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0 ZI FRUCTUOASĂ PENTRU SPORTIVII ROMÂNI!
României

® Cel mai mare succes al

GH. MINCU PRINTRE CEI 
MAI BUNI GREI

ȘTEFAN PINTILIE — LOCUL III Mință*, ieri dimineață, in doctor Staicovici, înaintea meciului pe care Progresul il susține azi la Ploiești.
Foto t TH. MACARSCH1

Echipa de haltere a 
a ocupat primul loc 

pe națiuni
Echipa de haltere a Româ

niei a obținut un strălucit suc
ces la cea de a IX-a ediție a 
„Cupei Dunării". Halterofilii 
români s-au clasat pe primul 

■ loc în clasamentul pe națiuni, 
'obținînd cea mai valoroasă vic
torie într-o competiție de pres

tigiu. Pentru acest succes com- 
; ponenții echipei României cît și 
^■antrenorii care au pregătit-o 
.merită sincere felicitări. Clasa
mentul se prezintă astfel : 1. 
România 36 p, 2. Ungaria 32 p, 

'■ 3. Austria 32 p, 4. R.F.G. 32 p, 
f». Cehoslovacia 30 p, 6. Bulga
ria 27 p, 7. Iugoslavia 11 p.

Cea de a doua zl a Întreceri
lor din cadrul Cupei Dunării 
la haltere s-a desfășurat sub

semnul unor lupte pasionante, 
atît pe categorii cît și pentru 
clasamentul pe națiuni. Ieri di
mineața la „semimijlocie” Olim
piu Cristescu n-a reușit decît 
un loc V iar Ștefan Pintilie la 
cat. mijlocie a ocupat locul III, 
cu același rezultat ca și bulga
rul Petkov clasat al doilea, dar 
acesta din urmă a fost mai u- 
șor cu 300 de grame.

CATEGORIA SEMIMIJLO
CIE : 1. Fritz Isovits (Austria)
412.5 kg (135, 122,5, 155), 2. Lot
har Deissler (R.F.G.) 405 kg (125, 
117,5, 162,5), 3. Miroslav Kola- 
rik (Cehoslovacia) 387,5 kg, 4. 
Ivan Tonin (Bulgaria) 377,5 kg, 
5. Olimpiu Cristescu (România)
362.5 kg (117,5, 110,135), 6. Slo
bodan Belici (Iugoslavia) 362,5 
kg, 7. Gabor Szarvas (Ungaria) 
a fost eliminat din concurs, de-

oarece a ratat de trei ori la 
Împins.

CATEGORIA MIJLOCIE: 1. 
Karoly Bakos (Ungaria) 442,5 kg 
(140, 135, 167,5), 2. Țvetko Pet
kov (Bulgaria) 422,5 kg (137,5, 
125, 160), 3. Ștefan Pintilie (Ro
mânia) 422,5 kg (140, 122,5 160),
4. Dieter Werner (R.F.G.) 415 kg,
5. Reinhard Platzer (Austria) 
410 kg, 6. Branislav Iovanovici 
(Iugoslavia) 365 kg, 7. Josef 
Srotyr (Cehoslovacia) 262,5 kg.

întrecerile de după-amiază 
au cunoscut un și mai mare in
teres. în special competiția grei
lor a fost la Înălțime, categorie 
la care reprezentantul nostru 
Gh. Mincu a pecetluit victoria

echipei României in competi
țiile internaționale • Pentru 
a doua oară 500 kg in țara 
noastră • Trei favoriți au ieșit 
din concurs, ratind trei încer
cări • Echipa Ungariei pentru 

prima oară invinsă

echipei României, după ce Ma
rin Cristea a realizat un record 
personal. Remarcabilă și per
formanța primului clasat la cat. 
grea, vest-germanul Giinther 
Wu care egalează cea mai bună 
performanță realizată vreodată 
în țara noastră (500 kg).

Geza
140,

.........................  , . , 452,5 
‘„o'3. Venc.eslav 
Orszag (Cehoslovacia) 450 kg, 4.

CAT. SEMIGREA : 1.
Toth (Ungaria) 460 kg (145, 
175), 2. Willi Miiller (R.F.G ) 
kg (140, 140, 172,5), " ------

Rudolf Litsch (Austria) 445 kg, 
5, Marin Cristea (România) 435 
kg (145, 125, 165), 6. Stancio Pen- 
cev (Bulgaria) 432,5 kg, 7. Ivan 
Heimann (Iugoslavia) 387,5 kg.

CAT. GREA : 1. Giinther Wu 
(R.F.G.) 500 kg (170, 145, 185), 2. 
Peter Pavlasek (Cehoslovacia) 
485 kg (165, 140, 180), 3. Gheorghe 
Mincu (România) 467,5 kg (170, 
123,5.- 175), 4. Reinhard Schela-
kovskl (Austria) 410 kg, 5. Nenad 
Stoianovlci (Iugoslavia) 400 kg. 6. 
Arpad Nemessany (Ungaria) 285 
kg (a ratat de trei ori consecutiv 
la aruncat), 7. Ivan Atanasov 
(Bulgaria) 175 kg (a ratat de trei 
ort consecutiv la smuls).

1. OCHSENFELD

Azi, în divizia A
la fotbal

în campionatul diviziei naționale A la fotbal se des
fășoară azi etapa a 
rele meciuri i

XXII-a, care programează următoa-

Rapid — Farul (stadionul Republl-
— A.S.A. Tg. Mureș (stadionul Re-

• BUCUREȘTI 1 
cii, ora 11), Steaua 
publicii, ora 16,-30) ;

ORADEA : Crișul — Dinamo Bacău ] 
PITEȘTI : F. C. Argeș — „U“ Cluj j 
PLOIEȘTI : Petrolul — Progresul j 
ARAD : U.T.A. — Jiul <
CRAIOVA : „U“ — Vagonul |
IAȘI i Politehnica — Dinamo București.

Tragerea la sorfi
in „Cupa României"

24 aprilie, la ora -17,30, la sediul Federației ro
de fotbal, va avea loc tragerea la sorți a meciu- 
din sferturile de finală

■ Joi, 
mâne 
rilor 
ale „Cupei României". Sînt in
vitați să ia parte delegații e- 
chipelor calificate • Chimia Su
ceava, jSteaua, „U“ Cluj, Pro
gresul București, U.T.A., Fa
rul, Rapid și Dinamo București.

„Cuplaj14 atractiv, |
azi pe micul ecran

IN „DESCHIDERE";
FILMUL MECIULUI

GRECIA

i
i PREIUL i

I
I

RUMANIA |O
Program de mare atrac

ție, astăzi pe micul ecran : 
de la ora 15 telespectatorii 
vor putea urmări 
meciului Grecia - 
nia. După cite sîntem in
formați, operatorul televi
ziunii, prezent la Atena, a 
prins, printre altele, am
bele goluri înscrise de Du- 
mitrache.

Apoi, de la ora 16,30, 
transmisie în direct de la 
Ploiești :* partida Petro-iul 
— Progresul.

I
iri filmul ■
— Româ- I 
lîntom in_ “

I
I
I

i---- limpiada viitoare e prea de- 
. parte, iar despre cea trecută 
s-a scris foarte mult.

întrebările cred că se pun 
între două ediții ale Jocurilor 
Olimpice. Puse chiar în timpul 

desfășurării lor ar da un răspuns pripit
— datorită mirajului pe care splendoa
rea Jocurilor îl exercită.

Cred că în timpul Jocurilor Olimpice 
de la Mexico o mulțime de tineri au ho- 
tărît să devină campioni olimpici. E 
foarte bine, numai că marile hotărîri se 
iau acum, la rece, cînd se răspunde la 
întrebarea decisivă : voi fi capabil ?

Și pentru ca mii de speranțe ale spor
tului nostru să nu rămînă numai speranțe
— înainte de a se face pasul decisiv pe 
stadion — trebuie o judecată lucidă.

Cei care pășesc în arena performan
tei sâ știe că acolo e un tărîm ' sterp, 
arid, că drumul pină la medalia olimpi
că de la capătul celălalt al drumului 
duce printr-un pustiu de renunțări, prin- 
tr-o pădure de încercări, peste munți de 
efort și peste riuri de descurajare.

Toți cei care pornesc la zidirea per
formanței trebuie sâ știe că în zidul ei 
își vor îngropa timp, somn tihnit, distrac
ții, plimbări pe sub tei sau splendide ră
sărituri de lună.

Numai astfel clădirea va fi cea mai 
frumoasă din lume — fără asemănare și 
fără rival. Numai turnînd în aliaj o parte 
din ființa proprie se poate obține aurul 
curat ai medaliei olimpice.

Și dacă acest sacrificiu merită sau nu 
să fie făcut, să întrebăm pe cei în drept 
să răspundă ; loli, Viorica, Lia sau Ionel.

Pornind de la convingerea că sportul 
mare performanță este 
talent, rațiune și curaj, 
pășească in arenă I

I
I
i
I

I
I
I
I

plin efort I
IPovestea pantofilor cu cuie I

RĂZBOIUL DE 20 DE ANI I
I
I

AI.MAȘANDorin

o problemă 
cei chemafi

Austriacul Fritz Isovits (In 
categoriei semimijlocie

„aruncat"), cîștigătorulla
Foto : AUREL NEAGU

I

GIMNASTELE
Foto : N. AUREL

JUNIOARE
primăvară VICTORIOASE

Allefii juniori deschid sezonul in aer liner
gimnastică 

junioare) 
Bulgaria, 

victoria a

la săritura 
înălțime

Z. Szigyarto, ciștt- 
gător

în

Doar cu numele concurs de

ADIDAS contra PUMA

Pe stadionul Dinamo din Ca
pitală au început sîmbătă între
cerile republicane de primăvară 
ale juniorilor mici. De fapt, in 
prima zi, concursul și-a justifi
cat denumirea doar prin tradiție, 

a 
Ți
nu 
at- 
s-a 
nu 

Totuși, 
Bucu-

Au fost odată — șl mai sînt 
ți azi — tntr-un orășel pe nume 
Herzogenaurach, din marginea în
tunecoaselor păduri ale Bava- 
riei, doi frați : 
căror pricepere 
dusese vestea...

Așa ar putea _ . .
pe care dorim Să v-o înfățișăm 
astăzi, deși in cor.tlnuc.ro tonul

meșteri, despre a 
; și iscusință se

începe povestirea

astăzi, deși în continuare tonul 
ei trebuie, inerent, modificat spre 
acela al reportajului de actuali
tate, lnserînd șl cifre de afaceri; 
ca șl citate din presa zilei. Fiindcă

povestea oelor doi frați bavarezi, 
la care ne referim, a ajuns sâ 
umple coloanele ziarelor de sport, 
ca și ale rubricilor financiare, de 
pretutindeni.

Sînt Adolf și Rudolf Dassler, 
doi cizmari cu adevărat iscusiți, 
pe care succesul și jocul favora
bil al balanței cerere-ofertă i-a 
promovat curînd după război la 
rangul de mari fabricanți de ar
ticole sportive, dintre cei mai 
proeminenți ai industriei vest- 
germane. specialitatea lor : pan-

In turneul de polo de la Nisa

«ofl, ghete, cizme — tct ce tre
buie să încalțe un sportiv, In 
practicarea diferitelor discipline.

Pină in 1949, frații Dassler au 
mers mînă-n mină la punerea pe 
picioare a afacerii lor, devenită 
de pe atunci înfloritoare. Dar un 
banal incident de familie (intre 
unchi, mătușl șl nepoți, la o ne
fericită reuniune de Crăciun) avea 
să aibă consecințe nebănuite : 
Rudolf șl Adolf se despart și de 
atunci nu mai schimbă nici un 
cuvint, decît prin adrese oficiale 
cu ,,en-tete“ și ștampila fabrici
lor respective. Două fiind acum 
fabricile de Încălțăminte ce poartă 
numele Dassler pe frontispiciu. 
Numai că Ady Dassler ișl la ca 
marcă înregistrată prescurtarea 
ADIDAS, iar Rudy trebuie să re
curgă la alte inspirații, alegînd 
denumirea sugestivă de PUMA.

ROMANIA ITALIA 6-5 ★

NISA 19 (prin telefon). în bazi
nul acoperit (25 m) din localitate 
au început întrecerile unui mare 
turneu Internațional la care par
ticipă echipele de polo ale Iugo
slaviei, Italiei, Cubei, Spaniei și 
României.

In primul med; Jucătorii ro
mâni au tntilnlt formația Italiei, 
care a prezentat un lot complet 
restructurat față de J.O. din 
Mexic. La capătul unei întreceri 
aprig disputate, în care Italienii 
au condus cu 3—1, 4—3 șl 5—4, 
selecționata țării noastre a obți
nut o victorie la limită : 6—5
(1—0, 2—3; 1—0, 2—2). Românii
au Jucat cu mult trac, fiind sur-

prinși de noile modificări (șl 
unele interpretări) din regu
lament.

M. Manguillot (Spania) a con
dus următoarele formații : RO
MANIA : Cheța (Frățilă) — Popa 
3, Zahan 2, Szabo 1, Mihăilescu, 
Novac, Firoiu, Zamfirescu, Po
pescu, Marica ; ITALIA : Ligna- 
no (Mortola) — Catalani 2, For- 
cella 2, Aversa 1, Ghlbelllni, Fer
nando, Marchisio, Simeone, Blsio, 
De Maglstrls.

In deschidere : Cuba — Spa
nia 4—3 (2—0, 2—2, 0—1, 0—0). La 
ora închiderii ediției, echipa Ro
mâniei întilnește formația Iugo
slaviei,

Acum începe o luptă acerbă, cu 
adevărat fratricidă, după toate 
regulile concurenței din regimul 
economic capitalist. Ea durează 
de 20 de ani, exact. „Adidas", be
neficiind de instalațiile verificate 
ale vechil întreprinderi Gebrilder 
Dassler șl de mai mulțl tehnicieni 
încercați, a avut din start un 
avans pe care „Puma" n-a putut 
să-l refacă pînă acum, cu toate 
străduințele activului său direc
tor. Rudolf Dassler a pus pe 
piață încălțăminte de 21 de tipuri 
diferite, pe cînd Ady s-a limitat 
la 18, totuși succesele mari au 
fost de partea acestuia din urmă.

Adidas a confecționat acele ce
lebre ghete de fotbal care i-au 
permis lui Uwe Seeler să-și con
tinue strălucita carieră, deși su
ferea grav de tendonită. Lui

Martin Lauer, faimosul hurd
ler, Ady i-a făcut pantofi cu care 
atletul s-a antrenat deși avea un 
genunchi accidentat. Apoi, pan 
tofii lui Tracy Smith (care are 

numere" diferite la piciorul 
drept și cel sting), ai lui Ralph 
Boston și Rod Laver, ghetele lui 
Cassius Clay și ale întregii echipe 
R.F.G., campioană mondială de 
fotbal în 1954, au fost tot atitea 
victorii pentru firma Adidas. Ar- 
hicunoscuții pantofi albaștri cu 
trei dungi albe — semnul distinc
tiv al firmei lui Ady — au deve
nit ceruți și apreciați în nume
roase țări.

Puma a mers ceva mai greu în 
această epuizantă luptă de aca
parare a piețelor. Pentru difuza 
rea produselor sale, Rudolf Dass
ler a fost nevoit să investească 
sume importante, în interes strict 
publicitar. Pantofii roșii cu o sin
gură dunga mare, albă, au tre
buit — indiferent mijloacele — 
să forțeze ușile vieții sportive, 
pentru a-șl cîștiga noi cumpără
tori. Șl de aci a pornit o întreagă

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 2-a)

căci temperatura aerului nu 
fost de loc... primăvăratică.
nînd cont de faptul că, pînă 
de mult, datorită condițiilor 
mosferice, nici pregătirea nu 
desfășurat normal, rezultatele 
puteau fi prea ridicate. 
Adriana Teodoru (C.S.Ș. 
rești) a cîștigat proba de 80 m

în 10,2 s, rezultat ce egalează re
cordul republican al juniorilor 
mici. O frumoasă revelație a con
stituit-o evoluția primului clasat 
la înălțime, Zsombor Szigyarto, 
cel mai recent produs al pepi
nierei atletice din Tg. Secuiesc ; 
el a trecut cu siguranță 1,87 m. 
Am mai remarcat cursa îndrăz
neață pe 1000 m a lui Francisc 
Mostis (CJS. Baia Mare), înche
iată in 2:38,6.

Alte rezultate, împreună 
amănunte din ziua a doua, 
ziarul nostru de luni.

cu 
în

Sîmbătă după amiază 
în sala de la 23 Au
gust s-a desfășurat 
dubla întîlnire interna
țională de 
(juniori și 
România — 
La feminin, 
revenit echipei Româ
niei cu 180,30 p, iar la 
individual compus pe 
primul loc s-a clasat 
gimnasta româncă Ma
riana Gheciov cu 37,00 
p.

La masculin echipe : 
România 275,75, Bulga
ria 274,20. Pe primul 
loc la individual com
pus Dan Grecu (Româ
nia) 56,50 p.

Trimisul nostru special la CM. de tenis de masă, C. COMARNISCHI, transmite:

ROMANIA-JAPONIA 3-1, ROMANIA-R.F.G. 3-0
MUNCHEN, 19 (prin telefon). 

Pentru prima oară de cînd au 
început campionatele mondiale, 
lotului român i-a fost cald, cu 
toate că mercurul termometre
lor s-a oprit invariabil doar cu 
cîteva linii peste zero. Această 
încălzire bruscă s-a datorat 
splendidului succes al reprezen
tativei României în fața echi-

TRADIȚIONALUL CROS AL NAUTICILOR
Astăzi, la ora 9, caiaciștii și canoiștii bucureșteni se vor re- 

întîlni, pe lacul Herăstrău, pentru a participa la tradiționalul cros 
care va marca deschiderea sezonului nautic. In jurul orei 11, 
vor lua startul în această întrecere de debut și sportivii canotori.

pei R. F. a Germaniei, actuala 
deținătoare a titlului continen
tal. Fetele noastre au cîștigat 
net, cu un scor care vorbește 
de la sine : 3—0. A fost o vic
torie a tacticii impuse de an
trenori și a consecvenței cu ca
re Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca (mai ales ea era viza
tă) au reușit să aplice indica
țiile primite. Ele au știut de la 
început care este . calea mai si
gură dar și mai simplă de a-și 
apropia victoria, și anume prin 
a forța aplicarea regulii activi
zării. Româncele sînt considera
te (și au dovedit acest lucru) ca 
apărătoare mai bune decît ad
versarele lor și posesoarele u- 
nor lovituri ofensive mai efi
ciente, dar cu o frecvență mai 
mică. Or, în cazul regulii acti-

vizării (care intră în funcțiune 
pină la încheierea meciului, 
cînd un set nu se termină după 
15 min. de joc), dirijarea judi
cioasă a mingilor și atacurile 
puternice, prin surprindere, au 
pondere decisivă. Prin urmare, 
româncele au știut să fructifice 
la maximum atuurile lor prin
cipale. O altă schemă tactică, 
de pildă un joc mai combinativ, 
ar fi putut să comporte anumi
te riscuri. încă o mențiune : cu- 
noscînd însemnătatea meciave- 
rajului și a setaverajului și a- 
vind experiența amară a unor 
trecute campionate mondiale și 
europene — cînd, din cauza u- 
nor dificultăți minime, echipa 
a căzut totuși multe locuri în

(Continuare in pag. a 4-a)

cor.tlnuc.ro


Muntele

Sportivi sub cupola Academiei

Acad. Alexandru Rosetti își destăinuie pasiunile turistice:

VRavant tn universul lingvisticii 
șf unanim prețuit in literatură, 
la catedra Universității din Bucu
rești, cu multiple și active pre
zențe tn contactele Internaționale 
ale specialiștilor, academicianul 
Alexandru Rosetti se bucură de 
o prestigioasă notorietate in cul
tura universală.

La o vlrstă la care investițiile 
de-o viață ti asigură dreptul tlh- 

' nel, amfitrionul nostru nu pare, 
< totuși, de fel dispus să depună 
țarinele.

Dimpotrivă, mișcarea rămtne 
privilegiul vieții mele, supremul 
prerogativ al unei existențe fizice 
șl spirituale, șt atlt timp cit res
pir șl gtndesc, se cuvine să ți 
acționez, consldertnd exercițiul 
fizic ca făclnd parte integrantă 
din ceea ce înțeleg prin viata 
mea.

— Apropiațll dv. susțin că stn- 
tețl un turist montan dintre cel 
mal convinși și statornici față 
de o pasiune ce-și are Începutu
rile încă din copilărie...

— De bine ce mi-am petrecut 
copilăria in Ctmpulungul Musce
lului, ml-anx plimbat privirea șl 
Imaginația pe crestele colinelor 
șl pe un cer despre care ml tot 
minunam — cu fantezia de In
vestigare inerentă copilului — 
cum de nu-1 zgtrie acele vlrfuri. 
Și pentru a desluși mal bine 
realitatea, m-am trezit urcind 
coastele care străjuiesc orașul, ca 
șl clnd aș ft intrat In curtea ve
cinului de ulucă. Astfel am tn-

Duminicile unui nespor

șivățat eu abecedarul urcușului 
m-am înfruptat din voluptatea 
bucuriei de-a urca, de-a privi, 
de-a simți, de-a cunoaște — ne 
spune amfitrionul nostru, luml- 
nîndu-șl povestirea cu un surts 
care-1 păstrează mereu tînăr, de 
parcă neaua vîrstel n-ar fi așe
zat aproape trei sferturi dintr-un 
veac pe actul său de naștere.

NU SÎNT MIZANTROP
— Așadar, — reia interlocutorul 

nostru povestirea — am purces 
să urc dealurile șl m-am pome
nit apoi pe munți. E mal mult 
declt o delectare. E, totodată, 
o școală, o cură de sănătate șl un 
spectacol, un măreț spectacol 
oferit vieții, omului. Un specta
col deopotrivă educativ și dis- 
tractlv, care se adresează minții 
șl sufletului, privirii șl tuturor 
celorlalte facultăți cu care e în
zestrat omul, cu care percepe șl 
vibrează. N-a rămas drumeag de 
munte, potecă, n-a rămas vtrf pe 
care să nu fi ajuns In Carpații 
noștri șl unde să nu fi revenit 
pentru a-ml reîmprospăta imagi
nea, pentru a trăi, tn starea su
fletească ta care reveneam, în
treaga măreție a peisajului.

— Acest turism montan 1-ațl 
practicat tn excursii organizate, 
ta grupuri sportive ?

— De fel. Se cuvine să reți
neți că ure de unul singur, nu
mai de unul singur. Eu merg

Războiul de 20 de ani
(Urmare din pag. 1)

țesătură de Intrigi, adiacent? con. 
flictul 
nlnd 
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răbuf- 
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și îndrumătorul meuK7 H
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o zi, una 
trecută, 

desprins

văzut
Al. Rosetti

de NEAGU RADULESCU

mine Însumi șl pentru 
pentru sănătatea mea și 
marea, nestăvilita și su- 

delectare pe care mi-o

anatomist Fr. Rainer a testat-o 
așezămîntulul universitar, să fie 
restaurată șl gospodărită pentru 
a deveni accesibilă celor Îndrep
tățiți. Ei bine, niciodată sectorul 
aceia montan n-a cunoscut o mai 
mare afluență de profesori și 
studenți ca In acea perioadă. Oa
meni care nu urcaseră 
atunci pe poteci de munte 
aflat farmecul și, de aici, 
celui care a dezvoltat apoi 
siunea. Era o mare satisfacție 
pentru mine, rectorul lor de 
tunel, profesorul studenților 
care-i retntllneam la început 
săptămlnă, cu fețele arse 
soarele muntelui, cu voioșia scă
părătoare pe care „altoiul” urcu
șului le-o sttmlse, cu limpezimea 
tn gtndlre și cu o temperare, o 
domolire, parcă, a gesturilor, a 
mișcărilor, ordonată tot de locu
rile parcurse. Pot spune că a fost 
începutul unor deprinderi utile, 
care le-a disciplinat preferințele 
păstrate apoi tot restul vieții lor.

pînă 
le-au 
obi- 
pa-

a- 
pe 
de 
de

Puma-Adldas, 
acum, de cUrfnd, 
scandal.

★
cînd Benfica
„Cupă a campionilor 

la fotbal, Eusebio era 
sărutînd o gheată 

Puma, dîndu-1 astfel certificatul 
de Instrument indispensabil In 
obținerea victoriei. Reclamă care 
nu deranja pe nimeni, „perla din 
Mozr.mbic" fiind, după cum se 
știe, un fotbalist profesionist. Dar 
eind, ceva mal tîrziu, revista de 
mare tiraj „Der Spiegel" acuza 
pe patronul Pumel că a oferit 
,,o importantă sumă de compen
sații" decatlonistulul Manfred 
Bock pentru a incălța pantofii 
roșii, situația s-a schimbat. Bock 
era atlet amator... S-a aflat apoi 
că și Armin Hary, sprinterul 
vest-german care șl-a Înscris nu
mele pe lista recordmanilor mon
diali la 100 m, trecuse de la 
Adidas la Puma, In 1960, tot pe 
baza stimulentelor pecuniare 1

Lupta Puma — Adidas lua alte 
forme. Acum, lumea marilor cam
pioni șl recordmani se împarte 
In „zone de Influență" ale celor 
două mari fabrici, Iar agenții 
acestora aleargă neobosiți pentru 
acapararea de noi nume sonore. 
Iar trecerea dlntr-o tabără _ln- 
tr-alta se face, firește, In schimbul 
argumentelor In bani 
avea să afle curînd 
pinie publică. Presa 
pă nu și-a menajat 
incluși In această afacere șl „Blld- 
zettung" — ziar de senzație — 
descria, cu lux de amănunte, la 
timpul respectiv, evoluția conflic
tului.

Devenise 
bridle de 
clal Puma) 
vedetelor sportului, chiar 
purtlnd eticheta amatoare, 
din piețele cele mal solicitate, 
vast teren de acțiune, s-a doVedlt 
a fi sportul american. Aci, In aria 
transoceanică, lupta a continuat 
cu o intensă cerbicie.

★
în Joc a Intrat șl 

rație de fabricanți. 
Dassler. Creccuseră 
ca vîrstă și pricepere, atît Horst 
Dasșier, băiatul lui Ady, cit și 
Armin Dassler, fiul lui Rudolf. 
El duc acum mal departe steagul 
concurenței dlnve cele doua *lr- 
me, în special In relațiile lor In
ternaționale.

în primăvara anului trecut 
Puma primea una dintre cele 
mai grele lovituri. Punînd In joc 
toate Influențele și prestigiul de 
eare dispune, Adldas obținuse 
exclusivitatea vînzăril produselor 
sale pe teritoriul Mexicului, In
clusiv în satul olimpic, pe în
treaga durată a celei de a XlX-a 
Olimpiade de vară. O strălucită 
mutare de șah a strategului Ady. 
pusă în practică de Horst., acesta 
ducînd o muncă neobosită 
lingă organizatorii mexicani 
J. O.

Puma și-a pregătit cu grijă 
tralovlturile. în septembrie 
firma lui Rudolf Dassler creează 
senzație lansînd pe piața ame
ricană faimoșii pantofi de atle
tism cu 68 de cule, cu care Lee 
Evans și John Carlos stabilesc re
corduri mondiale. E drept, ne
recunoscute apoi de forul inter
național. „A fost ideea mea" de
clara Rudolf, șl presa de peste 
Ocean face asupra subiectului un 
Imens tapaj publicitar, onorat sau 
cu titlu gratuit.

A doua contralovitură ține mal 
mult de domeniul ilicitului. Ar
min Dassler reușește să intro
ducă, prtntr-un subterfugiu, fabri
cate Puma chiar în satul olimpic. 
Mijlocul : o confuzie... Pe lăzile 
cu pantofi erau stampilate Ini

1961,In 
prima sa 
europeni" 
fotografiat

cucerea

— așa cum 
întreaga o- 
vest-germa- 
conațlonalii

notoriu faptul că fa- 
încălțămlnte (In 
dau bani pe sub

spe- 
mînă 
celor
Una

a doua gene- 
fiil celor doi 
intre timp,

pe 
ai

con-
1968

IG. jiu. 1) „En 
regulă care se 

pioni. Celelalte 
potrivit norme

zi „Patul"

DAN IOPALA. 
passant" este o 
referă numai la 
piese acționează 
lor bine cunoscute. . ..
aduce fiecărui jucător cile o Ju
mătate de punct. în această pozi
ție fiind consemnată remiza.

ANGHEL STERE, COMUNA 
CHIAJNA. E 1—0 pentru dv, în 
„meciul" pe care l-ați angajat cu 
un consătean : Nunweiller III nu 
deține funcția de antrenor, la 
Fenerbahce, ci numai de jucător.

I. GHINESCU, BOTENI. De 
acord cu șarja dv. la adresa 
unor antrenori navetiști, care 
răspund prin rotație de o echipă:

Dumnealor, ca șl la Jocuri, 
Permanent fac schimb de locuri. 
Cînd unul e pe teren.
Celălalt este... pe tren I

Immer wieder 
ist es Eusebio 
der mit PUMA 
dieTore schieBt.

pentru 
munte, 
pentru 
perba 
oferă muntele. Unde oare, după 
o săptămlnă de muncă In oraș, 
cu studenții sau cu cercetători:, 
tn bibliotecă sau aplecat peste 
masa mea de lucru, de umblet 
pe străzi tn vuietul și in fumul 
orașului, unde oare aș putea 
avea liniștea deplină șl privile
giul unei odihne active, decît 
acolo sus, In lumea muntelui 7 
Cine oare ml-ar putea oferi pri
veliștea In culori mai atractivă șl 
mai autentică, totodată, decît 
fantezia uimitoare a naturii 7 
Și-apol, unde poți admira 
liniștit, mai nesustras de : 
și de nimic, mai dăruit, 
acolo, sus, în Imensitatea : 
tită a tăcerii 7 Nu sînt un 1 
trop. Dimpotrivă. Trăiesc 
oameni, conviețuiesc cu oamenii, 
particip și contribui la Întreține
rea unul proces social Integral. 
Mă bucur de oameni. Dar am 
nevoie să fiu șl eu însumi, să-ml 
aparțin. Nicăieri nu gîndesc mai 
profund, mai analitic, mai cu
prinzător, declt acolo, sus, in 
splendoarea Înălțimilor montane, 
pentru că Ia toate acele atribute 
ale muntelui se alătură șl singu
rătatea mea.

LOGODNA CU MUNTELE 
DĂINUIE PE VIAȚĂ

l mai 
nimeni 

decît 
necliR- 
mizan- 

între

...Am încercat șl eu dureri, ca 
orice om. Și cui mă puteam des
tăinui oare mai deplin declt mun
telui, duhovnicul neclintit, bun 
și generos cu flecare viețuitoare 
ce-i cere azil 7

V-aș putea povesti peripeții, 
episoade din ascensiunile mele 
de-o viață, dar ce interesează ele 
de bine ce nu sînt destinate vre
unui palmares și nici de dragul 
lor n-am urcat pe munte, ci nu
mai pentru ca, ajuns sus, să mă 
pot bucura de ceea ce năzulam.

Și atunci 7 La ce bun ne-am 
pierde timpul în loc să glndim șl 
să prețuim Ia ceea ce ne 
muntele, marele prieten al 
Iui din toate timpurile.

— Ați cunoscut satisfacția 
mari realizări intelectuale,

oferă 
omu-

Wefehen RUMA-Schtrt» 
wfihiew. «in o aom 1 •*» «cmeAe»
da. «h» x B de* . Kinț, tu«ebio 
mrt dem oecramgen, achuBfbrdernden 
Vordarblan. Obenede* au« leinstem 
Rindbov PUMA Elastio-Kragerv 
PUMA (Myton-Pormaohl» mn prâpe 
nerte** and besonder» mtschtesten 
Le d er-$ chretfb sto H en.

ALTOIUL DE LA CHEIA
Acum mal bine de douăzeci de 

ani. ca rector ai Universității din 
București, Îngrijisem ca o casă 
de Ia Cheia, pe care savantul

Idamit es mit 
^RechtheiBt

Eusebio înscrie totdeauna goluri cu PUMA afirmă sentențios 
acest anunț din revista „Der Fussball Trainer"

țialele 
de la 
vorba 
cință, la aflarea modulul In care 
fusese păcălită administrația me
xicană, este arestat reprezentantul 
american al Pumel, agentul co
mercial Art Simburg.

In presa occidentală au apărut 
ample relatări asupra modului in 
care fiul lui Rudolf Dassler În
cerca să capteze Interesul campio
nilor.- „Sports Illustrated" afirmi 
că „...aproape tuturor atlețllor 
(n. b. amatori 1) americani li s-au 

a 
a- 
a 
d» 
B

sale — A.D. — șl cerberii 
Intrare crezuseră că este 
de Adldas 1 Drept conse-

făcut oferte în bani pentru 
purta pantofi Puma.". Revista 
mericană anunță șl „tariful" 
castor tranzacții, In valoare 
sute șl chiar mii de dolari 1 
drept, nume nu se dau. Aureola 
campionilor olimpici de la Ciudad 
de Mexico trebuie, pentru mo
ment, să rămină intactă...

★
Clnd Jocurile se Inchelau în 

capitala mexicană, o Întrevedere 
importantă avea loc în aparta
mentul președintelui C.I.O., Avery 
Brundage. Interlocutorul celui 
mal fervent apărător al ama
torismului era Horst Dassler, re
prezentantul Iul Adldas. Descriind 
mai tîrziu corespondenților de 
presă acest lung colocviu, Horst 
Dassler afirma că președintele fu
sese pus la curent cu toate amă
nuntele afacerii pantofilor. Banii 
plătiți campionilor olimpici, de
desubturile concesiunilor oe care 
le obțin fabricile de articole de 
sport, relațiile lor generale cu 
mișcarea olimpică — totul a fost 
discutat atunci.

Recomandarea lui Brundage; 
„să nu mai fie acceptați la J.O 
pantofi purltnd semne distinctive 
ale fabricilor respective" (n.b. la 
televiziunea tn culori se disting 
foarte bine pantofii roșii ai Pu- 
mei de cei albaștri al Iul Adl
das..,).

Șl holărlrea I.A.A.F., clteva luni 
mai tîrziu : „la viitoarele com
petiții internaționale de atletism

CORNEL VIDICAN, ORADEA. 
Nu știu ce să vă răspund, fiindcă 
n-am înțeles întrebarea dv. Cit 
privește finalul scrisorii — „ma
tale, care le știi pe toate, ce pă
rere a-17“ — eu mi-aș permite 
să spun că se scrie al și 
Mă rog, e vorba de o

nu... a-i. 
părere...

SATUL 
n-a fost 
seiecțio-

nu vor 
complet

fi admiși declt pantofi 
albi" 1

•k
ultim amănunt, atlt de 
aparență, relativ la cu- 

semne distinctive

Acest 
mic In 
loare, marcă, 
ale unor pantofi — are totuși con
secințe enorme pentru o afacere 
In care slnt angrenate milioane.

Dovadă, reacția energică a fa
bricilor vizate. Intr-un număr 
recent din ziarul vest-german 
„Sport-Kurler", un purtător de 
cuvînt al fabricii Adldas aduce 
un protest public față de hotă- 
rîrea forului suprem de atletism. 
„Dacă există interdicție, ea si 
fie pentru toată lumea I" se In
titulează articolul șl tn el sînt 
expuse 12 puncte, prin care se 
pledează cauza pantofilor cu cuie. 
Sînt de reținut clteva idei, dintre 
care, rezumlnd, Importantă ni se 
pare următoarea : este cunoscut 
faptul că toate firmele de urii- 
cole sportive, nu numai cele dc 
încălțăminte, oferă bani marilor 
campioni pentru reclama produ
selor lor ; si li se Interzică și 
acestora — tn spectal fabricilor 
de schi, foarte interesate tn pu
blicitate — să figureze cu numele 
lor de marcă tn marile competiții 
sportive. Apoi, ca încheiere, ar
ticolul citat transmite un avertis
ment : dacă marii sportivi care 
folosesc produsele Adldas (60 la 
sută din elita mondială) și cele ale 
Pumel (25 la sută) vor fi con- 
strlnșl să poarte pantofi de mai 
slabă calitate, unde vom ajunge 
cu marile performanțe ?

Evident, nu vom căuta să fa
cem o analiză a acestei ultime 
Ipoteze, deși ea n-ar fl lipsită de 
Interes. Dar, mal Interesant ni se 
pare, pentru moment, un alt a 
mănunt : pentru prima oară, in
tr-o luare de poziție, Adldas stă 
alături de Puma 1 In fața unui 
grav pericol, o alianță pare să 
fie căutată...

Războiul de 20 de ani al pan
tofilor cu cule se apropie oare, 
de sfîrșit 7

unor 
____ _______ ,_________ , Încu
nunate cu recunoașteri academice 
șl universitare. V-am ruga să na 
îngăduiți o ultimă întrebare — 
să-1 spunem de sinteză — care...

— Vă întrerup, pentru că 1-atn 
Intuit conținutul și vă răspund 
fără să mai formulați întrebarea: 
muntele, cu singurătatea lui, mi-a 
oferit cele mai depline satisfac
ții, cele tnai strălucitoare ga
loane, pentru că, desprins de 
conveniențele vieții sociale, ceea 
ce-mi oferă muntele Îmi aparține 
deplin mie, ca un dar inalienabil 
adresat omului — omului pe 
care-i reprezint — omul fără 
stare civilă șl atribute, cu recu
noașteri solicitate sau numai dă
ruite, omului produs al naturii.

V. FIROIU

A fost de-ajuns 
singură, săptămîna 
eind soarele s-a 
triumfător dintre norii denși, 
care, timp de patru luni, 
au năpustit asupra noastră 
binecuvîntatul lor belșug, 
pentru ca pe străzi să nă
vălească, în cete, copiii. Ve
selii copii bucureșteni, ageri 
și gălăgioși, viteji de-o 
șchioapă, fugărind o minge, 
cățărtndu-se pe pomi șl gar
duri, pindindu-se de după zi
dul caselor, înfruntîndu-se 
pe maidane sau pe caldarî- 
mul destinat vehiculelor, de 
care se feresc cu istețimi de 
țipar, provocîndu-le nu o 
dată frisoane celor de la vo
lan. li urmăresc adesea, o- 
prindu-mă pe-o clipă, în- 

cîntat de prospețimea lor, 
fiindcă sînt și eu părinte și 
îmi place să evoc, nu fără 
un strop de melancolie, vir
sta de început pe care fetele 
mele au depășit-o. li urmă
resc, fermecat la vederea a- 
celor mărunte acumulatoare 
vii de neastimpăr, vioiciune 
și fantezie, care inventează 
jocuri diverse, uluitoare prin 
bogăția lor imaginativă.

Se întîmplă însă uneori ca 
în jocurile acestea să apară 
violența omuleților pe cale 
de plămădire a umanității 
dintr-înșii. O violență, pe 
care o alimentează ctteodată 
pătrunderea tn cinematogra
fie, tn televiziune, tntr-o a- 
numită literatură a mitului 
violenței.

Trebuie să ne dea de gtn- 
dit infiltrarea lor tn joaca, 
în divertismentul șl imagi
nația copiilor. La virsta cînd 
se deprind acțiunile elemen
tare ale viitorului om e pe
riculos să inoculezi intr-in
sul mirajul forței brute. îl 
acreditează un tip special 
de filme, îl insinuează anu
mite romane polițiste, unde 
eroul folosește revolverul cu 
dezinvoltura cu care femei
le noastre de la țară folo
sesc făcălețul. Poate de asta 
mi-e așa de simpatic fratele 
grăsun din Bonanza, care nu

fizicu-l herculean 
de pistol f — de-

face uz de 
— nicicind 
cit atunci cînd e atacat, nu 
insă pentru agresiune.

In chiar ziua aceea de care 
vorbeam, cu orbitoare sein- 
teieri de soare șl adieri cal
de dinspre Dunăre, la un 
coif de stradă, am fost întîm- 
jpinat de niște copilandri, cu 
pistoale de jucărie in mină, 
dar pocnind aidoma arme
lor adevărate. Nu m-au spe
riat pocnetele, ci lucirea de 
violență din ochii unuia din
tre ei, care se închipuia e- 
roul unei teribile aventuri 
slngeroase și își simțea bra
țul prelungit prin arma atot
puternică. E un sentiment 
din cale-afară de periculos, 
la virsta copilăriei, deoarece 
el te poate ispiti mai tîrziu 
să-fi uiți brațul șl mina, dar 
îndeosebi mintea și inima, 
eu care omul a făurit mi
nunile ce-l înconjoară azi. 
Chiar și arma ce scoate foc 
pe singura-i nară — focul 
menit si încălzească șl să 
lumineze, nicidecum să stin
gă sau să cășuneze vreun ne
ajuns plăplndei pllpîiri a 
vieții!

Aflăm mereu că omenirea, 
tot mai înaintată In concep
țiile sala morale) extinde 
protecția sa pînă și asupra 
sălbăticiunilor) apărîndu-le 
de bracona) și exterminare. 
Pe copii însă, în faza primu
lui lor ,,sport9 nevinovat, 
cine ti apără de clteva in
fluențe nocive, cine le aba
te imaginația aprinsă de la 
jocurile care pot da deprin
deri nedorite, dacă nu noi, 
toți, părinți, dascăli și edu
catori, întreaga societate a 
celor maturi, preocupată de 
felul cum evoluează spre vi
itoarea clvitate schimbul de 
mtine al colectivității noas
tre 7

George SBARCEA

y

EUROPENELOR
Milano, 5 mai 1937. Aproape 

150 de boxeri, reprezentînd 
17 națiuni, și-au dat întîlnire 
în frumosul oraș italian pen
tru a-și disputa titlurile- de 
campioni ai Europei. Româ
nia a fost prezentă la această 
confruntare fără titular la 
categoria grea. Dintre pugi
liștii noștri, numai Anton 
Oșca și Marin Gașpar, repre
zentanți ai categoriilor cocoș 
și pană, au reușit să ajungă 
în semifinalele competiției. 
Erau, de altfel, și cei mai în 
formă sportivi din echipa ță
rii noastre. Pentru a se ca
lifica în semifinale, Oșca a 
trebuit să învingă pe cehul 
Jelinek, iar Gașpar pe com
patriotul acestuia, Doskocil. 
Drumul lui Gașpar spre tit
lul european, a fost însă barat 
de italianul Frederico Corto- 
nezzi. Primele două runduri au 
fost foarte echilibrate, dar în 
ultimul superioritatea italia
nului a făcut să încline ba
lanța victoriei de partea sa. 
Cortonezzi va pierde. însă, în 
finală la polonezul Alexander 
Polus. Se cuvine subliniat 
faptul că Marin Gașpar iubea 
atît de mult nobila artă îneît 
la virsta de 17 ani (în mai 
1933) a plecat pe jos de la 
Craiova la București, făcînd 
drumul în 5 zile ! Aceasta, 
pentru a se pregăti alături de 
boxeri redutabili, în faimoasa 
sală „Turda", care era condusă 
de maestrul Zamfir Popazu.

în ceea ce-l privește pe An
ton Oșca, după ce trece de 
polonezul Czortek, întîlnește 
pentru a doua oară într-0 
confruntare continentală pe 
italianul Alderico Sergo, deți
nătorul titlului olimpic al ca
tegoriei cocoș. Lupta a fost 
dură. Boxerul român a atacat 
dezlănțuit de la prima bătaie 
a gongului, plasînd lui Sergo 
o ploaie de lovituri. Arbitrul 
a intervenit deseori inoportun, 
dînd posibilitate italianului să

!
I

GAȘPAR IN semifinalele

Doi dintre reprezentanții României la europenele de la Milano 1 
Nicolae Rădan (stingă) și Marin Gașpar.

(Fotografie din colecția antrenorului Franckle Nour-Niculescu)

în condiții dramatice a 
pierdut meciul semimijlociul 
Nicolae Băncescu. După ce a 
cîștigat prima repriză la două 
puncte diferență, în următoa
rea a fost lovit după ceafă și 
a căzut ia podea. La „3“ era 
însă în poziție de luptă. Da
nezul Petersen a fost averti
zat. Dar iată că în ultimul 
rund Băncescu este din nou 
lovit la ceafă, cade la podea 
și e numărat pînă la „10“. 
Fără să pronunțe „out“, di
rectorul de luptă oprește me
ciul și, în loc să-1 descalifice 
pe danez, dictează victoria 
acestuia prin k.o.

O situație oarecum asemă
nătoare s-a produs în partida 
dintre mijlociii I,eonida Geor- 
ghiu și estonianul Raadik. Su
perior două reprize, Gheorghiu 
este surprins de o lovitură în 
ultima, și cade la podea. Re
prezentantul nostru se ridică 
și, perfect lucid, ia poziția de 

dorind să continue 
Dar arbitrul oprește 
iar juriul pronunță 
lui Raadik prin infe-

se refacă. în repriza urmă
toare, acesta face totul pentru 
a reface punctele pierdute, 
dar Oșca respinge atacurile 
adversarului, reușind să-l 
pună în dificultate. în ulti
ma, Oșca a dominat autori
tar, dar juriul, cu trei voturi 
contra două, a acordat decizia 
lui Sergo.

în rest, pugiliștii noștri n-au 
ajuns să treacă de primul sau 
cel de al doilea tur, fie da-

torită lor, fie arbitrajelor păr
tinitoare. Astfel, campionul 
nostru la categoria muscă, Ni- 
colae Rădan, l-a dominat două 
reprize pe polonezul Sobro- 
wiak. El și-a întețit atacurile 
îtl ultima, expediindu-șl ad
versarul de două ori la podea. 
La sfîrșitul partidei, în plin 
atac, Rădan recepționează o 
contră de dreapta, cade, dar 
nu e numărat. Victoria a a- 
parținut lui Sobrowiak.

gardă, 
lupta.
meciul, 
victoria 
rioritatea lui Gheorghiu. După 
un meci dur și spectaculos, 
ușorul Gheorghe Iacob pierde 
la puncte în fața estonianului 
Stepulov, iar semigreul Petre 
Pop nu poate face față ma
ghiarului Szigeti (campionul 
european din 1934) și, firește, 
pierde la puncte.

După campionatele europe
ne de ' 
Gheorghe Iacob și 
Băncescu rămîn __
„herminei albe“. Ceilalți tre'a 
la profesionism.

la Milano, doar 
Nicolae 

credincioși

Romeo CALARAȘANU

DORIN CIOBOTARU. 
SAULENIȚA. 1) De ce 
pusă măcar in discuție _. __
nareâ iul Creihlceanu tn echipa 
națională 7 Șl eu mi-am pus, în 
ultimul timp, aceeași întrebare. 
Dar cine să-mi răspundă 7 Fede
rația română de fotbal s-a ferit 
totdeauna să albă pe Ungă ea 
un... ion Poștașu. Nu de alta, 
dar 1 se pun prea multe între
bări I 2) Vreți să corespondați 
eu alțl tineri care simpatizează 
eu clubul Steaua. Să le dau 
adresa : satul Saulenița, comuna 
VacUlești, județul Botoșani.

grigore toloaca, 
iulia. Am reținut trei 
reflecțiile intitulate „Cavalerești... 
șl nu prea“ :
• Pentru ca un arbitru să nu 

fie fluierat de publicul spectator, 
el trebuie să știe, în primul rlnd, 
să... fluiere.
• Fiecare arbitru este Indren- 

tâțlt să rîvnească la cele cinci 
stele, dar asta nu înseamnă că 
trebuie să arbitreze cu capul tn... 
cosmos.
• Cea mai mare pedeapsă pen

tru un arbitru este să fie tn Si
tuația de a dieta o lovitură de... 
pedeapsă împotriva gazdelor.

GH. TUDOR, VIDELE. O epi
gramă pentru Rapid, pe margi
nea succeselor în serie ale for
mației din Giulești : 
Așa RAPID, mal zic și eu, 
Să nu se-oprească-n nici o gară, 
Și de va merge-așa mereu, 
Va fl cel mai... rapid din țară !

ION DIACONESCU, BUCU
REȘTI. In perioada la care vă 
referiți, dinaintea Politehnicii și 
Siderurgistulul, Dinamo ~ "
reprezenta acest oraș în 
B de fotbal.

PETRICA CIORCOTEA, 
DOARA. In meciul cu 
disputat la Madrid, linia 
de atac a avut următoarea alcă
tuire : Ivansuc. Ozon, Marin Vol- 
nea (?!), D. Popescu și Gher- 
ghell. Cu toate cercetările pe 
care le-am Întreprins timp de 7 
ani, n-am reușit să aflăm de ce 
a fost selecționat atunci Voinea 
In reprezentativa țării, 
că misterul nu va fl 
niciodată I

Galați 
divizia

HUNE-
Spania, 
noastră

Se pare 
dezlegat

I
I
I
I
I
I
I
I

ALBA 
dintre

FLOREA BERTEA, SIBIU. Chiar 
dacă vă doare puțin, m-am gîn- 
dit, domnule doctors să renunț 
la... anestezie, așa cum probabil 
faceți și dv în unele cazuri grave 

Și urgente : versurile sînt nepu- 
blicabile. A... durut tare ?

I
I

PETRE IZGHIREANU. Țîrcov- 
nicu a jucat în ce] de al doilea 
meci România — Danemarca, din 
cadrul preliminariilor olimpice de 
acum șase ani, dar nu el 
scriâ cele două goluri cu 
am „venit*1 de la 0—3 (pe 
propriu I) la 2—3, cj Petru 
Iată formația pe care am 
nlat-o în această partidă, cu un 
început atît de sumbru pentru 
noi (in minutul 18 era 3—0 pen
tru Danemarcă!): Datcu — Popa, 
Ivan — P. Emil, Nunweiller III, 
Koszka — Pircălab, Constantin, 
Mânolache, Țîrcovnicu și Haidu.

IluJtraJiis N. CLAUDIU

a în
că re 

teren 
Emil.

aii-

I
I
i
1
I

I
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TOMMY KONO
FĂRĂ HALTERĂ..

— ■ ■     - - u I

Intermezzo infim cu un mare campion

PICATURI

In București se află de 
două zile unul dintre cei 
mai mari sportivi pe 

care i-a cunoscut lumea : TOM- 
MY KONO I în ciuda celebri
tății, reporterilor le-a fost foar
te ușor să-l „vîneze", deoarece 
In persoana faimosului halte
rofil aureola de campion se Îm
bină cu o rară amabilitate șl 
franchețe. Un salut, o cafea, 
un Pepsi și un coniao (pentru 
reporteri, Tommy a rămas spor
tiv...) au fost de ajuns pentru 
a intra direct In intimități ; 
aflăm un amănunt cu totul ine
dit-; Kono a început halterele 
la vîrsta de 14 ani, din consi
derații medicale, pentru a se 
trata de o astmă, apărută neo
bișnuit de precoce.

— Medicii m-au trimit tn o- 
renă... Personal, n-am avut 
niciodată de glnd să fac per» 
formanță — spune marele cam
pion. Eu n-am căutat-o...

— în schimb, v-a găsit eal 
Și iată cum dintr-o maladie 

Insidioasă se ajunge la un pal* 
mares care cuprinde, pe par
cursul unui deceniu și jumătate 
de înfruntări cu oțelul, nu mai 
puțin de 26 DE RECORDURI 
MONDIALE, 6 TITLURI DE 
CAMPION AL LUMII ȘI ALTE 
2 DE CAMPION OLIMPIC.

— Din vasta experiență per
sonală pe care o dețineți, la ce 
vîrstâ socotiți că trebuie început 
sportul halterelor ? — între
băm. I

— La 16 ani, cred eu. Dar, 
consolidarea organismului vii
torului atlet trebuie să înceapă 
la 12 ani, dacă nu chiar mai 
devreme. Fără a se urmări re
zultatul, ori performanta. Eu, 
de pildă, m-am jucat cu pri
mele greutăți la 14 ani, tar la

0 prețioasă introducere 
in universul 

exercițiului fizic

Un volum de 182 de pagini, 
apărut prin grija Editurii Di
dactice și Pedagogice din Bucu
rești, vine să întărească mun
ca educației sanitare în lumea 
tineretului școlar, educație în 
care exercițiul fizic și mișca
rea în aer liber ocupă un rol 
preponderent.

Autorii volumului, doctorii în 
științe medicale Petre Pen- 
ciu și Andrei Kelemen, aduc 
un bogat material educativ în 
serviciul unei acțiuni cu te
meinic aport funcțional.

Cu o experiență dintre cele 
mai vaste și cu preocupări ce 
se cuvin relevate cu toată căl
dura, autorii promovează în
drumări de mare utilitate ce
lor angajați în nobila, dar di
ficila muncă de educatori ai ti
neretului — cadre didactice, in
structori și chiar antrenori.

EDUCAȚIA SANITARA ÎN 
ȘCOALA este O carte ce se în
scrie cu merituoase valențe în 
bibliografia de specialitate, că
reia sănătatea publică și edu
cația fizică îi datorează un con
structiv aport.

Leona JIANU 

Colegiul din Sacramento, ora
șul meu natal, am făcut înot și 
baschet, ca divertisment. La 18 
ani, am intrat In competiții, la 
20 eram campion național al 
S.U.A.-, la 22 de ani cuceream 
primul titlu olimpic.

— Avem o nedumerire, mis
ter Kono... în toate biografiile 
dv., apărute In diverse limbi, 
scrie că sîntețl „Havaianul de 
oțel", deci născut In arhipelag. 
Nu-1 așa î

— Este o eroare care s-a per
petuat — precizează Kono. Pă
rinții mei slnt originari din Ja
ponia, eu m-am născut tn Cali
fornia, dar — e adevărat — am 
trăit 14 ani la Honolulu.

După această ^.corectură" In 
fișa biografică a fostului cam
pion mondial — actualmente an
trenorul echipei R. F. a Ger
maniei — abordăm o chestiune 
tehnică:

— Considerați că progresul 
vertiginos al performanțelor În 
haltere, numărul amețitor de 
kilograme care se ridică as
tăzi, se datorează unor perfec
ționări de stil, unor inovați! ?

— Nu I Desigur, ele există. 
Sovieticii, polonezii, ungurii au 
introdus asemenea noutăți, dar 
ele nu slnt nimic mai mult de- 
cit niște retușuri, nu reprezintă 
ceva esențial. Mult mal eficient, 
la adunarea acelor fabuloase to- 
taluri, care și pe mine mă ui
mesc, este factorul mental, acel 
stimul psihologic al întrecerii. 
Astăzi, haltera se ridică nu nu
mai cu miinile, ci și cu creie
rul ! Singurul stil care a bene
ficiat de modificări mai sub
stanțiale este „împins".

— Apropo de stilul ,,împins". 
El a devenit un adevărat „măr 
al discordiei" în haltere. Se pare 
că nimeni nu-1 execută corect 
și sint multe voci care cer des
ființarea lui și transformarea 
triatlonului clasic lntr-un bia- 
tlon. Ne amintim că la Buda
pesta, un formidabil duel Vla
sov — Shemanski a fost decis 
In favoarea primului tocmai de 
o ridicare de „împins" acuzată 
ca neregulamentară. Ce părere 
aveți ?

— Acest stil va fi tn conti
nuare controversat. Eu socotesc 
că, In această privință, sporti
vii greșesc mai puțin decît...

Voi încerca să prezint cî- 
teva aspecte mai sem
nificative legate de 

activitatea sportivă din Bucu
rești în preajma primului 
război mondial, perioadă 
în care practicam sportul 
ca elev, atît în cadrul 
școlii, cît și la sala de gim
nastică de sub conducerea re
numitului profesor' N. Veles- 
cu. Pe amplasamentul unde 
astăzi, pe cheiul Dîmboviței, 
se află Teatrul de Operetă, 
exista pe acea vreme un corp 
de clădiri lung de 50—60 m, 
unde-și avea sediul o organi
zație sportivă, cunoscută a- 
tunoi sub denumirea de „So
cietatea centrală română de 
arme, gimnastică și dare la 
semn".

Specificul societății consta 
într-o serie de discipline 
sportive practicate în aer li
ber și în sala de gimnastică. 
Cele practicate în aer liber 
erau : înotul, oină și tirul, care 
atunci era cunoscut sub de
numirea de „dare la semn".

Pentru înot, societatea dis
punea de un bazin amplasat 
la o mică distanță de corpul 
clădirii Sala de gimnastică, 
avînd o lungime de 40—50 m 
șj o lățime de 10—1.2 m, era 
înzestrată cu 3 bare fixe le
gate una de alta, paralele, 
inele, cal (capră), trapez, 
frînghie, prăjină și saltele, 
în sala de gimnastică se prac
ticau gimnastica (exerciții li
bere și la aprate), dansuri 
naționale.

Programul din sală se des
fășura sub conducerea pro
fesorului Nicolae Velescu, 
titular al catedrei de gim
nastică la liceele D. Cante- 
mir și M. Basarab. Acesta 
mobiliza elevii mai talentați 
de la liceele unde era pro
fesor, pentru a-i pregăti în 
vederea unor serbări ce aveau 
loc, în fiecare an, în dife
rite orașe din țară.

arbitrii. Mulți chiar, cunoscind 
preferințele unor judecători, 
profită de aceasta. La un arbi
traj corect și unitar, stilul ră- 
mine viabil. Desființarea lui ar 
duce la serioase implicații și la 
sărăcirea întrecerii halterofile.

— Printre modele sportului sa 
numără la loc de frunte, as
tăzi, cultul mușchilor, ceea ce 
numim culturismul. Cum apre- 
ciațl relația dintre acest exer
cițiu șl halterele de competi
ție ?

— Culturismul nu are tangen
ță directă cu sportul...

— Afirmați tocmai dv., care 
— ne amintim — ați obținut un 
premiu de „Mr. Univers" ?...

— L-am obținut, intr-adevăr, 
dar fără să fac un antrenament 
special pentru aceasta. Există 
patru rațiuni de a practica hal
terele : PENTRU SANATATE, 
CA PERFORMANȚA, CA AC-

Dintre dansurile ce se în
vățau menționez : Hora Uni
rii, Banu Mărăcine, Bătuta, 
Brîulețul, Tărășelul ș.a. Dato
rită calităților pedagogice ale 
profesorului nostru, fiecare 
mișcare de dans era intim 
legată de muzică. După efec
tuarea programului de dans 
șe trecea, _ după „o pauză, la 
execuția gimnasticii la apa

rate. Ca secondant al pro
fesorului Velescu, aveam la 
aparate pe maestrul de gim
nastică Gheorghe Boian, care 
cu firea lui blinda ne îndru
ma teoretic și practic, arătîn- 
du-ne exercițiile care figurau 
în programul zilei. Gheor
ghe Boian era un foarte bun 
gimnast și echilibrist la bare, 
paralele și cal. Fiecăruia din- 
trei noi îi dădea explicațiile 
necesare atunci cînd înce
peam executarea figurilor din 
programul de antrenament.

în afara figurilor progra
mate. elevii mai mari exer
sau figuri maj grele, parte 
din ei ajungînd să facă gi
gantica și alte exerciții de 
echilibristică, în timp ce noi, 
cei sub 16 ani, în pauze în
cercam peste programul de 
antrenament figuri mai ușoa
re după aptitudini, ca : plan
șa, .roata în coate, foarfecă, 
Saltu} mic și altele.

TIVITATE AJUTĂTOARE PEN
TRU ALTE SPORTURI și IN 
SCOP STRICT TERAPEUTIC.
Culturismul are o certă valoare 
propagandistică, atrage mase de 
tineri și poate fi un pas spre 
sportul adevărat. Cu o condi
ție : SA NU DEVINĂ UN SCOP 
ÎN SINE. Personal, prefer pe 
atlethl suplu, capabil de rezul
tate înalte. Trebuie să poți să 
și faci ceva cu mușchii, nu nu
mai să-i arăți !...

— Atunci, care este conclu
zia ?

— Recomand băieților să 
practice exercițiul fizic, cultu
rismul, dar să nu uite nicioda
tă partea sportivă. Ea este a- 
ceea care-ți dă in viață marile 
satisfacții și-ți lasă cele mai 
frumoase amintiri.

Valeriu CHIOSE 
Vlad UDRIȘTE

La sală exersau și spe
cialiști care făceau furori 
prin paseuri de la bara I la 
a IlI-a (prin aer), salturi 
triple în aer și alte acro
bații. Printre aceștia se nu
mărau frații Alecu și Lăm- 
bică Popescu, Scurtu, Boian 
și alții. Alecu Popescu, un 
artist acrobat, intelectual, a 
fost angajat la diferite circuri 

străine, iar în preajma pri
mului război mondial a ajuns 
pînă în America. Unii dintre 
ei fiind meimbri ai societății, 
au luat parte la serbările 
anuale.

Prima dintre ele a avut loc 
în anul 1908 la București, în 
zilele de 24, 25 și 26 mai, cu 
participarea tuturor societăți
lor din țară. A fost o com
petiție de mai mare amploa
re (vezi „Gimnasticul român", 
nr. 9—10 din 1908), condusă 
de un comitet compus din 
colonel Th. Petrescu, inspec
torul de gimnastică D. Io- 
nescu, prof. N. Velescu și 
Paul Berlescu, din partea so
cietății de gimnastică Au
rora. Au luat parte 15 socie
tăți, 8 din București și 7 din 
țară, competițiile gimnastico- 
sportive ținîndu-se la Arene
le Romane (din Parcul Li
bertății). Disciplinele incluse 
în program au fost gimnas-

>•; Cicliștii slnt 
tn general consec
venți s pedalează pe 
aceeași problemă.

!• Un aparat fo
losit tn aceeași mă
sură, dar cu rezul
tate diferite, de 
sportivi și nespor
tivi, este trambu
lina.
• Farfuriile zbu

rătoare slnt per
formanțele unul 
cunoscut „sport" al 
imaginației: fante
zia.

• Numai tn 
sport, luptele slnt 
libere.^

• Atletul arun
că sulița, cronica
rul sportiv, suliți I

• Rezervele di
feritelor echipe, re
prezintă „rezerve
le" antrenorilor.

• Paralelele slnt 
două „linii" care se 
Intîlnesc... tn sălile 
de sport.

• Un sportiv cu 
nume, trebuie să 
lupte pentru renu
me.

VOM JUCA GOLF!
® S-au elaborat proiectele pentru terenurile de la Sinaia și

Poiana Brasov • Nu este o premieră, ci o reluare • Peste

40 de milioane de jucători In lume

într-adevăr, turiștii români 
sau/străini care vor vizita Po
iana Brașov sau Sinaia vor a- 
vea posibilitatea să practice 
golful pe cele două terenuri 
ce urmează să se construiască 
în aceste stațiuni, într-un vi
itor nu prea îndepărtat. Mai 
înainte, însă, de a da cîteva 
amănunte despre aceste ame
najări, menite să lărgească 
gama de divertismente din 
respectivele stațiuni, vom a- 
minti că acest sport s-a jucut 
încă din 1922 la București, pe 
terenul construit de francezul 
Jean Baptiste de la Maison la 
comanda unor magnați ai fi
nanțelor din acea vreme. în 
anul 1925 se amenajează la 
Sinaia cel de al doilea teren 
de golf, de data aceasta de că
tre un român, Dumitru Ples
nită, care învățase golful în 
Belgia. Către sfîrșitul perioa
dei dintre cele două războaie 
mondiale s-au mai construit 
trei terenuri de golf la Telea- 
jen, Eforie și Mamaia, sub în
drumarea unuia dintre anima
torii de frunte ai acestui 
sport, Pavel Tomiță, singurul 
român — se pare — posesor 

tica, atletismul și dansurile 
naționale.

Exercițiile cu măciuci se 
făceau în ritmul valsului 
executat de o fanfară. Atle
tismul a fost prezent cu pro
be de aruncarea greutății, 
saltul în lungime, alergări.

La serbările federale ținu
te la Ploiești,. Galați și Brăi
la, am luat Și eu parte în 
anii 1910—1913, cînd socie
tatea noastră centrală numă
ra 31 de membri (vezi „Gim
nasticul român", anul VI/1913).

îmi amintesc de un episod, 
la Galați, cînd exercițiul de 
suit și coborât la frînghie 
trebuia făcut cu picioarele și 
miinile. Eu. voind să fiu mai 
rapid la coborâre, mi-am dat 
drumul fără a lucra ritmic 
cu mîinile și, alunecînd pe 
frînghie, aud vocea profeso
rului Velescu și a celor din 
jur, speriați de o asemenea 
viteză de coborâre, strigînd : 
oprește-te !... dar era cam tîr- 
ziu, se jupuiseră palmele !

Privind activitatea sportivă 
din acea perioadă, trebuie 
reținut faptul că. în jurul 
primelor două decenii ale 
veacului, educația fizică s-a 
practicat și dezvoltat în școli, 
licee, școli normale, armată, 
diferite asociații sportive, 
concomitent cu celelalte dis
cipline ale sportului modern 
— fotbalul, ciclismul, atle
tismul.

întoreîndu-mă cu aproape 
6 decenii în urmă și evo- 
cînd amintirile legate de ac
tivitatea educativ-sportivă la 
școala maestrului profesor 
N. Velescu, om de o energie 
fără seamăn, dascăl prin 
temperament, autor de ma
nuale, cărți și propagator al 
tuturor disciplinelor și jocu
rilor sportive, nu pot decît 
să-i păstrez o- deosebită și 
animată recunoștință.

Titu FIL1PIDESCU

de profesor 
chiar în pa- 
;, în Anglia.

Dan MIHAILESCU
Brașov

• Hernia 
este boala haltero
fililor, ci a ședin- 
țomanilor care „ri
dică"... probleme.

• Motocicliștii 
au complexe de in
ferioritate față de 
șoferi; stnt com
plexele unor jochei 
care nu călăresc pe 
cai pur singe.

• Am un spor
tiv a-mic pe care 
îmi place să-l pre
zint cu „a" mare I 

al unei diplome 
de golf, obținută < 
tria acestui sport,

în această perioadă, golful 
a fost practicat în țara 
noastră de un cerc re- 
strîns de persoane din 
rîndul oamenilor de a- 
faceri. Oricît de curios 
ni s-ar părea, în multe 
țări, golful este un sport 
foarte răspîndit. într-a- 
devăr, „The Golfer’s 
Handbook", în ediția sa 
din 1968, înregistrează 
pe cele cinci continente 
peste 25 000 de terenuri 
de golf, iar numărul ce
lor care practică acest 
sport se ridică la peste 
40 de milioane ! Numai 
în Statele Unite, volu
mul vînzărilor de echi
pament pentru golf în
sumează anual circa 150 
milioane de dolari. Iată 
cifre care vin în spriji
nul tezei că golful tin
de să devină sportul pre
ferat al omului contem
poran, deși el este un 
sport vechi, practicat, în 
forme primitive, încă de 
acum cinci secole. în- 
tr-adevăr, primul document 
care atestă existența golfului 
datează din anul 1457.

Popularitatea acestui sport 
se explică prin faptul că el 
poate fi practicat la orice 
vîrstă, pentru că nu cere e- 
forturi deosebite și nici o con
diție fizică specială. Jocul își 
menține interesul chiar și a- 
tunci cînd există o diferență 
mare de valoare intre adver
sari, deoarece jucătorilor mai 
puțin pregătiți li se poate <>- 
feri un număr de lovituri su
plimentare.

Dar în ce constă, de fapt, 
acest sport ? Pe un teren nu 
prea ondulat, cu o suprafață 
de circa 40—50 hectare și si
tuat într-un cadru natural cît 
mai interesant, se amenajează 
18 piste de iarbă, fiecare din 
ele avînd o lungime variind 
între 70—550 metri și o lățime 
între 40—80 metri, în funcție 
de accidentele de teren. Pis
tele Se însămînțează cu un ga
zon special, care creează o pă
tură compactă de iarbă. Fie
care pistă este formată la 
rîndul ei din trei părți : star
tul sau tee, pista propriu-zisă 
sau fair-way și locul de țintă 
sau green. Echipamentul îl 
constituie o minge cu miez de 
cauciuc de circa 4,5 cm dia
metru și o trusă cu nouă crose 
de diferite forme, numite 
cZub-uri.

Jucătorul trebuie să condu
că mingea de la start la locul 
de țintă din cît mai puține 
lovituri de crosă. Locul de 
țintă este prevăzut cu o groa
pă (hole) avînd diametrul de 
circa 10 cm și în care trebuie 
introdusă mingea.

De-a lungul fiecărei piste se 
amenajează diferite obstacole 
ca : gropi în apă sau nisip, 
movile de pămînt, diverse 
plantații, cu scopul de a mări 
numărul dificultăților în con
ducerea mingii spre țintă.

Testele făcute asupra celor 
care practică acest sport au 
scos în evidență efectele bine
făcătoare ale jocului de golf 
asupra întregului organism, 
dar în special asupra siste
mului nervos. Preocupați de 
joc, oamenii se deconectează 
rapid. în plus, practicanții 
golfului parcurg pe jos, în aer 
liber, circa 5—7 000 metri la 
o partidă, fără a face Un efort 
deosebit. Golful cunoaște și o 
extrem de bogată activitate 
competițională : campionate 
naționale, întîlniri interțări, 
campionate mondiale, mari 
turnee sub îndrumarea „Aso
ciației internaționale de golf".

Acum, golful se află în pra
gul relansării și în țara noas
tră. La sugestia unor turiști 
străini care ne-au vizitat țara 
și în dorința de a oferi un di
vertisment sportiv și turiștilor 
noștri, Oficiul Național de Tu
rism va începe, în acest an, 
construirea primelor terenuri 
de golf : unul la Poiana Bra
șov, pe pajiștea din fața ca
banei Vînătorul, iar celălalt 
la Sinaia, pe locul vechiului 
teren de golf, abandonat în 
timpul ultimului război mon
dial. Lucrările de proiectare 
sint elaborate de D.S.A.P.C.- 
Ploiești pe baza unui bogat 
material, documentar, iar, în
tr-un viitor apropiat, va în
cepe și execuția propriu-zisă. 
în afara pistelor pentru joc, 
terenurile vor fi dotate cu 
vestiare, grupuri sanitare, ma
gazii pentru închirierea echi
pamentului de joc, baruri de 
zi, locuri de parcaj. Este de 
așteptat ca aceste baze spor
tive să aibă o influență pozi
tivă asupra eficienței econo
mice a celor două stațiuni, 
căci ele îndeplinesc o funcție 
de agrement de mare atracție 
pentru vilegiăturiști.

ing. Ștefan PENCIU

III. „Seria de aur“ a victoriilor
Parizienii sint din nou pasionați de bătălia greilor de peste 

Ocean... La 13 iunie 1935 explodează o altă bombă. Jim 
Brăddock îl deposedează pe Max Baer dă titlu, la Madison 
Square Garden. Meciul începe de la cîntar. Baer se adre
sează adversarului : „Cum te simți, Jimmy ?“ Braddock se 
lace că nu vede mîna-ntlnsă șl răspunde tăios ; „N-am ce 
să-ți vorbesc acum. In ring iți voi povesti Insă ceva foarte 
interesant... Ai declarat că mă vel ucide !... Șl mai îmi în
tinzi mina asta murdară 7“

Braddock părea un om „terminat". A făcut pe hamalul șl 
a cerut ajutor de șomaj. El mărturisește : „Am cunoscut prea 
mult suferințele foamei pentru a cunoaște frica-n ring. O 
dreaptă, chiar ca aceea a lui Baer, este incomparabil mai 
ușor de suportat decît foamea”.

Și luptă cu disperare. Se bate pe viață șl pe moarte. Stingă 
șa ajunge mereu prima la țintă și Baer pierde titlul ! „Ba
lerina cu mănuși" declară : „Braddock e un băiat bun, leal, 
care-și merită norocul Apoi, avertismentul său sună ca 
un dangăt lugubru de clopot : „Jim, ferește-te de arena 
asta blestemată. Madisonul ridică și apoi distruge oamenii".

Joe Louis ii fixează de podea, la Detroit, pe Primo Car- 
nera. Apoi. în septembrie 1935, Baer se hotărăște să-și Joace 
șansa, căutînd să stopeze ascensiunea „mitralierei din De
troit". După o bătălie violentă care durează 11 minute și 50 
de secunde, frumosul Max e K.O., trăznit la bărbie de o 
dreaptă formidabilă. Din colțul ringului, Dempsey și Hoffman 
îi fac semn să se ridice, dar „clownul" pleacă resemnat 
capul în vestiar Baer își recapătă însă zîmbetul cuceritor și 
face confesiuni reporterilor ; „Louis m-a trimis Ia podea 
de cite ori a vrut. în repriza a 4-â eram k.o. în picioare. Bra
țele Îmi erau de plumb. Apoi, Joe s a apropiat Și mi-a Servit 
o porție zdravănă. Joe m-a învins loial, li prevăd un viitor 
magnific". Braddock e mai rezervat cu epitetele : „Louis are 
calități, dar eu îl voi învinge". Braddock nu va reuși însă 
(ă se țină de cUvlnt niciodată !

Citind mereu ziarele șl titlurile mari care vorbesc de aceste 
senzaționale evenimente, Torni înțelege că inima boxului 

pulsează cu- mal multă putere, acolo, peste Ocean. El îl ta
tonează'pe Leclerc cu o întrebare: „Papa, n-ar fi cazul să 
încercăm ceva, acolo, în America 7“ Leclerc îl privește amu
zat, apoi îl temperează : „Toate la rîndul lor... IntH mai 
avem de lichidat niște conturi, aici în Europa... Vezi lista 
asta 7“ Și antrenorul francez scoate o hîrtie din portefeuille. 
„Uite-i cițl mai sint... Trebuie să-i bați pe toți I Vous cotn- 
prenez 7“ Primul pe listă este Barras. Toma îl învinge cu 
ușurință la 15 decembrie. Urmează revanșa cu Young Perez, 
în ultima noapte a anului 1935. Fostul campion mondial la 
muscă a trecut de „barierele" Pladner, Borrel șl Deccico, și 
îl întîlnește pe Eugene Huat, denumit „pisica tigru". Tuni
sianul se bate ca un" 1®6, amintind parcă electrizantul său 
meci cu Frankie Genar-ro, cînd a devenit campion mondial, 
dar Huat obține decizia.

Partida lui Perez cu'foma Aurel e programată în vedeta 
galei de la sala Central. Perez e mai subtil ca niciodată. 
Timp de trei runduri îl piimbă pe Toma Aurel, dar în re
priza a 4-a, românul, zburlit și înfuriat ca un veritabil cocoș, 
îi plătește toate polițele... „L’Intransigeant" scrie sub semnă
tura lui Robert Bre: „Românul Toma Aurel a oferit tunisianu
lui Young Perez un revelion agățat de corzile ringului. L-am 
mai văzut pe Young în situații dificile — k.o. in prima re
priză cu Mendiola, îngenunchiat de Huat — dar niciodată 
nu a părut mai distrus și fără scăpare ca în acest meci. A 
fost asfixiat de iuțeala românului, pur și simplu măturat de 
uraganul ce venea mereu spre el. Toma Aurel a terminat 
anul 1935 printr-un foc de artificii care l-a lăsat pe Perez 
complet distrus. Pentru a-1 înfrunta pe român trebuie un 
adversar cu un punch necruțător. Poate doar Huat ar fi ca
pabil să-l pună la punct. Dar dacă Toma va scăpa și din 
ghearele „pisicii tigru" ce se va-ntîmpla 7 Vom fi nevolțl să 
tragem concluzia că nu mal are adversar în Europa capabil 
să-l îndoaie... Și că, deci, trebuie să 1 se caute unul prin 
alte locuri".

Toma Aurel sărbătorește revelionul cu ceilalți boxeri ro
mâni aflați la Paris și cu papa Leclerc.. . Cind, cu o ultimă 
bătaie de pendulă, 1935 este înmormîntat, toți izbucnesc în 
strigăte voioase, ciocnind pentru noul an. Toma stă retras 
într-un colț.

— Noroc, Tomiță. La mulți ani... — strigă prietenii săi.
— Ce stai supărat 7 — îl iscodește Covaci. Ce-i cu tine 7 
Melancolic, Tomiță, băiatul țăranului din Babadag, răs

punde :
— Mă gtndesc... că oricum ar fi... suntem singuri prin- 

străini. •
Toma Aurel a lăsat în România părinții, patru frați șl trei 

surori. Seara cînd se plimbă pe Champs Elysăes-ul luminat 
„ă glorno” gîpdurile tl duc tot spre micul orășel pierdut în 
cimpia dobrogeană. . . Dar el a venit aici cu un scop. Vrea 
să se-ntoarcă în țară cu titlul european .. Și de cite ori 
are răgaz, scrie prietenilor :

.....Nici nu vă închipuiți ce bucurie am avut cînd am des
făcut pachetul din România și am dat de mămăligă și de 
ceapă. Covaci a făcut rost de niște brînză, ceapa am spart-o 
cu pumnul și am mîncat pe cinste ca la mama acasă 1 
Covaci, tot căutînd prin pachet, strigă deodată : „Tomiță, ce 
crezi că e-n borcan 2 Sarmale, măi... auzi 7 Sarmale". Nu 
vă mai spun ce-a fost. Le-am încălzit și le-am mincat cu 
mămăligă... De cind sunt, la Paris n-am mincat cu atita piă-

Piimo Camera, pe vremea cind mai speria lumea cu 
atitudinile de „om al cavernelor"

W,.. Vă mulțumesc din inimă... A fost o adevărată 
riză !“

ianuarie 1936... La Central; în fața unei săli arhipline. 

Toma Aurel dă ochii cu celebrul Mllou Pladner. Pladner 
nu mal e tînăr, dar și-a păstrat nealterate abilitatea și șire
tenia in ring. încearcă să dirijeze lupta de la distanță, 
smulge ropote de aplauze cu eschivele sale Incomparabile, 
dar românul se pune serios pe treabă In repriza a 3-a și 
Milou revine la colțul său cu o privire tristă, melancolică 1 
Pladner a susținut, din anul 1929. peste 120 de meciuri, dar 
acum evită cu foarte multă dificultate seriile dure ale ro
mânului. Parizianul e marcat serios la figură, dar Toma 
insistă, căci vrea să-l răzbune pe Sandu Ion, învins cu două 
săptămtni in urmă. Debordat de lovituri, plimbat prin corzi, 
Milou Pladner rezistă toate cele zece reprize, apoi, sportiv, 
ridică mina lui Toma Aurel, încă înainte de a se anunța 
decizia. ..Ea patra victorie consecutivă a cocoșului român 
de la sosirea sa la Paris. Cine va fi viitorul adversar ? Cine 
altul decît „pisica tigru" I Sau Sangchilli, campionul lumii 
la categoria cocoș ? Jeff Dickson se hotărăște si intervină. 
Insolența românului l-a pus de mult pe gînduri. Patru vic
torii consecutive la Paris nu-s de lepădat. Cîr.tăresc greu 
în palmares mal ales cînd printre învinși se numără Sanchez, 
Young Perez și Pladner. Endeline, managerul lui Bataille. 
refuză să-și lase elevul pe miinile lu! Toma Aurel. Intre 
timp, Popy Deccico 1-â învins prin k.o. pe Dubois șl a de
venit campion european. Dickson îl pune-n alertă pe Huat. 
„L-al văzut pe Aurel 7 Termină cu el". Roth organizează 
întîlnlrea inaugurînd o nouă sală la Paris. Premierlande. Pe 
ăcelașl afiș mai figurează aițl doi români. Vaslle Șsrbăneseu 
ii bate la puncte pe Delleau, iar Covaci e învins de Briiiot. 
Acum e rir.dul lui Toma Aurel. Gongul sună și Huat sare 
ca un resort. „Pisica" șl-a ascuțit ghearele și vrea să-l sfișle 
pe român. Urmărește de lă-nceput o lovitură întăritoare 
Toma e prudent, nu riscă, încă I Leclerc l-a șoptit ceva la 
ureche șl el n-a uitat sfatul. Vreme de patru reprize Toma 
stă în expectativă, stopîndu-1 pe Huat cu jaburi la figură 
și retranșindu-se pe poziții de așteptare. „Pisica" se agită 
și mal mult, își reia asalturile furioase, dar nu mușcă cum 
trebuie. Șl deodată. Toma se aruncă pe neașteptate asupra 
iul Huat. Seriile sale rapide șl puternice îl bombardează pe 
francez din toate părțile, în repriza a 5-a. Urmează a 6-a, 
mai groaznică. Că o mașinărie infernală. Toma aplică ..pi
sicii" o corecție severă 1 Huat, in vădită inferioritate, face 
obstrucție. în citeva minute a devenit din „pislca-tigru" un 
iepure speriat care nu mal știe pe unde să fugă. Huat nu se 
dezmeticește din degringoladă decît tîrzlu, în repriza a 9-a. 
cind încearcă să recucerească terenul pierdut, dar Toma, 
cu surprinzătoare rezerve, revine în ofensivă, ciștigind cate
goric meciul. Peste 3.000 de spectatori. în frunte cu indus
triașul Renault, îl ovaționează, purtîndu-1 în triumf. Mana; 
gerii îl Iau cu asalt. Plouă cu oferte. Toate drumurile duc 
spre Deccico șl SargchllU. Renă Dalcourt oferă românilor o 
masă copioasă. Nu lipsesc nici sărmăluțele pe care madame 
Dalcourt le-a preparat după rețeta lui Gherase...

Toma Aurel clipește vesel spre Leclerc ; „Mai sunt mulți 
papa, pe listă 7“ — „Au mai rămas cițiva, Tomitza"...

George MIHALACHE

Viitorul capitol : PtNA LA TITLUL EUROPEAN, MAI
E O PALMA DE DRUM.., «



ROMÂNIA - JAPONIA 3-1
(Urmare din pag. 1)

clasament — Alexandru și Mi- 
halca s-au concentrat perma
nent, au acționat într-un ritm 
susținut pentru a ieși învingă
toare cu un scor categoric. Ceea 
ce au și izbutit în 110 min.

Și acum, scurte secvențe ale 
partidelor. ELEONORA MI- 
HALCA - DIANE SCHOLER 
(ROWE) 2-1 (-14, 19, 19), în 55 
min. încercînd să joace dezlăn
țuit, fără prea multe tatonări, 
Nora n-a putut trece peste jo
cul experimentat al adversarei. 
Apoi, prin acțiuni bine gîndite 
ea a condus cu 6—5 în setul se
cund, dar trei greșeli elemen
tare — din cauza neatenției — 
au făcut ca Diana să preia a- 
vantajul : 8—6. Mihalca își re
vine și exact cind egalează ar
bitrul ridică mina, făcînd semn 
că cele 15 min. s-au scurs. Deci, 
activizare. Scorul se menține 
egal pînă la 15 cînd sportiva 
vest-germană cîștigă trei puncte 
consecutiv. Românca are însă 
resursele necesare pentru a 
răsturna rezultatul setului în 
favoarea ei, prin cîteva mingi 
bine plasate. în ultima parte a 
întîlnirii Mihalca domină din ce 
tn ce mai mult, iar scorul evo-

Suzana Ardeleanu In finalele 
de la Minsk

luează în favoarea ei : 15—12,
16-13. Diana revine și egalează 
(16—16), dar avem de-a face 
doar cu o pîlpiire, pentru că 
nervii ei cedează și românca se 
impune in final. MARIA ALE
XANDRU - EDITH BUCHOLZ 
2—0. (5, 12), în 25 min. Primul 
set (8 min.) a fost doar o for
malitate pentru Maria, în mare 
vervă. La fel și cel de-al doi
lea, din momentul aplicării re
gulii activizării (la 12—12), cînd 
Bucholz n-a mai reușit nici un 
punct. ALEXANDRU. MIHAL
CA - BUCHOLZ, SCHOLER
2- 0 (15, 21), în 30 min. Aici, re
gula activizării a funcționat 
doar la scorul de 19—20, in setul 
II. De altfel în partidele de du
blu, aplicarea amintitei preve
deri regulamentare constituie o 
raritate.

Alte rezultate • feminin — Ro
mânia — Australia 3—0. Meciul 
s-a încheiat vineri noapte. A. 
Japonia — R.D.G. 3—1, R.F.G. — 
Suedia 3—0, Suedia — Ungaria
3— 1; B. U.R.S.S. — Iugoslavia 
3—1, U.R.S.S. — Anglia 3—0, Ce
hoslovacia — Polonia 3—2, Coreea 
de sud — Iugoslavia 3—1. Mascu
lin — A. Japonia — Ungaria 5—0, 
U.R.S.S. — Danemarca 5—2. Iu
goslavia — Anglia 5—1; B. Ce
hoslovacia — Irlanda 5—0, R.F.G. 
— Franța 5—0. Suedia — Coreea 
de sud 5—2.

Astăzi, reprezentativa femi
nină a României are de susținut 
alte două meciuri dificile, cu 
R.D.G. (ora 15) și cu Ungaria 
(ora 20).
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C. GRIGORE A TRECUT PE LOCUL II Corespondenfâ specială din Franfa

IN „TURUL SUU-VESTUEUI“
PARIS 19 (Agerpras). — E- 

tapa a 5-a a competiției ciclis
te „Turul Sud-Vestului“, dispu
tată pe ruta Toulouse — Ville- 
neuve-sur-Lot, a fost dominată 
de o evadare a unui pluton de 
9 alergători printre care se a- 
flau și românii Vasile Selejan 
și Constantin Grigore. Sprintul 
final a revenit francezului Les- 
eure cronometrat pe distanța 
de 140 km cu timpul de 
4h 10:40,0. în același timp cu în
vingătorul au trecut linia de 
sosire în ordine : Selejan, fran
cezii Kerner și Gaffajoli, C. 
Gfigore. Grosul plâtonului a 
sosit la interval de 2 minute.

în clasamentul general indi

vidual conduce francezul Jean 
Pierrș Paranteau — 17h 41:25,0, 
urmat de C. Grigore, Lalanne 
(Franța) — ambii la 16 secun
de, Santesteban (Spania) — la 
23,0, Pavlik (Iugoslavia) — la 
1:43,0. Tudor Vasile ocupă lo
cul 12 la 3:47,0, iar V. Selejan 
locul 20 la 4:17,0.

• Anul acesta campionate
le mondiale de ciclism pentru 
amatori se vor desfășura între 
15—24 august tn orașul \eho- 
slovac Brno. Pînă în prezent, 
au confirmat participarea 21 Be 
țări printre care Bulgaria, Da
nemarca, Finlanda, R. D. Ger
mană, Italia, Japonia, Româ
nia, U.R.S.S.

Un „Turneu al celor cinci" care a reinnoil rugbyul

MINSK, 19 (prin telefon). — 
Concursul internațional feminin 
de floretă, desfășurat In locali
tate, s-a încheiat .cu victoria tră
gătoarei sovietice Tatiana 5a- 
mușenko. In turneul final ga> a 
obținut 4 victorii, la fel ca fi 
suedeza Kestrin Palm. Deci, a- 
salt de baraj pentru locul I. A 
cîștigat Samușenk'o cu 4—3. în 
continuare, clasamentul se pre
zintă astfel : Novikova 3 v, Va- 
dasz 2 v, Ardeleanu 1 v și Za
belina 1 v. Celelalte .trăgătoare 
din reprezentativa țării noastre 
au ocupat locurile 7—8 (Vicol), 
9—12 (Stanca, Szabo) șl 13—24 
(Moroșan). Duminică începe tur
neul pe echipe.

★t
La închiderea ediției, ne-a 

parvenit și rezultatul importan
tei partide România -1 Japonia, 
in care româncele au evoluat cu 
.strălucit succes, învingînd echi
pa campioană mondială cu 3—1 : 
Crișan — Morisawa (campioană 

. mondială) 1—2 (18—21, 21—18,
13—21) ; Alexandru — Kowada 
2rl (20-22, 21-11, 21-15) ; Ale
xandru, Crișan — Morisawa, 
KoWvada 2-0 (21-14. 21-10) ;
Alekandru — Morisawa 2—1 
(11-21, 21-18, 21-14). Amănun
te in ziarul^nostru de mîine.

..MEMORIALUL NIKOLA PETROV" LA LUPTE GRECO-ROMANE
*

Sportivii români au încheiat competiția

PRESA SPORTIVA PORTUGHEZA: 
„ADIO, MEXICO, ADIO!“

„Adio, Mexico, adio" este ti
tlul dat de ziarul sportiv „A 
BOLA“ din Lisabona unui co
mentariu, pe marginea meciu
lui de fotbal Portugalia — El
veția (0—2), în care se scrie, 
printre altele : ... s-au redus a-
proape la zero șansele de a ne 
califica... Elvețienii nu venise
ră la Lisabona ca să domine, 
ci ca să se apere, dar jocul

lor era bine studiat, iar apă
rătorii au știut să-i neutrali
zeze perfect pe Eusebio și Tor
res... Chiar dacă teoretic Portu
galia nu este încă eliminată și 
nici Elveția calificată, elveție
nii ar putea fi din nou prezenți 
Ia faza finală a „Cupei Jules 
Rimet", cu fotbalul lor simplu, 
dar serios, demn și plin de 
brio...".

SOFIA, 10 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). In 
cea de a doua zi a întreceri
lor de lupte greco-romane din 
cadrul „Memorialului Nikola 
Petrov", cei patru sportivi 
români au încheiat prematur 
competiția. La cat. 48 kg I. 
Stoica l-a întilnit pe puterni
cul concurent sovietic V. 
Igrunov în fața căruia a pier
dut la puncte. In următoarea 
partidă Stoica a luptat timo
rat, fiind întrecut ușor la 
puncte de iugoslavul Y. Hro- 
man.

Una din marile surprize 
ale acestei zile a furnizat-o 
fostul campion mondial Ion 
Baciu. In meciul cu polonezul 
A. Lipien, Baciu a pierdut la 
puncte ! Luptătorul român a 
condus cu un punct pînă în 
ultima repriză cînd. încercînd 
un tur de braț, s-a întors cu 
spatele la adversar permițîn- 
du-i acestuia să ,,plece" in
tr-un supleu care i-a adus

luptătorului polonez victoria 
ia puncte. Cu tfti deosebit in
teres a fost așteptată întîlni
rea următoare dintre I. Baciu 
și cunoscutul luptător bulgar 
H. Traikov. Partida s-a înche
iat la egalitate, 
cumulase deja 
minării. La cat. 
Vlad a pierdut 
mm. 5 in fața 
V. Kolev (Bulgaria) 
astfel din concurs. In sfîrșit, 
greul V. Dolipschi a furnizat 
o mare surpriză învingîndu-1 
prin tuș in min. 7 pe P. Stan- 
cev 
insă 
mai 
rie, 
fața 
tuș.
sat totuși pe locul III.

Toma HRISTOV

dar Baciu a- 
punctele eli- 
74 kg Marcel 
prin tuș în 

luptătorului 
ieșind

(Bulgaria). In continuare 
Dolipschi a luptat cu cel 
puternic om din catego- 
sovieticul V, Freiz, în 

căruia a pierdut prin 
Victor Dolipschi s-a cla-

Țiiiac se remarcă

SĂPTĂMÎNA
A

IN IMAGINI

din- 
(in 
al

Stadionul din Sheffield este 
curățat de zăpadă pentru un 
nou meci din liga engleză. 
Primăvara se lasă așteptată și 
In insula Regatului Unit.

Peggy Fleming reapare pe 
gheața patinoarului de la 
Rockefeller Center din New 
York. Dar nu in cadrul unul 
concurs, cj într-o revistă tele
vizată.

Telefolo AGERPRES

Voleiul cucerește Nordul I 
Turneul internațional de la 
Helsinki furnizează dispute a- 
ceibe, cum a fost aceea 
tre echipierii Finlandei 
tricouri închise) șl cel 
Olandei.

Un moment solemn, la în
cheierea primului „Memorial 
Ji.71 Clark"... Pe aceeași pistă 
de la Hockenheim, acolo unde 
și-a pierdut viața marele 
automobilist scoțian, tatăl a- 
cestuia. James Clark (In stin
gă fotografiei). inminează 
trofeul de învingător france
zului Jean Pierre Beltoise.

lipăi ui I. P. „Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

la Palermo
de dublu mixt a 
internațional de te- 
Palermo 
cuplului

Proba 
turneului 
nis de la 
a revenit 
dulf (Suedia) — 
(România) care a 
finală perechea cehoslovacă 
Holubova—Zednich cu 6—2, 
6—3. In finala de simplu fe
minin : Neumanova (Cehoslo
vacia) — Nasuelli (Italia) 
2—6, 8—6, 6—0.

(ediția 24), 
Villa San- 
Ion Țiriac 
învins în

TINERII ÎNOTĂTORI
DETAȘAT

ZILINA 19 (prin telefon). 
In piscina acoperită (50 m) 
din localitate au început între
cerile . din cadrul întîlnirii a- 
micale între selecționatele de 
juniori ale României și Slo
vaciei. Mult superiori, înotă
torii români au cîștigat 11 din 
cele 14 probe ale zilei. Dintre 
rezultatele mai bune putem 
consemna pe cele ale lui Zeno 
Oprițescu (57.8 la 100 m li
ber), Ion Miclăuș (63,5 la 
100 m delfin), Georgeta Cer- 
beanu (1:11,9 la 100 m del
fin) și Lucia Radu (2:49,8 la 
200 m mixt). De remarcat, de 
asemenea, că ștafeta 
masculină a stabilit un 
record național de juniori 
timpul de 4:19,1.

mixtă 
nou.

cu

m
(R)

Rezultate tehnice : 100 
liber (m): OPRIȚESCU 
57,8 — rec. egalat, Țurcanu 
(R) 58,9, Nemeth (S) 59,8,
Niezgodski (S) 63,2 ; 100 ni 
liber (f) : KOZIBOVA (S) 66,0, 
Siposova (S) 66,7, Schuller 
(R) 67,7, L. Dan (R) 69,0 ;
100 m bras (m) : TEODORES
CU (R) 1:12,2, Hempel (R) 
1:15,2, Cardik (S) 1:15,4, Bru
no (S) 1:19,0 ; 100 m bras (f) : 
MANAFU (R) 1:23,3, Vîjeu 
(R) 1:24,7, Mihalicova (S) 
1:26,6, Lackozicova (S) 1:26,9 ; 
200 m spate (m) : GtÎRS- 
CHING (S) 2:24,5, Hohoiu (R) 
2:25,3, Movanu (R) 2:25,8, Ko- 
larik (S) 2:34,1 ; 200 m spate 
(f) : A. ANDREI (R) 2:39,6, 
Senikova (S) 2:42,3, Kokay 

2:45,3, Sebakova (S) 2:45,9 ; 
m delfin (m): MICLĂUȘ 
63,5, Nemeth 65,2, Toc- 
(S) 67,6, Rolik (R) 68,9 ; 
m delfin (f) : CERBEA-

(R)
100
(R) 
zik
100

G. Maghiar
cîștigător

în „Cupa Dinamo
Proba d% pistol precizie (60 

de focuri, pe distanța de 50 m), 
a revenit dinamovistului Gavrilă 
Maghiar, unul dintre veteranii 
pistolarilor noștri. De altfel, G. 
Maghiar a avut o comportare bu
nă și 
unde 
tate ;

în, proba de pistol viteză, 
a ocupat locul doi. Rezul- 
pistol precizie : 1. G. Ma-

ghiar (Dinamo) 551 p, 2. L. Gluș- 
că (Construcții) 547 p, 3. T. Mi
hai (Steaua) 545 p, 4. V. Atanasiu 
(Steaua) 544 p, 5. M. Roșea ,'(Dln.) 
544 p. Pe echipe : 1. Dinamo 
2164 p, 2. steaua 2157 p, 3. Con
strucții 2141 p. Armă standard 
60 f. poz. culcat junioare : 1. Ma
rina Vasiliu (Din.) 584 p, 2. Mag
da Borcea (Arhitectura) 581 p, 3. 
Ioana Lujeru (Din.) 577 p, 4. 
Victoria Savovici (Din.) 572 p, 5. 
Anișoara Petrache (Olimpia) 
570 p. Pe echipe : 1. Dinamo 1733 p, 
2. Brașov 1666 p, 3. Școala sp. 
nr 1 Buc. 1087 p.

încheiat „Turneul celor cinci na-
Mijlocașul la deschidere al XV-lui galez, John, înscrie încă o încercare, la capătul unei acțiuni pe. 
cont propriu, in meciul Țara Galilor — Anglia (30—9), care a

țiuni" — ediția din 1969.
Ediția din acest an a Turneu

lui celor cinci națiuni la rugby 
a fost caracterizată de răstur
nări spectaculare in jurul unei 
„linii de forță” : Țara, Galilor. 
Atunci cînd — după senzaționa
lul meci ofensiv al francezilor, 
care au eșuat pe nedrept, pe 
stadionul Colombes, în fața u- 
nei echipe a Scoției, aprigă în 
apărare, dar fără strălucire — se 
aștepta o redresare spectacu
loasă a XV-lui Franței, dețină
torul titlului, acesta avea să 
cadă de la Marele Șlem (n.r. 
ciștigarea tuturor partidelor 
din acest turneu într-un an a 
împrumutat denumirea de la 
bridge) la... lingurița de lemn 
(n.n. ultimul loc). într-adevăr, 
XV-le purtînd emblema cu co
coșul galic avea să mai sufere 
două umiliri teribile : la 
lin, in fața Irlandei, și la 
dra, în confruntarea cu 
glia, înainte de a-și salva, 
va, onoarea printr-un meci nul 
cu Țara Galilor, la Paris.

Această prăbușire a rugby
ului francez se datorește, în 
principal, uzurii din cei doi te
ribili ani competiționali în care 
XV-le acestei țări a luptat îm
potriva tuturor echipelor bune 
din lume in 25 de meciuri in
ternaționale. înfrîngerile din 
toamna lui 1968, în fața durilor 
Springboks și în fața României, 
au minat echipa națională a

Dub- 
Lon- 
An- 

cum-

ROMÂNI CONDUC
LA ZILINA
NU (R) 1:11,9, Vîjeu 1:17,0, 
Bobikova (S) 1:17,1, Coltanova 
(S) 1:20,5 ; 200 m mixt (m) : 
COPCEALAU (R) 2:28,9, Toc- 
zik (S) 2:30,4, Manolescu (R) 
2:35,6, Misie (S) 2:39,5 ;
200 m mixt (f) : L. RADU (R) 
2:49,8, Kozibova (S) 2:49,9,
Dragnea (R) 2:50,8, Pracharo- 
va (S) 2:58,6 ; 400 m liber (m) ; 
ALMER 4:33,1, Cosmescu (R) 
4:43,2, Hruda ,(S) 4:47,7, Kozik 
(S) 4:56,6 ; 400 m liber (f) : 
HLAVACKOVA (S) 5:06,6, Co- 
roiu (R) 5:13,6, Sovago (R) 
5:43,2, Siposova 5:58,3 ; 4X100 
m mixt (m) : ROMANIA (Ho- 
hoiu, Teodorescu, Miclăuș, O- 
prițescu) 4:19,1 — nou record, 
Slovacia 4:32,4 ; 4X100 m
mixt (f) : ROMANIA 5:01,3, 
Cehoslovacia 5:11,7.

După prima zi de între
ceri : România —Slovacia 
47—26 la băieți și 43—30 la 
fete.

Franței, care și-a pierdut coe
ziunea prin schimbările mult 
prea numeroase de jucători. A 
fost necesară rechemarea lui 
Walter Spanghero, însoțit de o 
puternică întăritură din clubul 
lui, R. C. Narbonne, singurul 
neînvins în actualul campionat 
național (Benesis, Viard, Sutra, 
Maso), pentru a se obține iarăși 
eficacitate și spirit de echipă în 
fața XV-lui Țării Galilor...

Performanțele reușite de ir
landezi și de englezi în compa
nia francezilor, care nu mai 
constituiau „etalonul-aur“ . eu
ropean în rugby, au făcut să se 
creadă că Irlanda și Anglia își 
făuriseră echipe din nou puter
nice. S-a crezut acest lucru 
pînă la tîrzia intrare în prim 
plan a galezilor, care aveau să 
încingă spiritele britanicilor, de 
un binecunoscut conservato
rism, organizînd frecvent an
trenamente colective, duminici
le, sub conducerea fostului lor 
mijlocaș la grămadă și căpitan 
de echipă, Clive Rowlands. Ga- 
lezii, cu revenirea lui Brian 
Price și Brian Thomas în li
nia a II-a, cu selecționarea tî- 
nărului și... interminabilului nr. 
8 Melvyn Davies și a magnifi
cului, atleticului fundaș John 
Williams, fost campion de ju
niori la tenis, dar mai ales cu 
marile proiecte ale strategului 
și virfului lor de atac, mijloca
șul la grămadă Garett Edwards, 
aveau, într-adevăr, să prezinte 
un ansamblu fără fisuri și cu 
un joc perfect maturizat. Ei a- 
veau să se distingă încă în va
ră, în Noua Zeelandă. Ultimul 
lor meci, la Cardiff, unde i-au 
spulberat, pur și simplu (30—91), 
pe englezi, care au suferit cea 
mai grea 
rugbyului 
ta col de 
Richards, 
stingă, a 
sonal excepțional, 
încercări, ceea ce 
intimplat în Turneul celor cinci 
de pe vremea faimosului sco
țian Ian Smith, în anul 1925, în 
meciul cu... Țara Galilor.

Triumful „în forță" al gale
zilor a mai avut o consecință, 
poate, cu repercusiuni istorice, 
în reuniunea sa din martie, In
ternational Board a acceptat ca

echipele naționale să-șl poată 
pregăti meciurile și în afara 
faimoasei legi care limita a- 
ceastă activitate la cele 48 de 
ore precedînd întîlnirea, lege pe 
care, de altfel, neozeelandezii 
și sud-africanii nu o mai res
pectau. Echipele vor putea deci 
să se și... antreneze, cu condi
ția ca aceste adunări să nu al
tereze calitatea de amatori a 
jucătorilor. Iată, deci, ceva 
care va evita în viitor discuții 
și care va contribui, fără în
doială, la ameliorarea tehnică 
a rugbyului, sport care a cu
noscut, cu ocazia adaptării noi
lor reguli, un succes spectacu
lar remarcabil. Niciodată nu 
s-au înscris atîtea încercări, ni
ciodată nu s-au plictisit mai 
puțin jucătorii și spectatorii pe 
teren și împrejurul lui.

Turneul 1969 a fost deci cel 
al reînnoirii 
de așteptate.

internaționale atit

șeful rubricii
ziarul „l'Equipe”

Henri GARCIA 
de specialitate la 

Paris

La Monte Carlo

Finală Newcombe Okker

de simplu bărbați din 
turneului „open” de te
la Monte Carlo, New- 
1-a eliminat cu 6—2,

Nou record mondial
la 200 m bras

BERLIN 19 (Agerpres). 
prilejul întîlnirii de 
R. D. Germană — U.R.S 
se desfășoară la Ma 
chipa masculină de 
4 x 200 m liber a U.R.S.S. 
likov, Belitz-Goiman, Bure, Ili- 
cev) a stabilit un nou record 
european cu (fTsipul de 7:58,5.

în cadrul 
sportivul 
kin a stabilit 
mondial în 
bras cu timpul de 
chiul record îi aparținea tot 
lui cu 2:26,5.

Pan-

i

înfringere din istoria 
lor, a fost un spec- 

înaltă clasă. Maurice 
aripă 

avut un
pe partea 
succes per- 
înscriind 4 

nu s-a mai

PARIS 19. — în semifinalele 
probei 
cadrul 
nis de
combe
6—4, 6—2 pe M. Mulligan, iar 
Okker a dispus cu 6—4, 6—4, 
6—3 de N. Pietrangeli. în semi
finalele probei de simplu fe
mei : Virginia Wade (Anglia)
— Franțoise Durr (Franța) 
6—1, 9—7 ; Ann Jones (Anglia)
— July Heldman (S.U.A.) 6—1, 
6—3.

în semifinalele probei de du
blu masculin s-au înregistrat 
rezultatele : Newcombe, David
son — Jean Pierre Courcol, 
Bernard Paul (Franța) 6—1, 
6—0, 6—2 ; Gonzales, Ralston
— Robert Howe, Fred Stolle 
(Australia) 6—3, 9—7, 6—2.

TELEX- TELEX- TELEX-TELEX

PETROSIAN-SPASSKI 2:1
MOSCOVA, 19. — La mu

tarea 43 din cea de a 3-a 
partidă dintre șahiștii Pe
trosian și Spasski contînd 
pentru titlul de campion mon
dial, Spasski a propus remiză 
iar adversarul său a accep
tat. Petrosian conduce acum 
cu 2—1. Următoarea partidă 
se va disputa luni.

eck, care l-a învins la sprintul 
final pe compatriotul său Jos 
Huysmans. Ambii au fost cro
nometrați cu timpul de 6h 

Merckx a ocupat locul 
16 secunde de invingă-

21:03.0. 
trei la 
tor.
13

La 
meciul , _ _____
baschet feminin dintre selec
ționata Belgiei și echipa Slo
van Orbis Praga. Baschetbalis
tele cehoslovace au terminat în
vingătoare cu 78-51 (33—21).

Bruxelles s-a disputat 
internațional amical de

NIKOSIA, 19. — în 
minariile campionatelor 
diale de fotbal, echipa 
triei a dispus de formația Ci
prului cu 2—1 (1—0) prin go- 

înscrise de Buzek, Red] 
respectiv, Panikos.

preli- 
mon- 
Aus-

Londra s-au desfășurat 
e mondiale de pa- 

artistic ale profesioniști- 
. Proba individuală mascu- 

ină a revenit lui Gary Viscon
ti (S.U.A.) cu 48,8 p, iar cea fe
minină, lui Wendy Jones 
(S.U.A.) cu 47.8 P- în proba de 
perechi a cîștigat cuplul Gu
drun Hauss—Walter Hafner 
(R.F.G.).

La dansuri pe gheață a ter
minat victorios cuplul britanic 
Diane Towler—Bernard Ford.

Cursa ciclistă internaționa
lă desfășurată în Olanda între 
localitățile Heldmond și Meer- 
ssum (259 km) a revenit spor
tivului belgian Guido Reybro-

Boxerul mexican Jose 
Napoles este noul campion 
mondial la categoria semimij- 
locie. In meciul disputat la Los 
Angeles, Napoles l-a invins prin 
K.O. tehnic în repriza a 14-a pc 
deținătorul titlului, america
nul Curtis Cokes.

avea loc laLa 7 mai va 
Budapesta meciul de fotbal din
tre echipele de veterani ale 
Austriei și Ungariei. în forma
ția maghiară (antrenată de 
Buzanszky)., au fost selecționați 
printre alții Grosics, 
Bozsik, Zakarias, 
Budai, Szusza.

Lantos,
Hidegkuti,

în sferturile de 
probei de simplu 
cadru] turneului de 
Houston, Graebner 
învins cu 6-4, 6-2 pe compatri
otul său McKinley, iar iugosla
vul Franulovici 
0-6, 
Tom Edlefsen.

finală ale 
bărbați din 
tenis de la 

(S.U.A.) l-a

a dispus cu
6-2. 6-4 de americanul

IERI, ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

RAPID A ÎNVINS NET
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI:

Este în afara oricărui dubiu 
faptul că nici cel mai optimist 
dintre susținătorii Rapidului 
n-ar fi putut pronostica o vic
torie atit de facilă a echipei 
sale : 10—6 (6—3). începind me
ciul cu Universitatea București 
mai calme și mai decise, hand
balistele de, la Rapid s-au im
pus chiar din primele minute 
printr-o apărare fermă, avan
sată și foarte atentă. în felul 
acesta ele au diminuat serios 
capacitatea ofensivă a studen
telor (nici așa prea grozavă !) 
și au ajuns să conducă in min. 
10 cu 3—0. In continuare Rapi
dul și-a organizat mai bine a-

tacurile, punctînd cu regulari
tate și detașîndu-se net în cîș- 
tigătoare. Un merit, și nu din
tre cele mai mici, revine în re
alizarea acestei victorii porta
rului Maria Buzaș.

Așa cum au jucat (fără co
eziune, pripit, cu inexplicabil 
de multe greșeli tehnice, fără 
forță în atac) studentele se pot 
declara mulțumite că scorul nu 
a fost mai sever. Cind abia du
pă 15 minute de joc ai tras 
primul șut pe spațiul porții și 
cind ai ratat două lovituri de 
la 7 m intr-un interval de 3 
minute, ca să nu mai vorbim de 
pasele în aut sau la adversar —

10-6 (6-3)
atunci poți fi mulțumit că ai 
pierdut doar la o diferență de 
4 goluri.

Au marcat : Băicoianu (7), 
Petrache (2), Țopîrlan - Rapid ; 
Furcoi (3), Leonte (2), Dobîr- 
ceanu — Universitatea. Atent 
și corect arbitrajul cuplului 
bucureștean Gh. Popescu - I. 
Covaci, (c. a.)

★
La Timișoara, intr-un joc 

restanță. Constructorul a în
vins, după cum ne comunică 
corespondentul nostru C. Cre- 
țu, echipa Liceului nr. 4 eu 
9-6 (4-3), la capătul unui meci 
frumos, cu faze dinamice.

40368


