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SCURTĂ VACANTA PREMEXICANA

...SI ACUM DOAR ORELE II MAI DESPART PE TRICOLORI

TricoZorii — la antrenamentul de ieri
Foto : TH. MACÂRSCHI

Din nou succes la baschet:

ORADEA 9 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Sîmbătă 
seara, în revanșa meciului fe
minin de baschet dintre re
prezentativele României și 
R.D. Germane am avut prilejul 
să urmărim o întrecere deose
bit de spectaculoasă, de un 
foarte bun nivel tehnic, în care 
spre satisfacția noastră, meri
tul principal a revenit sporti
velor românce.

în special în prima repriză, 
echipa României a acționat de
zinvolt, avînd precizie și cursi
vitate în acțiunile tactice și o 
deosebită eficacitate, chiar și 
în aruncările de la distanță. Ca 
urmare, tabela de marcaj a in
dicat în permanență un avan
taj pentru gazde, care a urcat 
deseori la 10. 12 și 14 puncte.

Spre deosebire de ziua pre
cedentă, cînd greul partidei a 
fost dus de numai două jucă
toare — Nicola (21) și Bițu (26) 
— de data aceasta, toate bas
chetbalistele utilizate au dat 
deplină satisfacție. După pau
ză, intenția antrenorului G. 
Costeseu de a rula cît mai

multe jucătoare, pe dc-o parte, 
ca și presingul aplicat de oas
pete, pe de alta, au dus trep
tat la pierderea avantajului. 
Mai mult chiar, în min. 33, 
formația R.D. Germane a reu
șit să egaleze (55—55) și un 
minut mai tîrziu să preia con
ducerea (59—57). A fost însă 
prima și singura dată. în con
tinuare, jucătoarele românce 
au controlat întrecerea cu si
guranță. obținînd o deplin me
ritată victorie cu 71—67 (37-25), 
în ciuda apărării disperate (u- 
neori prea brutală) a jucătoa
relor din selecționata R.D. Ger
mane.

I. Tarr și I. Herczeg (Unga
ria) au condus bine următoa
rele formații : ROMANIA :
Nicola 11, Ciocan 22, Taflan 13, 
Bițu 8, Chiralcu 2, Savu 12, 
Radulescu 3, Sipoș. Popov, 
Ghiță ; R.D.G. : Schmidt 7, 
Schaal 8, Diebel 4, Brunning4, 
Zimmermann 12, Lustgat 1, El- 
geti 1, Messerschmidt 18, Bar- 
tholomăws 12.

D. STANCULESCU

Azi, la Timișoara

Finala pe tară
a Crosului tineretului
500 de participant! la a treia ediție
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VERSURI Șl CUGETĂRI

DEDICATE SPORTULUIi

La handbal feminin

RAPID - UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI 9-9 (5-4)!
Intîlnirea dintre formațiile 

feminine de handbal Rapid- 
Universitatea București a 
plăcut îndeosebi în partea 
finală. în min. 41 studentele 
aveau un avans de 3 goluri 
(9—6), dar rapidistele au ini
țiat cîteva atacuri reușite și 
în ultimele 5 secunde au e- 
galat prin Ana Starck. Au 
condus slab T. Ene și C. Că- 
pățînă (Buzău), (g. r.)

! IMPIETA TE I
i

I

I

De joi dimineața, pină ieri 
Ia amiază — atit a durat va
canța premexicană a selecțio- 
nabililor noștri. A fost lungă, 
a fost scurtă ? Depinde de 
biect...

MOCANU: „Bineînțeles 
am fost acasă, la Ploiești, 
ce alt etalon de timp aș
tea avea decit lacrimile feti-

su-

că
Și 

pu-

I

ste un adevăr aproape unanim 
acceptat, acela — hăituit mai 
întîi, tolerat mai apoi — de 
a alinia vieții noastre mo
derne, frenetică și populată 
de impresiile cele maî tulbu

rătoare, sportul ca o componentă toț 
mai recunoscută a contemporaneității 
sociale, pe care nu puțini o consideră 
— înfr-o prelungită și îmbucurătoare 
dezbatere — cea de-a 8-a artă...

Sportul — și dinlre multele 
sectoare cu . 
loră paletă de trăiri si întîmplări — 
ne-a Înrobit, și ne înrobește continuu, 
ca o boală ...... '
organism, atotbiruitoare și indiferentă, 
iar vasalitatea aceasta, căreia ne aban
donăm cu o dulce îndeobște resemnare, 
cuprinde în aria ei o gamă diversă 
de bune învățăminte, începînd cu edu
carea gustului pentru mișcare și fru
mos, cu împroprietărirea respectului 
sau a spiritului de sportivitate.

Acesta este sportul, activitate pre
scrisă cu prisosință, care dezvoltă 
trupul înainte de toate și care pe 
undeva își întinerește deopotrivă prac- 

cît și privitorii, și a socoti că 
arig lui de influență este mai întinsă 
și mai profundă constituie, neîndoios, 
o greșeală, soră cu aceea — reversul 
medaliei — a ignorării terapeuticii, lui.

Cei care exagerează pe marginea 
gazonului sau a piscinei — aceia care 
caută să deterioreze, din interese ma
teriale vecine cu meschinul, filozofia, 
exegetic superbă, a sportului — și-au 
găsit de curînd un nou propagator, în 
Italia, un om ieșit din lumea artei, un 
sculptor care nu s-a sfiit, întreprinză
tor și hotăiît, să lanseze pe piață o 
statuetă, de cîieva zeci de centimetri, 
reprezentîndu-l pe Gigi Riva, „regele 
Sardiniei", goleadorul campionatului de 
fotbal al Italiei...

Așadar, cu numai 4500 de lire — 
sumă oarecum firavă — orice amator- 
de fotbal din peninsulă va putea să-și 
așeze pe noptieră — acolo unde 
sculpturile unui Michelangelo, Rodin 
sau Giaccometti, nemuliiplicate, își 
așteaptă de mult locul — trupul de 
ghips al omului — erou de o zi sau 
de un an — care a marcat un gol în 
poarta Veronei...

Ironiei, lapidară și corozivă, a cu-, 
vinielor revistei „Fiance-Football" — 
„afacerea merge foarte bine" — nu-i 
aliem decît întrebarea aceasta, pusă 
la întîmplare : ce-ar fi ca, într-o bună 
zi, frații noștri sau copiii noștri să 
învețe la școală — în locul căderii 
Troiei sau a acțiunii undelor electro
magnetice — trista istorie a cutărei 
echipe, care a pierdut campionatul 
aproepe de finiș ? !

A-l admira pe Riva pe gazon este, 
dincolo de orice dubiu, un act de fide
litate față de multe din principiile 
educației noastre moderne, dar a-l 
așeza, trufaș și stingher, lingă stampe 
și cărți, în biblioteca populată cu 
Gulliveri, Ofelii sau Karamazovi, ni se 
pare o impietate — dureroasă — adusă 
acelorași fundamentale precepte.

La urma urmei, gîndim, a socoti fot
balul drept începutul și sfîrsitul lumii 
este un lucru pe cît de neadevărat, pe 
atil de neiertător.

Pentru cei care-l cred, pentru cei l 
care-l susțin deopotrivă...

I 
IIței mele la despărțire ? Dacă 

popasul meu i-ar mai fi alinat 
din dor, ochii ei ar fi fost 
pezi. Și tare greu m-am 
părțit de ea

DUMITRACHE : „Uf, 
au mai trecut zilele astea! 
Țintuit în casă de nesuferitul 
de ghips, îmi venea să lovesc 
toate lucrurile din cameră. Și 
numai cu piciorul drept ! In 
schimb, de azi dimineață, dc 
cînd glezna mi-e iarăși liberă, 
aș sări numai intr-un picior. 
Tot în dreptul!“

DEMBROVSCHI : „Ca să fiu 
sincer, nici n-am avut timp 
să măsor acest interval. Joi 
seară am ajuns acasă, la Ba
cău șl vineri seara am plecat 
iarăși, spre. București. Am avut- 
doar satisfacția că am dormit 
o noapte in patul meu, în 
s<emn de rămas bun, cine știe 
pentru cite zile, cite nopți..." 

Cu acest racord am stabilit 
din nou legătura cu pămintul, 
deși gîndul, probabil dintr-o 
nevoie de compensație, Se ro
tea cu anticipație in jurul gi
ruetei de la aeroportul interna
țional Otopeni. Dar să nu 
grăbim, totuși, pină luni 
mineața mai sint ceva ore 
ciudat sună acum această 
ducție, de la luni la ore...), 
ficiente pentru ultiihele treburi

lim- 
des-
greu

al

Dukla — Maso-
fost un mare 

perioadei 
cînd de pe a- 
un jucător de 

avea

a întrebarea : care au 
fost cluburile care au 
dominat fotbalul ce

hoslovac de Ia începuturile 
sale și pină azi ? Oricare 
dintre cronicarii de fotbal 
din Praga 
va răspunde 
gur — la 
SLAVIA și 
epocile lor 
fiecare din 
este legat și numele unui 
mare jucător. La Sparta — 
Kada, la Slavia — Planic- 
ka, iar la 
pust.

Kada a 
half-centru 
1920—1932, 
cest post 
fotbal 
dacă talentul 
ii permiteau 
să se înscrie 
țiiie ofensive

sau Bratislava 
— în mod si- 
fel : SPARTA, 

DUKLA ! De 
de glorie, la 

aceste formații

posibilitatea, 
și pregătirea 
acest lucru, 
în combina- 

i__  ____ ale echipei
sale, să marcheze goluri 
din acțiuni și nu numai la 
cornere, cum îl vedem a- 
cum făcînd pe Jackie 
Charlton, spre exemplu. 
Așa se juca fotbal pe a- 
tunci și Kada, un apără
tor, împreună cu centrul 
atacant Pilaf, au „inventat” 
la Sparta ceea oe s-a nu
mit „ulița cehâ“. A jucat 
la Sparta Praga pină la 
virsta de 37 de ani, fiind 
în cele 770 de jocuri 
45 de ori internațional) 
exemplu de modestie 
conștiinciozitate. Kada 
fost în același timp și 
excelent jucător de hochei 
pe gheață, participind cu 
echipa națională a Ceho
slovaciei la 5 campionate 
mondiale !

Azi, în vîrstă de 74 de 
ani, Kada este un pensio
nar simpatic, 
totuși în cadrul 
suporterilor echipei 
Praga, căreia i-a 
cei mai frumoși 20 
din viața sa.

(de 
un

Și a 
un

foarte activ 
clubului 

Sparta 
dedicat 
de ani

și amănunte organizatorice-gos- 
podărești, pentru ultimele an
trenamente pe pămintul natal, 
pentru ultimele noastre repor
taje de acasă, cu tricolorii.

Așa incit meșterul croitor 
Popeia se poate mîndri că este 
singurul om din această țară 
care a primit vizita întregului 
lot reprezentativ tocmai in fe
bra plecării la Guadalajara. în 
schimb, cei de la ADAS au 
fost nevoiți să aducă ei asigu
rările pentru zborul trans
oceanic al delegației române. 
Nu de alta, dar jucătorii, com
plet dezinteresați de sumele 
pentru care au fost asigurați în 
acest sens, ar fi preferat, în 
schimb, o asigurare pentru e- 

. vpntualitatea unor.,., .surprize la 
... Radu ■Nunweillei, ară- 

tlndu-n.e aptul de asigurare, . 
grijuliu îmbrăcat în ' plexiglas, 
ca să nu intre la apă. glumea : 
„Zice-se că această hirtie face 
parte din pregătirea psihologi
că..."

Luccscu ne roagă să-i pro
curăm un număr de-al gazetei 
noastre, în care am reprodus 
din presa străină dialogul din
tre el și fostul selecționer bra-

Paul SLAVESCU

BUJOR HALMAGIAMI
operație reușită

Bujor Hălmăgeanu, funda
șul Stelei și al echipei na
ționale, a fost operat. După 
cum ne asigură dr. Dumitru 
Tomescu, medicul lotului, 
care a efectuat intervenția 
chirurgicală, Hălmăgeanu va 
fi apt de joc după aproxima
tiv o lună de zile.

Oaspeți din Cehoslovacia si Iugoslavia 
concurează alături de sportivii noștri

.. -j.

Numeroase
premii primilor 

clasați in întrecere

I
I
4I
I
I
Iuncțevci 

tic^ntii

și dinlre multele lui 
osebire fotbalul, multico-

incurabilă înstâpînitâ în I
i
I
I

ATLEȚII CONTINUA OFENSIVA I
i

I 
I
*
1

ne 
di- 
(ce 
re- 
su-

(Continuare in pag. a 4-a)

Cu aproape doi ani în urmă 
raliul Londra — Sydney era ca
lificat drept „aventura automobi
listică a secolului” ; sau „raliul 
maraton” ; sau „o cursă infer
nală”. Fără îndoială, el a fost 
ceva din toate acestea, dar ia- 
tă-1 larg depășit, după un ră
gaz de timp nebănuit de scurt, 
de acest raliu al „Cupei Mon
diale" care leagă Londra de Ciu
dad de Mexico. Este depășit in

Va ajunge vreo mașină în Mexic?
primul rînd cu cei 10 000 km a- 
dăugați la lungimea traseului ; 
este depășit mai ales prin difi
cultățile promise de drumurile 
care străbat Cordilierii Anzi și 
este întrecut prin cele cîteva mii 
de kilometri ce urmează să _ lie 
parcurși la altitudini de 4—5 000 
m care — în condițiile unui efort 
susținut — vor crea dificultăți 
oamenilor și vor pretinde re
glaje speciale alimentației ma
șinilor.

Toate acestea fac pe mulți a- 
lergători sau specialiști să se 
întrebe dacă va ajunge vreo ma
șină în Mexic...

Argentinianul Juan-Manuel Fan
gio, marele campion al anilor 
’50, este de părere că „dacă re
gulamentul va fi respectat în
tocmai și nu va fi adusă nici o 
modificare traseului în sectorul 
sud-american, eu sint gata să 
pariez că nici o mașină din ra
liul Londra — Mexic nu va a- 
tinge ținta”. Că ceea ce spune 
Fangio nu este o exagerare reie
se din faptul că pilotul francez 
J. C. Ogier (care a format cu 
regretatul Lucien Bianchi echi
pajul virtual cîștigător al raliu
lui Londra — Sydney) a „pul
verizat" două mașini Peugeot 
(404 și 504) în recunoașterea fă
cută ia începutul lui martie 
în Argentina și Chile.

Aceste drumuri înspăimîntătoa-

Gh. EPURAN

(Continuare in pag. a <-a)

Alina Popescu în timpul săriturii record la lungime
Foto : M. FELIX

prima 
obținut alte 
remarcabile :
16,35 m.

încercare el 
două 

16,47

DIN FOILE

a mai 
rezultate 

m și

I
1

DE CONCURS

acum cîteva din ci
frele înscrise în foile de ar* 

ale celor două întîl- 
triunghiulare : BAR-

Zamfirescu 
Nichifor (Ra- 

Al. Munteanu 
400 m : Zamfi-

bltraj 
nici
BAȚI : 100 m :
(Steaua) 10,6,
pid) 10.7,
(CAU) 10.7 ;
rescu 48.3, Puiu (R) 48,6, Ni- 
colae (Dinamo) 
m : Scbeble 
Lupan (S) 
reanu (D) 
(Metalul) 
3000 m
8 : 35,6,

I
I

I 
I 
I

Rend Trautmann (Citroen DS- 
21), leaderul raliului Londra — 
Mexic, după sectorul european, 
va -fi ținta tuturor atacurilor in 
etapele sud-americane. Deocam
dată el este îngrijorat de sus
pensia mașinii dereglată în tim
pul transportului peste ocean.

SE PATINEAZĂ!
Sezonul estival, al... patinajului 

continuă Ia patinoarul acoperii 
„23 August”. Antrenamentele sec
țiilor de patinaj și hochei sint 
programate și In cursul săptămi- 
nii viitoare. De asemenea, au loc 
ultimele întreceri ale patinatori
lor.

Și celor care practică patinajul 
de agrement le sint rezervate orc 
din programul patinoarului. De 
pildă, azi, duminică, patinoarul 
acoperit este deschis pentru pu
blic între orele 10—12 șl 18—20. 
Ceea ce reprezintă încă un fru
mos record !

Așteptările au fost confir
mate în cea mai mare mă
sură, mulți dintre . 
fruntași ai cluburilor bucii-, 
reștene, angrenați în Între
cerile etapei a Il-a a divi
ziei A, reușind cîteva perfor
manțe cu totul ' remarcabile, 
mai ales pentru acest început 
de sezon competițlonal.

PERFORMERII ZILEI

atlejii

Deși este vorba de o în
trecere pe echipe, cum este 
acest campionat, ea se Im
pune totuși prin performan
țele individuale ale compe
titorilor. De aceea Ie vom 
și sublinia cu precădere, 
dînd întîietate, cum este și

firesc, celor două noi re
corduri republicane stabilite 
de elevii antrenorului loan 
Soter, ȘERBAN ION — 2,15 
m la înălțime și ALINA 
POPESCU — 6,16 ni la lun
gime junioare. în ceea ce-1 

■ privește pe Șerban, medaliat 
cu bronz la 
de sală de Ta Viena, 
nota că i-a lipsit doar 
trem de puțin pentru a 
încheiat concursul cu o 
formânță de 2,18 
o anunță însă 
xima ocazie.

Carol Corbu a 
să realizeze un 
la triplu și dacă n-a izbu
tit ieri 
o
După ce a sărit 16,50 m din

,,europenele” 
vom 
ex- 

fi 
per- 
care 
pro-

m. pe 
pentru

ținut și el 
nou record

LA VIENA SE PREGĂTEȘTE ASALTUL

ASUPRA MAGNIFICULUI RECORD
AL IOLANDEI BALAȘ

Ilona Gusenbauer s-a apropiat

amenințător de 1,91 m

în această continuă efervescență 
din domeniul atletismului, pe care se
zonul de sală o anunță cu directe 
repercusiuni asupra tabelelor de re
corduri (mondiale sau europene), cei 
191 de centimetri trecuți de Iolanda 
Balaș cu 9 ani în urmă, la Sofia, sfi
dează și astăzi, parcă, numeroasele 
asalturi pe care cele mai talentate 

, săritoare în înălțime ale deceniului 
le-au făcut pentru a corecta cel mai 
prestigios — și cel mai vechi — re
cord atletic al zilelor noastre.

După retragerea din activitate a 
marii campioane românce, ștacheta 
celor mai importante concursuri a 
început să coboare simțitor, și doar 
apariția Rittei Schmidt, o talentată 
atletă din Leipzig, a mai înviorat

atmosfera în plutonul fruntaș al sări
toarelor. Campioana R.D. Germane 
a progresat centimentru cu centi
metru, ajungînd în anul Olimpiadei 
mexicane la 1,87 m. Schmidt a încer
cat și 1,90 m, la un concurs desfă
șurat (coincidență) tot la Sofia. Fără 
succes însă. Nici tentativele Miroșla- 
vei Rezkova, câștigătoare la J.O. de 
la Ciudad de Mexico și la C.E. de la 
Atena nu s-au dovedit mai fructuoa
se, performanța optimă a sportivei 
cehoslovace măsurînd doar 1,84 m.

Se pare însă că la orizont se pro
filează o ambițioasă pretendentă la

(Continuare in pag. aia)

48,6 ; 1 500
(R) 3 : 47,8,

3 : 48,3, Ungu- 
50.0, C. Dima 
jun 3 : 52.8 ; 
I. Dima (S) 

Mustață (D) 8 : 58.4 ;
110 mg : Perța (S) 14.3, Su-
ciu (S) 14,4, Hidioșanu (D)
14.5 : triplu î Corbu (S) 16.50, 
Dumitrescu 
țime : 
record, 
ridon 
Gagea 
15,60, Suha ( 
liță : Petra 
(CAU) 64,00, 
63,64 ; FEMEI :
Goth (M) 11,9, V. Bufanu (R) 
12,0, R. Marinescu (D) 12,2 ;
400 m : D. *
57,4, V. Gabor 
G. Zaharia (R) 
me : A. Popescu 
record junioare, 
(D) 5,91. M. i 
5,89 ; disc : A.
53.52, C. Ionescu (SSA) 46^01, 
St. Lesenciuc (D) 45,22.

întrecerile continuă astăzi, 
pe stadionul Republicii, de 
la ora 16.

3 :

obst. :

(D) 15,66 : inăl-
Ioan (CAU) 2,15 —
Popescu (K) și Spi- 
(D)
(D)

1,94 ; greutate :
16,43. Crețu (M) 
(CAU) 14,77 ; su-
(S) 66,80, Naghi

Finta (CAU) 
100 m : M.

Bădescu (R) 
(CAU) 57,8, 
58.1 ; lungi- 

l (S) 6,16 —
El. Vintilă

Salamon (S) 
Menis (D)

REINTRAREA LUI DOSA

înaintea partidelor din divi
zia A 
tîlnire 
rei!» 
după 
vitale, 
mureșan, 
a folosit un elan 
pași el a obținut un promi
țător 2,03 m. (r. vil.)

a avut loc și 
din B în 

și-a făcut 
cîteva luni

săritorul
Csaba

cs în- 
cadrul că- 
relntrarea, 
de inacti- 

în înălțime 
Dosa. Deși 
doar de 3

i
I
I
I
I

I
I

I

i
I

Ovidiu IOANITOAIA

I
I

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

sîntem convinși că 
va face cît de curînd.

care-i este șiO familie fericită: „umili Ciusen'auer" 
anhenor — și

soțul ei, Roland 
copilașul lor
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FRANCISCO DE GOYA

(1746-1828)IN VECHIUL STIL SPANIOL (litografie)

’’

ȘT. 0. IOSIF (1875-1913)

ICOANE DIN CARP AȚI
Griji amărîte, zbuciumări deșarte
Vă las de-acum I
Vă las cu bine 1 La o parte I 
Voi n-aveți ce-mi câta la drum I 
Pieriți, întunecate duhuri I 
Sînt liber ca ciocîrlia-n văzduhuri I 
îmi flutură părul în vînt. 
Și cînt,
Mă cheamă-n zare munții, munții mei I 
Ce dor, ce dor odînc mi-era de ei I

șuier lung — gem osii ferecate, 
strigăt viu — nebun de libertate l 
roți uruitoare

Vagoanele urnite
Alunecă ușoare
Mai iute, mai grăbite,
Dar inima-mi nebună
Mai iute-ar vrea să meargă 
Și bate-n piept, să-l spargă, 
Să zboare-n lumea largă 
De-atîta voie bună I

dor i-a fost poetului 
freamătul biodetului, 
murmurul izvorului, 
fluierul păstorului, 
glasul păsăreielor

— de vecinul stelelor — 
vîrful Caraimanului, 
dor, ce dor i-a fost sărmanului I...

LUIS DE CAMOES (1525.1580)
poet clasic portughez

A

ÎNOTlND IN MARE

MARIN SORESCU

ȘAH
JEAN GIRAUDOUX (1882-1944)

romancier și dramaturg francez

- Nr. 897 (6331)

ETTORE DE
scriitor

ZUANI (1097-1953)
și eseist italian

MIRACOL
Numai fotbalul a reușit să învingă 

melancolia lungilor după-amieze du
minicale.

RUGĂCIUNE
Rugăciunea cea mai fierbinte este 

aceea pe care o inaltă alergătorii, in 
genunchi pe linia de plecare, aștep- 
tind ca starterul să dea semnalul 
printr-un foc de pistol. Nici unul 
insă nu izbutește vreodată să pronun
țe ultimul cuvint, pentru că focul, 
așteptat cu atita încordare, sosește 
întotdeauna pe neașteptate.

(Din „Olimpiade") 
în românește de

P. TALES
---------wrir-rTTrwTTr-ir—'^———————

NICOLAS GUILLEN (n. 1902)
poet cubanez

Eu mut o zi albă, 
El mută o zi neagră. 
Eu înaintez cu un vis, 
Ei mi-l ia la război. 
El îmi atacă plămînii, 
Eu mă gîndesc un an

E scoasă pe margine.
— O să-ți dau șah și pierzi 

optimismul,

EPIDEMIA

Și-atunci, făcîndu-și de pe punte vînt, 
Se-azvirl pe rînd în luntrile sprințare. 
Sar alții în al valului frămînt 
Și-i zgîlțîie a mării fremătare;
Cu sufletul hain de groază frînt,
Mai bine se avîntă-n larg de mare 
Decît să-nfrunte-aici mînia dreaptă 
Și crunta răzbunare ce-i așteaptă.

ta 
spital, 

Fac o combinație strălucită 
Și-i cîștig o zi neagră, 
tl mută o nenorocire 
Și mă amenință cu cancerul 
(Care merge deocamdată în 

formă de cruce), 
Dar eu îi pun în față o carte 
Și-i silesc să se retragă. 
Ti mai. cîștig cîteva piese, 
Dar, uite, jumătate din viața 

mea

îmi spune el.
— Nu-i nimic, glumesc eu, 
Fac rocada sentimentelor.

In spatele meu sofia, copiii, 
Soarele, luna și ceilalți chibiți 
Tremură pentru orice mișcare 

a mea.

Eu îmi aprind o țigară 
Și continui partida.

(din „Poeme", 1907)

UMBERTO SABA (1883.1957)
poet liric Italian

Portarul căzut în apărarea 
ultimului gol, își ascunde fața 
la pămint, să nu vadă lumina crudă. 
Camaradul care-l îndeamnă în genunchi 
cu cuvinte și cu mina să se scoale, 
îi descoperă ochii plini de lacrimi.
Mulțimea — un fluviu de îneîntare — se 
revarsă pe teren. Se adună în jurul 
învingătorului, se aruncă frații la gîtul lui. 
Puține momente frumoase ca acestea, 
care să consume atita ură și atita dragoste, 
ți-e dat sub cer să vezi.
Lingă plasa nestrăpunsă portarul — cellalt — 
a rămas singur. Dar sufletul său 
zboară cu bucuria care se avintă,
și se face săruturi ce se dăruiesc de departe. 
Și-și zice: nici eu nu-s străin de sărbătoare.

(Din „Cuvinte")

în românește de
Petru SFETCA

GEORGE CĂLINESCU
(1899.1965)

critic, istoric literar
șl prozator român

NOUA PAlfSTRA
■ Omenirii sănătoa

se îi place eroul, acela 
care face cinste rasei 
umane, învingătorul cu 
inteligența și cu avîn- 
țtil al ostilității 
turii.

na-

pînă 
vic- 

con- 
ple- 

l Și

■ De la Homer i 
la Tolstoi senzația 
ții active fizice a < 
stituit punctul dc 
care a literaturii 
aruncarea discului sau 
alergările de cai sînt 
două împrejurări în 
care cititorul prinde 
mai bine jocu! eterne
lor pasiuni umane.

■ Femeia va admira 
întru eternitate pe 
omul cu pumnii tari, 
victorios și va dispre- 
(ui pe plîngătorul umi
lit și contemplativ.

■ A fi tînăr înseam
nă a înfrunta, a încer
ca o dată, de două ori 
și de a 
biruitor.

învingc, a fi

■ A 
mare șî 
mușchii 
a vivifica celulele cre
ierului, așa se atinge 
frumusețea în noua 
palestră.

te scălda în 
idei, a întări 
membrelor și

minunată deosebi- 
obrazul atletului 

între sudoare și

■ Ge
re, pe 
învins, 
lacrimi.

■ îmi place să presar 
cu sprinturi drumu-mi că
tre moarte.

■ Alergarea, pentru 
sporturi, e ca geometria 
pentru științe.

■ Ultimul viraj: aler
gătorul intră in fatalitate.

■ Ce trist ar fi să vezi 
aruncătorul de suliță omo- 
rînd o pasăre.

■ Eroii basmelor cu 
zîne își petrec timpul bă- 
tînd recorduri.

■ La om, trecerea de 
la pas la alergare este un 
dar pe care nici o mașină 
nu-l va putea înlocui vreo
dată.

■ Omul 
tabacheră.

■ Există 
epidemii; 
sport este o epidemie de 
sănătate.

■ Tenisul i un dans 
trist in așteptarea ceaiu
lui.

gol nu poartă

tot telul de 
gustul pentru

(Din .Note și maxime") 

în românește de 
Victor BANCIULESCU

Așa cum slutele, grețoase broaște, 
Ce-n Licia odată oameni fură. 
Sar de pe mal în baltă să se-mproaște 
Cînd pas străin Ie calcă-n bătătură. 
Ghicind cum că primejdia le paște. 
Orăcăind se-azvîrl în udătură 
Și după ce-n bălloac-au fost să sară 
Doar bulbucați! ochi și-i scot afară, — 
Așa se pun și maurii pe fugă...
Iar țălăuzu, -n clipele aceste, 
Crezîndu-se descoperit, zvirlugă. 
Se-azvîrie și el în amare creste...

(Din epopeea „Lusiada", cîntul II, 
201—220).

MICA ODA PENTRU UN BOXER 
NEGRU CUBAN

Mănușile tale 
legate la extremitatea trupului tău de veveriță 
și punch-ul surîsului tău.
Nordul e mîndru și aspru, boxerule.
Același Broadway, 
ce se golește ca o arteră 
pentru a urla Împrejurul ringului 
unde tu salți ca o modernă maimuță elastică 
fără resortul frînghiilor, 
fără-ncordările cZinch-ului ;
același Broadway, pe-a cărui gură de pepene 

se-ntinde groaza cînd 
îți urmărește pumnii explozivi 
și noii tăi pantofi de lac ;
același Broadway, 
e cel care-și lungește botul cu iimba lui L.

enormă, umedă,
pentru a linge lacom 
tot sîngele plantațiilor noastre de

Desigur, nu cunoști 
atîtea de ale noastre 
și-atitea de-ale lor, fiindcă 
antrenamentu-i aspru și mușchiul 
și trebuie să fii ditamai taur 
cum vesel spui, pentru ca lovitura

trestie de 
zahăr.

trădător

să doaiă cit 
mai tate.

în românește de
Aurel COVACI

GUSTUL
ANTOLOGIILOR
Ideea acestei pagini ne-a fost sugerată de o 

foarte interesantă inițiativă a revistei olim
pice spaniole „Citius, Altius, Fortius" care 

(în lomul II, fascicola 4) a reunit o antologie a 
literaturii latine cu temă sportivă. Iubitorii de 
cultură sportivă parcurg cu voluptate aceste 
pagini în care aproape fiecare semnătură este 
subiect de enciclopedie : Verqiliu, Horațiu, Mar
țial — pentru strămoșii latini, Rahelais și 
Montherlant — la francezi, Danie și Saba — 
la italieni, Lope de Vega și Garcia Lorca — 
la spanioli, Camoes — la portughezi. Și am 
citat doar cîteva extreme.

Pentru a oferi cititorilor noștri doar o mostră 
din vocația poetică a scriitorilor de origine la
tină care nu au ocolit tema sportivă, iată 
această pagină, cu totul incompletă, ce-;i pro
pune doar să deștepte gustul pentru lecturi 
viitoare.

Nu ascundem nici gîndul tainic că, poale, în- 
tr-o zi, contaminată de preferința noastră, dar 
si impresionată de nebănuita întindere a posi
bilităților, editura „Stadion" va relua seria an
tologiilor largi, universale (nu numai de litera
tură latină), comițînd un neprețuit act de cul
tură sportivă, (vib)

Engleza ta, 
un pic și mai precară ca slaba-ți spaniolă, 
îți folosește doar ca, sus, pe 
ce mestecă în slang-ul lor 
mandibulele celor pe care tu-i 
jab după jab.
Poate-n realitate, atît ți-i de
— precum gîndești, desigur — acum 
ai locul tău.
La urma urmei, bine-i 
să tragi în punching- ball 
și să-ți păstrezi suplețea prăjindu-te la soare, 
să sal ți, 
să asuzi, 
să-noți
și-apoi de la săritul corzii pîn’la shadow boxing 
și de la dușuri la sufragerie 
să ieși lucind, subțire și puternic 
ca un baston lucios și proaspăt 
cu agresivități vii de black jack.
Și-acum cînd Europa se dezbracă 
ca să-și prăjească, stînd la soare, carnea 
și caută-n Harlem șl Havana
jazz-uri și dans,
să strălucească negrul cînd bulevardu-aplaudă 
și-n fața albilor invidioși
să le vorbească-n limba lui pe șleau.

(1929)

ring, să înțelegi

dobori

ajuns, deoarece

Tn românește de
Eugen JEBELEANU

TORQUATO TASSO (1544-1595)
mare poet epic italian >

FRAY FELIX LOPE DE VEGA (1596—1535)
poet dramatic spaniol

CORRIDA
Un taur furios dă buzna dinspre poartă, 
cu capul în pămint, cu ceafa încrețită, 
de semne-acoperit din frunte pin'la crupă, 
temut pentru cruzimea-i de cînd se află-nchis; 
o stea pe-o pată albă, ca semn, 
cu fierul roșu, stăpinul i-a făcut ;
cerbicea-i e mai groasă decît a tuturor 
iar coarnele-s unite și nările deschise.

Mulțimea-nfricoșată ca și judecătorii 
socot că-i f ioros, dup-ale sale cute ; 
dintre vîrtejuri mii și negii numeroși 
el își arată chipul, de-atitea ori rănit. 
N-a dăruit natura nici broaștelor țestoase 
tărie, cred, mai multă ca gîtului cutat 
iar ochii lui și botul, cu muget și sclipiri, 
cu niște arhebuze ce trag se-asemuiesc.

Piciorul, pe nisip, abia-și lăsase urma 
și — ca intr-o furtună, stîrnită din senin, 
cu grindină ce-n cale aduce-atît prăpăd, 
cînd turma se îndreaptă. în goană, către sat 
scăparea el iși cată, fie la palisadă, fie la trapă, 
ori peste barieră, în casă ori in hrube, la porți, în galerii, 
iar cînd ceva-l atinge și-nchipuie că este 
vre-un picior de taur, Coarnele lui sau botul.

Se-avîntă Cardlloro, cu frîul strîns puțin, 
iar taurul se-ntoarce venind către bălan 
și-atunci rejon-ul ce-are o lamă de sidef, 
în chip de virf tăios, cu sete i-l împlîntă; 
vibrează lancea tare și in văzduh se-aude, 
maurul stringe frîul cînd taurul se-aruncă, 
apoi, își scoate spada, întors cu ea lovește 
și capul mai rămîne doar atîrnînd in piele.

Temutul animal se-acoperă de roșu, sub lama ascuțită 
ce nu l-a nimerit chiar pe încheietură;
prelung țîșnește singe din trupul care poartă 
o rană, sus la git; iar calului, din piept ;
își bagă arma-n teacă, maurul, lumea-l strigă 
dar el nu se grăbește, de loc, să îi răspundă 
tși șterge-ncet sudoarea victoriei mărețe 
ce, de-obicei, dă ghes trufiei să răsară.

(Din „Frumusețea Angelicăi")
Tn românește de 

Florica BONIFACIU

io®

MICHELANGELO BUONARROTI (1475-1564)

LUPTĂTOR
(Muzeul Stedelijk—Amsterdam)

ARTA SCRIMEI

PAUL VALERY (1871-1945)

poet șl eseist francez

VÎSLAȘUL

Luptîndu-mă cu fluviul, mă smulg vîslele mele, 
încet, fără de voie, de maluri zîmbitoare ;
Aștept, o, suflet, cu mîini de vîsle grele, 
Să se încline cerul spre palele ușoare.

Gîndu-mi absent, ochiul — de frumuseți furat, 
Lasă în jur, murind, cercuri de unde;
Lumea de frunze și de foc ce o străbat 
Vreau s-o sfîșii cu largi lovituri surde.

Arbori pe care trec — naiv reflex cuminte — 
Apă de crengi pictată și pace a-mplinirii... 
Despică-le, o, barcă, și cere unduirii 
Curgînd, să nimicească aducerile-aminte.

N-a|i suferit vreodată, voi, farmece-ale zilei, 
în luptă cu un răzvrătit ce-și caută apărare.
Dară, așa cjm sorii mă răpiră cindva copilăriei, 
Mă voi întoarce la izvorul unde și-un nume moaie.

în van, brațe fluide de nimfă plutitoare 
împiedică și-ncurcă mîinile-mi istovite;

Voi rupe lanțurile lor nepăsătoare
argint ale puterii-nfrînte!Și ramurile de

Tainic susur de 
Văl de mătase 
Și se destramă 
In sunetul egal

ape, fluviul, în chip ciudat, 
așterne pe zilele aurite 
agale vechi bucurii trăite, 
și ritmic, neschimbat.

Sub poduri arcuite, ape adînci îmi poartă 
Bolti cu ecou de vînt, de murmur si de noapte, 
Ce curg șuvoi spre-o culme și plictisite poate, 
Nu vor să părăsească trufașele arcade.

Le văd pierind în noapte. Și sufletu-mi, sub ele, 
își pleacă sorii firavi și pleoapele grăbite, 
Cînd, cu o smucitură, în stropi de peruzele, 
Mă cufund în disprețul tăriilor tihnite.

(Din „Poesies") 
în românește de

Stela PETECEL

Rău apărat de spadă și de scut, 
Tancredi spre păgin întoarce coapsa ; 
acela, alergînd ca să-l lovească, 
descoperită-și Iasă partea stingă; 
respinge-alunci, Tancredi. cu o lovitură, 
a dușmanului armă și-l rănește; 
Iovindu-i, se retrage-n grabă, 
se strînge-n el și-și întărește garda.
Mîndrul Argante, care se privește, 
pătat de propriul singe șiroind, 
cu spaimă se frămîntă și suspină, 
turbat, nebun de chin și de durere; 
tîrît atunci, năvalnic, de mînie. 
înalță vocea și, cu ea, și spada, 
se-ntoarce să lovească, dar durerea 
în umăr îl împunge cu cruzime.
Așa cum în pădurile de munte, 
străpunsă de al suliței tăiș, 
ursoaica singură spre armă se aruncă 
și-nfruntă, temerar, pericole si moarte, 
la fel, circazianul neîmblinzit devine, Ș
rană Ia rană adăugind, rușine la rușine.
Și iată că plăcerea răzbunării '=
disprețuiește riscul, uitind de apărare. =
Și, contopind cu temerarul dor 
neobosita torță și vigoarea, =
cu-atîta patimă rotește spada.
că tremură pămintul și cerul se clintește.
Nici să lovească n-are timp Tancredi, ~
nici să se-acopere, nici doar ca să respire ;
și nu găsește timp să se ferească =
de forja lui Argante cea dezlănțuită ș
Tancredi, ghemuit, în van așteaptă ȘȘ
să treacă a loviturilor furtună ; Ș
cind stă in nemișcare, cind sc-ndepărtează, 
ducindu-se-n ocoluri, cu pași meșteșugiți; Ș
dar, chiar dacă păginui ccl mîndru nu se lasă, 
e forța care, incct, il părăsește.
Și, vlăguit, rotește încă spada, 
cu cit mai mare violență poate. Ș
Arta și rațiunea minia le supune =
și furia hrănește și îndoiește forța. =
Cînd Iasă spada-n jos, străpunge sau despică 
sau zala, sau cămașa ; nu-i lovitură-n van.
De arme semănat pămintu-i și armele =
de singe presărate ; singe și sudoare. Ș
Și spadele sînt fulger ce seînteie, =
Sînt glas de tunet, trăznet ce lovește. S

(Din „Ierusalimul eliberat", VI, 43—4G) 
în românește de 

Stela PETECEL

MARTIAL (Marcus Valerius Marțialii; c. 40. c. 104)

•V

poet epigramist latin

DESPRE ÎNOTĂTORI •
învăluise totul cîntul blajin al Nereidelor
Ce-n apă fel de fel de lucruri înfățișau pe rînd :
Tridentul cu colți aspri sau ancora curbată
Credeai că e o vîslă, credeai că e o navă 
Și-al lui Laconum licăr, cel drag năierilor 
Și vele-n vînt umflate păreau a se vedea.
Asemenea minuni, cine avu ideea, în apă să arate ? 
Sau de Ia Thetis, Cezar le-nvăță sau, de la dînsul, ea.

"Din „Despre spectacole" - 26)
în româneșie de

Sebastian BONIFACIU



le unui nespor

■. . . . . . . . ACTIVITĂȚILOR
RECREATIVE

Deunăzi, cînd, în ciuda soa
relui vesel de Prier, mai ba
teau niște vinturi învălmășite 
peste Capitală, care puteau 
face din puțina mea coafură 
o vîrtelniță de șuvițe spoite 
cu varul timbrului, incit nu 
mă despărțisem încă de pălă
rie, mingea unor copii, ce ju
cau fotbal în stradă, mi-a 
luat-o din cap într-o clipită. 
M-a necăjit întimplarea, 
fiindcă țin la pălăria asta de 
culoarea bostanilor răscopți, 
pe care am 
Pra'erstărn 
nu-mi prea suride s-o văd 
tăvălită în praful de pe ma
cadam. Pe copii însă, 
m-au confundat cu bara unei 
părți mobile de fotbal, nu 
m-am putut supăra, înțele- 
gîndu-le nevoia de joacă, mai 
ales că se aflau în scurta lor 
vacanță de primăvară, cînd 
energiile tinere se trezesc la 
noua viață a anotimpului, sti
mulent binevenit pînă și la 
vîrstele mai înaintate. Se ju
cau copiii, în plină stradă, 
așa cum se joacă în multe 
alte cartiere ale orașelor mo
derne, din lipsă de spații co
respunzătoare pentru activită
țile motrice recreative ale ti
neretului.

Am făcut atît de multe pen
tru îndestularea simpatiilor 

1 sportive ale generațiilor ce 
ne urmează, incit România se

cumpărat-o în 
mai demult, și

care

I
storia lui Homo Sapiens 
este în ultimă esență is
toria cunoașterii și su
punerii naturii înconju
rătoare. De-a lungul mi
leniilor, omul a admi

rat natura, a proslăvit-o, a 
cîntat-o, a descris-o în versuri 
și proză, a zugrăvit-o pe pîn- 
zele lui Velasquez, Breughel 
sau Grigorescu, dar a și cer
cetat-o cu ochi iscoditori pen- 
tru a-i smulge tainele. Mate- 
rialiștii antici i-au dedus IN
FINITATEA' prin enunțarea 
teoretică a atomului, Mende
leev i-a făcut radiografia și 
a fixat-o în genialul său ta
bel, Lavoisier i-a stabilit 
ETERNITATEA prin perma
nența transformărilor mate
riei, iar Darwin a studiat și 
enunțat legile fundamentale 
ale adaptării și evoluției spe
ciilor. Geniul uman care a 
descoperit focul și roata, 

* electricitatea și energia ato
mică, vaccinul și penicilina, 

1 navele cosmice și televiziunea 
'în culori, continuă să sfrede
lească natura cu aceeași ne
obosită ardoare și pasiune ca 
și în trecut.

Sub acțiunea omului, uni
versul contemporan se trans
formă continuu. Peisajul ță
rilor industrializate ca și al 
celor pe cale de industriali
zare, suporta spectaculoase 
modificări. Betonul, fierul și 
masele plastice se extind tot 
mai mult în afara orașelor, 
reduc treptat dimensiunile 

w câmpiilor și pădurilor... Intr-o 
singură viață de om, orașele 
devin superorașe, iar sațele 
orașe. Muncitorii devin inte
lectuali, iar lucrătorii agri
coli devin mecanici și elec
tricieni.

Dar, în dialectica acestei 
dezvoltări survin și elemente 
contradictorii. Omul smulge 
bogățiile pămîntului și le 
prelucrează în mod tot mai 
complex pentru bunul său 
trai, pentru dezvoltarea civi
lizației, dar tot el reduce sis
tematic zonele verzi, poluează

află în lotul țărilor cu cele 
mai numeroase realizări în 
acest- domeniu. Mai sînt însă 
aspecte care așteaptă inițiati
va înțelegătoare a edililor in
spirați, pentru crearea unor 
terenuri mici pentru jocuri, 
pentru practica activităților 
proprii vîrstei copilăriei și a- 
dolescenței. Se găsesc încă 
în București — ca și de altfel 
pretutindeni prin orașele țâ
rii — spații verzi, care pot 
permite desfășurarea, ferită 
de pericolele străzii circulate,

a activităților recreative, ca 
jocul cu mingea, alergările de 
tip slalom, trecerile de obsta
cole mici, terenurile de tenis 
și chiar un minimum de apa- 
rataj pentru gimnastică. Ele 
oferă o destindere plăcută și 
un mijloc de canalizare rațio
nală, utilă, optimă a energiilor 
tinere.

Instalațiile acestea cu carac
ter recreativ — cum zonele 
împădurite și pajiștile cu 
lacuri, ape curgătoare, tere
nuri mai vaste, se află de 
obicei la marginea orașelor 
sau în afara lor — ar consti
tui un auxiliar neprețuit al 
educației civice, cunoscînd 
forța sigură de disciplinare 
fizico-morală a jocurilor, des- 
congestionînd, în același timp, 
arterele de circulație urbane, 
în care vehiculele amenință 
continuu integritatea corpo
rală și chiar viața celor aflați 
la vîrsta iresponsabilă.

SPORTUL ÎN MAXIMAFILIE
în sala mică a Palatului 

Republicii a fost 
Expoziția
Franța — România, cu peste 
50 de expozanți din cele două 
țări.

Preocupare veche de mai 
bine de cinci decenii, maxi- 
mafilia este rezultatul a două 
pasiuni care se completează 
reciproc — filatelia și colec
ționarea de cărți poștale ilus
trate. Maximafilistul colecțio
nează cărți poștale ilustrate 
pe care se aplică mărcile și 
ștampila poștală în deplină 
concordanță 
ilustratei.

Printre colecțiile 
numeroase au temă 
Căci sportul constituie una 
din temele majore ale filate- 
liei, mărcile cu tematică spor
tivă fiind foarte căutate și 
apreciate de către colecțio
nari.

Reține atenția vizitatorilor 
colecția „Olimpiade", a expo
zantului Vasile Pănescu din

deschisă
de maximafilie

Focșani. O scurtă istorie ilus
trată a olimpiadelor moderne, 
de Ia renovatorul Jocurilor 
Olimpice, Pierre de Couber
tin, și pînă la Mexico-68. In
teresantă este prima ilustrată- 
maximă a colecției care re

lecție „Sport". Vîrsta expo
zanților ■ 9—12 ani, elevi de 
la școlile elementare 160 ș 193 
din Capitală.

Nu putem să nu facem o 
mențiune pentru prețioasa 
colecție „Marină — nave

cu

A FOST DESCOPERIT

MORMÎNTUL

DE LA

SOLDATILOR

MARATHON

fefe'fe

George SBÂRCEA

aerul și apele, creează 
propriii săi dușmani : emana
țiile toxice, zgomotele și sur
menajul.

Era o vreme cînd cucerirea 
spațiilor de către om se pro
ducea irațional, haotic și săl
batic ca în paginile lui Jack 
London. Din păcate mai asis
tăm și astăzi la fenomene 
neliniștitoare care declanșea
ză măsuri la nivel guverna
mental. O recentă lucrare a 
englezului Richard Fitter sta-

conservarea speciilor pe cale 
de dispariție, la puritatea ae
rului pe care-1 inspirăm și a 
apelor pe care le folosim.

Dar protejarea florei și fau
nei, lupta împotriva poluării 
aerului și apei, respectarea 
unor reguli precise, nu tre
buie să preocupe doar niște 
organisme specializate ci și pe 
fiecare cetățean în parte.

Poate va veni timpul (și 
fi deloc rău ca aceasta 
petreacă cît mai repede)

ar 
se

nu 
să 
ca

Fuga-i rușinoasă, 
dar...

expuse, 
sportivă.

subiectul

cursul unul 
de box dls- 

în provincia 
Natal

In 
meci 
putat 
sud-african6 
a putut fi surprinsă 
această ciudată 1- 
magine în care 
challangerul J o e 
Sishi pare să-l fu
gărească în ring pe 
campionul semi- 
mijlociu * Absalom 
Kubheka. Dar apa
rențele înșeală. Lo
vit puternic și scos 
printre corzi, cam
pionul a revenit în 
ring, a evitat pri
mele contacte, pen
tru a se reface și 
abia, după aceea,
și-a învins adver
sarul prin k.o. teh
nic în rundul al 6-lea 
păstrîndu-și titlul !

risme de a părăsi tradiționa
lele trasee duminicale dintre 
care cel mai frecventat 
țară rămîne tot cel de 
Valea Prahovei, cu toate 
trasee optime, ca cel de 
Valea Teleajenului sau a Dîm
boviței, oferă ochiului o în- 
cîntare incomparabil mai 
mare, prin varietatea peisaju
lui. Rețeaua hanurilor, popa
surilor și campingurilor s-a 
extins și asta este bine. Dar 
vrednicia lui Mercur nu re-

din
pe 
că
pe

RÎNDURI NATURA
SI PROTEJAREA El<s

bilea printre altele că în ulti
mii 200 de ani, existența a 
370 de specii de mamifere 
a fost pusă în pericol ca ur
mare a poluării aerului și 
apelor sau a nesocotinței unor . 
oameni.

Nu de mult, a® aflat cu 
tristețe că s-a interzis accesul 
timp de 2 ani în Poiana Nar
ciselor în vederea protejării 
ei de actele inconștiente (a 
se citi barbare) ale unor oa
meni lipsiți de elementarul 
simț de respect față de na
tură.

Natura își are legile sale 
extrem de exacte și echilibrul 
său determină însăși existen
ța noastră. Orice intervenție 
irațională asupra ei are efec
te uneori imprevizibile pe dis
tanțe de numai cîțiva ani. 
Este îndeobște cunoscut fap
tul că distrugerea — cu se
cole în urmă — a Codrilor 
Vlăsiei, a modificat substan
țial clima Bărăganului, supu- 
nîndu-1 unor vînturi nemiloa
se și secetei. De aceea astăzi, 
organisme specializate, inves
tite cu putere prin lege, ve
ghează la protejarea ei, la

• în școală, acolo unde sînt 
pregătite viitoarele generații, 
să se predea măcar noțiuni 
elementare de ecologie, cu 
aplicații practice în excursiile 
pe «are le-organizează școlile.

★
Prezentele rînduri sînt por

nite, în egală măsură, din do
rința de a trezi interesul pen
tru petrecerea timpului liber 

. in natură dar pentru a lansa 
un apel la protejarea ei, la 
respectarea unor reguli ele
mentare (unele afișate chiar 
in văzul turiștilor).

Desele peregrinări profesio
nale mi-au prilejuit, în ulti
mul timp, numeroase consta
tări privind posibilitățile spo
rite de a ieși la sfîrșit de 
săptămînă din ambianța ora
șelor, precum și modul în 
care unii cetățeni înțeleg sau 
nu să țină seamă de anumite 
reguli.

Rețeaua mult extinsă a șo
selelor asfaltate (peste 5000 
km, construite sau refăcute 
numai în actualul plan cin
cinal), oferă largi posibilități 
pentru O.N.T. sau pentru nu
meroșii posesori de autotu-

prezintă totul. Din păcate nu 
aceleași eforturi s-au depus 
și pentru extinderea număru
lui de cabane în munți unde, 
deseori, și deservirea lașă de 
dorit. . - -

Simpla enumerare a unor 
constatări, nu poate avea, fi
rește, decît o eficiență redusă. 
Dar o facem.

Dintre deficiențele mai frec
vente ar fi de semnalat ab
sența sau SIMPLISMUL in
dicatoarelor pe șosele (mai 
ales pe cele secundare) cu 
marcarea locurilor istorice 
sau de interes deosebit. Cred 
că consiliile populare jude
țene mai ales din județele 
de munte pot face mult mai 
mult și cu un plus de origi
nalitate pentru marcajul șo
selelor și a drumurilor de 
munte, la fel ca și pentru 
buna deservire a cabanelor 
(în general insuficiente). Cu
rățenia pădurilor și a locu
rilor de agrement depinde, în 
mare măsură, și de modul în 
care cetățeanul înțelege să o 
păstreze. De aceea, mi se par 
cu totul insuficiente numai 
tabelele cu privire la inter-

TNG. ION GAVRILESCU, PLO
IEȘTI. In legătură cu faptul că 
fiorții au dus echipa noastră. în 
grupa a IlI-a, alături de marile 
echipe ale Braziliei, Angliei și 
Cehoslovaciei — ați făcut un ca
tren :

Grupa IlI-a nu-i fatală. 
Așa după cum se vede. 
Multă lume poate crede 
Că jucăm chiar în finală !

TRAIAN PIPI. CRAIOVA. 1) 
Constantin a debutat în echipa 
națională în 1956, în meciul cu 
Iugoslavia, de la Belgrad. Scor : 
1—0 pentru noi. 2. Tînărul fot
balist Deheleanu, de la Steaua, 
a jucat la C.I.L. Blaj, un nume 
pe care îl pronunțăm cu respect, 
de cînd a eliminat Petrolul din 
Cupa României ! Unde îi puteți 
scrie lui Deheleanu ? în mod 
normal, pe adresa clubului Stea
ua, București, strada Plevnei 
114. Dar. cu adresa fotbaliștilor 
trebuie să fii atent. A doua zi 
poate să nu mai corespundă.

MARIN ZAMFIR. COMUNA 
SIRBENI. Cel mai bun portar 
român ? E greu de spus. Și-a- 
poi, cine ar. putea pretinde că 
părerea lui este mai judicioasă 
decît a altuia ? Preferințele mele 
se îndreaptă spre. . . mai mulți. 
Dar. în primul rînd. spre Voi- 
ncscu, Toma, Mircea David șl 
Pavlovici. Repet : cu drept de 
contestație !

N1JQLAE DENEȘ și NICOLAE 
CRI.5AN. DEJ. Fotbalistul Naghi., 
de la A.S.A. Tîrgu-Mureș, n-a 
făcut parte din lotul de juniori 
u.e.F.A. 1962, dar a activat la 
Viitorul.

VIRGIL POP, BUCUREȘTI. 
Periodic, în toată țara, se orga
nizează (de către comisiile jude
țene) cursuri de arbitri de vo
lei. Dv.. locuind în București, 
vă puteți adresa Consiliului mu
nicipal pentru educație fizică și

sport. Să vă dau și adresa : Bi
serica Amzei 6. Succes ! La ad
mitere și, mai ales, mai tîrziu !

GEORGETA BOȚESC U, MO- 
RENI. 1. „Sint soția fostului fot
balist Botescu, de la Petrolul.

Timp de doi ani el a fost arbi
tru republican. Neprczentîndu-se 
la un nou examen (pentru care 
a fost anunțat cu întîrziere), a 
fost lăsat, cum se spune, pe 
tușă. Acum, arbitrează la Județ, 
unde fie ploaie, fie furtună, se 
duce ca un cîine devotat stăpî- 
nului său“. După cum văd. nu 
vă deranjează de loc faptul că. .. 
stăpînul e fotbalul, și nu dv. ! 
Sînteți prima soție care nu nu
mai că nu-i face zile fripte so
țului ei, mort după fotbal, dar 
încearcă să-i dea chiar o mînă 
de ajutor, prin intermediul zia
rului ! Vă felicit și vă promit 
că voi discuta la Colegiul cen
tral al arbitrilor problema so
țului dv. 2) Cu experiența pe 
care ați căpătat-o în anii de 
cînd sînteți chioșcar de presă, 
desigur că aveți un cuvînt de 
spus în ceea ce privește viitorul 
almanah al ziarului nostru. Am 
reținut sugestiile pe care nl le 
faceți, mulțumindu-vă pentru a- 
ceasta.

VIOREL BACIU, BRAȘOV. Nu 
există insigne, nu există fo
tografii ale fotbaliștilor din 
echipa națională, într-un cu
vînt, nu există preocupare. Pa

siunea dv merge însă pînă acolo, 
îneît doriți să aveți și fotogra
fia. . . masorului. De fapt, aceas
ta este singura pe care pot s-o 
procur mai repede î

R. BÎRSAN, BUCUREȘTI. Me
ciul cu R.A.U., pentru Cupa Da
vis, s-a încheiat cu scorul de 
3—2 pentru noi. în mod neaștep
tat. primul jucător al oaspeților. 
Ei Shafey. avea să cîștige atît 
la Tiriac, cît și la Năstase. Ul
timele performanțe ale jucătoru
lui egiptean, printre care și vic
toria în fața celebrului Rod La
ver, fac însă mai nutin... in
explicabile victoriile lui de-atunci.

MARTON ȘTEFAN, TIMIȘOA
RA. Am reținut cîteva dintre 
datele trimise de dv. : 1. Cea
mai mare asistență la finala 
campionatului mondial de fot
bal : 200 000 — la finala de la 
Rio de Janeiro, din 1950, dintre 
Brazilia și Uruguay. Cea mai 
mică : 50 000 — la finala de la 
Stockholm, din 1958, dintre Bra
zilia și Suedia. 2. De două ori, 
finala campionatului mondial a 
necesitat prelungiri : în 1934. la 
Roma (Italia — Cehoslovacia) și 
în 1966. ia Londra (Anglia — 
R.F. a Germaniei).

CUPON DE CONCURS

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă
■o califică primele DOUA CLASATE) î

GRUPA A ......................................................................................
GRUPA B....................................................... . .........................
GRUPA C ........ ..................................   . .
GRUPA D...................................................o.............................
2. CE ECICPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

LOTO - PRONOSPORT

ULSS3

MARI AVANTAJE 
PENTRU PARTICIPANȚI !

Incepînd cu concursul Pro- 
noexpres din 13 mai, trage
rea Loto din 15 mai și con
cursul Pronosport din 17 mai 
1970, se vor atribui autotu
risme la fiecare tragere și 
concurs obișnuit.

Prin noile și marile avan
taje acordate de către Loto- 
Pronosport particiDantii pot 
cîștiga SAPTĂMÎNAL Ia 
Loto, Pronoexpres si Prono
sport — la alegere — auto
turisme Moskvici 408 cu ca
roserie 412, Dacia 1100, Mosk 
viei 408 cu 4 faruri și radio, 
Skoda 100 S și Skoda 1000 
M.B.

La Loto și Pronoexpres 
autoturismele se vor acorda 
în cazul în care valoarea 
unitară a unui premiu obți
nut pe o variantă de 5 lei 
(Loto) și 6 lei (Pronoexpres), 
indiferent categoria, și extra
gerea, este egală sau supe
rioară contravalorii unuia 
dintre autoturismele anun
țate.

La Pronosport, autoturis
mele se vor acorda în cazul 
în care valoarea unita;ă a 
unui premiu obținut pe o va
riantă cîstigătoare, indife
rent categoria și felul buleti
nului sau biletului jucat, este 
egală sau superioară contra
valorii unuia dintre autotu 
nsmele anunțate.

produce figura ilustrului pă
rinte al olimpiadelor, pe care 
este aplicată o marcă poștală 
din Republica San Marino, 
înfățișîndu-1 pe Pierre de 
Coubertin, maxima fiind obli
terată cu o ștampilă datată 
28.VIII.1958 — Poșta Aeriană 
— SAN MARINO.

Colecția semnată Geo Vă
duva din București înfăți
șează aproape toate discipli
nele sportive. Se remarcă o 
splendidă ilustrată-maxi mă 
cu o fază palpitantă de ho
chei, pe care este aplicată 
marca de 40 bani din seria 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck-1964.

Grupa de maximafilie de la 
Palatul Pionierilor este pre
zentă cu o semnificativă co-

pescuit sportiv, navigatori, 
porturi și propagandă mari
timă", semnată Le Bigot 
Herve din Paris, colecție care 
aduce un plus de inedit ex
poziției.

Nu este un secret pentru 
nimeni că cea mai lungă aler
gare din probele clasice ale 
atletismului poartă numele lo
cului vestitei bttâlii a greci
lor antici cu armata invada
toare a perșilor. Se știe, de 
asemenea, că marathonul Inau
gural s-a disputat în 1896, In 
cadrul primei ediții a Jocu
rilor Olimpice moderne, chiar 
pe traseul parcurs de soldatul 
care a anunțat victoria, ce- 

ții Atena.
De curînd arheologii greci 
i descoperit intr-un tumul 

unul din 
căzuți in 
bră, care 
499 î.e.n.

Cele 50 de schelete găsite 
sub movila de pămînt de pe 
cîmpia de la ■ marginea locali
tății Marathon, bine conser
vate de o construcție de pia
tră, urmează să fie expuse 
tntr-un muzeu care se va or
ganiza chiar pe locul unde au 
fost descoperite.

mormintele eroilor 
aceasta bătălie cele- 
a avut loc în anul

III. ÎNCHEIERE

zioerea focului sau a vînatu- 
lui. Extinderea unor îndem
nuri și reguli, afișate vizibil, 
ar contribui la o mai bună 
conservare a acestor locuri 
de sănătate și agrement. Este 
cazul de asemenea, să se inter
zică cu desăvîrșire spălatul 
mașinilor în rîurile de munte, 
practică devenită foarte răs- 
pînd.iă pe Valea Timișului și 
pe altele c<u trafic mare. Nu 
mai vorbim de acei excursio
niști care țin să-și marcheze 
prezența prin reziduri culi
nare, prin încrustări pe co
paci sau prin cantitatea flo
rilor pe care le culeg, dese
ori cu rădăcină cu tot.

Ar mai fi de amintit și 
dăunătorul obicei al unor 
copii (cărora nimeni nu le 
atrage atenția), de a distru
ge cuiburi de păsări sau fur
nicare. Asemenea deprinderi, 
ca și altele asemănătoare, duc 
la degradarea florei și faunei 
din locurile de excursii. Iar 
dacă efectele acestei degradă
ri nu sînt vizibile imediat, 
fără îndoială că ele nu vor 
întîrzia să se facă simțite in 
anii următori.

Departe de a epuiza nume
roasele aspecte ale acestei 
complexe probleme, cred că 
efortul concentric al institu
țiilor care au în gospodărire 
și conservare parcurile, pădu
rile, locurile de excursii și 
instalațiile aflate pe acestea, 
sporirea calificării celor care 
conduc excursii, precum și 
sporirea răspunderii tuturor 
cetățenilor față de aceste iz
voare de sănătate, nu pot 
avea decît efecte salutare pen
tru protejarea naturii, pen
tru continua înfrumusețare 
a locurilor de excursii și 
agrement, pentru promovarea 
unei atitudini civilizate față 
de aceste bogății ale țării, 
care stau la îndemîna tuturor.

B. ION

Interlocutorul meu și-a aprins 
pipa și a început să pîcîie li
niștit din ea.

— Te-ai înfierbîntat.
— Da. dar am și terminat. Sînt 

sigur că 
din tot 
ceea ce 
nu crezi 
parte-mi 
cam întîrziat și desuet. Nu. Ță
răncuțele de la Trianon-ul cel 
mic ale Măriei Antoinette, fostă 
arhiducesă de Austria și regină 
a Franței anilor pre-revoluțio-nari 
(ți-o spun, așa. în treacăt, mai 
ales dumitale care ești francez) 
m-au întristat - • •
oarece se pare că 
timp au devenit pentru noi mo
del în materie. în schimb, am 
fost mereu mișcat de cabanele 
și casele de forestieri rătăcite 
unde nici nu te gîndești. lumi
nate noaptea de o singură fe
reastră, îmbietoare chemare prin
tre trunchiuri... iar acolo, o- 
mul dintr-însele să fii sigur 
că-i gata să-ți aștearnă o mă
măligă cît un soare galben pic
tat de Siqueiros, să-ți fiarbă 
niște ouă și să-ți pună alături 
o bucată de caș și cîteva fire 
de ceapă cu gust de pădure. 
Noaptea, vei putea s'ă dormi în 
finul din pod, sau învelit cu o 
cergă pe prispă, să asculți vuie
tul lung de apă al brazilor stîr- 
niți de vint. cum de altfel, am 
și făcut noi doi. Asta nu-nseam- 
nă că nu accept noile hoteluri 
și ambianța lor. sau că aș fi 
împotriva oricăror tendințe spre 
eleganță și confort. Dimpotrivă: 
pledez pentru eld, dar numai 
dacă sînt făcute ou cap și bună 
cuviință. Și cu acel inefabil 
suflu care s’ă te oblige să simți 
adîncimca poporului pe' care-1 
vizitezi. Ilustrîndu-ți cele de mai 
sus. dă-mi voie să-ți povestesc 
ceva :

Un prieten doctor a fost in
vitat la un congres medical, în 
Norvegia. Profesorul care-1 in
vitase în mod special, după ter
minarea colocviului (cancer), 
l-a poftit pe el și pe încă un 
coleg, pentru cele două-trei zile 
cite le mai rămăseseră de stat, 
să meargă la casa părinților lui 
din regiunea Narvik. S-au dus 
cu un vaporaș de coastă. Casa 
era o • - - - * ■
pădure de i pini, suspendată 
asupra unui fjord. Cred că 
că Narvik se află dincolo 
cercul polar de nord : cînd 
sosit, ningea cu fulgi mari, 
la micul port s-au deplasat 
o sanie trasă de reni. în cabană 
nu se afla decît un bătrîn în
grijitor, părinții profesorului 
muriseră de mult. El însuși a-

dumneata ai sesizat, 
ce ți-am spus, exact 
trebuia să sesizezi. Să 
că asta Înseamnă din 

un fel de rousseau-ism

întotdeaua. de- 
în ultimul

cabană de lemn, într-o 
de
șt! i 
de 
au 
de 
cu

*

vea aproape 80 de ani. N-are 
rost să-ți descriu cum era ca
bana aceea, ți-o închipui : su
fragerie cu cămin de fler forja't 
în care ardea focul, coame de 
reni șl blănuri agățate pe pe
reți. ceas vechi cu cuc -'l greu
tăți de aramă, mobile ți Onești 
pictate, faianțe albastre de 
Troms. După ce-au mîncat. pro
fesorul a umplut un blid de 
lemn cu lapte de oaie, și l-a 
dus afară : la ușă. era prinsă 
o policioară. Profesorul a pus 
blidul pe ea.

— Pentru cc ? a întrebat prie
tenul meu.

— Pentru troll-ui casei. șl 
cum a fost privit cu mirare, 
profesorul a zîmbit cu bunătatr. 
Pentru piticul nostru ‘ -
prag. Va 
bea.

— Chiar
prietenul 
Poate-1 
sălbăticiune.

— Poate, a răspuns încet 
fesorul norvegian. Poate... 
aici s-a pus blidul ăsta de

venl la
de sub 

noapte să-l

a îndiăznit 
zîmbeas-cS. 

bea o vulpe sau

vine 1 
meu să

altă

pro- 
flar 

__ .__ „___ ____________ __ cînd 
mă știu eu. Tatăl meu, bunicul 
și bunicul-buniculul meu tot aici 
l-au pus. De cînd durează casa 
s-a pus blidul aici.

Profesorul era laureat al mal 
multor universități europene șl 
americane, cutreierase lumea, 
publicase o grămadă de lucrări 
științifice. Cînd se ducea însă 
ia casa părinților lui de dincolo 
de cercul polar de nord, punea 
pe o policioară un blid cu lap
te de oaie, pentru umbra de 
basm și de totdeauna a acelei 
case. Posibil ca prietenul meu 
să fi inventat istorisirea sau s-o 
fi citit undeva, habar n-am. 
Ți-o povestesc cum mi-a po
vestit-o : s-a simțit brusc în
conjurat de toată literatura ace
ea de vis și neguri calme, pnl- 
pitînd tn duhurile Iul Hamsun, 
ale rătăcitorului Pcrr Gynt sau 
ale lui Gds'ta Berllng.

Tovarășul meu de călătorie 
umplut paharele cu coniac 
și-a frecat, gîndltor, obrazul 
palma.

— ...Ceva asemănător cu 
ai vrut să-mi arăți șl dumneata 
în drumul nostru, nu ?

— Da. Sufletul nostru auten
tic. la alte perspective și dimen
siuni. Cind o să mal ai timp 
sau o să revii pe la noi, am 
să-ți amplific această autentici
tate... dacă o să mal vrea pi
ticul dumitale șt al meu, bine-n- 
țeles.

...Am 
astea : 
de ce 
faptul 
sufletul

■ 
și cu
ce

crezut că uitase toate 
nu le uitase. Și atunci, 
n-aș mărturisi iarăși că 
mă bucură și-mi umple 

de mtndrie ?
Al. STRUȚEANU

IN ViLTOAREA CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL ■

• Diagonala ecranului: 59 cm • Mare sîabiiitate în funcționare 
• Imagine și sunet de calitate ® Linie estetică modernă.

So poate cumpăra si cu plata în 12—19 rate lunare, cu un aconto între 
650 și 867 lei.



DINAMO

ÎNVINGĂTOARE
IN CAMPIONATUL
DE GIMNASTICĂ

TIMIȘOARA 9 (prin tele
fon). In localitate s-a desfă
șurat BÎmbătă campionatul 
național de gimnastică pe 
echipe. Atît la fete cit și la 
băieți, titlurile au fost cuce
rite de formațiile Dinamo 
București. Clasamente : FE
MININ : 1. Dinamo (R. Apă- 
«teanu, A. Goreac. O. Ștefan. 
E. Badea, F. Grigore și M. 
Gurgu — antrenori Emilia 
Liță și Ștefan Tarco) 183,20 
p ; 2. Petrolul Ploiești 178,75 
p ; 3. Flacăra Oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 177,55 p. MAS
CULIN : 1. Dinamo I (Gh.
Păuneseu, Gh. Tohăneanu, V. 
Coșariu. L. Boo, D. Grecu și 
N. Oprescu — antrenor M. 
Bădulescu) 274,00 p ; 2. Stea
ua 271,95 ; 3. Dinamo II 
257,45.

De la trimisul nostru special Victor BĂNCIULESCU

DE IA Manevre de ariergardăLa AmsterdamBANJA

CAMPION AT I I I
DE BOX

Turneul zonal 
șah de la Vrnjacka 
(Iugoslavia) a fost reluat cu 
partidele cuprinse în runda 
a 13-a, în care reprezentantele 
României au avut zi liberă. 
Cu toate acestea, Gertrude 
Baumstark se menține în 
fruntea clasamentului cu 9 
puncte (o partidă mai mult 
jucată), urmată de Rujița Jo- 
vanovici (Iugoslavia) 8«/2 p, 
Elisabeta Polihroniade — 3 p, 
Maria Ivanka (Ungaria) 7!/2 
(1) p, Katia Jovanovici (Iu
goslavia) 7 (1) p, Konarkow- 
ska - Sokolov (Iugoslavia) 6 p.

feminin de 
Banja

Prin saloanele hotelului 
Esso-Motor, pitoresc numite 
după ghildele de altădată 
(al șlefuitorilor de diamante 
sau al artizanilor de lanter
ne), foiala neîntreruptă con
firmă presupunerea că ni
ciodată vreo sesiune C.I.O. 
nu a stîrnit un interes atît 
de pasionat.

. Dacă lupta iavoriților și 
outsiderilor pentru Joci*rOe 
Olimpice din 1976 se duce 
surd, în schimb mult mai a- 
gitată și clamoroasă este 
bătălia in problema amato
rismului pe care C.I.O. în

pudic, l-a numit „re- 
de admisie". A făcut 

aici, editorialul din 
„L ’Equipe" al redac- 

șef Gaston Meyer 
„Manevră de arier-

ALE JUNIORILOR
S-AU ÎNCHEIAT

Tracto-
Brașov, 

___ _____ (peste 
1 500* de spectatori), 
a participat la 
bucuriile și necazu
rile celor 24 de 
boxeri angajați în

Ieri, sala 
rul din 
arhiplină,

IX
ultimele bătălii pentru cîștigarea 
tricourilor de campioni.

Iată rezultatele tehnice, în or
dinea categoriilor, Ia juniori mari: 
A, Turei (Voința Cluj) b.k. I C. 
Maxim (Ceahlăul P. Neamț), D. 
Condurat (Dinamo Bacău) b. ab. 
II N. Peia (Dinamo Buc.), N. 
Cordoș (Voința Cluj) b. p. N. Bu- 
tișagă (Progresul Brăila), A. Mo- 
raru (Metalul Buc.) b. p. S. Cu- 
țov (PAL Brăila), Gh. Ciochină 
(PAL Brăila) b. p. L. Nicolaescu 
(Steaua), A. Guțu (Dunărea Ga
lați) b. p. C. Hoduț (Olimpia 
Buc.), S. Mihalcea (Dinamo Buc.) 
b. p. I. Velcu (URA Craiova), I. 
Gîrdea (C.S.M. Cluj) b. p. F. 
Oprea (Petrolul P’oiești). I. Mihoc 
(C.S.O. B. Mare^’o. p. St. Florea 
(Progresul Buc.), M. Văcariu (Di
namo Brașov) b. p. I. Paraschiv 
(Olimpia Buc.), M. Banu (A.S.A. 
Bacău) b. dese. III A. Coroianu 
(Voința S. Mare), I. Ruicu (URA 
Craiova) b. ab. II N. Mitric (Fa- < 
rul Constanța).

Iată și lista campionilor la ju
niori mici : cat. minimă — Ion 
Vladimir (Dinamo Buc., antrenor 
E. FUrez), semimuscă — Dumitru 
Mateescu (Viitorul Buc., D. 
Gheorghiu), muscă — Viorel Nea
gu (Dinamo Buc., E. Fiirez). co
coș — Constantin Marea (Voința 
Buzău, M. Dumitru), pană — Eu- 

„gen Stoica (Voința Brăila, V. 
Plîngeban), semiușoară — Nico- 
lae Bogdan (Constructorul Ga
lați, P. Mihai), ușoară — Mircea 
Marius (Tractorul Brașov, Gh. 

Simion), semimljlocie —- Marcel 
Lupu (Automobilul Măcin, C. 
Petcu), mijlocie mică — Mircea 
Simon (Dinamo Buc., E. Furez), 
mijlocie — Marian Cosman (URA 
Craiova, V. Fîntînă), semigrea — 
Constantin Dafinoiu (Progresul 
Brăila, I. Turci), grea — Ion 
Boancă (C.S.M. Cluj, I. Chen- 
dreanu).

- n.ii... ■ I
TG. MUREȘ, 9 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).— 
Nu exagerăm cîtuși de puțin 
afirmînd că în ziua a doua 
a finalelor republicane indi
viduale de lupte libere ju
niori (mari și mici), întrece
rile s-au transformat, pur și 
simplu, în încleștări electri
zante. Explicația este fireas
că pentru că au rămas în 
competiție — după masiva 
triere din primele două tu
ruri — numai acei juniori' 
care și-au pregătit temeinic 
lecțiile pentru marele lor 
examen sportiv, finalele. De 
astă dată ne rezumăm la re
latarea, pe scurt, a unui sin
gur meci, cel de la cat. 43 kg 
(juniori mari) dintre V. Pa- 
crița (Iași) și I. Nica (Săcele). 
Pînă în min. 9, deci ultimul, 
foaia arbitrului judecător 
era acoperită cu cifre, de 
punctele acumulate în urma 
procedeelor tehnice finaliza
te în mod spectaculos de că
tre cei doi combatanți. Cu 
cîteva secunde înainte de 
gongul final, Pacrița avea 
21 de puncte, iar Nica 15 p. 
Și în acest ultim moment, 
cînd cronometrorul se pre
gătea să lovească
juniorul ieșean, cu un incre
dibil efort, a pus capăt con
fruntării 
adversar 
obținînd 
prin tuș.

Duminică, la prînz, vor fi 
cunoscuți campionii țării la 
juniori — lupte libere — pe 
1970.

gongul,

sale, fixîndu-1 pe 
cu umerii pe saltea, 
o frumoasă victorie

Costin CHIPJAC

(Urmare din pag. 1)

zilian Saldanha, pc marginea 
șanselor la C.M. „Nu de alta, 
ne spune căpitanul echipei na
ționale, dar aș vrea să-l con
frunt apoi cu realitatea, după 
încheierea meciurilor de la 
Guadalajara. Și poate, atunci, 
am să i-l citesc și lui Zaga- 
lo. . .“

Mașina lotului, care ne-a 
adus de la sediul C.N.E.F.S. 
la hotelul 23 August, intră 
alene pe aleea complexului și 
oprește indiferentă, în fața ba
rierei vopsită precum basto
nul agentului de circulație. 
Dinu este interpelat imediat de 
un trimis al Radiodifuziunii 
și rămîne să-și pregătească un 
speech pentru o emisiune de 
actualitate, Lucescu și Nun- 
weiller se luptă, corp la corp, 
cu niște geamantane dure ca 
niște 
canu, 
să ia 
gheli 
de dat un telefon acasă (cir
cumstanțele sale atenuante sint 
cei doi copii !). Sătmăreanu 
iese curind din hotel, însoțit 
de predecesorul său la clubul 
Steaua și în echipa națională, 
maestrul emerit al sportului 
Vasile Zavoda, ambii echipați 
ca tricolori, pentru a efectua

fundași centrali, Rădu- 
LupesCu și alții Se duc 
masa de prînz, iar Gher- 
își amintește că mai are

CUPA DAVIS

La Teheran s-au desfășurat 
ieri ultimele două partide de 
simplu ale întîlnirii de tenis 
România — Iran, contînd pen
tru primul tur în „Cupa Davis”. 
Die Năstase l-a învins in pa
tru seturi pe Husein Akbari 
(6—2, 4—6. 6—2, 6—3). Taghi 
Akbari a înscris punctul de 
onoare al gazdelor, întreeîn- 
du-1 în trei seturi pc Petre 
Mărmureanu (6—1, 6—4, 6—3), 
care l-a înlocuit pe Ion Țiriac, 
bolnav.

La Atena, în meciul care tre
buie să desemneze pe viitoarea

adversară a echipei române, Gre
cia conduce cu 2—1 în fața Olan
dei (gazdele au cîștigat dublul . 
Kalogheropoulos, ~__ “
ding, Fleury 4—6, 6—2. 6—2. 6- ....

Alte rezultate : Anglia—Austria 
2—3 (în meci decisiv. Kary l-a 
învins pe Cliffton cu 6—3, 6—2, 
6—4) ; Iugoslavia—Polonia 2—1 ; 
Spania—Suedia 3—6 (Orantes, Gis
bert-Bengtsson. Nerell 10—8, 6—3, 
8—6) ; Ungaria—U.R.S.S. 1—2 ; 
R.F.G.—Danemarca 3—1 ; Bulga
ria—Turcia 3—0 ; Franța—Elveția 
2—1 ; R.A.U.—Norvegia 2—0.

La Ciudad de Mexico, în grupa 
nord-americană. echipele Mexicu
lui și Noii Zeelande sînt la ega
litate : 1—1.

Gavrilidis—Hor- 
-2).

mod 
gula 
vîlvă, 
ziarul 
torului 
intitulat 
gardă" care sprijină punctul 
de vedere al comisiei pre
zidată de Al. Șiperco. De 
altfel, în mapa de corespon
dență a membrului român 
al C.I.O. s-au adăugat, chiar 
aici la Amsterdam, alte pa
tru noi adeziuni scrise 
unor comitete olimpice 
ționale.

Articolul ziaristului francez 
de mare autoritate arată că 
„ivirea ca din basme a co
misiei Weir încearcă să dă- 
rîme edificiul laborios clă
dit timp de un an de către 
comisia Șiperco". Se apre
ciază că. în concluziile a- 
cestei din urmă comisii se 
află „un început de soluție 
a unei probleme iritante, 
intr-un sens liberal, întrucît 
sportivii sînt autorizați — 
prin intermediul federații
lor lor — să primească asis
tență materială".

în pomenita „Manevră de 
ariergardă", președintele 
Brundage nu numai că re
învie comisia Weir, compusă 
în majoritate din anglo- 
saxoni dar o și suplimentează 
cu încă un reprezentant a) 
vechiului conservatorism

britanic: neozeelandezul C. 
Cross și cu multimilionarul 
industriaș vest-german Georg 
.von Opel, autor al unei 
cărți retrograde despre ama
torism. Ce va putea însă ra
porta comisiei executive 
C.I.O, această comisie incom
petentă, de vreme ce nu a 
studiat nici realitățile și nici 
multitudinea de păreri cule
se în dosarele celeilalte 
misii ? Fără a mai vorbi,
fapt, că se tinde astfel la 
distrugerea muncii unei

mult mai reprezenta
tive pentru sportul 
țional 
C.I.O.
via, 4. v.4 
România, 
ai comitetelor 
limpice din Irlanda, 
gia. Luxemburg, ~ 
nada și Belgia.

Obstrucționînd 
care, în multe

ipocrizia 
existente în lumea 

conducerea C.I.O. 
autoritatea

co
de

ale 
na-

misii

cuprinzînd 
din Nigeria, 

Peru, Liban,
Și

co

interna- 
membri 
Iugosla- 
Angiia, 

reprezentanți 
naționale o- 

Norve- 
Grecia, Ca-

lătură 
situații 
sportivă, 
își pune însăși 
sub semnul îndoielii.

un proiect 
privințe, în- 

consfințind

URSULA RIPPIN (R.D.G.) CAMPIOANĂ
EUROPEANĂ FEROVIARĂ LA POPICE

ELENA CERNAT (România) a
la proba

Aseară tîrziu, s-a încheiat, 
într-un cadru festiv, pe arena 
Voința din Capitală cea de a 
IV-a ediție a Campionatului 
european feroviar feminin de 
popice, organizat de clubul 
sportiv Rapid București. 
După frumoasa victorie din 
prima zi a formației române, 
cîștigătoarea titlului în proba 
pe echipe, ne așteptam ca 
jucătoarea nr. 1 a echipei 
Rapid, Blena 
fie și în' cea de a doua zi, 
la turneul individual, printre 
cele mai bune jucătoare. Fa
vorite Ia titlul de campioană 
europeană feroviară la pro
ba individuală, după rezul
tatele din prima zi, erau 
Ursula Rippin, din reprezen
tativa feroviară a R.D. Ger
mane, care vineri a fost rea
lizatoarea celui mai bun re
zultat — 446 p d și Elena 
Cernat, notată pe foile de ar
bitraj cu 442 p d în proba 
pe echipe (la proba indivi
duală clasamentul se întoc
mește prin adiționare de 
puncte din cele două zile de 
concurs).

Ieri, reprezentanta noastră, 
Elena Cernat a intrat pe 
pistă printre primele concu
rente și datorită unei com
portări sub așteptări la lo
viturile „pline" (255 față de 
301 cit realizase vineri) a 
totalizat la cele 100 de lovi
turi mixte 397 p d obținînd

Cernat, să

MAREA AVENTURA SUD

cucerit medalia de argint
Individuală
un punctaj total de 839. Spor
tiva germană, Ursula Rippin, 
principala ei adversară, a 
dat dovadă din nou de multă 
precizie, atît la aruncări 
„pline" cit și la izolate, cu
cerind astfel titlul 
pioană europeană 
cu un rezultat 
861 p d (vineri, la 
echipe, 446 și ieri

La turneul individual au 
participat 45 de jucătoare din 
Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria și România.

Clasamentul turneului in
dividual : 1. URSULA RIP
PIN (R.D.G.) — campioană 
europeană feroviară 861 p d 
(446 + 415), 2. Elena Cernat 
(România) 830 p d (442 -j- 397), 
3. Wilhelmina Krichbaum 
(Austria) 834 p d, 4. Mărie 
Mikulcikova (Cehoslovacia) 
815 p d, 5. Barbel 
(R.F.G.) 808 p d, 6. 
Seide (R.D.G.) 805
7. Istvanne Medgyesi 
ria) 791 p d, 
Keucher (R.D.G.) 791 p d, 
9. Florica 
791 p d, 
(R.F.G.) 789 pd.

Azi clubul 
zează pentru 
la cea de a 
campionatului 
excursie pe Valea Prahovei.

T. RABȘAN

de cam- 
feroviară 
excelent: 
proba pe 
415 p d).

Polak 
Army 
P d, 

(Unga- 
8. Brigitte

Lăpușan (România)
10. Mariane Schaaf

Rapid organi- 
participantele 

IV-a ediție a 
feroviar. o

Asaltu! asupra magnificului record
(Urmare din pag. 1)

supremație, care vizează direct 
recordul Iolandei Balaș : aus
triaca Ilona Gusenbauer. Are 
23 de ani, 1,81 m (s-a înălțat 
în ultimul an cu doi centi
metri !) și practică atletismul 
din 1965, cînd a sărit 1,45 m. 
La Olimpiadă a ocupat un mo
dest loc VIII ; nici la Atena 
(locul VII) nu a concurat cu 
mai mult succes. în plus, un 
accident la genunchiul picioru
lui de bătaie i-a creat sporti
vei vieneze serioase nemulțu
miri. Dar „Mutti Gusenbauer" 
(cum este ea numită de cînd 
este mama unei delicioase fe
tițe) nu s-a dat bătută și în 
această iarnă s-a pregătit ca 
niciodată cu două antrenamen
te zilnice : primul, la 5,30 di
mineața, iar al doilea, seara, 
după ce-și termina serviciul 
din cadrul unei societăți de 
gaz și electricitate. Complet 
refăcută și cu un moral puter
nic, Ilona a realizat o medie 
de 1,83 m îți competițiile la 
care a participat în sezonul de 
sală, dobîndind titlul de. cam
pioană’ europeană „indoor", 
după întrecerile de la Viena. 
De altfel, concursul din Stadt-

halle a fost pe deplin edifica
tor asupra posibilităților cam
pioanei austriece.

La înălțimea de 1,83 m ră
măseseră în întrecere 4 sporti
ve, printre care și atleta ro
mâncă Cornelia Popescu, afla
tă în frunte pînă în acel mo
ment (Gusenbauer ratase pri
ma încercare la 1,70 m !). După 
o săritură nereușită, Ilona a 
trecut ștacheta cu o remarca
bilă ușurință și avea să biseze 
numărul, cîteva minute mai 
tîrziu, cînd oficialii anunțau 
1,88 m — nou record mondial 
de sală.

„Această ultimă performan
tă — a declarat recent ziariș
tilor Roland Gusenbauer, so
țul Ilonei, care supraveghează

MAI BUNE PERFORMERE DIN TOATE TIMPURILE

IOLANDA BALAȘ (România) 
ILONA GUSENBAUER (Austria) 

RITA SCHMIDT (R.D.G.) 
ANTONINA OKOROKOVA (U.R.S.S.) 
MIROSLAVA REZKOVA (Cehoslovacia) 
MAGDOLNA CSABI (Ungaria) 
MICHELINE BROWN (Australia) 
KARIN SCHULZ (R.D.G.) 
IORDANKA BLAGOEVA (Bulgaria) 
CORNELIA POPESCU (România)

Rezultate obținute în concursurile de sală.*)

CELE
1,91 m
1,88 m
1,87 m
1,84 m
1,84 m
1,84 m
1,835 m
1,83 m
1,83 m
1,83 m

CMFOTBJU.
PELE DESPRE 

PERICOLUL ENGLEZ"
Iată cîteva din ultimele opinii 

ale celebrului jucător brazilian 
Pele, despre apropiatul „Mundial* 
din Mexic :

„Cehoslovacii sînt foarte 
abili constructori de joc, 
își lasă adversarul să-și 
jocul. Practicînd un fotbal 
atac, ei te ltfsă și pe tine să 
exprimi, cu alte cuvinte, 
lasă șansa ta. într-un meci 
cehii, important este să fii, 
însuți, într-o zi bună. După j 
rerca mea, noi, brazilienii,

buni, 
dar 

facă 
de 

i te 
îți 
cu 
tu 

pă- 
ne 

adaptăm bine stilului compatrio- 
ților lui Masopust. Cu echipa 
Angliei este cu totul altceva. 
Selecționata engleză care a e-

un schimb simbolic de ștafetă 
în fața aparatelor de filmat ale 
cinematografiei.

Lupescu ne spune, între fe
lul doi și trei — meseria ne 
obligă, uneori, să nu iertăm 
pe nimeni, după cum nici alții 
nu ne iartă pe noi ! — că la 
Guadalajara nu sîntem victime 
sigure și că, după părerea lui, 
cel mai dificil adversar va fi 
Cehoslovacia. Apoi, brusc ne 
întreabă : „E adevărat că aco
lo, la amiază, temperatura a- 
tinge 30 de grade ?“ în timp 
ce-i răspundem, Răducanu ne 
invită, ca o gazdă ospitalieră, 
la masă, dar n-apucăm să-i 
onorăm invitația politicoasă, 
căci apare Ghergheli care, la

AMERICANA
dată știm doar că a fost „în- 
dulcltă“ o parte a parcursului 
brazilian, distanța Rio de Ja
neiro — Sao Paulo parcurgîn- 
du-se pe autostradă șl nu pe dru
murile de pămînt alese inițial. 
Dar mai departe ? Rămîne de vă
zut ce se va întîmpla și care 
mașini vor rezista.

Citroenul prezent cu șase DS-21 
(3 cu injecție și 3 cu carburator) 
este favoritul tuturor specialiș
tilor datorită suspensiei sale hi- 
dro-pneumatice. Cele 2 000 de kg 
la care ajunge mașina cu plinul 
făcut este însă și pentru suspen
sia ei miraculoasă un handicap. 
Bine înțeles cele șase mașini au 
fost special preparate de fabri
că, pentru fiecare fiind necesare 
600 de ore de muncă.

Fordul a pregătit și el special 
mașinile sale Escort, cărora le-a 
ridicat la 1 900 cmc capacitatea 
cilindrică, le-a schimbat cutia 
de viteze (s-a adoptat una cu 
5 trepte înainte) și diferențialul, 
prevăzut acum cu un sistem de 
blocaj. Bineînțeles, caroseria și 
suspensia au fost ranforsate se
rios, dovadă că după răsturnarea 
din Iugoslavia, Roger Clark a 
putut continua cursa.

Aceleași pregătiri le-a făcut 
și Trlumph-u!» dar și mașinile 
sale ca și Ford-Escorturile pă
cătuiesc prin faptul că sînt prea 
joase pentru drumurile din Anzl.

Etapa europeană nu a dat oca- 
z.ie să se remarce două echipe 
care fără îndoială pe drumurile 
Americii de Sud vor avea un 
cuvînt greu de spus. Este vorba 
de echipa sovietică Auto-Export 
— formată din 5 autoturisme 
Moskvlci 412 și echipa argenti- 
niană Peugeot-Safrar.

Moskviciurile au caroserie care 
și-a dovedit rezistența și în ra
liul Londra — Sydney, dar sint 
echipate cu noile motoare care 
le ridică puterea la 80 CP. Fie
care echipaj va fi format din trei 
piloți, în egală măsură și me
canici. Printre altele, pentru e- 
tapele de mare altitudine, piloțil 
dispun de măști cu oxigen.

Peugeot-Safrar dispune de ma
șini preparate de filiala Peu
geot din Argentina, mașini care 
pot merge nu numai pe roate 
ci și pe... schiuri de oțel. în
tr-adevăr. blindajele care apără 
punțile și diferențialul, adevărate W 
cuirase, au forma unor schiuri 
și vor permite trecerea mașinilor 
și tîrîș peste pietre. în plus, 
echipa Peugeot contează pe ex
periența echipajului Migliore-Lar- 
retta care cunoaște perfect dru
murile sud-americane.

Cum însă și pentru automobî- 
liști, ca șl pentru fotbaliști dru
mul Mexicului e lung, n-avem de- 
cît să așteptăm ca să aflăm cine 
s-a pregătit mai bine.

29 Cuenca 
Mai 20

30 Caii 30 
Mai 21:

32 Mexico City 
Mai 27

31 Cristobal 
Mai 24
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1970*

ela- 
înainte 
Charl- 

ritm 
con-

Jackie, fotografiați la sosirea lotului

iar 
ca 

să-i

OJaragua
Mai 9

1 SaoJoaquim
Mai 9

SOFIA, 9 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). In sala 
Universiada a avut loc a treia e- 
dlție a Concursului Internațional 
de gimnastică modernă dotat cu 
Cupa ziarului „Studentska Tri
buna". Au participat 27 de gim
naste din 6 țări, sportivele țării 
gazdă dominînd Întrecerea de o ma
nieră categorică. De altfel, ele au 
și ocupat primele trei locuri la 
toate exercițiile și la individual
compus. Sportivele românce auCei doi frați Charlton, Bobby și 

englez la Ciudad de Mexico.

îndeaproape antrenamentele 
campioanei vieneze — a creat 
un climat excelent în sinul 
familiei noastre. Nu văd ce ar 
putea s-o împiedice acum, pe 
Iia, spre asaltul recordului su
prem. în concursul de Ia Vie- 
na a avut o încercare foarte 
bună la 1,90 m. dar euforia 
primului succes de mare am
ploare a împiedicat-o să se 
mai concentreze suficient. Fără 
îndoială, ea nu va putea domi
na această probă de maniera 
Iolandei Balaș, de două ori 
campioană olimpică și neîn
vinsă mai mult de un deceniu. 
Dar cred că atacul lui 1,91 m 
îi este pe deplin posibil pină 
Ia întrecerile J.O. de la Miin- 
chen“.

27 Villazon 
Mai 13.16

informează
fectuat un turneu în America 
de Sud mi-a plăcut foarte mult. 
Jocul englezilor a evoluat con
siderabil față de 1966. Dacă, 
înainte, el ml se părea destul 
de primar și monoton, bazîndu-se 
doar pe mingi aruncate puternic 
înainte și pe urcarea constantă 
în atac a fundașilor, care cen
trau înalt, acum jocul englezilor 
se desfășoară mai mult la sol, 
relansarea contraatacurilor Tâ- 
cindu-se în mod variat șl in
teligent. Băieți ca Ball, Lee, Astle 
sau Mullery participă la 
borarea jocului, lăsată 
doar pe seama Iul Bobby 
ton. Englezii au. se știe, 
de joc, au o remarcabilă 
diție fizică, echipa „bătindu-se“ 
ca un taur furios ! Noi trebuie 
să ne luăm măsuri spre a nu 
lua goluri cu capul (specialita
te engleză), iar eu cred că an
trenorul Zagalo va dispune ca 
în meciul cu ei să avem un ul
tim apărător în poziție favora
bilă".

CELE 3 PORUNCI
Cel mai bun arbitru de fotbal 

Uruguayan, Codesal, a ținut un 
curs cu jucătorii naționalei „ce
leste*. Accentul, în conferințele 
sale, a fost pus pe faptele pro
hibite în timpul unui joc 
campionat mondial, 
subliniat, în special,

1. Nici un act de 
Nu ripostați la nici 
și nu răspundeți cînd sînteți pro- 
vocați. în caz contrar, vă aș
teaptă eliminarea.

2. Nu va postați în fața mingii 
cînd adversarul are de executat 
o lovitură liberă. Vă așteaptă a- 
ceeași sancțiune.

3. Să nu-1 țineți pe adversar

de 
Codesal a 
trei lucruri: 
răzbunare ! 

o lovitură de tricou. Altfel, plecați în ca
bină înainte de fluierul final, 

într-adevăr, sfaturi înțelepte.

ABILITATE

Fotbaliștii englezi, sosiți în Me
xic, petrec o scurtă perioadă de

26 Santiago
Mai 13
Mai 14

25 Temuco
Mai 12.13

Oceanul Pacific

monu- 
antre-

Montevideo 
Mat 10 

,23 Buenos Aires 
Mai H.

4San Antonia Oeste

Ocenut'. Atlantic

(Urmare din pag. 1)

re nu au fost alese din lipsa al
tora mai bune. Organizatorii in 
mod tenționat au căutat dru
muri cundare, sumar amenaja
te, ph» ! de praf sau pietre, fără 
poduri peste multe cursuri de 
apă. sau cu poduri improvizate. 
In aceste condiții, o simplă a- 
versă face ca în anumite locuri 
drumul să dispară oomplet, 
prin altele nu este’ exclus 
zăpada sau căderi de pietre 
blocheze (cum s-a întîmplat de 
altfel în cursul recunoașterilor).

Se pare însă că organizatorii 
și-au dat seama că au întrecut 
măsura și au început să aducă 
mici corectări traseului. Deocam-

COMPORTARE MERITORIE A ECHIPEI DE
GIMNASTICĂ MODERNĂ A ROMÂNIEI

după cum declara 
Ceakîrova (președinta

constituit,-
Iovanka _____ „ _____
Fedferației bulgare de gimnastică 
modernă) revelația 
anunțîndu-se ca adversare foarte 
puternice pentru actualele cam
pionate mondiale. Iată clasamen
tul : individual compus : 1. Ghi- 
gova 29,10, 2. Stefanova 28,90, 3. 
Robeva 28,50,... 8. Preda 27,55, 9. 
Vîlcu 27,50,... 13. Șerbănescu 27,25.

Toma HRISTOV

concursului»

rîndul 
despre 
turneul mexican al lotului B. 
De aci, discuția demarează pe 
altă pistă, a vieții sportive, a 
privațiunilor pe care sportul de 
performanță le impune 
ce au optat, la începutul 
rei lor, de bună voie și 
liți de nimeni.

.. .Iată, deci, că fără 
noastră, cercul discuțiilor s-a 
închis, reîntoreîndu-se la punc
tul inițial. De aceea, i-am lă
sat pe tricolori să se odihneas
că puțin înainte de a merge 
la meciul România — Iugosla
via. La filmul meciului, inter
pretat miercuri de jucători, și 
comentat simbătă de antrenori.

său, ne întreabă ce știm 
evoluția lui Pîrcălab în

celor 
carie- 
nesi-
voia

La antrenamentul de după amiază...
După film i-am reîntîlnit pe 

tricolori la antrenament, pe 
gazonul verde de la „23 Au
gust". Erau prezenți : Dan, 
Ghergheli. Răducanu, Dobrin, 
Dinu, Tufan, Ivăncescu, Lupes
cu, Pescaru,' Dumitru, Dem- 
brovschi, Mocanu, Lucescu, Săt
măreanu. Neagu, Deleanu, ~ 
Nunweiller, Domide. Nu 
numit pe Dumitrache, 
abia își «Lluse ghipsul 
(dimineață e! a efectuat

Radu 
i-am 
care 

jos 
o șc-

dința de raze diadinamice al
ternate cu ultrascurte), și Ada- 
mache care pînă la ora antre
namentului nu... găsise încă 
drumul spre Capitală.

Antrenamentul, care a du
rat 60 de minute, a cuprins o 
scurtă încălzire, gimnastică 
pentru brațe, trunchi și picioa
re, exerciții de acomodare cu 
balonul, exersarea unor proce
dee tehnice de bază și un joc

la două portițe, pe lățimea 
terenului. Antrenorul Dumitru 
Niculae-Nicușor a supravegheat 
îndeaproape această miuță la 
care, ca temă, jucătorii aveau 
voie să joace balonul doar cu 
preluare și pasă. în echipa 
„tricourilor galbene" 
luat Sătmăreanu,
Ivăncescu, Mocanu, 
Dobrin, Dembrovschi 
cescu. De partea cealaltă, 
formația „treningurilor albas
tre", jucau Deleanu, Răducanu 
(ca jucător de cîmp), Ghergheli, 
Dan, Radu Nunweiller, Dinu, 
Dumitru, Tufan și Domide. 
S-au înscris, în total, 7 goluri, 
în ordine, opera lui Răducanu, 
Lucescu, Pescaru, Dumitru, 
Lucescu, Răducanu și, din nou, 
Lucescu.

Singur, retras într-un colț 
al terenului, Dumitrache exe
cuta lovii'ea ușoară a balonu
lui pentru reeducarea picioru
lui accidentat.

Astăzi, după 
ma antrenorul 
cu, ședința de 
colorilor va 
și intensitate mai mare. După 
masa de prînz și odihna de 
după-amiază, tricolorii vor vi
ziona spectacolul de revistă 
„Fotbal Mexico ’70".

relaxare ; vizitează vechi 
mente aztece, fac ușoare 
namente de condiție fizică, par
ticipă la conferințe de presă.

In fața ziariștilor mexicani, 
Bobby Moore, căpitanul echipei, 
a spus că, după părerea sa, 
meciurile campionatului mondial 
vor fi dure, dar nu în sensul 
strict fizic. Accentul se va pune 
pe tehnică, abilitate, șl desigur 
un rol Important îl va juca pre
gătirea psihică. Antrenorul Alf 
Ramsey și-a exprimat părerea că 
„...titlul suprem nu va putea 
fi cîștigat prlntr-un joc violent. 
„Cupa Jules Rimet" este un mare 
festival al fotbalului. Noi vom 
fi priviți de milioane de oameni 
din întreaga lume. Jucătorii 
cei care 
echipelor 
trebui să 
meciurile 
atmosferă

Șl 
răspund de pregătirea 
sînt conștienți că vor 
facă totul pentru ca 
să se dispute într-o 
de sportivitate*.

Tiparul ; I, P. „Informata", str. Brezoianu nr, 23 —25, But ui ești

Hotăriri ale Congresului UEFA
BELGRAD, 9 (Agcrpres).— 

Al 10-lea Congres al Uniunii 
europene de fotbal (U.E.F.A.) 
și-a desfășurat lucrările la 
Dubrovnik, cu participarea a 
33 de delegați și în prezența 
președintelui F.I.F.A., Stanley 
Rous. Congresul l-a reales 
pe’G. Wiederkehr «’Elveția) 
ca președinte al U.E.F.A. 
A. Chiarișoli (Franța) a fost 
reales vicepreședinte, iar în 
Comitetul executiv au fost 
confirmați Sandor Bares (Un
garia), J. Coler (Olanda), H. 
Powell (Țara Galilor), N.

Tiașentiev (U.R.S.S.). Con
gresul a respins proiectul 
unei „Cupe intercontinenta
le" a echipelor de club.

Cu prilejul alocuțiunii sale, 
președintele F.I.F A., Stan
ley Rous, a reamintit unele 
probleme importante ce vor 
fi luate în discuție Ja apro
piatul 
se va 
altele, 
nerea 
la 24 numărul echipelor par
ticipante la turneul final al 
campionatului mondial.

Congres al F.I.F.A., ce 
ține în Mexic. între 
se va dezbate propu- 
de a se mări de la 16

au evo- 
Lupescu, 
Pescaru, 
și La

in

cum ne infor- 
Angelo Nicules- 
pregătire a tri- 

avea un volum

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Astăzi încep în 3 orașe din Iugoslavia întrecerile celui 

de-al VI-lea C.M. de baschet. Primele partide: Australia — 
Cehoslovacia și S.U.A. — Cuba (grupa A) la Sarajevo ; Bra
zilia — Coreea de Sud (grupa ‘ 
(grupa C) la Karlovaț.

B) la Split; Uruguay — R.A.U.

locală NIM și Ț.S.K.A. Mos
cova, contînd pentru semi
finalele C.C.E. la volei femi
nin. Gazdele
3—0 (14, 4, 5), calificîndu-se 
în finală.

au învins cu

Spania a cîștigat turneul dc 
baschet de la Madrid, întte- 
cînd în ultimul joc echipa 
Braziliei cu 92—73 (51—30). 
Alte rezultate ale partidelor 
de verificare: Uruguay — 
Australia 66—57 (40—23), la 
Madrid ; Iugoslavia — Polo
nia 84—62 (40—24), la 
jana.

pe ,,Porsche 911-S“ cu 6848,7 
urmat de Lindberg-An- 

(Suedia) pe „SAAB 
7011,5 p și Piot-Todt 
pe „Ford-Escort" cu

Ljubl-

atletul 
a rea-

La Moines (Jowa), 
american Jeff Bennett 
lizat 8072 puncte la decatlon.

După desfășurarea primei 
etape (1347 km) din „Raliul 
Alpilor", conduce echipajul 
suedez Waldegaard Nystroem

P, 
dreasson 
V 4“ cu 
(Franța) 
7111 p.

Saez a cîștigat a 15-a etapă 
a Turului Spaniei pe distan
ța Valladolid—Burgos. El a 
parcurs 134 km în 3 h 08:06. 
în clasament conduc compa- 
trioții săi 
de Geana
Lașa la 9

In turneul dc tenis de la 
Atlanta (Georgia) : Rosewall
— RiesSen 6—1, 6—3 ; Okker •
— Gonzales 6—1, 2—6, 6—3 ; 
Newcombe—Emerson 12—10, 
6—3 ; Ralston—Drysdale 6—4, 
6—8, 6—4.

Tamames, urmat 
la 

sec.
1 secundă și

La Budapesta 
partida retur

s-a desfășurat 
dintre echipa

întîlnirl internaționale ami
cale de fotbal: Mexic — Bo
russia Dortmund 1—0 (1—0), 
la Ciudad de Mexico; Uru
guay — Sei. Macara 3—0 
(2—0), la Macara (Ecuador) ; 
R. F. a Germaniei—Irlanda 

de nord 2—1 (1—0)

4UJ68


