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SUCCES CUTEZĂTORILOR!
Primul club sportiv al pionierilor pornește la drum

Ieri, la Palatul Pionierilor, a avut 
Ioc adunarea de constituire a Clubu
lui sportiv al pionierilor din munici
piul București, care va acfiva sub de
numirea simbolică de „CUTEZĂTO
RII".

Tnființat din inițiativa Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor 
din România, în colaborare și cu spri
jinul imediat al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, clubul

„Cutezătorii" va avea un caracter me
todic experimental, obiectivul său prin
cipal fiind selectarea și pregătirea mi
cilor aspiranți pentru sportul școlar 
și cel de performanță de mîine.

‘■w.v.-’v ’

■ ■

B. KLINGNER (R.F.G.)-DUBLU
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ECHIPA noriÂNIEI PENTRU CAMPIONATELE 
EUROPENE DE LUPTE ORECO-ROMANE

Ieri, la Poiana Brașov, a fost 
definitivată echipa națională de 
lupte greco-romane care va par
ticipa la campionatele europene 
‘fȘljr*Suedia: Gh. Stoiciu (cat.
; ' ------------ —
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ronologic, potrivit certificatu
lui său de naștere, „ZIUA 
PIONIERILOR" împlinește astăzi 
abia doi ani. Atunci de 
unde — atît de aproape de 
leagăn — maturitatea ei atot

cuprinzătoare, uimitoarea forță cu 
care și-a croit drept de cetate în con
știința publică ? Cu certitudine, din 
fericita particularitate de a fi una 
din cele mai neprotocolare sărbători 
și, ca atare, de a-și lua avînt nu pe 
intervalul strict aferent festivității, ci 
zi de zi, de-a lungul întregului an.

Pionieria este ea însăși o sărbătoare 
și, indiscutabil, cravata roșie nici nu 
este altceva decît acest zilnic pașaport 
spre solemnitate și bucurie, spre tă- 
rîmul absorbant și stimulativ al des
coperirii și desăvîrșirii de sine a copi
lului. Decorați cu pînza purpurie — 
prima lor togă cetățenească — șoimii 
noștri se simt împuterniciți să-și anco
reze visurile, cutezanța și elanul în 
programul lor zilnic și, sub protecția 
întregului popor, sub îndrumarea nemij
locită a celor 85 000 de dascoli-coman- 
danți, ei își execută acest 
captare și mobilizare a 
de zi.

La 9 iunie, pionierii nu 
decît să DEMONSTREZE ___  ____
Aproximativ 3 milioane de copii aduc 
î- __ ,
drapelului tricolor, întreaga febră 
vîrstei, pulsația euritmică g J. " 
lor sănătăți, cota necontenit în 
tere a puterii lor.

Legea copilăriei în țara noastră 
este aceea de a nu fi frustrată, de a 
i se asigura, cu prioritate, și solul și 
cerul trebuincios creșterii și fortificării 
sale. Nicicînd prezentul n-a fost mai 
precis si mai temeinic înscris în viitor, 
nicicînd nu s-a cultivat mai perseve
rent, încă de la izvor, geometria și 
rodnicia albiilor. O dată pe an, acest 
aproape un sfert din populația țării 
— contingentul școlarilor și pionieri
lor — își dă examenul maturității sale, 
plonjează pentru o zi în calendar, 
prefăcîndu-l în sărbătoare și dovedin- 
du-ne tuturor că nădejdile noastre au 
o acoperire în aur. De fapt, întreaga 
zi nici nu este altceva decît expoziția 
acestei dovezi. Ca orice expoziție, ea 
este rod și tocmai descifrarea certă 
a rădăcinilor acestei recolte este și 
cheia bucuriei noastre, a aderării fără 
reținere la sărbătoarea lor. Emoțio
nantă este tocmai capacitatea copiilor 
de a susține pe această uriașă sceno 
care este țara, spectacolul gingășiei 
și forței, al disciplinei și avînfului, în
tocmai unei neașteptate fîntîni arte
ziene ce și-ar preface și contopi țîșni- 
rea în slava cerului, de-a dreptul în 
curcubeu...

Priviți în această diminea'ă orice 
copil din șuvoiul de cîntec al coloa
nelor, ridicați mugurul la puterea pă
durii și veți realiza explicația fiorului 
ce ne cuprinde. Este fiorul explozie» 
viitorului, răsfoirea anticipată a pa
ginii de istorie cînd acești lăstari se 
vor înrădăcina, maturi, în orizonturile 
anului 2000, proteguind la rîndul lor, 
ca părinți, pe primii pionieri ai mile
niului viitor. Este fiorul răspunderii 
unanime pentru sporirea seninului din 
ochii acestor copii, a freamătului lor 
de pădure tînără, a puterii aripilor lor.

Sărbătorile nu sînt oaze ale calen
darului și nici cadouri imprevizibile. 
Există un profund temei al lor. Sărbă
toriții de astăzi, pionierii, merită să 
fie cinstiți, ei se impun încrederii noas
tre exact așa cum îi dorim : sănătoși, 
puternici, veseli, crîng de culoare și 
bucurie, într-o firească paradă a nă
dejdilor și certitudinilor noastre.

Defilări, ansambluri, demonstrații, ex
poziții, serbări cîmpenești, focuri de ta- 

i, întreceri sportive — 
la aria întregii țări —
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© Ștefan Caban învingător la poziția în picioare 
• Polonezul J. Zapedzki: 597 p

Și ieri spectatorii 
poligonul Tunari au 
jul să fie martorii unor perfor
manțe de mare răsunet. De pil
dă, la pistol viteză — cea mai 
disputată și pasionantă probă de 
simbătă — s-a tras foarte tare. 
Este suficient să arătăm că pe 
primul loc s-a situat polonezul 
Josef Zapedzki — cu 597 p — 
rezultat care întrece cu un punct 
recordul mondial deținut de 
Virgil Atanaslu. De asemenea, 
trebuie să subliniem că alți doi 
trăgători au obținut cite 593 p., 
un altul 592 p., doi țintași cite 
591 p., iar 4, cîte 590 p. — ceea 
ce vorbește de la sine despre 
valoarea ridicată a concursului.

Proba de armă liberă calibru 
redus 3 x 40 focuri a fost domi
nată, ca și anul trecut, de vest- 
germanul Bemd Klingner, în
vingător la trei poziții și la 
poziția in genunchi.

Unul dintre titlurile interna
ționale de simbătă a revenit

la pistol viteză I exercițiu în 
visului, zi I

prezent! la 
avut prile-

fac altceva 
acest lucru. IItrăgătorului român Ștefan Ca

ban : la poziția In picioare : 375 
p — ceea ce reprezintă un rezul
tat bun. Performanța sportivu
lui nostru confirmă comportarea 
și ascensiunea lui din ultimul 
timp.

In sfîrșlt, doctorul loan Al- 
bescu nu a scăpat decit două 
talere în prima manșă a probei 
de skeet. Rezultatul de 98 t. în
seamnă pentru el o opțiune im
portantă în cîștigarea primului 
loc în această competiție româ- 
no-cubaneză.

Rezultate : armă liberă calibru 
redus 3 X 40 f, poziția culcat (40 f): 
1. B. Loncar (Iugoslavia) 398 p 
(ultimele 10 focuri : 100), 2. Luis
Jose Calud (Spania) 398 p (u. 98), 3. 
V. Parhimovicl (U.R.S.S.) 397 p (u. 
100), 4. Gh. Vasllescu 397 
91»), 5. Luis Cerro (Spania) 397 
98), 6. O. Lapkin (U.R.S.S.) 
poziția in genunchi (40 f): 
KLINGNER (R.F.G.) 394
campion internațional al României,

p. (U. 
P (U. 
396 P
1. B.
P- —

fl
B. Klingner, per
formerul „Inter
naționalelor” de 
tir ale României.

Foto :
Ștefan CIOTLOȘ
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I(Continuare in pag. a 4-a) Ikg), I. Alionescu (cat- 57 kg), 
Popescu (cat. 63 kg), I- Ena- 

che (cat. 70 kg), I. Țăranu (cat. 
78 kg), Cfc. PopovicI sau N. Ne- 
guț (cat. 87 kg), N. Martinescu 
(cat- 97 kg) și C. Bușoi (cat- 
+97 kg). In fotografia realizată 
de O- Cahane — aspect de la 
ultima verificare a pretenden- 
ților la cat. 52 kg : Gh. Stoiciu 
și Gh. Berceanu. Primul fi
nalizează un tur de braț.

București-Koln pag. a 4-a relatările trimișilor noștri speciali la Roma
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IMircea SINTIMBREANU

Săptămîna
internațională

prof. Atanasia IONESCU 
maestră a sportului

sărituri. Acesta v 
în jurul perfor-

m : 
(B) 
m : 
(B)

în imagini
(pag. a 4-a)
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Un bazin pentru un om

ATAC INTIRZIAT AL LUI 
JULIO JIMENEZ IN „GIRO"

KEN ROSEWALL, ÎNVINGĂ
TOR LA ROLAND GARROS

400 m
Stoltze

O NOUA VICTIMA A AUTO
MOBILISMULUI — LODOVICO 
SCARFIOTTI

1:24,0 (în 
Stănescu 
Mihăescu

Burlaou 
m mixt

secret numai părintele îl cuno-

mult, funcționarul de bancă a 
un oraș întreg în jurul idea- 

său. Și dintr-un liniștit centru

30 de ani în urmă, un tînăr 
de bancă, ambițios nevoie 
cu nădejdile jalnic învinse 

................... Berlin, 
moscut.

roman, s-au aglomerat, dtntr-o 
bițte supradimensionată, nu mai puțin 
de patru piscine, două tn aer liber și 
două acoperite, dar fiecare cu tot eșa
lonul treptelor de 
„domeniul Dibiasi".
manțelor lui Klaus freamătă orașul în
treg și uneori toată lumea sportivă ita
liană.

Acum, la 21 de ani, topometrul Klaus 
Dibiasi e mai greu de văzut acasă, 
căci colindă, împreună cu taică-său, cu 
Ganea și cu Decuseară, toate marile 
turnee europene (Rostock, Moscova. 
Minsk).

La începutul lui august, va concura 
din nou tn fața concetățenilor săi, la 
Bolzano, apoi, pină tn octombrie, se va 
antrena singur tn bazinul acoperit, în
chis publicului, aclimatizlndu-se 
condițiile de la Ciude^l de Mexico.

Un bazin pentru un om...

Victor BANCIULESCU

Cr. 
A
L.
400

lia Manoliu, 
nou record la disc 

cu 57,34 m
CONSTANȚA 8 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). — Un pu
blic entuziast și destul de nume
ros, compus atît din localnici cit, 
mai ales, din turiști străini aflați 
la odihnă pe litoral, a aplaudat 
evoluția participanților la meciul 
atletic BUCUREȘTI-KOLN. După 
prima zi a întrecerilor (organiza
te excepțional) scorul general 
este de 100—58 (62—41 p la băr
bați și 38—17 p la femei) în favoa
rea reprezentativelor Bucureștiu- 
lui.

Dintre rezultatele individuale se 
detașează noul record înregistrat 
la aruncarea discului de către 
LIA MANOLIU — 57,34 m, una 
d- tre primele performanțe mon- 

Țle ale sezonului. La lungime 
'ei, o surpriză : după mai mulți 

ai'Viorica Viscopoleanu a fost în
trecută de o compatrioată, ELENA 
VINTILA.-

Iată cîteva dintre rezultate (vîn- 
tul a suflat din față cu peste 
3 m/s) : BARBAȚI : 100 m : Ilies
cu (B) 11,0, Nichifor (B) 11,1 ; 400 
m : Wagner (K) 47,8, Daverkausen 
(K) 48,5, Deac (B) 49,0 ; 1500 
Grosser (K) 3:47,5, Neamțu 
3:48,0, Kriiger (K) 3:49,5 ; 5000 
Barabaș (B) 14:15,6, Mustață 
14:21,6, Ddhrmann (K) 14:41,0 ; 116 
mg : Perța (B) 14,4, Hidioșanu (B) 
14,4, Wosser (K) 16,0 ; 4x100 m : 
București 41,2, Koln 42,1; înălțime: 
Ioan (B) 2,07, Spiridon (B) 2,04, 
Spielvogel (K) 2,01 ; prăjină :
Piștalu (B) 4,92, Steinhager (K) 
4,40 ; greutate : Gagea (B) 16,19 ; 
suliță : Struse (K) 72,94, Socol (B) 
65.70 ; FEMEI : 100 m : Goth (B) 
12,2, Gottdschling (K) 12,6 ; 800 m: 
Berna (B) 2:10,9, Gabor (B) 2:11,8; 
80 mg : Bufanu (B) 11,0, Schuler 
(K) 11,5 ; lungime : Vintilă (B) 
6,21, Viscopoleanu (B) 6,16, Schuler 
(K) 6,15 — HC. Bufanu 5,99 ; disc: 
Manoliu (B) 57,34, Menis (B) 51,94, 
Schafer (K) 45,88 ; HC — Cata
ramă 52,54.

Concursul continuă duminică 
după amiază.

Ad. IONESCU

Douăsuteșasesprezece perechi 
de ochișori privesc cu nedisimu
lată teamă marea sală de la 
Floreasca...

Douăsuteșasesprezece inimioa
re bat puternic la intrarea pe 
uriașul covor al sălii...

Douăsuteșasesprezece perechi 
de minuțe zvicnesc deasupra 
capului, răspunzind spontan la 
urarea de succes pe care le-a 
adresat-o tovarășa Elena Po- 
parad, în dubla ei calitate, de 
președinte al Federației Române 
de Gimnastică și de vicepreșe
dinte al Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor...

...Finala primei ediții a na
ționalelor de gimnastică pentru 
școlile generale este o finală a 
pionierilor. O finală a speran
țelor, a celor care pornind de la 
virsta copilăriei, vor deveni 
gimnaștii redutabili de miine, 
redresindu-se, in felul acesta, 
un atit de important sport olim
pic.

Ideea este minunată. Ne-au 
demonstrat-o zecile de echipe 
care au evoluat la „Floreasca". 
N-a fost numai o revărsare de 
tinerețe și de entuziasm, ci și 
de talente, de autentice talente. 
De bună seamă că de aici, de

la această ediție 1968, vă rog si 
țineți minte, vor pleca multe 
elemente pe drumul atit de 
feeric al performanței. , Da, 
feeric ! O mărturisește o sporti
vă care și ea a plecat de la 
virsta codițelor și cravatei roșii 
pe căile deplinei impliniri.

Am văzut o echipă. Aceea a 
unei școli generale din Călărași. 
Șase fetițe care au intrat în fi
nală cu dispensă de. .. vîrst.6, 
competiția adresindu-se celor 
din clasele V—VIII și ele fiind 
in clasele II—IV. .. Pină aproa
pe de încheierea întrecerilor, 
fetițele de pe malul Dunării au 
lăsat impresia că vor termina in 
frunte. Erau niște anonime. 
Totuși, au încheiat competiția 
pe locul 3. Dar, le-am citit pe 
fețe, printre lacrimi, dorința ca 
anul viitor să înfăptuiască mai 
mult. Și vor reuși.
ele, vor reuși și celelalte, va 
reuși însăși ideea.
frumoasă pentru a nu avea sorți 
de izbindă ! Și singura cale de 
a redresa gimnastica noastră de 
performanță.

Finala campionatului european 
de fotbal se rejoacă luni

Tinara gimnasta Lumi
nița Ionescu concurînd 

la sol
Foto : B. VASILE

Demetriad și Covaci pe locul III 
la Dinamoviada de înot

BERLIN (prin tele
fon). In capitala R.D. 
Germane au continuat 
întrecerile de înot și 
polo ale Dinamoviadei. 
Iată cîteva rezultate 
tehnice :

100 m liber (m) :
Riszko (Ung.) 56,9, 
Gavrilenko (URSS) 
57,1, Demetriad (Ro
mânia) 57,1 ; 100 m li
ber (f) : R. Krause 
(RDG) 63,0, ..-6. Cr. 
Balaban (R) 67,0 (în 
serii : A. Groza 1:12,1, 
L. Radu 1:12,6); 100 m 
delfin 
(RDG) 
Covaci 
bras
(URSS) 1:20,0, ...7. Cr-

(m): Shock
60,6, ...3. Ad.

(R) 63,1 ; 100 m 
(f) : Milenina

Stănescu (R) 
serii : 
1:23,0, 
1:27,0, 
1:26,0)
(b) : Costolanczy (Ung). 
4:59,5 ...6. L. Copcea- 
lău (R) 5:27,3 — nou 
rec. de copii ; 
mixt (f) : E.
(RDG) 5:32,0, ...6. N. 
Ștefănescu (R) 5:53,2.

In turneul de polo : 
Gwardia (Polonia) — 
Spartak (Bulgaria) 
8—5 ; Dinamo (URSS)
— Dynamo (RDG)
5— 5 ; Dozsa (Ungaria)
— Dinamo (URSS)
6— 3 ; Dynamo (RDG) 

Spartak (Bulgaria)

i
l

poziții, serbări cir 
bără, carnavaluri, 
un recital 
aceasta este haina de sărbătoare q 
zilei. Sub ea palpită inima generației 
ai cărei părinți erau ei înșiși copii la 
Eliberare.

„Ziua pionierilor" este prefațată în 
tot ce e mai adînc vital în fibra na
țiunii : încrederea inepuizabilă în viitor 
al cărui purtător și ■ împuternicit este 
copilul. Copilul care astăzi, solemn, 
lansează către Cetate salutul atît de 
firesc implantat în cugetele noastre, 
ale tuturor: TOT ÎNAINTE!

Cu peste 
funcționar 
mare, iese 
tn importanta competiție de la 
Sandi Lascu trebuie să-l fi cu: 
doar activau în același timp și in a- 
celașt domeniu. Tinărul se numea Karl 
Dibiasi și se întorcea de la Jocurile 
Olimpice tnfrlnt, dar nu răpus. Jură 
că își va lua revanșa șt șansa l-a a- 
jutat pină azi să-și realizeze aproape 
integral legămintul.

Fiul lui Karl este Klaus Dibiasi, dis
tins cu medalie de argint la J.O. de la 
Tokio și campion, european în 1966. 
încă din copilărie a fost obligat să 
adopte specialitatea tatălui său: sări
turile de la trambulină și platformă. 
Obligat și supus cu stăruință, cu ob
sedantă perseverență, unor exerciții al 
căror 
ștea.

Mai 
stirnit 
lului 
turistic, la poalele Dolomiților, Bolzano 
a devenit un mare centru nautic. Are 
club propriu, ,,Bolzano Nuoto", cu Mr- 
tie cu antet și un sediu unde am in- 
ttlnit, cu surprindere și comprehensi
bilă plăcere, trei fanioane ale Federa
ției române de natație. Trecerea pe 
acolo a lui Ganea și Decuseară era în
că pomenită cu admirație.

Dar marea realizare a ambiției lui Karl 
Dibiasi — un nou Pygmalion — este 
nu numai succesul fiului său, ci și 
interesul pe care l-a trezit pentru con
strucții nautice. Pe malul drept al to
rentului Talvera, Intr-un superb parc

• Știți fotbal ?
• Polisportivul Mircea Șeptilici
• Din toată lumea
• Duminicile unui nesportiv
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CAIACUL AMIRAL 
Convorbiri cu domnul Gore 
Răspunde Ion Postașu

PARIS, 8 (prin telefon). — 
Internaționalele de tenis ale 
Franței s-au încheiat cu o 
surpriză. După 15 ani, austra
lianul Ken Rosewall — acum 
profesionist — reintră în po
sesia titlului, dispunînd în 
finală, cu neașteptată dezin
voltură, de primul favorit al 
întrecerii, Rod Laver : 6—3,-
6— 1, 2—6, 6—2. Surprinzător 
a fost și rezultatul finalei de 
dublu feminin. Franțoise 
Durr (Franța) și Ann Jones 
(Anglia) au dispus de pe
rechea americană 
King—Rosemary
7— 5, 4—6, 6—4.

In optimile de 
probei de dublu mixt, cuplul 
Ion Țiriac (România) — Ann 
Jones (Anglia) a dispus de 
perechea J. ~ ~ '
Walkden (Republica Sud-A- 
fricană) cu 6—1, 6—2.

In fața tribunelor arhipline 
ale terenului central, s-a ju
cat semifinala de dublu mas-

culin Laver, Emerson (Aus
tralia)—Țiriac, Năstase (Ro
mânia). Au cîștigat austra
lienii, la mare luptă : 2—6,
15—13, 6—4, 6—3. Cealaltă
semifinală a fost o simplă 
formalitate pentru Rosewall. 
Stolle (Austria), învingători 
cu 6—3, 6—2, 6—4 asupra
sud-africanilor Hewitt, Mc
Millan.

Spa, cel mai rapid timp al zi
lei a fost obținut de Chris 
Amon, pe Ferrari, care a par
curs un tur în 3:28,6 depă
șind recordul lui Don Gur
ney, stabilit anul trecut.

Billie Jean 
Casals cu

finală ale

Pretori us—Pat

MUNCHEN, 8. — Pe cir
cuitul de la Rosesfeld, în a- 
propiere de Berchtesgaden, 
automobilistul italian Lodo- 
vico Scarfiotti, pilot al fir
mei vest-germane Porsche, 
și-a pierdut viața într-un tra
gic accident, survenit în 
cursul unui antrenament. Ma
șina lui Scarfiotti a făcut 
explozie, pilotul pierind în 
flăcări.

• Ieri, Ia antrenamentele 
în vederea Marelui Premiu 
al Belgiei, pe circuitul de la

Etapa de ieri a Turului ci
clist al Italiei (Abbadia—Fo- 
ligno S. Salvatore, 170 km), 
a revenit spaniolului Julio Ji
menez în 4 h 54:26, urmat de 
compatriotul său Diaz la 1:50. 
în pluton se afla și liderul 
cursei Eddy Merckx, care 
menține distanța de 4:49 fată 
de Adorni și 8:58 față de Gi- 
mondi.

„LEII BRITANICI" ÎNVINȘI!

In
serii
pune 
de rugby 
reprezentativa

Sud-Africane, la 
gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 25—20 (15—6).

prima întîlnire a noii 
de test-meciuri care o- 
selecționata britanică 

„British Lions" și 
Republicii 

Pretoria,
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ALBUM DOCUMENTAR Două mtlnf nea-

PE IMENSUL STADION AL VĂZDUHULUI DE ÎNTRERUPE-

VOINȚEI-UN MARE CAMPION AL

caracter

DUBLA! 
stîmpărate.

JUCĂTOR 
LIST : Toți 
unul pentru

ARUNCARE LIBERA 5 Nor
mă de control.

INDIVIDUA- 
pentru unul și 
nimeni.

TEREN : Spațiu locativ, îrt 
care „intrările" și „ieșirile” 
trebuie anunțate.

TUȘE: Linie care nu tre
buie disprețuită și călcată 
în picioare.

FOAIA DE ARBITRAJ f 
Certificat de bună sau rea 
comportare a jucătorilor.

PASA GREȘITA: O inten
ție lipsită

MINUT
RE : Consfătuire de producție.

eu un optimism pilduitor t „șl 
totuși voi mal zbura..." plnă 
cînd — la mai puțin do doi ani 
după accident — singur în car
lingă, pornea să recucerească văz
duhul. Este neîndoielnic meritul 
autorilor că au dat atîta simțire 
paginilor, însemnării unor fapte 
știute sau culese din viața unul 
om

Duminicile unui nesportiv

SPORTUL In suedia

Baschet: 
definiții

BASCHET: Joc de echipă 
tn care nu-i suficient ca ju
cătorii să fie înalți, ci tre
buie să fie și la._ înălțime.

DIN TOATA
LUMEA
OBIECTIVITATE

In întîlnirile internaționale 
de box, în mod firesc, sin
gura opinie neutră este cea 
a arbitrului. •. neutru, în 
timp ce judecătorii de ace
eași naționalitate cu boxerii 
din ring sînt aproape întot
deauna subiectivi. Cunoscîn- 
du-se dinainte deciziile pe 
care le vor da aceștia din 
urmă, s-a pus chiar proble
ma restrîngeril juriului la 
o... singură persoană, a ar
bitrului neutru, în felul aces
ta realizindu-se și econo
mii- ..

De aceea, a produs o mare 
surpriză decizia care a fost 
dată în meciul dintre iugo
slavul Vujin și francezul 
Azzaro. Arbitrul francez l-a 
dat Învingător pe... iugo
slav, iar arbitrul iugoslav 
a apreciat că Azzaro fusese 
mai bun I

INVITAȚI DE ONOARE

Coincidență fericită, în aceste 
zile ale entuziastelor pregătiri 
pentru sărbătoarea estivală a a- 
viației românești, în librării a a- 
părut — sub îngrijirea Editurii 
Militare — o carte mult aștepta
tă : „Șl totuși voi mai zbura..." 
Lucrarea, înainte de toate un e- 
moționant act de omagiere a 
eroului aviator, comandorul 
GHEORGHE BANCIULESCU, a- 
daugă în literatura de speciali
tate, în chiar istoria atît de glo
rioasă a aviației noastre, un 
capitol de mare însemnătate, pe 
cît de dramatic, pe atît de pil
duitor.

Ne-am obișnuit, încă din vremea 
copilăriei, ca eroii imaginației 
noastre și mal ales cei care au 
existat cu adeyărat să învingă 
întotdeauna, să nu fie niciodată 
îrifrînți și povestea lor să se 
Încheie cu obișnuitul „hapy-end".

Viața e însă, uneori, aspră, 
nedreaptă, chiar cu sufletele mari, 
generoase, cu oamenii vlrtuțiiior 
rare, cu eroii adevărați al căror 
drum am vrea — adesea țel su
prem — să îl urmăm pînă la ca
păt.

Un astfel de om, curajosul avia
tor GHEORGHE BANCIULESCU, 
pilot tînăr, talentat, plin de vi
suri, își vede într-o zi, într-o cli
pă atît de apropiată unei mari 
împliniri, aripile frînte. Avionul 
pilotat în cursa de senzație euro
peană : Paris — București fără 
escală se prăbușește, în acel fu
nest început de toamnă al anului 
1926, aproape de Rymarov, în 
Cehoslovacia. Mecanicul își pier
de viața. Căpitanul GHEORGHE 
BANCIULESCU rămîne 
cioare.

Cu profundă duioșie, 
durere, autorii cărții : 
Bănciulescu-Cozadini și 
Bănciulescu, —
mandorului — descriu cu un 
mare respect pentru autenticitate, 
eliberați total de subiectivism, 
tragicul accident care părea să fi 
pus capăt, Iremediabil, unei stră
lucite cariere. Pentru că nicio
dată în lume nu se mai întîmpia- 
se ca un pilot să zboare cu pro
teze la ambele picioare.

Primul a fost un pilot român, 
un inegalabil campion al voinței 
și curajului : aviatorul GHEOR
GHE BANCIULESCU.

Trebuie, într-adevăr, citită a- 
ceastă carte pentru a înțelege 
tot ce s-a întîmplat din clipa 
cînd pilotul cu picioarele ampu
tate în spitalul Rymarov declara

care nici o clipă nu s-a aflai

Hon... fotbalistic, șl, în final, ul
timul mare raid prin Africa (1935), 
ultima aterizare a pilotului care 
a cucerit âtîta glorie și respect 
pentru aviația românească, că
reia i-a închinat întreaga-i viață 
cu rară devoțiune.

întreaga lucrare, captivantă 
prin exigenta redactare literară, 
este bogat și deosebit de potri
vit ilustrată — multe fotografii 
cu autentic șl prețios 
documentar — ceea ce întregește 
valoarea acestei cărți pe paginile 
căreia ar trebui să zăbovească 
Îndelung privirile (și glndurlle) 
oricărui tinăr, mai ales.

„Ce bună idee de a fi scris 
despre acest minunat exemplu de 
perseverență" — notează, In fac
simil, pe ultima copertă, marele 
savant Henri Coandă.

Silviu FLORESCU
*) RenSe Bănciulescu-Cozadlni 

șl Victor Bănclulescu : „Șl totuși 
voi mal zbura...”, Editura Milita
ră, București 1868, 150 pag., 6,25

fără Pi

cu trăită
Renee 
Victor 

fiica șl nepotul co- 
- descriu

descumpănit de tragica Intlmpla- 
re, care a uimit lumea cu dlrze- 
nla sa de șoim al cerului.

Așadar, voința a învins ! Din 
nou în carlingă. Autorii lucrării 
descriu în pagini extrem de mi
nuțios documentate, fără a pierde 
lirismul povestirii, noi călătorii 
— de necrezut — pe marile dru
muri ale văzduhului. Pilotul cu 
proteze Ia ambele picioare devine 
secretar general al Aeroclubului 
român, muncește cu remarcabilă 
pasiune și pricepere, cu rezultate 
excelente, care fac să crească 
faima aviației românești. Nici 
dorul zborului nu rămine neîm
plinit. Capitolul „O viață Intre 
cer și pămînt" oferă, printre alte
le, cititorilor posibilitatea să ur
mărească retrospectiv călătoriile 
comandorului GHEORGHE BAN- 
CIULESCU prin Europa, de-a lun
gul bazinului mediteraneean, în O- 
rientul Apropiat, acrobațiile de 
rară iscusință executate la Was
hington și un neprevăzut reve-

Un fotodocument menit să ilustreze istoria aripilor româ
nești : INT1IUL BIMOTOR CU COCARDA ROMANEASCA, 
un „CAUDRON" folosit de aviația noastră in campania din 
1917, pe care fotograful vremii l-a imortalizat intr-o imagine 
cu pilotul respectiv, căpitanul Aurel Mănoiu, ajuns general- 
ipensionar.

Fotodocumentul aparține colecției personale a epigramistului 
Aurelian Păunescu, ofițer-aviator in începuturi, acum o ju
mătate de veac, azi un venerabil creator literar.

Pentru zburătorii vremurilor noastre, bimotorul de față este 
un străbun al marilor mașini de pe căile de azi ale văzdu
hului, dar dincolo de caracterul unei piese de muzeu el sim
bolizează epoca eroicelor începuturi în care România s-a in
serts cu prețioase atribute în universalitate. (V. F.).

ȘTIȚI FOTBAL?
O astfel de întrebare ar 

putea fi considerată jignitoa
re. Există oare un singur lo
cuitor din cei aproape 3 mi
liarde înregistrați pe glob 
care să nu se priceapă 

Poate doar noii năs-
la

12 foști campioni olimpici 
au fost invitați la J.O. de la 
Ciudad de Mexico, toate spe
zele legate de deplasarea lor 
urmînd să fie suportate de 
organizatori.

Iată cine sînt cei 12 invi
tați de onoare : Bob Mathias, 
Johnny Weismuller și Jesse 
Owens (S.U.A.), Dawn Fra
ser (Australia), Fanny Blan- 
ckers-Koen (Olanda), Adhe- 
mar Ferreira da Silva (Bra
zilia), Patricia McCormick 
(Marea Britanie), Christian 
D’Oriola (Franța), Vladimir 
Kuț și Valeri Brumei 
(U-R.S.'S-), Emil și Dana Za- 
topek (Cehoslovacia).

UN MIC AMANUNT

Echipa vest-germană Han
nover 96 țintește departe în 
viitorul campionat de fot
bal, Despre acest lucru vor
bește și faptul că vrea să-și 
asigure serviciile fostului in
ternațional fiigoslav Ceai- 
kovski, considerat, la ora 
actuală, unul dintre cei mai 
buni antrenori europeni. Și, 
pentru a-1 tenta pe Ceai- 
kovski, i-a oferit un contract 
care i-ar asigura acestuia 
un venit de aproape 200 000 
de mărci anual (50 000 de 
dolari).

Federația vest-germană 
s-a opus insă la încheierea 
acestui contract, pe conside
rentul că Hannover 96 are 
și așa destule-.. datorii-

EXCURSII 
COMBINATE

fotbal ? 
cuți !

Și totuși, nu vă credem pe 
cuvînt ci vrem să vă supu
nem unui 
tîndu-vă 
bilemă:

Un atacant este faultat în 
timp ce se află cu ambele 
picioare pe linia de 16 metri, 
și nu în interiorul careului. 
Arbitrul acordă lovitură libe
ră de la 16 metri. Jucătorii 
echipei în apărare fac „zid". 
Un coechipier al celui care 
execută lovitura liberă se pla
sează șj el în „zid", la înălți
mea jucătorilor care îl alcă
tuiesc. El primește rrtingea, 
se întoarce și marchează. Ar
bitrul consfințește golul, dar 
constatînd că timpul 
s-a consumat, 
ca jocul 
centru, ci 
mei or 45

Și lată 
Echipa care a beneficiat 
'lovitura de începere este cea 
care a primit golul în ultima 
secundă a primei reprize. Ea

examen, prezen- 
următoarea pro-

de joc 
nu mai lasă 

se reia de la 
pri-

să
fluieră sfîrșitul 
de minute...
și repriza a Il-a. 

de

MATE

CLAUDIU IN
Toate agențiile și filialele 

Oficiului Național de Turism 
organizează excursii combi
nate intern-extern, cu auto
care, pe litoralul româ
nesc (Constanța — Mamaia
— Eforie-Nord — Eforie-Sud
— Mangalia) și litoralul bul
gar, cu sejour de o zi la 
Varna. Se vizitează stațiu
nile Nisipurile de Aur și 
Drujba, 
Tolbuhin 
turistice.

precum 
și alte

și orașul 
obiective

aflați 
se pot

Ia odihnă 
înscrie Ia

Turiștii 
pe litoral 
toate filialele agenției Cons
tanța.

La Tokio s-a deschis 
puțină vreme în urmă 
mare salon internațional 
caricatură, Ia care participă 
artiști din 16 țări cu peste 
1800 de lucrări. Expoziția, 
care 
japoneze, se bucură de pre
zența a 6 caricaturiști ro
mâni : N. Claudiu, Nell Co- 
bar, Cik Damadian, Mihai 
Grosu, Eugen Taru și V. 
Vasiliu.

O plăcută surpriză ne 
furnizează albumul editat do 
organizatori și care repro
duce toate desenele acceptate.

Drept copertă a fost alea-

cu 
un 
de

va colinda opt orașe

LICEUL AODICOL Nr. 2 CRAIOVA
Str. Breslei nr. 97 —telefon 14.28

ANUNȚĂ

Concursul de admitere din 17-27 iunie 1968, pentru 
specialitățile :

— ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
— CULTURI IRIGATE

Se primesc absolvenți ai școlilor generale din toată 
țara, băieți și fete, în vîrstă pînă la 18 ani.

Candidații vor prezenta la înscriere, în perioada 
1-1 â iunie a.c., următoarele acte :

- Cerere
- Certificat de naștere și copie
- Certificat de absolvire a școlii generale
- Certificat medical
- Buletin, de analiza sîngelui și rezultatul exame

nului radiologie pulmonar.
OBIECTE DE EXAMEN : română și matematică.

JAPONIA!
să o caricatură cu subiect 
sportiv, aparținînd colabora
torului nostru N. Claudiu. 
Este vorba de șarja sa, 
o remarcabilă subtilitate 
tirică, ȘTAFETA.

O reproducem mai sus, 
dresînd felicitările de 
goare autorului.

de 
sa-

a- 
ri-

Materialul de față nu este un 
interviu propriu-zis. La originea 
lui nu a stat formula clasică a 
interviurilor — întrebare și răs
puns — cî o discuție ocazională, 
în „potcoava” stadionului Repu
blicii, la ------
teptarea 
lăsat în 
nu fără 
talgică.

Fondist pe Dunăre

finalele de box. în aș- 
primului gong, ne-am 
voia... retrospecțiunilor, 
o explicabilă undă nos-

Lucrurile se petreceau în 1932. 
Fiindcă înotătorul șeptilici se să
turase să se „învîrtească" în ba
zin, în lac, la Tei, ori Floreasca, 
în apă stătătoare, a participat la 
o tradițională cursă pe Dunăre : 
Brăila — Galați, 22 km. la star
tul căreia se prezentau toți „ma
tadorii" înotului. Doar să ter
mini cursa și era ceva. N-a cîș- 
tigat dar a sosit, cum se spune, 
în limbaj ciclist, „în primul plu
ton". Victoria a revenit constăn- 
țeanului Spînu, un „vulpoi vechi“, 
urmat de Manole Florescu, azi 
contrabasist la Filarmonică.

Și n-â fost singura întrecere de 
lung kilometraj acvatic, căci a 
concurat și în cursa de 13 km 
(cifra... necuratului) de la Călă
rași, care a fost cîștigată de Va- 
leriu Făgărășanu, faimosul por
tar de fotbal de Ia Turda» și 
Rjuventus^.

Am primit zilele trecute o 
invitație de la cercul supor
terilor F. C. Progresul (,se 
serba intr-un cadru festiv 
ziua de naștere a trei din
tre jucătorii echipei: Mateia
nu, Țarălungă și Manta) care, 
pe moment, m-a descumpă
nit.

Nu mă surprindea faptul 
că jucătorii și suporterii gă
siseră în acest apăsător final 
de campionat răgaz pentru o 
mică festivitate. Dimpotrivă, 
consideram binevenit acest 
„respiro", ales poate strate
gic, ca să deconcentreze spi
ritele. Alta era surprinderea 1 
Mateianu, „copilul stadioane
lor", împlinea deja 30 
ani 1 Și faptul părea 
de crezut.

Blondul său derutant 
infirmă cronologia și păstrea
ză chipului candoare, menți
ne impresia unei adolescențe 
care nu trece, dar maturita
tea jocului, luciditatea con
ducătorului de echipă, sigu
ranța pe care el o inspiră 
coechipierilor și suporterilor 
din tribună, reclamă, cu sigu
ranță, cei 30 de ani!

El, rege al fair play-ului, 
gemînd la fiecare contră pe 
care „geniul rău și aspru” al 
apărătorilor o ridică stilului 
pur și elegant, crede încă in
tr-un tărîm edenic al fotba
lului fără brutalități și duș
mănii. Și a luptat să-l atingă 
deși, de multe ori, n-a in- 
tîlnit în calea sa dectt amăgi- 
toarea Fata Morgana.

de 
greu

ce

Adept al balonului oval
Rugbyul făcea cuceriri în rîn- 

durile liceenilor și studenților. 
Era un fel de... molimă, și „mor
bul" ei l-a contaminat și pe in
terlocutorul nostru.

A jucat la „clubul tinereții" 
— R.C.B. — avînd, printre coe
chipieri pe Picu Popescu-Colibași 
(astăzi antrenor de handbal), iar 
printre adversari redutabili pe 
Ascanio Damian (actualul rector

Un interviu...

sport importă în aoest proces, 
fiindcă oricare din ele e la 
fel de bun, ci atitudinea fran
că și onestă ce rezultă din 
practicile sportive.

Am văzut pretutindeni în 
Suedia, tineri și vârstnici, băr
bați și femei înotînd, făcînd 
canotaj, jucînd fotbal, tenis 
sau baschet, străbătînd pa 
biciclete șoselele țării lor și 
m-a îneînitat 
în care ei 
acestea : cu 
rească și o 
nă de tot ce e efort prea 
mare, scrîșnet sau încruntare. 
Spiritul jocului punea firul 
său de nimb pe toate frunți
le, și toți zîmbeau, fără a-și 
pierde seriozitatea, pentru că 
se simțeau fericiți in peisa
jul de verde și albastru al 
Scandinavici, amețiți de aer, 
de apă, de soare, de vînt, de 
firea care primenește și în- 
sănătoșează.

Intr-o noapte, pe aceiași 
sportivi ai țării de la Marea 
Baltică i-arti întâlnit în ora
șul vechi al Stockholmului, 
la restaurantul „Pacea de 
aur“. Erau bronzați de soare 
și, în acompaniamentul stru
nelor de chitară, cîntau do
mol, la fel de fericiți ca 
sub bolta de văzduh a fw. 
un cântec de compozitor® 
lor național Carl Michal. 
Bellman. Cîntecul acesta slă
vea, cînd în pas de polcă, 
cînd în pas de vals, cerul 
senin, pescuitul pe malul a- 
pelor săltărețe, plimbările în 
pădurile de frunză verde, 
goana pe tălpile schiurilor în 
diminețile iernii. Slăvea ceea 
ce e simplu și natural, prea
mărind puterea care devine 
mîngîiere și vigoarea îmbi
nată cu gingășie.

— Ce fel de cintec 
ăsta ? — am întrebat pe în
soțitorul meu.

— E un cintec vechi. în
drăgit de sportivii noștri — 
a fost răspunsul.

Am aflat, în noaptea aceea 
de primăvară septentrională, 
ascultînd melodia bardului 
scandinav, că sportivii Sue
diei cîntă cu aceeași plăcere 
cu care bat mingea, mînuiesc 
racheta, despică apele. Șt am 
înțeles, deodată, de unde^țh-ag- 
elasticitatea și frumusețea ; 
politețea blajină cu care£’:~^ 
impun altora delicatul lor 
punct de vedere. Din drago
stea de cîntece, fără de care 
sportul, mecanica, 
omul sînt pustii 
fără fructe sau , 
fără flori!

Am văzut, în Suedia, sportivi serioși, pătrunși de noblețea 
activității lor, pe care n.u-4 pot uita E o țară plină de culori, 
de oameni elastici și fini, avînd totdeauna pentru semenii lor 
o politeță blajină, împunîndu-și cu toate acestea și fără să 
sujîere pe nimeni delicatul lor punct de vedere. Ți-e greu să 
crezi că, pe locul orașelor semănând cu paleta unui pictor 
îmbătat de roșu, verde, ocru, alb și albastru, ardeau cînd- 

va rugurile ospețelor vikinge 
și s-auzeau strigătele înfrico
șătoare ale sălbaticilor lupi 
de mare. E liniște, azi, în 
ele și e ordine, curățenie, 
frumusețe peste tot. Cu chi
pul lor de nou și proaspăt, 
orașele acestea nu sînt 
poleiul pe din afară al 
popor care ascunde în 
tul său tenebrele unor 
nințătoare suveniruri atavice. 
Suedezii trăiesc simplu și 
iubesc natura, stimează bunul 
simț care face viața mai plă
cută și mai ușoară. Iar 
vilizația lor nu decorează 
om, fiindcă omul este 
ce dă viață obiectelor 
confort create de mîinile 
pricepute, harnice, fără 
tîmpăr.

Am întrebat pe un scriitor 
al lor, în timp ce ne aflam 
in holul frumosului Grand 
Hotel, ale cărui geamuri pri
vesc înspre canalul Mălar, cu 
castelul regilor de partea o- 
pusă a țărmului, care este 
taina disciplinei, a discreției 
și a vigoarei lor sprintene.

— Sportul ! — a răspuns 
confratele meu șved. — El 
dezvoltă forța fizică, însă o 
și temperează totodată cu 
gingășia inimii. Ispitiți, ire
zistibil de libertate, noi de
prindem armonia relațiilor 
colective în exerciții fizice 
care ne dau plăcere și spo
resc în noi conștiința a ceea 
ce smtem capabili să săvîr- 
șim. Nici nu se poate o edu
cație în masă mai directă și 
mai eficace : individul îsi 
păstrează toate prerogativele 
morale și fizice, dar ideea de 
colectiv flutură neîncetat îna
intea ochilor lui. In toți co
piii e un dram de inocentă 
sălbătăcie și cruzime, cu care 
te-mpaci pînă cînd vîrsta nu 
face periculoase aceste moș
teniri ancestrale. Instinctul 
nu trebuie distrus, cum cred 
unii, nici inhibat, cum reco
mandă alții, ci trebuie trans
format în dinamul progresu
lui persoanei psihice, pe toate 
tărîmurile, pe care sportul îl 
stimulează cum nu se poate 
mai bine. Nu categoriile de

pune mingea în 
oentnu, nu însă 
arbitrul s-o fi 
atît pe ea cît și 
versă — că,

joc de 
înainte 
informat 
formația 

întrucît ținuse 
prima parte a jocului cu două 
minute mai mult, repriza a 
2-a va avea doar 43 de minute. 
Jocul se desfășoară normal, 
dar în min. 43 arbitrul fluie
ră un fault în careu în favoa
rea echipei conduse cu 1—0. 
Fluieră, dar 
sours timpul 
face semn 
alinieze la 
permițând executarea 
țiului.

Cite greșeli a comis 
bilul arbitru 
descrise mai 
ele?

constată 
de joc, 

echipelor 
centru,

la 
ca

ad-

doar 
unufi 
sufle- 
ame-

I

că s-a 
așa că 
să

nemai-
penal-

se

ci- 
pe 
cel 
de 
lui 
as-

stima- 
de jocîn fazele 
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de 
nu 
a-

Deși considerat omul 
lux al echipei, „blondul" 
s-a prevalat niciodată de 
cest atu, modestia și abnega
ția pe Care le demonstrează 
și astăzi indicînd mai curînd 
perioada începutului de ca
rieră (decît aureola sa) cînd 
totul este dirijat spre „a con
firma", „a ieși din anonimat"; 
blazarea sau detașarea supe
rioară 
te de 
bular.

fiind noțiuni repudia- 
el chiar și din voca

necontenit stilul 
săvârșeau toate 

o voie bună fi- 
detașare suvera-

este

, filozofia, 
ca pomul 

ca luncile

SBÂRCEA
N. MUSCELEANU

George

O fotografie la care Mateianu va privi îndelung, peste ani, cînd va răsfoi albumul cu amintiri

făcut o ,-,transbordare“ în masă 
la „Telefoane". Ce meciuri me
morabile a desfășurat formația 
„Telefoane" o bună, perioadă de 
timp !

„Watter-polo” în nocturnă

Așa se numea, la începuturile 
Iul, sportul cu mingea în apă ; 
acest handbal în bazin. Amicul 
nostru se afla încă pe băncile 
liceului cînd a tradus (în 1929)

Sără întrebări...
al Institutului de arhitectură). A 
început ea jumătate de grămadă, 
apoi —■ după ce s-a mai... împli
nit — a intrat în linia a III-a.

Volei și baschet

aceea (1930—1935.
a făcut sport de 

și baschetul

în perioada 
cînd Șeptilici 
competiție) voleiul 
erau... frați siamezi. Marea ma
joritate a voleibaliștilor jucau 
baschet, aproape automat. în ca
zul de față, balanța a înclinat 
mai des spre volei. Colegul de la 
R.C.B., Costi Herold, era un 
pătimaș. Juca volei pînă la epui
zare. Apoi, cei de la R.C.B. au

primul regulament de „Watter- 
Polo“, dlntr-o lucrare franceză 
— „La Natation" — scrisă de 
Henri Decoin, mai tîrziu regizor 
de filme, soțul artistei Danielle 
Darieux.

Antrenamentele de watter-polo 
nu se puteau desfășura ziua la 
bazinul „TIR" (în spatele teatru
lui de Operetă, de azi) sau la 
ștrandul Kisseleff, căci acestea 
erau aglomerate cu amatori plat
nici. S-a găsit însă o soluție: 
jocuri de polo, noaptea tîrziu. la 
bazinul „LIDO" (avea și valuri 
artificiale, pentru amuzamentul 
plătitorilor). Patronul era mîndru 
că oferea consumatorilor un dl-

vertisment fără să-l coste ceva, 
iar „poliștii“ erau fericiți că se 
puteau antrena nestingheriți și 
pe gratis.

Antrenamentul de polo servea 
competițiilor individuale la ba
zin și invers. La întreceri în ba
zin pe diferite distanțe, a avut 
deseori adversari pe : Tiberiu
Ricci (unul din arhitecții sălii 
Palatului), faimosul Lascu, mul
tiplu campion la sărituri, arhi
tectul de azi, G. Lichiardopol, 
maestru emerit al sportului, Tra
ian Petruț, campion național (azi 
actor la „Municipal”) etc.

Pe stadionul „ANEF"
Așa s-a numit înainte stadionul 

Republicii. Pe acel „ANEF", s-a 
„chinuit" multe după-amieze pînă 
să sară 1,65 m (la 5 cm de rezul
tatele campionilor de atunci). 
Printre tinerii atleți, de frumoa
se promisiuni, cu care se întîl- 
nea la „ANEF", se număra și 
Pompiliu Macovei, actualul pre
ședinte al Comitetului de Artă și 
Cultură.

Dacă ar mai fi stăruit, desigur, 
ștacheta ar mai fi urcat cîțlva 
buni centimetri. Dar...

...Iată că speakerul anunță 
'începerea galei și noi încetăm 
vorba.

Multilateral în continuare
Așadar, actorul Mircea Șeptilici 

a fost un sportiv multilateral.

a 
în

Caracteristica multilateralității 
păstrat-o șl după ce a intrat 
lumea artei, în stagiunea 1937.38, 
la Compania Bulandra, pe cînd 
se afla în ultimul an de conser
vator. Este caricaturist și grafi
cian (ultima expoziție a avut-o 
în 1967) șl a semnat scenografia 
la diferite piese. A scris și a 
prezentat la televiziune, timp de 
un an și jumătate, — • 
personaje”, Iar ' 
față traduce 
străini.

Cîți ani are ?
56 ? (Ii împlinește în
ta). Și-i „poartă" foarte ____
(Sînteți de acord, nu ?). Așa cum 
știe să poarte, pe scenă, fracul 
sau costumul de epocă.

„Dicționar de 
în momentul de 

din dramaturgi

Așa-i că nu-i dați 
vara aceas- 

bine.

Emil IENCEC
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CONVORBIRI CC DOMNIIL GORE
— Ce severă-i Federația 

suedeză de fotbal! Arbitrul 
Assar Issacson, de pildă,. a 
fost suspendat vreme de trei 
ani din activități, pentru că 
era prea gras (avea, se pare, 
la ora sancțiunii 139 de kilo
grame...) Mă gîndesc că dacă 
F.R.F. ar porni să imite e- 
xemplul suedezilor...

— Nici o primejdie, inter
veni dl. Gore. Majoritatea ar
bitrilor noștri sînt slabi.

MOTIV

— Săptămâna trecută cinci, 
ieri trei, azi intr-un ziar, pa
tru... Aproape in fiecare zi 
afli despre cîțiva tineri euro
peni care s-au hotărît să ple

Aurel VERNESCU,
pe drumurile performanței...
• Numai urmașii lui Rob Roy ? • Do la eschimoși, la... 
Hansen • Campionul olimpic se recunoaște învins
• Prima medalie de aur I • Telegrama care nu vine la

timp • Un zîmbet, un nou vis și.M o fată I

ce spre Mexic cu bicicleta, so
cotind că vor ajunge acolo 
in timpul Jocurilor Olimpice. 
Frumos..

— Foarte frumos, tresăriri 
ochii d-lui Gore. M-aș duce 
și eu la Olimpiadă. Apoi, 
după o clipă de gîndire■

— Dar n-am bicicletă !
OH, CE INFRINGERE 
FRUMOASĂ!

— Țiriac: după ce l-a eli
minat pe Franulovici, după ce 
a intrat In sferturi de finală 
la Roland Garros, adică prin
tre primele opt rachete ale 
acestui turneu la nivel înalt, 
dacă nu chiar suprem, „Țiri" 
i-a luat două seturi consecu
tiv australianului Rod Laver, 

sau în traducere strictă, cel 
mal bun jucător profesionist 
al anului 1968, cedînd foarte, 
foarte cu greu.

Dl. Gore încuviințează :
— Infrîngerea obținută, da. 

„obținută" de Țiriac — zice 
el — e nesfîrșit mai prețioa
să decît o victorie precum a- 
ceea repurtată, de pildă, de 
echipa noastră de fotbal a- 
supra formației F. C. Bruges, 
cu 4—2. Fapt care mă în
deamnă să nădăjduiesc că în 
aceste timpuri răvășite, cînd 
lumea gînditoare pune violent 
în discuție atitea și atitea no
țiuni moștenite prin veacuri, 
atitea, ah, atitea judecăți îm
pietrite și schimbate in pre
judecăți, cerînd reconsiderarea 
lor, va veni și ziua cînd o să 
luăm în dezbatere critică ter
menii „victorie" și „înfrin- 
<jere“.

VINOVATUL A FOST 
DESCOPERIT

— Ce părere ai despre cele 
scrise în ultima vreme cu 
privire la înrîurirea negativă 
(poate chiar pustiitoare) pe 
care o exercită, pare-se, anu- 
miți cronicari și alți autori 
de păreri, asupra stărilor spi
rituale ale reprezentativei de 
fotbal 2 S-au tras, pe această 
temă, cîteva semnale de a- 
larmă. Au vorbit, pe această 
temă, oameni obiectivi și 
fără interese: antrenori, co
laboratori ai federației, jucă
tori chiar...

— ...Și n-au dreptate ? — 
întrerupe dl. Gore. De altfel, 
după cite știu, la ultima șe
dință a federației s-a propus 
chiar organizarea unei sesiuni 
științifice consacrate „Rapor
tului dintre criticile publicate 
în presă și eficacitatea jucă
torilor noștri de fotbal in me
ciurile internaționale". In ca
drul sesiunii științifice ar 
urma să fie dezbătute două 
referate :

1. Influența nefastă a ca
lambururilor lui Teodor Ma- 
zilu (Contemporanul) asupra 
sistemului de apărare cu „il 
libero11;

2. Corelația dialectică din
tre structura lingvistică a 
textelor lui Al. Caprariu (Tri
buna) și sterilitatea cuplului 
de atacanți centrali în meciu
rile pentru campionatul mon
dial.

MAESTRELE EMERITE 
ALE...

După meciul România —■ 
Olanda.

— Cine ți-a plăcut mai 
mult de la olandezi, d-le 
Gore ? ■

— Fundașii.
— Și de la noi ?
—• Coman și barele. Exce

lente bare! Mă gîndesc... 
dacă le-am putea lua și-n 
deplasare.

Pt. conformitate 
Al. MIRODAN CORBII...

Cine s-ar fi gîndit, cu aproape o sută de ani în urmă, 
cînd avocatul scoțian John Mac Gregor pornise să stră
bată rîurile Europei cu o canoe asemănătoare celei pe 
care Walter Scott o imaginase pentru eroul său pre
ferat, Rob Roy, că România va deveni, într-o zi, o 
mare forță mondială în acest sport ? Iată, doi pescan 
din Deltă și un electrician din București s-au întors 
campioni olimpici de la Melbourne. Apoi, alte titluri 
— europene și mondiale — la Gand, la Duisburg, la 
Praga...

Aurel Vernescu a strtns de-atîtea ori, fericit, mîinile 
puternice ale învingătorilor. Dar, ca și ceilalți caiaciști 
fruntași auzea, de fiecare dată, chinuitoarea întrebare: 
„Cînd va veni rîndul vostru?" O tainică mustrare 
pentru amînarea mărit expediții. Venise, oare, acum 
vremea ? Vernescu credea cu tărie tn această apropiată 
oră a afirmării depline.

S-a urcat în tren, tn miez de august, la fel de dîrz, 
de curajos. Toate bune, dar cum închidea ochii îl ve
dea, parcă prin ceață, pe marele Hansen. Și atunci, op
timismul se clătina. Nu, va trebui să se mulțumească 
cu „argintul". Ar fi fost — și așa — cea mai valo
roasă performanță din istoria caiacului nostru. Dacă, 
totuși... Pe lacul Albano, acolo unde avusese loc nau
fragiul ștafetei, danezul Hansen, acest excelent spor
tiv, un fin tehnician, terminase „mia" în 3:53,0 și ur
case primul podiumul olimpic. Era formidabil Hansen. 
Trăgea relaxat, mereu plin de prospețime, și cînd se 
hotăra să atace barca zbura parcă pe luciul apei. Avea 
ceva anume din iscusința inegalabilă a eschimoșilor care 
de sute de ani pescuiesc în mare cu zveltele caiace. Eh, 
acum, fie ce-o fi! Vom vedea la Poznan...

•ir
tn finală I Cîștigase seria la simplu 500 m, apoi se

mifinala și acum Aurel Vernescu trăia intens emoția 
primei întîlniri cu Hansen, favoritul cel mai sigur al 
europenelor de pe lacul Malta. Marele duel putea să 
înceapă. Vernescu — culoarul 1; Hansen — culoarul 2. 
Sorții i-au alăturat, parcă anume, în dramatica finală.

Vernescu uită că danezul e campion olimpic. Iși spu
ne că, de fapt, Hansen a cîștigat în proba de 1000 m, 
iar acum distanța e doar pe jumătate. Totul e, deci, să 
sprintezi puternic și să nu slăbești ritmul nici măcar 
o clipă. 500 de metri nu e mult. Așa să fie 1 Totul 
pare, mai degrabă, o infuzie de curaj. Foarte bine.

Caiacele au țîșnit. Vernescu conduce. Aruncă tn în
trecere toate forțele, toată ambiția. N-a parcurs, însă, 
decît 150 m. Ce naiba, parcă ar fi o probă de fond! In 
sfirșit — jumătatea cursei. Caiacul de pe culoarul 1 
e tot. tn frunte. Mușchii brațelor sînt la fel de pu
ternici și... ascultători. Acum, Hansen o să atace, li ve
dea vîvful bărcii în dreptul mîinii care cufundă padela 
în apa învolburată. Și atunci atacă... Vernescu. Ire
zistibil finalI Toți spectatorii sînt în picioare. Unii mai 
cred în revenirea danezului. Dar privirile specialiștilor

13

succesul
a venit

Steinbach

La 100 km depărtare de 
Niimberg, în nordul Bava- 
riei, un orășel industrial cu 
45 000 de locuitori, vestit 
pentru porțelanurile sale: 
Weiden. Aici a stat timp de 
cinci luni, ca antrenor al clu
bului local, Petre Steinbach. 
A preluat conducerea celei 
mai importante echipe fero
viare din R.F.G.: Sport Ve- 
reinigung Weiden, în momen
tul în care formația se zbă- 
tea în coada 
ligii bavareze 
menințată de 
Deși returul 
începuse, la 
Weiden, antrenorul român a 
reușit să promoveze echipa 
în final pe locul 6, după 
numai 14 meciuri, dintre 
care 9 au fost cîștigate (3 în 
deplasare), două încheiate la 
egalitate și 3 pierdute. O 
performanță, oricum, excelen
tă, pe care ziarul „Sport Ku- 
rier" din capitala bavareză, 
Munchen, o subliniază astfel, 
într-un titlu: „Cu Steinbach 
a venit succesul". De altfel, 
meritele antrenorului din 
România sînt pe larg comen
tate și de ziarele locale „Der 
Neue Tag" și „Oberpfălzen 
Nachrichten". Ultimul, sub 
semnătura lui Toni Siegert, 
consacră o pagină și jumătate 
de ziar carierei Iui Petre 
Steinbach, retrasînd itinera-

clasamentului 
(locul 13), a- 
retrogradare. 

campionatului 
sosirea sa la
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rele sale de jucător și antre
nor, de-a lungul și de-a latul 
Europei, reproducînd impor
tante momente din stagiul său 
în Anglia.

Din ianuarie pînă în mai, 
anul acesta, Petre Steinbach 
nu a făcut — și nici nu pu
tea face — minuni la Wei
den. Dar el a pus, cu multă 
ambiție, în joc suma vastei 
sale experiențe pedagogice 
pentru a redresa o echipă a- 
flată în pragul degringoladei. 
El a cîștigat repede încrede
rea componenților formației 
prin demonstrațiile sale prac
tice și prin etalarea, cu mo
destie, dar și cu fermitate, a 
cunoștințelor sale teoretice. 
A stimulat moralmente pe ju
cători și a reușit să realizeze 
sudura echipei. El a acordat 
un rol important căpitanului

GHEORGHE BADEA, BUCU
REȘTI. impresionat de faptul re
levat și de Cristian Țopescu la 
televiziune, câ suporterii lui 
Manchester United fluturau stea
guri și cîntau imnul clubului sus- 
ținindu-și în felul acesta jucăto
ri' favoriți, ati compus și dv un 
„imn al fotbalului nostru". Nu 
prea e momentul. O rugăciune, 
mai merge !

ștefan SZEKELY. CLUJ. Nu 
e de mirare că n-ați reușit să 
vă convingeți prietenii. Interdic
ția la care vă referiți, a fost ri
dicată de mult. Jucătorii care au

blu l încă o medalie. Apoi a treia, cucerită de cano- 
iștii Iacovici și Sidorov.

Danezul Hansen îl felicită pe Vernescu și-i cere re
vanșa...

Trenul gonește spre București. Băieții se pregătesc 
pentru revederea cu cei dragi. Acum cîteva zile, Ver
nescu își rugase mama și sora să-l aștepte la gară chiar 
dacă va pierde duelul cu Hansen. Ce primire va fi 
după victoriile de la Poznan! Nu mai are astîmpăr. 
Privește pe fereastră, căutînd peronul cu privirea, deșt 
știe că Gara de Nord se află încă la zeci de kilometri. 
Dar, totul are un sfirșit.

Pe peron, intr-adevăr, forfotă de nedescris. Dar, stu
poare ! Printre sutele de oameni, nici o figură cunos
cută. Campionii și medaliații și-au păstrat degeaba flo
rile primite pe malul lacului Malta.

Lucrurile s-au lămurit mai tîrziu. Buclucașa telegramă 
care anunța sosirea flotilei nu venise la timp...

Așa se face că atunci cînd se aștepta mai puțin, 
mama s-a pomenit cu campionul Europei în ușă, cu 
brațele încărcate de flori și cu un zîmbet de mare bucu
rie, pe care parcă nu-l mai văzuse niciodată pe fața 
fiului ei. Avea să-l revadă peste puțin timp, în ziua 
cînd Aurel Vernescu îi arăta ordinul muncii clasa a 
IlI-a, înaltă răsplată pe care avea s-o onoreze cu alte 
mari victorii sportive.

★
1962. Campionatele mondiale sînt amînate. Aurel Ver

nescu iși sporește colecția titlurilor de campion națio
nal, cucerește numeroase victorii în regatele interna
ționale și adaugă noi kilometri antrenamentelor. In vara 
următoare îl va întilni din nou pe Hansen. E tn joc 
„centura" europeană. Și încă ceva: la Jajce se vor îm
părți și medaliile de campioni ai lumii-.

Toată iarna va avea la ce să se gîndească. Pentru 
prima oară, o altă fată decît Mioara asculta minunata 
poveste a lacurilor împodobite cu balize multicolore 
Schioara Ani Scherer cunoștea însă frumusețea între
cerii sportive. Dar, de ce inima-i batea parcă mai pu
ternic ca de obicei ?

(Va urma)

de echipă, socotindu-1 „mina 
prelungită a antrenorului" și 
invitîndu-1 la toate, ședințele 
secției de fotbal a clubului.

Recomandația lui Helmut 
Schon a fost onorată. Cei 
3 000 de membri cotizanți ai 
clubului au apreciat munca 
antrenorului român, care nu 
s-a mulțumit să se ocupe în 
principal de echipa întîia, ci, 
în secundar, a condus și pre
gătirile echipelor de rezervă 
și de tineret, ba chiar și ale 
celor patru echipe de copii.

Tn puținul timp liber care-i 
rămînea la dispoziție. Petre 
Steinbach studia ultimele lu
crări de specialitate. Conclu
zia sa coincide cu cea a lui 
Sepp Herberger : „Nu mai 
există aproape nimic nou în 
fotbal. Cunoaștem principiile 
fundamentale. Totul depinde 
de capacitatea pedagogică a 
antrenorului de a adapta a- 
ceste cunoștințe la specificul 
echipei". Ceea ce Steinbach a 
realizat magistral, după măr
turiile presei locale, care lau
dă modul cum a rezolvat el 
complexitatea problemelor 
tehnice, tactice, psihologice, 
ce i s-au pus.

Despărțirea de clubul de 
care s-a legat sufletește în 
scurt timp, a fost emoționan
tă. Tn onoarea antrenorului 
român s-a organizat, la Wei
den, un meci amical cu e- 
chipa campioană a R.F.G. 
F. C. NOrnberg, iar la masa 
de adio primarul orașului l-a 
felicitat și și-a exprimat re
gretul pentru plecarea celui 
chemat spre casă de dorul de 
patrie și de familie. Din a- 
ceste motive, de înțeles și de 
apreciat, Petre Steinbach a 
declinat oferta de a i se pre
lungi contractul.

Acum, maestrul se află din 
nou în București. La 62 de 
ani, Petre Steinbach refuză 
să se despartă de fotbal. 
Toată experiența lui; bogată 
și pilduitoare, stă la dispozi
ția soccerului românesc. Ce 
club va reuși să obțină ser
viciile sale prețioase de con
silier tehnic ? (vib)

Petre Steinbach cu. echipa 
din Weiden înaintea ultimului 

meci' de .campionat

Jocurile Olimpice la Mexico 
au ridicat probleme noi în fața 
concurenților de pretutindeni. 
Este știut, astfel, că probele de 
scurtă durată nu vor fi influen
țate de altitudini, aceasta acțio- 
nind, în schimb, asupra perfor
manțelor pe distanțe mai lungi. 
Iată clteva performanțe obținute 
la altitudini de peste 1 800 m : 
400 m ; 45,4, Lou Jones (S.U.A-, 
Mexico 1955 ; 800 m : 1:47,2, Jim 
Ryun (S-U-A.), Albuquerque 
1967 ; 1 500 m : 3:46,4, Bodo
Tummler (R.F.G.), Mexico 1967 ; 
5 000 m : 14:20,0, Alvaro Mejia 
(Columbia), Mexico 1966 ; 10 008 
m 30:10,8, Alvaro Mejia (Co
lumbia), Mexico 1966 ; 3 000 m 
obst. : 8:57,8, Gaston Roelanti 
(Belgia), Mexico 1967 ; maraton : 
2h 19:37, Gaston Roelants (Bel
gia), Mexico 1967 ; 400 mg : 49,8 
Rex Cawley (SLA.), Albuquer
que 1963.

ȘUT! GOL!!...
...sau put.erea exemplului. Cel mai mic fotbalist de pe stadio
nul „23 August". La doi ani și patru luni, trebuie să o recu- 

■ noaștem, este o performanță...

Dan GÂRLEȘTEANU

Foto i AUREL NEAGU

Iwat parte la campionatul mon
dial de fotbal pot evolua șl în ca
drul echipelor olimpice. în cazul 
cînd țările respective n-au statut 
profesionist.

VICTOR VASILIU, COMUNA 
DELENI. curioase întrebări. Oare 
în comuna dv. nu vin ziare ? Nu 
pătrund undele electromagnetice, 
ca să puteți auzi ce se spune la 
radio 7 Ne întrebați, de pildă, 
cum se va soluționa problema re
prezentării in Cupa campionilor 
europeni și în Cupa cupelor, dacă 
Steaua va cîștiga atît campiona
tul. cit și Cupa ? Pe chestia asta, 
puteți dormi liniștit : Steaua a fost 
eliminată din Cupă de către pro
gresul ! Ne surprlnde_ și faptul 
că nu 
cîștigat

știți dacă F. C. Argeș a 
vreodată campionatul.

Niciodată 1 S-ar fi aflat, vă asi
gur, și la Deleni...

DAVID HINCU. GALATI. Ne 
grăbim să vă risipim îndoielile : 
el este! Antrenorul echipei bel
giene F. C. Bruges este același 
Norbert Holflihg, pe care dv. l-ați 
văzut în anii tinereții, în acel 
meci amical în care, de la 0—3, 
s-a ajuns la... 4—3, datorită lui. 
„tinărul acela brunet, bine legat, 
bronzat", să știți însă că nu mai 
e chiar atît de... brunet.

ENACHE SEVEICA, CIUTURA. 
Am mal răspuns la această în
trebare : un pion poate ii trans
format în orice piesă, aflătoare 
sau nu Pe tablă în momentul 
acela. în afară de rege. Deci, 
teoretic, un jucător poate avea 
9 regine sau 10 cal, de pildă.

IOSIF SUTH. CLUJ. Vreți să 
știți dacă în afară de București, și 
alte orașe au avut două sau 
trei echipe în divizia A de fotba” 
Chiar orașul dv ! In ediția 1947— 
1948 Clujul a fost reprezentat 
in prima divizie de trei echipe : 
Universitatea (locul 4 din 16 e- 
chipe). C.F.R. (locul 8) și Der- 
mata (locul 11).

PETRE PASCARU, BUCUREȘTI. 
Citi băcăuani get-beget sînt în 
echipa Dinamo Bacău 7 Mulți,

nu, băcăuanii fiind plecați la alte 
echipe. Oricum, Nicușor și băie
ții lui merită felicitări pentru lo
cul 6 ocupat în clasament.

SERGIU MATEI, BR. ^OV. — 
Ne relatați un fapt interesant, 
care merită să fie cunoscut : „In 
ziua de 1 iunie a avut loc meciul 
de fotbal dintre Politehnica Bra
șov și Carpați Covasna, în cadrul 
campionatului județean. Cu trei 
minute înainte dft sfîrșitul meciu
lui. arbitrul a acordat o lovitură 
liberă, de la 18—20 m, în favoa
rea Politehnicii. Spre surprin
derea tuturor, portarul brașovean, 
Postole, a venit la locul unde se 
produsese infracțiunea și a exe_ 
cutat el lovitura. Șut și... gol !“ 
De ce ați pus semnul exclama
ției ? înțeleg să vă fi mirat dacă 
ar fi marcat un... înaintaș !

Ilustrații de
N. CLÂUD1U

l



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR
AEE ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

2. V. Parhlmovocl 392 p, 3. T. 
Lapysz (Polonia) 391 p, 4. A.Ghe- 
rafilmenok (U.R.S.S.) 389 p. (u. 
89). 5. G De Chirico (Italia) 389 p. 
(u. 98), 6. A. Trajda (Polonia) 388 p 
poziția In picioare (40 f.) : 1. ȘTE
FAN CABAN 375 p — campion 
International al României — 2. 
B. Kllngner 373 p., 3. P. Kohnke 
(RFG) 372 p. (u. 95), 4. P. Șandor 
372 p (u. 85), 5.1. Olărescu 370 P
(u. 95), 6. Jose Gonzales (Mexic) 
370 p. (u. 94) ; trei poziții : 1. B. 
KLINGNER 1162 p. (395-t-394_|_373) 
— campion Internațional al Ro
mâniei, 2. V Parhlmovlci 1153 p. 
<397_|_392_t_364), 3. Gh. Vasllescu
1150 p. (397-1-383-1-370) p, 4. O. 
Lapkin 1149 p, 5. Șt. Caban 1149 
p, 6. F. Petrovacz (Ungaria) 
1147 p. Campionatul republican 
(et. I) poz. culcat : 1. Gh. Vasi- 
lescu 397 p, 2. Gh. Sicorschl 395 
p, 3. R. Welnerlch 395 p, 4. D. 
Beoea 394 p. 5. N. Rotaru 394 p, 
6. F. Țiței 393 p ; poz. in ge
nunchi : 1 N. Rotaru 385 p, 2. 
I. Olărescu 385 p, 3. T. Clulu 385 
p, 4. Gh. Sicorschl 384 p, 5. P. 
Șandor 381 p, 6. D. Hrib 384 P ; 
poz. In picioare : 1. șt. Caban
375 p. 2. P. Șandor 372 p, 3. I. 
Olărescu 370 p, 4. Gh. Vasllescu 
370 P, 5. T. clulu S65 p. 6. N. 
Rotaru 362 p; trei poziții: 1. 
Gh. Vasllescu 1150 p, 2. Șt. Ca

ban 1149 p. 3. I. Olărescu 1146 p, 
4 p. Șandor 1146 p, 5. T. Clulu 
1143 p, 6. N. Rotaru 1141 p.

Pistol viteză 60 I : 1. J. Za- 
pedzki (Polonia) 597 p (299-1-298) 
— campion internațional al Ro
mâniei, 2. I. Vaszl (Ungaria) 593 p 
(297-1-296) — după al doilea ba
raj 5 142 p, 3. U. Arricosante 
(Italia) 593 p (295-1-298) — după 
al doilea baraj : 138 p, 4. I. Ba
kalov (U.R.S.S.) 592 p. 5. I. Trip- 
șa 591 p (293-4—298) 6. A. Onls-
cluk (U.R.S.S.) 591 p, ...8. V. Ata- 
nasiu 590 p, 9 M. Roșea 590 p. 
10. St. Popa 590 p. Campionatul 
republican (et. I) : 1. I. Tripșa 591 
p, 2. V. Atanasiu 590 p. 3. M. 
Roșea 590 p. 4. Șt. Popa, 590 p, 
5. D. luga 583 p. 6. G. Maghiar 
582 p. Skeet (manșa I : 100 t) : 
1. I. Albescu 98 t, 2—3. E. Mo- 
tolicl șl Fortunato Casai (Cuba) 
cite 94 t. 4. Roberto Castrillo 
(Cuba) 93 t, 5—6. Gh. Sencovicl șl 
Delfim Gomez (Cuba) cite 92 t, 
6—8. Plntllle Gleb, H. Mlron Șl 
D. Danclu — cite 91 t. Campio
natul republican (et. I) : 1. I. Al
bescu 98 t, 2. E. Motollci 94 t. 3. 
Gh. Sencovicl 92 t, 4—6. Pintilie 
Gleb, H. Miron și D. Danclu — 
cite 91 t.

Programul de azi s de la ora 
8.30 : armă standard 3 x 20 f băr
bați șl femei, de la ora 9 : pistol 
viteză, probă eliminatorie șl 
skeet (manșa a n-a).

AȘTEPTAREA

Finala campionatului european de fotbal se rejoacă luni

w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

TURNEUL UE TENIS DE LA PRAGA
PRAGA. 8 (Agerpres). — In Pro

ba de dublu feminin, a campio
natelor internaționale de tenis ale 
Cehoslovaciei, jucătoarea român
că Iudith Dibar, făcind pereche 
cu poloneza Wieczorka au între
cut cu 6—1, 4—6, 6—4 cuplul ceho
slovac Kujelova — Golubova. La 
simplu, în sferturi de finală, 
Iudith Dibar a întilnlt-o pe ceho
slovaca Volavkova, de care a 
fost învinsă cu 6—3, 6—0. Rezul
tate la simplu masculin i Fox —

Zednik 3—6, 7—5, 6—4; Holecek — 
Krasny 6—2, 6—2; Pinto Bravo — 
Strobl 6—4, 6—2; Fitzgibbon — 
Safarlk 6—2, 6—4.

CUPA DAVIS

Finala zonei 
americane

De la trimișii noștri speciali, C. MANTU și G. NICOLAESCU

Italia—Iugoslavia 11 după prelungiri
ITALIA : Zoff — Burgnlch, 

Ferrini, Facchetti, Castano, 
Guarnerl, Domenghini, Juliano, 
Anastasi, Lodetti, Frați.

IUGOSLAVIA: Pantellcl — 
Fazlaghici, Holțer, Damiano- 
vici, Trlvlci, Pavlovlci, Petko- 
vici, Paunovici, Musemici, A- 
kimovicl, Geaici.

Arbitri : Gottfried Dienst, 
(Elveția) ajutat de Rumlanțev 
(Bulgaria) și Jose Maria Ortiz 
de Mendebii (Spania).

Stadlo Olimpico, ora 21.15- 
Elvețianul Gottfried Dienst, 
conducătorul ultimei finale a 
„Cupei Jules Rimet", dă sem
nalul Începerii „ostilităților" 
celui mai important joc din a 
treia ediție a Cupei Europei 
„Marea finală", cum au 
mit-o toți italienii Încă 
miercuri seara, a început.

Partida începe sub semnul 
atacurilor azzurrilor care, în 
min. 5, au o periculoasă ac
țiune de poartă, mingea pu
ternic șutată de Domenghini 
fiind greu respinsă de Pante- 
Iici. După numai 6 minute, 
Facchetti șutează de la 7—8 
m, dar același Pantelici res
pinge în corner. încetul cu 
încetul însă, echipa iugoslavă 
echilibrează jocul și iese cu
rajos Ia atac. La o frumoasă 
acțiune ofensivă a albaștri
lor, Petkovici este faultat în 
careu dar arbitrul Dienst nu 
acordă penalti.

nu
de

LUPTĂTORILOR
După cum se știe, ediția 

din acest an a campionate
lor europene de lupte greco- 
romane se va desfășura, în
tre 14—16 iunie, în orașul 
suedez Văsteras, același care 
a găzduit și recenta partidă 
internațională de fotbal din
tre reprezentativele de tine
ret ale Suediei și României. 
De altfel, însoțind pe tinerii 
noștri fotbaliști, în oursul șe
derii la Văsteras am avut 
prilejul unei convorbiri cu dl. 
EGON HALLSTROM, preșe
dintele 
din districtul 
membru al 
pic Suedez 
mai activi 
propiatelor 
pene de lupte greco-romane. 
Deosebit de amabil, d-sa a 
răspuns în detaliu la între
bările puse în legătură cu 
desfășurarea acestei importan
te competiții continentale.

— Care au fost criteri
ile ce au determinat ale
gerea orașului Văsteras 
ca gazdă a campionatelor 
europene de lupte greco- 
romane ?

— In primul rînd, tradiția 
sportivă a acestei localități. 
Deși nu intră în categoria 
celor mai mari orașe ale Sue
diei, Văsteras-ul reprezintă, 
în schimb, unul din cele mai 
puternice centre sportive din 
țară. Educația fizică și spor
tul au aici foarte mulți prie
teni. Și nu greșesc dacă spun 
că, alături de hochei pe ghea
ță și de bandy, luptele se 
bucură în districtul nostru 
de o reală popularitate. Clu
bul de lupte din Văsteras de
ține o poziție fruntașă pe 
plan național, în cadrul lui 
activind peste 300 de sportivi. 
Pe de altă parte, s-a ținut 
seama de existența unei baze 
materiale corespunzătoare găz
duirii acestui eveniment, ora
șul dispunînd, printre altele, 
de o sală de sport a cărei 
capacitate poate fi mărită, in 
caz de nevoie, la peste 10 000 
de locuri. In sfirșit, nu s-a 
neglijat nici capacitatea or
ganizatorică a forurilor locale, 
verificată cu prilejul atîtor 
mari competiții ce au avut

federației de lupte 
Văstmanland, 

Comitetului Olim- 
și unul dintre cei 
organizatori ai a- 
campionate euro-

loc la Vast eras, printre car a 
și jocurile finale ale ultimei 
ediții a campionatului mon
dial masculin de handbal. 
Despre acest eveniment spor
tiv, dv, românii, vă aduceți 
bine aminte, căci echipa Ro
mâniei a jucat în semifinală 
și apoi in finala pentru locu
rile 3—4, lăsînd o foarte fru
moasă impresie iubitorilor 
handbalului de la noi.

— în privința pregătiri
lor pentru apropiatele 
campionate europene ce 
ne puteți spune ?

— Aceste pregătiri pot fi 
considerate ca încheiate, pînă 
în cele mai mici amănunte. 
Sala „Rocklunda", în care vor 
fi instalate trei saltele, oferă, 
după oum ați putut constata

Interviu cu
dl. Egon Hallstrom

cu ocazia vizitei făcute acolo, 
condiții, optime de concurs. 
Condiții la fel de bune vor 
fi asigurate și pentru antre
namente. In amintirea par
ticipării la campionatele de 
la Văsteras, sportivilor le vor 
fi oferite tricouri cu emble
ma orașului. Pentru cei peste 
50 de ziariști care vor ur
mări întrecerile, am pregătit 
telexuri și alte mijloace de 
comunicație, laboratoare foto 
etc. Ne-am îngrijit, de ase
menea, ca tuturor oaspeților 
noștri să le facem șederea aici 
cît mai plăcută.

— Cite țări vor fi re
prezentate la această edi
ție a C. E. ?

— 25 de țări. Printre ele 
figurează și Mexicul, dar spor
tivii săi participă în afara 
concursului oficial.

De altfel, și luptătorii 
din Europa vor concura aici 
mai mult cu gîndul la Olim
piadă. Dintre țările care vor 
prezenta sportivi la toate cate
goriile de concurs, menționez 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Turcia, Ungaria, Iugoslavia, 
Polonia, România, Franța, El
veția și, bineînțeles, Suedia.

— Din cine se compu
ne lotul suedez î

— Echipa Suediei este a- 
proape definitiv 
Iată componența 
gorii ; 52 kg. — 
trom; 57 kg. 
Svensson; 63 
Freit; 70 kg. — 
kala; 78 kg. — Jan Karstrbm; 
87 kg. — Sven Allen Olsson; 
97 kg. — Per Svensson; -j-97 
kg. — Ragnar Svensson. U- 
nele semne de întrebare le 
ridică Sven Allen Olsson 
(care este în momentul de 
față ușor bolnav) și Ragnar 
Svensson. Ei ar urma să fie 
înlocuiți cu Tota Nistrdm 
și, respectiv, Arnea Robert
son. Antrenorul echipei este 
fostul campion european 
Rudolf Svedberg.

Dintre sportivii mențio
nați, trei sînt originari chiar 
din Văsteras; Kjell Ferns- 
trom, Jan Karstrom și Sven 
Allen Olsson. Pentru cam
pionatele europene, speran
țele cele mai mari le pu
nem în Matti Pojkala (mul
tiplu campion al țării), Per 
Svensson (al doilea clasat 
la J. O. de la Tokio), Leif 
Freij (fost campion european 
la ediția de la Essen) și Jan 
Karstrom (cîștigătorul me
daliei de bronz la campiona
tele mondiale din anul tre
cut, de la ‘București).

— Cum apreciați șanse
le luptătorilor români ?

— Consider echipa Româ
niei printre cele mai redu
tabile de pe continent. Ea 
are cîteva individualități de 
mare clasă — NiColae Mar- 
tinescu, Simion Popescu, Ion 
Țăranu ș.a. care vor figura, 
fără îndoială, printre pro
tagoniștii competiției.

Mulțumindu-i d-lui Halls- 
trom pentru răspunsurile 
sale la interviul solicitat, 

i-am exprimat totodată con
vingerea că luptătorii 
mâni se vor strădui să 
iubitorilor sportului 
Văsteras o la fel de frumoa
să impresie ca și handba- 
liștii noștri, cu un an în 
urmă.

conturată, 
ei, pe cate- 
Kjell Ferns- 
— Roland 
kg. — Leif 
Matti Poj-

ro- 
lase 
din

C. FIRANESCU

NEW YORK, 8. — La Char
lotte (S.U.A.) a Început meciul 
dintre echipele S.U.A. și Ecua
dor, contind pentru finala zonei 
americane a „Cupei Davis“ la 
tenis. După prima zi, gazdele 
conduc cu 2—0. Arthur Ashe a 
dispus cu 6—3, 6—3, 6—2 de 
Pancho Guzman, iar Cllark.

, Graebner l-a Învins cu 6—2, 
6—1, 6—2 pe Miguel Olvera.

PE RINGURILE

DE BOX
ROMA. — Campionul mondial 

la categoria mijlocie, Nino Ben- 
venuti a dispus prin k.o. în re
priza a il-a de japonezul Aka-

BUDAPESTA. — Reprezentativa 
Ungariei a dispus de selecționata 
Cehoslovaciei cu 16—6.

LOS ANGELES. — Paul Rojas 
(S.U.A.) a învins la puncte pe ja
ponezul Siro Saijyo, într-un meci 
de 10 reprize, în limitele catego
riei ușoară.

NEW YORK. — La 11 iunie 
„mijlociii" Emile Griffith și Ands 
Heilman vor boxa, la Oackland, 
pentru dreptul de a întîlni oficial 
pe campionul mondial, Nino Ben- 
venuti.

i
I

Dinamo Moscova
a ciștigat „C.C.E.“ 

la volei feminin
In returul fina-MOSCOVA, 8.

Iei „Cupei campionilor europeni" 
Ia volei feminin dintre forma
țiile sovietice Dinamo Moscova 
și ȚSKA Moscova, dinamovisteie 
au obținut victoria cu scorul de 
3—2 (9-15, 14-18, 15-5, 15-3, 15-12). 

învingătoare și în primul joc 
(scor 3—0), voleibalistele de la 
Dinamo Moscova au ciștigat pre
țiosul trofeu.

ÎNCEP

Trei minute mai tîrziu, 
Holțer reia cu capul o cen
trare de pe partea dreaptă, 
dar mingea trece pe lîngă 
poarta apărată de Zoff. A- 
tacurile iugoslave devin din 
ce în ce mai insistente, din ce 
în ce mai percutante, mai 
ales datorită întrepidului 
Geaici care nu poate fi oprit 
de fundașul lui Inter, Burg- 
nich. Totuși, în min. 38, Squa- 
dra Azzurra are o bună oca
zie de a deschide scorul, dar 
mingea reluată cu capul de 
Domenghini trece de puțin 
pe alături. După numai un 
minut „cade" golul. Atac pe 
partea dreaptă a echipei iu
goslave, centrare în mijlocul 
careului echipei italiene, o 
mică bîlbîială și autorul eli
minării din cursă a campio
nilor mondiali, Geaici, intro
duce mingea în poartă : 1—0.

După două minute, italie
nii, care reacționează puter
nic, au o „bară" la un șut al 
lui Domenghini.

Pînă la sfîrșitul reprizei, 
italienii încearcă egalarea 
scorului dar echipa lui Mi
tici face față cu succes ofen
sivei, contraatacînd, la rîn- 
dul său, dar fără succes.

în repriza a II-a, spre sur
prinderea noastră, cei care 
joacă mai incisiv, mai legat 
sînt tot jucătorii iugoslavi. Ei 
creează cîteva faze periculoase, 
ca urmare a urcărilor în

ANGLIA -U.R.S.S. 2-0 (1-0)
Șl... CAMPIONII MONDIALI PE LOCUL

întîlnirea pentru locurile 
3—4 dintre reprezentativele 
Angliei și U.R-S-S. nu s-a ri
dicat la nivelul aștepUărilor. 
Deși fotbaliștii sovietici au ac
ționat mal bine la mijlocul te
renului, ei n-au reușit să peri
cliteze prea mult poarta apă
rată de Banks. în schimb, cam
pionii mondiali au atacat mai 
rar, dar 
fensive 
pentru 
U.R.S.S.

In min. 
prinsă de 
se încheie 
a ultimului, dar Banks apără 
spectaculos. Echipa sovietică 
continuă să aibă inițiativa, dar 
englezii sînt pe punctul de a 
deschide scorul în min. 24 : 
Psenicinikov părăsește poarta 
și-.. Hurst trimite balonul pes-

toate acțiunile lor o- 
au fost... alarmante 

apărarea formației

16. acțiunea tntre- 
Bișeveț — Malafeev 
cu o lovitură de cap

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE PLANORISM

orașul polonez 
zborului fără 

lua startul
EDIȚIE

în
A 

MON-

Azi, în 
Leszno, așii 
motor vor 
cea de-a Xl-a
CAMPIONATELOR 
DIALE DE PLANORISM. La 
această mare confruntare, 
țara noastră este reprezentată

de doi performeri ai aviației 
sportive românești : MIRCEA 
FINESCU și EMIL ILIESCU. 

- Ei vor concura pe planoare
Foka, la clasa standard. în
trecerile sînt programate pe 
distanța a două săptămîni : 
9—22 iunie.

a-
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34,te bară. In min. 30 și 

Bobby Charlton se evidenția
ză prin două frumoase acți
uni individuale încheiate cu 
șuturi puternice. Cu cinci mi
nute înainte de 
prizei se înscrie 
Peters trimite 
Bobby Charlton 
ver marcat, marchează.

După pauză, ritmul jocului 
scade. în min. 64, campionii 
mondiali majorează scorul 1 
Hurst primește balonul In col
țul careului de 16 m, îl dri
blează pe Istomin, Psenicini
kov îi iese în întîmpinare, dar 
nu reușește să ajungă în po
sesia mingii și atacantul en
glez Înscrie nestingherit. Cu 
opt minute înainte de sfîrșitul 
partidei, același Hurst este 
faultat în careu, apoi, în con
tinuarea fazei, unul dintre 
fundașii sovietici comite henț 
dar arbitrul se face că— nu 
vede- Scor final : 2—0 pentru 
englezi, care ocupă astfel lo
cul 3.

Arbitrul I. Zsolt (Ungaria) a 
condus echipele :

ANGLIA: Banks — Wright, 
Wilson, Moore, Labone, Stiles, 
Peters, Hunt, B. Charlton, Hun
ter, Hurst.

U-R.S.S- : Psenicinikov — A- 
fonin, Șesternev, Istomin, Li- 
niov, Kaplieinii, Bișeveț, Ma
lafeev, Banișevski, Logofet, E- 
vriujihin.

tac ale fundașului Fazlaghici, 
care pătrunde ca o veritabilă 
extremă. Echipa Italiei nu se 
regăsește în primele 10 minu
te după reluarea jocului. în 
min. 57, Insă, la o lovitură 
de colț executată de Lodetti, 
mingea ajunge la 5—6 metri 
în fața porții apărate de Pan
telici, Anastasi e pe cale să 
reia în gol, dar Damlanovici, 
salvează in extremis, trimi- 
țînd din nou în corner.

în min. 67, la un atac al 
lui Geaici, Castano, la rîndul 
său, salvează poarta Italiei 
de un nou gol trimițînd în 
corner o minge care se în
drepta spre poarta lui Zoff. 
Trei minute mai tîrziu se pe
trece o fază extrem de „cal
dă" tot la poarta italienilor. 
O minge centrată prin fața 
porții părăsită de Zoff nu 
mai poate fi ajunsă de Geaici 
care se... catapultează de
geaba în poartă, balonul tre- 
cîndu-i la cîțiva centimetri 
prin fața bocancului. în 
continuare, atacul echipei ita
liene se intensifică dar n-are 
totuși claritate. în min. 80 
se produce egalarea: lovi
tură liberă de Ia cca. 20 de 
metri de poarta lui Pantelici. 
Șutează puternic Domenghini, 
mingea „sparge" zidul și... 
gol : 1—1. în min. 85 porta
rul italienilor respinge cu di
ficultate în corner o minge 
periculoasă. Cele 90 de mi
nute se încheie cu scorul de 
1—1, rezultat care, după pă
rerea noastră, îi dezavanta
jează pe jucătorii iugoslavi, 
pentru că ei au controlat mai 
mult jocul.

în prelungiri, deși echipa 
Italiei joacă mai bine, scorul 
rămîne neschimbat. Finala 
campionatului european se 
rejoacă luni, tot de la ora 
21,15.

terminarea re- 
prlmul punct, 
balonul lui 

care, deși se-

Bi
»■*

ÎN PISCINA „Cozzi" din 
Milano au continuat între
cerile turneului preolimplc 
de polo pe apă. Echipa R.F. 
a Germaniei a învins cu 
2—1 (0-0, 1-1, 1-0, 0-0) forma, 
ția Spaniei, iar selecționata 
Olandei a întrecut cu scorul 
de 3—2 (1-0, 0-0, 2-1, 0-1) 
echipa Bulgariei. Alte rezul
tate : Anglia — Finlanda 
4—2 (0-0, 1-0, 1-2, 2-0) ; Gre
cia — Belgia 5—4 (1-1, 1-1, 
2-1, 1-1); Suedia — Austria 
6—4 (2-0, 1-2, 2-1, 1-1).

IUNIE.

HWM
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Roland Garros, nr. 1 
absolut al tenisului 
mondial, temutul 
stîngaci australian 
Rod Laver, este 
obligat să lupte 5 
seturi pentru a trece 
„obstacolul” nepre
văzut — românul 
Ion Țiriac.

ÎN IMAGINI
Telefoto AGERPRES

3 IUNIE. — Steagul starte- 
rului coboară solemn pe as
faltul de la Crystal Palace 
(Londra), în momentul cînd 
Brabham-ul austriacului Jo
chen Rfndt trece victorios li
nia de sosire după 90 de lure 
de pistă parcurse cu 154.691 
km medie orară.

5 IUNIE. — Zeii învinși... 
națlo- 

fotbal, 
(stînga)

Cei doi „mari" al 
nalel engleze de 
Sir Alf Ramsey 
și Bobby Charlton (mijloc),
tn dimineața care a pre
cedat infrîngerea campio
nilor mondiali, 
rența.

7 IUNIE. — Seria C.H.I. con
tinuă la Wiesbaden, unde că
lărețul vest-german Manfred 
Kloess, pe „Antea", s-a dove
dit cel mal sigur și mal rapid.

8 IUNIE. — Totul despre 
Giro : Glmondi (al doilea din 
dreapta), pornit tn urmărirea 
„tricoului roz" — 
Merckx — mai speră...

Eddy

6 IUNIE. — Hervâ d'En- 
causse zboară peste șta
chetă, la numai un centi
metru de recordul mon
dial la prăjină — 5,37 m !

CAMPIONATELE de gim
nastică ale U.R.S.S., desfă
șurate la Leningrad, și con
siderate „penultimul exa
men" înainte de Jocurile 
Olimpice, au permis să se 
contureze mai bine lotul care 
urmează să se deplaseze la 
Ciudad de Mexico. El cuprin
de o serie de elemente tine
re : Liuba Burda și Lidia 
Turișceva (ambele în virstă 
de numai 15 ani), Olga Ka
rasiova, Nadejda Dupliakova, 
Victor Lissitki, Serghei Dio- 
midov, 
Valerii 
înțeles, consacrații Natalia 
Kucinskaia, Zinaida Voro
nina, Mihail Voronin ș.a.

Viktor Klimenko.
Karasiev și, bine-

FEDERAȚIA MEXICAN ' 
de ciclism a făcut o preselec- 
ție in vederea Jocurilor 
Olimpice alcătuind un lot de 
19 alergători (șapte rutieri, 
șase pistarzi și șase pentru 
urmărire pe echipe). Printre 
rutieri se află Sabas Cervan
tes (de două ori ciștigător 
al Turului Mexicului) și He- 
riberto Diaz. Antrenorul lor 
este italianul Luigi Casola.

LOTUL OLIMPIC de atle
tism al Australiei, care va 1i 
condus, la Ciudad de Mexico 
de Ron Clarke, cuprinde 23 
de sportivi și sportive (in 
paranteză cea mai bună per
formanță din acest sezon):

Greg Lewis (100 m, 10,3; 
200 m — 20,5), Peter Norman 
(200 m — 20,5), Ralph Dou- 
bell (800 m — 1:47,2), Peter 
Watson (1500 m — 3:39,9), 
Ron Clarke (5000 m — 
13:31,8), Kerry O’Brien 3 000 
m obst. — 8:37,6), Gary Kno- 
ke (400 mg — 50,0), Jean 
Roberts (disc — 53,30 m), Pe
ter Boyce (înălțime —' 2,21 
m), Tony Sneazwell (înălțime
— 2,13 m), Lawrie Peckham
(înălțime — 2,13 m), Alan 
Crawley (lungime — 7,88 m). 
Phil May (triplu — 16,20 m), 
Derek Clayton (maraton — 
2h 09:36,4), Frank Clark (20 
km — marș) Bob Gar
diner (50 km — marș), Dian
ne Brugge (100 m — 11,3; 
200 m — 23,0), Jennifer Lamy 
(200 m — 23,3), Raelene
Boyle (100 m — 11,5; 200 m
— 23,4), Joyce Bennett (400 
m — 54,2), Sandra Brown 
(400 m — 54,1), Pamela Kil
born (100 m — 11,5 ; 80 mg
— 10,5), Maureen Caird 
(80 mg — 10,5). Se va concura 
și tn proba de ștafetă pe 
4 x 100 m — femei.
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