
Din viata

organizației noastre

REALIZĂRILE
POT FI
ȘI MAI BUNE

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Anul XXII—Nr. 4906
Asociația sportivă Electro- 

aparataj. Cu activiștii sportivi 
de aici ne cunoaștem dc multă 
vreme, așa incit vizita noastră 
nu constituie o surpriză. Discu
ția se leagă repede și, în același 
ritm, ajungem la... subiect.

— Cum au fost organizate și ce 
ecou au avut în rîndul iubito
rilor sportului de la Electro- 
aparataj întrecerile primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tine
retului ?

Răspunsul la prima noastră 
întrebare a venit din partea mai 
multor activiști obștești ai aso
ciației sportive bucureștene, 
printre care și președintele con
siliului — tov. VASILE RADU. 
Tfumărul participanților la între
ceri, pe care și l-a propus con
siliul asociației (700), a fost de
pășit cu 68 la sută. întrecerile 
an fost organizate la na nivel 
bun. iar din punct de vedere 
tehnic disputele au marcat un 
evident progres față de ediția 
anterioară. Campionii (IKe Pe- 
trăchioiu — șah, Gh. Georgescu 
— tenis dc masă. Ilie N. Gheor- 
ghe. Victor Zaharia și Marian 
Cună — haltere, precum și re
prezentativa strungăriei — la 
popise) se pregătesc intens pen
tru a dobindi noi succese în ca
drul etapei a II-a. Așadar, ca 
și în anii trecuți. la Electro- 
aparataj consemnăm cu satis
facție noi succese în dezvoltarea 
activității sportive de masă.

CUNOAȘTEREA PERFECTĂ 
A POSIBILITĂȚILOR 

ASOCIAȚIEI
ȘI A PREFERINȚELOR 

IUBITORILOR DE SPORT

La începutul lunii noiembrie 
1965. cind a avut loc ședința 
consiliului asociației sportive 
Electroaparataj pentru alcătui-

CONSTANTÎN ALEXE 
HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

SINE POSIBILITĂȚI PENTRU 0 PRODUCȚIE 
LA NIVELUL CERINȚELOR ACTUALE

Concluzii 

la ancheta 

noastră 

privind 

calitatea 

materialelor

Și 

echipamentelor 

sportive

Francezul Pierre Stamos învingător
in proba de

POIANA 
telefon de 
Proba inaugurală a Concursu
lui internațional de schi al Ro
mâniei s-a desfășura! azi dimi
neață (n.r. : ieri) pe pîrtia Suli- 
narului. pe o zăpadă înghețată, 
care a sporit gradul de dificul
tate a traseului. Slalomul uriaș, 
montat de antrenorul federal 
prof. Ion Bcrindei, a avut o 
lungime de 2000 m, cu o dife
rență de nivel de 580 m și 67 
de porți și .a asigurat o specta
culoasă desfășurare a cursei. 
Acest lucru a fost subliniat, de 
altfel, și de cunoscutul antre
nor francez Honore Bonnet, pre
cum și de riștigătorul medaliei 
de argint (proba de coborîre) 
la J.O. de la Innsbruck. Leo 
Lacroix.

După 
victoria 
zeatanl al Franței, 
mos, cronometrat 
traseului cu 2:20,2. 
următoare, ailți doi francezi : 
Leo Lacroix și Michel Arpin. 
Remarcabil s-a comportat re
prezentantul țării noastre, K. 
Gohn, clasai al patrulea, la o 
diferență relativ mică față dc

cum era de așteptat, 
a revenit unui repne-

Pierre Sla- 
la sfîrșitul 
Pe locurile

Ultimul „start" pe uscat.
Un grup de canotori dinamin iști >a luat startul intr-o întrecere 
de „rezjslen/d". Cu normele de control trecute ieri, oanaiștii 
și caiac ișl ii de la Dinamo și-au încheiat a treia etapă de 

pregătire
Foto : P. Romeșan

Subliniam la începutul 
raidului nostru anchetă 
importanța deosebită pc 
care îmbunătățirea conti
nuă a calității materiale
lor și echipamentelor 
sportive o are în atrage
rea oamenilor muncii și, 
în primul rind, a tinere
tului pe terenurile și ia 
sălile de sport, ca și în 
creșterea performanțelor, 
lata de ce. in vizitele fă
cute la diferite fabrici 
producătoare de materia
le și echipament sportiv, 
prin magazinele de spe
cialitate sau în magaziile 
cluburilor sportive. in 
discuțiile cu tehnicienii 
specializați în această pro
ducție și cu
fruntași, am căutat să ve
dem în ce măsură

grevele realizate în acest 
domeniu dc activitate ae 
ridică Ia nivelul cerin
țelor actuale, Ia nivelul 
posibilităților existente. 
Să amintim, in plus, fap
tul că — în mod deose
bit pentru activitatea 
sportivă de performanță 
— calitatea materialelor 
și echipamentelor a căpă
tat în ultimii ani o im
portanță considerabilă și 
că nu o dată tocmai ca
litatea — de exemplu a 
unor materiale sportive 
ca : ambarcațiuni, palete, 
sulițe, discuri etc. — a 
hotărît nivelul perfor
manțelor.

Și acum să sintetizăm
sportivii impresiile, constatările și 

propunerile care s-an 
pm- desprins din materialele

publicate iu diferitele 
numere ale ziarului nos
tru în cadrul anchetei in
titulate : „Condica de 
sugestii și reclamații“.

Trebuie, de la bun în
ceput, remarcat progre
sul făcut, în general, în 
producția materialelor și 
echipamentelor sportive 
ca și in direcția difuzării 
lor, asigurîndu-se astfel 
o aprovizionare mai ju
dicioasă a cluburilor și 
asociațiilor sportive. Cu 
prilejul vizitelor făcute 
de redactorii noștri în di
ferite orașe ale țării, a 
reieșit că. în ultima vre
me, se produc și se difu
zează in mod corespunză
tor treninguri și tricouri 
in culori variate, pantofi, 
ghete, «ntogt. rachete de 
tenis, schiuri și numeroa

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1VA!

Miine, meciul de hochei 
ROMÂNIA - FINLANDA

BRAȘOV, 25 (prin 
la trimisul nostru).

Concursul internațional de schi al României
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slalom uriaș
DINAMO ORADEA - RABOT-
NICKI SKOPLJE 71-65, LA BAS-

CWET

TINERII HOCHEIST1 ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ LA' BUDAPESTA

valoroșii schiori francezi. Din
tre concurenții străini, semnalăm 
pe cei din R.D. Germană, aflați 
în evident progres, precum și pc. 
neo-zeelandezul Peter Goldstern, 
revelație a întrecerii.

Și acum clasamentul : 1. Pier 
re Stamos (Franța) 2:20.2; 2.i 
Leo Lacroix (Franța) 2:20.4 : 3 
Michel Arpin (Franța) 2:24,4 ;
4. K. Gohn (România) 2:25,0
5. K. Manfred (R.D. Germană): 
2:25,2 ; 6. C. Tăbăraș (Româ-Î 
aia) 2:26,4 ; 7. Gh. Bălan (Re-, 
mânia) 2:29,9 ; 8. P. Anghelov 
(Bulgaria) 2:30,5 ; 9. W. Stumpf 
(R.D.G.) 2:30,9; 10. E. Witt 
ner (R.D.G.) 2:32,® ; 11. M. i 
Eocșeaeanu (România) 2.:32j6 
>2. M. Papanghelov (Bulgaria) 
2:35,6 ; 1'8. B. Haidu (Dinamo 
Brașov) 2:35,8 : 14. H. Hannirh 
(Dinamo) 2:36,6 ; 1.5. P. Golds-, 
tern (Noua Zeelandă) 2:37,0 ; 
16. Aldo Volpe (Italia) 2:38.4

Sîmbătă de la ora 10 se des
fășoară la Predeal, pe pîrtia 
de sub telefericul de pe Clăbu- 
cel, prima cursă de slalom spe
cial, iar duminică, la Poiana. 
Brașov, a doua probă de „spe-

G. RUSSU-ȘJRIANU

Ieri a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Budapesta, echipa 
de hochei pe gheață (tineret) a 
țării noastre, care va susține, in 
zilele de 27 si 28 februarie, două 
jocuri în compania selecționatei 
de tineret a R.P. Ungare.

ORADEA, 25 (prin telefon). In- 
tîlnirea internațională de baschet 
masculin dintre echipa locală Di
namo și -formația iugoslavă Ra- 
tootnicki Skoplje .a oferit un joc 
echilibrat, dinamic, cu multe faze 
spectaculoase. în prima repriză 
.oaspeții -s-.su impus, dar după 
pauză orădenii își surprind ad
versarii cu acțiuni rapide și efica
ce și obțin o victorie meritată : 
71—65 (33—45).

IUE GH1ȘA-- coresp. regional

Prin căminele studențești din Capitala

In căutarea... gimnasticii
de înviorare

R A I D-A N C H E T Ă
Gimnastica de înviorare, după cum se menționează și in 

hotărârea Conferinței pe țară a Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport, este o îormă simplă și larg accesibilă de practicare a 
educației fizice, de o mare însemnătate pentru întărirea sănă
tății. Plecînd de la această importantă precizare, organele de 
resort din Ministerul învățămintului și U.A.S.R., în colaborare 
ai organele UCFS, s-au preocupat de introducerea gimnasticii 

de înviorare în căminele de 
elevi și studenți.

După inițierea acestei acțiuni, 
in numeroase cămine — în 
primele ore ale dimineții — 
in curți sau, cind timpul nu 
permitea, pe culoare și în fața 
ferestrelor larg deschise ale ca
merelor, întîlneai rnulți tineri 
făcînd exerciții de înviorare.

A trecut de atunci o bună 
bucată de vreme. Era de aștep
tat ca acțiunea, dată fiind utili
tatea ei, să cuprindă întreaga 
masă de elevi și studenți. Iată 
însă că rezultatele nu sini din
tre cele dorite, că unele iniția
tive valoroase au fost aban
donate, că în prezent această 
activitate a rămas de dome- 
niul... amintirilor. Un raid efec
tuat de curînd prin citeva că-

se alte sortimente. Se 
poate, așadar, aprecia că 
acțiunile și măsurile în-, 
treprmse de către nnele 
departamente producătoa
re din Ministerul Indus
triei Ușoare și Ministerul 
Economiei Forestiere și 
unele întreprinderi ale 
industriei locale și ale 
cooperației, pentru asigu
rarea producției materia
lelor și echipamentelor 
sportive, ca și unele mă
suri luate de Ministerul 
Comerțului Interior pen
tru a se asigura difuza-, 
rea lor in întreaga țară, 
au determinat o evidentă 
sporire a preocupării pen
tru creșterea calității a- 
cestor produse, concreti
zată în multe sortimente

(Coulimum in «*u«. a

miine seară, peHocheiștii noșlri fruntași susțin 
rul „23 August", ultimul meci înainte de plecarea 
pianatul mondial, întilniaă echipa Finlandei.

hi fotografie, aspect dinlr-un joc de verificare anterior: 
atacantul Andrei intr-o acțiune la poarta adversă.

Citiți in pag. a 8-a amănunte asupra meciului România — 
Finlanda.

patinoa- 
la Cam-

mine studențești din Capitală 
(și pe care îl vom conti
nua), ne-a convins de aceasta. 
Am cerut și părerile unor ca
dre de specialitate privind a- 
ceastă acțiune. Ne-a surprins 
nu numai situația existentă, dar 
și felul cum este privită aceas

Două reuniuni atractive 
ale boxerilor bucureșteni

Activitatea pugffistică din Capitală este prezentă pe agenda 
sportivă de la sfîrșitul acestei săptămîni cu două reuniuni de 
calitate. Prima, se va disputa astă-seară, de la ora 19, în sala 
Floreasca. Organizatorii — federația de specialitate — au în
tocmit un program atractiv, din care spicuim meciurile i 
C. Ciucă — L Nica; D. Miron — P. Brînduș; I. Covaci — I. 
Pițigoi; H. Stumpf — D. Ghizdavu; Gh. Vwtcu — I. Marin; M. 
Constanfinescu — I. Iordache. în completarea reuniunii se 
vor disputa și două partide oficiale din cadrul primei semi
finale a campionatului individual de juniori, meciuri care ini
țial fuseseră stabilite să se dispute mîine dimineață.

Celelalte înlîlriiri (semifinale pe Capitală) ale campionatului 
republican de juniori, vor fi găzduite de sala Casei de cultură 
a tineretului din raionul T. Vladimirescu '(str. Turturele -— 
Piața Vilan) și se vor disputa miine, de la ora 9,30.

tă importantă acțiune. Mai bine 
insă să dăm cuvintul faptelor— 
• Str. Costache Negri .11.

210 studenli «le la Universitate 
locuiesc, aici, intr-un cămin a- 
șezat intr-un parc pitoresc, cu 
numeroase alei. La ora 
intrat pe poartă (6,35) 
minate doar câteva 
Peste tot — liniște.

— Dv. ? ne-a întîmpinat a- 
mabil portarul.

îi dăm cuvenitele explicații.
— Așteptați puțin, să-l chem 

pe tovarășul președinte al co
mitetului de cămin...

După citeva minute și-a fă
cut apariția tov. Valeriu Dumi
trescu. Președintele comitetului 
de cămin este student în arsul 
IV la Chimie. Ii explicam sco
pul vizitei noastre atît de ma
tinale. Zâmbește.

— Ce pot să vă spun ? Gim
nastica de înviorare se face 
și... nu prea.

— Cum adică ?
— Pentru exemplificare, vă 

rog să mergeți cu mine...
Gazda ne-a condus într-un 

hol, unde doi tineri lucrau cu 
extensoare și haltere mici

cînrl am 
erau lu* 
ferestre.

— Vedeți ? Lucru pe con
cret... Cel cu extensorul este

Raid realizat de:
AL. CONSTANTIN 
T. STAMA 
T. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 3-<a)



ată doi factori cu rol maior în procesul, atît de complex, de formare a viitorilor cetățeni ai patriei. 

Azi, cînd în școli generale și licee învață și se pregătesc toți copiii patriei, legătura dintre școală 

JBu î’ familie a căpătat o importanță deosebit de mare. Școala, pe lîngă menirea de a scoate la terminarea

cursurilFAMILIA
cursurilor absolvenți btne pregătiți din punct de vedere al cunoștințelor generale, își propune să crească

oameni sănătoși, viguroși.

Cum au reușit școala și familia să colaboreze în scopul îndrumării tineretului spre stadion, al atra

și SPORTUL
gerii elevilor în practicarea sistematică și organizată a exercijiilor fizice ?

Rc&^Gnsul - fără pretenția de a epuiza tot ce se poate spune despre această importantă problemă

- îl vom afla, prin intermediul acestei pagini, din partea unor cadre competente...

Sportivii liceului nostru — fruntași la învățătură Meritul școlii și al părinților
De cîțiva ani elevii Liceului „Al. 1. 

Cuza" din Ploiești, au începui să se 
afirme tot mai mult în sport. Suc
ceselor obținute Ia învățătură, mulți 
dintre elevii liceului nostru le adaugă 
din ce în ce mai mult izbînzi și pe 
terenurile de sport.

Desigur, la început nu a fost atît 
de ușor... Liceul nu putea asigura 
condițiile necesare pentru desfășura
rea unei bogate activități sportive. 
Dar, iată că s-a ridicat noua clădire 
a liceului, modernă, ce oferă con
diții minunate pentru desfășurarea 
procesului de învățămînt cu cei peste 
1 000 de elevi și, în același timp, au 
începui și pregătirile pentru asigu
rarea unei baze materiale corespun
zătoare pentru orele de educație fi
zică, pentru activitatea sportivă din 
cadrul asociației „Viforul". în primul 
rînd s-a amenajat o sală de gimnas
tică (prin transformarea a două clase 
din clădirea veche), utilată azi cu 
toată aparatura necesară. Au urmat 
vestiarele și instalațiile sanitare.

Orele de educație fizică au început 
să atragă elevii ca un magnet. Pa
siunea lor pentru sport s-a transmis, 
firește și părinților. Acum, cei ce vin 
la liceu să se intereseze de situația 
Ia învățătură a copiilor discută și 
despre participarea acestora la orele 
de educație fizică, la concursurile 
sportive. Mai mult, unii dintre părinți 
își urmăresc azi copiii și la antre
namente Legătura școală-familie, atît 
de necesară în procesul complex de 
formare a tinerei generații, a început 
să prindă rădăcini, să se facă sim
țită și in sport.

Intr-o bună zi comitetul de părinți 
a discutat și posibilitatea de a ame
naja în curtea liceului terenuri de

Simpozion despre învățătură 
și sport la Rm. Vîlcea

Duminică 13 februarie la Liceul 
„N. Balcescu" din Rm. Vîlcea a 
avut loc un simpozion deosebit de 
interesant. Tema : învățătura și 
sportul. Au fost prezenți în sală nu
meroși elevi, părinți și profesori.

Simpozionul a oferit posibilitatea 
unei larai discuții, cu care ocazie au 
fost evidențiate succesele realizate 
în activitatea sportivă de elevii li
ceului. importanța orelor de educație 
fizică și de „colectiv" sportiv. S-a 
discutat pe larg modul în care tre
buie îmbinat sportul cu învățătura, 
pentru ca rezultatele să fie la fel de 
bune și la carte și pe terenul de
sport. Elevilor și părinților le-au vor
bit, împărtășindu-le din experiența
lor, prof. I. Ceausescu, directorul
liceului, prof. P. Darie, gimnastul
Gh. Condovici, maestru al sportului.

Apoi, Gh. Condovici și gimnaști' 
liceului au prezentat o frumoasă de
monstrație.

Programul a continuat cu tradi
ționalele meciuri de handbal și bas
chet dintre elevii liceului și colegii 
lor mai mari care studiază astăzi la 
diferite instituții și facultăți din 
țară.

Cu ocazia acestei acțiuni asocia
ția sportivă a Liceului „N. Bălces- 
cu" a primit fanionul de asociație 
sportivă fruntașă pe oraș, acordat 
de Consiliul orășenesc al UCFS.

ION ILIE 
președintele Consiliului orășenesc 

al UCFS Rm. Vîlcea 

sport. Unindu-ne eforturile, avînd de 
acum sprijinul celor mai mulți dintre 
părinți, am trecut Ia fapte. Au urmat 
planuri, sute de ore de muncă pa
triotică și astăzi curtea liceului a 
devenit — spre mîndria tuturor — 
un frumos micro-stadion. Elevii au 
la dispoziție o pistă de atletism cu 
trei culoare (cu o parte laterală de 
80 m), două terenuri de volei .unul 
de baschet, portic de gimnastică și 
groapă de sărituri. Aici se desfășoară 
orele de educație fizică în timpul 
verii, au loc antrenamentele și con
cursurile elevilor noștri. Liceui fi
gurează întotdeauna printre școlile 
fruntașe în competițiile sportive din 
cadrul orașului și regiunii, iar la 
basehet și volei reprezentativele 
noastre vor fi prezente în fazele su
perioare ale campionatelor republi
cane școlare.

Se mai întîmpla uneori să întâm
pinăm rezistența unor părinți în re
zolvarea unor probleme sportive. 
Astăzi însă aceste cazuri sînt tot mai 
rare. Elevii sportivi sînt și fruntași 
Ia învățătură. Și acesta este punctul 
mobilizator cel mai important. Con
ducerea liceului și profesorii de edu
cație fizică nu au admis ca activita
tea sportivă să se desfășoare în detri
mentul învățăturii. Acesta a fost și 
subiectul unor lungi discuții purtate 
în ședințele noastre, în comitetul de 
părinți. „Vom fi intransigenți cu cel 
slabi la învățătură, vom căula să tă
cem din activitatea sportivă un mij
loc, de stimulare a elevilor silitori". 
Și am reușit acest lucru, cu sprijinul 
părinților. Numeroși absolvenți ai li
ceului, sportivi fruntași în competi
țiile școlare, sînt azi studenți : C. 
Ghiță și I. Tănăsescu la „Electronică", 
M. Tătuc, N. Duță și Mihaela Scor- 
țeanu la „Construcții", C. Dinu Ia 
„Geografie". 80 la sută din efectivul 
unei clase a Xl-a, fruntașă la sport, 
a reușit la examenele de admiteie la 
facultate. Gh. Stanciu și Viorica 
Cîrlan au devenit profesori de edu
cație fizică și le va urma Marian Sa- 
moilă, azi student în anul I la Insti
tutul de cultură fizică. Iar ca să dăm

PLUS CU MINUS FA C...
In școala noastră — ca și în celelalte 

școli de pe cuprinsul țării — corpul 
didactic și direcțiunea țin o permanentă 
și strînsă legătură cu părinții elevilor. 
Aria problemelor rezolvate împreună 
este largă. Mă voi referi acum — deoa
rece aceasta este tema paginei de față — 
la legăturile pe care noi, profesorii de 
educație fizică, le avem cu familiile 
elevilor, la aspectele pe care le ridică 
această colaborare, de cele mai multe 
ori, rodnică.

Desfășurarea activității de educație fi
zică și sport în școală — în cadrul ore
lor de educație fizică și de colectiv spor
tiv — necesită o permanentă îmbunătă
țire a bazei materiale. Dragostea elevi
lor pentru exercițiile fizice, pentru com
petițiile sportive, este mereu mai mare. 
Pentru a corespunde acestor cerințe 
este necesar să le creăm condiții tot 
mai bune. In școala noastră se amena
jează terenuri de sport, sectoare pentru 
atletism, s-au procurat aparate pentru 
practicarea gimnasticii. Toate acestea 
sînt realizate în directă legătură și cu 
sprijinul larg al părinților elevilor. 

Mulți dintre ei manifestă o reală sim
patie pentru sport, pentru ca prin aceas
tă activitate, copiii lor să-și călească 
organismul, să se dezvolte armonios. 
Aceasta este explicația că nu avem ne
voie de multe discuții atunci cînd cerem 
sprijinul părinților. Am găsit, de pildă, 
multă înțelegere cînd le-am cerut con
cursul în procurarea treningurilor pen
tru fiecare elev (necesare cînd timpul 
este mal răcoros și vrem să lucrăm 
afară) și a echipamentului de culori 
diferite pentru fiecare clasă. Au fost 
părinți inimoși care și-au luat sarcina 
de a discuta și cu ceilalți pentru a le 
arăta importanța acțiunii noastre.

Este dre-pt că nu toți părinții mani
festă aceeași înțelegere. Exemplele pe 
care vi le voi înfățișa vor demonstra că 
unii părinți privesc din unghiuri dife
rite această problemă.

Cu doua săptămîni în urmă am orga

exemple șl mai recente, să răsfoim 
cîteva cataloage și să ne uităm in 
dreptul numelor unor elevi care iu
besc sportul, urmărindu-Ie notele la 
învățătură : elevii Badea, Stanciu și 
Stere din clasa a VIII-a au 10 pe 
toată linia, ca și D. Urlățeanu. Mihai 
Enciu este finalist al Concursului re
publican de matematică, iar I. Dincă a 
cîștigal faza pe oraș a Concursului 
republican de limba și literatura ro
mână. Un caz interesant îl prezintă 
Gh. Brezeanu, un talentat gimnast. Prin 
clasa a VIII-a nu ieșea din note de 
4 și 5. Profesorii de educație fizică, 
împreună cu părinții, i-au stimulat 
dragostea pentru gimnastică dar l-au 
obligat să-și îndrepte și situația la 
învățătură. Bine îndrumat și controlat, 
Brezeanu a ajuns azi fruntaș în clasa 
lui. avînd foarte multe note de 9 
și 10.

Iată, deci, cele mat convingătoare 
exemple pentru acei părinți care 
nu prea se împăcau cu gîndul ca 
elevii să facă sport, ca nu cumva 
aceștia să ia note mici la învățătură. 
Dar situația nu este rezolvată încă 
deplin. Mai avem de „luptat" cu con
cepția unor părinți care iși mai țin 
copiii departe de stadion. Unii chiar 
mai aleargă să scoată un certificat 
medical pentru a-i scuti de partici
parea la orele de educație fizică, pen
tru ca notele de la sport să nu le 
scadă cumva media generală. Condu
cerea școlii și cei trei profesori de 
educație fizică (Gh. Mătușa, Silvia 
Popescu și AL Bruckner), cu spilji- 
nui celor mai mulți dintre părinți, cu 
care colaborăm foarte bine, vor căuta 
să facă din sport o activitate recrea
tivă, un mijloc de întărire a sănă
tății și puterii de învățătură pentru 
toți elevii. Sprijinul dat de părinții 
C. Ciurlea (președintele comitetului 
de părinți), Belu Urlățeanu, M. Ca
lotă, N. Iliescu, ca să amintim doar 
cîțiva, ne va fi și pe viitor de mare 
folos.

prof. ȘTEFAN SARIVAN 
director adjunct al liceului 

„Al. I. Cuza" — Ploiești

nizat o frumoasă competiție de handbal, 
în care au fost angajate mai multe re
prezentative de clase. Școala noastră nu 
are o sală propice pentru competiții. 
Cu sprijinul direcțiunii Liceului nr. 24 
am obținut posibilitatea de a ne desfă
șura acolo competițiile. Am mobilizat 
peste 100 de elevi și eleve. Mărturisesc 
că am simțit o reală bucurie cînd, la 
ora fixată pentru a ne aduna, am cons
tatat că venise și tatăl elevei Mioara 
Ghiorma. El s-a oferit să mă ajute în 
organizarea deplasării elevilor de la 
școală la sală. Mai mult. Deoarece eram 
ocupat cu formalitățile impuse de com
petiție. m-a ajutat la efectuarea „încăl
zirii" micilor sportivi. Este un exemplu

Legătura dintre școală și familie trebuie să fie foarte apropiată; aș 
zice, indisolubilă. Fiindcă fără sprijinul familiei, activitatea școlii — limitată 
la orele stricte ale programei de învățămînt — și-ar reduce simțitor eficiența, 
după cum influența pozitivă a familiei, fără contribuția adusă de activitatea 
desfășurată în orele de clasă, de dirigeriție, de activități educative, ar fi 
lipsită de finalitate. Cînd simbioza dintre acești doi factori se realizează 
în mod corespunzător, atunci problemele care stau de obicei în fața pedago
gului se rezolvă cu bune rezultate.

Realizarea colaborării școală + familie s-a aflat totdeauna în centrul 
preocupărilor colectivului de profesori ai liceului nostru, cu atît mai mult cu 
cit este vorba de o școală de un fel deosebit, cu program special de educație 
fizică. Numai că, pentru a realiza această unitate dintre școală și familie, 
a trebuit să străbatem un drum lung, uneori destul de anevoios.

La început, o dată cu înființarea liceului, în 1957, părinții se temeaiu 
că, prin practicarea sportului, copiii lor își vor neglija principala îndatorire, 
învățătura. Este și motivul pentrâ care unii părinți ocoleau școala. Ne-a tre
buit o perioadă intensă de muncă, pe parcursul a cîțiva ani, în care să ară
tăm prin rezultate concrete că în școala noastră exigența față de învățătură 
se situează pe primul plan, că profesorii noștri urmăresc să formeze tineri 
multilateral pregătiți, la nivelul cerințelor, deschizîndu-le calea spre învăță- 
mîntul superior. Orele de educație fizică n-au făcut decît să completeze acest 
efort, să vină în sprijinul acestui important deziderat.

Azi, marea majoritate a părinților colaborează strîns cu școala. Ei și-au 
cristalizat convingerea că într-adevăr în liceul nostru „se face carte", că acti
vitatea sportivă — desfășurată metodic, organizat — constituie un excelent 
stimulent în obținerea de note bune. Mulți dintre părinți, în diferite ocazii 
— ședințele lunare cu diriginții, lectoratele pe teme de educație etc — au 
ținut să sublinieze eficiența muncii profesorilor, să arate cum profesorii, 
călăuziți de pasiunea pentru meserie, nu se limitează la orele de curs, ci vin 
să-i vadă pe elevi și acasă, în activitatea lor extra-școlară. Acești profesori, 
printre care se află și o serie de cadre care predau educația fizică (D. Po- 
pescu-Colibași, A. Coman, L. Covaci, M. Ivan, Ileana Diaconescu, A. Kummer, 
N. Sebeșan) se bucură de stimă și prețuire în rîndul tuturor părinților.

Ceva mai mult. Colaborarea dintre școală și familie se realizează și în 
alt mod: cînd se ivesc situații dificile, în procesul educativ mai ales, chiar 
părinții sînt aceia care ne ajută direct. Așa a fost cazul elevilor Leontin 
Haita și Eugen Rusu. Ei au dat mult de furcă școlii prin absențe repetate 
de la cursuri, prin atitudine ireverențioasă față de profesori, prin nepregă- 
tirea lecțiilor. Comitetul de părinți pe liceu nu s-a limitat la discutarea celor 
doi elevi în colectivul clasei și în organizația de U.T.C., ci a chemat părinții 
elevilor respectivi, a stat de vorbă cu ei, le-a arătat felul cum trebuie să-și
supravegheze copiii, datoria de onoare ce le revine de a colabora efectiv cu
școala. Colectivul profesoral a apreciat în mod deosebit aportul unor părinți
ca N. Vasile, Al. Tamaș, I. Brătuc, dr. I. Boțea, N. Chicomban, dr. L. Taus,
prezenți activ în rezolvarea tuturor problemelor ivite în școală.

„Cazurile" celor doi elevi au fost de fapt singurele mai serioase din 
ultimii ani. în general, școala n-a avut și nu are probleme deosebite. Armonia 
perfectă dintre școală și familie ne-a scutit să înregistrăm situații așa numite 
„delicate" : „accidente" la învățătură, abateri în comportare etc. Copiii noștri 
își văd de carte, sînt disciplinați. Ei sînt adevărate exemple pe școlile din 
oraș și chiar din regiune. Este un adevăr care a fost subliniat deseori de 
către organele superioare.

prof. DUMITRU STROE 
director-ad/iinct al Liceului nr. 2-Brașov

cît se poate de edificator de colaborare 
eficientă între profesor și părinte. Dar 
să vă dau — de la aceeași competiție — 
un alt exemplu. De mai multă vreme 
mă ocup de o elevă, pentru a face din 
ea un bun portar de handbal. Fetița 
manifestă un real talent. Duminică di
mineața am așteptat-o însă degeaba. La 
prima ei competiție. . . a absentată 
Faptul m-a uimit. O știam o elevă con
știincioasă, disciplinată. Explicația am 
aflat-o a doua zi. Părinții ei nu i-au dat 
voie să participe la întreceri ! Ba, dacă 
nu mă înșel, a luat și o chelfăneală. . . 
Ce părere aveți ? Comparați cele două 
exemple șl spuneți-mi părerea dv., sti
mați cititori. O aștept pe adresa școlii.

Și acum, alte două exemple diferite. 
Elevul G. V., din clasa a V-a C, mani
festă tendințe de obezitate. I-am chemat 
pe părinți la școală și am discutat în
delung. Am ajuns la concluzia că are ne
voie de un program special (suplimen
tar) de exerciții de gimnastică, pe care 
să-1 efectueze acasă. Părinții s-au an
gajat să-1 supravegheze. Și se țin de 
cuvînt. La fel de necesară este educația 
fizică și pentru elevul V. F. din clasa 
a IlI-a A. Copilul vrea să facă sport. 
Dar, dorința lui sinceră (și, aș adăuga 
eu, necesitatea) de a face sport întîlnește 
împotrivirea. . . bunicii sale. Poate n-o 
să credeți, dar bunica vine la școală 
și-l scoate de la orele de educație fizică, 
nu-1 lasă să se joace pe motiv că ar 
putea. . . slăbi. Am discutat de mai 
multe ori cu ea această problemă, n-ani 
putut însă s-o clintesc de pe poziție. 
Oare cine va avea de suferit de pe 
urma modului cum înțelege bunica să-și 
cocoloșească nepotul ? Firește, nepotul !

Iată, așadar, că în afara cadrului înțe
legerii generale care există între școală 
și familie, în pofida unor exemple care 
dovedesc un real și util atașament al 
părinților față de problemele școlii, pro
bleme care sînt, în același timp, ale 
copiilor lor, mai întîlnim șl cazuri în 
care rezistența unor părinți constituie 
reale și evidente greutăți în activitatea 
noastră, a profesorilor. De aceea, va tre
bui să folosim permanent formele de 
influențare colectivă, să discutăm, din 
nou, cu părinții și sînt convins că vom 
înlătura și aceste lacune. In mod firesc, 
ne punem însă întrebarea : de ce este 
necesar să mai „luptăm" cu unii dintre 
cei mai apropiați colaboratori ai noștri, 
părinții ? Există condiții șt e necesar ca 
această problemă să fie rezolvată în mod 
corespunzător. Sarcina revine, în egală 
măsură, atît cadrelor didactice, cît și 
părinților.

prof. VIOREL AVRAM
Școala generală de 8 ani 
.Petre Ispirescu" București
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Cel mai bun sportiv
al regiunii Crișana

Știți cine este ? O... 
fată. Jucătoarea de tenis 
de masă Carmen Crișan, 
în etate de 14 ani, elevă 
în clasa a VIII-a C la 
Liceul nr. 1 din Oradea.

N-a fost nevoie, așa 
cum se obișnuiește, să or-

:

ganizăm un referendum 
pentru a afla acest lucru. 
Performanțele realizate de 
Carmen Crițan în anul 
1965 îi conferă, din... 
oficiu, acest titlu. Nu e o 
treabă la îndemîna oricui, 
la 14 ani neîmpliniți, să 
te clasezi pe locul 6 (din 
48 de 
teriul 
niori ! 
de un
tor, dovadă că peste cîte
va luni ea avea să devină 
campioană republicană de 
juniori.

S-ar mai putea pune o 
întrebare : este campioa
nă și la... învățătură ? 
Răspunsul este afirmativ : 

a încheiat trimestrul I 
12* medii de 10 și... 

medie de 9 !

concurenți) la cri- 
european de ju- 
Și n-a fost vorba 
rezultat întîmplă-

cu
o

I. BOITOȘ
corespondent

STIATI CA
9 9

...sătulețul francez Mon- 
treuil-Bonnin, cu 465 de
suflete, are 38 de fotba
liști legitimați, precum și 
20 de juniori, care par
ticipă la diferite competi
ții ? Așadar, 1 din 9 
cititori joacă fotbal l

tu at la nivelul mării, su
lița cu 0,69 m, ciocanul 
cu 0,53 m și greutatea 
cu 0,058 m.

lo-

a- 
la 
de

FEL DE FEL
din 
iar-

POȘTA MAGAZIN
IULIANA MICU, BUCU

REȘTI. — 1. Cine a fost 
recordmana mondială care 
a precedat-o 
Balaș 
me ? 
serios

ma de calculele dv. „minu
țioase** ?

_______  pe Iolanda 
la săritura în înălți- 
Mă supuneți la un 
efort de memorie !

...aruncătorii vor fi 
vântajați de altitudinea 
care se află Ciudad 
Mexico, gazda viitoarelor
Jocuri Olimpice ? Potrivit 
unor calcule făcute de a- 
mericani, discul va „zbu
ra", în medie, cu 1,62 
metri mai departe decît 
atunci cînd aruncarea ar fi 
efectuată dintr-un loc si-

...George „Gundi“ As- 
paruhov, cel mai bun fot
balist bulgar, are 1,86 m 
înălțime ? El are 23 de 
ani și, la această vîrstă, 
este de 22 de ori interna
tional. Asparuhov este un 
înaintaș deosebit de efica
ce : în cadrul campiona
tului trecut a înscris 27 

din cele 59 de goluri mar
cate de echipa sa.

PROBELE de sărituri 
cadrul Universiadei de 
nă s-au ținut pe o tram
bulină situată pe frontiera 
franco-italiană, între Brlan- 
pon și Sestriere. Pista de 
elan era situată pe teri
toriul Franței iar cea de 
aterizare... în Italia !

IN AFARA jucătorilor, 
delegația braziliană la tur
neul final al C.M. de Ia 

va cuprinde încă 
printre care : 
un psihiatru, 
un profesor

Cu 100 de ani

..Jn Portugalia, recent, 
s-a bătut recordul câști
gurilor la concursurile de 
pronosticuri sportive ? O 
gospodină, Maria de Jesus 
Santana, a ciștigat 
2.569.000 de escudos (cir
ca 75 000 de dolari).

in urma
Atletismul englez se pre

gătește să sărbătorească 
IPO de ani de la înfiin
țarea Clubului amator de 
atletism (A.A.C.), care, 
la 23 martie 1865, a orga
nizat primele campionate 
de atletism ale Angliei.

Socotim interesant să 
cităm cîteva dintre rezul
tatele realizate atunci 
probele masculine :

...cel mai în vîrstă an
trenor din Europa este 
francezul Paul Baron ? El 
a împlinit 72 de ani ! La 
această vîrstă Baron con
tinuă să antreneze cunos
cuta echipă de fotbal Pa
cing din Paris. I

Londra
15 membri, 
un dentist, 
un cizmar, 
pentru... regulile de joc, 
doi masori și un pedichiu- 
rist.

SE SPUNEA că Alain 
Calmat, fost campion mon
dial de patinaj artistic în 
1965, va trece la profesio
nism. Știrea a fost dez
mințită de însuși Calmat 
care a declarat că primise 
într-adevăr oferte din par
tea revistei americane 
„Holliday on Ice“, dar că 
el nu are de gînd să de
vină profesionist întrucît 
se va dedica exclusiv ac
tivității de medic. Calmat 
se pregătește în prezent 
pentru ultimele examene 
la Facultatea de medicină.

CAMPIONATELE euro
pene de atletism de la Bu
dapesta vor fi televizate 
prin intermediul „euro” și 
„interviziunii” în 23 de țări. 
Un număr de 15 țări au 
cerut “ 
tițiile 
tele 
peste

LA
prilejul recentelor campio
nate de schi ale Franței, 
Marielle Goitschel a cîști- 
gat cel de al 15-lea titlu 
de campioană a țării sale.

La proba de slalom uriaș, 
ea a trebuit să facă efor
turi deosebite pentru a-și 
întrece principala adver
sară, Isabelle Mir, care 
nu a împlinit încă 17 ani !

ANUL acesta tradiționala 
cursă de schi-fond Waasa, 
disputată în Suedia pe o 
distanță de 86 de kilo
metri, va cunoaște un re
cord de participare : 6 000 
de concurenți.

FAMILIA Cerdan dintr-o 
mică localitate din nordul 
Franței are o mare pa
siune pentru judo. Toți 
membri săi (părinții și cel 
șapte copii, dintre car? 
două fete) participă la con
cursuri de judo și, pînâ 
în prezent, în familie sînt 
doi deținători ai „centurii 
negre44.

atîția ani de-atunci... 
Stați, stați, că mi-am adus 
aminte... Englezoaica Thel
ma Hopkins, cu o săritură 
de 1,74 realizată la 5 mai 
1956. La 14 iulie 1956, cu 
o săritură de 1,75 m, Io
landa Balaș stabilea pri
mul ei record mondial. 
2. Dintre „melodiile*4 tri
mise, am ales pe cea dedi
cată lui Dinamo București : 
„N-am, știut să te păstrez !**

GHEORGHE CORANGA, 
GALATI. — Actualmente 
sînteti antrenor de rugbi 
(la „Oțelul“ Galați), iar în 
urmă cu 7—8 ani ați sus
ținut cîteva meciuri cu 
echipe de club din străină
tate. Vreți să știți dacă 
sînteți „international'*. Nu ! 
Acest titlu revine numai 
sportivilor care au jucat 
în prima reprezentativă a 
țării, în meciuri susținute 
tot cu reprezentativele A 
și anunțate la forurile In
ternaționale ca atare. Un 
exemplu care vă va lămu
ri : nici unuia dintre jucă
torii care ar lua parte, să 
zicem, la un meci de fot
bal disputat sub titulatura 
București — Budapesta, nu 
se trece în palmares o pre
zență în echipa națională, 
chiar dacă, de fapt, au ju
cat formațiile reprezenta
tive.

ION HELMER, ORTI- 
ȘOARA. — Scorul, la pau
ză, în finala campionatului 
mondial de fotbal din 1954, 
dintre R.P. Ungară și R.F. 
Germană, a fost 2—2. In 
minutul 10, fotbaliștii ma
ghiari conduceau cu 2—0...

De dragul
fotbalului...

să transmită compe- 
la radio. Campiona- 

vor fi urmărite de 
800 de ziariști.
CHAMROUSSE, cu

VASILE MACHE, DOI- 
CEȘTI. — Dridea I a jucat 
o singură dată într-un 
meci cu Turcia : la 14 mai 
1961, la Ankara. El a în
scris unicul gol, extrem de 
prețios, fiindcă avea să fie 
al victoriei. In întîlnirea 
cu Polonia (3—2), disputată 
la 30 august 1959 la Varșo
via, Dridea I a înscris 
toate cele trei goluri ale 
noastre

GH. CHIRIAC, BIRLAD. 
La întrebarea pusă — 
„care a fost . mai bun : 
Constantin sau Ozon ?“ — 
la care așteptați un 
puns In favoarea 
Constantin, mă văd în 
tuația de a... tăcea. Și 
ceasta, fiindcă e vorba 
doi jucători deosebit 
valoroși, la care am greși 
dacă l-am trece pe unul 
înaintea celuilalt. O astfel 
de problemă nici nu inte
resează. Interesează, în 
schimb, să avem cît mai 
mulți... Constantini și 
Ozoni !

ANDREI PAUL, BUCU
REȘTI. — 1. Kotormani de 
la Știința Timișoara este 
fiul fostului „internațional*4 
de acum 30 de ani. 2. La 
14 decembrie Constantin 
a împlinit 33 de ani.

răs- 
lui. . .

si- 
a- 
de 
de

Tînărul John Douglas, 
în etate de 15 ani, este 
socotit... suporterul „nr.l" 
al Angliei. Și pe bună 
dreptate ! Știți ce face 
el, de dragul fotbalului ? 
Parcurge pe sezon (bine
înțeles, nu pe jos !) 
100 000 de mile (circa 
160 000 de kilometri) pen
tru a urmări diferite me
ciuri de fotbal.

Firește, n-a lipsit nici 
de la meciul dintre Man
chester United — Benfi
ca disputat, nu de mult, 
în cadrul „Cupei campio
nilor europeni". Dar, cu 
toate eforturile depuse, 
nu și-a putut procura bi
let de intrare. L-a. .. sal
vat Eusebio, luîndu-1 cu 
el pe stadion, dar punîn- 
du-1, în felul acesta, în 
încurcătură : cu cine să 
țină ? Cu... Manchester, 
sau cu binefăcătorul său ?

La finala 
Iui mondial 
bleme : este 
sonal al lui

SORIN ZADARNICEA- 
NU, COMUNA CRIȘAN.— 
In urma unor calcule mi
nuțioase făcute de dv. re
iese că cele mai multe 
șanse — 97,65% — de a cu
ceri campionatul țării la 
fotbal le are Petrolul. Ur
mează C.S.M.S. Iași cu 
96,32 și Rapid cu 96,27. Și, 
ce părere aveți : să se joa
ce campionatul în conti
nuare, sau să se țină sea-

IN PATRU

campionatu- 
nu are pro- 

invitatul per- 
limmy Grea-

Bune rezultate 
Nu pot fi de fel, 
Cînd la „greutate** 
Muncești. . . ușurel !

înălțime: 1,75 m 
cord mondial actual:

LA MASA DE LUCRU
ION POȘTAȘU

RINDURI

Umor
Schița

m

Ciocan : 23,90 
mond. act. : 73,74

m (rec.
m)

m (rec. 
m)

La același concurs, 
cluburile Banatul Ti
mișoara, Crișul Oradea 
și Farul Constanța, au 
strălucit prin absență.

Desene : N. CLAUDIU

Greutate : 10,61 
mond. act. : 21,51

Lungime :
mond. act. : 8,35 m)

Prăjină : 3,05 m 
mond. act.: 5,28

La concursul republi
can de atletism pentru 
juniori, la aruncarea 
greutății, rezultatele au 
fost slabe, ca urmare 
a delăsării antrenorilor 
și profesorilor de edu
cație fizică.

Argumentul decisiv
Jean Bus tin, unul din

tre cei mai cunoscuți 
luptători de catch din 
Belgia, a apărut în fata 
tribunalului din Liege sub 
acuzația de a fi făcut 
scandal într-un restaurant 
și de a fi bruscat cu a- 
ceastă ocazie un consuma
tor și 2 polițiști.

Tribunalul l-a condam
nat la 6 luni închisoare, 
însă cu suspendarea pe-

depsei, ținînd seama, se 
pare, de argumentele pe 
care le-a folosit avocatul 
lui llustin în pledoaria 
sa:

— Cum vă închipuiți că 
Jean Bustin, clientul meu, 
care măsoară 2,10 m și 
cîntărește 153 de kilogra
me, va găsi în închisoare 
regimul alimentar cores
punzător care să-i mențină 
forma ?...

In nndurile antrenorilor 
care muncesc cu atîta pa
siune la Cîmpulung Mus
cel se află și tinerii pro
fesori, soții Victoria și Ga
briel Bădescu, pe care 
fotoreporterul nostru VA
SILE BAGEAC i-a surprins 
într-una din zile la masa 
de lucru. Sezonul sportiv 
în aer liber bate la ușă și, 
de aoeea, soții Bădescu se 
pregătesc cu 
dindu-se, de 
la viitoarele 
care și le-au
realizeze împreună cu ti
nerii lor atleți Steliana 
Nedelcu, Tatiana Bucura, 
Victoria Pulpea,
Ștefănescu, azi component! 
ai lotului republican de 
juniori, în care ei își pun 
mari speranțe. (Al. C.>

Dacă stai și te gîndești 
Lipsa lor din București, 
A făcut mai clar să iasă 
„Lipsurile". . . de acasă !

MIRCEA RÂȚESCU 
FLORIN GHEUCA

(nu numai pentru
Șahistei Alexandra Nl- 
colau

Iolandei Balas

atenție, gîn- 
bună seamă, 
recorduri pe 
propus să le

Gabriel

£ete)

Vreau ca prin rimele de 
față

Să-ți fac urarea mea, 
spontan :

Să ai succes în sport și-n 
viață

N-a fost lucru prea ușor 
Să-ți aleg un mărțișor.
Si ■■ - ■

Alergătoarei Leontina
Frunză

Să

ți-am cumpărat 
„Luneta", 

privești cînd treci...
ștacheta l

Fără ca să fiu 
Cum nu-i iute 
Ii ofer un disc 
Să învețe ce e...

ironic, 
ca zvîrluga 
simfonic 

.Fuga*.

...Simultan t
Echipei de fotbal Sl- 

derurgistul Galați
Pentru scurta ta prezență 
(Dacă pleci, cumva, din 

»»A“) 
Am un dar de complezență: 
Floarea de... „Nu mă uita"-

Vioricăl Viscopoleanu
Tu, la proba de lungime, 
Vreau să fii la înălțime.
Deci, îți dau ca mărțișor 
Un metru... de T^ori!

Arbitrilor de fotbal

Treaba bine ca să lasă 
V-am luat un fluier care 
Fluieră corect : acasă
Și la fel și-n... deplasare!

Margaretei Enache, care 
a stabilit un nou re
cord republican.
♦ir

]a

Antrenoarei de volei 
Mariana Bunescu (Pro
gresul}

N-ai ce face: 
E pe primul loc 
Că-i dibace..,

...Foc t

Niște suporteri îl dădură 
O macara-n miniatură. 
Ea, astfel, în echipă ard 
Și-o strașnică.., 

ridicătoare.

V. D. POPA 
D. MAZILU 

E. GHIMPESCU

Biletele, vă rog ! — răsună vocea gravă a con
ductorului de tren.

Mă uit la ceas. Dormisem aproximativ un sfert 
de oră. Ce păcat că m-a trezit ! Aprind o țigară și 
mă uit pe fereastră.

— Un foc, dacă nu vă supărați !...
Mă întorc și văd Pe vecinul meu din față, un om 

de vîrstă mijlocie, aplecat, cu țigara între buze. O 
aprinde și, ridieîndu-și privirea somnoroasă, îmi 
spune:

— Aaaa ! Mulțumesc, tovarășe Florea.
— Cu plăcere, dar nu mă cheamă Florea.
— Eu nu confund pe nimeni și vă previn că am 

pozele tuturor jucătorilor mai vechi de la „Petro
lul”. Ba chiar și pe ale celor mai tineri, luate de 
prin reviste și ziare.

— Pe a celui din fața dumitale în nici un caz...
— Cum să nu. Chiar dacă n-aș avea-o, nu vă văd 

eu la fiecare meci la Ploiești și București 7
— îmi pare rău, dar nu sînt fotbalist — încerc 

să-1 conving.
— Mie îmi spuneți 7 Las’că vă cunosc eu. Nu vreți 

să vă plictisească cineva in tren cu întrebări și 
recurgeți la salvatorul „mă confundați4*.

Și scoate din buzunar un teanc de poze, decupate 
cu grijă din ziare. Ia prima fotografie și mi-o arată.

— Ei, îl cunoașteți 7 E Boc. Adică, ce zic eu 7 
Cum să nu-1 cunoașteți. îl știți mai bine decît mine. 
E bărbat „bine”, și știe fotbal cît toți stoperii din 
„A4* laolaltă ! Ce, dacă a pierdut selecționata română, 
formată pe scheletul Petrolului, meciul din R. F. 
Germană cu echipa aia ?... Nu-i de vină Boc, dom’Ie. 
Dan a jucat „expre” slab, ca să nu lasă mai bine 
Petrolul. înțelegeți 7

— încerc...
— Sînt convins că și dv. credeți la fel. Da’ce. O 

să-mi spuneți mie asta 7
— Eu 7 Dar v-am mai spus că n-am nici o tan

gență cu fotbalul și nici cu clubul Petrolul.
— Nu se prinde ! Probabil veniți de la București, 

unde ați avut o treabă, după care vreți să faceți 
o mică escapadă pe munte, nu ?

— Aici ați ghicit. Și sper să fie vreme frumoasă.
— Foarte bine că v-ați hotărît să dati pe la Pie- 

troșița. E un traseu frumos. O să treceți și pe la 
noi, prin Fieni. Ați mai fost pe la noi. Crezi dum
neata că am uitat cînd ați jucat amical cu echipa 
noastră ? Ne-ați bătut băieții cu 18—0 ! Dar nu ne-am 
supărat. Și dv. sînteți tot de-ai noștri.

— Bineînțeles.
— Mi-a plăcut cum ați mers astă toamnă. Șl abia 

aștept să vă văd după prima etapă pe locul I, iar 
după cea de a treia — cu 2 puncte avans față de 
Rapid. La Ploiești să faceți scor, dom'le, cu Rapi
dul, ca să aveți și golaverajul asigurat !

Face un gest de satisfacție și scapă poza lui Boc.

O ridică cu grijă șl, după ce suflă peste ea, o mai 
privește o dată cu admirație. Apoi, către mine :

— E stoperul perfect ! Are tot ce vrei: înălțime, 
Joe, viteză.

— Am auzit că, totuși, în Italia, a făcut două hen- 
țuri în careu.

— Da’ce vrei, stimabile, 
Ce-a zis 7 
n-o opresc cu mina 7 Și pe 
lienii loviturile de pedeapsă 
bară sau în portar44.

Se uita la poza următoare
— îl vedeți pe colegul dv 

că n-am făcut noi nici o 
Pentru că nu l-au băgat pe 
gurul înaintaș care știe ce să facă cu 
bătea el pe polonezi acasă la ei 7 Nu dădea el golul 
victoriei la Ankara 7 Țin minte, în 1960, cînd a fost 
Ia Fieni, a dat un gol peste 
atît de mult, îneît atunci cînd 
i-am pus numele de Dridea.

— Chiar Dridea ?
— Da. Ce, vă miră 7
— Am mai auzit că la sfatul _ _ 

șie4* un cetățean ținea morțiș să-i pună copilului său 
numele... Expres. Probabil călătorea cu expresul^ 
mînca la bufet-expres, juca la Pronoexpres etc.

— Treaba lui ! N-are legătură cu discuția noastră. 
Știți, de cînd Dridea joacă din nou în ‘ ' 
zentativă îmi este și mai drag celălalt

— Care 7 Dridea n 7
— Nu, băiatul meu Dridea... III. Dar 

luat cu vorba și ne-am și apropiat de 
pede trece timpul ! Abia aștept campionatul. Vă urez 
să ajungeți și dv în „națională” cu Boc, iar pe munte 
aveți grijă să nu vă fracturați vreun picior la schi, 
că pe urmă nu mai aveți rezervă.

— De picior 7
— Nu, de fundaș. N-a scris revista „Sport44 că sîn

teți numai patru și că nu aveți rezerve pe posturile 
de fundași 7 Dar de ce vă îmbrăcați 7 Mai aveți încă 
două stații pînă la Pietroșița.

—- Pentru că aici trebuie să cobor. V-am spus, nu 
sînt jucătorul Florea de la Petrolul.

în stație coborim și, întîlnind cunoscuți care mă 
strigau, amicul meu s-a convins că făcuse o con
fuzie.

— De ce nu m-ai avertizat de la început, dom’le, 
și m-ai lăsat să spun atîtea lucruri ?

— N-ai vrut să mă crezi *
— In sfîrșit, treci pe la 

Dridea III. E grozav î
— Mă scuzați, dar...
— înțeleg. Ti-ar fi plăcut 

de Dridea...
— Ar fi mers mai bine.
— Ca jucător 7
— Nu, ca nume !

să lase mingea în gol 7 
,Dacă tot se duce în poartă, d© ce să 

urmă poate trag și ita- 
ca ai noștri î afară, în

Dridea 7 De ce credeți 
scofală la preliminarii 7 
el de la început. E sin- 

mingea. Nu-i

cap care mi-a plăcut 
mi s-a născut băiatul

popular „Grivița Ro-

echipa repre- 
Dridea.

uite că m-am 
Fieni. Ce re-

»
mine ? Hai să-1 vezi pe

să-i fi spus Florea în loc

AUREL BREBEANU

i



Mâine seară, la ora 19

ROMÂNIA-FINLANDA LA HOCHEI PE GHEATA
J

Amatorii de hochei din Capitală au 
ocazia să vadă la lucru, mîine seară, 
echipa noastră reprezentativă în ultimul 
joc de verificare înaintea plecării la 
campionatul mondial. Pe patinoarul „23 
August*. de Ia ora 19, echipa noastră 
primește replica puternicei selecționate 
a Finlandei, care participă — după 
cum se știe — la grupa A a competi
ției de la Ljubljana, alături de cele mai 
bine cotate echipe reprezentative din 
lume.

Fără îndoială, este un meci deosebit 
de dificil pentru hocheiștii noștri, mai 
ales că finlandezii vin la București cu 
nivelul dc pregătire maxim, partida de 
mîine fiind și pentru ei ultima înainte 
de a intra în „focul* întrecerii pentru 
titlul mondial. Valoarea hocheiului din

„țara celor o mie de lacuri* este bine
cunoscută, faptul că Finlanda se în
trece an de an cu hocheiștii sovietici, 
cehoslovaci, canadieni, suedezi consti
tuind o garanție că oaspeții au o bo
gată experiență și un ridicat bagaj de 
cunoștințe tehnice și tactice. In plus, 
fiind vorba de o partidă care se dis
pută, cum s-ar spune, „în ajunul* mon
dialelor, este de așteptat ca finlan
dezii să joace la nivelul maxim al po
sibilităților lor, pentru a folosi și ei 
jocul pentru o cît mai completă verifi
care.

Din lotul oaspeților fac parte jucă
tori cunoscuți ca Peltonen, Laakio, Ha 
kanen, Isaksson, Jilha, Koskela, Mar- 
jamaki, Rantasila, Vehmanen, Oksanen, 
Monomen, care au făcut parte de mai

multe ori din echipa participantă la 
campionatul lumii.

în ceea ce-i privește pe hocheiștii 
noștri, după o scurtă perioadă de o- 
dihnă, intervenită după jocurile susți
nute la Universiadă ca și în cadrul 
„Cupei orașului București*, ei și-au re
luat zilele acestea pregătirile. Pentru 
ei, meciul cu Finlanda va fi foarte util, 
reprezentînd un bun prilej de verifi
care împotriva unui adversar puternic. 
Lotul nostru este cel cunoscut, cu Du- 
milraș, Varga, Czaka, lonescu. frații 
Szabo, Cal amar, Pană, Florescu, Bașa 
și ceilalți.

In perspectivă, un meci interesant, 
care promite un spectacol sportiv de 
calitate.

Corespondentă specială din Lausanni

Pregătirile echipei elvețiene
pentru C.M. de hochei

Austriacul E. Danzer a cucerit titlul 
de campion mondial la patinaj artistic

Pc terenurile de hochei

Al doilea titlu al campionatelor mon
diale de patinai artistic a fost atribuit 
ieri, la Davos (Elveția), în proba indivi
duală masculină. Austriacul Emmerich 
Danzer a reușit să repete performanța 
sa de la recentele campionate europene, 
impunlndu-se și în fața puternicei con
curente a patinatorilor americani. Danzer 
a cucerit titlul de campion mondial, iar 
compatriotul său Wolfgang Schwartz s-a 
clasat pe locul doi.

I.a executarea figurilor libere, cele mal 
mari note (media 5.85) le-a primit Dan
zer, dar el a fost urmat la mică distanță 
de americanul Gary Visconti (5,82), care 
promovează pe locul trei, In dauna cam
pionului S.U.A., tânărul Scott Allen (5,70).

ja-

Note externe

în continuare, la libere, sînt clasați 
ponezul Sato (5,68) și austriacul Schwartz 
(5,59). în general, concurenții europeni au 
arătat un ușor regres față de evoluțiile 
lor de la Bratislava. Singur Danzer s-a 
arătat constant, el fiind deosebit de 
aplaudat pentru programul său bogat și 
elegant, în care .a fost prezentă și o să
ritură triplă.

Iată clasamentul final al primilor șase : 
1. E. Danzer (Austria) 2247,9 p.; 2. W. 
Schwartz (Austria) 2190,3 p.; 3. G. Vis
conti (S.U.A.) 2190,1 p.; 4. Scott Allen 
(S.U.A.) 2174,1 p.; 5. N. Sato (Japonia)
2150.2 p.; 6. P. pera (Franța) 2111,9 p.

Tot ieri au început și întrecerile în 
proba feminină. După primele două fi
guri impuse conduce Peggy Flemming 
(S.U.A.) cu 322 p., urmată de actuala de«- 
ținătoare a titlului Petra Burka (Canada) 
317,6 p. Gabriele Seyfert (R.D. Germană)
309.2 p., Nicole Hassler (Franța) 308,4 p.

■ La Mtiriehen s-a disputat meciul a- 
mical de hochei pe gheață dintre repre
zentativele Suediei și R.F. Germane. Oas
peții au terminat învingători cu scorul 
de 4—3 (2—2, 0—1, 2—5), prin punctele 
înscrise de Nilsson (2), Nygren și By- 
lund.

• înaintea plecării la campionatele 
mondiale din Iugoslavia, echipa de ho
chei pe gheață a U.R.S.S. a susținut două 
meciuri de antrenament cu formația 
Torpedo Gorki. Selecționata a cîștigat 
primul joc cu 9—5 (0—1, 5—0, 4—4) și pe 
cel de al doilea cu 8—1 (4—1, 1—0, 3—0).
• La Zagreb s-a desfășurat întîlnirea 

internațională amicală de hochei pe 
gheață dintre echipa Iugoslaviei și se
lecționata secundă a R.F. Germane. Ho- 
eheiștii iugoslavi au terminat învingători 
cu scorul de 7—1 (3—0, 1—1, 3—4)).
• La Berlin echipa secundă de hochei 

pe gheață a U.R.S.S. a învins eu scorul 
de 8—0 (0—0, 2—0, 6—0) selecționata R.D. 
Germane.

Răspunsuri pe adresa
lui lan Smith

Reflectoarele actualității sportive s-au 
îndreptat de. citeva ori în ultimele sâp- 
tăniîni asupra unei țări din continen
tul african, pînă acum rareori prezentă 
In cronicile marilor competiții. Este 
vorba de Rhodesia de sud, republica 
ușa-zis „independentă* a dictatorului 
ian Smith, cel care poate fi remarcat 
doar ca un inegalabil... campion al 
rasismului. De fapt, știrile care au a- 
tras de curi nd atenția comentatorilor
sportivi aveau ca temă tot acea odioasă 
discriminare rasială aplicată de regimul 
lui Smith în republica sud-rhodesiană. 
Acolo, după cum este cunoscut, stadi
oanele sînt deschise numai pentru ce 
tatenii care au pielea de culoare albă. 
Nu numai terenurile 
bunele...

Prima relatare din ■ 
Rhodesiei de sud, ne 
meni lapidari asupra 
petrecute recent la intrarea unui teren 
tie fotbal. Un grup de spectatori negri, 
veniti să asiste la disputarea unui meci 
de fotbal din campionatul tării, au fost 
imprâști-ați de poliție cu ajutorul 
nilor /...

Răspunsul la un asemenea mod 
a concepe activitatea sportivă n-a 
tlrziat să vină. Nu de mult, la Tunis, 
o fost convocată o ședință a Uniunii 
federațiilor de fotbal din Africa, la 
cure s-au luat în discuție procedeele 
discriminatorii ale forului de speciali
tate din Rhodesia de sud. Cu unani
mitate de voturi, delegații țârilor mem
bre au votat excluderea din organizația 
africană a federației de fotbal sud-rho- 
desiene.

Atitudini asemănătoare, în caro se 
manifestă dezaprobarea totală față de 
starea de lucruri din Rhodesia de sud, 
au fost luate și de organizații sportive 
din afara continentului african. în 
vară este programată la Kingston (Ja
maica) o nouă ediție a Jocurilor Uri 
tauice, competiție tradițională la care au 
drept de participare toate țările Com- 
monuealth-ului. Un purtător do euvlnt 
al guvernului Jamaican a anunțat, însă, 
ca la Jocurile de la Kingston nu are 
acces nici un sportiv rhodesian care 
«« va prezenta cu pașaport emis de gtir 
vernul 
noaște 
oficial
«esta* 
vîtit.

Măsuri care sînt menite să țină 
guvernanții sud-rhodesieni în afara 
rii familii a sportivilor.

de joc, ci și tri-

Salisbury, capitala 
informează in ter

ținei întimplări

Motocicliștii se întrec pe gheață...
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Pe 

pista de gheată amenajată special în 
incinta stadionului Dinamo din Mos
cova s-a desfășurat cea de a treia 
etapă a campionatului mondial de 
motociclism pe gheată. La întreceri au 
participat sportivi din Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Finlanda. Iugoslavia, 
Polonia, Suedia și U.R.S.S. Victoria a 
revenit motociclistului sovietic Gab- 
drahman Kadîrov, care a totalizat 14 
puncte, urmat de compatriotul său

Kuznețov cu același număr de puncte. 
Kadîrov a realizat și cel mai bun timp 
al pistei, parcurgînd 1 230 m în 56,5.

înaintea ultimei etape, primele trei 
locuri în clasamentul general sînt ocu
pate în ordine de sportivii sovietici 
Kadîrov (24 puncte), Cerkanov (13 
puncte) și Samorodov (10 puncte). 
Dintre concurenții străini, cel mai 
bine clasat este cehoslovacul Schwab, 
care ocupă locul al patrulea cu 8 
puncte.

Echipa de hochei pe 
gheață care va reprezenta 
Elveția î 
mondial 
n-a putut 
decit acum 
trebuit să 
mele două 
rificare în 
tativei de 
U.R.S.S. pentru a se pu
tea face alegerea defini
tivă a jucătorilor viitoarei 
naționale. Aceste două me
ciuri au coincis cu infiiii- 
geri ale elvețienilor (1—0, 
2—1) dar au avut darul 
isă calmeze chiar și pe cei 
mai pțsimiști dintre iubi
torii de sport de mei, care 
se temeau ca scorurile să 
nu ia proporții. Din acest 
punct de vedere, compor
tarea echipei Elveției con
stituie o 
deoarece 
neret a

viitoarea 
limpică a U.RJES., pregă
tită pentru J. O. de la 
Grenoble.

Revenind la date ante
rioare, trebuie să spunem __ ______
elvețiană a avut de rezolvat dificultăți 
multiple. Antrenorul federal, Andre 
Girard - un canadian care locuiește 
acum la Geneva — și-a început pro
gramul de pregătire la sfîrșitul lui 
noiembrie cu două jocuri împotriva 
Austriei, echipă de factură medie. To
tuși, elvețienii au trebuit să se mul
țumească la început cu un meci nul 
(2—2), pentru ca apoi să reușească 
o victorie, cu 5—2. După modificări 
esențiale în formație, Elveția a fost

la campionatul 
din Iugoslavia 

fi cunoscuta 
citeva zile, A 
așteptăm ulli- 
meciuri de vg- 
fața reprezen- 
„speranțe* a

plăcută surpriză 
formu/ia de ti- 
soiielicilor este 
reprezentativă o Înaintașul Keller (Grasshoppers), tilu/ai al echipa 

reprezentative, este unul dintre cei mai valora 
jucători elvețieni. Iată-1 (in mijloc) in lupta c 
doi adversari ai echipei Visp. (fază din câmpii 

natul Elveției: Grasshoppers — Visp 3—2)

că naționala

Încă ui» instantaneu de la campionatele mondiale de schi (probe nordice) care se deslășoară ia Oslo. In plin 
zbor îl vedem pe norvegianul Bjorn Wirkola, noul campion mondial in proba de sărituri speciale.

Foto : N.T B.

BERLIN

lui Smith. „Jamaica nu recu 
guvernul Smith și nu consideră 
nici un document emis de 
— a precizat purtătorul de

a-
cu-

p»
ma-

RADU VOIA

în concursul international de atle
tism pe teren acoperit, cu participa
rea unor atleți fruntași din 14 țări, 
cel mai bun rezultat s-a înregistrat în 
proba de săritură cu prăjina, cîști- 
gatâ de Nordwig (R.D.G.) cu 5,02 m. 
Alte rezultate : 400 m — Badenski 
(Polonia) 48,8; înălțime — Nilsson 
(Suedia) 2,12 m? lungime — Beer 
(R.D.G.) 7,63 rr, greutate fete — Ga- 
risch (R.D.G.) 16,88 m,- înălțime fete 
- Thiele (R.D.G.) 1,70 m.

STOCKHOLM

IntîJiurea interna.ionaJă de tenis de 
masă dintre echipele masculine ale

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
Suediei și Angliei a revenit sporti
vilor suedezi cu scorul de 3—1.

BUENOS AIRES

MONTREAL

Fostul campion olimpic Parry 
O’Brien a cîștigat proba de aruncare 
a greutății din cadrul unui concurs 
de atletism desfășurat la Vancouver 
(Canada) cu rezultatul de 19,50 m. De 
menționat că O'Brien este la cel de 
al 18-lea sezon atletic al carierei sale 
șl rezultatul oblinut îmbunătățește cu 
5 cm cea mai bună performantă a sa. 
AJle rezultate: 1 milă — Burleson 
(S.L’.A.) 4:47,0, 600 y femei — Carter 
(Canada) 1:23,6.

Turneul feminin de baschet de la 
Cosquin (Argentina) a lost cîștigat de 
echipa S.U.A. care în meciul decisiv 
a învins reprezentativa Argentinei cu 
scorul de 59—54.

BERLIN

La Karl Marx-Stadt a avut loc un 
concurs de natație cu participarea 
înotătorilor fruntași din R. D. Ger
mană. Iată cele mai bune rezultate 
înregistrate : FEMEI: 100 m liber — 
Schumacher 1:05,2; 200 m liber —

opusă reprezentativei R. D. German 
Jucătorii noștri au fost întrecu fi < 
4—0. Dar, cum am spus, partidele t 
hocheiștii sovietici ne-au mai dat cure

Iată numele celor reținuți pentru 
face deplasarea la C. M.: portari 
Meier (Grasshoppers), Kiener (Bern 
fundași -- Wesp (Zurich ), Fiihrer (Ui 
ge), Hugiieirin (Chauds de Eonds 
Spillmann (Grasshoppers), Prnstyr 
(Lausanne); înaintași — U. Lulhi. 
Luthi yî H. Lutlii (Kloten), Berri • 
Weber—Keller (Grasshoppers), Fhrer 
berger (Zurich), lleininger (Grassho 
pers ), M uhlch a ch (Zurich ),
( Bern ).

Portarii sînt elemente de 
loare, iar trei dintre fundași 
lori cu experiență, titulari ai
în ultimele sale întîlniri oficiale. In 
privește înaintarea, antrenorul Girard 
revenit la formula liniilor provenite 
la aceeași echipa, pentru a la asigh 
omogenitatea necesară. Linia frați 
Lulhi știe să-și creeze, situații, n 
puțin să le realizeze. Mai multă inc 
dere ne dă linia 
shoppers — dar 
resimtă oboseala 
piuă acum.

Intr-un cu vini,
alură destul de frumoasă și iubii vrii 
sport de aici speră ca ea să facă figi 
uuti bună 
mondial de 
trecut.

Srhnii

bună t 
sini jiu 
naliona

campionilor - Gn 
este posibil ca ea 
meciurilor susțin'

naționala Elveției

in iiitrecerile campionatn 
hochei pe gkeafă tlecît a

GASTON NICOL

Lausanne, 25* februarie

Pechstein 2:27,5; 100 m fluture — Li 
ner 1:11; 100 m bras — Hansel 1:2 
100 m spate — Kohler 1:13,2; 1 
IEȚI : 100 m liber — Wiegand 5 
1500 m liber —Muller 18:39,6; 10< 
fluture — Sommer 1:02,4; 100 m l 
— Henninger 1:11,1; 100 m spate 
Dielze 1:04,4.

a avut Ioc la Praga al i 
de hochei dintre repres 
Cehoslovaciei și Cana

PRAGA

Aseară 
lea meci 
tativele
Victoria a revenit și de data acei 
gazdelor, dar mai greu decit în 
mul meci. Hocheiștii cehoslovaci 
cîștigat cu 4-3 (0-0, 3-1, 1-2).
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