
Trimisul nostru special,
PAUL OCHIALBI, transmite:

Primele surprize
CHIVĂR ÎNVINS

V

tie HEBEL (Polonia)!
ZEIST, 11. Vineri seara, o- 

bișnuiții spectatori ai teatru- 
șlui „Huis" din pitorescul 0- 
Lraș Utrecht au avut zi de re- 
liache. In locul talentaților ac- 
Etori, pe scenă au urcat 24 de 
Fpugiliști care, pe ringul mon- 
jtat între recuzitele unor pie- 
■se de Shakespeare și Cocteau, 
și-au măsurat forțele cu o 
ambiție exemplară.

S-au înregistrat cîteva sur
prize, pe care le-am putea ca
lifica chiar de proporții. Un 
boxer puțin cunoscut pe a- 

Srena internațională, Zaporojeț 
(U.R.S.S.), bătîndu-se mereu 
în forcing, l-a eliminat de o 

’.manieră Indiscutabilă pe 
•’campionul european al „muș- 
țtelor", polonezul Skrzypczak- 
feNici unul dintre specialiștii 
[străini prezenți la acest tur- 
(neu nu s-a hazardat în pro
gnosticuri senzaționale, acor- 
țdînd un mare credit lui 
Chivăr, în meciul cu tînărul 
șofer din Gdansk, Hebei. De 
la primele schimburi de lo
vituri ne-am dat însă seama 
că elevul lui Stamm este 
mai tehnic decît Chivăr. Calm 
și mereu cu ochii „în patru", 

,Ta atacurile lui Chivăr, polo
nezul a știut să stăvilească 
,cu directe atacurile boxeru
lui român, declarat învins cu 
5—0.

în celelalte meciuri susți
nute, băieții noștri nu ne-au 
dat emoții, cîștigînd, e drept 
însă, în fața unor elemente 
de mîna a doua. Covaci a ob
ținut calificarea în semifi
nale în dauna olandezului 
Jansen. Campionul nostru a 
legat croșeul de stînga cu un 
jabb plasat la bărbie, astfel 
că olandezul a fost făcut k.o. 
„în cruce", după numai două 
minute de ostilități. „Greul" 
Alexe nu și-a putut desfășu
ra boxul său în linie, deoa
rece neexperimentatul Ste-, 
vens (Anglia), un băiat dolo
fan, cu o figură de copilan
dru gen reclamă de săpun, a 
ținut tot timpul, a lovit cu 
capul, în sfîrșit s-a compor
tat ca intr-o bătaie de stradă. 
După două avertismente, di
rectorul de ring l-a desca
lificat, recomandîndu-i că bo
xul trebuie învățat de la 
ABC. La sfîrșitul meciului 
dintre Aloserijo (Olanda) și 
vest-germanul Jarmer, am a- 
sistat la o scenă neobișnuită. 
Fericit că a primit decizia, 
olandezul i-a sărutat mîna 
antrenorului său.

Sîmbătă seara, boxerii noș
tri au susținut următoarele 
partide : Gîju — Klenovicz 
(Ungaria) ; Moldovan — Le- 
lieur (Belgia); Monea — Jan
sen (Danemarca) ; Alexe — 
Emiiianov (U.R.S.S.); Covaci 
— Schegardus (Olanda).

Hidioșanu (culoarul doi, in dreapta) și Perța (culoarul patru) sint in frunte chiar de la primul gard al cursei de 110 metri
Foto l AUREL NEAGU

-

Trimisul nostru special la „Cursa Păcii“, HRISTACHE NALIM, transmite

® Cehoslovacul Karel Vavra este noul purtător al tricoului galben @ Cicliștii polonezi 

fi-au reluat primul loc la echipe @ Astăzi, două etape de munte
telefon). — 

a IlI-a, des-
SUHL, 11 (prin 

Etapa de sîmbătă, 
fășurată pe ruta Halte — Er
furt — Suhl a fost dificilă prin, 
lungimea ei (194 km) și prin 
duritatea traseului. Numeroase 
urcușuri, dintre care cel mai 
greu a fost acela dintre Erfurt 
și Oberhof (aproape 30 km), 
coborîri pe serpentine și lungi 
porțiuni de piatră cubică, la 
care trebuie adăugat vîntul 
permanent potrivnic — lată ce 
au avut de înfruntat rutierii în 
această zi de concurs. Clou-ul 
etapei l-a constituit atacul co
relat al cicliștilor din Polonia, 
R. D. Germană și Cehoslovacia 
asupra pozițiilor ocupate de 
gieni, marea surpriză fiind 
posibilitatea băieților Iul 
cien Acou de a răspunde
versarllor. Acțiunea de detro
nare a liderilor a fost încunu
nată de succes. Polonezii și-au 
reluat locul fruntaș în clasa
mentul pe echipe, pierdut la. 
Halle, Iar cehoslovacii i-au

bel- 
im- 
Lu- 
ad-

!)

Tyghem tricoulsmuls lui van 
galben.

Plutonul i-a 
puțină vreme 
față, intr-un grup de peste 
cicliști se află Ardeleanu 
Ziegler, iar în plutonul secund 
ceilalți rutieri români — Ciu- 
meti, Stoica și Moldoveanu. La 
km 60, se declanșează atacul a- 
supra liderilor. Inițiat de polo
nezi și susținut de alergătorii 
germani și cehoslovaci, el se 
soldează cu evadarea unui grup 
de 17 alergători, în rîndul că
rora se află trei polonezi, trei 
rutieri din R.D.G., doi ceho
slovaci, doi sovietici, Ardelea
nu și alții, dar nici un bel
gian 1 La . km 83 fugarii au un 
avans de . 2 min. 20 sec., iar la 
km 100 — de 3 minute. Intre 
timp din plutonul al treilea 
evadează 8 alergători, sub con
ducerea lui Ciumeti, care la 
km 130 ajuhg în grupul urmări
torilor, unde șe găsește și Zie
gler.

(Continuare în pag. a 4-a)

fragmentat 
după start.

la 
In
60 
și

Ziua a doua
naționale

a campionatelor

L’EQUIPE" DESPRE CONGRESUL A.I.P.S
PARIS 11 (Agerpres). Sub 

semnătura lui Jacques Ferran, 
cotidianul francez de sport 
„L’EQUIPE" publică un arti
col consacrat Congresului 
A.I.P.S., intitulat „Bucureștiul, 
o etapă esențială pentru zia
riști și pentru sport". In a- 
cest articol, Jacques Ferran

Rozalia Filipescu executând.

Dinamo

a colecționat

pina acum

toate

titlurile

de gimnastică

(Citiți cronica in pag. a 4-a)

z'y

a fost
Sailer

licane

săritură la btrna 
Foto: T. RO1BU

în masivul „Grossgloc- 
kner" din Alpii austrieci, 
a Început ultimul concurs 
de schi al sezonului. Pri
ma zi a programat două 
probe : slalom uriaș La 
bărbați și femei. în în
trecerea rezervată băr
baților, victoria a reve
nit austriacului Rein
hard Tritscher care a 
parcurs distanța de 1800 
m (63 de porți) în 1:41,83. 
Locul al treilea 
ocupat de Rudi 
(Austria).

în proba feminină, pe 
primul loc s-a clasat 
Francoise Macchi (Fran-

Campionatul de atletism pe echipe

LIA MANO! IU Șl VIORICA VISCOPOLtANU- 
l’HII IIIIMWII CU REZONANTĂ 

INIERNATIONALĂ
Din nou LIA MANOLIU ! 

Pentru a treia oară, această 
excelentă atletă deține capul 
de afiș al competițiilor atle
tice săptămînale. După 53,54 
ra la 20 aprilie și 54,80 m la 
6 mai iată că ieri, la Cluj, 
maestra emerită a sportului 
Lia Manoliu, aruneînd discul 
la 55,88 m, a mai făcut un pas 
— și încă unul hotărît — spre 
Mexicul celei de a XlX-a O- 
limpiade. După cum se vede, 
Lia a început sezonul debor
dant, anunțîndu-și o serioasă 
candidatură pentru un loc în 
finala olimpică a aruncătoare
lor de disc și, nu știm cum, 
dar avem impresia că și re
cordului său de 56,98 m, stabi
lit la Tokio, nu-i vor rămîne 
prea multe zile de trăit!

In cadrul aceluiași concurs, 
la Cluj, tînărul Andrei Șepci 
a înregistrat și el un rezultat 
remarcabil trecînd peste șta
cheta înălțată la 2,05 m (al 
treilea rezultat intern al sezo
nului).

La București, pe stadionul 
„23 August", confruntarea ce
lor „trei mari", Clubul atletio 
universitar — Steaua—Dinamo 
a prilejuit cîteva dispute inte
resante și o serie de perfor
manțe încurajatoare. In frun
te se situează desigur cifra, 
sau mai bine zis cifrele VIO- 
RICAl VISCOPOLEANU Ia 
săritura în lungime. Viorica a 
avut iarăși o constanță de a- 
devărat metronom, realizînd 
două rezultate de 6,33 m și 
unul de 6,34 m, ceea ce, tre
buie să recunoaștem, nu este, 
mai ales la ora actuală, un lu
cru puțin obișnuit. Principala

ei concurentă, candidată la un 
loa în echipa olimpică pentru 
proba de pentatlon, ELENA 
VINTILA a sărit 6,18 m.

O altă probă de perspectivă 
se arată a fi cursa de 110 mg 
la capătul căreia doi concu- 
renți, Nicolae Perța și Dau 
Hidioșanu, au trecut li
nia de sosire la o distanță 
infimă dar în același timp 1 
14,3 s!

Remarcabil și rezultatul ju
nioarei Argentina Menis — 
49,40 m la disa și, cu referire 
la cele 47,5 s ale recordului 
național pe 400 m, performan
țele înregistrate de Ion Rățol 
și Gheorghe Zamfirescu. O 
subliniere pentru strădaniile 
studentului Dezideriu Silaghî 
(68,40 m la suliță), pentru dîr- 
zenia cu care și-au disputai 
șansa Ecaterina Vitalios și 
Viorica Gabor. Și cu aceasta 
alte evidențieri poate că nu-și 
mai au rostul.

Iată cîteva dintre rezulta
tele înscrise în foile de arbi
traj : BĂRBAȚI! 100 m: Gh. 
Zamfirescu 10,7, C, Nichifop
10.7 ; 400 m: Rățoi sau Zam
firescu (ordinea va fi stabilită 
după developarea fotografiei) 
48,0, A. Deac 48,8, T. Puiu
48.8 ; 1500 m: A. Barabaș
3:52,7, I. Damaschin 3:53.9, M. 
Neamțu 3:54,0, I. Iordache 
3:54,0 ; 110 mg : N. Perța 14,3, 
D. Hidioșanu 14,3, N. Macovei 
14,6; 3000 m obst.: Z. Vamoș 
8:51,0 (cu două obstacole lip
să !!); 4x100 m : Dinamo 41,4, 
C.A.U. 41,6 ; înălțime s Ș. loan

Romeo VILARA

scrie printre altele : „A.I.P.S. 
a consacrat, de asemenea, o 
parte a lucrărilor sale apără
rii sportului și anume acțiu
nii în favoarea fair-playului. 
Impresia noastră obținută în 
aceste cîteva zile de dezbateri 
și de întrevederi cu confrații 
venițî din toate colțurile lu
mii este aceea că din ce în 
ce mai mult situația sportului 
se clarifică în lume. Esenția
lul trebuie să fie educația și 
loialitatea sportivă.

Dar. desigur, un asemenea 
sentiment exaltant nu s-ar 
dezvolta dacă gazdele române 
ale acestui congres nu ar fi 
manifestat atîta cordialitate, 
atîta gentilețe și atîta grijă 
față de delegații veniți din 30 
de țări".

/n pag. 2—3
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în sala Recolta au continuat 
întrecerile campionatelor na
ționale de haltere. în cea de 
a doua zi, au avut loc dispute 
pasionante dar rezultatele au 
fost slabe fără să se fi înregis
trat vreo surpriză. Favoritul 
categoriei ușoare, Dragoș Nicu- 
lescu a cucerit titlul după un 
duel pasionant cu tînărul Gh. 
Ienciu și V. Bădescu. Clasa
ment : 1. Dragoș Niculescu
(Steaua) 352,5 kg (110, 105, 137,5), 
2. Gh. Ienciu (Progresul) 350 
kg, 3. V. Bădescu (Dinamo) 
345 kg.

La categoria semimijlocie, 
noul campion al țării este F. 
Balaș. El a totalizat numai 390 
kg. După ce a egalat recordul 
republicat la împins (140 kg) el 
a obținut în continuare rezulta
te sub posibilitățile sale la 
„smuls" și la- „aruncat" (110 
și 140). Astfel, el nu a putut 
dep&și recordul național pe 
care-1 deține cu 405 kg. Pentru

♦locul secund 
luptă acerbă

am asistat la o 
între Olimpiu

Cristescu (Dinamo) și Dumitru 
Constantin (Steaua). Acesta din 
urmă însă nu a putut face față 
asalturilor lui 
trolul Ploiești) 
al treilea. De 
nea s-a impus 
a obținut cel mai bun rezultat 
al categoriei (142,5), chiar su
perior celui realizat de F. Ba
laș. Clasament : 1. F. Balaș 
(Steaua) 390 kg (140, 110, 140) ; 
2. Olimpiu Cristescu (Dinamo) 
370 kg, 3. Gh. Mîinea (Petrolul 
Ploiești) 367,5 kg.

Campionatul național conti
nuă azi, cu desfășurarea în
trecerilor Ia categoriile semi
grea și grea. Vom asista la in
teresantul duel dintre Gh. Te- 
leman și Spiridon 
(semigrea) și să 
cîteva tentative de 
lui Gh. Mincu. în 
spectatorii vor avea ocazia să 
urmărească un interesant con
curs de pregătire fizică ge
nerală.

Gh. Miinea (Pe- 
pierzind și locul 
altfel, Gh. Mii- 
la aruncat unde

Herghelegiu 
sperăm la 
record ale 
continuare,

(Continuare în pag. a 4-a)

Ecaterina Vitalios ji Viorica Gabor
Luptă strînsă pînă la firul de sosire, trecut in același timp 

de Ecaterina Vitalios si Viorica Gabor

I
Reversul i

SPORTUL

C. PUFU — coresp.

■

al victoriei

Fiți Balaș
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

L
umea se află, este o 
evident axiomatică, 
epocă de profund

Sportivi sub cupola 
Academiei
Serialul nostru:
COMPETIȚIA „K.O." 
Ideogramele J.O. din 
Mexic
20 de ani DINAMO 
Duminicile unui ne
sportiv
Polisportivitatea - o 
problemă actuală? 
Răspunde Ion Poș- 
tașu
Matty

schi al sezonului
ța). Ea a parcurs 
1600 de metri (54 
porți) în 1:29,81.

cei
de

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE 
DE TENIS ALE ITALIEI

ROMA 11. — In campio
natele internaționale de te
nis ale Italiei s-au înre
gistrat următoarele rezul
tate mai Importante : Sim
plu bărbați Rlessen — Dl 
Domenico 6—1, 6—2, 6—4 ; 
Bokker — Pinto Bravo 
9—7, 4—6, 6—3, 6—0 ; J. Gis
bert — Di Matteo 6—0, 
6—4, 3—6, 6—3; Dublu băr
bați, stone, Kaloghero- 
poulos — Metrevelli, Ll- 
haeiOV 6—2, 6—4, 3—6, 6—4.

Azi, toată
Sportul, dansurile na

ționale, eîntecul popu
lar, muzica ușoară și 
alte manifestări de 
mare atracție își dau 
întîlnire astăzi, în par
cul Dinamo.

Duminica cultural- 
sporti vă organizată cu 
prilejul aniversării a 2C 
de ani de la întemeie
rea clubului promite o 
zi admirabilă de dis
tracții și petrecere, în- 
tr-un cadru pitoresc, cu

lumea la
un program alcătuit 
minuțios pentru a sa
tisface toate gusturile.

In cadrul lui, o tul
burătoare revedere cu 
vechii idoli ai gazonu
lui în MECIUL DE 
OLD-BOYS STEAUA — 
DINAMO, derbiul de 
tradiție al fotbalului 
românesc, va răscoli a- 
tîtea și atîtea amintiri. 
Voinescu, Tonia și Bir- 
tașu, Călinoîu și Apol- 
zan, frații Zavoda, A-

RAPID ȘI-A ÎNCEPUT TURNEUL ÎN ALGERIA 
CU 0 VICTORIE: 2-0 CU MOULOUDIA CLUB d'ALGER

ALGER, 11 (Agerpres). — Echipa de fotbal Rapid -Bucu
rești și-a început, azi, turneul în Algeria întîlnind pe actuala 
fruntașă a campionatului algerian, Mouloudia Club d’Alger. 
Formația bucureșteană a terminat învingătoare cu scorul 
de 2—6 (0—0) prin golurile marcate de Neagu și Dumitriu II. 
Rapid a făcut un joc frumos manifestînd o netă superio
ritate în repriza a II-a.

DINAMO BACĂU ÎNVINSĂ LA LIMITĂ ÎN POLONIA
Echipa de fotbal Dinamo Bacău se află în turneu în 

Polonia. Sîmbătă băcăoanii au evoluat la Kadom unde au 
întîlnit prima selecționată a Poloniei, care se pregătește 
pentru preliminariile campionatului mondial. Fotbaliștii po
lonezi au obținut victoria cu 1—0 (1—0) prin golul înscris 
de Zmesk, în min. 15. Dinamo Bacău susține încă un meci, 
marți cu reprezentativa secundă a Poloniei.

lexandrescu, Ozon, Bar
ta, Nicușor, Ene 1 și 
alții. (Programul deta
liat al acestei duminici 
a apărut în numărul 
nostru de ieri).

PENTRU COPII ȘI 
ELEVI INTRAREA ES
TE LIBERĂ. Organiza
torii s-au îngrijit din 
vreme și pentru părinți, 
amenajînd tonete și 
bufete cu tel ce tre
buie.

AZI, TOATA LUMEA 
LA „DINAMO" !

a Turului 
— Boullc, 
ciclistului 

56:22. Pri-

• A treia etapă 
Romandiei (Boncourt 
195 km) a revenit 
italian Dancelli in 4h
mul loc în clasamentul gene
rai continuă să fie 
lui Eddy Merckx, 
Dancelli la 4 sec. 
(Franța) Ia 12 sec.

in posesia 
urmat de 
și Delisle

*

a cîștigat• Viktor Korcinoi
a doua partidă a meciului pe 
care-1 susține la Amsterdam 
în compania lui Sammy Res- 
hevsky. Șahistul sovietic con
duce acum cu l'A—V2.

★
• Intr-un concurs atletic 

desfășurat Ia Fresno (Califor
nia) atletul de culoare Tommy 
Smith a obținut un rezultat 
valoros pe 220 yarzi. EI a par
curs distanța în 20,7.

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I

realitate 
într-o 

. ,_____  realism.
Activitatea sportivă, ca parte 

1 a , activității sociăle, este do
minată în mod complex (în 

c®a„rna' mare parte fericit) de această 
trăsătură.

Există totuși unghiuri mai obscure, 
de unde cîteodată, un realism defor
mat capătă valențe negative și aruncă 
asupra performanței un con de umbră, 
în locul unuia de lumină.

. Pornind .de la apoteoza unei compe
tiții : de la victorie, dar 1 
filmul de la sfîrșit spre primei _ 
cîteva secvențe împietresc bucuria și 
aduc o anume roșeață în obrajii spec
tatorilor.

Vom circumscrie discuția la aria disci
plinei sentimental cea mai reactivă : 
așadar, la fotbal. Acest rege neîncoro
nat al sporturilor, căruia de atîtea ori 
trebuie să i se peticească haina atunci 
cînd iese în lume.

...Nesportivităfi. Obstrucții. Faulturi 
rușinoase la lumina zilei, cu zeci de mii 
de martori. încercări de ridiculizare a 
adversarului. Ignorarea unui public, 
complimentat de atîtea ori de oaspeți 
pentru inima sa mare și caldă, public 
care suportă totul și speră de ani de 
zile că răsfăfafii săi se vor pune odată 
și odată pe treabă serioasă.

Dar băieții n-aud. Nu văd. Nu simt.
Poate, ba chiar mai mult ca sigur că 

pe ei îi interesează doar 
că în numele victoriei cred 
orice...

în numele ei, pare că 
faulta, persifla, arunca mingea în plopi, 
se poate sfida un pubiic de ani 
zile clement...

Din victorie 
zuri, un scul...

Așa gîndesc
Se uită, în

că victoria sportivă reprezintă un ideal. 
Și trebuie să rămînă un ideal. Strălu
citor în curățenia sa.

I
I
I
I
I

parcurgînd I 
ile imagini, |

I

victoria. Și 
câ pot face

se poate

ele

se face, în aceste ca-

unii. .Din nefericire I 
mod cu totul regretabil

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

I Marius POPESCU
I
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CUPOLA ACADEMIEISPORTIVI SUB CUPOLA ACADEMIEI X

și totuși, jocurile copilăriei miau dat și mie [Primăvară
VOLUPTATEA EXERCIȚIULUI FIZIC ȘI FIORUL ÎNTRECERII"
ne spune poetul, prozatorul și dramaturgul academician Victor Eftimiu

fierbinte

X

• Maidanul a fost stadionul 
meu competitiv + Vinâtor și 
călăreț ,n Albania • Navigator 

aerian in carlinga primilor

atunci cînd nu reușeam să trag la fit, mă plicti
seam de moarte.

...Totuși, dacă ar fi să socotim cît de mult ml-a 
plăcut să merg pe jos, plăcere din care am făcut 
un obicei păstrat pînă în zilele de azi, dacă nu 
uit că pe la 16 ani vlnam porumbel sălbatici, 
granguri și mierle, că am Învățat să vîslesc pe 
lacul din Clșmlglu, atunci capitolul „mișcare In 
aer liber" începe parcă să nu mal fie o necu
noscută nici pentru mine...

Jocurile de oină, săritul caprei, cu acea deli
cioasă prevenire „capul la cutie", pentru a-țl feri 
camaradul de joacă ce în schema maidanului 
figura pe post de capră, șl, mal ales, înălțatul 
zmeului, m-au aflat între competitorii de vîrsta 
mea de atunci și au avut șl aceste jocuri, firește, 
o contribuție activă la formarea unei mobilități, 
a spontaneității reflexelor, ca șl la dezvoltarea 
simțului de apărare, atribute șlefuite indirect în 
acel ani ai copilăriei, de la care, vai, cîțl s-au 
mai îngrămădit de atunci 1

POVESTEA CUPEI ROMÂNIEI (IV)
RAPID-VENUS: 10-9 (DUPĂ 450 DE MINUTE)!

Cînd finala Rapid-Venus a devenit intr-adevăr o rea
litate, ziarele anunțau că va fi un „meci pe care l-au 
cîntat poeții și il așteaptă spectatorii !“. De altfel, cu 
un an înainte, se jucase și o revistă „Rapid-Venus în 
finală"...

Și a venit ziua de 30 aprilie 1940, cînd mult aștepta
tul duel a fost găzduit de stadionul A.N.E.F., „umplut" 
de 12 000 de spectatori !

Giuleștenii forțează victoria, din primele minute, spe- 
culind „timiditatea" adversarilor. Bogdan, revenit din 
Franța, trage un șut peste bară, care declanșează totuși 
aplauze. Mijlocașii Venusului rezistă, barînd pe cît le 
e posibil drumul spre „II Dio“ (Mircea David, porta
rul Venusului). Minutele trec și golul mult așteptat pare 
că nu mai vine. Dar... iată-l! Este un gol de „antologie" 
fotbalistică și nici unul din cei care l-au văzut nu-l 
vor putea uita !

Radu Florian (R) este faultat de Iuhasz (V); Rășinaru 
(R) execută lovitura liberă pasînd „victimei", care
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schimbă cu Baratki, reprimește mingea de la acesta, 
o retrimite lui Giussy și cînd venusiștii se întreabă: „ce 
fac ăștia doi 7“, Baratki trage la păianjen, de la 18 m 
și David nu .poate evita ingrata sarcină de a scoale 
mingea din plasă; 1—0 pentru Rapid!

In min. 33, Baratki deschide pe Bogdan. Ionică, de
venit acum „franțuzul", face un sprint scurt și — 
culmea! — fără nici un dribling pasează pe jos lui 
Sipoș, iar acesta trage de la 6 m pe lingă un David care 
nu mai are timp să schițeze nici un gest: 2—0.

Al doilea gol „trezește" pe venusiști și Petrică Rădu- 
lescu are mult de lucru. Noroc cu Lengheriu, care stă 
pe aproape !... 11 mai și înlocuiește pe Petrică Rădulescu 
în min. 40, scoțind o minge de pe linia porții! Dar 
peste numai 2 minute, nimeni nu mai oprește șutul 
lui lordache : 2—1.

Repriza a doua e o luptă între atacul venusist și apă
rarea rapidistă, care nu cedează însă decît o singură 
dată și atunci dintr-o degajare a lui Lengheriu, care 
întîlnește spinarea lui Ploeșteanu: 2—2. Urmează pre
lungiri și ratări de o parte și alta...

...Deci, un nou meci, la 9 iunie 1940.
Din nou, amatorii de goluri n-au avut de ce să se 

plîngă: s-au marcat opt, dar tot „frățește" împărțite: 
4—4. Primul i-a aparținut venusistului „Cuștica" Humis, 
în min. 5. După 3 minyte, Dan Gavrilescu egalează 
„în modul cel mai neașteptat posibil" prețuind direct o 
centrare a lui Ionică Bogdan. In min. 10, arbitrul acordă 
un penalti discutabil Rapidului (la o centrare a lui 
Auer mingea a atins mina lui Sfera). Baratki execută

Acum, de pe piscurile unei vieți 
spre ale cărei începuturi dv. mă 
stîrnlțl să privesc cu nostalgia 
timpului apus, apreciez cu rațiu
nea experienței trăite, ce admira
bile funcții împlineau exerciții
le fizice ale copilăriei și pot a- 
firm.a, că e mare păcat că din 
joaca copilăriei de azi au dis
părut zmeul, împreună cu atîtea 
alte jocuri ale maidanului, care 
trebuie socotit, practic, drept un 
preambul al stadionului, căci e 
primul loc de manifestare, de 
„producere In public", a com
petitorului, a celui angajat în 
întrecere.

Eu socot zmeul drept unul din
tre mijloacele cele mai active 
pentru adaptarea copilului la cu
noașterea primară a fenomene
lor științei, — căci nu se află 
mînuitor de zmeu care să nu 
vrea să deslușească de ce se 
înalță, de ce cade în rotocoale 
de burghiu sau de ce, mă rog, 
zbîrnîie zmeul adversarului a- 
tuncl cînd al său rămîne totuși 
mut...

întrecerea cu zmeul e pasio
nantă și la gîndUl că cel ce 
ține sfoara pe pămînt poartă 
lupta în văzduh, acolo, în lumea 
ce era hărăzită odinioară numai 
păsărilor, sporind inteligența șl 
îndemînarea, iscusința în mane
vrare, a copilului angajat în 
această joacă, după cum ea 
implică alergarea, deși într-un 
perimetru limitat, adunînd kilo
metri de fugă cu ochii spre năz- 
bîtia din văzduh.

Folosesc convorbirea noastră 
pentru a propune ca zmeul să 
fie introdus în jocurile pionierești,
— pe stadioanele școlărești și în 
locurile periferice de unde con
strucțiile modernismului urba
nistic n-au expulzat încă dreptul 
la joacă al copiilor, codificat de 
însăși legile naturii.

El, dar stați, stațl că nu sînt 
chiar așa de străin de îndeletni
cirile fizice, de exercițiul sportiv.

...Am îndrăgit călărla, și în Al
bania, de unde e originară fami
lia mea, mă dovedisem chiar un 
călăreț, ce se cuvenea luat în 
seamă. Vedeți, dar, că lipsit de 
teamă, curajos chiar, — atributul 
nr. 1 ce socot eu că se cere uhui 
sportiv, — am început să deslu
șesc acum că pe lîngă cele ale 
poeziei și ale dramaturgiei aveam 
Și haruri 
ale unui 
savantul 
care am 
rajos pe 
subtil ca _____  .
Jalea, despre care am aflat că 
a fost un spadasin iscusit și nici 
năvalnic ca alt coleg de-al nos
tru de Academie, omul de știință 
tehnică Mitu Dumitrescu, care 
mal păstrează încă din faima de 
a fi fost campionul de box al Ro
mâniei.

...Am visat să am o bicicletă,
— o, ce lucru mare era atunci o 
bicicletă, cu roți nichelate, cu 
ghidon strălucitor șl cu clopoțel, 
căci pe atunci Claxonatul nu era 
încă interzis, ba, dimpotrivă, era 
obligatoriu, — o bicicletă pro
misă la flecare sfîrșit de an șco
lar și amîhată din clasă în clasă; 
aș fi vrut să înot, să mă bălă
cesc laolaltă cu copiii gîrlei, sau 
mai tîrziu, în anii marii tinereți 
șl chiar mal apoi, la maturitate, 
aș fi vrut să înot în piscinele 
marilor hoteluri sau pe talazu
rile mărilor, pe plajele străină
tății pe unde m-au purtat dorul 
de ducă și împrejurările mon
dene. Nitoic din toate aceste vo
luptăți nu ml-au fost hărăzite,

sportive. Firește, nu 
sportiv competitiv, ca 
Ștefan Milcu, despre 
citit că se cățăra cu- 
pereți de munte, nu 
delicatul sculptor Ion

VICTOR EFTIMIU
văzut de NEAGU RADULESCU

osîndlt fiind să duc o viață cita
dină, de sedentarism autentificat 
de datoriile către masa mea de 
lucru.

Dar am umblat pe jos, — asta, 
da 1 — cum nici un pedestraș ' 
din armatele lui Alexandru Ma
cheta cred că n-a umblat la 
vremea lui de războaie și de cu
ceriri. In marile cetăți de la 
Soare Apune, umblam fără pri
hană, să mă bucur de cunoaște
rea locurilor, mai ales la perife
rie, de aflarea, oamenilor, să des
copăr peisaje necunoscute, veselii 
șl amărăciuni, cheflii și întristați, 
să deslușesc acele peisaje vechi 
dar totuși vil, peste care neste
matele pitorescului și-au în
crustat autenticitatea în acel mi
raculos limbaj în care se scrie 
cu adevărat istoria omului.

Șl-am rămas un peregrin, pot 
spune, neobosit chiar și acum, la 
vîrsta la care alții nu mai cu
tează să se avînte... Cutreer pe
riferiile, unde printre casele ce 
nu cunosc încă semeția urbanis
mului nou, copacii își întind 
crengile împodobite cu frunzișul 
din care poți desprinde atîtea 
povestiri nemărturisite, iar prin
tre uluci, pe pălimare și în feres
tre, flori de casă pastelează într-o 
cromatică domestică amintiri vii, 
trăite de localnici, străjuindu-le 
bucuriile și durerile, așteptările 
fără scadența împlinirilor, ale a- 
cestor oameni de mahala, care 
au fost acolo, care au rămas, 
oameni dintre noi, ce încă sînt, 
rămîn, vor fi mereu

— Regretatul general-aviator 
Andrei Popoviei, — figură eroică 
a aviației românești, din pleiada 
celor dinții zburători, — mi-a po
vestit că „V-A ZBURAT", pe la 
1912, pe deasupra Bucureștilor, 
performanță de seamă în acea 
vreme, după cum, același avia
tor a „PLIMBAT-O" pe sus, pe 
actuala noastră mare specialistă 
în gerontologie, prof. univ. dr. 
Ana Aslan, pe atunci o copilă, 
și care astfel e întîia domnișoară 
ce a cunoscut Bucureștii din 
zbor. Atl făcut acel zbor din bra
vură, din „BRAVARDA ÎMPO
TRIVA CAFENELEI LITERARE 
A VREMII” sau din curiozitate 
pentru acel fenomen nou care pe 
atunci era aviația ?

— De nici unele ! Am zburat 
pentru că am deslușit în acea 
minunată unealtă cu aripi, poezia 
înălțării omului în luptă cu văz
duhul, izbînda omului împotriva 
vîntului, feeria priveliște! asupra 
unei panorame pe care o luai în 
ochi.

Dar eu am zburat și cu Aurel 
Vlaicu, cu care locuiam chiar în 
aceeași casă, pe strada ’ Sfîntul 
Ionica, unde mi-a și fost adusă 
vestea prăbușirii lui la Bănești, 
de către alt prieten, George Ra- 
netti, despre care am aflat că 
are un nepot ce-1 poartă numele 
șl care activează acum în presa 
sportivă, — am zburat cu Poly 
Vacas, cel care a executat la 
Brăila, primul „looping" pe cerul 
României.

în anii în care avionul a cîști- 
gat întrecerea lui cu trenul, am 
zburat la Paris, la Londra și la 
Moscova, dar nici una dintre 
aceste călătorii n-a putut înlo
cui voluptatea acelor zboruri în 
carlingă deschisă, trăind emoția 
fatalității pe care o ascultam în 
răpăitul motorului ce-mi dădea 
cu adevărat satisfacția curajului, 
a înfruntării forțelor naturii și 
ale neprevăzutului, deslușind 
atunci de-abia de ce zbura zmeul 
meu de pe maidanele copilăriei 
mele.

lată, sînteți mlraculoși, căci 
ați reușit să mă scoateți de-a 
binelea din sedentarismul firii 
mele șl din regimul de viață pe 
care-l suport acum, din toro
peala mea citadină, făcîndu-mă 
să retrăiesc voluptatea jucătoru
lui de oină, a îndeletnicirilor de 
maidan, a pedestrașului neobosit, 
după cum m-ațl reașezat șl pe 
cal, căruia mă revăd dîndu-i 
pinteni imaginari, numai cu căl- 
cîlul, căci eram desculț și fără 
șea, pentru a mă face să re-. 
trăiesc zborurile mele cu aviato
rii intrațl în istoria patriei șl a 
aviației universale...

— In această ambianță, vă ru
găm să ne permiteți încă o între
bare : ce socotiți că ați avea de 
spus tinerilor care intră azi în 
viața de licean sau chiar în cea 
de student, celor ce pășesc în 
viață pentru a-și făuri, pentru 
a-șî afirma o personalitate ?

— Privesc fericit mulțimea 
de stadioane ce răsar neconte
nit în țara noastră, în lume. Iar 
tineretului nostru, care șl-a do
vedit capacitate» spirituală prin 
progresul științific și cel cultu
ral la care se instruiește, — mîn- 
dre valori în plină evoluție, în 
continuă afirmare, îl urez să fie 
șl în sport la înălțimea eforturi
lor pe care regimul nostru le-a 
făcut pentru a-1 crea condiții șl 
înlesniri necunoscute încă în 
multe țări azi, — străine tinere
tului nostru în vremurile trecu
tului.

Pe tinerii noștri îl sfătuiesc, cu 
calitatea mea de scriitor, să nu 
neglijeze cartea, — știința și cul
tura, — după cum, le doresc să 
nu treacă peste satisfacțiile pe 
care le oferă sportul, să-l prac
tice, — preocupare pentru tot 
restul vieții omului. Dar atît 
exercițiul fizic ca și cel spiritual 
să fie practicat cu măsura unul 
echilibru care implică pasiunea 
dar nu exclude rațiunea.

El, iată, ați reușit și acest tur 
de forță profesională : atunci 
cînd mă socoteam un nesportiv, 
un citadin fără trecut sportiv, 
ați forat în adîncul amintirilor 
mele atît de vîrtos încît mi-am 
descoperit virtuți în baza cărora 
am dat șl un interviu sportiv.

Primul interviu cu o asemenea 
tematică, la vîrsta, mea de 79 de 
ani.

— Și în orice caz, aici, ca șl în 
episoadele povestite, ați dovedit 
un animat spirit în sprijinul miș
cării fizice, care vă asigură, ve
deți doară, un loc in loja spor
tivilor de sub cupola Academiei...

V. FIROIU

Canicula pretimpurie ne dă senzația miezului de vară, 
acel sezon lînced pentru sportul-rege, cînd ghetele cu eram 
poane, glesnierele și tricourile multicolore se odihnesc în 
rafturi cîteva săptâmîni, iar vedetele gazonului evadează 
pe litoral, bucurîndu-se de soarele zilelor calme ca și de 
becurile serilor animate...

Vacanta, însâ, nu prea bate la ușâ ; dimpotrivă, fotbakr 
international trăiește încordarea specifica momentelor de 
vîrf, ceva asemânâtor cu febra pluionului ciclist pe ultima, 
parte a unei etape decisive. Marile competiții europene își 
desemnează semifinaliștii, in confruntări epice, la Madrid, 
Londra, Moscova, Torino. Campionatele naționale se apro
pie și ele de sfîrșit, dar nici cununile de laur, nici lanter
nele roșii nu și-au fixat, în genere, destinația exactă.

Tn ce ne privește, ultima săptâmînâ pare să fi adus un 
început de clarificare, deși nimeni nu poate garanta nimic, 
cînd e vorba de fotbalul autohton. Steaua deține avantaje 
evidente, după remiza de la Pitești, cu toate câ gazdele au 
motive să se felicite pentru punctul smuls într-un meci care 
trebuia să le aducă jumătate sau chiar trei sferturi din 
„iluzia fericirii'. Eu unul n-aș pune mîna-n foc că albaștrii 
nu vor infirma performanța de pe Argeș în proximul cuplaj 
interbucureștean, după cum mi-ar fi teamă de vreun prono
stic cu pretenții de certitudine asupra celor două candidate 
la baraj. Valorile noastre în materie de fotbal sînt, precum 
bine știți, atît de relative, încît oricine poate cîștiga sau 
pierde împotriva oricui, acasă, în deplasare sau pe teren 
neutru ; de altminteri, dacă asta ne consolează într-o oa
recare măsură — lucrurile nu stau absolut diferit nici în 
zone mai pretențioase, de vreme ce Napoli învinge pe Inter 
la Milan, iar englezii reeditează victoria la limită, de pe 
Wembley, în bîrlogul urmașilor lui Zamora...

Canicula pretimpurie vine să sublinieze, parcă, atmosfera 
încinsă a acestui final de sezon — agitat, nervos, plutind 
încă sub semnul incertitudinii, și, poate tocmai de aceea, 
atît de pasionant 1

Dan DEȘLIU

Competiția „K.O." u Competiția „K.O."

SECRETELE TEMPO-uIui
Una din cheile care des

chid porțile marilor per
formanțe în sporturile ci
clice, cu dominantă pe re
zistență, este TEMPO-ul.

Centrul de cercetări ști
ințifice al C.N.E.F.S. pune 
în discuție acest subiect 
cu prilejul lectoratului ce 
va avea loc mîine, luni 13 
mai, ora 11, în sala de

IDEOGRAMELE JOCURILOR
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festivități a sediului său 
(bd. Muncii 37—39, Stadio
nul „23 August").

Tema : „Tempo-ul în a- 
lergare".

Nu ne îndoim că antre
norii, profesorii de educa
ție fizică și activiștii miș
cării sportive vor fi pre- 
zenți în număr mare la a- 
cest important lectorat.

DIN MEXIC
Cu fiecare zi ne apropiem 

vertiginos de 
XlX-a ediție 
Olimpice de 
Ciudad de 
lei cu intensele pregătiri e- 
fectuate de sportivii de pre
tutindeni, organizatorii mexi
cani și-au concentrat atenția 
pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de găzduire, de 
desfășurare a competițiilor, 
de popularizare a acestora.

Ca și la Tokio și la Gre
noble, organizatorii Olimpia
dei au realizat o serie de 
ideograme, specifice pentru 
fiecare ramură de sport în 
parte, pe care le publicăm și 
noi alăturat. Este vorba, în 
ordine de i atletism, volei, ci
clism, baschet, iachting, călă
rie, scrimă, hochei pe iarbă, 
box, lupte, gimnastică, penta
tlon modern, polo pe apă, tir. 
Înot, caiac-canoe, canotaj, sa
tul olimpic, fotbal și haltere.

Aceste sugestive ideograme 
le veți putea întîlni în pagi
nile ziarului nostru, la ru
bricile respective, începîndde 
astăzi și pînă la încheierea 
Jocurilor Olimpice.

cea de a 
a Jocurilor 

vară de la 
Mexico. Para-

imparabil și „II Dio" e învins din nou: 2—1 pentru 
1-tap.d. In min. 16, Ploeșteanu deschide pe Orza, care 
driblează fundașii giuleșteni și trage plasat: 2—2. Două 
minute mai tîrziu, e rindul venusiștilor să conducă: 
Numis reia cu un șut sec o centrare a lui Orza, după 
o cursă presărată cu cîteva driblinguri. Cu scorul de 
3—2 pentru Venus, ia sfîrșit prima repriză. La 7 mi
nute de la reluare, Bodola își face simțită prezența și 
înscrie al patrulea gol in poarta lui Negru (R). E rindul 
rapidiștilor să atace și să marcheze prin Sipoș, care 
trimite un șut năpraznic sub bară în min. 61, și prin 
Auer, care in min. 79 reia direct o centrare a lui Vin- 
tilă. Deci: 4—4. Urmează prelungiri (Venus joacă 25 de 
minute in 10 oameni, Orza fiind lovit) și... un nou meci!

Povestea lungindu-se parcă la infinit, începe să ener
veze prin încordarea la care-i supune pe suporterii 
celor două echipe. „Pînă cînd veți abuza de nervii 
noștri?" se întreabă un ziar, parafrazînd pe Cicero, dar 
fără a preciza cine e... Catilina I

Giuleștiul găzduiește al treilea meci și rapidiștii speră 
că totul se va termina acum, deși Baratki 
să joace cu glezna umflată... Nu-i nimic 1 
face datoria marcînd două goluri (în min. 
Dar ceilalți ? Nici unul nu l-a putut învinge

In schimb, Negru — portarul giuleștean 
depășit de șuturile lui lordache în min. 85 și 
în min. 103 (din lovitură liberă de la 18 m). Deci, iar 
egalitate (2—2) și... încă un meci !

Am ajuns în noiembrie și ne-am reîntors pe A.N.E.F. L 
Ce se va întîmpla acum ?

vă trebui 
El
58
pe

își va 
și 93). 

David! 
a fost 
Feraru

ic

O primă repriză cu ratări de ambele părți. O primă 
repriză în care diferențele dintre cele două echipe apar 
mai pregnant ca oricînd: rapidiștii — adepți ai sclipi
rilor individuale, Venus — o echipă cu joc colectiv. 
Oricum, și unii și alții își pîndesc greșelile. Și ele vor 
veni de la cel la care nu se aștepta nimeni: David, 
„II Dio“, care salvase pe Venus în al treilea meci și îi 
obligase pe rapidiști să mai joace un al patrulea! El 
primește primul gol în min. 57 dintr-o lovitură liberă 
de la 25 de metri, „lăsînd" mingea să-i treacă pe lingă 
degete! Dar să nu uităm ceva: șutul aparținea lui 
Baratki!

Apoi, David a apărat bine. Dar numai pînă în min. 
74, cînd a scăpat din mîini o minge trimisă „anemic" 
de Dan Gavrilescu. E 2—0 pentru Rapid și ultimele 
minute ale meciului trec atît de repede pentru Venus! 
Atacă continuu, dar fără rezultat. In min. 86, Lengheriu 
face un henț la 18 m. Feraru execută lovitura liberă 
peste zid: 2—1 pentru Rapid și numai 4 minute pen
tru speranțele Venusului. Patru minute nu sînt prea 
puțin; ele se traduc prin trei mari ocazii de egalare. 
Dar Slivăț și Lengheriu salvează poarta echipei din 
Giulești, care părăsește terenul epuizată, dar învin
gătoare.

„Interminabila" finală s-a încheiat: 450 de minute de 
joc, 19 goluri marcate, din care 10 au aparținut Rapi
dului și o dată cu ele a patra „Cupă" dștigată con
secutiv (a cincea, alternativ). Nu e de ajuns ?

CRONICA
DECENIILOR *)

U-

COOPERATIVA

Marin Serghiescu

Anul trecut, în Cehoslovacia, 
la Janovice u Rymarovu, am 
reîntîlnit o speță din tagma, 
din păcate de mult apusă prin 
alte părți, a cronicarilor. Am 
rămas copleșit de admirație în 
dreptul omului (vîrstnic, dar 
respectuos față de veșnicia ti
nereții) care însemna periodic 
pe răbojul unui catastif eveni
mentele de seamă ale obștei 
sale. Cu precizie de arhivar, 
omul acesta putea descifra, 
printre însemnări ornate cu ca
pete de literă înflorate, fapte 
petrecute cu 40 și mai bine de 
ani în urmă.

Am evocat această amintire 
pentru că am în față cartea 
unor cronicari. S-au însoțit: un 
gazetar, prezent de multă vre
me în miezul evenimentelor 
sportive, și un atlet cu vocație 
de pasionat statistician. L-am 
numit pe colegul nostru DAN 
GĂRLEȘTEANU și pe fostul a- 
tlet NICOLAE MARAȘESCU. 
Tandemul lor a tins să refacă, 
în 240 de pagini, istoria celor 
două decenii care au marcat 
perioada cea mai înfloritoare a 
sportului românesc. Tentativa 
a reușit.

Rememorarea celor mai emo
ționante momente sportive din 
răstimpul 1947—1967, dublată de 
o bogată (șl adesea inedită) 
statistică (generală sau pe ca
tegorii de competiții) — oferă 
cititorului posibilitatea de a 
reconstitui realitatea faptică a 
20 de ani de sport,în România.

Cititori de ziare, pasionați ai 
evenimentului petrecut în ulti
mele 24 de ore, pierdem ade
sea vederea de ansamblu, ju
decăm circumstanțial sau ne
glijăm retrospectiva. Un vo
lum ca cel ce poartă titlul 
„DECENII DE AUR" ne redă 
satisfacția unui tablou general, 
larg, de perspectivă.

Este inutil să detaliem toate 
succesele sportive pe care le

consemnează, le comentează și 
le clasează autorii. Aceasta este 
o carte de ținut în biblioteca 
oricărui iubitor de sport, cu 
sentimentul că cei 20 de ani nu 
au trecut neobservați. Deceniile 
de evoluție pozitivă a sportului 
românesc și-au găsit cronicarii 
meritați.

Volumul nu are pretenția u- 
nui studiu istoric exhaustiv. 

Autorii nu și-au propus să cer
ceteze sistematic evoluția edu
cației fizice și a sportului în 
țara noastră (sarcină importan
tă ce rămîne încă de îndeplinit, 
ca o datorie față de istorie). 
Din păcate, valoarea propagan
distică a lucrării este diminuată 
de unele neglijențe editoriale 
și mai ales tipografice. (între
prinderea poligrafică „Oltenia" 
— dintr-un oraș pe care caseta 
editorială nu-l menționează, 
dar pe care-l bănuim a fi Cra

iova — nu face de loc cinste 
„Scrisului românesc" al lui Vir
gil Molin, cu îngrozitoarele re
produceri fotografice cu care a 
împînzit cartea).

Victor BANCIULESCU

*) Dan Gîrleșteanu, Nicolae Mă- 
rășescu : „DECENII DE AUR" 
(1947—1967), 240 pag., lei 8, Ed. 
C.N.E.F.S., București, 1968.

de :
— aparate de temperatură,

Dorin ȘTEFLEA

aparate

Prețul 5100 lei. Se vinde și cu plata in rate.

alAGONA la99cȘ:

„AUTOMECANICA
(sediul central

nr. 12 — telefon 12.55.61) execută»

1. Reparații 
kilometraje

de bord pentru toate tipurile de autoturisme prin uni
tățile din : calea Floreasca 234 — tel. 33.43.52, bd. Aero
gării 38 (Băneasa) — tel. 33.16.21.

Secții specializate.

2. Revizii în garanție și reparațiuni de motociclete și 
motorete Carpați. — Garanții în exclusivitate pentru 
București. Reparații și încărcări de acumulatori prin 
unitatea din calea Flevnei 136—138 — tel. 13.68.26.

3. Sudură la cald la blocuri auto din fontă și aluminiu. 
Reparațiuni de arcuri auto lamelate și spirale. Tini- 
chigerie și vopsitorie auto — prin unitatea din șos. 
Berceni nr. 7 — tel. 23.44.82..

BUNA ZIUA, DOMNULE FOTBAL
vizionare

■ excelentă 
imagine 
clara 
audiție 
plăcută 
prin tele
vizorul ,

DACIA

Numai cu suma de lei 765, reprezentînd 
pararea în rate a unui televizor „DACIA" 
fășurarea jocurilor olimpice de vară ediția

avans pentru cum- 
puteti urmări des- 
1968 din MEXICO.

Bună ziua, domnule -fotbal,
Făt Frumos rotund,
Demn de toate cosînzenele lumii.
Intrăm în patria ta,
In casa aceea ovală de beton,
Cu tavanul racordat la soare și stele
Și pe genunchii tăi,
De bunic sfătos,
Noi, copiii mari,
Ascultăm o poveste....
O poveste frumoasă,
Cu niște voinici,
Cu o minge, cu două porți
Și cu fotbal-IMPĂRAT!

Titi GHEORGHIU-VASLUI
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ANTRENORUL BEATRICE!
Dumihtefle unui nes

Emult de cînd nu l-am întîlnit pe Băla Horosz. Am 
fost prieteni apropiați, la Cluj, în al patrulea dece
niu, el gazetar, eu încercîndu-mi condeiul, în muzică 

și publicistică, cu deopotrivă stîngăcie. împreună am înj
ghebat un spectacol sportiv, care se intitula Haidem la 
Olimpiadă. Era o veselă prezentare teatrală a tuturor spor
turilor, nu- lipsită de oarecare spirit și, mai ales, plină de 
melodii sprintene, din care am și publicat, mai tîrziu, una 
sau două. S-a jucat de multe ori, la teatrul de vară din 
parcul orășenesc, dar nu ne-am ales din încasările specta- 

, colelor cu nimic. în afară, firește, de prietenia noastră și 
mai strînsă, avînd amintirea comună a ceea ce socoteam noi 
un succes și un început. Fiindcă eram convinși că vom crea, 
noi doi. un gen nou, un fel de operetă sportivă sau estradă 
sportivă, cu care vom copleși teatrele din țară și, poate, 
chiar pe cele din străinătate. Nu l-am creat și nu l-au creat 
nici alții, deoarece anii aceia au fost grăbiți și nestator
nici, ca un banc de nisip care alunecă, alunecă mereu la 
vale, pînă se prăvale în prăpastie.

Tîrziu, cînd din prăpastia care a fost ultimul război, 
ne-am adunat iar ciolanele, pentru .numărătoarea necesară 
reluării vieții de acolo unde fusese întreruptă, pe Horosz 
l-am pierdut din ochi. De cîteva ori mi-am adus aminte de 
el, răsfoind vechi afișe și tăieturi de ziare, care vorbeau 
de micul nostru succes de tinerețe. Cineva mi-a spus chiar 
că l-a văzut, acum vreo cincisprezece ani, patinînd, într-un 
oraș ardelean, cu aceeași siguranță ca odinioară, dar cu și 
mai mare măiestrie.

Am uitat să spun că Horosz fusese în anii noștri comuni 
de la Cluj un patinator artistic de mari perspective. Numai 
că și perspectivele acestea au fost înghițite de nisipul călă
tor al evenimentelor, astfel că, azi, el e antrenor. Antreno
rul Beatricei Huștiu. Perspectivele ei n-are să le mai anu
leze oarba furie a carului lui Djagernoth, evoluțiile ei n-o 
să le mai înghită dezlănțuirea iresponsabilă a războiului. 
Cît privește dezvoltarea tehnică și artistică a micii noastre 
libelule cu patine, are Horosz grijă de ea. Mi-a împărtășit, 
zilele acestea, cîte ceva din munca pe care o desfășoară, 
ca antrenor al acestei mici ■ sportive, dar de mare promi
siune a patinajului artistic românesc. Vorbea de evoluțiile 
ei pe gheață ca un artist și spunea că Beatrice are, de pe 
acum, accente profunde și tulburătoare în gesturi, în ■ ara
bescuri, în imaginația cu care brăzdează oglinda glacială. 
Uneori, ea sugerează panica și extraordinara agerime a 
căprioarei urmărite de un viclean vînător. Alteori, plutește 
cu ușurința unei gîze îmbătate de nemărginirea văzduhului 
aurit de praful polenului vegetal. Totdeauna însă, ea ascultă 
de antrenorul care o îndrumă tăcut, o dezmiardă cu pri
viri satisfăcute sau o dojenește pentru. lipsa de autocon
trol. Fiecare mișcare a ei e un fel de cîntec, din care Ho
rosz elimină, pe rînd, cîte un sunet disonant, cîte un acord 
nelalocul lui, cîte o legătură — în muzică i se spune 
„punte" ! — dintre o figură și alta.

— îmi retrăiesc, prin Beatrice, propria tinerețe — mi-a 
spus Horosz. Ceea ce visam să fac eu, o ajut acum pe ea 
să realizeze. Mă simt, de multe ori, ca sculptorul care mo
delează materia, dîndu-i forma pe care o dorește. Cu Huș
tiu, lucrul este deosebit de plăcut, pentru că ea e din cale- 
afară de înțelegătoare și maleabilă, avînd o voință uimi
toare pentru vîrsta ei. Cred că antrenorul sportiv trebuie 
să fie nițel și artist, adică să trăiască deplin conștient pro
cesul de creație pe care îl săvîrșește. Nu împărtășește, al
tora numai ceea ce știe, dar le comunică și ceva din visele 
sale neîmplinite.

Așa cum, de^miițHejani, vîrstnicii comunică tinerilor care 
le iau locul ceva din > aspirațiile lor rămase în zonele vi
sării sau'așa cum se'predă ștafeta de la unul la altul. Cred 
că visul prietenului meu antrenor, regăsit după atîta vre
me, este acela de a o vedea pe pupila sa cucerind medalia 
de aur în viitoarea Olimpiadă. Și — fiindcă mi-1 amintesc 
agitîndu-se, cu pete roșii în pomeți, între culisele specta
colului nostru de odinioară — el visează, probabil, să 
regizeze și o mare revistă pe gheață, în care sport, artă, 
vigoare, frumusețe și grație să se îngemăneze pentru bucu
ria a mii și milioane de spectatori.

Antrenorului și Beatricei le fac urarea strămoșilor noștri, 
simplă și vibrantă ca un arc slobozit spre stele i

— Ad astral

• ee

lubul. Dinamo sărbăto
rește în aceste zile o 
foarte respectabilă ani

versare : împlinirea a două 
decenii de activitate. Printre 
toasturi și felicitările de ri
goare își fac loc, mai cu 
seamă, aducerile aminte. Fi
indcă această grupare spor
tivă, care a dezlănțuit senti
mente și pasiuni dintre cele 
mai contradictorii, a însoțit 
permanent răstimpul superb 
al tinereților noastre, făcîn- 
du-și simțită aceeași prezență 
puternică — dacă nu chiar 
mai puternică — și astăzi.

Deseori, cînd este chemat 
să facă retrospective festive, 
cronicarul se simte tentat să 
supraevalueze meritele. în 
cazul lui Dinamo te poți afla 
la un pas de această tentație. 
Dar, nu-i nici o greșeală să 
afirmi că acest club repre
zintă o parte însemnată a 
sportului românesc, a cărei 
pondere și vigoare au fost nu 
o dată exemplu și îndemn 
pentru alții.

Să urăm cu sinceritate di- 
namovistilor tradiționalul LA 
MULȚl' ANI !

★

namo, într-o cameră modestă 
care fusese biroul unui ma
gazin de brînzeturi. S-a por
nit la drum cu patru secții 
și un grup de înflăcărați. 
Dar, cum nu se poate alerga 
pe entuziasm și cum discursu
rile — chiar și cele mai fru
moase
odată terenul de sport, Di
namo 
bază.
ruța insalubră din Lipscani și 
pînă la realitățile de astăzi 
înscrie o epocă. Parcul din 
Șoseaua Ștefan cel Mare se 
întinde pe o suprafață de 
20 de hectare, cuprinzînd 3

nu vor înlocui nici-

a trebuit să-și facă o 
Drumul de la cămă-

lor, continuitatea în activita
te, ceea ce determină o 
longevitate sportivă".

Intr-adevăr, Dinamo 
exemple elocvente. în 
sens, de oameni care 
început activitatea ca juniori, 
sub culorile sale au continua
t-o cu strălucire ca sportivi 
maturi, au dobîndit cu ecu
sonul alb-roșu pe piept, mă
iestrie și experiență, pe care 
o transmit acum — într-o 
neîntreruptă ștafetă — noilor 
generații dinamoviste, ca an
trenori sau tehnicieni: Gheor
ghe Constantinescu, Sebastian 
Mihăilescu, Adrian Petroșa-

mare

oferă 
acest 
și-au

Linca îl învață box pe fiul 
său. Tradiții care cimentează 
trainic legăturile sufletești, 
Indispensabile reușite în orice 
colectiv.

★
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DINAMO
...Strada Lipscani este prin

tre puținele ale Bucureștilor 
care a rămas neschimbată de 
zeci și zeci de ani. De aceea, 
realizatorilor documentarului 
Dinamo nu le-ar fi fost greu 
ca, schimbînd poate doar cî- 
teva firme de actualitate, să 
imprime pe peliculă clădirea 
unde la 14 MAI 1948 a fost 
instalat sediul clubului Di-

terenuri de fotbal, sală de 
sporturi, un bazin olimpic de 
înot, un velodrom, un poli
gon, 6 terenuri de tenis, 2 
de baschet, 2 de handbal, o 
pistă de atletism acoperită. Și, 
cîteva milioane de trandafiri.

nu, Dan Niculescu, Oprea 
Vlase, Dumitru (Titi) Iones- 
cu, Alexandru Stoenescu, 
Radu Huțan, Nicolae Linca 
și mulți alții.

★
★

Vedere panoramică a unuia 
din cele mai populare 
parcuri sportive bucusește- 
ne : DINAMO. EI se întin
de mull mai departe de 
perspectiva pe care a . reu
șit s-o înregistreze obiecti
vul, pe o suprafață de 20 

hectare
Foto : ION MIHĂICĂ

George SBARCEA

I. GHINESCU, BOTENI 
neva a propus ca Universitatea 
Craiova să-și schimbe numele în 
F. C. Craiova. Da aid, o™ epi
gramă (reușită !) : 
După felul cum se țină 
In momentul actual.
N-o prea văd jucînd mal bine, 
Chiar de s-ar numi... Real 1

I. CRISTESCU, BUZĂU. — TLa 
handbal, trofeul care se acordă 
echipei cîștlgătoare a campiona
tului mondial nu rfimîne nicio
dată în posesia definitivă a unei 
țări, așa cum se Sntîmplă, de pil
dă, la fotbal. Același trofeu tre-

Ce de la o țară la alta, In mo
mentul cuceririi campionatului 
mondial (challenge perpetuum). 
Să știți însă că Federația inter
națională n-a luat această măsu
ră din spirit de economie.

DAN SABRU, BUCUREȘTI. Ra
pid a cîștlgat de 7 ori „Cupa Ro
mâniei? la fotbal. 6 victorii au 
fost consecutive (1936—1942).

M. CERGHIZAN, TISNAVENI. 
— Nu ne-an speriat atît cele 5 
epigrama trimise, cît post-scrlp- 
tum-ul : „Pe viitor, șl altele".

ADRIAN PUMITRESCU, BA
CĂU. — Da acord cu dv. : în
tr-un meci amical, NU CIȘTIGI 
NIMIC dacă o repriză întreagă 
te baricadezi In fața porții, re- 
nunțînd de a mal juca fotbal. 
Colegul nostru, Marius Popescu, 
care a văzut meciul de la Llnz, 
a subliniat, da altfel, acest lu
cru.

C. DUMITRESCU, CRAIOVA. 
I-am tot criticat pe arbitrii noș
tri de fotbal, dar parcă-s vor
biți să facă în ciuda publicului 
șl... fotbalului. Am publicat 

• Ieri o știre din Oradea re
feritoare la un meci școlăresc, 
disputat fără... arbitru I Șl par
tida a decurs în cele mal bune 
condițlunl. Poate că soluția este 
bună șl pentru cel mari...

V. MOLDOVAN, ORADEA. — 
1) Boxerul Gheorghe Negrea a 
fost campion european. De ase
menea, în 1956, la Melbourne, el 
a cucerit medalia olimpică de 
argint. 2) Sîntețl convins că e- 
chipa dv. favorită, Universitatea 
Cluj, va avea „un viitor de aur". 
Tot ce se poate, pentru prezent 
însă, nu-1 puteți da ceva garanții?

GHEORGHE POP, GHERLA. — 
Cel de al doilea meci România — 
Danemarca, disputat la Bucu
rești în cadrul preliminariilor o- 
limplce din 1964, s-a încheiat în 
mod neașteptat cu victoria oas
peților : 3—2 (la Copenhaga cîș- 
tlgasetai noi t). La un moment 
dat, danezii ne conduceau cu... 
3—0 I

FRANCISC MAURER, ELEV, 
COMUNA FIBIȘ. — In numele e- 
chipel Recolta Fiblș și prin In
termediul ziarului nostru vreți 
să mulțumiți studentei Florlca 
Pavel, din comuna Săcele. care 
a... salvat partida dintre forma
ția dv. șl Rapid Săcălaz, preluînd 
conducerea jocului, în lipsa ar
bitrului desemnat. Ne spuneți 
că i-ațl oferit flori la începutul 
meciului. Foarte frumos. Șl la... 
sfîrșit ? Sperăm că da !

VIOREL MIHU, CRAIOVA. — 
„Intr-un meci din campionatul 
de fotbal pa școală, eu am fost 
portarul clasei mele. Portarul 
advers a prins mingea și apoi a 
degajat-o cu MINA. Balonul a 
intrat direct în poarta mea, fără

ca eu sau alt jucător s-o fi a- 
tins. Arbitrul jocului, profesorul 
de educație fizică Aurel Preda, 
a acordat... gol. Eu cred că a 
greșit". Chiar așa s-au petrecut 
lucrurile ? O asemenea fază pare 
neverosimilă, în afară de cazul 
cînd meciul ar fi avut loc pe 
un teren de... volei. In orice caz, 
decizia arbitrului a fost perfect 
regulamentară. Portarul poate 
înscrie un gol în poarta adver-

. la o fază obișnuită de joc, 
atît cu piciorul, cît șl cu mîna. 
Poate — dacă sîntețl dv. în poar
ta cealaltă ! Altfel, nu !

Dacă un singur club sau o 
singură echipă ar cumula toa
te victoriile sportive, atunci 
sportul ar deveni, de bună 
seamă, neinteresant. Dinamo, 
desigur, nu le-a cucerit pe 
toate, dar — în orice caz — 
foarte multe. O statistică, ri
guros ținută, merită să fie, 
parțial, reprodusă. în cei 20 
de ani de activitate sportivii 
dinamoviști au realizat:

© 2127 de titluri de cam
pioni ai țării în întrecerile 
de seniori și de juniori.

® Au îmbunătățit de 1136 
de ori recordurile naționale în 
diferite probe, deținîrid în pre
zent 183 la atletism, natație, 
ciclism, haltere, patinaj vi
teză.

® Au obținut la Jocurile 
Olimpice, în cadrul echipei 
României, 7 medalii de aur, 
2 medalii de argint și 7 me
dalii de bronz.

• Au reușit să cucerească 
la campionatele mondiale și 
europene, pentru culorile pa
triei noastre, 28 medalii 
aur, 25 de argint și 22 
bronz.

• 2 victorii consecutive 
Cupa campionilor europeni 
volei.

9 Au adus sportului ro
mânesc 91 de titluri de cam
pioni balcanici.

Deși incomplet, bilanțul 
este grăitor.

La Dinamo au crescut nu 
numai campioni dar și carac
tere, oameni care în același 
timp cu performanța au do- 
bîndit o distinsă poziție so
cială și profesională. în pro
moțiile cu care clubul se poa
te mîndri se numără farma
cistul Nae Bădulescu, doctorii 
Ion Wiesenmayer, Andrei De
meter și Mircea Cristea. in
ginerul Mihai Lucacî, direc
torul Fabricii de mase plas
tice, profesorii Victor Firea si 
Liță Cosma, actrițele Flavia 
Buref și Irina Petrescu, cîn- 
tăreața Marina Krîlovîci și 
mulți alții.

O trăsătură de unire sim
bolică și semnificativă !

★
Clubul a consacrat cîteva 

familii celebre de sportivi, 
fiind el însuși o mare fami
lie. Gheorghe și Doina Cor- 
beanu, frații Nunweiller,. so
ții Sciotnic și Vintilă. Nicolae

— Știm, prețuim și admi
răm tot ce a făcut Dinamo. 
Snuneti-ne însă, ce socotiți 
că N-A FĂCUT DINAMO ?

Interlocutorul nostru. Ion 
NAE, președintele clubului, 
este vizibil surprins de între
bare.

— In tot ce a dobîndit clu
bul, meritele noastre sînt doar 
parțiale. Succesele au fost nu 
numai posibile dar și condi
ționate de grija pe care Parti-, 
dtil Comunist Român o acor
dă sportului, așezînd această 
activitate pe planul preocu
părilor sociale majore, de 
spriiinul acordat de către 
conducerea M.A.T. si de către 
C.N.E.F.S.

Desigur, Dinamo mai are 
multe de făcut iar retrospec
tiva acestor douăzeci de ani 
este cu atît mai prețioasă cu 
cît ea poate trasa ferm li
niile directoare ale muncit, ce 
trebuie depusă o dată cu pă
șirea în deceniul al treilea. 
Mă gîndesc că perfecționarea 
stilului și metodelor de lucru 
ale colectivului de conducere, 
a antrenorilor și tehnicienilor, 
perfecționarea pregătirii teo
retice și a măiestriei pedago
gice practice, merită șă figu
reze la un loc de cinste.

Depistarea și selecționarea 
elementelor tinere dotate cu 
calități fizice și talent, dome
nii în care școlile din secto
rul nostru constituie un cîmp 
vast și prolif, trebuie să a- 
ducă un flux permanent de 
tinerețe în secțiile clubului.

Ca unitate specializată a 
sportului de performantă. Di
namo se simte datoare să a- 
dncă în continuare un anort 
chiar mai mare la pregătirea 
rezultatelor demne de luat în 
considerație pe scara mondia
lă de evaluare, la ridicarea 
aspectului spectacular al com
petiției sportive ca atare, la...

O, dar sînt foarte multe de 
făcut!

Nutrim 
namo se 
facă ’

convingerea că Di
va strădui să le

Valeriu CHSOSE

să,

Ilustrații : N. CLAUDIU

CROS. — FINIȘ...* MATTY

repeta astăzi.

Continuăm seria răspunsu
rilor la ancheta noastră, pu- 
blicînd astăzi opiniile unui 
alt polisportiv extrem de ta
lentat șl de prolific : DUMI
TRU TALMACIU.

Reamintim formularea 
trebăriior noastre :

1. Considerați că în condi
țiile de azi ale activității 
sportive, practicarea conco
mitentă a mai multor spor
turi poate II recomandată ti
nerilor ?

2. Ce determină, după pă
rerea dv., drumul spre poli- 
sportivitate : anumite însușiri 
fizice sau factori externi 
bianță, dorință etc.) ?

3. împrejurările actuale 
mit unui tînăr reușita 
ținerea de performanțe) 
mai multe sporturi concomi
tent ?

4. Dacă ați avea un copil,
spre ce sporturi l-ați îndru
ma ? sau ați prefera r” 
specializeze într-un 
sport ? Dorim să știm 
propria dv. experiență 
putea ' ” '

In-

(am-
per- 
(ob- 

în

să se 
singur 

dacă 
i s-ar

multorpracticarea mai 
poate fi recomandată ti- 
dar aceasta necesită o

de 
do

m 
la

★ 1

Campionul

polisportivității
Dintr-o regretabilă omisiune 

redacțională, în numărul nostru 
de duminică nu a apărut fișa 
biografică a celui mai dotat 
dintre toți polisportivii români, 
cel care poate figura onorabil 
și în rîndul reprezentanților 
■multilateralității sportive 

diale : Costy Herold. Cu 
de rigoare, reproducem 
această fișă.

mon- 
scuzele 

astăzi

. născut 
căsătorit, licențiat al 

de Cultură 'Fizică, 
Institutul Pedagogic, 

emerit la secția de 
corn-

CONSTANTIN HEROLD, 
în 1912, ‘ -
Institutului 
lector la 
antrenor emerit la 
baschet a clubului Steaua,' 
ponenet al echipei naționale de 
atletism, baschet, volei și hand
bal (cu participare la campiona
tul mondial 1937), campion

național 
garduri 
național
14 arii, 
la echipele Muncitorul și Astra 
din Brașov și Telefon Club Bucu
rești (inclusiv în Divizia B), 
campion al Universității Bucu
rești la spadă și sabie (1934), 
component al 
gimnastică a 
1936 (Berlin), 
lefon-Clubulul
apă, rugby, tenis de masă șl tir, 
participant la campionatele de 
patrule militare pe schiuri șl ia 
campionate Inferioare de tenis, 
titular al „premiului național pen
tru sport" pe anul 1940.

(1933—1934)
și decatlon, recordman 

de decatlon timp de 
a jucat fotbal 20 de ani

echipei model de
A.N.E.F. la J.O. 

concurent al Te
la canotaj, polo pe

1. Da, 
sporturi 
nerilor, 
bună îndrumare și supraveghere

„Unul din punctele forte 
ale clubului — spunea antre
norul de volei Gheorghe 
(Gicu) Constantinescu — îl 
constituie stabilitatea cadre-

manțe de talie mondială. In 
august 1949 am adus țării noastre 
primul titlu mondial universitar 
(800 m plat) și locul II la 1 500 m 
plat, prinos de recunoștință pen
tru condițiile create de partidul 
și guvernul țării noastre. Nicio
dată nu mi-am pus problema ca 
la concursurile de selecție să mă 
pregătesc bine pentru a putea 
pleca peste graniță, niciodată nu 
m-a interesat problema cîștigu- 
lui material. „Secretul" cuceririi 
titlului mondial universitar a 
constat în cele trei antrena
mente pe zi de 6—7 ore. însu- 
mînd 18—25 km șl în odihna de 
12 ore --------- ’ ------ -
început 
22.

3. Da, ___  .___ ___
performanțe în mai multe spor
turi concomitent, avînd în vedere

cu somnul de 
totdeauna înainte

un tînăr poate

noapte 
de ora

obține

(înot, ciclism, atletism, tenis). 
Dîndu-le o orientare sportivă 
multilaterală, studiez înclinațiile 
lor, urmărind randamentul ma
xim. Din cele constatate pînă 
acum, Mlrelă, în vîrstă de 17 
ani, va fi atletă (cîștigînd de 
pe acum cîteva concursuri șco
lare) și jucătoare de handbal. 
Răzvan, la 11 ani, activează în 
secția de tenis a clubului Steaua, 
sub îndrumarea atentă a ma
estrului emerit al sportului Gogu 
Vizlru și a antrenorului I,. Chl- 
varu. Pe copiii mei îi voi în
druma spre cel puțin două spor
turi de performanță.

Experiența mea în decursul 
anilor se poate repeta și astăzi, 
dar după cum am mai spus 
— talent + voință, antrenor cit 
experiență proprie + antrena
mente permanente performanțe 
foarte bune.

V

un 
din
fie

Bazele sportive ce stau la dis
poziția tinerilor dornici de a 
practica sportul, echipamentul de 
calitate oferit cu dărnicie de clu
burile sportive, programele de 
antrenament științific alcătuite, 
înlesnirea participării la antre
namente și competiții, asigurarea 
unei alimentații corespunzătoare 
pot contribui la practicarea con
comitentă a mai multor sporturi.

2. Desigur, însușirile fizice sînt 
cele care îl determină pe 
tînăr să facă sport. Dar 
partea tinerilor trebuie să
manifestată o dorință arzătoare 
și permanentă de a obține re
zultate din ce în ce mai bune. 
Atît Sportivul cît șl antrenorul 
trebuie să se dăruiască întru 
totul sportului practicat. Mi-aș 
permite să spun numai cîteva cu
vinte tinerilor noștri sportivi, 
despre felul cum am îmbinat ta
lentul cu voința de fier, cum în 
decursul celor treizeci de ani de 
activitate sportivă multilaterală 
am adunat rodul acestei dăruiri 
într-un buchet de zeci de re- 
recorduri naționale șl zeci de 
campionate cîștigate, FĂRĂ NICI 
UN ABANDON, în două disci
pline : ciclism și atletism. Dragi 
tineri, începutul activității ’ spor
tive l-am făcut în tîrlici confec
ționați 
lămpii 
ternic 
cîștlga

condițille optime create, dacă va 
respecta strict programui de an
trenament, prin exigență sporită 
față de sine însuși, prin auto- 
educare și voință de fier. O altă 
condiție cred că este aceea ca 
sporturile practicate pentru per
formanță să aibă corelație și să 
se ajute reciproc. Spun acest lucru 
din experiența practicării ciclis
mului de performanță (clclocros. 
viteză pe velodrom, semifond 
și l'ond) și atletismului (înce- 
pînd de la 400 m plat pînă la 
42,195 km.).

4. Cel doi copil pe care-i am, 
Mirela și Răzvan, au fost îndru
mați de mici (de la 6 ani) spre 
cunoașterea mal multor sporturi

Mi-am dat seama că făcînt întîi 
ciclism am putut mai ușor să 
mă antrenez și ia atletism folo
sind, mai ales pentru semifond, 
fond și maraton, antrenamentul 
mecanic la viteze mult mai mari 
decît cele folosite astăzi de an
trenorii respectivi. în majoritatea 
cazurilor am folosit antrena
mente tari și foarte tari, ceea 
ce mi-a permis să posed o re
zistență în regim de viteză foarte 
mare și un finiș puternic și re
laxat. Rezultatul acestor antre
namente perseverente și grele 
mi-au permis cîștigarea a cinci 
campionate în două zile (28—29 
septembrie 1941) : 400 m plat,
400 m garduri, 800 m plat, 1 500 m

plat, 5 000 m plat, învingînd în 
aceste concursuri atleți mult mai 
bine dotați fizicește și talentați 
cum au fost Virgil Ludu, Dinu 
Cristea, Radu Ioniță, Nicolae 
Sucitu etc.

Și încă un cuvînt despre lon
gevitatea mea sportivă, care este 
urmarea faptului că am dus o 
viață măsurată de sportiv, n-am 
fumat, n-am băut, n-am pierdut 
nopțile. Am dus o viață onora
bilă, serioasă, alături de familia 
care totdeauna m-a înțeles, m-a 
ajutat, fiindu-mi un bun sfătui
tor. Atît soția cît și copiii sînt 
dornici de plimbări, excursii, 
jocuri sportive pe stadion. . 
ne mențin echilibrul psihic 
fizic. Sportul mi-a întărit sănă
tatea, mi-a dat încredere în vii
tor și puterea de a lupta pentru 

greutăților. Atît în 
în muncă și în viață, 

am fost călăuzit de 
o voință de fier șl 
niciodată n-am dat 
înapoi în fața ob
stacolelor. * ,
.în pragul împlinirii 
a 47 de ani, mă 
simt tot atît de tî
năr ca și la 38 ani, 
tinerețea fiind neli- 

ea este definită de opti- 
robust și încrederea în 

de strădania de desăvîr-

învingerea 
sport, cît și

care
și

Acum,

mltată, 
mismul 
viitor, 
șire personală, de realizarea unu! 
țel în societate șl în sport.

Formula veche „trăiește-țî ti
nerețea" nu are ce căuta în viața 
sănătoasă a sportivilor, pentru 
că aceasta înseamnă goana după 
plăceri de moment. Din tinerețe 
mi-am pregătit o maturitate să
nătoasă, o bătrînețe fericită, în
cununată de zecile de victorii 1- 
lustrate prin medalii, cupe, pla
chete, insigne, titluri șl satis
facții personale.

de mama mea la lumina 
de gaz. Dar eram pu- 

animat de dorința de a 
concursul. Recompensa a

DUMITRU TÂLMACIU, maestru emerit al sportului, născut 
\n 1921, absolvent al Institutului de Cultură Fizică, actual
mente ofițer M.F.A. Ca atlet: campion mondial universitar 
pe 800 m, de 10 ori campion național în probele de semi
fond și cros, deținător a 10 recorduri naționale la semifond, 
campion republican de maraton la vîrsta de 42 de ani 
ciclist: campion național de 
pion național de ciclocros.

din partea antrenorilor compe
tent!, mai ales a celor care au 
exersat mai multe sporturi și a 
căror practică poate fi un bun 
ghid pentru tineri.

viteză
ca

(1944), de trei ori cam-

cîteva rînduri și o foto- 
în ziarul vremii. Aceasta 

dat și mai mult imbold 
viitoarele concursuri,

fost... 
grafie 
mi-a i 
pentru 
avînd țelul de a realiza perfor-

Extrordinara voință de a învinge a atletului Dumitru Tâlmaciu nu poate fi mal bine ilustrată 
decît în această sosire în cursa de 5000 m plat
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DINAMO A COLECȚIONAT PlNĂ
IN CAMPIONATELE

într-un ’ pasio- 
ziua a doua a

Am sperat 
nant duel, în 
campionatelor republicane de 
gimnastică, între campionul a- 
nului trecut, Tohăneanu și eîș. 
tigătorul individual de la Of
fenburg, Mjhșiuc. Oricît ar 
părea de paradoxal la prima

Gloria la egalitate

Ieri s-a disputat în Capitală 
meciul de rugby Gloria — Con
structorul, contând pentru eta
pa a doua a returului „Cupei 
Primăverii". Meciul a oferit 

puține faze spectaculoase, am
bele echipe preferind loviturile 
de picior acțiunilor purtate la 
mină. In prima repriză a do
minat Gloria iar în repriza se
cundă a fost rîndul 
torului să atace mai 
marcat: Nedelcu în 
pentru Constructorul 
în min. 76 pentru Gloria, am
bii din lovituri de pedeapsă. 
Scor final: 3—3 (0—0).

GH. BUCUR - coresp.

Const ruc- 
mult. Au 
min. 66 
și Naca

ACUM TOATE TITLURILE
REPUBLICANE

nu numaivedere, Mihaiuc (și
el) a concurat mai slab la 
exercițiile liber alese. La bară 
și la cal s-a comportat mult 
sub așteptări fiind ușor între
cut de Tohăneanu care — cu 
excepția exercițiului la cal — 
a avut o evoluție demnă de 
purtătorul tricoului de cam
pion, rămas și 
posesia sa.

Intre ei s-a 
Cadar care s-a 
cest campionat, cel mai bun 
concurent la cal cu minere, 
aparatul ce i-a pus pe aproa
pe toți ceilalți competitori în 
dificultate. Cuvinte de laudă 
se cuvin, lui I. Zamfir, tena
cele reprezentant al unei ge
nerații care a trecut în alte 
roluri (antrenori, arbitri, ofi
ciali), lui Buh și Păunescu 
precum și timișoreanului Co- 
șeriu.

Pe echipe, așa cum era de 
așteptat, Dinamo I (antrenor 
Fr. Cociș) cu un lot valoros 
și omogen, a cîștigat, fără e- 
irioții, titlul de campioană.

Rezultate tehnice în întrece
rea gimnaștilor. INDIVIDUAL 
COMPUS : 1. Gh. Tohăneanu 
(Dinamo) 111,75 p ; 2. A. Ca
dar (Dinamo) 111,10 p ; 3. P. 
Mihaiuc (Steaua) 110,95 p ; 4. 
I. Zamfir (Din.) 107,90 p ; 5. 
L. Buh (Din.) 107,30 p ; 6. Gh. 
Păunescu (Din.) 106,70 p. 
ECHIPE : 1. Dinatno I 274,25 
p ; 2. Steaua 268,90 p ; 3. Di
namo II 253,85 p ; 4. I.C.F. 
248,35 p; 5. Sel. Timișoarei 
237,55 p; 6. C.S.M. ' Cluj

anul acesta în

intercalat A. 
dovedit, în a-

F
Poloiștii de la Dinamo Bucu

rești au oferit ieri după-amia
ză o frumoasă victorie oma
gială la aniversarea clubului 
lor. întrecînd de o manieră 
spectaculoasă puternica se
lecționată a cluburilor Dyna
mo din Berlin și Magdeburg. 
Deși lipsiți de aportul lui 
Grințescu (pe care tânărul 
Gyorgy s-a străduit să-1 înlo
cuiască cu cît mai mult suc
ces) campionii au fost , ieri 
după-amiază într-o deosebită 
vervă, depășindu-și adversarii 
mult mai facil decît ar arăta 
chiar și scorul final de 8—4 
(3—2, 1—0, 2—2, 2—0), con
semnat de arbitrul internațio
nal N. Nicolaescu.

In afara satisfacției firești a 
oricărui succes în fața unei se_ 
lecționate din R. D. Germană 
(în care nivelul acestui joc a 
atins o deosebită valoare în 
ultimii 2—3 ani), partida de 
ieri ne-a prilejuit și o exce
lentă demonstrație a lui Au
rel Zahan, care a semnat în 
poarta lui Korb nu mai puțin 
de 5 goluri, fiind în același

228,40 p.
Lupta pentru titlu la indivi- 

dual-compus în întrecerea gim
nastelor s-a dus, în ziua ă doua, 
între Rodica Apăteanu și Roza
lia FiliDescu.

S-au remarcat dintre celelal
te concurente: Alina Goreac, 
Irina Sărăcuț și foarte tânăra 
echipă din orașul Gh. Gheor
ghiu-Dei.

Rezultate tehnice. INDIVI
DUAL COMPUS : 1. Rodica A- 
păteanu (Dinamo) 74,75 p. ; 2. 
Rozalia Filipescu (Dinamo) 74 
p. ; 3. Lucia Chiriță (I.C.F.) 
73,75 p. ; 4. Olga Ștefan (Dina
mo) 73,65 p. ; 5. Alina Goreac 
(Sel. Timișoarei) 73,15 p. ; 6—7. 
Elena 
Irina 
72,95. 
179,65
Gh. Gheorghiu-Dej 173,10 p. : 
3. Sel. Timișoarei 171,55 p. : 4. 
Șc. Sp. nr. 2 București 169,75 
p. : 5. I.C.F. 168,30 p. : 6. C.S.M. 
Cluj 162,65 p. : 7. Farul Con
stanța 158,40.

Campionatele continuă azi la 
orele 10 în sala Floreasca cu 
întrecerile masculine și femini
ne pentru desemnarea campio
nilor pe aparate.

Ceampelea (Petrolul) și 
Sărăcuț (C.S.M. Cluj) 

ECHIPE : 1. Dinamo
p., 2. Flacăra — oraș

AUREL ZAHAN: 5 GOLURI!
timp coautor la un al șaselea, 
realizat la capătul unui fru
mos contraatac, de către Măr- 
culcscu. Căpitanul naționalei 
române s-a dovedit deosebit 
de inspirat în acțiunile sale 
de ieri, unele încheiate cu 
goluri de rară frumusețe. Nu 
e mai puțin adevărat însă că 
partenerii șăi de joc (și în 
special Kroner, Mărculescu și 
Blajec) au știut să-i pună în 
valoare calitățile la momen
tele cele mai oportune. Ar 
mai fi de reținut și jocul de
fensiv (mai bun ca de obicei) 
al dinamoviștilor bucureșteni, 
în fața căruia viteza și forța

de acțiune a oaspeților s-au 
lovit ca de un zid de netre
cut.

Cele două echipe au aliniat 
următoarele formații • DINA
MO BUCUREȘTI: Frățilă 
(Ciszer) — Zahan 5, Mărcu
lescu 1, Kroner 2, Blajec, No
vac, Popa, Zamfirescu, Mi- 
hăilescu, Gyorgy ; Sei. DYNA
MO (R.D.G.): Korb — Rus- 
che 1, Zein 1, Fritsche 2, Wage
ner, Zinner, Arndt, Bludau, 
Unterdorfer, Schule.

Meciul revanșă va avea loc 
astăzi după-amiază, de la ora 
18, în piscina din parcul Di
namo. (a. v.)

(Urmare din pag. 1)

2,04; triplu: A, Mihu 15,30, 
O. Viscopoleanu 15,18 ; greuta
te : A. Gagea 15,66, D. Menis 
15,56 ; suliță : D. Silaghi 68,40, 
T. Peca 65,66 ; FEMEI: 100 m: 
Aura Petrescu 12,4, Ruxandra 
Marinessu 12,5 Sanda Anghe-

Meciuri de bună factură tehnică
în finalele de „libere" ale juniorilor

L
CONSTANȚA, 11 (prin tele

fon). In cea de a doua zi a 
finalelor campionatului națio
nal de lupte libere la Juniori, 
confruntările — îndeosebi cele 
dintre candidații la primele 
locuri — au fost aprige și de 
un nivel tehnic ridicat. Pentru 
întrecerile de duminică (semi
finalele și finalele propriu- 
zise), s-au calificat la toate 
cele 10 categorii, mai mult

poate decît oricînd, acei spor
tivi care au avut o pregătire 
tehnică superioară pe parcursul 
celor 5 tururi și o mai bună 
orientare tactică pe patrulate
rul de concurs. Iată și cîte- 
va rezultate înregistrate în cele 
mai atractive întreceri de sîm- 
bătă: 48 kg R. Nicolaescu 
(Tîrgoviște) b.p. C. Zarier (Lu
goj). De remarcat că învinsul 
este cel mai tînăr concurent, 
avînd doar 15 ani, 56 kg D. 
Imre b.p. G. Potîrnîche (Brăi
la) ; 60 kg F. Moț b. tuș M. 
Pascu (Buzău) ; 70 kg E. Celal 
b.p. A. Mircea (Arad); -j-87 kg 
N. Marcov b.t. S. Bona (Timi
șoara).

Toma RABȘAN

BELGIENII-DETRONAT! DIN FRUNTEA 
CLASAMENTELOR GENERALE

(Urmare din pag. 1) pe echipe 
recucerim 
Acum va

care duc spre 
celor 14 km se 
peste 70 km/h, 
dintre cicliștii

In „orașul florilor", Erfurt, 
la km 140 are loc un sprint cu 
premii, cîștigat de Ole Hoej
lund, talonat de Czechowski și 
Mickein. Urmează dificilul ur
cuș spre Oberhof (cunoscută 
stațiune de sporturi de iarnă — 
810 m altitudine) și din grupul 
fugarilor se pierd doi cicliști 
care nu rezistă ritmului: bul
garul Kirilov și danezul Inge- 
mar Petersson. Pădurile Tu- 
ringiei feresc șoseaua de cu- 
renți, astfel că alergătorii res
piră ușurați fiindcă au scăpat 
de calvar. In vîrf, la Oberhof, 
cel dinții trece Czechowski, 
apoi Cerkasov și Saidhujin care 
cuceresc primele puncte în cla
samentul cățărătorilor. Urmea
ză un adevărat plonjon pe ser- 
nentinele 
Coborîrea 
tuează cu 
nici unul
în plutonul fruntaș nu se pier
de. La intrarea pe stadion, po
lonezii il lansează pe Czechow
ski și acesta rezistă tuturor a- 
tacurilor, ciștigînd etapa, ion 
Ardeleanu, timorat de anver
gura sprintului final, preferă 
să-1 vadă din spate pe învin
gător și ocupă locul 14, între- 
cîndu-1 doar pe VAVRA. Aces
ta din urmă a fost neinteresat 
de sprint pentru că, oricum, 
situarea sa în pluton avea să-i 
aducă nesperatul tricou galben. 
Plutonul în care se aflau 
Ziegler și Ciumeti sosește cu 
o întîrziere de 4 min. și 40 sec. 

învingătorul etapei, Zenon 
Czechowski, este un ciclist tâ- 
năr. El va împlini 22 de ani la 
11 noiembrie a.c. Originar din 
Poznan, el a cîștigat trei con
cursuri de fond anul trecut și 
unul în acest sezon. Are 1,76 m 
înălțime și 75 kg greutate. La 
sosire Czechowski ne-a decla
rat : „Sint fericit că am cîști
gat etapa. Eu și colegii mei am 
luptat din răsputeri să-i între-

cem în clasamentul 
pe belgieni șs să 
tricourile albastre, 
trebui să rezistăm la greul e- 
xamen de mîine (n.r. astăzi) 
al contratimpului pe munte, ur
mat de un maraton tot în 
munți".

CLASAMENTUL ETAPEI : 
1. Zenon Czechowski (Polonia) 
5h 17:55. 2. Ole Hoejlund (Da
nemarca), 3. Dieter Mickein 
(R.D.G.), 4. Zelenka (Cehoslo
vacia), 5. Hoffmann (R.D.G.), 
6. Th. Andressen (Norvegia), 7. 
Pacary (Franța), 8. Zasienski (Po
lonia). 9. Saidhujin (U.R.S.S.), 
10. Cerkasov (U.R.S.S.), 11.
Peschel (R.D.G.), 12 Șivarov
(Bulgaria), 13 Magiera (Polonia), 
14. Ardeleanu (România), 15. 
Vavra (Cehoslovacia) — toți a- 
celași timp cu învingătorul, 
...42. Ziegler 5h 22:35, ...51. Ciu
meti — același timp, ...84. Mol- 
doveanu 5h 55:41, 85. Stoica 6h 
04:48. Au fost înregistrate alte 
abandonuri, printre care și ale 
unor reputați cicliști ca belgia
nul Van de Vijver, suedezul 
Kurt Soederlund și bulgarul 
Kirilov. Media orară a câștigă
torului a fost de 36,6 km.

CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL : 1. VAVRA 13h 
56:48, 2. Cerkasov la 59 sec, 3. 
Mickein la 1:04, 4. Czechowski 
la 3:24, 5. Ole Hoejlund la 3:24, 
6. Van Tyghem ia 3:46, ...21. 
Wennlof la 8:49, ...38. Ciumeti — 
același timp, ...61. Ardeleanu la 
27:45, ...66. Ziegler la 32:25, ...71. 
Moldoveanu la 41:55, ...75.
Stoica la 52:29.

CLASAMENTUL GENERAL 
PE ECHIPE : 1. POLONIA
41h 57:16, 2. R. D. Germană 
!a 2:30, 3. Cehoslovacia la 6:06, 
4. U.R.S.S. la 6:55, 5. Belgia la 
10:10, 6. Norvegia la 13:53, 7. 
Franța la 14:55, 8. Bulgaria, 9. 
România — amîndouă același 
timp cu Franța.

Duminică au loc două etape : 
un contratimp individual de 30 
km între Suhl și Ilmenau, apoi 
Ilmenau — Aue (170 km).

1.
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3-0 cu Ungaria și selecționata de fotbal I
a II D 0 ț e.a califÎMt

în semifinalele campionatului european!A I
Așteptat cu un deosebit inte

res, meciul revanșă desfășurat 
sîmbătă pe stadionul Lujniki 
din Moscova, dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Ungariei 
s-a încheiat cu rezultatul de 
3—-0 (1—0) în favoarea fotba
liștilor sovietici. Astfel, echipa 
U.R.S.S. s-a calificat în semi
finalele competiției și va juca 
la 5 iunie, la Neapole, cu se
lecționata Italiei.

La fluierul arbitrului Kurt 
Tschenscher (R.F.G.) s-au ali
niat formațiile:

U.R.S.S.: Psenicinikov — A- 
nicikin, Afonin, Sesternev,

ȘESTERNEV (U.R.S.S.)

lescu 12,5 ; 400 m : Ecaterina 
Vitalios 58,4, Viorica Gabor 
58,4, Georgeta Cîrstea 59,9; 
lungime : V. Viscopoleanu 6,34, 
El. Vintilă 6,18, Alina Popes
cu 5,66 ; disc : Argentina Me
nis 49,40, V. Lesenciuc 44.70.

Meciul din Capitală continuă 
astăzi, de la ora 16, pe sta
dionul „23 August".

I
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Hurțilava, Kaplicini, Voronin, 
Medvid, Cislenko, Banișevski, 
Bîșeveț.

UNGARIA: Tamaș — Novdk, 
Solymosi, Szdcs, Ihasz, Meszdlv, 
Komora, Varga, Albert, Far
kas, Rakosi.

In prima repriză gazdele au 
supus unui adevărat asalt poar
ta apărată de Tamaș. In primele I 
20 de minute fotbaliștii ma- i 
ghiari s-au apărat excelent, dar 
nu au periclitat nicidecum bu- I 
turtle formației sovietice. După ■ 
ce Anicikin a ratat o mare o- - 
cazie (în min. 1 
deschis în min. 
ski centrează, Tamaș iese din ■ 
poartă și l 
salveze in corner... înscrie 
propria j 
echilibrează 
5 minute. Ultima parte a repri
zei aparține în întregime gaz^ I 
delor care ratează ocazii extrem I 
de favorabile prin Bîșeveț și . 
Banișevski.

în repriza secundă, domina
rea teritorială a echipei 
U.R.S.S. se concretizează prin 
alta două goluri. Hurțilava e- 
xecută excelent o lovitură li
beră de la 18 m și mingea po
posește în plasă (min. 59). Apoi 
Bișeveț, excelent servit de Cis
lenko, pecetluiește scorul: 3—0 
(min. 70). In ultimele 5 minute, > 
fotbaliștii maghiari încearcă 
golul de onoare (care le-ar fi 
adus calificarea) dar nu-1 r«u- l 
șese.

ratat o snare o- ■
12), scorul a fost I
in. 22 : Banișev- 1

■ază, Tamaș iese din ■ 
Solymosi încercînd să | 

------ .---- , ( jn
poartă. Apoi jocul se I 
ază dar numai timp de |

I

ALTE DOUĂ NOI VICTORII ROMÂNEȘTI

i
■
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5 MAI. La Roma, intreplda „a- 
mazoană" britanică Ann Drum
mond Hay își savurează victo
ria, după ce a trecut fără pena
lizare peste obstacolele din cele 
trei cursa conțină pentru cam
pionatul european feminin de că
lărie.

pas neprecls șl to-6 MAI. Un r------- r........ -
readorul Luis Gomez este luat în 
coarne de taur într-o sîngeroasa 
„corrlda» desfășurată. în arena 
San Sebastian de los Reyes, lin
gă Madrid.

I
I

LA CONCURSUL DE TIR DE LA VENEȚIA |
VENEȚIA, 11 (prin telefon). 

Cea de a doua zi a competiției 
internaționale de tir de la Ve
neția a adus două noi victorii 
românești. Rezultate tehnice: 
armă liberă calibru redus 
3x40 focuri: echipe: 1. 
România 4601 p (nou record 
al țării), 2. Ungaria 4578 p, 3. 
Iugoslavia 4548 p, 4. Bulgaria, 
5. Italia; individual: 1. De Chi
rico (Italia) 1157 p, 2. Caban 
1155 (3924-3904-373) p, 3. Olă- 
rescu 1154 p, 4. Loncar (Iugosla
via) 1153 p, 5. Ferecată 1149 p, 
...9. Vasilescu 1143 p ; pistol li
ber : echipe: 1. România 2182

p, 2. Bulgaria 2181 p, 3. Italia 
2148 p, 4. Ungaria, 5. Iugosla
via ; individual: 1. Denev (Bul
garia) 569 p, 2. Bratu 554 p, 3. 
Manicheti (Italia) 548 p, ...Giuș- 
că 545 p, ...Maghiar 544 p, 
...Roșea 539 p.

La pistol viteză, după prima 
manșă, situația este următoa
rea : echipe: Italia are 1172 p, 
apoi România (1168 p), Bulga
ria, Ungaria. La individual: . 
1. Manolov (Bulgaria) 298 p, 2. 
Liverzani (Italia) 295 p, 3—4. 
Tripșa și Maghiar cu 293 p, I 
...Roșea 292 p, ...Atanasiu 290 p. | 
Concursul se încheie duminică.

7 MAI. Spre dezolarea spectatorilor vienezi, boxerul austriac Hans 
Orsolics (stînga) pierde titlul european Ia categoria super-ușoara, 
fiind învins prin k.o. tehnic îu repriza a 12-a de italianul Bruno 
Arcari.

prietarul silu, Louis C. Cavalaris jr. (in foto), va trebui să înapoieze 
cal 125 OSO dolari ai premiului cîștigat.

8 MAI. Din Louisville (S.U.A.) se anunță că Dancer, calul în
vingător în premiul Kentucky, a fost descalificat pentru doping. Pro-

I
NOUA CARIERĂ SPORTIVĂ A LUI JEAN-CLAUDE KILLY I

Istoria sporturilor consem
nează rareori cazuri de mari 
campioni care, după retrage
rea din activitatea competițio- 
nală a sportului care i-a con
sacrat, reușesc să se mai dis
tingă în alte ramuri.

Un triplu schimb pentru Kil
ly : schiurile cu automobilul, 
casca probei de coborire cu 
cea pentru panglicile de as
falt și medaliile de aur cu 
cele de argint. Deocamdată, 

cel puțin...

căruia îi dedicăm aceste rîn- 
duri reprezintă un asemenea 
caz: Jean-Claude Killy, „re
gele munților", campion abso
lut al schiului alpin, de pe 
acum nume de legendă în 
sport.

Sînt încă vii în amintirea 
cititorilor epopeicele dispute 
de pe pîrtiile olimpice de la 
Grenoble. Pasionați! au ur
mărit, desigur, cu emoție pro
bele în care Killy, aidoma 
țintașilor de clasă, încerca ab
solutul. A reușit, cucerind tot 
ce se putea cuceri ca meda
lie de aur într-o ramură a 
schiului. A mai reușit însă, 
la scurt interval după aban
donarea tălpicilor magice 
care l-au făcut celebru, să-și 
confirme clasa sportivă și în 
automobilism. încă anul tre
cut produsese efervescență în 
presa de specialitate vestea că 
Jean-Claude cîștiga renumita 
cursă „Targa Florio", alături 
de Jean Guichet, la volanul 
unui Porsche 911S. încet-în- 
cet, s-a acreditat ideea unei 
noi cariere, iar azi ea este 
fapt împlinit: în cursa de 
1000 km de la Monza — în 
aprilie — din. nou în echipaj 
cu Guichet, dar de astă dată 
piiotînd un Porsche 911T, 
Killy a ocupat locul 10 în 
clasamentul general (în care

figurează și bolizii clasei 
sport-prototipuri) și locul 2 al 
clasei GT.

încă după J.O., în turneu... 
mixt — automobilism-schi — 
prin S.U.A., Jean-Claude Kil
ly și-a reprofilat, încet, pru
dent, dar cu succes, noua 
carieră. A pilotat pe pista de 
încercări de la Riverside (lin
gă Los Angeles) un Corvette 
pregătit pentru formidabila 
încleștare de 24 de ore de la 
Le Mans (cronometrat: 280 
km/oră !), apoi a declarat că, 
în funcție de rezultatele de 
la Monza, va concura sau nu 
în marea cursă franceză. Iar 
în Italia a reușit din nou : 
medalia de argint, cucerită 
intr-o companie selectă, re
prezintă, în egală măsură, o 
promisiune și o realizare, 
chiar pentru un „abonat" al 
medaliilor de aur. La numai 
24 de ani, reflexele indispen
sabile vitezei s-au transferat 
perfect de pe pistele de ză
padă pe cele de beton sau 
asfalt.

Iată cum Killy ne va face 
din nou să-l urmărim cu a- 
prins interes, chiar dacă ză
pada va fi rămas, acum, doar 
pe cîteva piscuri ala Alpilor 
care l-au consacrat.

tsIsx-radiB'telefoA
I

in „Turul Spaniei**
Turul ciclist ai Spaniei a 

continuat cu desfășurarea e- 
tapei a 16-a, care a pur
tat caravana ciclistă pe 
distanța Pampeluna — San 
Sebastian (204 km). Victo
ria a revenit rutierului spa
niol Santamaria, cronome
trat cu timpul de 5h 43:10.

In clasamentul general 
individual conduce italianul 
Felice Gimondi, urmat la 
11 s de spaniolul Perez 
Frances, la 31 s de olande
zul Janssen, la 41 s de 
spaniolul Errandonea și la 
51 s de belgianul Spruyt.

LA NANTES s-a desfășurat în
tâlnirea internațională amicală de 
fotbal dintre echipele Nantes și 
Hanovra. La capătul unui joc 
echilibrat, cele două echipe au 
terminat la egalitate : 3—3 (1—2). 
Pentru gazde au marcat Ferazzi, 
Robin și Budzlnski, iar pentru 
oaspeți Skobler (2) șl siemens- 
mayer.

IN CADRUL unui concurs de 
atletism ce a avut loc la 
Darmstadt, sportivul vest-german 
Jiirgen May a fost cronometrat 
pe distanța de 10 000 m cu tim
pul de 30:01,0. El a terminat vic
torios șl în proba de 1 500 m, în 
care a realizat 3:46,2.

DUPĂ DOI ANI de absență de 
pe pistele de atletism, englezul 
John Cooper șl-a făcut reintrarea 
cu prilejul unui concurs des
fășurat la Edgbaston (Anglia).

MANCHESTER CITY ESTE 
NOUA CAMPIOANĂ DE FOTBAL

A AIGilfl
Campionatul de fotbal 

Angliei s-a încheiat cu o 
devorată lovitură de teatru, 
în ultima etapă Manchester 
United care viza titlul a 
pierdut meciul susținut pe 
teren propriu cu Sunderland 
{1—2) si totodată primul 
loc 1 In acest timp, Man
chester City a repurtat o 
neașteptată victorie în de
plasare la Newcastle (4—3) 
și a cucerit titlul de campi
oană a țării după 31 de 
ani.

I
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« MAI. Prima se
mifinală Benfica 
— Juventus, (Un 
cadrul 
fotbal, 
tă cu 
chlpa
pe teren 
Al doilea gol al în
vingătorilor a fost 
marcat de Eusebio, 
pe care-1 vedem In 
fotografie, luptând 
cu apărătorul torl- 
nez Bercelllno.

„C.C.E.« la 
este eîștlga- 
2—0 de e- 

portugheză, 
propriu.

I
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10 MAI. Campionul mondial Eddy Merckx (în centru)10 MAL Campionul mondial Eddy Merckx (în centru) este lider 
„Turul Bomandiei", competiție ciclistă care se desfășoară în El-

maestru
Mihail Tal 

să

I
I
I

de 440 yarzi garduri cu 
de 52,6 (echivalent cu 52,3 
m garduri).

CU PRILEJUL unul concurs de 
atletism desfășurat la Malmo 
(Suedia), sportivul suedez Rickard 
Bruch a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de arun
carea greutății cu performanța 
de 19,01 m. Vechiul record era de 
18,68 m și aparținea din anul 1967 
Iui Bendeus. Bruch a cîștigat

Cooper a terminat învingător în 
proba 
timpul 
pe 400

loc 
cu 
sa
lul 

sta-

La ROMA au continuat între
cerile concursului internațional 
de călărie. Clasica probă pe e- 
ChiPe dotată cu „Cupa Națiuni
lor" a fost cîștigată de echipa 
Italiei cu 12 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat formațiile 
Angliei — 27 p, Elveției 39 p, 
Franței 40 p, Mexicului 80 p si 
Poloniei 132,75 p.

și proba de aruncarea discului cu 
60,96 m.

Marele 
sovietic 
continuă
ducă (4—3) 
iugoslavului 
gorici, în
care se desfășoară 
la Belgrad, în ca
drul campionatului 
mondial de șah.

La ROMA, atletul italian Fri- 
noll și-a făcut debutul în acest 
sezon clasîndu-se pe primul 
în cursa de 400 m garduri 
timpul de 52,2 s. Proba de 
ritură în înălțime a revenit 
Crosa, care a trecut peste 
cheta înălțată' la 2,08 m.

I

1

meciul

, aîAL Primele antrenamente pe pista Jarama de la Barcelona, unde se va alerga miercuri Ma
rele Premiu automobilistic al Spaniei. Austriacul Jochen Rlndt își pilotează Brabham-ul Înaintea'fran

cezului Henri Pesoarolo, pe Matra.
Imagini transmisa prin telefoto-AGERPRES

FINALA probei de simplu mas
culin a turneului internațional 
de tenis de la Guildford (Anglia) 
se va desfășura între englezul 
Wolldridge și pakistanezul Ha- 
roon Rahim, iar la simplu fe
mei se vor întîlni Bras 
glia) cu Rogers (S.U.A.).


