « ■ r: r .

hrvd apăru procureruî de aef- 
vtsto. care euno<tea.

— Ah. aid ești î Te pisi r.caxi 
estae&e ? — cu se adresă eL zl=- 
btxd. FruEos. Credearc cl Ix a- 
fară de fc-.ha! nu te mal Intere
sează iLtâc Uite, dacă vrei să 
aaSșu la an tiilrmririt inedit 
<tn *.-.a;a fo-.bahștflor durattaie. 
te iau cu mine „pe Acum
două minute ant primit un tele- 
fon de li o bodegi de 
de gări, unde N face 
zzc. te interesează T

N era vedeta nr. L 
balistic al orașuâuL

Intr-un minut eram 
și dupA aproape un 
ceas r.e adam în fața 
Procurorul, doi “
mine.

Bodega pârea 
re. Oblonul de_ _
pe jumătate tras. în sala din față 
era Întuneric și doar din sălița 
din fund râzbătea o u^dâ de lu
mină.

Am pătruns înăuntru. Vreo 20 
de oameni stăteau în cadrul ușd 
care dădea spre sălița a doua. 
Era liniște. O liniște nefirească 
față de numărul oamenilor aflați 
acolo, care prin cea mai simplă 
mișcare puteau comaune un 
zgomot. Dar toți tăceau: Tăceau și 
priveau în săliță. La apariția procu
rorului și a milițienilor, gru
pul compact care bloca intrarea 
spre săliță s-a dislocat, lăsind 
privirilor noastre un culoar. O 
cUpă nu mi-am dat teama des
pre ce era vorba. In săliță era 
un singur om. Un tinâr care 
stătea cu capul culcat pe o masă. 
Lingă el. 13. poate 30 de pahare. 
Un ospătar li șopti procurorului 
că toate sint cu coniac. Erau nu
mai pe jumătate și toate
erau .b-rzate- cu zahăr. Am a- 
vut impresia că tinănil doarme. 
Dar nu. iată-1. a mișcat. A luat 
brusc un pahar. I-a dus Ia gură, 
a sorbit o înghițitură și I-a trâz- 
mt in peretele din fața iui. Ab.a 
atunci am sesizat .p?anta* sce- 

idul sâliței. 
arâ‘a ca o 
Sub el, un

că r.-am păscut elefanții

Vcrttse firi sA întoarcă capul. 
Apoi apucă pripit un pahar fi 
sertn furios o înghițitură, două, 
și-l aruncă de perete.

O voce fcptl : ril !
Așa l-am cunoscut personal pe 

vestim! K.

dincolo 
ravagii. Ce

idc'.-ui fot-

milițienl

In mașină 
sfert de 

bodegii. 
■ șl cu

gata de 
la intrare

închide- 
era

_____ am sesizat .poanta' 
nei. Peretele din fundul 
pe trei sferturi ud. 
hartâ oceanografiei.
morman

— îu : 
tind. Era 
te. „O fi 
interveni

Procurorul, 
asistase mut 
de mină de 
gil către Intrare. M-am apropiat 
și eu de ei.

— Tovarășe procuror — ti Spuse 
acesta — n-aveți nici o grijă. Nu 
s-a inlimplat nimic. N are o su
părare. Noi il ințelegem. Sparge 
și el citeva pahare. Nu-i nimic. 
Le plătim noi. N-avem nici o 
pretenție. Pe noi nu ne deran
jează. Ba dimpotrivă. N este fala 
orașului nostru. Cine știe cind 
o să mai avem unul ca el ? Ce 
dacă ne sparge citeva pahare? Fap
tul că a venit să-și verse nădu
ful aici, este chiar o cinste pentru 
bodega mea.

La început, procurorul păru a- 
muzat de tirada microbistă a res
ponsabilului. Două eunete surde 
venind din încăperea din fund 
îi înăspriră insă dintr-o dată pri
virea. îl lăsă pe responsabil și 
se duse spre săliță. Oamenii se 
dădură Ia o parte. Procurorul 
mai făcu un pas și se opri

de cioburi.
— auzii pe 
numărul paharelor spar- 
avind un necaz mart* — 

surdină att* voce.
care pină atunci 
la „fază", fu luat 
responsabilul bode-

cineva *op-

in

ma versiune 
lie.

Tot orașul 
un moment 
cuplu* cu o 
necunoscuta 
el, vestea n-a mirat prea i

N era ceea ce se cheamă 
bărbat bine. Șocant, chiar, 
net, înalt, aer viril, - 
le și nări fremătinde de trăpaș 
ținut mult In frlu, avlnd uneori 
alura și mișcările leneșe 
bărbaților-manechin, totul 
blat de un aer voit distrat, 
flemitor, N era întotdeauna 
perat de femeile care caută 
partener de senzații. Nu întîmplă- 

el 
fe-

ștî», de pild4, la 
dat. câ N ;face 
r.âbădăioasfi șl bl- 
balerinS. La aflarea 

mult.
un 

Bru- 
buze senzua-

care 
prin 

notabi- 
după 
„sal- 
avut

După acea întimplare. 
pentru N n-a fost marcată 
nici o măsură corectivă, 
litățl ale brașulni. moarte 
fotbal, intervenind pentru 
varea idolului”, viața lui' a 
o curgere aproximativ lină.

tn timpul meciurilor nu 
juca, de fapt, decit 20—33 
minute. Atit il mai țineau 
cioarele. In timpul ăsta făcea, de 
obicei, ceva cu care lua ochi! la 
lume. Marca, din cînd în cind. 
tui gol, alteori dădea o bară, u- 
neori transforma cite un penalty.

mai 
de 
pi-

ale 
du- 
ze- 
re- 
un

tor, de cele mal multe' ori, 
era cel care accepta curtea 
meilor. El era cel cucerit.

Cu balerina se întîmplase 
fel. Ea 11 plăcuse. îl zărise 
tr-o noapte la un restaurant, 
neva 11 făcuse ■ cunoștință cu el 
șl de atunci îl ancorase. —

Lumea, curioasă, aflase din pri
mele zile diferite intimități din 
viața privată a celor două vede
te. Nu erau, de altfel, prea greu 
de aflat. N nu era un tip discret 
față de viața sa sentimentală, 
multe „scene tari" jucîndu-le cu 
public, o astfel de scenă a a- 
jitns, în numai dîteva <pre, pe 
buzele a mii de oameni. în plin 
centru, N i-a luat într-o zi, în 
glumă, unul din. pantofii papuc 
cu care era încălțată balerina

la
In
el-

Inalul acestei povestiri 
l-am scris, după o noapte 
albă, petrecută nu de 
mult In tren, O noapte 

In care N, coleg întîmplător de 
compartiment, „făcut" ca in zi
lele marilor victorii, a ținut treji 
patru bărbați și. o femeie care, 
deși a stat tot timpul cu o bas
ma la ochi, bănuiesc că n-a dor
mit de loc. .

Pin filmul acelei nopți, prima 
secvență care mi-a captat aten
ția a fost, ca s-o numesc așa, 
secvența piciorului. După cîteva 
țigări fumate pe culoar, N a in
trat în compartiment, vrînd, pro
babil, să doarmă. Și-a scos un 
pantof. In clipa aceea, mi-a că
zut privirea pe fluierul picioru
lui lui N. Surpriza primului 
moment a fost înlocuită de .groa
ză. Aproape pe toată lungimea 
sa, fluierul piciorului era acope
rit de o foiță subțire de 
aproape transparentă, 
se vedea, diform, osul, 
prin forma sa, cu 3—4 
asimetrice, osul aducea cu 
bucată de creangă gloturoasă.

M-am reașezat la lcc, ca să-ml 
adăn ■gîndurtle și amintirile. A- 
poi, am ieșit, totuși, pe culoar.

Va să zică, asta era ! Asta era 
explicația dispariției Iul N de 
vreun an încoace, din coloanele 
cronicilor de fotbal. Avusese un 
accident. Pe teren ? In afara Iul? 
Ce importanță mai avea ? Pentru 
fotbal, omul acela trist din com
partimentul de alături era» fără 
îndoială, definitiv terminat.

Șl ce mare talent fusese !
Am rămas pe culoar. Revedeam 

mental memorabilele partide pe 
care N le făcuse în orașul ;C‘‘ 
In perioada sa de glorie. Apoi, ’ 
viața sa atît de colorată. Ea . îl 
dusese, așa cum duce un rîu de 
munte un pal, la vale. Gîndln- 
du-mă la Inconștiența nebună cu 
care acest tînăr, dăruit cu toate 
darurile, se risipise, sentimentul 
crescînfl de compasiune, Învălui
tor ca o ceață, a căzut, doborît 
brutal de primul cuvint care mi-a 
venit in minte. ^Păcăleală". Via
ța, păcălită un an, doi, 
s-a răzbunat. Crud.

Cu vreo oră înainte de 
în care urma să cobor, N 
din compartiment, trăgînd 
el un geamantan mare, __ ___
colțuri. Șchiopăta ușor de picio
rul drept. 3.-a dat jos din tren. 
O gară mică a unul tlrg ceva 
mal răsărit. Poate orășelul natal. 
Aproape imediat, trenul s-a pus 
în mișcare. Pierzîndu-1 o clipă 
din vedere, l-am reperat peste 
cîteva clipe pe peron. înainta 
„clopin-clopan", șontîc-șontîc, 
cum spune un cintec trist. Toc
mai cind să lasă trenul dip gară» 
o secvență aparte m-a făcut să 
tresar. In fața lui N a apărut 
ceva mic, negricios, nu mi-ănt 
dat seama ce anume. Un șut 
surprinzător, și vietatea aceea 
mică, neagră s-a destins în aer 
intr-un mieunat lamentabil. Era 
O pisică...

piele,, 
sub care 

Izbitor 
noduri 

o

cinei)

stația 
a ieșit 

după 
ros la

P.S. Orice asemănare cu situa
ții reale nu este Intîmplătoare...

Cugetări...

parca anume
•• E mai ușor a vorbi despre 

zei decît despre oameni.
(PLATON) 

cu seamă despre_.dar mai 
fotbaliști !

♦♦ Cunosc ____
care de departe cava, iar 
de aproape, nimic.

(LA FONTAINE!)
Nu e așa că se potrivește 

grozav unor fotbaliști-?
•* Omul nu e ceea ce ascun

de el, e ceea ce înfăptuiește.
(ANDRE MALRĂUX)

Iar noi spunem prea des : 
bieții băieți, nu au jucat la 

adevărata lor valoare !“
♦♦Multi multe știu și nu

mai pe sine nu se știu 
(SAINT-BERNARD)

„Terenul a fost prost, arbi
trul de linie a semnalizat un 
ofsaid imaginar, cel de centru 
a dictat un 11 metri gratuit, 
noi însă am jucat foarte 
bine".
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** Caută la alții virtuțile, iar 
la tine viciile.

(B. FRANKLIN)
în acest Spirit at fi bine să 

se facă analiza fiecărui meci 
de fotbal !

DESPRE SISTEMUL YOGA?

Nu, nu cred în Yoga !...
Poate e nedrept și rușinos, pentru un fost 

asistent de metodică și de istoria educației 
fizice, să ‘ facă această afirmație, dar asa 

gîndesc și așa simt. Yoga nu poate aparține Eu
ropei.

Nu-i contest chiar principiile științifice. Acum 
douăzeci de ani, colegul nostru de Institut, dr. 
Clement Baciu, demonstra valoarea gimnasticii res
piratorii Yoga, pentru longevitate.

Știu că la Grenoble, schiorii francezi au fost su
periori austriecilor și americanilor, prin relaxarea 
nervoasă, datorită metodei Yoga. Deși sint poate 
mai controversate, cred chiar în sugestie, hipnotism 
șt antrenament autogen. Recunosc și acupuncturii 
valoarea ei real aplicativă.

Și-atunci, de ce nu Yoga ?
Pentru că ceea ce se educă în sute și mii de 

ani, nu se poate împrumuta în cîțiva ani, sau în 
cîteva luni.

îmi dau se^ima, desigur, că Yoga este o foarte 
bună metodă de concentrare și relaxare nervoasă. 
Dar, oare pentru indieni, numai atit e Yoga ?

In explicarea filosofiei Yoga, Dr. Riga argu
mentează competent în ce constă superioritatea 
acestei metode. Dar totodată și cerințele -are tre
buie respectate.

Mi-e teamă, grozav de teamă, că noi am făcut 
din Yoga o modă ; ca și cu izometria, pe care pu
țini au înțel^s-o și mai puțin au aplicat-o. La fel 
poate ca și u antrenamentul autogen.

De fapt, aceasta este soarta lucrurilor care 
de departe ; ajung tîrțiu, trunchiat înțelese, 
prejudecăți, experimentate și contestate, dacă 
timp record nu au dat rezultate.

Sîntem un popor și un secol, care nu știm, 
vrem să așteptăm. E bine. Dar e și rău ; căci sînt 
și lucruri care cer migală, concentrare profundă,, 
contopire totală cu ceea ce gîndești si vrei să 
faci.

vin 
cu 
in

nu

pentru fotbal
♦* Îngrozitor e omul care nu 

are nimic de pierdut.
(GOETHE)

Poate de aceea joacă slab 
adeseori echipele de la 
cui clasamentului.

mijlo

•* Nu ești bun de 
dacă nu ești bun decît 
tine.

nimic,
pentru

.. ~fYOLTAiRE)
Parcă, parcă aduce cu jocul 

individual ! ’

Colaj realizat de
M. ORZEA

TUBUL
AEBIAN 

EUROPEAN

Noi prin Yoga Înțelegem, greșit adeseori, numai 
slăpinirea anumitor grupe musculare, coordonarea 
lor parțială. Ar fi prea puțin și nesemnificativ.

Yoga presupune o educație de generații. Iată, 
slnt dispus parțial să cred, că in dottâ-trei gene
rații, de timpuriu și devotat educate în acest spi
rit, acest transfer milenar de filosofie s-ar putea 
face, oarecum trecind peste timp.

Dar in două săptămini, șase luni sau un an. nu 
rered. Omul modern este prea puțin stăpin pe sine, 
ca să poată înfrunta și birui reflexele din jurul 
său, care-1 stăpinesc și-l obsedează.

In judo, cred. Și th carate. Și, repet, in suges
tie. Mai bine zis in autosugestie. Noi latinii, și nu 
e legendă, avem alt spirit, alt fel de a vedea și 
ințeiege lucrurile. Ne lipsește concentrarea profun
dă, desprinderea de tot ce este stingherilor și e- 
moțional in jurul nostru.

M-am bucurat mult, cind Ia Cluj dr. neurolog 
Bihea a experimentat la jucătorii de fotbal 
de la „U“ antrenamentul autogen, cu aplicații 
de Yoga. Dar n-am crezut. Și nu cred nici acum, 
cind Bungău poate marca goluri de la 35 m.

Deși am fost Întotdeauna un adept a) metodelor 
moderne de antrenament, al îndrăznelilor și ori
ginalității, refuz să cred în Yoga. E adevărat n-am 
experimentat Yoga, dar ca sportiv de pertormanță,. . _ . .. . ... cjnfl scrjUi studiez și

lucru : relaxarea ner-
fiind foarte emotiv, iar de 
confcrențiez, încerc același 
voasă prin orice metode.

Aș putea spune că schiul
încă mulți alții, este Yoga. , _ _____
Și, așa ca pentru Sadoveanuj munții, stîncile și 
apele. Să nu uităm nici spațiul mioritic al naturii 
noastre românești.

Dar toate acestea nu sînt Yoga, sînt altceva șl 
altfel trebuie privite și înțelese.

In concluzie, nu cred In Yoga ! Chiar dacă 
vă dezamăgesc, chiar dacă nu vădesc curaj și 
înțelegere. ■>

Aceasta nu înseamnă că nu-1 las pe alții să crea
dă. Numai că m-ar bucura mult să ne explice de 
ce. și să aducă și argumentul unor experiențe 
reușite.

Așadar, aștept.

pentru mine și pentru 
Și muzica simfonică.

Și

Virgil LUDU

SIBIU, fi (prin ■ telefon de la 
trimisul nostru). Sîmbătă. pilo
ts sportivi — competitori in 
Turul aerian european — au 
aterizat, cy' suplele lor avioane, 
pe aeroportul Turnișor din lo
calitate. Cele 62 de aparate, 
aflate in acest interesant con
curs aviatic, purtau așii pilo
tajului sportiv din Anglia, Au
stria, Elveția, Iugoslavia, Peru, 
R.F. a Germaniei, S.U.A. și 
România.

După semi-etapa Constanța 
— București, echipajele au de
colat sîmbătă de pe aeroportul 
Clinceni, venind la Sibiu prin 
frumoasa vale a Oltului. 
Pe această rută urma să 
se desfășoare proba de regu- 

Ținind 
meteo- 
zboru- 

aparate 
interna- 
Turului

Iariiate a concursului, 
seama de 1 condițiile 
rologice nefavorabile 
Iui de performanță cu 
de tip sport, comisia 
țională de arbitraj a 
a decis — încă din start — anu
larea probei. Aceasta s-a fă
cut în urma unei „sonde” tri
mise pe traseu (un echipaj 
care nu participa in concurs), 
care — ajunsă la Sibiu — a co
municat arbitrului șef ai cara
vanei : „Timp impropriu zbo
rului cu motor !“ Astfel, avia
torii s-au deplasat în monera ’ 
Ia Sibiu, atcrizînd — 'după o 
cursă de... relaxare — pe aero
portul din localitate. Miine di
mineață (n.r. astăzi), dacă tim
pul va permite, participant la 
cel dc-al 6-lea Tur aerian eu
ropean vor decola de pe „Tur- 
nișor”, indreptindu-se spre 
Arad, unde vor face o scurtă 
escală pentru alimentarea apa
ratelor. De aici, sportivii se 
vor îndrepta către Zagreb — 
punctul final al competiției. In 
clasamentul general al Turu
lui, la care participă peste 150 
de aviatori, conduc piloții Wag
ner, Kropp și Barnsteiner 
(R.F. a Germanici). Sportivii 
noștri se află pe pozițiile 22 
(Ștefan Calotă — Gheorghe Za- 
vate) și 23 (Constantin Mano- 
Iaclie - Constantin Goșman).

(Vasile .TOFAN



Trimisul nostru special la Klagenfurt, EMANUEL FANTĂNEANU, transmite:

EPREZENTANTELE ROMÂNIEI CALIFICATE
IN LUPTA PENTRU MEDALII

• SPORTIVELE NOASTRE ÎN FINALĂ LA TOATE PROBELE EUROPENELOR
DE CANOTAJ • AU ÎNCEPUT lucrările congresului FISA

I -KLAGENFURT, 6 (prin tele
Ion). Ziua a doua a campiona- 
lelor europene de canotaj fe- 
Ininin, ce 6e desfășoară pe ape
le lacului Worther See, a fost 
liua recalificărilor. Emoțiile 
fcelegației române erau eviden
te,. deoarece de forma sportivă 
pin această zi depindea califi- 
parea în, finală a încă trei echi
paje. La simplu, după ce din 
primă serie se califică repre
zentanta Austriei, Renate Sika, 
bi cea a R.F. a Germaniei, Băr- 
pfel Kornhass, asistăm la cursa 
[sportivei noastre, Elisabeta La- 
păr. După ce a condus aproape 
Bn permanență, ea cedează spre 
[final, permițind Anitei Kuhlke 
(R.D. Germană) s-o depășească 
leu numai un vîrf de barcă. To- 
rcuși, Elisabeta Lazăr capătă - 
conform regulamentului — drep- 
Itul de a participa in finală. 
Este un frumos succes, dacă 
ținem seama că din 1965, la 
această probă, nu am mai avut 
finalistă. Remarcăm, de ase
menea, că toate concurentele 
calificate în finală au înregis
trat timpi sub patru minute. 
Iată rezultatele : seria I : Au
stria 3:58,29, R.F. a Germaniei 
3:58,84, Anglia 4:03,03, S.U.A. 
4:21,0 * seria a H-a : R.D. Ger
mană 3:58,41, România 3:59,32, 
Ungaria 4:03,75, Iugoslavia 
4:06,04, Belgia 4:08,58.

La 4+1 visle, sportivele noas
tre, Ioana Tudoran, Mitana Bo
tez, Ana Bardaș, Ileana Ne
meth și Ștefania Borisov, cam
pioane europene anul trecut, 
au mers mai bine ca ieri, au 
avut, pe întreg parcursul, un 
ritm bun. reușind să se impună 
clar în fața adversarelor. Ele 
nu terminat pe primul loc in 
seria I a recalificărilor cu 
3:29,08. La această probă 's-au

mai calificat în finală R.D. 
Germană, U.R.S.S., Cehoslova
cia, Bulgaria și Ungaria. S-au 
înregistrat următorii timpi : 
seria I : România 3:29,08, Ceho
slovacia 3:31,82, R.F. a Germa
niei 3:33,92, Austria 3:51,48 ; 
6eria a Il-a : Bulgaria 
Ungaria 3:33,53, Olanda 
Franța 3:37,94.

La ora 10,10 a început 
a treia probă a zilei, dublul, și, 
din nou. emoțiile, pentru că Ma
ria Hublea și Garoafa Cante- 
mir încercau, alături de cano
toarele din Bulgaria, Danemar
ca și Austria, calificarea în fi
nală. Și au reușit-o, terminind 
pe locul al doilea, după echipa
jul bulgar. S-au realizat urmă
torii timpi : seria I : Bulgaria 

România 3:46,42, Dane- 
3:50.40, Austria 4:01,13 ; 
a II-a: Cehoslovacia 
Olanda 3:46.83, Franța 
Iugoslavia 3 :52,05.

3:32,16,
3:36,49,
cea de

3:44,97, 
marca 
seria 
3:43,71, 
3:51.84,

Ultima probă a recalificări
lor, de emoțiile căreia noi am 
scăpat din prima zi, a fost 
8+1. înainte de a consemna 
rezultatele de pe buletinele de 
concurs trebuie să spunem că 
victoria de vineri a 
noastre a fost pe larg comen
tată în cronicile 
..Kărtner Tageszeitung” 
zeitung” și 
care au prezentat-o ca „drama
tică". Fotografiile ce insoțesc 
reportajele ilustrează pregnant 
dramatismul cursei, în urma 
căreia victoria a revenit repre
zentantelor noastre. Și acum, 
iată rezultatele recalificărilor 
de la 8+1 : R.D. Germană 
3:20,19. Olanda 3:21,57, Unga
ria 3:23,99. Cehoslovacia 3:29,23, 
S.U.A. “ ’
clasate 
Așadar mîine (n.r. azi),

fetelor
ziarelor 
„Wolks- 

,Kleine Zeitung",

3:38.07. Primele patru 
s-au calificat în finală.

VOT
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întrecerile finale înavea loc 
cadrul cărora, la toate probele, 
reprezentantele noastre sînt 
angajate în lupta directă pen
tru medalii.

Paralel cu întrecerile cano
toarelor, la Konzerthaus din 
Klagenfurt, au început lucrări
le Congresului F.I.S.A., cu par
ticiparea delegațiilor din 24 de 
țări. în prima zi, după ce pre
ședintele FJ.SA., Thomas Kel
ler, a rostit cuvin tul de deschi
dere, a fost prezentat raportul 
prezidențial care a subliniat, 
în principal, buna organizare 
a întrecerilor din cadrul Jocu
rilor Olimpice din Mexic, și 
raportul financiar.

în timpul dezbaterilor ce au 
urmat, in special, pe marginea 
statutului, Consiliul de admi
nistrație F.I.S.A., in urma ana
lizării structurii F.I.S.A., a fă
cut propunerea de a se modi
fica comisia tehnică și de a se 
constitui 5 subcomisii (organi
zarea de regate, canotaj femi
nin și juniori, activitate de per
formanță. turism, presă, radio 
și televiziune).

A fost, de asemenea, stabilit 
locul de desfășurare a ..Campio
natelor mondiale din 1970. Ele 
vor avea loc in Canada, la 
St. Katerines. Tot în aceeași 
perioadă se vor desfășura și 
lucrările Congresului. O pro
punere care a reținut atenția 
a fost aceea prezentată de pre
ședintele F.I.S.A., Thomas Kel
ler. Domnia sa a propus ca 
anual să se desfășoare campio
nate mondiale, deoarece la cam
pionatele europene nu participă 
numai sportivi din Europa, ci și 
din S.U.A., Argentina, Brazilia.

Lucrările Congresului, con
tinuă.

BALCANIADA DE BASCHET

Iugoslavia — pentru a noua oară campioană

LOTHAR MILDE (in fotografie), medaliat cu argint Ia JO. 
din 1963, a stabilit, nu de mult, un nou record al R. D. Ger
mane la aruncarea discului cu 63,60 m (o ameliorare de 
23 cm). Deși in virstă de 33 de ani, discobolul de la Cnemie 
Halle va avea un cuvint foarte greu de spus la Campionatele 
europene de atletism de la Atena, unde, fără îndoială, duelul 
său cu recordmanul Cehoslovaciei, Danek, va fi pasionant

FOREST HUES: LAVER SI ASHE,J z

(Urmare din pag 7)

(2—0, 2—1, 3—2, 2—2). Iată 
și clasamentul înaintea ulti
melor meciuri :
1. Dynamo (R.D.G.)
2. Din. (U.R.S.S.)
3. Dozsa (Ung.)
4. Dinamo Buc.
5. R. Hveada 

(Cehoslovacia)
6. Gwardia 

(Polonia)

4 4 0 0 29—12 8
4 2 11 22—15 5
3 2 0 1 14—10 4

13 1

4 1

4 0

1 15—13 3

0 3 10-25 2

0 4 16—31 0

REZULTATE TEHNICE : 400 m 
liber (b) : S. BELIZ — GEIMAN 
(U.R.S.S.) 4:17,8, M. Borloy (Ung.)
4:23,8, L. Unger (R.D.G.) 4:26,1,
K. Mann (R.D.G.) 4:33,0; 200 m 
delfin (f) : R. KOTHER (R.D.G.)
2:38,5, E. Stolte (R.D.G.) 2:40,8,
J. Slavceva (Bulg.) 2:42,1 — re
cord, Z. Toth (Ung.) 2:45,4, V. 
Faitlova (Cehoslov.) 2:45,4. ...7. N. 
Ștefănescu (România) 2:49,2: 100
m delfin (b): E. SPIRIDONOV 
(U.R.S.S.) 59,2, V. Greciko
(U.R.S.S.) 61,3, G. Shock (R.D.G.) 
62,5, J. Prohl (R.D.G.) 62,8, C. Aii 
(Ung.) 62,9; 200 m bras (f) : L.

s.

CINE ESTE MATY AS BORLOY?
înoate de la 8 ani 

renumit
A învățat să 

cu tatăl său. Janos, un 
gimnast al Ungariei in urmă cu 
35 de ani. Iar la 10 ani cucerea 
primul său titlu de campion la 
copii...A fost repede remarcat de 
specialiști și promovat în grupa 
speranțelor de la Dozsa 
pesta, unde se pregătește de 
ani cu Jeno Bako.

Primul său succes — în 
la „europenele" de juniori, 
a cîștigat proba de 400 m 
în 4:28,0. A fost momentul

Buda- 
clnci

craul, cit și una de 200 m spate. 
Dar nu este exclus ca la cam
pionatele europene din anul vii
tor să-și încerce șansele la 400 m 
mixt. La 17 ani (îi va împlini in 
ziua de 20 septembrie), Borloy 
poate fi oricum considerat prin
tre marii favoriți al întrecerilor 
de la Barcelona.

RUSANOVA (U.R.S.S.) 2:51.5, C.
Solsky (R.D.G.) 2:53,0, G. Korsu
nova (U.R.S.S.) 2:55,7, S. Markova 
(Cehoslov.) 2:58,8, E. Prutz 
(Ung.) 2:59,3: 200 m mixt (b): 
DAVÎDOV (U.R.S.S.) 2:20,4,
Ioachimidi (U.R.S.S.) 2:23,5, 
Hradetzki (R.D.G.) 2:23,7,
Kostolanczy (Ung.) 2:24,5; 800 
liber (f): A. EIFE (R.D.G.) 10:00,3, 
R. Breuer (R.D.G.) 10:01,0, E. Li- 
lientha (U.R.S.S.) 10:25,7, ...8. L. 
Radu (România) 10:48,8; 4x100 m 
mixt (b): U.R.S.S. 4:11,0, Ungaria 
4:18,0, R.D.G. 4:20,9, România 
4:28,6; CLASAMENT : 1. U.R.S.S. 
218 p, 2. R.D. Germană 148 p, 3. 
Ungaria 105 p, 4. România 38 p, 
5. Cehoslovacia 32 p, 6. Bulgaria 
18 p, 7. Polonia 11 p.

Programul zilei de azi : de la 
ora 9: Dinamo (U.R.S.S.) — Dozsa 
și Dinamo Buc. “ 
polo ; ' 
400 m 
100 m 
200 m
4x100 m mixt (f); de la ora 16 : 
Dynamo (R.D.G.) — R. Hvezda și 
Dozsa Dinamo Buc. la polo ; 
de la ora 19: finalele la înot.

.40,U,
2:23,7,

G. 
A. 
R. 
G. 
m

la 
la 

(b), 
(b),

Gwardia 
de la ora 11,45: serll 
liber (f), 200 m delfin 
delfin <i>, 200 m bras 
mixt (f), 1 500 m liber șl

ROMANIA A ÎNVINS BULGARIA 
ȘI S-A CLASAT PE LOCUL 3

1967. 
unde 
liber 

__ _____ __ ___ lan
sării pe orbita marilor performeri 
ai continentului. Matyas a adău
gat deosebitului său talent o 
muncă titanică, ajungînd într-un 
timp foarte scurt la performanțe 
de înaltă valoare (2:14,0 — 200 m 
spate, 4:15,0 — 400 m liber și 
4:52.8 — 400 m mixt). Numai în 
acest sezon, de pildă, el a par
curs în piscina din insula Mar
gareta aproximativ 1 000 de ki
lometri, înotințl la majoritatea 
Antrenamentelor din perioada pre
gătitoare, zilnic, cite 8—10 000 de 
metri.

Care este proba sa favorită ? 
La această întrebare recordmanul 
Ungariei a ezitat. îi plac, în ega
lă măsură, o cursă de 400 m

ÎNOTUL NU ESTE 0 FILOZOFIE
Dacă vrei să ajungi un 

înotător — este de părere 
păta campioană de junioare 
Europei, EVELYNE STOLTE, tre
buie să sacrifici multe lucruri, 
și să știi să-ți organizezi perfect 
orele necesare studiului, precum 
și pe cele afectate antrenamen
tului.

— Există un secret în marele 
salt realizat în acest an de spor
tivii din R. D. Germană ?

— Totul mi se pare normal. Am 
învățat mult de la americani și 
antrenorii noștri au știut să a- 
plice cele reținute cu maximum

mare 
proas- 

a

de eficiență la posibilitățile noas
tre de pregătire.

— Urmați întocmai planurile 
lor de antrenament ?

— Nu este nevoie de așa ceva. 
Ca să înoți 
de valoare 
ai talent și 
ori pe atît. 
să parcurg

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

prin tuș pe grecul D. Koli- 
topulos, iar Zaprenov a dis
pus detașat la puncte de 
D. Vukov (Iugoslavia). La 
cat. 62 kg.
întrecut la puncte pe N. 
Kovaras (Grecia), urmînd să 
susțină partida decisivă cu 
bulgarul P. Lazov care, asea
ră, la depășit la puncte p" 
unu! dintre favoriți, Ilie Popa. 
Tot la această categorie s-a 
înregistrat și o surpriză. 
Proaspătul campion balcanic, 
C. Vîrtosu, a fost învins la 
puncte și eliminat din com
petiție de către iugoslavul 
S. Koletic1 Dintre concuren- 
ții de la cat. 68 kg. cea mai 
mare șansă de a cuceri pri
mul loc o are campionul 
mondial Simion Popescu, ne
învins pînă în partida finală 
Doi luptători cehoslovaci M. 
Janota și A. Behm, au do
minat întrecerile de la cat. 
74 kg., anunțîndu-se preten- 
denți la medalia de aur. Ja
nota l-a depășit la puncte 
pe fostul campion balcanic, 

: M. Vlâd, care aspira și el la 
un loc pe podium, iar Behm 
a obținut victoria, tot la 
puncte în fața lui M. Hege- 
dijș (Ungaria). Pînă la par
tida cu G. Nikolov (Bulga
ria), C. Penciu avea prima 
șansă la cat. 82 kg. în acest 
meci, însă, după ce a condus 
la puncte, Penciu a fost ega
lat și apoi depășit în urma 
primirii unui avertisment. 
Nicolae Neguț, principalul fa
vorit al categoriei 90 kg, cu 
toate că nu a pierdut nici 
una dintre partidele susținute 
și-a micșorat considerabil 
posibilitățile de a cuceri pri
mul loc, terminind la egali- 

-.‘tate cu J. Prenosil (Cehoslo- 
ivacia) și cu J. Percsi (Unga
ria). Cea mai bună poziție o 
au D. Nasivic (Iugoslavia), 
care l-a întrecut la puncte 
pe A. Bucov (România), și 
J. Prenosil, învingător tot la 
puncte asupta lui Al. Fruji- 
nă (România). La ultimele 
două categorii medaliile de 
aur nu pot scăpa reprezentan
ților noștri, Gh. Popovici și 
N. Martinescu sau N. Pavel.

LIBERE
Mai spectaculos, datorită 

acțiunilor executate cu prize 
multiple, acest stil atrage înde
osebi atenția spectatorilor. în

I. Alionescu

cele două reuniuni am văzut e- 
voluînd câțiva concurenți cu o 
foarte bună pregătire, care 
au furnizat meciuri de clasă 
internațională. Ne referim în
deosebi la Traindafilidis (Gre
cia), Rusznyak (Ungaria), 
Ristov (Iugoslavia) și româ
nii Cernău, Coman, Ambruș, 
Dumitru și Iorga. Și antre
norii urmăresc cu multă a- 

Pe x tenție evoluțiile elevilor lor 
întrucît la 19 septembrie în
cepe la Sofia cea mai im
portantă confruntare conti
nentală, C.E. de lupte libe
re. Pentru antrenorul repre
zentativei noastre, I. Crîsnic, 
competiția din sala Dinamo 
constituie definitivarea echi
pei care va pleca la „europe
ne". Care vor fi luptătorii 
români selecționați în echipa 
pentru Sofia ? Răspunsul la 
această întrebare îl vom 
primi la finalele de astăzi.

Dintre meciurile concuren- 
ților noștri (tururile II și III) 
ne-au plăcut în mod deose
bit, cele susținute de FI. Moț 
(cat 57 kg) — b.p. Wolfgang 
(R.D.G.), L. Ambruș (cat. 
74 kg) — b.p. Petzak (R.D.G.).

Rezultatele de aseară:
Cat. 48 kg — Mobius (R.D.G.) 

b. p. I. Vangheliei (România), 
Traindafilidis (iGrecia) b. p. 
Mincev (Bulgaria), cat. 52 kg 
— Demovski (Iugoslavia) egal 
Bognani (Italia), cat. 57 kg — 
N. Dumitru (R) b.p. Zafiro- 
poulos (G), FI. Moț (R) b.p. 
Donat (R.D.G.), 62 kg — C. 
Lupu (R) b. p. Limatainen 
(Finlanda), Rusznyak (Unga
ria) b. p. L. Birt (R), P. Co
man (R) b. tuș C. Moldovan 
(R), cat 68 kg — Redjebov 
(B) b. tuș V. Boltaș, (R), P. 
Poalelungi (R) egal Seferi (1) 
decizie discutabilă întrucît 
Poalelungi a primit nejustifi
cat un avertisment, V. Albu 
(R) b. p. Engel (Cehoslovacia), 
74 kg — T. Pancă (R) b. tuș 
Hegi (Elveția), Stolev (I) b. p. 
I. Bogdan (R), Rossi (It) b. p.

' Spandakis (G), L. Ambruș (R) 
b. tuș I. Dumitru (R). cat 82 
kg — Tefik (I) egal V. Mihăi- 
lă (R), V. Tigănaș (R) egal 
Patoleta (Polonia), L. Rădoi 
(R) b. tuș Cajthaml (C) cat. 
100 kg — A. Maindt (R) b. p. 
F. Panait (R), Bachmann 
(R.D.G.) b. tuș L. Simon (R).

repede, să obții timpi 
mondială, trebuie să 
să muncești de două 
personal am ajuns 
zilnic cite 10 kilo

metri în maximum trei ore ! Re
petările le fac la intervale cît 
mai scurte și. la cronometre a- 
propiate de posibilitățile maxi
me. După cum vedeți nu este vor
ba de nici o filozofie.

— Vă permiteți și momente de 
relaxare într-o ședință de pre
gătire ?

— Cine face acest lucru «e?. pă
călește amar. Și nimeni nu are 
un asemenea interes.

— Cum se explică faptul că bă
ieții (de 14—15 ani) din țară 
dv. nu* reușesc să obțină rezul
tate asemănătoare ?

— Noi fetele rezistăm mai bine 
la această virstă unui antrena
ment intensiv. Băieții — este o 
chestiune biologică — îl suportă 
mai greu ; dacă încearcă totuși, 
riscă mai tîrziu să se plafoneze 
exact în momentul care le-ar 
putea aduce cifrele scontate.

Toma RABȘAN 
Costin CHIRIAC

Tiparul l.P. „Intoruiația", «ir. Brezoianu nr. 23—25. HucuieșU

NEW YORK, 6. - După în
treruperile cauzate de ploaie, 
campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. eu f06t parțial 
reluate. .S-au putut desfășura 
întâlnirile restante, precum și 
primele două sferturi de fina
lă la simplu masculin. în cen
trul atenției s-a situat partida 
dintre cei doi mari ași austra
lieni, Rod Laver- — favoritul 
nr. 1 al concursului — și Roy 
Emerson. După patru seturi de 
luptă, cu prelungiri, învingător 
a rămas Laver, care ia o opțiu
ne serioasă asupra trofeului. 
Scor : 4-6, 8-6, 13-11, 6-4.

Dar performerul zilei este, 
probabil, americanul de culoa
re Arthur Ashe, care se anun
ță în mare formă pentru apro
piata finală a „Cupei Davis“.

al 
In 

trei seturi pe faimosul Ken 
Rosewall, depășit adesea de lo
viturile puternice ale america
nului : 8—6, 6—3, 6—4.

Se cunoaște, acum, și ultimul 
dintre cei 8 fruntași ai turneu
lui, în persoana lui Tony Roche, 
care l-a învins, destul de greu, 
pe „bătrinul" Pancho Gonza
les, răpus de oboseală în ulti
mul set : 6—3, 10—13, 7—5,
6-0...

S-au disputat și semifinalele 
feminine. Deținătoarea titlului, 
Virginia Wade, a trebuit să ce
deze în fața puternicei austra- 
lience Margaret Smith Court 
(7—5, 6—0), în timp ce Rose
mary Casals pierde la Nancy 
Richey (7-5, 6-3).

Campionul de anul trecut 
Forest Hills-ului elimină

SALONIC, 8 (prin telefon), 
în ultima zi a celei de a XI-a 
ediții a campionatului balca
nic de baschet, echipa Româ
niei a cucerit victoria în par
tida cu selecționata Bulgariei 
cu scorul de 75—63 (33—28). 
Prin acest succes, remarcabil 
dacă ținem seama de valoarea 
formației învinse, baschetba- 
liștii români au totalizat ace
lași număr de puncte cu cei 
din Grecia și Bulgaria ,și s-au 
clasat, datorită coșaverajului, 
pe locul trei. Medaliile de aur 
au revenit, pentru a noua oară 
consecutiv, sportivilor iugo
slavi care au terminat între
cerea fără a cunoaște înfrân
gerea. Iată, de altfel, clasa
mentul final al Balcaniadei: 
1. Iugoslavia 8 p, 2. Grecia 6 p, 
3. România 6 p, 4. Bulgaria 
6 p. 5. Turcia 4 p.

Referitor la meciul România 
— Bulgaria, trebuie spus că el 
s-a desfășurat la cea mai înal
tă tensiune. în prima repriză, 
scorul a fost strîns, dar în cea 
de a doua,, jucînd cu multă 
dezinvoltură, reprezentativa 
României s-a detașat treptat, 
ajungînd ca în minutul 33 să 
aibă un avans de 21 de puncte. 
Eforturile depuse, în special

de Novac, Jekely, Czmor, Dia- 
conescu, Dimancea și Nosie- 
vici, care au fost cei mai buni, 
s-au resimțit spre sfârșitul în
trecerii cînd Bulgaria, intro- 
ducînd jucători odihniți, a 
reușit să reducă din handicap. 
Victoria echipei române nu a 
stat, însă, în nici un moment 
în cumpănă, iar rezultatul1 
consfințește valoarea ridicată 
a jocului practicat și comba
tivitatea exemplară a celor ce 
au evoluat. Au înscris Albu 4, 
Nosievicd 5, Diaconescu 6, 
Jekely 22, Gzmor 10, Diman
cea 5, Novac 19, Tarău 4 pen
tru România, respectiv Bran- 
zov 2, Dutkinov 11, Peitcev 6, 
Dimitrov 14, Dimov 6, Kris- 
tov 5, Gologanov 3, Golomeev 
2, Rusinov 4, Takev 6, Barza- 
kov 4. Au condus arbitrii Pe- 
trovici (Iugoslavia) și Alifra- 
ghis (Grecia).

în celălalt meci, Iugoslavia 
a învins Grecia, după o dispu
tă dîrză în care avantajul 
înălțimii a fost determinat în 
ultimele minute. Scor t 72—70 
(34—33). Au arbitrat Gameo 
(Italia) și Cziffra (Ungaria).

prof. Dragoș HADÎRCA
conducătorul lotului

E31

UN EXCEPȚIONAL 
PE 100 mg FEMEI

BERLIN, 6 (Agerpres). — 
Confirmînd forma excelentă 
in care se află, în preajma 
campionatelor europene, cu
noscuta atletă din R.D. Ger
mană, Karin Balzer, și-a a- 
meliorat recordul mondial pe 
100 m garduri cu o zecime, 
parcurgînd distanța în 12,9! 
în cadrul aceluiași concurs, 
desfășurat la Berlin, au fost 
stabilite și patru noi recor-

RECORD MONDIAL
KARIN BALZER-12,9!
duri ale R.D. Germane: arun
carea ciocanului — Reinhard 
Theimer 72,90 m ; 400 m plat 
femei — Hannelore Middecke 
53,4 ; ștafeta 4 X 100 m femeh
— selecționata R.D. Germane 
44,5; ștafeta 4x400 m femei
— selecționata R.D. Germane 
3:37,2. Un rezultat valoros a 
obținut Wolfgang Nordwig, 
cîștigător al probei de sări
tură cu prăjina: 5,30 m.

Ajax Amsterdam, plăcerea și folosul sint duble ! Cine știe, poate peste 
in finala „Cupei campionilor europeni" în recenta primăvară, o vor 
nouă

Și dacă profesorul este și un reputat internațional, ca de i

.jCupei campionilor europeni* în recenta primăvară, o 
promoție de fotbaliști olandezi...

Z i g-z a g fotbalistic
O ECHIPA A LUMII 

ÎNAINTE DE SEZON
In tradiționala selecție făcu

tă de revista engleză de spe
cialitate, „WORLD SOCCER", 
înaintea începerii unui nou se
zon competițional în majorita
tea țărilor europene (luna au
gust), pe marginea celui în
cheiat, cel mai bun team inter
național ar arăta astfel : Gor
don Banks (clubul Stoke City, 
titular în echipa Angliei), Karl- 
Heinz Schnellinger (A.C. Milan 
și R.F. a Germaniei), Giacinto 
Facchetti (F.C. Intemazionale 
și Italia), Martin Peters (West 
Ham și Anglia). Franz Becken
bauer (Bayem Munchen și R.F. 
a Germaniei), Bobby Moore 
(West Ham și Anglia). Ferenc 
Bene (Ujpest Dozsa și Unga
ria), Geoff Hurst (West Ham 
și Anglia). Gerd Muller 
(Bayern Munchen și R.F. a 
Germaniei), Wlodzimierz Lu- 
banski (Gornik Zabrze și Po
lonia), Dragan Giaici (Steaua 
roșie și Iugoslavia).
RECORDURILE MARACANEI

Uriașul „Estadio Mario Filho” 
din Rio de Janeiro, celebru in. 
fotbalul mondial sub numele 
de' stadionul Maracana, deține 
recordul absolut al spectatori
lor : de la inaugurarea sa, în 
preajma finalei Cupei Lumii 
din 1950 (cînd au asistat 212 000 
de suporteri !) și pînă în pre
zent, aproape 58 de milioane au 
asistat la meciurile de fotbal 
găzduite aci, cu o medie anua-

STEAOIIL ROȘU A REZISTAT
DOAR Î9 DE MINUTE

(Urmare din pag. 1)
mente dificile lui Dan, creîn- 
du-și ocazii bune de gol.

Și parcă în completarea ne
cazurilor unei echipe care joa
că bine, domină în unele pe
rioade copios și nu înscrie, 
exasperîndu-și suporterii, bucu- 
reștenii au deschis scorul din- 
tr-o fază confuză (la o intenție 
a apărătorilor brașoveni—ne
sincronizată — de a-și lăsa 
adversarul în ofsaid). A fost, 
firește, un gol meritat, dar 
care reprezenta prea puțin, 
din eforturile sau din frumu
sețea fazelor create de fero
viari. Dar... așa-i fotbalul. Are 
curiozitățile lui, care ne fac 
să-1 iubim sau să-1 detestăm!

Partida a fost mai echili
brată în prima repriză, ofe
rind satisfacții de ordin spec
tacular. Pe fondul unei ușoare 
dominări a Rapidului — punc
tată de țâșnirile celor doi ata- 
canți centrali bucureșteni — 
și consecință a unei evidente 
superiorități tehnice a ferovia
rilor, Steagul roșu a 
câteodată periculos , sau 
cercat (și a reușit în 
parte) să temporizeze 
la mijlocul terenului, scoțin- 
du-și adversarul din „mină" 

în repriza secundă, după 
un început furtunos al oaspe
ților, care a făcut să le crească 
cota aprecierilor la masa pre
sei, bucureștenii s-au „revol
tat* brusc și ritmul partidei 
s-a încins, trecând de la ușu
rința valsului la un tempo 
îndrăcit de twist. Atunci oas
peții au dispărut pur și sim-

atacat 
a în- 
bună 
jocul

plu de pe teren, meciul de
venind mai mult un duel 
Rapid - Adamache. Acțiuni
le feroviarilor se succedau cu 
o repeziciune uimitoare, su- 
gînd treptat și ultimele pică
turi de energie ale „trio“-ului 
Jamaischi, Pescaru, Balint, 
care pînă atunci reprezentase 
o stavilă greu de trecut și pro
tejase bine apărarea imediată, 
destul de fragilă pe partea 
stingă, a brașovenilor. Au fost 
aceste 25 de minute de... 
miuță la o singură poartă un 
examen dat de Rapid. Echipa 
a excelat la capitolul viteză 
și combinații, dar nu l-a ab
solvit pe acela al eficacității; 
scorul ar fi putut să fie mult 
mai mare în final, 
înscris în cele din 
tabela de marcaj.

Dupt ce o dată
și, cîteva minute mai târziu, 
Pescaru au salvat spectaculos 
cu capul de pe linia porții, 
Neagu a sesizat inteligent în- 
tîrzierea în plecare a lui Pen- 
zeș, s-a repezit după o minge 
și, de la 14 m a șutat năpraz- 
nic, deschizînd nu numai scorul, 
cit mai ales drumul sigur 
spre victorie. Pentru că oas
peții. repetăm : buni în prima 
repriză, nu mai contau atunci 
în joc, doar șansa fiindu-le 
singurul reazim. Că imediat 
după aceea Straț a mai punc
tat dată — lucrul a apărut 
firesc în finalul acestei par
tide, în care două formații 
și-au epuizat forțele mai mult 
decît i 
2—0...

decît cel 
urmă pe

Ivăncescu

o arată modestul scor de

1 «

Ce prilej mai nimerit pentru deprinderea a.b.c.-ului fotbalistic, pot găsi cei mal mici aspiranți la gloria 
balonului rotund, decit vacanța de vară ? Și dacă profesorul este și un reputat ^internațional, ca <’.c 
pildă atacantul Piet Keizer de la 
cîțiva ani, ce n-a reușit Ajax 
face cei mal taientați din această

lă de 2 885 000. Departe de a 
scădea interesul spectatorilor 
cele 47 de partide organizate 
în acest an pe Maracana, au 
atras peste 5 milioane de plă
titori, revenind o medie de 
106 000 pe meci! Iată, de alt
fel, și recordurile înregistrate 
pe acest stadion privind numă
rul spectatorilor plătitori : Fla
mengo 
1963) - 
raguay 
zilia —
- 1950)
Fluminense (1969)

— Fluminense (anul 
177 656 ; Brazilia - Pa- 
(1954) - 174 599 ; Bra-
Uruguay (finala C.M.

— 173 599 ; Flamengo —
171 599.

UN SINGUR MOD 
DE ARBITRAJ

Ken Aston, președintele co
misiei de arbitri din cadrul 
F.I.F.A., după o scurtă ședere 
în Brazilia, în luna iunie, ca 
invitat al federației de resort, 
a revenit, nu de mult, 
tinentul sud-american 
un sejur de p lună 
timp în care va vedea 
cavalerii fluierului . . ,
pentru C.M. Mexic '70. El va 
încerca să găsească un numi
tor comun în interpretarea re
gulamentului pe cele două con-

ț 
tinente, întrucît, așa cum a de
clarat, la campionatul mondial 
„nu se va arbitra în manieră 
sud-americană sau europeană, 
Ci în manieră... F.I.F.A.” Asta, 
ca eâ se știe din timp...

pe con- 
pentru 

de zile, 
la lucru 
propuși

TURNEUL DE VOLEI
DE LA SOFIA

ECHIPA DE FOTBAL A ANGLIEI
TOTAL SCHIMBATĂ!

In vederea meciului pe 
echipa Angliei îl va susține la 
10 septembrie cu selecționata 
ligii irlandeze de fotbal, antre
norul Alf Ramsey a desemnat 
următorul „11“ : Bonetti, Ree- 
ney, F. Clark, Harvey, Made- 
ley, Hunter, Robson, Coates, 
Jones, A. Clarke, I. Moore. Nu 
este prezent, deci, nici unul

care din componenții echipei care a 
cucerit titlul mondial în anul 
1966 și numai patru selecțâo. 
nați sînt internaționali. Se 
crede că antrenorul Ramsey 
intenționează să pregătească o 
formație de jucători tineri, 
care s-ar putea acomoda mai 
ușor cu condițiile de joc din 
Mexic.

SOFIA 6 (Agerpres). — Tur
neul internațional masculin de 
volei desfășurat la Sofia a 
luat sfîrșit cu victoria echipei 
maghiare Ujpest Budapesta, ur
mată de Radiotehnika Riga, Dy
namo Berlin, Viitorul Bacău și 
Dunav Ruse. In ultima zi a com
petiției, Ujpest Budapesta a în
trecut cu 3—1 pe Viitorul, iar 
Dynamo Berlin a dispus cu 3—0 
de Dunav Ruse.

MERCKX IN DECLIN 
DE FORMĂ?

Cursa clclistă internațională des
fășurată la Namur (Belgia) l-a 
revenit rutierului belgian Her
man van Springel, cronometrat pe 
distanța de 90 km în 2h 10:0. Eddy 
Merckx, în declin de formă, a 
ocupat locul 6 la mal mult de 
un minut față de cîștigător.

TELEX TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-TELEX-
Federația unională de spe

cialitate a selecționat un lot 
numeros de atleți pentru C.E. 
de la Atena, din care fac par
te, printre alții, cunoscuții 
campioni Igor Ter-Ovanesian, 
Viktor Saneev, ■ Ianis Lusis, 
Romuald Klim, Vladimir Du
din, Valentin Gavrilov, Ghe- 
nadi Agapov.

tre selecționatele de juniori 
ale Ungariei și Bulgariei s-a 
încheiat cu scorul de 14—8 în 
favoarea pugiliștilor maghiari.

Cu prilejul unui concurs de 
haltere, desfășurat la Bruxe
lles, belgianul Serge Reding 
a stabilit un nou record eu
ropean la categoria grea (sti
lul împins) cu o performanță 
de 202.500 kg. Vechiul record, 
deținut de sovieticul Jabo- 
tinski. era de 201,500. kg.

Disputată în orașul Salgp- 
tarjan, întîlnirea de box din

S-a dovedit că ciclistul 
portughez Joaquin Agostin- 
ho, care cîștigase recent 
Turul Portugaliei, s-a do
pat, fapt .pentru care a fost 
penalizat cu 15 minute și 
retrogradat astfel pe locul 
VIII în clasamentul general 
final.

Meciurile desfășurate vineri 
in campionatul unional de fot
bal s-au încheiat cu următoa
rele rezultate tehnice: Cerno- 
moreț Odessa—Torpedo Ku
taisi 1—0 : Zaria Lugansk— 
Dinamo Minsk 0—0; Neftci 
Baku—Șahtior Donețk 0—0. *

In vederea cursei cicliste de 
amatori Tour de l’Avenir, fe
derația cehoslovacă a format 
următoarea echipă de opt ru
tieri: Svorada, Bilo, Fatek, 
Hradzira, Labuș, Soucek, Hla- 
dik și Zelenka.

In semifinalele turneului 
internațional de tenis de la 
Bratislava, maghiarul Istvan 
Gulyas l-a învins cu 6—3, 
7-^ pe cehoslovacul Holecek,

Aseară, la Tampere, 
reprezentativa de box 
(tineret) a României a 
învins cu 6—4 selecțio
nata similară a Finlan
dei.
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