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S-A
Sîmbătă 

Înapoiat în 
de partid și 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de. Stat, care 
a participat la sesiunea Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc de la Moscova.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Perrhanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, ■ Maxim 
Berghianu, membru al .. Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Ma
nea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C- al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Economic, Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ți Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am-

după-amiâză s-a 
Capitală delegația 
guvernamentală a

basadorul României în Uniunea 
Sovietică.

Delegația a fost însoțită de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salu
tată de tovarășii Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnaraș, Chivn 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosîf Banc, Petre 
Blajovici, Dumitru Coliu, Emil 
Drăgănescu, Mihai Gere, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, Mi
hai Dalea, Vasile Pâtllineț, de 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
membri ai C C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

Pe aeroport, membrii dele
gației au fost salutați cu căldu
ră de un mare număr de bucu- 
reșteni. Un grup de pionieri a 
oferit tovarășilor Nîcola» 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau-

rer și celorlalți membri ai de
legației buchete de flori.

★
MOSCOVA. — La 28 aprilie a 

părăsit Moscova, plecînd spre 
patrie, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
care a participat la sesiunea 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul 
Vnukovo, delegația a fost salu
tată de tovarășii L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C!. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. N.. Demicev, membru suple
ant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S,. K. F. Ka- 
tușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V- N. Novikov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., A. A. Groinî- 
ko, ministrul afacerilor externe, 
și de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai amba
sadei.

,,INTERN AȚ ION ALELE" DE GIMNASTICĂ

Rodica Apăteanu (România)
cîștigătoare la individual compus

(Agerpres)

Rodica Apăteanu, cea mai in formă din
tre gimnastele române, evoluînd la birnă

Foto : T. MAKARSCHI

Disputa dintre fot
bal și gimnastică a 
fost cîștigată totuși 
de jocul cu balonul 
rotund, deși întrecerea 
feminină din cadrul 
campionatelor inter
naționale promitea un 
spectacol de va
loare. într-adevăr. un 
număr restrîns dc 
spectatori au luat Ioc 
în tsjbunele sălii Flo- 
reasca, spre a urmări 
concursul fetelor. Pă
cat ! Ar fi avut ce ve
dea. Ar fi aplaudat, 
poate, succesul în 
grup al celor trei 
gimnaste românce, în 
frunte cu Rodica A- 
păteanu, clasate pe 
primele trei locuri la 
individual compus ; 
poate că ar fi salutat 
apariția Elenei Ceam
pelea în primul ei 

concurs al anului ; 
poate că s-ar fi bu
curat de succesul, pu
țin scontat, al Rodicăi

Secoșan ; poate că ar 
fi strîns și ei pumnii 
la evoluția Feliciei 
Dornea la bîrnă și ar 
fi regretat sincer cele 
două căderi care au 
stopat-o din cursă 
spre primele locuri p 
poate că le-ar fi plă
cut eleganța și preci
zia în mișcări ale E- 
lisabetei Turcu...

Dar, prea puțini iu
bitori ai gimnasticii 
au făcut toate 
tea.

Clasamente : 
vidual compus ; 
dica Apăteanu 
mânia) 37,30 (cîștigă
toare a celei de a 
XÎÎ-a ediții a cam
pionatelor internațio
nale ale României)*; 
Rodica Secoșan (Ro
mânia) 37,10 ; Elena 
Ceampelea (România) 
36,90 ; Christine Ber- 
gau (R. D. Germană) 
36,30 ; Margit Oroszi 
(Ungaria) 36,20 ; Ma
ria Gall (Ungaria)

aces-

indi-
Ro- 
(Ro-

38,05 ; pe aparate : 
sărituri Elisabeta Tur- 
cu (România) și Ro
dica Secoșan 9,35 ; 
Rodica Apăteanu și 
Elena
9,30 ; 
gau 
-Gheciov
9,20 ; paralele Rodica 
Apăteanu 9,50 ; Feli
cia Dornea (România)
9,40 ; Elisabeta Turcu 
și Rodica Secoșan 
9,20 ; Elena Ceampe- 
lea 9,15 ; Ruja Sken-

Ceampelea 
Christine Ber- 

9,25 ; Mariana 
(România)

derovici (Iugoslavia) 
9,00 ; bîrnă Rodica A- 
păteanu, Rodica Seco
șan și Christine Bergau 
9,20 ; Margit Oroszi 
9,15 ; Mariana Glse- 
.92.7 9’05-1 Maria Gall 
și Elena Ceampelea 
1>,69 ; sol Elena Ceam- 
pglea 9,65; Felicia 
Dornea 9,50 ; Mariana 
Gheciov 9,40 ; Rodica 
Secoșan, Maria Gali 
și Christine Bergau 
9,35.

(C. M.)
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RECORD DE SPECTATORI ’69
IERI, LA CUPLAJUL FOTBALISTIC ÎNTER80CIJREȘTEAN

ISIGHISOAREI
* ■«

STEAUAZeani

RAPID
Ieri la handbal

PROGRESUL 2-2 (2-1)

inter-

Ex-dinamof>istul Octavian Popescu și-a „executat" foștii colegi. Minutul 1 : Rapid -- Dmamo <AGEAC

Dinamo a învins în ultimele secunde

Fe stadionul Tineretului 
disputat ieri, în cuplaj ___
bucureștean, două jocuri din e- 
tapa a XXI-a a campionatului na
țional de handbal. In prima par
tidă s-au întîlnit, în derbyul e- 
tapel campionatului feminin, e- 
chlpele Universitatea șl Confec
ția. Anticipam, un Joc echilibrat 
șl speram într-o revenire de for
mă a celor două formații frun
tașe. Pe teren, lucrurile s-au a- 
deverit parțial. Intîlnlrea de un 
nivel tehnic modest a relevat

comportarea bunâ a studentelor, 
dornice să obțină un rezultat o- 
norabil, fapt pe care l-au reali
zat, în final, cu scorul de »—4 
(2—0). Ele au dominat cu auto
ritate. In deosebi în partea a 
doua a jocului. Despre Confecția 
nu avem prea multe lucruri bune 
de spus. Au înscris cele mai mul
te goluri. Furcoi (3). pentru Uni
versitatea șl Constandache (2), 
pentru Confecția. A condus bine 
cuplul Căpățînă - En» (Buzău).

GH. RANGU

I
I
I
I

A doua partidă a opus forma
țiile masculine Universitatea șl 
Dinamo. Un meci epuizant care a 
ținut tribunele treze din pri
mul pînă în ultimul minut. De-a 
lungul întregii partide dinamo- 
vișttl n-au reușit să conducă 
decît de două ori (min. 44: u—io 
și min. 62: 12—11). studenții au 
preluat inițiativa de la înce
put și au construit faze fru
moase la semicerc mizînd pe 
forța de șut a lui Klcsid și pe 
finețea iul Schuman și Preotu. Cu 
o apărare strlnsă ei au încercat 
să stăpînească atacul dinamoviș- 
tilor. fii ultimul minut, la scorul 
de 13—13, studenții nu greșit co
pilărește șl au permis adversari
lor să înscrie punctul victoriei, 
In urma transformării unei lovi
turi de Ia 7 m. Cei mai eficacl 
jucători : Samungl (4), Nlca, Ba
dea (3) de la Dinamo, Kicsid (4) 
șl Schuman (3) de la Universita
tea. Au condus corect Petre Tîrcu 
— T. Curelea (București).

M. BORZEA

Fază din meciul Universita
tea București — Confecția 

Foto : M. THEO

CUPLAJUL VOLEIBALISTIC
DIN CAPITALĂ

Etapa a XXII-a a campionate
lor de volei programează astăzi, 
in cuplaj, partidele derbi ale în
trecerilor feminine (Dinamo — 
Rapid) și masculine (Steaua — 
Dinamo), decisive pentru sta
bilirea primelor locuri ale cla
samentelor, înaintea turneului 
final.

Ora primului meci din sala Flo- 
reasca : 17.30.

BRAȘOV, 26 (prin telefon, de 
la trimișii noștri). Agitate, di
namice, spectaculoase, cu răs
turnări de situații, campionate
le naționale de lupte greco-ro- 
mane au traversat tururile e- 
liminâtorii aflîndu-se acum în 
preajma finalelor. Apele s-au 
limpezit la cîteva categorii de 
greutate, dar nu înainte de a 
fi fost foarte tulburi. Ca o 
apreciere generală se poate 
constata nivelul înalt de pre
gătire fizică, tehnică și tactică

a majorității concurenților, 
ambiția acestora cu care au 
fost disputate șansele, setea de 
afirmare a tineretului și do
rința consacraților de a nu 
pierde cumva pozițiile cîștigate, 
mai ales acum, înaintea cam
pionatelor europene..

înaintea ultimelor întîlniri 
campionii de anul trecut (cu 
excepția lui Ion Țăranu) se 
mențin în cursa pentru titlu, 
dar nici unul dintre ei nu a 
fost scutit de emoții.

(52 kg) —
— vizează 
de reușită

La primele două categorii, 
oltenii Ion Stoica (48 kg) și 
Gheorghe Berceanu 
neînvinși pînă acum 
cu reale perspective 
medaliile de aur.

O finală pasionantă se anun
ță Ia 57 kg între steliștii Ma
rin Cristea, deținătorul titlu
lui și Ion Baciu, fostul campion

Valeriu CHIOSE 
Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4 a)

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

MARIA ALEXANDRU S-A CALIFICAT
In semifinalele probei DE SIMPLU
• Eleonora Mihalca fi Carmen Crifan între primele 8 jucătoare ale lumii

MUNCHEN, 28 (prin telefon). 
Grupul sportivelor românce * 
trecut vineri prin mari emoții. 
Mă refer la meciul în care Ma
ria Alexandru a eliminat-o, 
după multe palpitații, pe polo
neza Danutza Szmid cu 3—2. 
Partida care s-a jucat din pri
mul set la activizare (de la bco- 
rul de 14-10 pentru Szmid) a 
prilejuit o dispută extrem de 
strînsă, emoționantă. Nu atît 
prin fazele oferite, cît datorită 
evoluției scorului. în setul de
cisiv Szmid a avut două meci- 
boluri : 20—18. Se părea că to
tul este pierdut pentru Maria 
Alexandru. Stupoare în sală, 
spectatorii fiind convinși că 
vor fi martorii unei surprize 
senzaționale. La scorul amintit, 
era rîndul Măriei să cîștige 
punctul în următoarele 12 
schimburi de mingi. Situație 
extrem de critică, care o obliga 
pe campioana României să ata-

in criză de timp. Ea a aervlt 
. , după o «erte de tatonări, la 
schimbul nouă a tras fără să 
clipească ți a redus din handi
cap. Deci : 19—20. Apoi, a tre
buit să atace Szmid, ea a ra
tat ți scorul a ajuns egal : 20— 
20. Din nou a urmat Maria la 
atac ți a izbutit să ia conduce
rea și să 
limită, cu

Acestei 
adauge o 
norei Mihalca In fata redutabi
lei japoneze Yasuka Konno, pe 
care a dominat-o în permanență 
prin atacuri foarte precise și 
puternice ; la o masă alăturată, 
cu cîteva minute mai înainte, 
Carmen Crișan câștigase cu ușu
rință la olandeza Van der Caan.

Ziua de sîmbătă a adus re
prezentantelor noastre noi iz- 
bînzi. Ele s-au calificat în sfer
turile de finală ale probei de 
simplu. Este pentru prima oară,

ce,
fi,

iasă învingătoare la 
22-20.
bucurii urma să 1 se 
alta : succesul Eleo-

în Istoria „mondialelor", cînd 
trei românce se clasează în rîn- 
dul primelor opt jucătoare din 
lume. Mihalca a dispus de cam
pioana maghiară Kishazi cu 
3-0 (25, 10, 10), Alexandru a 
lnvins-o pe Hovestadt (R.D.G.) 
cu 3—1 (14, -12, 13, 14), iar 
Crișan pe una dintre cele mai 
bune jucătoare din Coreea de 
Sud. Ro Hua Ya cu 3-0 (12. 
15, 13).

Deci această zi nu a fost scu
tită de surprize de proporții. 
După Morisawa, și campionul 
mondial la băieți, japonezul 
Hasegawa a fost eliminat. Au
torul performanței este tînărul 
jucător iugoslav Anton Stipan- 
cici. Și o alta la fete : una din
tre favoritele probei de simplu, 
sovietica Svetlana Grinberg a 
pierdut la Gabrielle Geissler 
(R.D.G-). Alte rezultate. Dublu 
mixt, preliminarii I : Mihalca, 
Lewin - Lihman, Chatton 3-1,

preliminarii II : Crișan, An
dersson — Stass, Rosmarin 3-0, 
Mihalca, Lewin - KWger, Sie
wert 3—2. Turul I : Alexandru, 
Vecko — Paulssen, Peterssen 
3—0, Crișan, Andersson — Bu- 
choltz, Janssen 3—0, Jurik, Bor- 
szei — Mihalca, Lewin 3—0 ; 
simplu femei optimi : Bucholtz
— Piddock 3—0, Geissler, Grin
berg 3—1, Hamada — Seidel 3—1, 
Kowada — Rosier 3—1, Schdler
— Ito 3—0 ; simplu bărbați op
timi : Scholler — Amelin 3—2, 
Stipanczik — Hasigawa 3—2.

Rezultate din sferturi : Maria 
Alexandru — D. Scholler (REG) 
3—0 (19, 17, 15), Kowada (Ja
ponia) — Carmen Crișan 3—2 
(18, -16, 19, -19, 19), Hamada 
(Japonia) - El- Mihalca 3-1 
(11, -14, 17, 12), Geissler (RDG)
— Bucholtz (RFG) 3—2. în semi
finale Maria Alexandru va juca 
cu Kowada.

I

scultînd din foișorul cel mai 
' înalt al Turnului, cu Ceas, cum 

bat orele amiezii, involuntar 
îți vine gîndul că te afli în- 
tr-un loc unde timpul a pornit 

Isă fie măsurat, cu migală și
meșteșug, în urmă cu multe veacuri. Ve
chimea zidurilor, culorile patinate ale I acoperișurilor de case, ce se oferă pri
virii pînă departe, aduc mărturie despre 
permanențele Sighișoarei. După lungu-i 

’i vreme, cetatea de 
neclintită, martoră a 

atîtor evenimente însemnate din istoria 
acestor locuri.

Mîini destoinice și un impuls firesc, al 
imperativelor noi, au pus în valoare 
pitorescul acestui mănunchi de așezări 
străvechi, menite acum să devină un im
portant punct de atracție pentru turiști. 
Respectînd proporțiile, Sighișoara veche 
seamănă bine cu Hradul din Praga, are 
același farmec propriu vestigiilor medie
vale, care place călătorului dornic de 
frumuseți.

Aci, în orășelul transilvan, se pot 
cu certitudine pune bazele unei activi
tăți de turism înfloritoare. Ea a și început 
să pulseze, mărindu-se de la an la an. 
Am dori-o mai repede ajunsă la anver
gura pe care o merită.

Pentru aceasta, însă, mai sînt multe 
de făcut. în primul rînd, cerințe gospo
dărești și edilitare se așteaptă rezolvate 
cît de curînd. Sighișoara are nevoie de 
unul sau două hoteluri noi, restaurante 
moderne, apoi parcuri de mașini care să 
nu mai transforme centru) orașului într-o 
.zonă a neliniștii". Apoi, utilul ar trebui 
să se acorde mai des cu bunul gust în 
cele oferite turistului ce poposește aci.

O muncă asiduă se cere depusă mai 
cu seamă la rînduirea și restaurarea 
principalelor edificii ale cetății. Simple 
inscripții marcind monumentele de inte
res istoric nu sînt de ajuns. Trebuie 
arătat ceva. Și pentru aceasta ar fi 
nevoie de inițiativă și curaj în organi
zarea (și asanarea) întregului perimetru 
de interes turistic. în bătrînele clădiri, 
cu ogive și ziduri colorate ca în cărțile 
de povești, mai pot fi amenajate și săli 
de expoziții, magazine de artizanat, li
brării, unități comerciale și de alimen 
tație, toate menite să facă șederea tu
riștilor cit mai plăcută în aceste locuri

Deocamdată, pregătind să iau dru-

Imul plin de poezie spre Biserica din 
Deal, am căutat să cumpăr, în centrul 
Sighișoarei, un plan al orașului, sau un 
ghid turistic. N-am găsit.

Idrum străbătut prin 
pe Tîrnavă stă ne

Citiți In pag. a IV-a: cronici, comentarii și din î 
culisele meciurilor de pe stadionul „23 August” [
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i£f ESTE HDTR»>
CUPLUL TIRIAC, NASTASE 

ÎN SEMIFINALE
în sferturile de finală 

turneului internațional de 
nis de Ia Roma, perechea 
mână Ion Țiriac, Ilie Năstase 
a eliminat cuplul Iovanovici 
(Iugoslavia), El Shafei (R.A.U.) 
cu 8—6, 6—3, 3—6, 3—6, 6—3 
și s-a calificat în semifinale.

ECHIPA FEMININA
DE FLORETA A ROMÂNIEI 

A ÎNVINS POLONIA
Ieri, la Varșovia, echipa fe

minină de floretă a României 
a dispus cu 10—6 de cea a Po
loniei. Punctele echipei noastre 
au fost 
Drîmbă 
Marina 
Szabo 2

REZULTATE VALOROASE 
LA ATLETISM

• La Londra, David Bedford 
(Anglia), în vîrstă de 19 ani 
a alergat 10 000 m în 28:24,4.

• Intr-un concurs desfășu
rat la Milano, Paola Pigni a 
stabilit un nou record italian 
în proba de o 
Arese a parcurs 
14-10,0 iar Dionisi 
m cu prăjina.

• Sprinterul american Mike 
Goodrich a realizat cea mai 
bună performanță mondială a 
anului pe 100 yarzi, 9,2.
ACTIVITATEA PUGILISTICA

• La C.E. de box de la Bucu
rești și-au anunțat participarea 
următorii boxeri belgieni : Ab- 
spoel, Thys, Foucart, Xhonneux.

ffi Meciul pentru titlul mon
dial la categoria grea dintre Joe

realizate de Ileana 
3 v, Maria Vicol 3 v, 
Stanca 2 v și Olga 
v.

milă (4:41,2)
5 000 m în 
a sărit 5,00

„MARELE PREMIU AUTOMOBILISTIC DE LA MONZA" (Italia) 
a consemnat o autoritară victorie a echipei Porsche (cu prototi
puri 908), care a cucerit primele 3 locuri: 1. Brian Redman — 
Joseph Siffert (in fotografie, mașina învingătorilor) 4h 53:51,0 (me
die orară 206,342 km); 2. Hans Hermann — Kurt Ahrens ; 3. Ger
hard Koch — Hans Dieter Dechent. (Telefoto : A.P.-AGERPRES).

Frazier și Jerry Quarry va a- 
vea loc la 23 iunie, la New 
York

în

.CUPA U.R.S.S." 
LA GIMNASTICA

Hnăra Ludmila Turisceva 
vîrstă de 16 ani este ciștigă-
toarea „Cupei U.R.S.S.". cu 38,2 
puncte, fiind urmată în clasa
ment de Ludmila Sabalina cu 
37,4 p și Oiga Karașeva cu 
37,2 p

NUMEROASE ÎNTÎLNIRI
DE FOTBAL

9 Jucînd la Nantes cu echi
pa locală, Rapid Viena a fost 
învinsă cu 3—1 (1—0), prin go
lurile marcate de Blanchet, 
Gondet și Courtin Pentru oas
peți a înscris Giausamou.

• St. Etienne a dispui ev 
3—1 (2—1) de Partizan Belgrad.
• Finala actualei ediții a 

„C.C.E.” se va desfășura la 28 
mai la Madrid și va fi condu
să de arbitrul spaniol Ortiz de 
Mendebil

• 100 000 de 
urmărit 
„Cupei 
Chester 
toria a 
Manchester cu 1—0 (1—0), 
golul marcat de Young.

SPASSKI - PETROSIAN 
DIN NOU REMIZA

Partida a Vl-a pentru titlul 
mondial de șah dintre Spasski 
și Petrosian s-a încheiat remi
ză la mutarea a 48-a. Scorul 
este acum de 3 1/2—2 1/2 în fa
voarea primului.

ieri la 
Angliei" 
City și 
revenit

spet laturi au 
Londra finala 
dintie I 

Leicester.
formației

Man. 
Vie 
din 

prin
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OÂZELA NEAORA
a fost supranumită 

sportiva americancă Wilma 
Rudolph. Neagră, firește, 
fiindcă este de culoare, deși 
i se putea spune tot atît de 
bine și gazela de aur, datorită 
medaliilor dobîndite de ea la 
jocurile olimpice de la Roma, 
care au adăugat o nouă stră
lucire sportului din patria 
sa. Văzîndu-i acum cîțiva am 
portretul, într-o revistă de 
peste ocean, m-au captivat 
privirile ei pecetluite de o 
nedefinită melancolie, torțe 
aprinse din cea mai limpede 
zare. Le-am rechemat în me 
morie citind, recent, în ziare 
despre trista ei dramă.

Sportiva aceasta, care este 
femeie și mamă, știind să 
aline durerile și lipsurile co
piilor săi cu cea mai duioasă 
iubire, a fost bine înzestrată 
de natură în toate privințele, 
îneît nu-i lipsește nici instinc
tul social. El o face să se afle 
în rîndurile celor ce luptă 
pentru desființarea segregației 
de rasă și pentru drepturile 
populației negre. Seducția pu
ternică de a te găsi Intre ai 
tăi, atunci cînd ei își croiesc 
drumul anevoios spre o viață 
mai demnă, este de fapt o 
mare virtute. însă virtuțile 
nu se bucură întotdeauna de 
aprecierea cuvenită și, astfel, 
Wilma Rudolph plătește vîr-

tos pentru curajul virtuții 
sale prin mizeria ce dă tîr- 
coale tot mai stăruitoare fa
miliei ei. îndrăgostită de fru
mos și de lumină, sportiva 
este osîndită să trăiască in
tr-o casă dărăpănată, în car
tierul negru din Los Angeles. 
Casa se năruie pe zi ce trece, 
în încăperile ei plouă și prin 
pereții crăpați bufnește, la

întorc întotdeauna.
Mai ales cînd, așa 
cum este oazul Wil- 
mei Rudolph, nu ai 
serviciu, n-ai nici un 
venit, nici o garan

ție materială a zilei de inli
ne. Pentru că sportiva a- 
ceasta, diplomată a unei uni
versități americane, nu are 
slujbă I Minunatul privilegiu 
de a avea un salariu pare să 
fie incompatibil cu lupta pen- 

. .. tru drepturi cetățenești.
Ori una, ori alta, amîndouă 

nu se pot.

Duminicile unui nesportiv]
răstimpuri, vîntul încărcat de 
mireasma livezilor cu porto
cali și rodii ale Californiei. 
Puțina lumină, cît o răspîn- 
deau în casă medaliile de aur 
ale gazelei, s-a stins și ea, 
fiindcă trofeele au luat calea 
Muntelui de pietate. Au fost 
amanetate, una cîte una, pen
tru ca mama să poată plăti 
îngrijirile medicale și 
riile pentru unul din 
săi bolnavi,

Nu toți știu Ce forță
fiefului se cere spre a te pu
tea despărți de puținele '6-' 
biecte pe care le-ai dobîridit 
prin ceea ce ești.,și prin ceea 
ce ai săvîrșit ieșit din comun. 
Ce dureros este pentru un 
sportiv, campion olimpic pe 
deasupra, să-și vadă medaliile 
luînd calea ghișeului caselor 
de amanet, de unde nu se

docto-
copiii

a su-

RECITATIV VIRGINIA ZEANI:

CORNEL MĂRCULESCU SE DESPARTE 
NAȚIONALĂ»

— în primul rînd, o condu
cere tehnică. Antrenorii s-au 
perindat foarte des, fiecare ve
nind cu inovațiile sale în do-, 
meniul pregătirii. Apoi lipsa 
de stăpinire a unor jucători e- 
xact în momentele decisive ale 
unor meciuri de primă impor
tanță (România—U.R.S.S. 
Tokio, Dinamo—Mladost
București). Iar în al treilea 
rînd — arbitrajul. Să ne amin
tim doar de partida cu Italia 
(1—2) de la Utrecht, cînd am 
terminat meciul cu trei jucă
tori I

— în fine, credem că nu veți 
rămîne total indiferent față de 
jocul care v-a Consacrat.

— Nicidecum. Voi continua 
să arbitrez — de acum înainte 
și partide de campionat — cu 
speranța de a fi promovat chiar 
mai departe pentru a putea 
atinge din nou suma de 100 de 
meciuri internaționale...

Adrian VASILIU

DE ECHIPA

Gazela neagră a acceptat 
însă cu eroism fantoma mize
riei. spre a fi alături de ai 
săi în marșurile pentru pace 
și în manifestațiile ce reven
dică drepturile populației de 
culoare — una din luptele 
cele mai întemeiate, dar și 
cele mai dificile din cîte cu
nosc.

Nu mă întreb de unde are 
Wilma Rudolph puterea de a 
învinge neîncetat dificultățile 

.. descurajante ce i le pune via- 
. ța, îndrăzneala de a ține piept 

e 
că 
se 
ei

unui

teribilului vizitator care 
mizeria, o dată ce știu 
sportul i-a dat forța ce nu 
poate infringe și curajul 
este profitul 
antrenament, 
i-a fortificat 
și caracterul.

sigur al 
care deși fizic, 
în același timp

George SBÂRCEA

— Ei bine, vă mărturisesc că 
el e zilnic, ba pot spune, chiar 
continuu prezent. Judecați și 
dumneavoastră : soțul meu, Ni
cola Rossl-Lemenî, este un scri- 
mer care a cunoscut victorii ce 
l-au consacrat, în adolescența 
lui și în prima tinerețe, cu un 
titlu italian de campion la spa
dă, după cum a fost un asiduu 
ciclist de competiție. Astăzi, el 
nu mal practică decît înotul și 
automobilismul, fără să mai 
aibă aspirații competitive.

Băiețelul meu, în etate de 11 
ani, joacă tenis de cîmp și vo
lei, înoată, patinează și schiază. 
Iar de un an practică exerciții 
de judo, într-o manieră care-1 
face pe maestrul lui de sală 
să-l considere drept un viitor 
protagonist.

.în ce mă privește, nu-mi în
cep niciodată ziua fără exerciții 
de gimnastică, după un pro
gram alcătuit de profesorul 

‘meu de educație fizică, un fel 
de „responsabil cu silueta".

Veți spune, poate, că astea-s 
galopuri de sănătate și terapeu
tică pențru menținerea unui as
pect fizic și pentru asigurarea 
svelteții atît de 
nei, capitalului 
Dar participarea 
țiile. dintre tată 
capul meu, bietul, conversații 
care degenerează, întotdeauna, 
oricare ar fi dragostea ce*i lea
gă și cuviința pe care fiul i-o 
acordă tatălui, pentru că subiec
tul e pătimaș, prielnic și ine
rent dezlănțuirilor ? Ați deslu
șit, desigur, că e vorlja despre

VIRGINIA ZEANI 
văzută de Neagu Rădulescu

necesară sce- 
meu artistic, 
la conversa

și fiu, peste

fotbal și că preferințele sînt 
deosebite : Milano, reședința fa
miliei mele, nu e numai capi
tala Lombardiei, orașul Scalei 
și un mare centru industrial, 
ci și al celor două mari clu
buri de fotbal — Internaziona’e 
și F. C. Milan.

Așadar, cînd televizorul, ra
dioul și presa, cînd strada, cu
lisele operei și școala, respiră 
fotbal, eu, biata, care sînt Soție 
și mamă, cum să pot stăvili 
oare disputa dirțtre tată și fiu 
decît lăsîndu-mă antrenată și 
eu în aceste întreceri In favoa-

rea fotbalului, pentru menaja
rea liniștii în familie, deși unul 
ține cu Inter și celălalt ți-a 
depus inima în vîrful bocan
cilor vedetelor de la Milan. Ve
deți dar că sportul joacă un 
rol însemnat în viața mea. îmi 
ia cîteva ore pe zi, din ce în 
ce mai animate, mal agitate, 
mai violente, pe măsură ce sa 
apropie sfirșitul de săptămînă, 
ziua de meci.

Consider însă că dincolo de 
necazurile mele de asistentă, ca 
soție și ca mamă, sportul tre
buie să facă neîndoios parte 
din preocuparea omului mo
dern, preocupare care să se dez
volte, în primul rînd, pe exer
cițiul fizic individual, organizat 
metodic, ca și pentru ceea ce 
sportul asigură omului zilelor 
noastre, ca factor educativ, ca 
deconectare psihică, prin spec
tacolul animator șl, în sfîrșit, 
ca mijloc de reciprocă cunoaș
tere și stabilire de legături in
ternaționale, cu active rezultate 
sociale — a afirmat cu convin
gere, Virginia Zeani, eîntăreață 
de operă cu renume universal, 
deunăzi programată și la Bucu
rești, unde împreună cu soțul 
ei, și el renumit cîntăreț, au 
întreținut un valoros program 
artistic-muzical.

Să mal adăugăm că Virginia 
Zeani 
născută 
vedit o 
elevele 
de acum mai bine de două de
cenii ?

— româncă de origine, 
lingă Reghin — s-a do- 
bună gimnastă printre 
unui liceu bucureșteaa

V. FIROIU

La o vîrstă (28 ani) cînd un 
jucător de polo se află în ple
nitudinea forțelor, cunoscutul 
internațional CORNEL MĂRCU-. 
T.ESCU își ia adio de la coechi
pierei săi din „7“-le României, 
anunțînd irevocabil retragerea 
definitivă din activitatea com- 
petițională.

în urmă cu 17 ani lua primul 
contact cu piscina și, pe rînd, 
antrenorii C. Vasiliu și Th. An- 
gelescu i-au călăuzit pașii spre 
o prodigioasă carieră sportivă. 
Campion de juniori la înot (ca 
majoritatea componenților e- 
chipei naționale) și polo — cu 
formația Progresul — C. Mărcu- 
lescu a fost selecționat pentru 
prima oară în echipa țării în 
1961 (un meci cu Polonia la 
București în care a marcat 
două goluri) și timp de 8 ani a 
mai jucat 106 partide înscriind 
50 de goluri la .1.0. de la Tokio, 
C.E. - de la Leipzig și Utrecht, 
Jrqfeo d'ltajia de la Budapesta 
și multe alte turnee interna
ționale. Component al formației 
Dinamo București (din 1964), de 
12 ori consecutiv campioană na
țională, el a participat și la 
5 ediții ale C.C.E., punînd 
punct activității sale chiar în 
competiția de la sfirșitul anului 
trecut (Moscova, în luna de
cembrie).

Formația Dinamo șl implicit 
echipa reprezentativă pierd ast
fel unul dintre jucătorii de bază 
foarte mult apreciat pentru teh
nica șl inventivitatea sa în joc 
nu numai în țară, dar și peste 
hotare.

— Ce a determinat această 
retragere cu totul neașteptată 1

— Dorința de a mă dedica 
în exclusivitate cercetării meto 
dologiei sportului de perfor 
onanță. Am simțit că nu voi mal 
putea să mă pregătesc) la nive
lul pretins astăzi în polo-u) 
mondial și am renunțat, sper, 
în favoarea unui jucător mal 
tînăr. Am intrat în echipa na
țională cu capul sus și mă des
part de ea, cu destul regret, în
tr-o postură asemănătoare.

— Ați jucat 
activitate sute 
dintre acestea 
mai puternice

— N-am să 
olimpic de la 
pentru faptul că lâ sfirșitul lui 
specialiștii m-au desemnat prin
tre cei mai buni jucători ai 
competiției. Și... nici finala cu 
Mladost (ianuarie 1968) de la 
București, cînd am fost împreu
nă cu coechipierii de la Dinamo 
la un pas de 
ță.

— Apropo, 
lipsit echipei 
ani pentru a 
reul de ași ?

în cei 17 ani de 
de meciuri. Care 
v-au lăsat cele 
amintiri ?
poț uita turneu] 
Tokio. Poate și

marea performan

Ce credeți că a 
române în ultimii 
putea intra în ca-

la 
la

DOCUMENTAR

O sosire tn Derbyul român, disputat pe vechiul hipodrom Băneasa (acolo 
unde azi se înalță mărețul pavilion expozițional din Piața Scinteii), așa 
cum au imortalizat-o reporterii fotografi din acea după amiază de mare 
eveniment sportiv din toamna anului 1908. Ținuta vestimentară a spec

tatorilor de ambe sexe se înscrie in însăși cronica vremii.

ALBUM

cnry^'T&^tc^U.

BRIAN GLANVILLE ȘTIE TOT... •)
Există în această frumoasă 

carte a lui Brian Glanville o 
replică a lui Charlie Barker, 
un fel de Constantin al echi
pei din Jarrow : „Nu poți să-d 
spui nimic lui Gerry Logan. 
Gerry știe tot". Această repli
că, încărcată cu o certă doză 
de ironie, se aplică în totul 
și lui Briân Glanville. Minus, 
bineînțeles, ironia.

Brian Glanville știe într-a- 
devăr totul (sau aproape to
tul) despre fotbal. Și această 
formidabilă cunoaștere a fot
balului, cu nenumăratele ei 
firide pline de mister, face 
farmecul cărții.

Brian Glanville este un ex 
celent reporter. El poate să 
descrie în cîteva cuvinte Vili» 
Borghese din Roma, stadionul 
din Borough, apartamentul 
cîntăreței Jenny Cunningham, 
platourile B.B.C.-ului...

Nimic nu se poate compara, 
însă, cu finețea observației a- 
tunci cînd este vorba despre 
fotbal. Brian Glanville știe ce 
simte Charlie Barker în clipa 
in care în vestiarul lui Chis
wick United apare „unul tî- 
năr“„. El-știe că antrenorii se 
împart doar.în două categorii : 
cei ca Lionel Stone, gata să-l 
înfrunte pe "președintele „care 
nu știe niciodată nimic", și 
cei ca Jack Wakeman, capabili 
doar să intuiască de partea 
cui va 
dispută 
bului".

Brian 
Știe să

fi victoria în eterna 
a „mai marilor clu-

Glanville știe multe, 
citească în ochii fot-

balistului care îl minte pe zia
rist. Știe, pe de altă parte, 
să „vadă" ipocrizia unei fraze 
de felicitare. Știe să prindă 
firul unei cabale de discredi
tare a „omului zilei". Știe că 
într-un consiliu de adminis
trație se adună mai multă 
perfidie decît în 20 de dueluri 
Metternich-Talleyrand... Știe 
— da știe! — că o victo
rie a lui „Trastevere" sau a 
iui „Flaroinio" poate fi bal
sam pentru Franzini și otra
vă pentru Montico, deși amîn- 
doi joacă „elegant" comedia 
culorilor iubite.

Și mai știe ceva Brian Glan
ville. Știe să povestească un 
meci. Citind ultimele pagini 
ale cărții care descriu marea 
finală Real Madrid ’— Bo
rough (fascinant acest ames
tec de realitate și ficțiune), 
cititorul regretă eă Glanville 
a fost atît de zgîrcit cu alte 
meciuri jucate pe stadionul 
cărții sale. Poate că, din ace
lași motiv, paginile oferite 
dramei Gerry — Mary par 
oarecum superficiale, iar di
vorțul intră în melodramă. 
Poate că, din același motiv, 
raportările la Hemmingwaj, 
atribuite judecății lui Gerry 
Logan, par oarecum forțate.

„Gerry Logan" este poves
tea vieții unui fotbalist con
vins — ca toți marii fotbaliști 
din toate timpurile — că min
gea și anii nu-l vor trăda nici
odată, Dar mai mult decît 
orice, „Gerry Logan" este o 
lamă care taie în corpul fot-

balului de pretutindeni, ofe
rind o priveliște uimitoare 
chiar și pentru cei care au 
cercetat-o 20 de ani și mai 
bine.

★
în pauza meciului Anglia — 

România de pe Wembley, 
cînd frigul și umezeala pă
trunseseră în oasele mele de
calcifiate de emoție am vă
zut apropiindu-se de „masa 
românilor" un bărbat înalt și 
slab. Mi _s-a prezentat : 
Brian 
foarte 
-Gerry 
tradus 
transmiteți salutări lui Victor 
Bănciulescu, managerul 
Gerry pentru România".

Brian Glanville avea o 
brilitate de meridional, 
getele lui lungi, â la Rahma- 
ninbv treceau mereu prin pă
rul care-i cădea pe frunte. Era 
limpede că părintele lu. 
Gerry Logan trăise prima re
priză a meciului conectat la 
toate firele deosebitei sale a- 
cuități. Apoi, m-a întrebat 
exabrupto : „Cine e numă
rul y ?“ I-am scris pe carnet 
nțimele lui Dumitrache...

★
Aseară. în finalul cărții lui 

Glanville, . am încercuit 
creionul o parte din pag. 269.

„Ronnie era ceea ce

„Sînt 
Glanville. Mă simt 
onorat de faptul că 
Logan- al meu a fost 
la dv. Vă rog să-i

lui

fe- 
De-

cu

se 
poate chema un jucător in- . 
stinctiv, făcea întotdeauna lu
crul cel mai inteligent dar nu 
fiindcă îl chibzula dinainte, 
ci din instinct. Cred că acest

lucru se poate spune despre 
toți cei ce înscriu pe, neaștep
tate. Se strecoară in poziția 
potrivită la momentul potri
vit, cu 
știu de 
Ronnie.
el era
plasă — părea un gol pe care 
ar fi putut să-l înscrie ori
cine dar mai întii trebuia să 
fie acolo ca să o facă. Avea, 
de asemenea, și un demaraj 
fantastic, o lua din loc ca un 
ogar. Mulți spuneau că nu 
participă destul la joc și că 
nu contribuie cu nimic alt
ceva decit cu înscrierea golu
rilor dar pentru mine astea 
erau aiureli, ca și clnd ai 
spune că un pilot nu poate 
face altceva decit să zboare 
cu avionul.

Lui Ronnie nu puteai să-i 
vorbești despre fotbal. Nu era 
prost, avea șmecheria speci
fied londonezilor, dar nu-l in
teresau planurile și tactica.. 
Dacă încercai să-l forțezi... 
erai, tot atît de prost ca toți 
antrenorii calificați care l-ar 
fi concediat pe Pușkaș pen
tru că nu trăgea cu piciorul 
drept".

Abia __ _______
•" nia de ce Brian Glanville se 

interesase de „numărul 9“ ai 
echipei României...

toate 
ce o 
Dacă 
acolo

că ei înșiși nu 
fac... Așa era 
trăgeai in bară, 
ca să reia in

atunci mi-am dat sea-

C. IOAN

*) BRIAN 
„Ascensiunea 
gan". Ed. C.N.EF.S.

GLANVILLE, 
lui Gerry Do-

I
I
I

I. PĂDUREANU, HUNEDOARA 
1. Nu există nici o legătură de 
rudenie între cei doi Sătmăreanu 
(cel de la Steaua șl cel din lotul 
de juniori). 2. înainte de a veni 
la Steaua (în 1958), Jenei a jucat 
la U.T.A. De altfel, el este ară
dean de origine.

DOINA NEDEI.EA. SATUL SĂ
TENI. 1. Mersul pe bicicletă este 
recomandabil, deopotrivă, bărba
ților și femeilor. într-o vreme, 
am avut șl ciclism feminin de 
performanță, cu campionate In 
toată regula. Dar, nefilnd prea 
multe competitoare (de valoare, 
bineînțeles I), aceste întreceri 
n-au mai avut loc. 2. Ați vrea 
să faceți Turul României pe bi
cicletă, parcurgind 4 000 de kilo
metri în 20 de zile șl ne întrebați 
dacă o astfel de' performanță 
a fost realizată, cîndva, și de alte 
femei. Nu. Toate au preferat 
mașina ! E și mult mal comod. 
De altfel, nu v-aș sfătui nici pe 
dv să porniți la un drum atît de 
lung. ............... * *-—•1 ------

V. DUDA, MIZIL. 1. Faimosul 
med Rapid—steagul roșu. înche
iat cu victoria brașovenilor cu 

după ce cu șase minut*

înainte 
de marcaj 
Rapid, s-a lOKfț_ tqso 9

I. BOGZA, ORAȘUL GHEOR-

Și dificil, din tonte pune-

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

fluierul final tabelă 
arăta 3—1 pentru... 

disputat îh ediția 
Koszka.

/V. Pinâ la titlul european

mai e o palmă de drum...
Toma Aurel telefonează la „Gazeta sporturilor” din 

București i
— Fraților, sunt fericit. Mă auziți ? Am trecut și de 

„r,ținea Huat". Mai e puțin și aduc titlul european in 
țară. Nu vin fără el, auziți ? Suntem în martie... Dacă 
pînă-n toamnă nu sunt campion european arunc mănu
șile la gunoi și termin cu boxul... Și băieții ceilalți merg 
bine. Gheorghe Popescu l-a bătut pe Augier, iar Sandu 
pe Sanchez. Eu boxez la 19 martie la Mans, cu Cotty. 
Ce fac? îl bat. Trebuie să-l bat. N-am voie să nu-l bat...

Cotty e un pugilist tînăr, dar nu are credit pe piața 
pariziană. Toma Aurel e considerat mare favorit. Dar 
pe ring, ițele se-ncurcă. Tînărul Cotty nu pare dispus 
să ia în considerare palmaresul și faima lui Toma Au
rel și de la primul gong se avîntă furibund în atac. 
Surprins, românul nu știe cum să stopeze șarjele vije
lioase ale adversarului și, derutat, bate-n retragere. 
Noroo că puștiul nu are pumn greu. Toma își revine 
abia în repriza a 3-a cînd reușește cîteva lovituri pre
cise, dar Cotty, fără să se sinchisească, se agață de el 
și îl provoacă la un clinei prelungit. Românul nu se 
poate desfășura în voie și publicul trece de partea tâ
nărului Cotty. Leclerc, cu ochiul său versat, găsește 
antidotul: Upercut dreapta, corp!, comandă el cînd 
Toma Vine la colț cu o arcadă pleznită. Toma încuvi
ințează și în repriza următoare îl vede pe Cotty cum 
se îndoaie sub avalanșa upercuturilor la corp. Biruin- 
du-și durerea. Cotty revine puternio la atao în rundul 
opt, dar Toma rezistă și apoi contraatacă dezlănțuit în 
ultimele două reprize. „N-o să mă-mpiedic eu de butu
ruga asta tînără" — mormăie Tomiță, în timp ce, regă- 
sindu-și cadența obișnuită, fi plimbă pe junele Cotty 
prin toate colțurile ringului. Victorie ! Dar mult mai 
dificilă decît prevăzuse. încă un nume pe lista învin

șilor : Cotty. Dar Toma își va aminti multă vreme de 
acest ambițios și neînfricat Cotty.

Leclerc se duce în pelerinaj la Dickson ca să aran
jeze meciul lui Toma cu Decico. Dar campionul ...euro
pean nu vrea să se bată decît la Lyon, orașul său natal, 
El pretinde o bursă exorbitantă. Dickson își calcă pe 
inimă ■ „Vi-J dau pe Angclmann. Dacă Toma il bate și 
pe Angelmann... va boxa cu Decico pentru titlu. Vâ 
promit". Toma Aurel așteaptă să-și vindece arcada și 
Semnează contractul pentru meciul cu Valentin An
gelmann (învins de Lucian Popescu cu ani în urmă). 
Sînt de față • Angelmann, Crissac, managerul său, Dick
son, Leclerc, Lafrance și Covaci. Angelmann se uită la 
mîinile lui Toma Aurel și exclamă : „Cu astea vrei să-mi 
dai peste bot?“. „Da", zîmbește Toma. „Numai să ajungi 
pînă acolo", completează Angelmann. „încălzirea" s-a 
efectuat! Meciul poate avea loc. La 9 aprilie 1936, 
Toma Aurel și Angelmann se întîlnesc la Wagram. 
Apare întii Angelmann. Apoi Toma escaladează corzile 
ringului. O mină de români organizează o galerie zgo
motoasă. Angelmann pornește atacul în trombă, dar 
imediat „contra" lui Toma îl culcă pentru trei secunde. 
Românul continuă furibund atacul și domină trei 
reprize. Meciul se echilibrează pentru cîteva minute, iar 
rundul 6 marchează o ripostă violentă a lui Angelmann. 
încurajat de public, Toma Aurel trece momentul cri
tic și ia lupta pe cont propriu, revărsînd asupra adver
sarului o ploaie de lovituri de toate calibrele. Angel
mann evită cît poate, dar încasează. destule și juriul — 
în unanimitate — acordă victoria celui mai bun : lui 
Toma Aurel. Emoționat, românul răspunde ovațiilor 
și-i spune lui Leclerc : „Mai e un pas pin-la titlu, nu ?". 
„Encore, un peu, mon ami...“. Crissac, managerul iul 
Angelmann. declară după meci : „Toma e acuni cel mai 
bun cocoș din lume. Sangchilli n-are șansă în fața lui. 
Tintin al meu a făcut una dintre cele mai frumoase 
partide din cariera "lui". Milică Teodorescu și Covaci 
reușesc și ei victorii remarcabile, iar Sandu Ion e de
clarat învins în fața lui Huguenin. Marcel Thil ajunge 
să ridice haltere la circ, iar Milou Pladner se retrage 
de pe ring. Va deveni antrenor și mai tîrziu își va 
pierde vederea de pe urma loviturilor primite. Toma 
Aurel întrerupe antrenamentele. Are o entorsă Ia ge
nunchiul drept. In schimb Leclerc e foarte activ. Lan
sează provocarea către Decico și-l avertizează pe Tomiță : 
„Nu boxa pentru titlu la Paris. Decizia ar fi în mîinile 
unui juriu format din oameni de-ai casei. Nu-ți vor da 
victoria decît dacă-1 faci K.O. ! Trebuie arbitraj neutru".

Cu o mașină pusă la dispoziție de industriașul Mi 
hăilescu, Toma Aurel pleacă spre România. îl întîm- 
pină, cu multă căldură, o mulțime de oameni. Toma e 
plin de viață și optimism : „Vin iar acasă — declară el. 
Vreau să-mi fac o căsuță. Destul ani umblat prin 
străini. Vreau să-mi ridic și eu cuibul meu, undeva prin-

GHE GHEORGHIU-DEJ Dumitriu 
I, care joacă acum la Carpați Si
naia, n-a făcut parte din lotul 
de juniori U.E.F.A. 1962. El a fost 
însă încadrat apoi in echipa Vi
itorul.

TRAIAN CHEPETAN, CLUJ. 
Sorin Avram este băcăuan. El s-a 
născut în acest oraș, tn urmă cu 
26 de ani. Ca atare, e 1—0 pen
tru dv 1

PROCOPIE ILIESCU, COMUNA 
COSTEȘTI. Ați constatat, Intr-un 
număr mai vechi al ziarului nos
tru, că echipa care se află pe 
locul I tn campionatul de fotbal 
al Greciei avea 66 de puncte, 
după 25 de etape. Șl acest lucru 
v-a frapat, după socotelile Obiș
nuite ea neputînd avea mai mult 
de 50 de puncte, chiar dacă ar fi 
terminat victorioasă în toate ceie 
25 de meciuri. Și totuși, puncta
jul este corect. în Grecia insă, el 
se

Ce-ar fi, tn orice 
începe cu turul 
se pare mai re-

MARCEL, BUCU-

tele de vedere, 
caz, dacă 
judejulul ? 
zonabil...

MIRCEA ___ . ....
REȘTI. Pucul l’olosit la hochei 
pe gheață este rotund. Ca formă 
și dimensiuni, el aduce cu o cu
tie de... cremă de ghete. Nici 
unul dintre dv n-a cîștigat, deci, 
pariul

FERENC TOTH, ClMPUL CE
TĂȚII. Notele .................
rilor (în ultima vreme, . 
bliculul !) la meciurile de fotbal 
de divizia A reprezintă 
de vedere al cronicarului 
tiv.

PETRICA SINCA șl 
ROTARU, CIMPINA. Ați

ați
Mi

face altfel declt în aproape

acordate jucăto- 
și pu-
punctul 
respec-
IONEL 

______ , alcătuit 
o echipă națională de fotbal tn 
care figurează numai jucători al 
căror nume începe cu litera „D“. 
Vă felicit l Selecționerii noștri au 
ia dispoziție toate literele alfa
betului și tot nu reușesc, de mul
te ori. să formeze cea ' ' " 
reprezentativă !

VIRGIL CARAMFIL, 
Am ales la întîmplare 
dv., răspunsul pe care vl-1 dau 
urmînd să-i lămurească și pe cei
lalți cititori — mulți, foarte 
mulțl ! — care ne-au pus aceeași 
întrebare. Dacă două echipe se 
află la egalitate de puncte la 
terminarea meciurilor dintr-o 
grupă preliminară a campiona
tului mondial de fotbal, ele se 
vor întîlnl din nou, golaverajul 
NEFIIND LUAT IN CONSIDERA
RE în acest caz.

mai bună

ORADEA. 
scrisoarea

toate țările, acordindu-se 3 punc
te pentru victorie. 2 pentru meci 
egal șl 1 pentru infringere. Dacă 
la noi s-ar fi aplicat ultima din
tre aceste trei prevederi. Vagonul 
nu numai că ar fi scăpat de re
trogradare, dar ar fi cîștigat, poa
te campionatul 1

Ing. VASILE ȘOVAIALA. Me
ciul de la Ziirich, dintre repre
zentativele de fotbal ale Elveției 
Șl României, nu s-a disputat în 
cadrul campionatului mondial, ci 
al campionatului european. El s-a 
jucat în nocturnă șl a fost trans
mis ,,în direct" la televiziune.

Ilustrații: N. CLAUDIU

tr-o mahala. Țintesc un lucru. Gloria sportivă pentru 
țara în care m-ani născut. Vreau titlul european și apoi 
pe cel mondial!“. începe antrenamentul imediat, îm
preună cu Hie Petrescu. Apoi se repede la Babadag să-și 
vadă părinții. Meciul cu Decico e fixat definitiv pen
tru 26 iulie 1936, la București. Campionul pretinde 22 000 
de franci. Vrea să-și vîndă scump pielea ! Dar merită 
să-ncercăm marea lovitură, nu ?

Vor avea oare bucureștenii bucuria să aplaude încă 
un român, campion european ? Lucian Popescu — pri
mul „continental" — răspunde prin ziare : „N-am nici 
o îndoială. Toma Aurel îl va bate pe. Decico !“.

în așteptarea confruntării bucureștenii urmăresc pe 
ecranele cinematografelor, cel mai senzațional eveni-

Max Schmeling l-a făcut K.O. pe Joe Louis.

ment pugilistic al acestei veri fierbinți : meciul Joc 
Louis — Max Schmeling, pentru titlul mondial suprem !

Pentru această întîlnire s-au făcut preparative deo
sebite. Un ring special care a costat 150 000 de dolari 
a fost montat, la Yankee Stadium, pe un ascensor hi
draulic care permite coborîrea, pentru ca boxerul căzut 
la podea să poată fi văzut mai bine 1 Ziariștii au po
reclit acest ring ciudat „catafalcul". Cîntarul celor doi 
boxeri se desfășoară la Hipodrom în prezența a 7 000 
de persoane. Dempsey declară : „Joe il va bate ușor 
pe Schmeling". Johnson e mai categoric : „Max va fi 
pur și simplu făcut zob". Iar Joe Louis — stabilit la

Lakewood, într-o pădure de brazi, dă ultimul verdict ! 
„îmi trebuie trei reprize ca să-i fac toaleta lui Schme- 
iing ! îl voi pune K.O. cînd îmi va da ordin antrenorul", 
în ziua hărăzită disputei se dezlănțuie o ploaie toren
țială și stadionul e inundat A doua zi, la 18 iunie 1936, 
după prima repriză, Schmeling are un ochi vînăt. Dar 
în rundul 4, o dreaptă formidabilă trimite „minunea 
Detroitului" la podea, pentru șapte secunde. în vacar
mul infernal al arenei, Max domină lupta.. Apoi, Lduis 
își revine cîștigînd rundul 7. Disputa e și mai îndîrjită, 
dar se vede clar că Louis pierde teren. în rundul 12 
Schmeling întreprinde un atac furibund, iar Louis, com
plet debordat, un mai poate ține garda sus. Un uper
cut de stingă la corp, dublat de un formidabil croșeu 
la bărbie, îl trimite la podea : k.o. 1 Schmeling declară 
radios : „Sunt mulțumit că mi-am păstrat calmul. Am 
primit multe lovituri, am un ochi umflat, dar sunt fe
ricit !" Joe Louis ține o veritabilă conferință de presă 
cu ziariștii și mărturisește : „Intr-o zi sau alta, k.o.-ul 
lot nu ne cruță. La început, prin repriza a 4-a, am avut 
impresia că Max e ușor de lovit. L-am atacat, dar am 
primit o formidabilă dreaptă. Am văzut numai venind 
lovitura. De rest nu-mi mai aduc aminte. Am boxat apoi 
ca un automat, inconștient, pină a venit k.o.-ul fatal. 
Trebuie să-mi îngrijesc maxilarul. Apoi ii voi cere lui 
Schmeling, revanșa și îl voi distruge mai repede decît 
m-a distrus el pe mine...". (Pronosticul lui Joe se va 
realiza peste doi ani...).

...Ziua meciului pentru titlul european la „cocoș" se 
apropie. Toma se antrenează la C.F.R. Leclerc vine de 
la Paris ca să-i supravegheze pregătirile. E optimist : 
„Batem!" Marți 21 iulie sosește și Decico, însoțit de 
Robert Tassin, partenerul său de antrenament. Poppy 
e bine clădit, pare de categorie pană sau chiar ușoară. 
Gazetarii îl asaltează cu întrebări In Gara de Nord : 
„L-ați mai văzut pe Toma boxînd ?" „Nu, niciodată I Mi 
s-a spus despre el că c periculos... Un batailleur teri
bil... Deci, sînt pus în gardă". „Un pronostic?" „Sper 
că Toma va fi atît de gentil și mă va lăsa să plec cu 
identitatea cu care am venit!" „V-ați mai apărat vreo
dată titlul continental ?“ „Nu, e prima oară cînd îl 
apăr. Voi ține de el cu dinții". Și Decico zîmbește în
crezător.

în acest timp, la C.F.R., Umberto Lancia e disperat : 
„Nu știu ce e cu Toma ăsta... Mi-a speriat toți sparring 
partnerii. Nu mai vrea nimeni să boxeze cu ei. Pof
tim, trebuie să mă sacrific eu..." Și, oftlnd, își pune 
mănușile de box, intrînd în ring, unde-I așteaptă „co
coșul zburlit" l

George MIHALACHE
Viitorul capitol : VISUL CEL MAKE S-A ÎMPLINIT !
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Dialog cu Ionel Drâmbă, la 
înapoierea de la New York, 
în ajunul plecării la Varșo
via, unde campionul nostru 
olimpic reprezintă acum culo
rile țării în întâlnirea cu echi
pa de floretă a Poloniei. De 
fapt, discuția a înoeput-o el. 
Simțea că publicul nostru 
sportiv așteaptă o explicație.

— Să știți că am dorit din 
toată inima să cîștig trofeu) 

(Martini... Vreau să subliniez 
(acest lucru, pentru că, oricine 
(tini vede rezultatele și, mai 
ales rezultatul asalturilor mele 
cu Kahmi, ar 
am... cochetat 
pe planșă.

j — De fapt, ce s-a 
plat ? Din ceea ce 
rițiile de presă, știm doar 

te-ai acomodat mai greu 
decît ceilalți cu fusul orar, cu 
maniera concursului...

— A fost un mod amabil 
de a scuza un campion olim
pic. Realitatea este însă alta, 
înaintea meciului meu cu 
Kahmi trăsesem cu polonezul 
.Wojda pe care îl întrecusem 
cu 5-—0. Apoi a urmat acest 
meci încheiat cu un rezultat 
surpriză pentru toată lumea. 
Meciul a fost arbitrat de... 
sabrerul polonez Jerzy Paw
lowski, care a dorit mult să 
cîstige Kahmi. Altfel, în caz 
că învingeam eu, urma să mă 
reî.tiîlnesc în finală cu Woj- 
da...

— Deci, victimă a unor 
erori de arbitraj...

— Acesta este adevărul. Eu 
n-am protestat, însă, la nici 
una din decizii, deși publicul 
— cunoscător al scrimei — a 
dezaprobat adeseori maniera 
de a conduce a arbitrului polo
nez. Datorită acestei compor
tări și, poate, ca o consolare, 
mi s-a decernat premiul pen
tru cea mai sportivă compor
tare !...

— Dar Țiu ? N-ar fi 
să tortele victoria în 
cu Wojda ?

— Le actualul său 
de pregătire, nu. Floretistul 
polonez, unul dintre cei mai 
dificili din lume, este mult 
mai rutinat și mai sigur pe 
lâffiă, Ia această oră, decît co
legul meu de club. Țiu are, 
însă, toate calitățile pentru 
a-și putea lua revanșa încă în

un premiu de consolare (pentru sportivitate I) • Ileana, de

două ori surprinsă de Lorenzoni in momente decisive ale

finalei • Inima lui Ionel in cumpănă intre floretă și sabie?

® Capul ce se pleacă arbitrajului... nu rămine fără

IONEL DRÎMBĂ NE EXPLICĂ
JEAN GIRAUDOUX

Jean Giraudoux (1882— 
1944), scriitor ți dramaturg 
francez, autorul cunoscu
telor piese „Amphitryon 
38“, „Războiul Troei nu 
va avea loc", „Ondine" 
etc., a jucat aripă în linia 
de treisferturi a echipei 
de rugby a liceului „La- 
kanal". Iată părerea sa 
despre dozajul celor „15“ 
la rugby :

(IATĂ CĂ

putea crede că 
cu adversarul

Intim
au transmis

putut 
finala

stadiu

acest an. Mal sigur, la mon
diale, în octombrie. Axe un 
braț mai puternic decit Woj- 
da și, de asemenea, o viteză de 
reacție superioară. Polonezul, 
în schimb, este avantajat de 
un bagaj tactic mai complet.

— A doua surpriză, poate 
de aceeași proporție ca și vic
toria lui Kahmi a fost și vic
toria floretistei Lorenzoni în 
fața Ilenei Drâmbă...

— Este adevărat. Aș vrea 
să arăt însă că finala, de fapt, 
avusese Ioc în... semifinale, în 
meciul cu Ildiko Rejto-Ujlaki, 
pe care Ileana a întrecut-o. în 
finala propriu-zisă, cu italian
ca, ambele asalturi au fost 
pierdute de Ileana după expi
rarea timpului regulamentar. 
S-a mers, deci, pînă la 3—3 
și ultima tușă a decis soarta' 
meciului. Lorenzoni a specu
lat mai bine acest moment 
hotărîtor. Poate și pentru că 
Ileana a mers prea sigură la 
victorie aflîndu-se în fața unei 
adversare care nu i-a dat nici
odată emoții. Desigur, nu tre
buie să neglijăm faptul că, la 
ora actuală, Lorenzoni este 
cea mai în formă dintre flo- 
retistele Italiei...

— A existat, în fine, o a 
treia surpriză : barajul de la 
proba de sabie...

— Da, m-am hotărît să trag 
la sabie în ultimul moment, 
fără a spera o performanță 
deosebită. Nu mai pusesem 
mina pe sabie de cel puțin trei 
ani. Totuși, m-am descurcat 
destul de ușor, obținînd 4 vic
torii în turneul final, la fel 
ca actualul campion olimpic 
Pawlowski și ca fostul cam
pion olimpic Pesza. Prin ur
mare, a fost necesar un baraj, 
care a dat loc iarăși Ia o dis
pută strînsă.

— Oricum, locul 3 în aceas
tă probă este foarte valoros, 
mai ales într-un concurs în 
care evoluau cei mai buni 
sabreri de pe glob. Să fie a- 
cesta semnalul unei duble pre
zențe pe planșele de scrimă ?

— Aș putea să trag și la sa
bie, poate la fel de bine ca și 
la floretă. Dar, din păcate, în 
marile competiții nu este po
sibil să concurezi la două 
probe. Fiindcă, de cele mai 
multe ori programul lor de 
disputare coincide.

TIRGUL DE LA MILANO
Șl VALENȚELE LUI SPORTIVE

de culmile 
ale Alpilor 
lui aprilie 
său mulți-

vinători-

turistic al ora- 
mută din piața 

pas de velodro- 
unde vasta in-

Și la Milano primăvara a 
ciștigat meciul cu iarna abia in 
prelungiri. De aceea a pătruns 
in orizontul dominat 
încă bine înzăpezite 
tocmai in jumătatea 
aducind în cortegiul
mea de stegulețe galbene, ca 
petalele de Forsitia, ce vestesc, 
de obicei, deschiderea marelui 
Tirg din Milano. Este epoca în 
care epicentrul 
șului italian se 
Domului la un 
mul Vigorelli,
ciută (600 000 mp) a tîrgului mi
lanez a primit anul acesta a- 
proape 17 000 de expozanți din 
90 de țări. N-au lipsit dintre ei 
nici firmele care produc echi
pament sportiv: de la simplii 
ochelari pentru schiori care, de 
fapt, nu mai sînt chiar atît de 
simpli (ultimul model are len
tile reglabile in trei poziții) și 
pînă la mini-piscinele de plas
tic care se livrează și cu tram
buline (tot „mini" și tot pliabi
le) la cerere. Și pentru că Italia 
este țara lui Coppi, a lui Gi-

CĂSĂTORIE
OLIMPICĂ

După ce au cucerit medaliile 
olimpice de bronz, stabilind și 
un nou record al Europei 
(58.4 S), componenții echipei de 
4x100 metri a Franței s-au în- 
tîlnit din nou. Zilele trecute, 
la Saint-Gervais, cunoscuții Jo
celyn Delecour, Claude Pique- 
mal și Roger Bambuck au fost 
invitați la Saint-Gervais, pen
tru a asista la căsătoria celui 
de-al patrulea echipier, Ge
rard Fenouil. Fericita aleasă 
este Martine Ivangine, record
mană națională la patinaj vi
teză și participantă la J. O. de 
iarnă, de la Grenoble. Deci, 
un mariaj cu adevărat olimpic.

mondi și Baldini, standurile cu 
biciclete au ocupat aproape ju
mătate din parterul unei vaste 
hale, iar privirile 
lor sportivi au fost intens soli
citate de numeroase rasteluri cu 
arme de diferite mărci.

Amatorii de camping și-au gă
sit echipamentul care ii intere
sează la doi pași 
principală, corturile 
— așa cum le stă 
cerul liber dar în 
care mai mult amuza decit pre
dispunea la comparații pe teme 
de confort, a unui vagon de dor
mit sclipitor de nou.

O inovație tehnică primită cu 
mult interes a fost motorul pen
tru ambarcații sportive prezen
tat de o firmă vest-germană, mo
tor care utilizează, pentru pri
ma oară în acest domeniu, pis
tonul rotativ. Deși are o capaci
tate de numai 108 cmc, motorul 
dezvoltă 7 CP și atinge 5 500 
de turații pe minut. Tot in do
meniul tehnicii s-a mai făcut re- 
mrircni/i n sanie maforizată, nu
mită „pisica zăpezilor". Prevă
zută cu un motor în patru timpi 
sania poate transporta două 
persoane și are marele avantaj 
de a putea porni imediat chiar 
și la temperaturi foarte scăzute

Parcurglnd „aleea editurilor" 
am constatat că nici în sectorul 
tipăriturilor sportul și activita
tea în aer liber n-au fost uitate 
Se aflau aici, în vitrine sau în 
rafturi, un manual de tenis, al
tul de baschet, îndreptare pen
tru camping și excursii fa 
munți, dar mai ales multe ghi- 
durl și hărți, amintindu-ne că 
ne aflăm intr-o țară cu mare 
vocație turistică.

Miercuri s-a disputat 
la Cărei unul dintre derbiurile 
diviziei C la fotbal. Echipa Vie 
toria din localitate (clasată pe 
locul II în seria a VII-a) întîl- 
nea într-un meci decisiv pe li
dera clasamentului, Olimpia Sa
tu Mare, de care o despărțeau 
numai două puncte. Cum miza 
jocului era foarte importantă 
pentru ambele echipe, iar con
fruntările lor directe de pînă 
atunci duseseră uneori la ma
nifestări nesportive pe teren 
și în tribune, existau anumite 
temeri în privința desfășurării 
normale a partidei.

Dar, de astă dată, fair-play-ul 
a învins. Spre lauda lor, cele 
două echipe și-au aparat șan
sele în spiritul celei mai depli-

de intrarea 
fiind fixate 
bine sub 
vecinătatea,

SE POATE!)

DESPRE RUGBY
„Printre cei ÎS jucători, 

o echipă de rugby trebuie 
eă aibă :

opt jucători puternici și 
activi;

doi ușori și vicleni ; 
patru solizi și rapizi;
și unul, la urmă, model 

de nepăsare și sînge-rece.
Aceasta este proporția 

ideală*.

ne sportivități, !nlpărțindu-și 
punctele, ceea ce avantajează 
în continuare pe Olimpia Satu 
Mare, aflată miercuri în pos
tură de oaspe. La rîndul său, 
publicul spectator — format 
din localnici, cit și din supor
teri veniți de la Satu Mare — 
s-a comportat foarte corect, do
vedind o deplină obiectivitate. 
In sfîrșit, arbitrul bucureștean 
A. Bentu — unul dintre cei mai 
buni „cavaleri ai fluierului" do 
la noi — a condus (așa cum era 
de așteptat) excelent această 
partidă.

Meciul de la Cărei a constituit, 
astfel, o reușită, din toate punc
tele de vedere, fapt pe care îl 
subliniem cu cea mai mare plă
cere.

GARNITURĂ COMPLETĂ IA EUROPENELE DL LA VARȘOVIA, DAR
După frumoasele succese 

obțipute de reprezentanții 
noștri la Olimpiada de la 
Helsinki (Vasile Tiță — me
dalie de argint; Gheorghe 
Fiat — locul 3), în 1953, 
boxul românesc încearcă o 
afirmare pe plan european și 
prezintă la Varșovia, la cam
pionatele continentale, o gar
nitură completă.

Delegația noastră sportivă 
trece eu bine prima zi de 
concurs. Francisc Ambruș se 
mișcă pe ring ca argintul viu, 
punctează excelent și-i con
vinge pe toți cei cinci judecă
tori că este mai bun decît 
norvegianul Hansen. Nicolae 
Linca îl domină net pe aus
triacul Kraksner și firește îl 
elimină, iar Serbu Neacșu, 
după două reprize liniștite, 
ia inițiativa în ultima și-l în
vinge la puncte pe cehul 
Capi. Dar iată că a doua zi, 
în tabăra românească frun
țile se încrețesc. Mircea Do- 
brescu pierde posibilitatea de 
a lupta pentru centură, fiind 
învins de Basel (Germania 
occidentală), Eustațiu Mărgă
rit este eliminat de maghia
rul Horvath, iar Gheorghe

Fiat capotează îh fața Iul 
Antkiewiez (Polonia).

Mai rămăseseră în întrecere 
7 români. Nicolae Mîndreanu 
urcă scările ringului, cu ochii 
țintă la adversarul său. aus
triacul Bidner. Acesta nu e 
mai înalt, dar e un pachet 
de mușchi. Mîndreanu a con
dus mereu lupta. In ultimul 
rund Mîndreanu e avertizat 
pentru atacuri cu capul înain
te, dar juriul îi acordă, to
tuși, victoria cu 4—1.

„Ușorul" Francisc Ambruș 
obține a doua sa victorie la 
aceste campionate, cu toate 
că în repriza secundă e aver
tizat. învinsul său, Schalek 
(Austria). Linca își anunță de 
pe acum marile succese de 
mai tîrziu, impresionînd prin- 
tr-o vitalitate rar întîlnită. 
Deși boxează cu arcada 
stingă deschisă, Linca luptă 
cu curaj șl trece de Krocak 
(Cehoslovacia). Vasile Tiță in
tră timorat între corzi și, 
avînd o gardă prea deschisă, 
pierde prima repriză cu Pie
ter Wemhdner. în următoa
rele runduri Tiță se închide 
însă perfect, ia inițiativa și 
termină în avantaj, dar ju
riul se pronunță (3—2) în fa-

voarea lui Wemhdner. Pier
dem în următoarele meeitiri« 
Șerbu este eliminat de polo
nezul Pietrzykowski, Dumi
tru Ciobotaru de compatrio
tul acestuia, Grzelak, iar 
„greul" Eugen Fiiresz înclină 
steagul tot în fața unui po
lonez. Krizmanik.

In prima seară a semifina
lelor ies din cursa pentru 
centuri ultimii trei pugiliști 
români.

Contrar așteptărilor, cam
pionatele continentale de la 
Varșovia au însemnat un in
succes pentru sportivii noștri.

Romeo CALARAȘANU

CAMPIONII EUROPENI 
EDIȚIA 1953

MUSCA: Kukier (Polo
nia) ; COCOȘ: Stefaniuk 
(Polonia); PANĂ : Kruza 
(Polonia); SEMlUȘOî\RA : 
Enghibarian (U; R. S. S.j; 
UȘOARA : Drogosz (Polo
nia) ; SEMIMIJLOCIE: 
Chychla (Polonia); MIJLO
CIE UȘOARA : Wells (An
glia); MIJLOCIE: Wem
hdner (R.F.G.); SEMI
GREA: Nietzschke (RDG); 
GREA : Soțikas (U.R.S.S.).

EI UNDE FAC SPORT?
La început s-a topit zăpada, 

.pot a plesnit un mugure, 
pentru ca, în sfîrșit, să apară 
fi... EL.

Care EL ? Soarele !...
Și dacă a venit el, trebuie să 

sosească și celelalte: EA, a- 
dică primăvara, căldura, iar
ba, iar pe iarbă, prima floare : 
o minge! Da, o minge adevă
rată, roșie, cu buline albe, 
Care se odihnește acum acolo, 
pe iarbă, între cele două 
blocuri, asemănătoare cu niște 
tribune în toată regula: să 
zicem,, în dreapta tribuna I, 
iar în stînga tribuna a Il-a 
Peluze nu stnt, dar pe cei care, 
joacă fotbal colo jos, pe iarbă, 
nu-i interesează. Ei nu vor 
nici spectatori, pentru că... 
pentru că e mai bine fără ei!

Jocul se încinge repede : de 
la Fănuș, mingea ajunge la 
Gigei, iar de la 
tr-o pasă, „a la 
triu", se oprește 
O fentă scurtă, 
„Tamango" cel mic este bă
tut ! Mingea a trecut pe un
deva pe sus, pe acolo unde-ar 
fi trebuit să fie „păianjenul" 
porții — căci, uitasem, nu e

acesta, prin- 
Niki Durai- 
la Victoraș. 
un șut și.

xistă nici poartă — și se o 
prește în plasa imaginară.

Plasă ? Curios... Pare mai 
mult un om, un om mare, cu 
șapcă pe cap și cu ceva în 
mină. Ceva care... seamănă cu 
un băț, un băț prea lung pen 
tru a fi asemănat cu un fa
nion.

Nedumerirea micilor fotba
liști crește pînă cind omul ia 
mingea sub braț și începe să 
facă scandal.

Scandal ? Pentru ce ?
„Pentru că jucați aici, pe 

iarbă, pentru că puteți să-mi 
spargeți geamurile (dumnealui 
stă la etajul V),'pentru că fa
ceți gălăgie (e ora 18.30...), 
pentru că... nu e voie să ju 
câți aici!“

Și, terminîndu-și „replica", 
omul nostru ia mingea și plea
că cu ea, înconjurat de 10—15 
puști care se roagă de el să 
fie mărinimos. Zadarnic. 
Pseudo-arbitrul rămine ferm 
pe poziție, ia mingea care, 
după cîteva minute, zboară de 
la etajul V, făcută bucăți...

O poveste ? Din păcate o 
poveste adevărată.

Să ne închipuim că scena 
dc mai sus s-a petrecut in

cvartalul de blocuri de pe șo
seaua Giurgiului, să zicem în
tre blocurile 8 și 9.

Aici, pe spațiul dintre cele 
două blocuri este un loc cu 
iarbă, fără denivelări, minu
nat de jucat fotbal. Acest spa
țiu este singurul loc în care 
copiii *pot să se joace, să facă 
sport. Se găsesc, însă, destui 
aceia care se opun acestui lu
cru, din motive greu de înțe
les (pasămite rup iarba) și 
atunci, furioși, recurg la orice 
pentru a-i goni pe micii spor
tivi : apă aruncată pe ei, car
tofi, sticle (!!!), exact ca 
stadion...

Ne întrebăm, unde 
atunci copiii să facă sport ?

Pe stradă, în drumul ma
șinilor ? Pe terasele blocuri
lor ? Oare nu există nimeni 
care să-și dea seama de nece
sitatea acestor copii de a face 
sport, de a-și consuma ener
gia, de a sta în aer liber j

Poate că se va găsi, totuși, 
cineva să le ia apărarea, căci 
puștii spus că ar fi în stare 
să-i ridice statuie...

Bogdan BURILEANU 
elev în clasa a IX-a a liceului

Ion Creangă

-

Sebastian BONIFACIU

Jackie Stewart în pli
nă acțiune

CUM S-A NĂSCUT 
„FORMULA 1"

dispută aprinsă între doi pl- 
de naționalități diferite — 

francezul Charron și americanul 
Winton — pe tema „Care dintre 
mașinile epocii este mai leușită" 
a declanșat la 1900 ideea înfiin- 

uneia dintre cele mai cele- 
curse automo-

bllismului : Cupa Gordon 
hett. Dar această competiție s-a 
întrerupt după 5 ani și, în 1906, 
Automobil-clubul francez iniți
ază pe circuitul de la Le Mans o 
nouă întrecere internațională, 
deschisă mașinilor cu o greutate 
Pînă la 1 000 kg. Cîștigător al 
•’diției inaugurale, disputată timp 
de . două, zile, a devenit pilotul 
Szisz care a condus un automo
bil Renault. Viteza medie înre
gistrată 
vremea

Prin 
și prin 
la baza 
venit 
G rand 1 
nalâ 
(care, după primul război mon
dial, s-a transformat. în Federația 
internațională dc automobilism» 
a înscris această întrecere în pro
gramul său oficial și a cultivat-o 
cu atenție, creînd astfel un gen 
competlționai de mare prestigiu 
pînă în zilele noastre.

La început mașinile Grand 
Prix aveau două locuri. Ulterior, 
s-a ajuns la mașini de un sin
gur loc, construite în limitele 
unor prescripțiuni regulamentare 
cunoscute sub denumirea de 
„Formula 1“. Din 1906 și pînă în 
zilele noastre, această formulă a 
suferit peste 20 de modificări, cri
teriile principale fiind întotdea
una cilindreea motorului, greu
tatea totală a mașinii, combus
tibilii folosiți etc.

CAI MAI PUTINI, 
DAR VITEZE MÂI MARI

a 
la 
al 

nu

a fost fantastică pentru 
aceea : 107 km pe oră !
concepția organizatorică 
regulamentul care a stat 
ei, cursa din 1906 a de- 
prototipul întrecerilor 

Piix. Asociația internațio- 
a cluburilor recunoscute

Modificările Intervenite din timp 
In timp In regulamentul „Formu
lei 1“ au fost și sînt și astăzi 
pornite, după concepția forului 
internațional specializat, din do
rința de a stimula spiritul crea
tor al constructorilor, de a pro
mova progresul tehnic, de a fri
ca In unele cazuri tendințele care 
pun in pericol viața piloților. Dar 
această ultimă dorință " '
totdeauna satisfăcută, 
tabelul performanțelor 

mașinile Grand Prix 
pînă în prezent, se 
puterea motoarelor a scăzut, 
timp ce vitezele au crescut 

fără Încetare. In 1937, un motor 
de curse dispunea de circa 600 
C.P., în 1951 de 400 C.P., pentru 
ca în 1965 o mașină de „Formu
la 1" să hu ' * 
cit 200—250 , .
rioadă însă, vitezele au sporit în 
medie cu 2 " “ .

Cum se explică această situa
ție î Regulamentele elaborate au 
manifestat tendința constantă de 
a diminua cilindreea mașinilor, 
ceea ce a ăvut drept, consecință 
reducerea numărului cailor pu
tere (deși în numeroase cazuri 
un motor mai mic. dar mal per
fecționat, a fost capabil să fur-

n-a fost 
Studiind 
obținute 
din 1937 
constat?

aibă .sub capotă de- 
C.P. în aceeași pe-
la sută pe an.

nizeze o putere egală sau supe
rioară celei furnizate de prede
cesorul său). In 1906 Szisz avea 
sub pedală 90 C.P. scoși dintr-o 
cilindree colosală : aproape 13 000 
cmc.! Anul trecut. Graham Hill 
ciștigat campionatul mondial 
volanul unei mașini Lotus 
cărei motor Ford-Cosworth
avea decît 2993 cmc, însă dădea 
pilotului nici mal mult nici mai 
puțin decît 410 C.P.

M privința vitezelor obținute 
este suficient să menționăm că 
pe autodromul de la Zandwoort. 
unde șe desfășoară anual Marele 
Premiu al Olandei, sporul Înre
gistrat pe parcursul a 14 ani a 
fost de pește 34 km. Să exem
plificăm : în 1950 Rosier a mers 
ce pista respectivă cu o viteză 
medie de 123.320 km pe oră la 
volanul unei mașini Talbot de 
4.5 litri. în 1964, în același loc, 
Clark a făcut 157,743 km pe oră 
conducînd o mașină Lotus de nu
mai 1,5 litri !

CAMPIONATUL MONDIAL 
ÎN VERSIUNE MODERNA

Anul acesta, la sfîrșitul lunii 
februarie, avioanele companiilor 
internaționale au descărcat la 
Johannesburg două duzini de 
automobile de formă curioasă, pe 
ale căror corpuri scria : „Gold 
Leaf Team Lotus", „Matra Elf 
International", „Team Jack Brab
ham". De la aeroport, aceste rep
tile metalice au fost transportate, 
Împreună cu mecanicii șl piloții, 
la autodromul din Kyalaml unde. 
In ziua Mărțișorului, a început 
cea de a 20-a ediție a campio
natului mondial de automobilism. 
Acolo, după două ore de între
cere, pe podiumul de onoate a 
urcat alergătorul scoțian Jackie 
Stewart care, la volanul unei 
mașini Matra, a pulverizat ve
chile recorduri ale pistei și a 
ciștigat prima etapă din cele 12 
ale supremei competiții de auto
mobilism a anului 1909.

Campionatul mondial pentru 
mașini de „Formula 1“ a fost 
instituit în versiune modernă la 
începutul Iul 1950, primul său 
cîștigător fiind italianul Farina 
cu o mașină Alfa Romeo. După 
aceasta, titlul a revenit lui Fan
gio de cinci ori, Iul Brabham 
de trei ori, lui Ascarl, Graham 
HUI șl Clark de cîte două ori, lui 
Hawthorn, Phil Hill, Surtees și 
Hulme cîte o dată. După cum se 
vede, recordul îl deține Fangio 
care a parcurs extraordinarul său 
drum de victorii la volanul a pa
tru mașini diferite : Alfa Romeo, 
Maserati, Mercedes și Ferrari. 
Dar tot un record îl putem atri
bui șl lui Moss, clasat de patru 
ori pe locul secund, sau cons
tructorului Enzo Ferrari ale că
rui mașini au ieșit Învingătoare 
în 6 din cele 19 ediții ale cam
pionatului..

STEWART Șl CEILALȚI
Despre alergătorii angrenați în 

întrecerile pentru titlul de cam
pion al lumii s-a scris mult șl 
contradictoriu. Realitatea este că 
ei formează „aristocrația" așilor 
volanului, cercul lor restrîns fi
ind format din 25—30 de piloțl. 
Calea către această „înaltă so
cietate" este presărată cu multe 
greutăți. Ca să ajungă la vola
nul mașinilor de „Formula 1“, ti
nerii alergători trebuie să treacă 
examenele unor severe selecții, 
să se afirme în curse de nivel in
ferior, să stîrnească interesul, 
prin rezultatele obținute, unui 
constructor sau șef de echipă. O 
mașină pentru cursele Grand 
Prix este extrem de scumpă și 
nici un pilot nu și-o poate cum
păra din propriii săi bani. Bo
lizii de „Formula 
prietatea firrnelor 
ale unor team uri puternice sau 
ale unor întreprinzători particu
lari cu care alergătorii încheie 
contracte de angajare.

în actuala ediție a campiona
tului mondial, prima lovitură a 
aparținut lui Stewart. Pe cir
cuitul de la KyalanU. tînărul sco
țian a făcut o adeVaiU’tă demon
strație de pilotaj amintind spec
tatorilor că anul trecut a fost la 
un pas de titlu și că în acest se
zon este ferm decis să îhvingă. 
Dar vertiginoasa întrecere abia a 
început și din umbră- pîndesc 
vechi și noi rivali. Dintre aceștia, 
cel mai redutabil rămine „bătrâ
nul" Graham Hill care dispune 
de o mașină Lotus FOrd-Cosworth 
de 410 C.P., probabil cea. mai
reușită și mai sigură dhi campio* 
nat. Alături de Hill, tot pentru 
Lotus, mai aleargă și bătăiosul 
austriac Jochen Rindt.

Enzo Ferrari a făcilt și el pre
gătiri intense. Mașina dc anul 
trecut a constructorului din Ma- 
ranello cintărea 510 kg șj. era 
propulsată de un motor cu 12 
cilindri capabili să scoată pînă la 
420 C.P., Acum, la dispoziția
principalului pilot al casei ita
liene, neo-zcelandezul ' Chris A- 
mon, stă un automobil restruc
turat aerodinamic și cu un mo
tor mai puternic (436 C.P.), Dor
nic de revanșă în urma eșecu
rilor dih ultimii ani, Ferrari va 
face apel pentru actualul cam
pionat și la serviciile piloților 
Dcrek Beli și Ernesto 'Brambilla.

„PAPA JACK" NU SE RETRAGE
La sfîrșitul sezonului trecut se 

părea că decanul de v.îrstă al 
piloților Grand Prix, australia-’ 
nul Jack Brabham (43 de aniî 
va abandona activitatea com- 
petițională rămînînd în lumea 
curselor numai în calitate de 
constructor. Dar „unchiul Jack" 
nu s-a retras. El a fost prezent 
la Kyalami și intenționează să 
meargă mai departe. La cea de 
a doua etapă a campionatului, 
programată în ziua de 4 mai in 
Spania, Brabham și noua sa achi 
ziție, tînărul pilot belgian Jackie 
Ickx (în vîrstă de numai 24 de 
ani), vor dispune 
motoare Ford, cu 
ternice decît cele 
cut, marca Repco.

Din garda veche 
nului sînt prezenți în camrXonat 
și Hulme, Surtees, McLaren. în 
fața acestora se află noua gene
rație de .alergători formată din 
Stewart. Rindt, Ickx, Beltoise, 
Servoz—Gavin, fiecare din nu
mele enunțate reprezentînd o 
speranță, un posibil viitor mare 
campion.

Dar actuala ediție a campio
natului lumii este mai deosebită 
decît celelalte nu numai prin 
caracterul ei aniversar, ci și prin 
interesantele probleme tehnice pe 
care le pune. Pentru prima dată 
în istoria acestei competiții spe
cialiștii s-au găsit în fața unor 
„enigme" de natură aerodinami
că, pe care le-au și rezolvat în 
bună parte apelînd la soluții din 
aeronautică. în plus, pentru folo
sirea declină a cailor putere puși 
în libertate de motoarele de trei 
litri, aproape toți constructorii 
au adoptat metoda tracțiunii in
tegrale La 2 noiembrie, după ce 
pe circuitul din Ciudad de Me- 

coroana de stejar va fi așe- 
pe umerii celui mai bun 
Grand Prix al anului 1969, 
putea aprecia cu obiectivl- 
da :ă soluțiile tehnice alese 
adecvate și dacă ele merită

1“ sînt pro- 
specialtzate,

cu

de mașini cu 
mult mai pu- 
de anul tre
a așilor vola-

xico 
zată 
pilot 
vom 
tate 
sînt ... ___ ___ _____ _
să figureze și' în viitor în pro
gramul campionatului mondial

Dumitru LAZÂR
(Va , urma) . .;



Atletism
In prima zi a concursului atle

tic republican de primăvară — 
juniorii mari. au înregistrat cîte
va rezultate promițătoare. îmbu
curător este, în primul 
revirimentul din probele 
sprint, în care cîștigătorli 
marcat cifre de bună valoare : 
10.6 la 100 m băieți (Sorin Pă- 
sulă) și 12,0 la loo m fete (Ele
na Mirza). De altfel, reprezen
tanta Școlii sportive de atletism 
a fost, într-un fel, eroina zilei : 
ea a trecut de patru 
linia de sosire (serii 
la plat și garduri), 
său de 14.9 s la 100 
tuie un nou record

rînd, 
de 
au

prima 
finale 

timpul 
consti-

ori 
Și iar 

mg republican 
de junioare (In finală a realizat 
15.1 s).

Săritorul cu prăjina Cornel An
ton (C.S.ș. București), deși ju
nior mic, s-a clasat pe primul 
loc în disputa cu mai „virstnicii" 
colegi de probă, reușind șl un 
nou record republican al cate
goriei sale, cu 4.19 m. Bine a 
evoluat și gălățeanca Marghiolița 
Matei, care a trecut eu siguran
ță 1,68 m la înălțime, încercind 
(și eșuînd) după aceasta direct 
Ia 1,73 m I

Cu o surpriză de proporții s-a 
încheiat proba feminină de a- 
runcare a discului : în pofida 
formei bune în care se află, fa
vorita. carmen lonescu a fost în
trecută cu cîțiva centimetri (43,42 
față de 43,24 m) de timișoreanca 
Marla Illy. în ultima încercare, 
depășită, discul lansat de Car
men lonescu a aterizat dincolo de 
48 m I

Francisc Gedeon (48,9 la 400 m), 
Petre Lupan (4:15,3 la 1500 m ob
stacole), Rafira Fița (2:18,8 la 
800 m) și chiar Eremia Rotaru 
(14,91 la triplu) au obținut vic
torii scontate.

Ceilalți cîștigători ai probelor : 
1500 m — H. Mattes 4:02,1 ; suliță 
— P. Coif 59,42 ; greutate — Gh. 
Suha 14,08 ; 110 mg 
bestien 15,5.

întrecerile continuă 
la ora 9, pe stadionul

— E. Se-
astăzi, de 
Dinamo.

BOX

telefon).REȘIȚA 26 (prin
Au fost desemnați campionii 
de box juniori pe 1969 : ju
niori mici (în ordinea cate
goriilor) : I. Memet, (Energ. 
C-ța), D. Condurat (Din. Ba
cău), D. Livezeanu (Electr. 
Craiova), I. Adam (Prog. Buc.), 
P. Toma (C.S.M. Reșița), Tr. 
Popescu (Viit. Buc.), S. Mi- 
halcea (Din. Buc.), P. Mlade- 
novici (C.S.M. Reșița), 
Gaspar (G.S.M. Cluj), 
Florea (Prog. Buc.), A. Mocâ- 
nu (C.S.M. Cluj), I. Ruicu (E- 
lectr. Craiova); juniori mari : 
St. Băiatu (Buc.), St. Tudor 
(PAL Brăila), O. Constantin 
(PAL Br.), A. Moraru (Met. 
Buc.), I. Crețu (Prog. Buc.), 
C. Hoduț (Ol. Buc.), D. Mo
raru (Energ. Cîmpina), Gh. 
Peteanu (Voința Cluj), P. Tă- 
nase (Nicolina Iași), Fr. Saygo 
(Voința Cluj), I. Chifu (Din. 
Brașov), V. Lehăduș (CSO 
Galați).

BASCHET

St. 
șt.

de 
în

In întîlnirea feminină 
baschet disputată aseară, 
sala Progresul, în cadrul eta
pei a XVIII-a a diviziei A, 
I.E.F.S. — Progresul 
reșli ,52—50 (23—23). 
mion, coresp.)

Bucu-
(F. Si-

C.

TENIS
DUMITRESCU A

PE L. EINEN
ÎNVINS

Ieri a continuat întîlnirea in
ternațională de tenis dintre 
componenții lotului român și 
reprezentativa de tineret esto
niană la probele individuale. 
Un rezultat surpriză a reușit 
Zincnievici Lidia care a în
vins-o pe Judith Dibar cu 2—6, 
6—4, 6—4. O partidă bună a 
făcut elevul lui Nonei Racovi- 
ță, C. Dumitrescu, care a în
vins fără drept de apel pe ÎS. 
Einen cu 6—1, 6—1, Alte re
zultate : E. Horsa — A. Cîr- 
natu 6—0, 6—1, J Boboc — A. 
Kree 6—4, 6—2, V. Marcu — 
W. Lapimaa 8-6, 6—0, E.
Lange — V. Sotiriu 6—2, 6—3, 
T. Ovics — D. Hărădău 6—3, 
6—2. Astăzi continuă pe tere
nurile Progresul de la orele 9 
dimineața semifinalele și după- 
amiază finalele.

S. 1.

ȘAH
ÎNTÎLNIREA FEMININA 
ROMÂNIA — POLONIA

Aseară, la Ploiești, echipie
rele noastre au luat conduce
rea la limită, în 
singure partide 
2!/i—l'/i- Punctul 
scris de. Suzana 
masa a cincea) în 
niei Litwinska. 
au fost remiză, 
Teodorescu și 
Pogorevici și 
Desmireanu și Rybarska.

Au întrerupt: Polihroniade 
— Litmanowicz, Nicolau — 
Jarczinska, Baumstark — Szo- 
ta și Reicher — Lipka.

Azi, întîlnirea continuă 
cel de al doilea tur.

urma linei 
cîștigate î 

a fost in- 
Makai (la 
fața Apolo- 

Trei partide 
cele dintre 
Radzikowska, 
Spakowszka,

cu

Lupte
. (Urmare din pag. 1)

TRIBUNE PLINE PE STADIONUL „23 AUGUST
LA CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN

„Uvertura"
de teatru

nu s-a ridicat la pretențiile spectatorilor • Lovitură 
in minutul 1 al partidei Rapid — Dinamo I ® Echipa 

giuleșteană ar fi putut învinge la un scor mai net • Publicul 
înălțimebucureștean - la

In „concertul Rapid Dinamo,
I vioara a doua nu s-a prea aurit

RAPID — DINAMO 1—0 (1—0)
Stadion „23 August". A marcat: Oct. Popescu (rain. 1).
RAPID : Răducanu 9 — Lupescu 7, Motroc 7, Dan 9, Greavu 

8, Dinu 8, Dumitru »+, Năsturescu 3, Oct. Popescu 9, Neagu 8 
(min. 53 Mazurachis 7), Codreanu 8 (min. 79 Angelescu).

DINAMO : Datcu 7 — Popa 6, Boc 7, Dinu 7. Ștefan 6. Ghergheli 
7, Stoenescu 6, Pîrcălab 7, Lucescu 6 (min. 74 Frățilă), Dumitrache 
7, Nunweiller VI 5 (min. 59 Sălceanu 6).

A condus Ianko Iankov (Bulgaria) șhr-fr'fc'fc S ajutat la-linie 
de Al. Pîrvu și C. Bărbulescu.

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 10.

Pe fondul psihologic de 
nemulțumire creat de finalul 
decepționant al partidei-uver- 
tură, derbyul etapei a lost 
așteptat cu o adevărată... foa
me de fotbal. Cunoscînd po- 
tențele celor două team-uri, 
publicul (și cel pro-Rapid și 
cel pro-Dinamo) aștepta cu în
frigurare și speranțe specta
colul fotbalistic. Și spectaco
lul a izbucnit, mai repede de-

...SINGURA GREȘEALĂ A LUI 
IANKO IĂNKOV

La o pătrundere perpendi
culară pe poartă a aceluiași 
Oct. Popescu, care trece prin- 
tr-o elegantă fentă de Boc, 
fundașul dinamovist revine 
prin... fault flagrant, dar ar 
bitrul bulgar (excelent în 
restul partidei) închide ochii. 
9 din 10 arbitri români ar fi

• ••

FORCINGUL DINAMOVIST 
ESTE TARDIV

pot 
fe- 
în 

di- 
cu

Sesizînd indispoziția de joc 
a mecanismului echipei sale, 
Dumitrache însuși, atacant de 
vîrf prin vocație, vine în aju
torul apărării ca să-și ia sin
gur mingile care nu-i 
parveni, linia mediană a 
roviarilor oprind totul, 
min. 77, blondul atacant 
namovist are o acțiune
care, de obicei, întoarce soarta 
partidelor. Lovitură liberă de 
la 35—40 m, șut cu boltă, 
mingea planează la 13—14 
metri de poarta lui Răducanu, 
țîșnește spre ea ciuful blond 
al lui Dumitrache, urmează 
„heading“-ul său spectacular, 
mingea se îndreaptă spre 
vinclu, dar mina salvatoare 
a lui Răducanu, al cărui re-

Răducanu aterizează pe miuoe, asistat de Motroc
Foto : A. NEAGU

cît bănuiam, sub bagheta zeu
lui fotbalului, acest regizor 
necunoscut caro ne uluiește 
mereu și ne-a uluit și ieri.

acordat, nu ne îndoim, pe
nalty, Meciul continuă, așa • 
dar, de lâ 1—0, o diferență 
oriei rid recuperabilă, mai ales 
că au mai rămas 68 de mi
nute dc joc.

Luptind cu „criza de timp", 
dinamoviștii, care au atacat 
cu toată energia în ultimele 
15—20 de minute ale partidei, 
se lovesc de jocul metodic al 
feroviarilor. Echipa giuleș- 
teană temporizează cu inteli
gență și destramă cu singe 
rece acțiunile pripite ale ad
versarilor. Dinamo atacă, a- 
tacă. dar luciditatea echipei 
feroviare are cîștig de cauză, 
Rapidul trecînd chiar în min. 
89 pe lingă o ocazie rarisimă 
de a majora scorul la 2—0 
(a ratat din apropiere, ace
lași Oct. Popescu), scor pe 
care formația din Grant l-ar 
fi meritat pe deplin.

Rapid și-a depășit ieri în 
toate Compartimentele de joc 
adversara, fiind vioara I a 
unui concert în care vioara 
a 11-a nu s-a prea auzit...

Marius POPESCU

IN „DESCHIDERE"
Ura ! A egalat Progresul! — iată ce exprimă plastica gestului 

Mîndru, portarul de rezervă al alb-albaștrilor 
Foto: N. AUREL

Zur

GOLURI MULTE, DAR PUTIN FOTBAL
STEAUA — PROGRESUL 2—2 (2-1)

Stadion „23 August", teren bun, timp frumos, spectatori, aproxi
mativ 70 000. Au marcat în ordine: Creiniceanu (min. 
(min. 26), Creiniceanu (min. 38), Mateianu (min. 53).

STEAUA : Suciu 3 — Cristache 6. Dumitru Nicolae 
nu 8, Vigu 7, Jenei 6, D. Popescu 5 (min. 63 Negrea 
Constantin 6 (min. 58 Tătaru II 6), Voinea 6. Creiniceanu 8.

PROGRESUL : Manta 6 — Marinescu 5, Măndoiu 7+, Grama 
Adr. Constantinescu 5, Neacșu 5, Beldeanu 6, R. lonescu 5 (min. 
Gola 5). Șoangher 6, Mateianu 7 (min. 81 Alecu), Țarălungă 7.

A arbitrat Stoian Ciomakov (Bulgaria) ★★★★★; la linie : 
Gheorghe Limona și Chevorc Ghemigean.

„Trofeul Petschowschi" (pentru public) : 10.

6), Șoangher
6, Hălmăgea-
5), Pantea 5,

5.
68

va fi curînd răsplă- 
tabelă. în min. 26, la

Lume multă — se pare un 
record chiar și pentru cu
plajul interbucureștean — ieri 
ia „23 August", care a garni
sit tribunele mai înainte ca 
arbitrul să fluiere începutul 
„deschiderii".

Și ce ambianță, demnă de 
un autentic derbi fotbalistic : 
steaguri și stegulețe, repre- 
zentind culorile 
pancarte purtate 
aprigi susținători 
ai Progresului, 
sonore ce se produceau 
așteptarea... trompetei lui Tu- 
dorică !

DOAR UN

cluburilor, 
de cei mai 
ai Stelei și 
instrumente 

în

FOC DE PAIE
debutase parti- 
că și jocul se 
mod fericit la

Ce a urmat însă după ra
pidul k.o. în disputa Crerni- 
ceanu-Manta, a avut mai pu
țină priză la public,, dispus, 
de altfel, să se aprindă ușor. 
Progresul a replicat dirz, a 
pus mai mult suflet în tot 
ceea ce a întreprins, dar n-a 
reușit decit rareori să ame
nințe serios buturile apărate 
de Suciu. îi lipsea evident un 
om lucid la mijlocul terenu
lui, îi lipsea jucătorul de șoc 
din linia întîi, spinul care 
trebuia să stea înfipt în 
coasta apărării adverse.

PÎNA ÎN

Știrbei 
tit... pe 
o centrare de pe aripa dreap 
t.ă. deși nejenat de nimeni 
juniorul Cristache s-a preci
pitat și a acordat un corner 
ce părea să nu anunțe nimic. 
A executat Țarălungă înalt 
înspre colțul sting al careului 
mic, Suciu a ieșit să boxeze 
(incomodîndu-1 pe Hălmăgea- 
nu, aflat pe fază) dar a fă
cut-o în „gol", lăsînd balonul 
să curgă pină la Șoangher, 
care a plasat nestingherit ba
lonul cu capul, jos. lingă 
bară : 1—1. în min. 26.

mondial, însetat de reabilitare 
după mai multe eșecuri con
secutive.

Ea 62 kg, categorie apăru
tă abia la această ediție a cam
pionatelor, brașoveanul ton 
Vaideș va avea de înfruntat pe 
dinamovistul Ion Alionesou, ani 
de zile barat în drumul spre 
titlu fie de Cernea, fie de Ba
ciu sau Cristea.

Campionul mondial Simion 
Popescu, evoluînd într-o «ate- 
gorie foarte populată (68 kg) 
și-a croit sigur drumul spre 
finală.

16 eoneurenți au înseput în
trecerea la 74 kg. Cei doi «îș- 
tigători de serii sînt reprezen
tanții «lubului Steaua, Ion Ga
bor și Carol Badea, «are își vor 
disputa întîietatea.

După o dispută foarte echi
librată (cu cele mai multe me
ciuri terminate Ia egalitate) ca
tegoria luptătorilor de la 82 
kg își va alege campionul din
tre S. Olteanu (Dinamo) și Gh. 
Cserei (Brașov). Ion Țăranu nu 
poate aspira dealt la locul 3—4.

Mult mai «Iară este situația 
la categoriile mari. Nisolae Ne- 
guț (Steaua) domină la 90 kg, 
Gheorghe Popovlci (Dinamo) 
a «uGerit încă de aseară «el 
de-al 11-lea titlu național «on- 
seoutiv la semigrea, Invingînd 
în meciul decisiv pe M. Moș
neag (Arad), iar Nicolae Marti- 
nescu (Dinamo) va disputa «u 
craioveanul Constantin Bușoi 
titlul la toate categoriile*. 

Dar, să așteptăm reuniunea de
cisivă de duminică.

Primul minut, prima lovi
tură de teatru ! La 50 de se
cunde ;după bătaia „gongu
lui",. Q bîlbîială Datcu-Boc 
este exploatată electronic de 

-Neăgu^care țîșnește din spa- 
rfortârwlui dinamovist, pa

sează înapoi la Octavian Po
pescu, surprins o clipă de in- 
tervenția-reflex a colegului 
său, un șut sec și... gol. 1—0 
pentru Rapid ! Echipa fero
viară conduce deci din ple
care înainte ca jucătorii și- 
spectatorii să apuce să se în
călzească. Lansat în cursă, 
Rapidul atacă insistent, iar 
dinamoviștii se apără cu în
verșunare, încercind contra
atacuri care să echilibreze 
balanța jocului, înclinată de 
la început în favoarea fero
viarilor. In min. 8, Dan pune 
„capul la contră" în luptă cu 
Lucescu ; în min. 13 — Gher
gheli centrează de pe partea 
dreaptă, Dumitrache, Dinu și 
Lucescu ezită iar Răducanu 

| respinge ; în min. 16 un „un- 
doi“ Neagu — Oct. Popescu 

I îl pune pe primul în poziție 
I favorabilă dar Datcu iese și 

reține. In min. 22 se produce...

UNDE EȘTI, DINAMO?
Spre surprinderea spectato

rilor. ostilitățile sînt conduse 
în continuare cu. remarcabilă 
autoritate de(. către' Rapid, 
care . pasează excelent; aero- 
șează foârte bine, iși desfă

cu multă pricepere for- 
acționează omogen, le- 
in atac și în apărare,

șoară 
tele, 
gat, 
după principiul „burdufului", 
atit de licitat de tehnicieni.

O remarcă specială pentru 
Oct. Popescu, concert-maistru 
feroviar care judecă orice ac
țiune, și pentru Dumitru, care 
este realmente pe tot 
Dinamo, în șchimb, 
vede în joc, nu leagă 
nici o acțiune. Sub 
acestui evident decalaj 
reușită se încheie prima re
priză. A doua parte a me
ciului începe asemănător de
butului de partidă. Rapid a- 
tacă dezlănțuit obligîndu-i pe 
Boc și Ștefan să acorde trei 
cornere în două minute (nnn. 
48 și 49).

DUMITRACHE IESE DIN 
CUTIE...

Nu știu ce se întîmplă cu 
dinamoviștii, care nu reușesc 
nicicum să iasă la suprafață.

terenul, 
nu se 

aproape 
semnul 

de

flex a fost superb, o aruncă 
in extremis, 
corner. Rapid 
mari emoții, 
două minute, 
se mută 
care are 
exact în 
Popescu, 
careul de pedeapsă.

peste bară, în 
a trecut prin 
După numai 

focul tensiunii 
la poarta lui Datcu, 
șansa să primească 
brațe șutul lui Oct. 
liber la 2—3 m în

După cum 
da, se părea 
va acorda în 
atmosfera festivă din jurul 
gazonului. Pantea a plecat cu 
o minge cam de la centrul te
renului, a rămas în posesia 
ei (in pofida dublului fault 
comis asupra lui) și odată a- 
juns aproape de marginea ca
reului mare a centrat brusc 
pe partea opusă unde se afla 
Creiniceanu : un șut-vole al 
acestuia, executat de la~ apro
ximativ 14 m puțin lateral 
stingă și balonul a poposit în 
plasă, jos, lingă bară, privit 
de 6—7 apărători ai Progre
sului, literalmente stupefiați.

7OOOO
Un stadion arhiplin, ca pe vre

mea marelui Real... Bluze mul
ticolore ,ca pe Centomila... Stea
guri... Tălăngi... Fotoreporteri 
plonjînd pe gazon ca într-un po
ligon imaginar... Copii pe capi
telul ceasului... Alții —■ împodo
bind stema... Cameră cu trave
ling pe pistă... Doi oameni 
un loc la masa presei...

Ce i 
breze 
70 000 
făcut 
fel de __
uratele s-au prelungit dincolo de 
minutul 180, ca niciodată 1

Dați-mi voie să cred că acest 
flux ireal al mulțimii a fost 
„marea acțiune pe cont propriu" 
a Majestății Sale Publicul, care 
a Intuit, poate, că cei „11 de la 
Lausanne" au nevoie de un șoc 
psihologic, în acest moment di
ficil, cînd frisonul iernii n-a pie
rit încă, iar aburii primăverii au 
năvălit pe neașteptate.

Ieri, Publicul n-a primit răs
plata marii sale generozități. Cel 
care au resimțit o oarecare stin-

vi
de 

a 
un

resorturi au făcut să 
inima acestui vulcan 
de oameni ? Ce anume 
din cuplajul de ieri

• „serbare romană", in care

ghereală au fost îndeosebi bă- 
trînii. Creiniceanu a înscris două 
goluri, parcă în amintirea unor 
vremi apuse. Constantin a exe
cutat una din piruetele care au 
făcut cîndva din Nae Tătaru o 
mare extremă. Mateianu a egalat, 
ca acum doi ani, la capălul unul 
efort de care nu-1 mal credeam 
capabil. în sfirșit, un alt bă- 
trîn, Octavian Popescu, l-a fă
cut groggy pe portarul care i-a 
întins cîndva nenumărate mingi 
din palmă.

Au fost puține momentele de 
fotbal mare, ieri. Poate că s-ar 
putea invoca, și unele scuze. Pro
gresul revenea după „hecatomba" 
de la Ploiești. Steaua e mereu în 
căutarea unor chei pierdute. Di
namo a plutit ca intr-un acvariu, 
cu busola sfărîmată de ristul 
însetat a lui „Tăvi" Popescu. In 
sfirșit, Rapid a îngustat în mod 
deliberat scena, cu un cerber în 
Zi mare : Dumitru.

Șl totuși, am văzut și lucruri 
frumoase, ieri, în cuplajul Soa
relui. A fost capul lui Dumi
trache... A fost reflexul lnlmita-

MINUTUL 26!
cealaltă, steliștii 
parcă aveau cel 

goluri avans:
tempo lent, ca 

„Umbrelele din Cherbo- 
într-o manieră care —

De partea 
acționau de 
puțin două 
intr-un 
iii... 
urg 
la șuturile expediate conse 
cutiv, de la distanță, de către 
Jenei, Dumitru Nicolae și fun
dașul Cristache (unde le erau 
trăgătorii ?) a declanșat ilari
tate în tribune. Abia în min. 
20 și 21. Țarălungă și res
pectiv Vigu (urcat hotărît în 
atac) au reușit să scoată in- 
trucîtva jocul din anonima
tul în care căzuse, producînd 
emoții lui Suciu și Manta. Și 
totuși, surplusul de zel depus 
de băieții lui Drăgușin și

J?

t
Octa- 

de- 
cu
de 

tri- 
ea 

ma- 
fiii

bil al lui Răducanu... A fost, în 
fine, dansul clasic al lui 
vian Popescu, imaculat și 
zinvolt, pe un gazon plin 
perechi sleite de puteri.

Au fost puține momentele 
fotbal mare, ieri, și totuși, 
buna a fost mal generoasă 
orieînd. Să fie oare acesta 
iele semn de împăcare cu __
deseori risipitori ai balonului ro
tund ?

Fotbaliști, acum e rindul 
dumneavoastră t

loan CHIRILA

PASA MĂIASTRĂ 
A PROFESORULUI

Un timp, după egalare, tot 
jucătorii Progresului s-au do
vedit a fi mai insistenți în 
joc. Steaua părea că se stinge 
din ce în ce mai mult pină 
cînd a venit minutul 38 al 
partidei și — o dată cu el — 
inegalabila pasă a lui Con
stantin : optarul Stelei, caro 
făcuse figură ștearsă pină a- 
tunci, a văzut culoarul libenM 
pe care se lansase Creiniceani® 
și l-a servit impecabil cu c>lr 
pasă în stilul lui personal j 
aripa stingă a militarilor a 
șutat decisiv din interiorul 
careului, răpindu-i orice spe
ranță lui Manta : 2—1 pentru 
Steaua. Profesorul își făcuse 
datoria și, curînd după pauză 
(min. 58), pleca... spre cabine.
SPRE O REMIZA DE SALON !

După pauză, echipele reiau 
disputa cu forțele oarecum re
făcute dar aceasta nu se va 
simți și în joc. Vreo 10 mi
nute Progresul a atacat con
fuz, iar Steaua s-a apărat la 
fel de confuz din care cauza 
a primit, în min. 53, și cel 
de-al doilea gol: o minge ră
tăcită în careu a ajuns în 
posesia lui Mateianu. Blondul 
înaintaș al Progresului a pro
fitat de un dublu luft al apă
rătorilor Stelei și a reluat 
la aproximativ 10 metri, 
plasă, pe lingă Suciu care 
șise în întîmpinare : 2—2 !

La acest scor, antrenorii 
operat modificări în formații, 
însă totul a fost în zadar. 
Meciul a lîncezit din ce în 
ce mai mult și, după cum s-au 
desfășurat, în continuare, osti
litățile jocul se îndrepta 
spre... o remiză de salon.

de 
în 
ie-

au

G. NICOLAESCU

Clasamentul Azi, în divizia

...Progresul atacă 
cu disperare, Șoan
gher se zbate ca 
scăpaț dtntr-o. men
ghină, ” 
avanpostul 
rllor, își 
chilibrul 
trei-patru 
militari...

Centrează Pantea 
șl Creiniceanu în
scrie. Cineva co
mentează : „Ca pe 
vremuri, Rindea Ia 
Dobai, volă șl... 
gol". Ne uităm la 
antrenorul Covaci. 
Ascuns In spatele 
unor ochelari fu
murii, pare calm, 
chiar impasibil.

...Beldeanu, inter
calat în atac, ratea
ză dlntr-o poziție 
favorabilă. Lingă 
noi, pe bancă, Ma
tei e necăllt... Ce 
să-1 faci, Ploieștiul 
se răzbună...

în fine, bancarii 
egalează. Cineva 
strigă de pe banca 
Progresului: „V-am 
spus eu că Șoan
gher marchează

Mateianu, 
banca- 

caută e- 
printre 

apărători

!“ Da, e
Drăgu-

primul gol 
antrenorul 
șin, al cărui glas se 
aude pentru prima 
oară de la începe
rea partidei 1 La 
cițlva metri, antre
norul Stelei stinge 
țigara, strlvlnd-o 
de gheata unuia din 
jucătorii de rezer
vă... Nu trec insă 
decit citeva minute 
șl-și aprinde alta : 
Creiniceanu a rea- 

... dus avantajul echi
pei sale.
vrem,
Gigi Tătaru 
Negrea, 
marginea 
lui, 
justețea 
lui „Cine 
trini..."

...Jocul 
Steaua 
Dintr-o 
>ude o 
.Schimbă-! pe Ma
teianu", iar o alta, 
în replică : „Să in
tre Dumltrache 
Progresul !?...“ 
înșeli, amice ! 
trec decit

Fără 
privind 

șl aflațl 
gazonu- 

ne gîndlm la 
proverbu- 
n-are bă-

să 
la 
la 
pe

s-a reluat, 
domină, 

parte, se 
voce :

la 
Te 
Nu 

cîteva

minute șl Mateianu 
aruncă mingea sub 
bară. Oaidă este li
teralmente zdrobit 
de îmbrățișarea tî- 
nărului Gola... Mai 
are doar timp să 
exclame : „Măi, bă
lane, măi, bălane..." 

Pantea ratează ul
tima centrare și- 
gata 1 „E bine și 
așa — ne mărturi
sește Știrbei, deși 
cit de mult ne-ar fi 
trebuit două punc
te". Parcă Stelei, 
nu ?...

—începe 
Vacarmul > 
de parcă 
leștiul s-a 
Bulevardul 
în primul minut, lo
vitură de teatru : 
„Tăvi" Popescu plă
tește polița unei 
mal vechi „conce
dieri" șl Rapidul 
conduce cu 1—0. 
Tribuna a doua e 
in delir.

Dinamo se apără, 
Neagu zburdă prin
tre Boc șl Dinu. 
Toată lumea îl cau-

„vedeta", 
e total, 
tot Giu- 
mutat în 

Muncii.

tă cu privirea pe 
Dumitrache. Ne a- 
ducem aminte de 
convorbirea - fulger 
avută cu Răducanu 
înainte de începe
rea partidei : „Te 
temi de Dumitra
che „Nu, nu mă 
tem 1 De altfel, nici 
n-o să ajungă pină 
la mine... Dan o 
sft-1 anihileze...»

Pină acum porta
rul Gluleștiulul are 
dreptate, dar au 
mal rămas destule 
minute. Oct. Po-

pescu cade în ca
reu... „Fault" — 
strigă cu o voce u- 
rlașă, răgușită: an
trenorul 
Cristescu. 
ia sfîrșlt. 
nou. Doar 
antrenorului 
ral Angelo Nlcules- 
cu : „Singurul care 
dă satisfacție dintre 
selecționabill este 
Dan. Restul..."

Ultimele 45 de mi
nute. Jamaischi îi 
șoptește lui Rămu- 
reanu : „Of, dt-ar

secund, 
Repriza 

Nimic 
părerea 

fede-

rămlne 1—0...3 Și a 
rămas...

Minutul 90 sau 
180, dacă vreți... Ra
pidul 
două 
aur", 
doua

a cîștigat : 
puncte 
Tribuna 

a devenit
sde 

a
. ..... o 
veritabilă salbă de 
torțe. La megafon, 
o voce atrage aten
ția asupra pericolu
lui de Incendiu... 
Cine s-o audă 7 E 
mare sărbătoare în 
zona Gramului...
Ov. IOANIȚOAIA

In cadrul etapei a XXIII-a a 
campionatului diviziei naționa
le A, azi, se vor disputa ur
mătoarele meciuri :

pentru 24 ore
1. U.T.A. 22 13 4 5 35-18 30
2. Rapid 23 11 5 7 30-26 27
3. Dinamo Buc. 23 11 4 8 42-26 26
4. „U“ Cluj 22 11 1 10 32-29 23
5. Din. Bacău 22 10 3 9 27-26 73
6. Jiul 22 9 5 8 23-22 23
7. „U" Craiova 22 10 3 9 35-36 23
8. Steaua 23 9 4 10 38-33 22
9. Politehnica 22 10 2 10 23-25 22

10. A.S.A. ' 22 10 2 10 27-29 ?2
11. Crișul 22 7 7 8 24-22 21
12. Farul 22 9 3 10 29-31 21
13. Petrolul 22 10 1 11 23-27 21
14. Progresul 23 7 7 9 22-27 21
15. F. C. Argeș 22 8 1 13 24-37 17
16. Vagonul 22 6 2 14 30-50 14

• PETROȘENI : Jiul — Fa
rul.

• TG. MUREȘ : A.S.A. 
Petrolul

• CRAIOVA i „U* — Poli
tehnica Iași

CLUJ: „U* _ Crișul

BACĂU : Dinamo — F. C. 
Argeș

națională A

ARAD î U.T.A. Vago-

ECHIPA CUPLAJULUI

RADUCANU
LUPESCU MĂNDOIU DAN GREAVU

DINU DUMITRU
NĂSTURESCU 0. POPESCU NEAGU CREINICEANU


