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AGENDA
EUROPENELOR 

DE BOX
în cursul zilei de ieri 

s-au mai primit înscrieri 
in C.E. de box, din par
tea federațiilor de spe
cialitate din U.R.S.S. 
Finlanda, Olanda și R.F. 
» Germaniei.

Federația de box a U- 
NIUNII SOVIETICE a 
trimis, organizatoriloi; 
campionatelor europene 
lista cu înscrierile spor
tivilor care vor participa 
la întreceri. Iată-i pe cei 
11 pugiliști anunțați, în 
ordinea categoriilor : 
Semenov, Novikov, Ku- 
laghin, Sokolov, Loma
kin, Frolov, Musalimov, 
Tregubov, Kudriașin, 
Fozniak, Vaslușkln.

FINLANDA : oateg. co
coș — Jouko Lindberch, 
ușoară — Kari Meronen, 
semimijlocie : Kalevi Ko- 
sunen, mijlocie mică — 
Mikko Saarinen, mijlocie 
— Reima Virtonen. An
trenor — Leo Jokela. 
i ,

OLANDA (de la oateg. 
cocoș, în ordine) : Hup- 
pen, Tepaske, Daaren— 
Bacsh, Schulte, Schren- 
garjus, Baars, Van Den 
Broek, Verstappen șl 
Lubbers. Antrenor — 
John Kaneman.

R. F. a GERMANIEI : 
(de la categoria muscă 
în ordine) : Schubert 
Gerd, Pillars Hans — 
Georg, Prause Peter, 
Schwede Peter, Puzicha 
Gerd, Meyer Gutner, 
Spitzember Peter, Hor
ning Rudi, Vaida Horst, 
Husing Peter. Antrenori 
—Wenhoner Dieter șl 
Dieter Gerhard.
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ÎNTRECERE

întreceri entuziaste in prima zi
A CAMPIONATELOR UNIVERSITARE 69

Pe trei baze sportive ale Capitalei, sîm- 
bătă au avut loc primele întreceri din ca
drul finalelor campionatelor republicane 
universitare la atletism, gimnastică sportivă 
și artistică și judo. Iată mai jos relatările 
care consemnează principalele rezultate ale 
acestui important moment din viața studen
ților noștri.

PLOAIE DE RECORDURI

ALE CAMPIONATELOR

bună performanță românească a anului și, 
totodată, recordul campionatelor universi
tare ; recordul competiției a fost egalat și 
de sprinterul Alexandru Munteanu (crono
metrat cu 10,6 s în semifinalele cursei de 
100 m) și de ștafeta I.E.F.S. la 4X100 m 
bărbați; brașoveanul Gheorghe Cefan a co- 
borît sub 9 minute pe 3000 m obstacole, 
cifra sa reprezentînd un nou record al „uni
versitarelor", ca și cele realizate de ■ Nico- 
lae loan (1500 m), Ștefan Șișcovici (ciocan) 
Sanda Angelescu (100 m) și echipa femi
nină de ștafetă 4 X 100 m a I.E.F.S. La 
proba de 100 mg fete, Anemarie Vitalioș 
a stabilit acum recordul campionatelor.

DE ATLETISM
clasați în probele de sîmbătă : 
100 ni : Al. Munteanu (Constr.

semifinală — 10,6). C. Rizon 
I. Orghidan (Ped. Bacău) 11,0 j

Al. Munteanu ctș- 
tigă detașat semi
finala „sutei", în 

10,6 s.
Foto: A. NEAGU

J. HENDERSON

A SOSIT IN BUCUREȘTI

Dacă sîmbătă dimineața, datorită probabil 
șl caniculei, întrecerile atletica studențești 
au părut oarecum monotone, în schimb 
după amiază pe stadionul Tineretului a fost 
animație și s-au înregistrat rezultate bune. 
Cîteva chiar foarte bune. Manole Mitilecis 
a sărit 2,06 m la înălțime. Dan Hidioșanu a 
parcurs 110 mg In 14,4 s, egali nd cea mal

Primii trei 
BĂRBAȚI — 
Buc.) 10,7 (în 
(I.E.F.S.) 11,0.
400 m : D. Tit 49,8. Gh. Monea 49,9, I. Burcă 
49,9 (toți de la I.E.F.S.); 1 500 m: N. Ioan
(I.E.F.S.) 3:54,0, FI. Purghel (Med. Cluj) 3’55,0, M. 
Neamțu (I.E.F.S.) 3:56,2 j 110 mg: D. Hidioșanu 
(I.E.F.S.) 14,4, Șt. Szatmari (Univ. Cluj) 14,7, H. 
Cernescu (I.E.F.S.) 14,9 ; 3 000 m obstacole : Gh. 
Cefan (Pol. Brașov) 8:56,6, I. Popa-Bota (I.E.F.S.)

((Jontinuare tn pag. a <-a)

Aseară, în jurul orei 20: 
a sosit în Capitală: J. Hen
derson, (Scoția); șeful co
misiei tehnice a campiona
telor europene de box de 
la București. La sosire pe 
aeroportul Băneasa, a fost 
Intîmplnat de către tova
rășul Cristea Petroșeneanu, 
secretar general al F.R. 
Box, șl alte persoane ofi
ciale.

Cu această ocazie, dl. J. 
Henderson, care deține 
și funcția de șef al Comi
siei tehnice a biroului re
gional european A.I.B.A., 
ne-a declarat : „în pri
mul rînd țin să mulțumesc 
foarte '
roasa 

ml-ați 
pentru 
mânia, 
ne cunoaștem foarte bine, 
datorită bunelor relații 

existente între România Și 
Scoția, precum șl cu pri-

mult pentru căldu- 
primire pe care 
făcut-o. Mă aflu 
prima dată în Ro
dat pot spune că

DE PE RACHETODROMUL
/A

VENUS"

între 
sco- 
decît 
întă- 
Sint

lejul unor întreceri 
pugiliștii români și 
țieni ; nu ne rămîne 
să confirmăm și să 
rim această legătură,
sigur că prietenii mei din 
România — organizatorii — 
au aranjat totul In așa 
fel, îneît să am foarte 
puțin de lucru sau chiar 
de loc. Românii sînt bine- 
cunoscuți ca sportivi și 
Ca organizatori. Mă voi o- 
cupa ’ 
nice.
avea 
mult 
fost
detaliile legate de orga
nizarea
Problemele 
locul de 
competiției, 
eial, vizita 
gerea la sorți etc., se află 
intr-un stadiu foarte a- 
vansat".

de problemele teh- 
Sînt sigur că nu vom 
surprize deoarece cu 
timp in urmă am 
informați eu toate

campionatelor, 
legate de 

desfășurare a 
cîntarul ofi- 

medicală, tra-

I DIN COPILĂRIE i

Iei
I
I

I
I

TÎRGOVIȘTE, J6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sîntem pe 
un teren anume amenajat, pe cu
noscutul rachetodrom ,,Venus" și 
asistăm — sub un primitor um
brar — la întîlul campionat na
țional de rachetomodele. In par
tea de unde, acum, sa înalță 
astrul dimineții, avem rampele 
electrice de lansare. Alături, pe 
fundalul albastru al unei splen
dide zile de mai, se profilează 
vestitul Turn al Chindiei. Pre
zent, trecut și... viitor — prin ti
nerii, aici de față, atrași de în
drăzneala și frumusețea misiunii 
generației lor de pionieri ai uni
versului.

întrecerea e inedită, pasionantă. 
Cu puțin timp înainte, prin fața 
asistenței au trecut — în pas 
mindru — reprezentanții Caraș- 
Severinului, Dîmboviței, Clujului, 
ai unul mare număr de județe 
participante la aceste finale. A 
fost deschiderea festivă, în care 
tinerii și tinerele au 
discret, puternicele 

rachete : „Saturn*,
9,I------ ■ .
start oficial în proba 
la categoria 10 N.S. (Newton — 

.secunde). In acel moment, au in
grat automat în funcțiune apara
tele electronice și teodolitele ar- 
\bitrilor, pentru măsurarea unghiu
lui de înălțare (orbita). Cu îngd- 
fduința dv., am să opresc aici cra
inica unei întreceri de racheto- 
modele cuprinzînd — obligatoriu 

I

prezentat, 
lor mini- 

viv/țeiic . „ouumi , ,,Gigant*,
,ICAR“ etc., apoi s-a dat primul 

de duratț

— diferite ecuații chimice, calcul 
de mase moleculare, șt altele 
adică lucruri care interesează mai 
mult pe... juniori, pe acei spor
tivi ai aerodroamelor ce con
struiesc in serie ogive de rachete, 
motoare cu propulsie și alte, ches
tiuni mărunte de acest gen.

Așadar, proba de durată la ca
tegoria 10 N.S. In această între
cere, după primele lansări, con
duc sportivii județului gazdă. Dar, 
concursul nu a luat încă sfirșit. 
La startul arbitrilor, competitorii 
lansează spre înălțimi rachetă 
după rachetă, hirmărindu-le cu 
emoție efemera lor evgfuție. In 
pauze, răsfoiesc broșuri de spe
cialitate, studiază schițe, citesc 
revista „Astronautica* editată de 
elefoil Liceului nr. 2 din Tirgo- 
vi-ște. Se înțelege, școala are un 
cerc de racheto-modele (unul din
tre cele mai puternice din țară), 
o societate tehnico-științifică și 
un inimos îndrumător — prof, de 
fizică Radu N. Ion, vicepreședinte 
al Federației române de mode- 
lism, directorul concursului la 
care asistăm.

Sîmbătă și duminică, la rache- 
todromul ,,Venus" din Tirgoviște, 
vor fi programate șl alte probe 
Vom reveni cu amănunte. Pinâ 
atunci, cum tșl încheie editoria
lul revista amintită — vînt favo
rabil astronauților de mline !

Vasile TOFAN

/N DIVIZIA A,

RAPID

STEAUA

Jocuri 
frumoase 

in calificări 
la rugby

Cuplajul rugbystic de pe 
stadionul Tineretului a pri
lejuit jocuri pasionante. 
Chimia Năvodari a dispus 
de Minerul Lupeni cu 17-3 
(9-0). Au înscris Colac (9), 
Gibaur (3), Deteșan (3) și 
Gioglovan (2) pentru Chi
mia, respectiv Precup (3). 
Cea de a doua partidă din
tre Vulcan București șl Chi
mia Suceava a oferit un 
meci viu disputat în care ju
cătorii bucureșteni au în
cercat în permanență dru
mul spre butui-ile suceveni
lor. Scor 19—6 (11-6). Au în
scris : Fugigi (13), Tudoran- 
cea (3) și Ene (3) pentru 
Vulcan, respectiv Ursu și 
Buliga.

FL. SANDU, coresp.

PE STADIONUL REPUBLICII:

POLITEHNICA IAȘI (ora 10)

AZI, ÎN CAPITALĂ

VAGONUL (ora 17,30)

I

ste greu de crezut astăzi că 
se mai poate începe cunoaș
terea sau pregătirea în mu
zică, poezie, coregrafie sau 
în sport, la o vîrstă înain
tată.

Nu numai atît, dar însușirea unei 
limbi străine,, presupune învățarea ei 
timpurie, înainte chiar de anii de 
școală.

Istoria culturii este atît de bogată 
în exemple de precocitate și afirmări 

greu 
T la

I
timpurii, îneît aproape ne este i 
să alegem. Mozart începe pianul 
cinci ani și compune primele sonate 
la 8 ani, iar Enescu scrie prima sa lu
crare la 5 ani. lehudi Menuhin stu
diază vioara de la 3 ani și la 7 ani 
debutează la San Francisco, cu Sim
fonia Spaniolă de Lalo Pușkin, Coș- 
buc, Hugo, Eminescu — au început să 
scrie versuri foarte de timpuriu și la 
17 ani se afirmaseră cu strălucire. Dar 
care tînăr astăzi nu este ispitit de 
muzică sau scris de la vîrstă copilă
riei. La fel este cu baletul și, adese
ori, cu arta plastică.

Școala se începe acum la 6 ani, și 
în unele țări copiii sînt primiți la școa
lă, chiar de la cinci. Totul începe în 
timpurile noastre mai devreme, mereu 
mai devreme...

Deși credem că nu mai este necesar 
să argumentăm de ce este bine să 
începem de timpuriu sportul, fie el 
recreativ sau de performanță, pentru 
cei care se conving mai greu, se pare 
că nu este inutil să argumentăm cutin 
rostul acestui lucru.

Cu cît începi mai devreme să faci 
mișcare în natură, să practici sporturi 
pentru sănătate, deprinderi și voie 
bună, cu atît vei simți mai deplin plă- 
Icerea și bucuria mișcării. Totodată, te 
inițiezi tehnic, îți dezvolți calitățile și 
caracterul, iubești mai mult oamenii.

Nu toți tinerii pot deveni recordmani 
mondiali și campioni olimpici. Totul 
este ca ei să descopere din copilărie 
această lume darnică și pură a scor 
tului.

Sînt țări în care bucuria aceasta de 
mișcare este legată de condițiile geo
grafice și de tradițiile sportive ; îno
tul în Japonia și Australia, schiul în 
Franța, Italia, Austria,, fotbalul și. rug- 
byul în Anglia, patinajul și hocheiul în 
Cehoslovacia.

Am văzut în țară și străinătate 
mulți copii fericiți pe stadioane, încă 
înainte de a merge la școală. Se spu
ne astăzi că mai întîi copiii învață să 
înoate și să schieze și abia apoi să 
meargă pe picioare I...

Să fim alături de copii, să ne ames
tecăm în jocurile lor. Vă amintiți ci
tatul lui George Călinescu, care ne în
vață la înțelegerea și participarea, în 
jocurile copiilor, cu acel înțelept și iro- 

Inic final „numai proștii sînt serioși",.
Tn ultimii ani — proces de generații'

— copiii părinților care au făcut sport 
Iîn tinerețe, fac sport chiar ceva mai 

devreme decît părinții lor. Copiii lui 
Mihai Bîră, Gh. Roșculeț, Vasile Sere- 

Idai, Dumitru Colibași, au început spor
tul la 3—4 ani I

Poate ar trebui să spunem ce se în- 
I tîmplă cînd începem, tîrziu să facem 
I mișcare. Exact ca ,și în înțelegerea 

noastră pentru poezie, pictură sau mu- 
______________ceea ce nu se simte 
_____ .incer în anii de formare, 

mai tîrziu zadarnic ne străduim, să ne 
placă. Stingheritor și fără satisfacții. 
Cu sentimentul că nu pricepem și pier
dem timp inutil.

Pedagogic, nu există vîrstă la. care 
să nu poți începe un lucru pasionant 
și util. Dar, încă odată, ziua bună de 
dimineață se cunoaște.... Ceea ce .ai 
deprins din copilărie, îți rămîne intim 
și drag, toată viața.

Virgil LUDU
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I zică simfonică, 
spontan și sine

I
I
I
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ROMA: Interviu in exclusivitate pentru „SPORTUL" cu HELENIO HERRERA
h __ __ *______ _  __ . . „

• Ave mago • Colosseumul și... Herrera 9 Inteligenta, înainte de 
toate 9 Voi face un film • A.C. Roma va reedita epopeea — Inter

• PE i STADIONUL DI
NAMO din Capitală, In 
cadrul etapei pe sector a 
campionatelor republicane 
de atletism : 100 m: Con
stantin Nlchifor 10,4, T. 
Iordache 10.6, Gh. Dul- 
gheru (junior) 10,7 ; 400 m: 
Gh. Dulgheru 48,9; 400 mg: 
D. Cosma 53,5,

DE NOTAT...

• IN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI B la fotbal 
Metalul Tr. Severin a În
vins A.S. Cuglr cu 1—0 
(I—0). A înscris Constantin 
(min. 6) dtntr-o lovitură 
liberă de la 20 m. A con
dus foarte bine E. Buc
șe — Sibiu. (Gh. Manafu, 
coresp.).

• LA NAGYKANIZSA, 
echipele de popice ale Un
gariei au întrecut selec
ționatele României cu 
2418—2353 la fete șl 5119— 
5067 la băieți.

salut vedetelor lui A.C. 
Atît, să-i vadă, să le dea 
și să-l petreacă cu pri-

simplu 
Roma, 
binețe 
virea pînă la ușa vestiarului. 
Etichetați dumneavoastră cum 
vreți acest izvor de mulțumire.

Am aflat cînd a sosit Her
rera de la grupul celor vreo 20 
de ahtiați, care au salutat intra
rea unei mașini, atît de bine
cunoscută lor, cu brațul ridi
cat în semn de salut, rostind 
surprinzătoarea și atît de ro
mana formulă în care doar un 
singur nume era schimbat: AVE 
MAG O !

Aveam în față pe cel mai 
scump (nu în sens afectiv) și

Perspectiva unul interviu cu Helenlo Herrera este oricînd pentru 
ziaristul sportiv un eveniment profesional. Personaj al mitologiei 
fotbalului, care începe să fie învăluit pe jumătate in abur de legendă, 
Herrera continuă să domine viața fotbalistică italiană, țtnind cu 
dinții, printr-o muncă titanică și prin alimentarea unei poze de o 
excentricitate decentă, acea glorie care aduce magului un salariu nu 
cu mult mai mic decît al unui mare om de afaceri.

unde luptau gladiatorii, un afiș 
de proporții pe care scria : DE 
VINZARE.

— Cum, ați scos Colosseumul 
la vînzare ?

— Da, i-a răspuns el, jenat 
și parcă împăcat cu un destin 
implacabil, doar, a sosit vre
mea să-i prelungim contractul 
lui Herrera !

în fața porții stadionului Fla- 
minio, unde venisem pentru in
terviu, vreo 20 de tifosi erau 
prezenți, ca-n fiecare dimineață, 
de altfel, să vadă sosind la an
trenament și să adreseze un

Stadionul Metalul (Pantelimon), ora 
Metalul București — Dunărea Glur- 
(divizla B) ;

Terenul Timpuri noi (Dudești), ora 
Flacăra roșie București — I.M.U.

DIVIZIEI NAȚIONALE

du; interiorul careului maieCu toată opoziția unui apărător constănțean, Frățilă reușește să

• Stadionul Republicii, ora 8,15 : Ra
pid — Politehnica Iași (tineret-rezerve); 
ora 10 : Rapid — Politehnica Iași (di
vizia A) ; ora 15,30 : Steaua — Vagonul 
(tineret-rezerve) ; ora 17,30 : Steaua— 
Vagonul (divizia A) ;
•

10 : 
giu

■
10 : 
Medgidia (divizia C) ;

® Terenul T.U.G. (Drumul Găzarului), 
ora 10 : T.U.G. București — Petrolul 
Videle (divizia C).

O Terenul Gloria, ora 10 : Mașini u- 
ftelte București — Progresul Balș (di
vizia C).

CLASAMENTUL
1. U.T.A.
2. Dinamo București
3. Rapid
4. Dinamo Bacău
5. „U" Cluj
6. Jiul
7. „U" Craiova
8. Steaua
9. Politehnica lași

10. Farul
11. Petrolul
12. A.S.A. Tg. Mureș
13. Crișul
14. Progresul
15. F. C. Argeș
16. Vagonul

A
36—21
43—26
31—23 
28—26 
35—32 
26—23
39— 39
40— 34
26- 30 
31—34
23— 27
27— 32 
26-25
24— 29 
26—39 
34—50

Așa se și explică probabil 
apariția recentă într-un ziar 
italian a unei caricaturi tot atît 
de spirituală, pe cît de suges
tivă. O actriță de cinema fran
ceză se plimba prin Roma în
soțită colegial de un actor (tot 
de cinema) italian. Ajunși în 
fața Colosseumului, ea rămase 
stupefiată, văzînd pe zidul pa
tinat de vremuri al fostei arene

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

l/eana Si/ai și Caro/ Corbu

învingători /a Roma
ROMA 17 (prin telefon). La întrecerile memorialului Bruno Zauli, 

desfășurate pe stadionul cu tartan de la Via Accetosa, participă nu
meroși atleți de valoare din 15 țări. Ambianța și condițiile de 
remarcabile, mai puțin cele de la înălțime, timpul favorabil 
curența atleților au contribuit la dispute deosebite încheiate 
zultate excelente pentru acest început de sezon.

Cu un succes deosebit au concurat atleții român! Ileana 
Carol Corbu, învingători la 800 m și, respectiv, la triplu salt.

Rezultate tehnice : FEMEI : 800 m : Ileana Silai (România) 2:06,4, 
Van Den Made (Olanda) 2:07,8, Nikoliri (lug.) 2:07,8 ; 100 mg : Antenen 
(Elveția) 13,8, Nowak (Pol.) 13.8, BĂRBAȚI : triplu : Carol Corbu 
(România) 16,39, Vasile Dumitrescu (România) 16,08, Blatsis (Grecia) 
16,00 — record ; prăjină : Dionlsi (Italia) 5,30 — record, Righi (Ital.) 
5,00, Bull (Angl.) 4,90, Dinu Piștalu (România) 4,90 ; disc : Danele 
(Ceh.) 62,38, Bruch (Suedia) 62,06, Iosif Naghi' (România) 57,02 ; înălțime: 
Azzaro (Italia) 2,14, Lundmark (Suedia) 2,11, Todosievici (Iug.) 2,08, 
Johnsson (Sued.) 2,08, Csaba Dosa (România) 2,05,... 7. Șe.rban Ioan 
(România) 2,05 ; ciocan : Zsivotzky (Ungaria) 69,60.

Concursui continuă duminică.

concurs 
și con- 
cu re-

Sllal șl
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înainte 
de a pune 

punct
Așadar, timp de mai multe 

săptămîni, am zăbovit de nouă 
ori în trecutul, prezentul și, cite 
o dată, viitorul curselor de auto
mobile. Mai fugitiv sau mai pe 
îndelete, ne-am întîlnit cu Le- 
vassor, Nuvolari, Fangio sau 
Stewart, am urmărit fantasticul 
drum al bolizilor pe Circuitele 
de la Monza, Indianapolis Ori 
Spa-Francorchamps. Acum a Ve
nit Clipa în care trebuie să pu
nem punct, iar pe genetic să 
scriem „sfîrșit". Dar, înainte de 
aceasta, se simte nevoia unui 
epilog, al unui al iO-lea popa3, 
în care condeiul să încerce a 
răspunde la întrebarea-con- 
cluzie : Ce rost au, totuși, între
cerile de automobiliste 7 Care 
este justificarea lor 7 Pentru ce 
mor piloții 7

O obiectivitate deplină este 
greu de realizat în aprecierea 
oricăfei activități omenești. în
treprinderea este și mâi anevo
ioasă aici, în automobilism, un
de se înfruntă puternice interese 
contradictorii, unde suporterii 
fanatici și adversarii intransi
genți se războiesc de peste 0 
jumătate de secol, fără speran
ța de a se împăca. Firește, exis
tă, uneori, între cele două tabere 
și perioade de acalmie, dar ele 
nu durează decît atît cit lucru-

MARȘUL SPORTIV1LOI1 LA OLIMPIADA

Refren ;

1 „I, L. Cara- 
Plbihștt, cure 
62 de ani de 
primului nu-

Din vînt, din robă ți din toate, 
Noi sănătatea o sorbim 
Și ne-avîntăm în luptă dreaptă 
Un loc frdntaș să cucerim. 
Văzduhul, apa și pămîntul 
Cunosc c-avem un singur țel: 
In zbor să cucerim secunde. 
Cu pașii noștri de oțel.

■ Tineret, sperănța patriei mele, 
Venit din depărtări Și dvîhtat în larg. 
Să nu uităm vreodată, că măiestria-nalță 
Drapelul țării noastre pe cel mai'nalt catarg, 

!
Pornind cu tot avîntul, pentru urt lOc și-un nume, 
Să ne<-amintim și-n clipa, cînd lupta este*n toi. 
Că mai presus de toate-i să cucerim în lume 
Prietenia celor ce-s tineri ca și noi I

Irina MOROIANU

tn „Curierul liceului4, 
revista literar științifică a 
liceului ni. 
giale- din 
aniversează 
la tipărirea 
măr, avem plăcuta surpri
ză de a află printre pro
ducțiile diletantiitice o 
versificație cu temă spor- 
tîvă. Autoarea, eleva, fn 
clasa a XH-ă D real, ex
primă aci o preferință

care nu este deloc nefi
rească în liceul profesoa
rei emerite Aspasia Vasi- 
liU, plină de bune intenții 
față de educâția fizică a 
titierei generații.

Reproducem, așadar, 
„Marșul sportivilor la O- 
limpiadă', care pare pre
gătit pentru partitura u- 
nui compozitor îndrăgos
tit de sport.

rile decurg normal și pe traseele 
de competiții nu sucbthbă ni
meni. Cînd în!să o mașină ia foc 
sau un alergător trebuie trans
portat într-o ambulanță, con
flictul izbucnește mai intens ca 
înainte, alimentat de o presă 
întotdeauna înfometată de sen
zațional.

Surprins din toate unghiurile 
posibile, disecat, analizat, cel 
mâi banal accident capătă. pro
porțiile catastrofei, dezlănțuie 
pasiunile, gonește judecata luci
dă, Omul care s-ar dori impar
țial devine și el vehement în 
astfel de condiții, este tentat 
să-și aducă aportul la valurile 
de repudiere colectivă, îndrep
tate împotriva unei activități ca
re nu este nici mai nocivă și 
nici mai bună decît altele de pe 
lume și împotriva cărora nimeni 
nu spune nimic.

S-a afirmat și se mal afirmă 
și astăzi, poate mal mUÎt decît 
altădată, că întrecerile de auto
mobilism reprezintă o afacere 
de proporții. Iată o apreciere ca
re, pentru o anumită parte a lu
mii, devine iheohtestabilă. în a- 
meficâ de Nord, spre exemplu, 
cursele sînt în momentul actual 
o industrie ca oricare alta, gene
ratoare de copioase beneficii. 
Acolo se organizează anual în 
jur de IO 000 de întreceri la care 
asistă, plătind bilete de intrare, 
milioane de spectatori. încasări
le se ridică la suMe fabuloase 
și organizatorii iși petmit să 
ofere învingătorilor cele mai 
mari premii care s-au plătit 
Vreodată la O competiție pro
fesionistă : pînă la 500 000 de 
dolari pentru primul loc în fai
moasa cursă de la Indianapolis!

devotat slujitor al curselor, spu
ne că Stirling Moss hU vdiâ să 
ia startul niciodată, dacă pe 
mașina sa Maserati, de fabrica
ție italiană, nu era pictat steagul 
englez. Cel mai insolit record 
din lume — recordul mondial 
absolut de viteză terestră — are 
Ia bază, ca un puternic element 
propulsiv, vechea rivalitate din
tre piloții englezi și americani. 
Donald Campbell s-a scufundat 
pentru totdeauna, în timpul unei 
tentative de viteză, în apele la
cului Cohiston, ducînd cu el 
convingerea fermă că prin per
formanțele realizate a adus un 
deosebit serviciu prestigiului 
Marii Britanii.

Și totuși, în pofida acestor 
justificări, pentru ce-și riscă 
viața alergătorii 7 In cartea 
„Cursele de automobile și teh
nica lor**, pilotul italian Gian
carlo Băghetti spune că un aler
gător concurează din pasiune, 
din dorința de a fi primul, din 
nevoia de a-și ciștiga existen
ța... Evident, problema este mult 
mal complicată și ea implică 
în cele din urmă o motivate 
de ordin filozofic. Trebuie să 
admitem însă, menținîndu-ne 
la suprafața lucrurilor, că spi
ritul de întrecere și gustul ris
cului au animai întotdeauna a- 
nUmfțl oameni. Ca și cosmo- 
naUțli, piloții de curse se an
gajează conștient într-o activi
tate deosebită, plină de peri
cole în cate ființa umană ești 
solicitată pînă la limita supre
mă a virtuților sale.

!

0 chestiune

Competițiile

uriaș banc

de prestigiu

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO
CU ATRIBUIRE DE APARTAMENTE

AZI SI MÎINE, ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR

Nuthai astăzi și mîine vă 
tnai puteți procura bilete pen
tru tragerea excepțională LOTO 
la oare se atribuie, în număr 
NELIMITAT, apartamente CU 
S camere (confort gradul I) și 
diferența în numerar pînă lă 
125 000 lei, apartamente cu 2 
camere (confort gradul i) și 
diferența în numerar pînă la 
100 000 lei, zeci de mii de pre
mii im numerar de 20 000 lei, 
10 000 lei etc.

Se efectuează 10 extrageri a 
cîte 6 numere din 90 și se atri
buie premii și pentru 2 numere 
cîștigătoare.

Participarea se va face pe 
două feluri de bilete și anu
me : bilete seria S de 70 lei 
care participă la toate cele 10 
extrageri și cu care se pot cîș
tiga apartamente cu 3 și Cu 2 
camere, în număr nelimitat, 
precum și premii în bani ; bi
lete seria N de 25 lei care par
ticipă la faza a 11-a, cu care 
se pot cîștiga apartamente cu 
2 camere în număr NELIMI
TAT, precum și premii în bani.

Nu lăsați pentru ultima zi 
procurarea biletelor l întrați 
chiar acum în agenție și ale- 
geți-vă numerele preferate.
ClȘTIGÂTORII PRIN TRAGE
RE LA SORȚI AI AUTOTU

RISMELOR DE LA CON
CURSUL SPECIAL PRONO- 

EXPRES DIN 7 MAI 1969
Categoria D : un autoturism 

WARSZAWA : Marusi Gh. din 
Ploiești ; cîte un autoturism 
DACIA 1100 : Ciobanu Eugenia 
dih lași și Teleman Avram din 
Tecuci ; cîte un autoturism 
SKODA 1000 M.B. t Cfistea 
Ion din Lonea — Hunedoara Și 
Cărăbineahu Nicolaie din Bucu
rești.

Categoria O : un autoturism 
FIAT 1800 : Urseanu Cristian 
din București ; cîte un autotu
rism DACIA 1100 : Busuioc 
Dumitru din Sibiu, Bleoju 
Gheorghe din București, Băr- 
bieru Avram din Rădăuți și 
Ciocan Ștefan din corn. Du- 
deștii Vechi — Timiș ; cîte un 
autoturism MOSKVICI 408 Cu 
4 faruri și radio : Marin Ion 
din Constanța și ObradOvici 
Iriana din Timișoara ; cîte un 
autoturism SKODA lOOU M.B. : 
Andrei Constantin din Constan
ță, Drăgan Dragomir din corn. 
Plosca — Teleorman, fetăhescu 
Alexandru din București și Bo
boc Gheorghe din corn. Săcele 
— Brașov ; cîte un autoturism 
TRABANT 601 : Blaga Ion din 
București, Rădulescu Florea 
din Craiova, Dobrescu Teodora 
din București și Orhidan Du
mitru din Brașov.

Dar cursele de automobile sînt 
considerate drept afaceri nu tiu- 
mai pentru motivul arătat mai 
Sus, ci și pentru altele. Să ne 
gîndirn, de pildă, la prbblefna 
publicității. Bucutîhdu-Se de a- 
Vantajul de a 
niei publice, 
Unul dih celfe 
loace pentru ridicarea valorii 
turistice a unor localități și re
giuni, pentru impunerea pe pia
ță a uhor mărfuri (inCcpînd cu 
bujiite și terminînd eu țigările 
de foi), pentru stimularea vîn- 
zării unot anumite mărci de 
automobile. îh acest sens este 
edificator răspunsul pe card 
Henry Ford jr. l-a dat ziariștilor 
cu prilejul unei vizite în Eu
ropa : „Mă gîndese din ce în c<J 
mai serios, a spus Ford, la fap
tul dacă este neapărat necesat 
să cheltuiesc atîția bani pentru 
publicitate, cînd știu că dl. Fo
rări obține mari spații gratuite, 
în fiecare luni dimineață, în zia
rele din lumen întreagă".

Există numeroase uzine care 
participă de cîteva decenii la 
întrecerile de automobilism, fă- 
cînd acest lucru deschis, fără 
nici un fel de subterfugii. Dar 
se găsesc și dintre acelea pe ca
re s-ar părea că acest sport ml 
le interesează. Șefii lui Volks
wagen au declarat îhtotdeauna 
că nu vor să audă despre curse, 
că ele nu servesc la nimic. Dar 
aceasta este doar o manevră... 
diplomatică. Aproape toată lu
mea știe că Volkswagen și Por
sche sînt, de fapt, aceeași firmă 
și Că participarea intensă a 
acesteia din urmă la întrecerile 
de automobilism contribuie la 
acumularea unei experiențe teh
nice foarte prețioase (de care 
profită, fără îndoială, și Volks
wagen) Și la popularizarea în
tregii industrii automobilistice 
vest-germane.

Cursele au însă și o rațiune 
de ordin politic. încă de la în
ceputul secolului, de pe timpul 
Cupei Gordon Bennet, compe
titorii își făceau un titlu de glo
rie națională din a cîștiga acea
stă celebră competiție. într-o 
carte pe care a scris-o cu ani în 
urmă mecanicul Alf Francis, un

capta atenția opi- 
cursele constituie 
măi eficifehte mij-

Obiectiv vorbind, deși este de 
atîteâ bri anatemizat, aportul 
automobilist dă, totuși, mai pu
ține victime decît alpinismul, 
scufundarea submarină, luptele 
cu tauti sau circulația rutieră. 
Epopeea cosmică nu are decît 
un deceniu de existență și, cu 
toată neînchipuita ei pregătire, 
a trebuit să achite cîteva po
lițe foarte scumpe. Pe munte, 
pe șosele, pe căile ferate, în a- 
renă se sfîtșesc anual CîteVa 
zeci de mii de vibți. Dar, dih 
acest motiv, nici unui factor 
de răspundere nu-1 va veni 
ideeă să interzică ascensiunile, 
fabricâteâ automobilelor sau or
ganizarea coridâlbr, Viăța este 
luptă și avintul Civilizației pre
tinde anumite Sacrificii. Mîna 
diriguitoare a omului are dato
ria de a proceda în așa fel,

îneît aceste sacrificii să devină 
cît mai rare sau să nu se trans
forme în destin Implacabil.

Cursele de automobile au a- 
dus, în istoria lor de peste o 
jumătate de secol, un neprețuit 
tezaur de experiență tehnică, 
au contribuit substanțial la per
fecționarea mașinilor obișnuite, 
de mare serie. La congresul 
inginerilor de mașini de sport, 
ținut în 1962 la Bristol, specia
listul Rudolf Uhlenhaut de la 
Mercedes a spus : ..Constructo
rii angajați în competiții reu
șesc să obțină progrese tehnice, 
rapide pentru că proiecianții 
lor iși pot permite riscul de a 
aplica soluții noi, foarte avan
sate, inaccesibile celor ce se o- 
ciipă numai cu realizarea auto
mobilelor destinate pieții". La 
aceeași reuniune, un alt tehni- 
eiâh, italianul Lampredi, a de
clarat că, pentru proiectarea 
motoarelor Fiat 1 300 și 1500, 
el a folosit învățămintele acu
mulate mai înainte, pe cînd lu
cră în atelierele Ini Fetrari de 
la Maranello.

Exemplul frînelor-dlsc a deve
nit clasic în discuțiile despre 
Utilitatea practică a întrecerilor 
de automobilism. Folosit ini
țial în aviație, acest sistem de 
ftihe a trecut apoi la curse, a- 
sigurlnd răsunătorul succes al 
mașinilor Jaguar în competiția 
de 24 de ore de la Le Maus. 
N-a trecut decît puțină vreme 
de atunci și, iată, în prezent, 
orice automobil modern, de se
rie, fabricat în Europa, este e- 
chipat cu astfel de frîne de 
mare eficacitate.

Camerele de ardere emisfe- 
rice, ventilatoarele debreiabile, 
ștergătoarele de parbriz cu două 
viteză, fotoliile bine studiate 
anatomic — toate acestea șl 
încă multe altelfe au fost pro
bate la curse și în raliuri, după 
care au intrat în producția in
dustrială curentă. Acum doi ani, 
uhUl dih specialiștii din tî. D. 
Germană afirma lntr-uh afti- 
col-bilanț că îh construcția mi
cului Trabant au fost operata 
peste 50 de îmbunătățiri suc- 
ceȘIvfe, pă baza experienței dih 
Competițiile de regularitate. 
Realitatea evidentă este ateeâ 
că întrecerile de automobilism 
reprezintă un uriaș și sever 
banc de probă, o condiție in
dispensabilă pentru orice con
structor dornic să realizeze ma
șini tot mal economice, I 
peffecțldhate șl mai sigure.

umihiGila unuinospor

PUMNUL

mai

Dumitru LAZAR

Aproape toți oamenii de 
știință importanți, din mai 
multe secole, aceia pe care 
ti numim căpetenii ale gîn- 
dirii, au vorbit de procesul 
îndelungat prin care omul 
s-a deprins să-și folosească 
facultățile fizice și intelec
tuale, dindu-și seama de 
latențele lor și dezvoltîn- 
du-le ptintr-o cit mai adec
vată întrebuințare. De la 
ciomagul cu care se dobo
rau înfricoșătorii monștri 
din preistorie pînă la de- . 
getele care infioară corzile 
de pe harpă, tălmăcind 
prin sunetele lor sensibili
tatea inimii, a fost stră
bătută o cale lungă, nu în
totdeauna rectilinie, dar în
totdeauna ascendentă in fi
nalitatea ei. Ce pasionant 
ar fi de reconstituit rno- 
mentul cînd omul de odi
nioară, înveșmântat încă îh 
blana necuvîntătoarelor, U 
descoperit că măciuca, de 
care nu se despărțea nici
odată în relațiile sale cu 
lumea ce-l înconjura, poate 
fi înlocuită, la nevoie, cu 
pumnul. Să se fi născut 
momentul ăsta din raționa
mentul primitiv al strămo
șilor noștri sau concluzia a 
fost rezultatul unei clipe de 
pericol, cînd surprins în 
stare de detentă, instinctul 
de apărare stirnit s-a con
centrat în pUmhul crispat, 
care izbește și doboară ? 
Cartea cu taine de nepă
truns a trecutului speței 
noastre nu dezvăluie aceas
tă clipă însemnată în evo
luția omenirii, poate tot 
dtit de importantă ca și 
descoperirea, mult mai tîr- 
zie, a roții.

Pumnul, folosit în fel și 
Chip, dar exprimînd mereu 
și explicit forța, este 
unealta vie a pugilismulut. 
L-am văzut cu toții, în rin
guri, plouînd ca o grindi
nă pe anatomia adversaru
lui, îmbrăcat în mănușa 
care apără oasele proprii 
și scheletul preopinentului 
de zdrobire. Viteza și greu
tatea lui impresionează pe 
oricine, deși nu pe toată 
lumea la fel. Fiindcă arh

ii
'i

aflat despre tragedia mul
tor boxeri, unii orbiți, al
ții schilodiți, cei mai mul ți 
desfigurați pe toată viața, 
nu nutresc o simpatie deo
sebită pentru pugilism. Nți 
prea demult am urmărit 
pe micul ecran un film mai 
vechi -despre drama unui 
erori al ringului căzut în 
plasa comerțului sportiv. 
N-a fost un film vesel, a 
avut însă momente de ten
siune provocată de înfrun
tarea dintre Duvîd ți Go
liath, dintre un pugilist 
mai fragil și altul robust. 
Ceea ce merita să fie vă
zut era inteligența, vivaci
tatea observației, prompti
tudinea ripostei și uluitoa
rea mobilitate a apărării.

Mărturisesc Că socotesc 
boxul un sport doar pen
tru felul cum dezvoltă in 
cultivatorii lui reflexele, 
acuitatea facultăților de 
intuire fulgerătoare a in
tențiilor adversarului, în
tregul aparat rațional și 
senzorial al apărării. Din 
acest punct de vedere, pu- 
gilismul ar fi un bun mij
loc de educație, în orice 
societate evoluată, chiar 
din Școală, pentru a exalta 
la maximum ceeâ ce este 
sănătate și Vigoare în fiin
ța noastră aspirînd la in
tegritatea sa fizică.

Cred că această inteligen
ță a apărării — deoarece, 
oricum, viața, ca fenomen 
de adaptare yi continuă 
evoluție, prin eliminarea 
dușmanilor ei, rămîne luptă 
—* vtt constitui cel mai ma
re interes în apropiatele 
campionate europene de 
box. Cei ce le vor urmări, 
e bine Să-și amintească de 
ceea ce spunea despre Joe 
Louis antrenorul său:

— Are un atac formida
bil, dar o apărare unică. 
Și, în ring, cîștigi nu atît 
prin ceea ce dai, cît prin 
ceea ce nu încasezi 1

Tocmai invers decît 
viață, unde omul cîștigă 
umanitate nu prin ceea 
primește, cît prin ceea 
dăruiește.

UN POPAS PLĂCUT 
jN LOCURI PITOREȘTI

14. Aft *- ''

„CAMPING» cCÂSUIE
ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM

„EUROPENELE" DE LA BELGRAD

în 
în 
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George SBARCEA

UNA DE ARG INT, TREI DE BRONZ
pletă. Cinstea de 
cbmpfetiția revine 
Dobrescu și Form (Ungaria), 
victoria, la puncte, revenind 
boxerului nostru fără ca acesta 
să se- fi întrebuințat prea mult. 
Constantin Gheorghiu face apoi 
o veritabilă demonstrație de 
scrimă pugilistică în partida 
cu francezul Houdeau și cîști
gă prin k,o. în ultima repriză. 
Nicolae Puiu încrucișează mă
nușile Cu Mackay (Scoția), 
punctează mult in plexul ad
versarului, recepționează și el 
cîteva Contre, dar Cîștigă me
ciul, verdictul fiind acordat în 
unanimitate.

Debutantul nostru la catego
ria semîușoară, Gustav Simon- 
ca este întrecut de maghiarul 
Kajdi, în schimb Gheorghe Ne
grea se impune din nou (ca și 
la Fraga) in fața bulgarului 
Spasov și cîștigă la puncte. Va
sile Mîrza începe cu traă în- 
tîlnirea cu olandezul Wolters, 
dar treptat iși revine și își 
impune superioritatea. în ulti
mul rund Wolters este aver
tizat de două ori de arbittul 
elvețian Nichela și, în aceste 
condiții, pierde fără drept de 
apel. Virgil Badea 11 domină 
pe Stantien (Cehoslovacia), a- 
tacuiile 6ale sînt însă — une
ori — lipsite de eficacitate. Da
torită inițiativei continue, el 
cîștigă meciul. Disputa dintre 
Iosif Mihalio și A. Mițev (Bul
garia) este deosebit de spec
taculoasă datorită îndeosebi re
prezentantului nostru, care im
presionează prin claritate și 
precizia loviturilor. Cu o direc
tă la plex (repriza secundă) Mi
halic își pune adversarul k.o. 
DobreScu este eliminat de Stol- 
nikoV (U.RS.S.) cu largul coh- 
curs al arbitrilor. Boxerul so
vietic n-a punctat mai mult de 
4—5 ori în tot timpul meciu
lui, a fugit literalmente din 
calea adversarului.

Nici o lovitură n-a dat la In- 
timplare C. Gheorghiu în due
lul său cu maghiarul Baranyai. 
A fost un meci aplaudat in
sistent de spectatori, meritul 
revenind ambilor boxeri, care 
punctînd din continuă mișcare 
au furnizat un Spectacol de 
neuitat. Victoria a revenit lui 
GheOrghiu. Negrea l-a învins 
pe Pozniak (U.R.S S.) mai greu 
decît ne așteptam. Superior ad
versarului timp de o repriză și 
jumătate, Negrea a suportat 
greu în ultimul rund, revenirea 
unui Pozniak dezlănțuit. Atacu
rile sale periculoase nu sînt 
însă îndeajuns de clare, astfel 
că arbitrii l-au preferat pe pu- 
gilistul nostru. Trimis la podea 
în rundul II și III și avertizat 
în ultimul (pentru lovituri sub

3 mâi 1961. Marea sală a Ex
poziției din capitala Iugoslaviei 
găzduiește cea de-a 14-a edi
ție a campionatelor continen
tale. Țara noastră este repre
zentată de o garnitură com-

a deschide 
lui Mirceâ

I
I

finală. Nicolae 
nou ca un 
și-l scoate 
II pe Kos- 
urmare a

Gheorghe Negrea (locui II) pe podiumul medaliaților de la 
Belgrad Foto . c ROMEO

me-

C.M. TREVKRS, RANDWtCK, 
australia. O scrisoare „pen
tru Ion PoștaȘu", din Australia ! 
să cercetez mal bitie scrisorile 
pe care le voi primi de-aei îna
inte, poate că îmi scrie șt Un 
cititor Marte 1 Lăsînd

I

gluma la o parte, nu poate decît 
să ne bucure faptul că ziarul 
nostru este citit (și cu atenție, 
după cum vedem !) pînă și în 
atît de îndepărtata Australie. 
Rîndurile dv. — pentru care me
ritați 10 la limba română m-au 
emoționat profund. Mă grăbesc 
acum să vă răspund la cele 
două întrebări pe care ml le-ați 
pus : 1. în meciul România—Iu
goslavia (scor 2—1), disputat la 
17 Iunie 1964 la Belgrad, echipa 
no'astră a 
Rapidului 
ferim la 
echipa pe 
drei — nupescu, urajucanu, 
Dan, Greavu — Dinu (Octavian 
Popescu), Gebrgescu—Năsturescu, 
DumltWu (Haidu), lohescu, Co- 
dreanu. 2. în campionatul nos
tru de fotbal, gol&verajul nu se 
calculează prin împărțire, ci 
prin Scădere. Ca atare, clasa
mentul 
corect.

fost, în fapt, formația 
(mai ales dacă ne re
prima repriză). Iată 

care am allniat-o : An- 
Lupescu Grăjdcanu,

prin împărțire, 
Ca atare, i 

la care vă referiți

DAN 
reținut 
Spectatorul de fotbal _ 
mare antrenor, cel mai buh ju
cător, cel mai corect arbitru.

tbni mă îndemnau să mă las de 
Rapid și să țin cu Dinamo Bucu
rești. EU nici n-am vrut să aud44. 
Bineînțeles ! Dacă ar fi și jucă
torii tot atît de consecvenți ta 
suporterii ! 2. Nu avem fotogra
fiile cerute. Adresați-vă direct 
echipei Râpid î București, Șo
seaua Giulești nr. 10, sectorul 7.

COSMA LIVID, ARAD. 1. In pre- 
Hmihariile C.M, de fotbhl din 
1966, România a concurat alături 
de Portugalia, Cehoslovacia și 
Turdia. La ultiiha ediție a Cam- 
ptohatului fciiropei, ahl foăt 5n 
aceeași grupă, în preliminarii, 
cu Italia, Cipru șl Elveția, 2. 
înainte de â veni la A.fi.A. Tlrgu 
Mureș, Ion Mureșan (născut ia 6 
îânuâtie 1944), a jucat lâ indus
tria sîrmei. în 1965, el a fost le
gitimat la Crișul.

MIHAI NICODIM, 
In echipa națională, 
nu cît șl Deleanu 
decît pe postul de fundaș late
ral Stingă. 2. Primul gol in me
ciul Brazilia—Bulgaria, 
drul C. —— 
de Pele, din lovitură 
la 20 de metri (min.

TECUCI. 1. 
atît Moca- 
n-au jucat

din ca-
M. 1966, a fost înscris 

liberă de 
14).

VALERIU HOGAȘ, 
Aveți în biblioteca dv 
părute în Editura C.N.E.F.S. cu 
Jocurile Olimpice de la Mel
bourne, Roma și Tokio și vreți să 
știți dacă trebuie să-i faceți loc 
și volumului cu J.O. de la ~~ 
Xle ? Da. Cît de

CRAtOVA. 
cărțile a-

curînU.
Me-

TEODORESCU, IAȘI, 
una dintre reflecțiile 

cel

STERE CARAPALE, COGEA.-
LAC. 1. „Anul trecut, mulți prife-

ANDREI COMBOJZAN, 
ÎVLURfcȘ. „Pentru a cîștiga 
ciurîlie cil Elveția, Portugalia și 
Grecia, consider că nu trebuie 
nimic neglijat. Chiar și o poezie 
slabă, cum este, poate, a mea, 
în lîj)sa altora mai bune, îi poa
te mobiliza pe jucători*4. Este 
frufUbs din partea dv că vreți 
■să vetilțî în âjuto’rul echipei 
noastre reprezentative de fotbal, 
dar mă îndoiesc că versurile dv 
— „Reglați-vă tirul, șutați cu ar
doare / Să ploaie cu goluri, să 
ti-aveți cruțare^ — ar constitui 

stimulativă, 
cazul unei 

(ferească 
ar da vina

h-aveți cruțare" — 
pentru ea o lectură 
Dimpotrivă. Șl, în 
surprize neplăcute 
dumnezeu p, băieții 
pe dv I

C. SOROHAN, CÎMPULDNG 
MOLDOVENESC. Echipa Viito
rul, avlnd ca principali compo- 
nențl pe fotbaliștii care au cîș- 

1962, a 
1962,

A. 
cam- 
figu- 
a a-

tigat Turneul U.E.F.A. 
activat In toamna anului 
experimental, în divizia 
Printre echipele învinsa în 
plonat da către Viitorul a 
rat șl Farul: »—1. (Meciul 
vut Ioc la București).

ra- 
dv. 
de 
de

R. MĂRGĂRIT (arbitru de fot
bal), BUCUREȘTI. Nu mă 
liâz în întregime la părerile 
dar cu multa dintre ele sînt 
acord. Este foarte adevărat,
pildă, că uni! antrenori șl spe
cialiști de pe tușă, in locul unor 
indicații tehnice, se mulțumesc 
să strige { „Hal băieți !“ Ceea ce, 
evident, aș putea face șl eu, fără 
o pregătire specială. Șl, mai a- 
les, fără leafă t

Ilustrații : N. CLAUDiU

centură), Vasile Mariuțan a fost 
învins prin abandon de italia
nul Penha.

Sferturi de 
Puiu se afirmă din
puncher de temut 
dih luptă în rundul 
tarelos (Grecia), ca 
unui puternio upercut de dreap
ta la plex. Mîrza nu rezistă 
scoțianului McKenzie și pără
sește competiția. loh Monea se 
menține tot timpul îh defen
sivă și nu poate evita lovitu
rile dure ale lui Feofânov, pifer- 
Zîhd la puncte. Mihalic încape 
promițător meciul cu Tuminș 
(U.R.S.S.), reușind să plaseze 
cîteva serii la cap în primele 
trei minute de luptă. Celelalte 
două reprize se desfășoară însă 
în întregime în avantajul pu- 
gilistulul sovietic, care cîștigă 
la puncte. In meciul următor, 
Badea 11 scoate din competiție 
pe Nămeții (Ungaria).

Semifinalele, boar Negrea 
reușește să se califice în fi
nale, adversarul său Bodeil 
(Anglia) fiind oprit de medio 
să urce tn ring. C. Gheorghiu 
este Învins de englezul Taylor. 
Prima repriză aparține repre
zentantului nostru, carfe se de
plasează și punctează precis. în 
următoarele însă Gheorghiu 6- 
bosește și mi mai poate evita 
loviturile adversarului, astfel 
că pierde la puncte. Boxînd cu 
arcada deschisă, Badea nu p6a- 
te da randamentul așteptat și e 
învins de Heidel (R.D.G.). Luptă 
extrem de dură între Nicolae 
Puiu și polonezul Gutman. .Co
coșul0 nostru îi face zile gl-ele 
adversarului în primul rund, 
punctînd excelente directe la 
corp. Urmează o repriză egală, 
iar ultima aparține In între
gime boxerului nostru, Gutman 
fiind și avertizat. Totuși, de
cizia, în flagrantă contradicție 
cu realitatea, este atribuită lui 
Gutman.

Ca și la Lucerna, singurul 
boxer român care luptă în fi
nală, este Gheorghe Negrea. El 
îl întîlnește pe italianul Sa
raudi. Timp de două reprize 
Negrea domină autoritar • lo
vește clar și se blochează per
fect. Spre sfîrșitul meciului 
însă, reprezentantul nostru dă 
semne vădite de oboseală, nu 
mai poate ataca cu aceeași cla
ritate și pierde la puncte.

Romeo CALARAȘANU
CAMPIONII EUROPEI — edi- 

i Vacca (Italia), Sivko 
(Anglia), 
Tuminș 

(U.R.S.S.), 
Walasek 
(Italia),

(U.R.S.S.), 
McTaggart 
(U.R.S.S.), 
Lagutin 
(Polonia), 
Abramov (

Taylor
i (Scoția), 

Tamulis 
(U.R.S.S.),

Saraudi 
(U.R.S.S.).

Cooperativa „Metalo-Casnica"
Unitatea 59

Calea Grivifei nr, 223 sectorul 8

Telefon 12.33.97
Execută la comandă garnituri din cauciuc cu ma

trița beneficiarului și a cooperativei : amortizoare 
auto, vulcanizare, încărcări acumulatori; execuție ire
proșabilă din material de calitate.

Livrarea lucrărilor se face urgent avînd personal 
cu înaltă calificare.
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Dalles, celdeschide Ia Bucuiești, în salaMiine se
României. Printre fotografiile primite de organizatori sint cîteva _șuțe 
treizeci vor apare si in Salon. Iată, în reproducere, piesele 1 ,/.I—  . 
„SECUNDE ‘ -■ “ •

de-al Vll-lea Salon internațional de artă fotografică al 
e cu tematică sportivă. Dintre acestea vreo 

„AIISTER FUSSBALE" de' K. E. BackhailS (R.F.C.) și 
CHINUITOARE" de Alex. Saakov (U.R.S.S.)

---- Sportivi sub cupola Academiei ----
PRETENDENT Ei TRAVERSAREA ÎNOT A CANAI III III MINtCII
----------- - SCULPTORUL BORIS CARAGEA -----------

„In curtea casei părintești, 
apele Mării Negre nu erau 
musafir rar, ci destul de des 
întîlfiit. Cred, de aceea, că am 
început deopotrivă, să umblu 
ți sa înot, să pășesc ia fel pe 
păniînt ca șt în apă.

La patru ani înotam și-i în
soțeam voinicește pe unchii și 
pe vecinii mei, acolo unde am 
văzut lumina zilei pe malul 
mării,

Intiia minge de fotbal apă
ruse pe aci, o dată cu debar
carea trupelor atiglo-franceze 

icare străpunseseră frontul de 
lla Salonic. Noi, copiii, care nu 
[■văzusem. o minge, alta decît 
! de cîrpe umplute cu paie sau 
, cu vegetația mării, ne-arn mi
rat foarte mult de salturile ei 
năstrușnice.

Asistasem, pînă atunci la 
niște lucruri deosebite, curse
le de cai cu pornirea dintr-un 

.oraș și sosirea intr-altul, ca și 
‘la acele lupte greco-romane 
' sau tătărăști în care muscu
loșii kâmali înfruntau niște 
pintecbși negustori, lupte 
ce-ncepeau la amiază și con
tinuau. pînă în asfințit, tn- 
cheindu-se numai după ce pe 
rogojină rămînea un singur 
luptător, cel neînvins, ai că
rui umeri nu cunoscuseră po
deaua.

îmi amintesc și de serbă
rile marinărești din miezul 
lunii august, care programau 
curse de fond nautic, adevărat 
maraton, în care nici vigoarea 
tinerească a matrozilor și nici 
stilul lor didactic nu rezistau 
vlăjganului care eram eu, pe 
atunci. Pe zece kilometri, în- 
fruntînd o sută de concurenti 
dintre care nici jumătate nu 
încheiau cursa, soseam întot
deauna primul. Timp de trei 
ani, consecutiv, am cunoscut 
laurii primului premiat, depă- 
șindu-l pe următorul clasat cu 
vreo doi kilometri din cei zece 
ai rutei.

De acolo, din apele mării, 
am stabilit o relație prețioasă, 
pe care timpul a adincit-o în
tr-o prietenie! cu doctorul 
Matei Balș, medic, profesor 
universitar, laureat al Premiu
lui de Stat. înotător pasionat, 
el a fost ani de-a rîndul cam
pion național și recordman al 
României, ajutîndu-mă și pe 
mine, copilul mării, să-mi 
ameliorez stilul în așa fel ca, 
economisindu-mi efortul, să 
obțin sporirea eficienței în 
alunecare.

Devenind student la artele- 
frumoase, făceam 'figurație 
scenică la Teatrul Național 
pentru a-mi asigura o parte 
din mijloacele de existență. 
Aici, la Teatrul Național, con
tactul nemijlocit cu mateiu 
actor Aristide Demetriad, om 
de o delicatețe și o generozi
tate, care îi făcuseră o faimă 
și dincolo de cea pe care

Sculptorul Boris Caragea mo- 
dclîhd opera ea „Inotătoafrea” 

t-o asigurase rampa, mi-a des
chis orizontul unor perspecti
ve cu totul neașteptate...

Reîntîlnindu-l vara, la ma
re, unde înotam ore întregi, 
mi-a vorbit în felul următor:

— Să te antrenezi asiduu, 
pentru a putea apoi să încerci 
traversarea Canalului Mînecii, 
de la Dover la Calais. Se cu
vine, cînd avem printre noi 
un asemenea înotător rar, să-i 
creăm noi posibilitățile ma
teriale ca să-și poată valori
fica, în avantajul țării noas
tre, aptitudini care pot în
lesni să se vorbească și despre 
România astfel după cum se 
pomenește despre alte țări ai 
căror sportivi au izbutit 
isprăvi deosebite. Iți dai 
dumneata seama ce ar însem

na pentru țărișoara noastră 
izbutirea dumitale ?

...Și m-am apucat vîrtos de 
lucru în apa Mării Negre. Pînă 
și hrănirea în timpul înotului 
începuse să mi se facă după 
regulile și sistemele adoptate 
pe atunci de către cej. ce se 
avîntaseră în încercările pen
tru „Marea Mînecii", metode 
mult studiate și stabilite de 
fiziologii vremii.

Au intervenit însă impedi
mente inerente timpurilor, 
cînd oficialitatea lăsa lucru
rile la voia întâmplării, în care 
hazardul definea rosturile și 
prezentarea mea la startul 
cursei pentru traversarea Mî
necii nu s-a mai putut face, 
deși toate pregătirile erau pu
se ia punct.

Poate că izbuteam, poate că 
nu; un lucru e insă sigur t 
nu abandonam decît dacă îmi 
pierdeam cunoștința și, sleit, 
aș fi fost „pescuit1" de ambat- 
cația de urmăritori oficiali.

Consider că sportul, sub o 
formă sau alta a exercițiului, 
sub o titulatură sau alta, este 
însăși mișcarea omului, le
gat organic de ea. Consider că 
sportul se naștd o dată cu 
omul și aparține firii sale. De
sigur, fiecare om se cuvine 
să-și aleagă sporturile după 
aptitudini, după predilecții, 
după locurile în care trăiește, 
după vîrstă. Se cuvine, tot
odată, să-și dozeze în așa fel 
efortul în exercițiul fizic, in
cit în toate etapele vieții, la 
toate vîrstele, să fie prezent 
în sport, să cunoască volup
tatea exercițiului activ.

Este o bucurie, ca soarele, 
ca somnul bun, ca apa și ca 
frumosul, să simți mișcarea, 
armonia și în același timp șo
cul efortului fizic.

Consider că mișcarea în
seamnă însăși viața și ea dăi
nuie o dată cu începuturile 
omului, a vieții pe pământ.

Am fost invitat la Jocurile 
Olimpice de la Roma și am 
admirat acolo, într-o dublă 
senzație, sculptura statuilor 
elene și romane, imortalizînd 
mișcarea din timpuri peste 
care pulberea secolelor s-a aș
ternut fără a fi avariat ideea, 
dimpotrivă, și mișcarea con
temporanilor, desfășurată sub 
privirile noastre, în competi
țiile stadionului olimpic. A 
fost o întrecere sub chiar pri
virile cugetului meu, puter
nică și superbă, în limbajul 
pe care creația artistică il 
oferi omenirii, trupuri și dîr- 

zenii, voințe oțetite la forja 
caracterelor, nobila resemnare 
a eșecului, demna bucurie a 
victoriei.

Olimpiada a fost pentru mi
ne, copilul pornit din anii 
apelor mării și devenit sculp
torul de azi, cea mai evidentă 
dovadă de ceea ce reprezintă 
școala sportului, O afirmare, 
o confirmare, o instaurare, o 
năzuință împlinită".

Repovestită de
V. F1ROIU

DEVIZA MEA - SĂ ÎNVING ÎNTOTDEAUNA
(Urmare din ptig. 1) 

poate mai original antrenor de 
fotbal din lume, pe cel mai co
mentat, mai adulat și mai ne
gat, pe omul care a făcut din 
existența lui Inter o feerie du
rabilă cîțiva ani, pe părintele 
spiritual al jocului defensiv, 
fapt pentru Care mulți ziariști, 
printre care ți subsemnatul, 
i-au deschis proces imputîndu-i 
culpa de a sacrifica frumusețea 
fotbalului, aruncînd-o în gura 
lacomă a zeului rezultatelor. 
Aveam în față pe ’tipul orgo
lios și totdeauna sigur pe el, 
fără doar și poate o persona
litate reală și poate numai Su
pradimensionată de fantezia 
ziariștilor, un fost jucător lip
sit de strălucire, dar un an
trenor excepțional, sare și-a 
construit faima cu migală și 
căruia îi place să spună des
pre sine : „Am fost un jucător 
modest, dar dacă l-aș fi avut 
antrenor pe Helenio Herrera aș 
fi ajuns cu siguranță o mare 
vedetă".

E-am rugat mai întîi să răs
pundă la cîteva întrebări pe 
marginea cărora ziarul nostru 
întreprinde o mare anchetă in
ternațională, pe care o vom 
publica mai tîrziu. Deocamda
tă, nu putem deconspira decît 
titlul temei ei generale : înco
tro se îndreaptă fotbalul ?

Și în continuare.
— M-am convins, întrebînd 

în dreapta și-n stingă, că pu
blicul italian continuă să fie 
fascinat de Helenio Herrera. 
Cum explicați această vogă re

ORIGINALUL
„ TRANSA TLANTIC 

AIR RACE"
„Daily Mail1' instituise pre

miul de 10 000 de lire sterline 
încă din 1913, dar nimeni pînă 
acum nu reușise să îndepli
nească pretinsa condiție: pri
mul zbor fără escală între Lu
mea Nouă și insulele brita
nice. Drumul cel mai scurt — 
cel dintre insulă canadiană 
Newfoundland (sau Terra No
ua) și Irlandă — măsura vreo 
3 000 km. deasupra furtunosu
lui Atlantic de Nord. Chiar și 
cu vînt favorabil, un avion în
cărcat nu putea obține O Vi
teză mai mare de 160 km pe 
oră. Era pe vremea cînd se 
zbură cu carlingile deschise. 
Instalațiile radiofonice, pentru 
legătura dintre sol și avion, e- 
rau atit de primitive îneît din 
considerente practice (pentru 
a nu îngreuna avionul) se re
nunța adesea la ele.

Iată ce fel de circumstanțe 
nefavorabile trebuiau să înfrun
te cei ce-și propuneau marea 
aventură. Cu toate acestea, la 
14 iunie 1919, doi piloți en
glezi, căpitanul John Alcock și 
locotenentul Arthur Whitten- 
Brown au pornit elicea bipla- 
nului militar (un avion bimo- 
tor de bombardament) Vickers- 
Vimy, din St. John’s, localita
tea cea mal estică a insulei 
Newfoundland. Ei au pătruns 
și traversat de mai multe ori 
zonele de vreme rea, pînă cînd 
carburatorul unui motor a în
ghețat. In noaptea întunecată, 
la 3000 de metri deasupra în
fricoșătorului oceăn Atlantic, 
locotenentul Whitten-Brown a 
fost nevoit să se cațere pe fu- 
selaj, pe aripi, spre motor, pen
tru a îndepărta gheața de pe 
Carburettor. Drumul acesta a 
trebuit să-l facă încă de două 
Ori. Puțin timp înainte de a-și 
atinge ținta, celălalt motor dă
dea și el semne de slăbiciune 
în randament. Dar coasta ir
landeză era aproape. Cu o pre
cipitare explicabilă, cei doi te
merari au aterizat grăbit în 
golful Clifden, rupînd avionul 
în două, ei scăpînd însă teferi. 
Trecuseră, de la decolare, 16 
ore și 27 minute. Cîștigătorii 
premiului instituit de „Daily 
Mail" erau cunoscuțl.

Se împlinesc 50 de ani de la 
această performanță și cotidi
anul englez, plin de fantezie 
publicitară, a reluat ideea 
cursei transatlantice non-stop, 
adăugîndu-i atributele origi
nalității după registrul zilelor 
noastre. Adică: punctele de 
start și sosire au fost fixate în 
vîrful celui mai înalt imobil 
londonez (etajul 33 al Turnu
lui Poștei) și la etajul 86 al 
guliverului new-yorkez Em
pire State Building (total 102 
etaje, 449 metri înălțime); po
sibilitatea folosirii oricăror mij
loace de transport pe uscat 
(de la trotinete pînă la auto
mobile) și de zbor (de la avi

zistentă, într-o profesie, de re
gulă, dominată de efemer și im
previzibil.

— Am obținut cele mai bune 
rezultate din Italia, domnule. 
Iar, italienii sînt niște oameni 
vanitoși. Unde șe duceau prin 
lume în perioada de glorie a 
fostei mele echipe, erau întîm- 
pinați aproximativ astfel! 
„Ohh, sînteți italian I Aveți o 
echipă de fotbal formidabilă. 
Inter. Am văzut-o, e un me«a- 
nism minunat*. Și tot așa ani 
de zile, orgoliul mereu mîn- 
gîiat al italienilor i-a determi
nat să ajungă la un adevărat 
cult pentru mine

— Dacă ați fi jucător, cu ce 
antrenor ați prefera să lucrați 7

— Cu Helenio Herrera.
— Explicați-vă.
— Știu mai bine decît alții 

să fao din jucători, mari per- 
sonaliăți. Știu să văd talentul 
acolo unde altora li se pare că 
nu există. Știu să-i antrenez, 
să le creez conștiința valorii 
proprii, să-i faa să devină 
demni de stimă, să-i determin 

3 să fie și să se considere oameni 
realizați. Sînt foarte sever, dar 
foarte uman în același timp. 
Cu cei ce nu sînt maleabili pe 
aceste direcții, nici nu lucrez. 
Dar, astfel de cazuri am .tntîl- 
nit rar.

— Ce considerați că are cea 
mai mare însemnătate pentru 
profesia de antrenor ?

— Inteligența. Ea înainte fie 
toate stă la baza tuturor rea
lizărilor. Apoi munca, puterea 

oane militare cu reacție pînă la 
baloane dirijabile); stabilirea 
a 21 de categorii de premii etc.

Azi se cunosc cîștigătorii lui 
„Transatlantic Air Race". Re
cordul absolut al traversării 
aparține locotenentului Peter 
Goddard căruia, la bordul unui 
avion „Phantom”, pe ruta New 
York—Londra, i-au fost nece
sare doar 4 ore, 46 minute și 
57 secunde. (Pentru compara
ție : călătoria cu avioanele de 
cursă durează obișnuit 7 ore și 
40 de minute). Pe ruta Londra-— 
New York, premiul pentru a- 
vioanele do turism a revenit 
celebrei aviatoare britanice 
Sheila Scott, care cu doi ani 
în urmă a efectuat înconjurul 
globului.

Elemente de pitoresc, prin
tre cei aproape 400 de concu- 
renți, au prezentat și sportivii. 
Campioana olimpică a săritu
rii în lungime (Tokio, 1964) 
Mary Rand și-a pus lu dispo
ziție velocitatea, pentru a 
sprinta de la stația de metro 
londoneză pînă la avion. Cele
brul automobilist Stirling Moss 
— cunoscînd bine dificultățile 
traficului londonez — a ales, 
drn precauție, pentru transpor
tul spre aerodromul Gatwick, 
motocicleta Și apoi elicopte
rul. De va fi fost frlKtuoasă, 
sau nu experiența lor sportivă, 
încă nu am aflat, din păcate.

Căpitanul Alcock (cu macheta avionului) și locotenent
Whitten-Brown (cu săculețul poștal pe care l-du transporta

simbolic)

de muncă și seriozitatea, îm
pinse pînă la extrem.

— Sînteți un bun tehnician? 
Dar un bun psiholog și peda
gog 7 Care din fațetele profe
siei de antrenor o considerați 
primordială ?

— După mine, toate influen
țează în egală măsură. Am vă
zut oameni care știu să con
ceapă și să execute un antre
nament cvasiperfect. Dar re
zultatele îi ocoleso, fiind des- 
coperiți pe celelalte planuri. 
De reciproca acestei ecuații 
nici nu poate fi măcar vorba, 
așa cum nu mai e de conceput 
nici antrenorul diletant.

— Ați fost întotdeauna un 
mare subiect pentru ziariști. 
Coiisiderați că ei au contribuit 
la crearea unui anumit procent 
din celebritatea dv. ?

— Răspunsul cel mai corect 
ar fi că ne-am ajutat reciproo.

— Credeți că veți reedita cu 
A. C. Roma marile succese ob
ținute cu Inter?

— în campionatul actual 
m-am ocupat de construcția 
echipei. E o etapă obligatorie, 
atunci eînd vizezi realizări re
marcabile. Operațiunea e a- 
proape terminată. Din toamnă 
va începe și pentru echipa ro
mană o epocă de succese.

— Sînteți mereu atît de si
gur de randamentul activității 
dv., domnule Herrera 7 Decep
ția, amărăciunea, teama, aceste 
stări atît de omenești, nu le-ați 
încercat niciodată ?

— Cum să nti I Dar eu sînt 
un tip de luptător. Am avut un

ftllllillllllllllllllltltlllll

început greu în viață, de atunci 
am învățat să lupt, autioejdu- 
cîndu-mă ca atare. Nu cedez 
niciodată. Deviza mea e să în
ving întotdeauna, măcar în fi
nal. Insuccesul nu-1 accept de
cît ca o alternativă parțială 
sau vremelnică.

— Dacă ați fi scriitor sau re
gizor de film si ați cunoaște 
bine viața lui Helenio Herrera, 
v-ar tenta să faceți din ea 
tema unei cărți, sau a unui 
film ?

— Am scris deja o carte care 
s-a bucurat de un mare succes 
în Italia. Voi face și un film. 
Sînt născut în Argentina, am 
trăit în Africa, Franța, Spania, 
Italia, am fost jucător, antre
nor, am călătorit enorm, am 
văzut multe în viață și am de 
spus lucruri interesante.

Cu o bărbătească strîngere 
de mină ne-am despărțit de cel 
mai scump și poate mai origi
nal antrenor de fotbal din 
lume, de cel mai comentat, mai 
adulat și mai negat. Față de 
vremea cînd a venit la Bucu
rești ou Inter, Helenio arăta 
parcă mai consumat, mai obo
sit, cu fața mai împăienjenită 
de riduri, deși energia și am
bițiile de proporții napoleonie
ne i-au rămas la fel de mari. 
Herrera, omul sare continuă să 
fascineze în Italia și în lumea 
întreagă multe milioane de oa
meni.

IX. 0 NENOROCIRE NU VINE

NICIODATĂ SINGURĂ..,
1939. ParlsiU începe să simtă de departe mirosul prafului 

le pușcă... Totaa se antrenează împreună eu Lucian și 
Sheorghe Popescu la sală Carpentier. Au uitat de vechile 
lor rivalități din țară. Acum se ajută Intre el ca să răz
bească printre străini... Bourdet care l-a trimis de curînd 
pe SangChiili la podea, lucrează Ia mănuși eu Tomlță. Ce
lebrul fotbalist Sindelar — un mare admirator al iul Toma — 
ie sinucide la Viena împreună cu logodnica, dlnd drumul 
robinetului de gaze. Legile rasiale opunindu-se căsătoriei, 
cei doi îndrăgostiți au ales pe cea mal disperată dintre soluții... 
La 28 ianuarie, Toma șl Lucian Popescu figurează pe ace
lași afiș la reuniunea din Leith (Anglia). Lucian abține 
decizia în meciul cu Tommy Carr, iar Tomlță nu se lasă 
aici el mai prejos. 11 face k.o. pe Teddy O’Neill In rundul 
th. Dar, iată primul ghinion al anului 193». Toma Ișl Strică 
miinile. A dat în O’Neill ca-ntr-o stincă pînă să cadă jos i 
Leclerc il duce imediat la reputatul specialist dr. Bonnet 
care i-a îngrijit miinile lui Marcel Thil. Gheorghe Popescu 
recoltează două succese la Paris In fața iul Kid Michel și 
Baviferre. Apoi, la 9 martie, Toma Autel (după aproape 
Cinci ani de victorii neîntrerupte) capotează in meciul ou 
Burns. Aproape 5000 de englezi jubilează in sala din Edlm- 
burgh la aflarea deciziei care pune capăt Invincibilității lui 
Toma Aurel. Dar Burns a plătit scump această victorie. A 
scos din buzunar 30 de lire, amenda pentru depășirea greu

tății — și a fost numărat de patru ori la podea ! „Poate 
e mai bine c-al fost învins — ii consolează Leclerc pe 
Toma Aurel, Acum Peter Kane, Tanner șt King nu vor 
mai fugi de tine !“

Dar Toma nu-i răspunde. Știe că miinile nu-1 mat ajută 
ca pe vremuri. S-a rupt un arc din mecanismul lui : în
crederea. Milică Theodorescu boxează acum in America. 
Face meciuri cu pugiliștl de mina a doua iși se plînge me
reu că e „fUrat ca-n codru de arbitri*. Toma Aurel vine 
la București. Asistă Ia meciul Lucian Popescu — Phil Dol- 
helm. care îl consacră pe român a treia oară campion eu
ropean, și declară ziarelor; „Sunt fericit de victoria lui 
Luclcă. Stingă lui a mers ca un piston și aici e secretul 
succesului... Acum aștept meciul meu cu Ernst W61ss care 
vrea să-năl atace titlul*.

Un alt eveniment e în atenția lumii, din juriu ringului : 
meciul Joe Louis — Tony Galento, „boxerul berar”, care 
amenință războinic : ;,îl distrug”. Louis, Calm, ripostează : 
„Galento e prea gras ca să mai fie și deștept”. Louis îl 
bate — Intr-adevăr — pe Galento prin oprire in rundul 4, 
dar apoi declară ziarelor ! „A fost cel mal dur adversar. 
Tony are o inimă la tei de mare ca și el”. La 12 august 
1939, Toma tșl face drum printre spectatorii de la Sportpa- 
last din Berlin, spre ringul unde-1 așteaptă Ernst Weiss, 
challadger la titlul european, pelitru prima oară, Toma 
trebuie să-și apere centura europeană, printre străini... 
La Ora două noaptea telefonul sună la „Gazeta 
sporturilor* din București. Un glas deznădăjduit 
se aude în receptor t „Fraților, sunt distrus. Am pierdut 
titlul. Mi-am luxat mina dreaptă. Sînt prăpădit, mi-e ruși
ne de voi... Pînă în repriza a 8-a îi bătusem, vă jur. Apoi 
am aruncat o dreaptă, Welss n băgat capul, și trosc, am 
simțit cum plesnește ceva, parcă s-a rupt un băț. Cînd 
am lovit am înțeles ce se-ntîmplase. Nicot, arbitrul, a în
țeles Și el. Leclerc plângea în colț. Weiss s-a repezit să mă 
turtească. Piîngeam șl boxam. Trei reprize am luptai nu
mai c-o mtnă. Apoi n-am mal putut. Am abandonat în re
priza a 11-a. Am pierdut titlul. îmi pune mîna-n ghips... 
N-am noroc pe lumea asta...»

Apoi, secretarul de redacție, zguduit șl el de emoție, ex
plică celor din jur: „Toma nu mai spune nimic. Plînge. 
Plînge cu hohote”.

..JtAnile se cicatrizează însă repede. Cum o să se descu
rajeze acest băiat curajos despre care „Topic Times” a 
scris s „Parcă e un arc. Mușchii, o descărcare de fulgere" 
Toma Aurel e vizitat de Lew Burston. Acesta caută să 
toarne untdelemn peste rană, 11 înjură bine pe Bronson, 
care îl păcălise atunci și-l momește pe Toma iarăși peste 
ocean, oferindu-1 perspectiva a două meciuri cu Escobar și 
Archibald (Archibald, fostul învins al lui Toma, e noul

campion mondial la pană). „Mă lei așa ? Cu brațul în 
ghips “? întreabă Toma. „Și cu o mină îl fad praf U
măgulește BurSton. Plin de speranțe, românul se îmbarcă 
din nou pe „Normandie*... In America se intîlnește cu Mi
lled TlieodorOsCu. Acesta 1 se plînge c-a fost furat de ar
bitri in meciurile cu Dollan, .lanazzo și Le to, il privește 
atent și-i spune : „Nu-mi plaoe ciun arăți Tomlță, hal la 
dofctor”.. Radiografia constata o deplasare a ficatului. Are 
nevoie de im tratament medical, și — mai ales — de 
odihnă.

Toma se smulge din mîiniie doctorului : „Odihnă ? Cine 
mi-o plătește ? N-am venit aici să stau în pat. Nu vreau 
să mor de foafne”. (Al. Brown e atestat și depus în închi
soarea Ellis Island. Nu mai are bani și permisul de ședere 
în S.U.A. i-a expirat!) Milică îi scrie lui Vasile Șerbănescu: 
„Dacă vrei să vii aici, trebuie să te antrenezi. Dar știi 
cuna ? Ca un nebun. Sfi spargi în flecare zi <Ste un sac 
■de nisip cu pumnii. Să-ți culci la pămînt toți adversarii, 
fără milă... Aici oamenii se bat pe viață șl pe moarte"... 
Trec patru luni. Toma Aurel lincezește. Lew Burston știe 
că nu-i restabilit și nu vrea să riște. Așteaptă să fie O.K. 
Cînd Toma își Intră iar in mină, martelîndu-șl Sparring- 
partnerii la antrenamente, Burston îl scoate din vizuină, 
aranjîndu-i un meci la 25 noiembrie 1939 cu Victor COchar- 
do la arena Rooland Palace. Cochardo, un metis spătos șt 
plin de șiretenie, îi rezistă greu lui Toma Zece reprize. Be 
plînge însă în colț soigneuriior : „Dă ca un nebun". Toma, 
bucuros de victorie, își dublează eforturile Ia antrenamente 
și la 19 decembrie li bate prin oprire pentru inferioritate, 
în rundul 6, pe Mickey Jerome. Celebrul arbitru Donovan, 
care îl vede pe rbmân pentru prima oară, exclama t „De 
ce nu-1 puneți să Se bată cu Lou Salica 1 Dar plnă la cam
pionul mondial mai e drum greu ți impresarii ridieă mereu 
noi cazemate în calea Iui Toma.

Pc Broadway, Toma Aurel boxează în ultima noapte a anu
lui 1939 cu filipinezul Pablo Dano, unul dintre cei mal cotați 
cocoși ai Americii. Lupta e foarte dură șl se încheie cu 
o decizie de egalitate. înfuriat 6ă Toma i-a curmat șirul 
victoriilor, Dano vrea să-l bată cu pumnii goi la vestiare ! 
Toma Aurel ii tăgăduiește imediat revanșa, arătindu-1 rin
gul ! „Vino acolo, dacă vrei bătaie". Lou Salica, auzind de 
numele unui nou pretendent, cere să se antreneze la sala 
unde se pregătește Toma Aurel. După ce face o repriză 
la mănuși cu românul, Lou Salica zîmbește teatral șl plea
că. De atunci nu mal e văzut pe acolo. Dar nici meciul 
cu Toma nu se va face niciodată !

La 23 ianuarie 1940, Toma Aurel se ține de Cuvînt. „Ră
fuiala” cu Dano are loc tot Ia New-York. De data aceasta, 
Toma suspendă răgazul tatonării și se precipită spre fillpl- 

nez ca un trăznet. Se Încinge o bătăile feroce. „Se lovea 
o piatră de un amnar”, exclamă a doua zi un ziarist tn 
„New York Times". Toma ii servește o severă corecție Hil 
Pablo Dano, care, exasperat, li izbește cu capul în rundul 
8, exact în arcada dreăptă, pe care o deschisese tot cu o 
lovitură neloială Cattaneo la arena Venus : Arbitrul vrea 
să oprească meciul, dar Toma se smulge din miinile Iul 
și se Aruncă înverșunat asupra lui Dano. Urmează dotiă 
reprize infernale. Spectatorii, electrizați, urlă In plc|oaț-e. 
N-au mai văzut de multă vreme o bătălie atit de furioasa. 
Cu fața acoperită de singe, Toma așteaptă decizia. Se pro
nunță meci nul, dar după trei minute Dano o proclamat 
învingător. Se dezlănțuie un scandal formidabil. Publicul 
s-a împărțit în doua tabere șl se încaieră. Poliția călare 
pătrunde In sală Căutam să potolească încăierarea. Toma 
e lovit cu o sticlă de bere. Iar Dano pocnit cu un baston 
In tap..,

Milică Theodorescu obține două victorii pe ringurile ame
ricane Șl e invitat să eînte la Radio City New York. După 
ce-țși vindecă rana de la ochi, Toma Aurel pleacă împreună 
cu boxerul negru Otty Thomas spre Oakland. Ei parcurg 
6900 km cu o mașină a unui prieten, tăind America în 
două. La Oakland, Chic Delaney este supranumit „spaima 
cocoșilor*. Toma Aurel acceptă meciul cu el și se antrenea
ză cu Otty Thomas, pe o pajiște Ia marginea orașului. Trei 
indivizi vin la el și-i propun un tîrg : „Las-o mai moale 
in ring, șefule. Al 500 de dolari, noi nouți... Chic e onjul 
nostru șl s-au pariat pe el 15 000 de dolari, pricepi

Tomlță îi trimite la (plimbare. Seara, banda caută să se 
răzbune. Distruge motoirul mașinii și-l lasă un bilet agățat 
de parbriz : „Nu mal pled de aici decît cu picioarele îna
inte”. Toma ridică din umeri. La Central Arena Oakland, 
5000 de spectatori așteaptă începerea meciului. Arbitrul, 
cumpărat de gangsteri, mestecă gumă, fără să s» uite la 
Toma. Chic îl lovește pe român de la-nceput sub centură, 
apoi în bărbie. Tom» cade. Se uită Ia arbitru, înfuriat. A- 
cesta-1 face semn să continue lupta. Toma strînge din fălci 
și se repede asupra iul Delaney, lovindu-1 cu toată forța. 
Delaney se-ndoiește. Arbitrul se bagă-ntre ei : „break”. 
Și așa va fl pînă la sfîrșit... cînd același arbitru, meșterind 
impasibil guma-ntre dinți, va ridica brațul lui CMc, pro- 
ciamlndu-l învingător la puncte... Halal învingător ! Dela
ney arată ca o zdreanță. Doctorii îi vor apUoa In vestiar, 
nu mal puțin de 16 agrafe pe față...

George MIHALACHE

VIITORUL CAPITOL : Se destramă „visul de aur“.„
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DINAMO, la fete, pentru a 9-a oară și STEAUA
pentru a 7 a oară

Campioane republicane la volei
PIATRA NEAMȚ, 17 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Cu jocurile de ieri peste ma
rele (și nu este exagerat spus) 
spectacol voleibalistic al cam
pionatului feminin s-a lăsat 
cortina.

Am asistat la o luptă din 
care Dinamo București a ieșit 
învingătoare. Dar alături de 
ea, Rapid, Penicilina și Farul 
au contribuit din plin ca to
tul să fie cît mai frumos. Am 
asistat la clipe emoționante 
cînd lacrimile bucuriei, de a 
urca pe cea mai înaltă treap
tă a ierarhiei națicnale, ume
zeau ochii jucătoarelor de la 
Dinamo. Și cum numele în
vingătorilor se scrie de obicei 
cu majuscule, ne facem aceas
tă datorie i LIA ILIESCU (că
pitanul echipei), HELGA BOG
DAN, MARIANA POPESCU, 
ALEXANDRINA CONSTAN- 
TINESCU, ILEANA GHEOR- 
GHESCU, MARGARETA 
ȘORBAN, MARILENA ȘTE- 
FANESCU, LUCIA ZETEȘ, 
ELISABETA NODEA, EMI
LIA STOIAN ; antrenor i 
Gheorghe Constantinescu.

In ultima zi s-au înregistrat 
rezultatele: Rapid — Farul 
3—1 (12, 11 —8, 6) și Dinamo 
— Penicilina 3—1 (8, 7, —8,10).

CLASAMENTUL 
1. Dinamo Buc. 54 p 
raj 81—18), 2. Rapid
p, 3. Penicilina Iași 50 p, 4. 
Farul Constanța 41 p.

FINAL 1 
(setave- 
Buc. 52

Emanuel FANTANEANU

GLUJ, 17 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). în ciuda 
interesului redus pe care-1 
prezenta ultima zi a turneu
lui final masculin — dată fi
ind încheierea conturilor încă 
din ajun — Sala Sporturilor 
din Cluj a ounoscuț ' sîmbă
tă o afluență mai mare de 
spectatori ca în zilele prece
dente. Și publicul nu a avut 
ce regreta.

Un meci frumos in care 
atît Rapidul cît și Politehnica 
au merite egale și în care 
giuleștenii au cîștigat cu 3—2 
(2,-7, 7, —15, 10) după a- 
proximativ două ore de joc. 
Toate seturile au purtat am
prenta luptei înverșunate, 
chiar și primele trei cîștiga- 
te la diferențe apreciabile. 
Dar setul IV a fost cel mai 
disputat, plin de faze aplau
date la scenă deschisă, de 
plonjoane spectaculoase pen
tru readucerea baloanelor pe 
linia de „plutire". După răs
turnări repetate de scor (4—1, 
4—4, 7—4 pentru Politehnica; 
9—7 pentru Rapid ; 13—9
pentru Politehnica; 15—14
Rapid), gălățenii cîștigă cu 
17—15 într-un final dramatic, 
în setul decisiv Rapid con
duce clar adjudecîndu-și-1’ la 
10.

Echipele : RAPID : Drăgan, 
Pencdulescu (Paraschivescu, 
Mincev), Costinescu, I. Cris
tian (Mincev), Cătălin (Hupo- 
iu), Dumitrescu (Peneiulescu); 
POLITEHNICA: Păcuraru

vizuală, 
fotbaliști 
un gaba- 

Rămîne de
și valoarea 
protagoniștii 

am

0

CU

Aurelian BREBEANU

U.E.F.A. Febra debutului 
simte pretutindeni — mii

vă face o imagi- 
cadrului, trebuie

limbile bătrînei

U.LF.A

internaționala
(Dobie), Mânu (Ozutn), Popa, 
Marcel, Udișteanu (Dobre, 
Mânu), Păduraru (Păcurarii, 
Popescu), Eibenschultz (Coțo- 
veanu). V. Arhire și V. Chio- 
reanu au arbitrat satisfăcător.

Dinamoviștii au încercat 
să încheie turneul printr-un 
joc cît mai bun care să-i rea
biliteze în fața publicului clu
jean după evoluțiile sub ni
velul obișnuit din fața Rapi
dului și Politehnicii. Și într-a- 
devțir au reușit să joace mult 
mai bine. Deși au pierdut, la 
mare luptă, primele două se
turi, în care campionii au 
excelat la blocaj și în atac, 
dinamoviștii revin la valoa
rea lor cunoscută, recuperea
ză terenul pierdut și le cîști
gă pe următoarele două. în 
setul decisiv cei ce se impun 
sint însă steliștii care-1 cîști
gă și cu aceasta meciul cu 
3—2 (13. 11,-10,-9,11). S-au 
remarcat, de la dinamoviști, 
Papugiu, Corbeanu și Schrei
ber. Campionii au folosit în
tregul lot pregătit de antre
norul T. Tănase : POROȘNI- 
CU, RAUH, CRISTIANI, CRE- 
ȚU, IORGA, STAMATE, RO
TARU, BÎNDA, DUDUCIUC. 
BARTHA. Jocul a fost bine 
condus de N. Ionescu și G. 
Ionescu. Clasamentul final: 
1. Steaua 53 (setaveraj 79— 
17) p. 2. Dinamo 50 p. 3. Po
litehnica 46 p. 4. Rapid 45 p.

PRIMA ZI
(Urmare din pag. 1)

(Pol. 
m : 

Pol. 
Mi-

9 .’18,0, Ad. Laurențiu 
Tim.) 9:24,8; 4x100
I.E.F.S. 42,4, Pol. Cluj 43,0, 
Brașov 43,5 ; înălțime : M. 
tilecis (I.E.F.S.) 2,06, C. Cerni-
ca (I.E.F.S.) 1,98, P. Stănășel 
(Pol. Iași) 1,98 ; triplu : C. 
Corbu (Ped. Pitești) 14,94, O. 
Mihalcea (Univ. Iași) 14,62, M. 
Dumitrescu (Pol. Brașov) 14,61; 
greutate: I. Ciocănescu
(I.E.F.S.) 14,38, S. Hodoș (Pol. 
Buc.) 13,97, V. Jurcă (Med. 
Cluj) 13,94 ; suliță : D. Szila- 
ghi (Pol. Buc.) 65,72, St. Giube- 
lan (Univ. Craiova) 62,02, Șt. 
Naghi (I.E.F.S.) 61,08 ; ciocan : 
Șt. Șișcovici 59,08, R. Constan
tinescu 52,44, V. Popescu 52,32 
(toți de la I.E.F.S.), H. C. - 
Gh. Costache (Dinamo) 61,88, 
D. Gheorghiu (Rapid) 58.28 ; 
FEMEI — 100 m : S. Angheles- 
eu (I.E.F.S.) 12,1, R. Marines
cu (Univ. Buc.) 12,6, C. Gheor- 
ghieș (Ped. Oradea) 12,6; 400 m: 
V. Gabor (I.E.F.S.) 59,0, E. Va- 
siliu (Univ. Buc.) 60,4, I. Sza- 
kacs (I.E.F.S.) 61,0 ; 100 mg : 
A. Vitalios (Pol. Buc.) 14,5, S. 
Anghelescu 14,8, E. Schall 
(I.E.F.S.) 14,9 ; 4 x 100 m :
I.E.F.S. 49,6, Pedagogic Oradea 
50,8. Univ. Buc 52,0 ; lungime : 
C. Toma (Ped. Oradea) 5,57, M. 
Koșa (Ped. Oradea) 
Schall 5,50 ; greutate : 
ter 13,06, Șt. Plnzaru 
Prodan 12,23 (toate
I.E.F.S.) ; disc : M. Vasilescu 
(I.E.F.S.) 44,02, E. Prodan 40,18, 
Șt. Pînzaru 39,94.

pioanei la categoria I senioa
re. în cele din urmă, titlul de 
campioană universitară i-a su- 
rîs Nonei Știucă de la Univer
sitatea București, cu 36,15 p. 
în urma ei s-au clasat Maria 
Florian, de asemenea de la 
Univ. București (34,85 p) și 
Mariana Rusu de la Univ. 
Cluj (33,70 p).

Gimnastelor de la ■ I.E.F.S. 
le-a revenit locul I și la aceas
tă categorie de 
94,45 p.

în fine, iată 
la categoria a 
1. Ana Irimie 
șoara) 31,95 p ; 2. Livia Themo 
(I.M.F. București) 31,60 p. ; 
3. Elena Karcuș („U“ Timiș.) 
30 p. ECHIPE : 1. Univ. Timiș.

27,30 p față de 26,55 p. Pe lo
cul 3, Cornelia Marcu Sas 
(Univ. Timișoara) cu 26,45 p.

La închiderea ediției con
cursul maestrelor se afla în 
plină desfășurare.

JUDO

BĂTĂLIA CONTINUĂ
clasificare, cu

și rezultatele 
II-a senioare i 
(Univ. Timi-

Pe terenul Facultății de 
Drept s-au disputat ieri pri
mul tur preliminar și semifi
nalele campionatelor republi
cane universitare de judo. 
Iată rezultatele semifinalelor: 
cet. 56 kg — G. Alionescu 
(U. Craiova) cîștigă prin a- 
bandon în fața lui V. Vaidean

pierde prin

86,90 p. ; 2. Univ. București (Poli. Timișoara), C. Antonie
83,30 p. ; 3. I.M.F. București (I.E.F.S.) cîștigă prin superi-
55,85 p. oritate tehnică în fața lui F.

★ Ionescu (Poli. București)!;
La gimnastică artistică, cat. 63 kg — A. Munteanu

5,52, E.
E. Lef- 

12,79. E.
de la

GIMNASTICA SPORTIVA

I.E.F.S.- dominare
categorică

La „Floreasca", într-o am
bianță specific studențească, 
gimnastele și-au desemnat 
campioanele la specialitatea 
„sportivă".

La categoria maestre, cum 
era și de așteptat, locul I n-a 
putut scăpa Luciei Chiriță. 
Reprezentanta Institutului de 
Educație Fizică și Sport s-a 
detașat, încă de la primele 
aparate, reușind, în final, să 
adiționeze 36,40 de puncte. Lo
cul 2 a revenit Iuditei Fren
kel, tot de la I.E.F.S. cu 35,75 
puncte. Și în cazul Iuditei, lu
cruri bune, mai ales pe firul 
execuțiilor corecte. Pe locul 3, 
Rodica Cheșa (I.E.F.S.) cu 
35,10 puncte.

La echipe, punctajul cel mai 
mare a fost realizat de gim
nastele de la Î.E.F.S. — 107,35

Foarte interesantă a fost și 
disputa pentru stabilirea cam-

PESCARI

Trimișii noștri speciali, MARIUS POPESCU 
și OVIDIU IOANITOAIA, transmit:

LEIPZIG, 17 (prin telefon). 
Ne aflăm de 2 zile în bătrî- 
nul tîrg Leipzig, epicentrul ce
lei de _a_22-a ediții a turneu
lui ” ■ - ■
se 
de afișe și steaguri împîn- 
zesc străzile, cîrduri de copii 
vînează autografele celor mai 
tinere vedete din fotbalul 
continental, numeroși local
nici urmăresc cu interes și 
curiozitate fiecare pas al fot
baliștilor, la antrenamente, la 
plimbare, la spectacole — 
dar mai ales în zona gării ; 
vizavi de gară se află ho
telul Astoria, cartierul gene
ral al echipelor participante, 
un adevărat turn Babei în 
care se aud, în același timp, 
mai toate 
Europe.

Pentru a 
ne asupra 
să vă spunem că încă înainte 
de oprirea trenului în uriașa 
gară a Leipzigului (cea mai 
mare din Europa), zecile dc 
peroane îți apar acoperite cu 
o multitudine de 'afișe și fo
tomontaje despre turneu ; o 
imagine simbol — o dată pă
trunși în holul hotelului As 
toria, oaspeții sint întâmpi
nați de o... minge-gigant (2 ir. 
diametru I) pe care este gra 
vat, în cîteva limbi, salutul 
cordial de primire al gaz 
delor.

Și acum cîteva vești de 
interes direct pentru noi, fi
ind vorba de componentele 
grupei A, în Care se află și 
echipa țării noastre. Dintre 
toate cele 3 adversare ale ju
niorilor români cea mai pu-

ternică impresie, 
ne-au lăsat-o tinerii 
sovietici, atletici, 
rit de luptători, 
văzut care este 
lor tehnică. Cu 
ceilalți ai grupei 
contact prin antrenorii 
care ne-au mărturisit 
toată seriozitatea și nu 
complezență) că favorita 
pei — după părerea lor 
este România. Nazim Kokâ. 
antrenorul turc, ne-a spus că 
Alah n-a fost „darnic" la 
tragerea la sorți ciu elevii 
săi, iar David Sequerra, se
lecționerul portughez, ziarist 
de profesie și o mai veche 
cunoștință a noastră, ne-a o- 
ferit și un document scris 
care atestă opinia sa, ziarul 
Mundo Esportivo, unde, încă 
din titlul unui interviu, a- 
firmă că favoritele turneului 
sînt România, Franța, R. D. 
Germană și Scoția.

Despre fotbaliștii români, 
trebuie să vă spunem că au 
sosit' ultimii la Leipzig (vi
neri noaptea, la ora 2) și în 
scurtul răgaz pe care l-am 
avut pentru a ne întreține cu 
ei, azi “ 
seama 
noștri, 
marea 
ne a 
pus pe fapte mari.

Vom trăi și vom vedea 
Deocamdată, duminică, la 
Riesa echipa ROMÂNIEI va 
întîlni primul său adversar, 
TURCIA, în timp ce la Mag
deburg se va desfășura celă
lalt joc al seriei, U.R.S.S. — 
Portugalia.

dimineață, 
că lotul 

contagiat 
ispravă de 
seniorilor,

ne-am dat 
juniorilor 

fericit de 
la Lausan- 
este și el

Trimisul nostru special, GH. RUSSU-ȘIRIANU, transmite
de la Haarlem

sportivele de la I.E.v.S. s-au 
prezentat — ca și la „spor
tivă" — peste așteptări. Ast
fel, la categoria a IlI-a, pe 
locul I s-a clasat Liliana Con- 
stantinescu cu 28 p. în urma 
ei s-a situat, Diana Mateescu 
(I, Pol. Buc.) cu 27,50 p. și 
Carmen Vasiliev (I.E.F.S ) cu 
27 p.

La categoria I, Veronica

(Agronomia Cluj) 
superioritate tehnică în fața 
lui D. Onciu (Poli. Brașov); F. 
Donoiu (A.S.E.) cîștigă prin 
ipon în fața lui D. Senchia 
(U, Craiova); cat. 70 kg — 
B. Tătărăscu (Poli. București) 
cîștigă prin superioritate teh
nică în fața lui St. Vodă 
(I.E.F.S.), M. Severin (Poli. 
Galați) cîștigă prin ipon în

Nu, arbitrul nu va acorda ipon. Aparentul învins va reveni 
la „verticală" și va cîștigă partida. Foto 1 A. NEAGU
Simon (I.E.F.S.) a obținut vic
toria la o diferență aprecia
bilă de principala ei urmări
toare, Rodica Hotaș de la 
Universitatea Timișoara:

SPORTIVI ROMANI
ÎNVINGĂTORI IN CONCURSUL DE LA CHWEDT

desfășu-Zilele trecute 
rat în localitatea 
Germană) a cincea ediție a 
concursului internațional de 
pescuit staționar, dotat cu „Cu
pa prieteniei". Au luat parte 
pescari sportivi din Bulgaria, 
Polonia, Ungaria, R.S.S. Litu
aniană, R. D. Germană (două 
formații) și România. După trei 
ore de întrecere, competiția s-a 
încheiat cu victoria reprezen
tanților României atît la echi
pe cît și Ia individual. Rezul
tate : echipe : 1. România, 2. 
Polonia, 3-4, R. D. Germană 
I și II, 5. Ungaria, 6. Bulga-

Chwedt (R.D.
ria, 7. R.S.S. Lituaniană ; in
dividual ; 1. Gh. Timoleon 447 
de pești—5367 puncte, 2. T. Ko- 
rabelov (Bulgaria) 427—5335 p, 
3. Ch. Schodler (R.D.G.) 387- 
4662 p... 14. M. Stoenescu... 17. 
V. Fleșeriu, 18. I. Pană... 22. 
N. Enacha.

fața lui N. Sîrbu (U. Craiova); 
cat. 80 kg — D. Goga' (Poli. 
Buc.) pierde prin ipon în fa
ța lui A. Gostian (’Poli. Timi
șoara) ; cat. 93 kg — G. Car- 
tian (Agronomia Buc.) cîștigă® 
prin ipon în fața lui I. Csep 
(Agronomia Cluj), I. Herman 
(I.E.F.S.) cîștigă prin ipon în 
fața lui I. Șerban (Poli, Bra
șov) ; cat. -ț- 93 kg — I. De- 
ceanu (U. Craiova) cîștigă 
prin ipon în fața lui C. Achi- 
mescu (Poli- Brașov), Gh. 
Marchis (Poli. Timișoara) cîș
tigă prin superioritate tehnică 
în fața lui I. Comșa (A.S.E.).

AUREL PAP ADIE, coresp.

Voința Arad (foniei) a cîștigat 
concursul internațional de tenis de masă

«

INTRICIRI IN CADRUL
DIVIZIEI A LA LUPTE

șapte orașe din 
de lupte

Duminică) în . . 
țară au loc reuniuni __ 
greco-romane șl libere contînd 
pentru etapa a IV-a a campio
natului republican pe echipe di
vizia A. La greco-romane se 
dispută competiția doar în trei 
grupe, concursul de la București 
fiind amînat, întrucît una din 
concurente; Rapid București, 
participă în aceste zile la o com
petiție Internațională feroviară 
în Bulgaria.

Sînt programate următoarele 
partide : GRECO-ROMANE : la 
TULCEA Pescărușul Tulcea (or
ganizatoarea reuniunii) — Stea
ua—Progresul București : la CRA
IOVA : Electroputere Craiova— 
Dinamo București—Dunărea Ga
lați ; la LUGOJ : A.S.M.T. Lugoj- 
Steagiil roșu Brașov—C.S.M. Re
șița. La lupte LIBERE : la TG. 
MUREȘ : Mureșul Tg. Mureș— 
Dinamo București—A.S.M.T. Lu
goj ; la BRAILA : Progresul Bră
ila—Rapid București — Progre
sul București ; la GALAȚI : 
Dunărea Galați — Steagul roșu 
Brașov — Olimpia Satu Mare ; 
Ia CLUJ : C.S.M. Cluj — Stea
ua — Metalul Tîrgoviște.

ARAD, 17 (prin telefon). în- 
tr-un cadru organizatoric, asi
gurat în condiții bune de Oficiul 
sport al UCECOM în colabora
re cu oficialitățile sportive lo
cale, competiția internațională 
de tenis de masă deschisă e- 
chipelor din cooperația mește
șugărească a luat sfîrșit sîm
bătă la prînz.

Proba feminină pe echipe a 
fost cîștigată de formația VO
INȚA I ARAD care a învins 
în finală pe DTC Kaiserberg 
I Duisburg cu 3—2 : Lesai-Sei- 
deț 0-2 (-13, —9), Mihalcă—Fi- 
chthorst 2-0 (6,12), Mihalca, Le- 
sai-Seidel, Fichthorst 2-1 
21,14), Mihalca—Seidel 0—2 
-22), Lesâi—Fichthorst
(18,8).

Pentru locurile 3—4 : 
Praga—DTC Kaiserberg II 3-0, 
loc. 5-6 : Voința II Arad— 
T.S.K.A. Septemvri Sofia 3—0, 
loc. 7—8 : Spartakus Budapes- 
ta-Start Bydgoscz 3—2.

întrecerile individuale s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : simplu femei (19 concu
rente), sferturi de finală : Vos- 
tova—Bolboacă 2-1, Lesai-Ficht- 
horst 2—0, Seidel — Kettnero- 
va 2-0, Mihalca-Dafova 2-0, 
semifinale : Vostova-Lesai 2-1. 
Mihalca—Seidel 2—1, finala :

VOSTOVA-Mihalca 2-1 (-18,
18,13). Simplu bărbați (25), sfer
turi de finală ; Timar—Șiman- 
dan 2—0, Kollar—Betman 2—0, 
Covaci—Guttmeyer 2-0, Marosf- 
fi-Ancel 2—0, semifinale : Ti
mar—Kollar 2—1, Marosffi—Co
vaci 2—0, finala ; TIMAR— 
Marosffi 2-1 (-19,14,14).
ȘTEFAN IACOB-corespondent 

principal

(-16, 
(-11.
2-0

Start

Tiparul I. P. „InfuHXia|ia*. sir. Biezuiaau ar. 23—25, București 
t

NERVOZITATE EXCESIVĂ 
IN MECIUL CU ANGLIA!
,,Mai sint multe de făcut", declară
antrenorul iugoslav Ranko Zeravica

HAARLEM, 17 (prin telefon). 
Ora tîrzie a încheierii meciu
lui de vineri seara a împiedi
cat transmiterea de amănunte. 
De fapt, mai bine zis din pă
cate, nu e nevoie de un spațiu 
prea mare. Marile favorite ale 
serii s-au descurcat cu greutate 
în primul sfert al partidelor. 
Iugoslavia, în formația Maro- 
evici, Skansi, Cermak Tvetko- 
vici și Tvrdici, conducea doar 
cu 14-12 in min. 10 al meciu
lui cu Scoția. E adevărat, însă, 
în minutul 26 tabela de scor 
indica 70—24, iar în final vic
toria a revenit vicecampionilor 
mondiali și olimpici cu 108—47.

Jucătorii români au evoluat 
slab pînă la sfirșitul partidei 
cu baschetbaliștii englezi, deși 
victoria le-a revenit pînă la 
urmă cu un scor categoric : 
91—61. în minutul 7, formația 
Tarău, Albu, Novac, Diacones- 
cu, Jekely conducea doar cu 
10—8. O nervozitate cu totul 
nejustificată pusese . stăpînire 
pe echipa română (inclusiv pe 
antrenorul acesteia), iar jocu
lui mult timp neeficace, i s-au 
adăugat permanentele protes
te la deciziile arbitrilor A. Re- 
nout (Olanda) și T. Johnson 
(Scoția), în pofida faptului că 
aceștia au favorizat formația 
noastră ! Dacă se ține cont 
și de marele număr al greșe
lilor (personale și de tehnică), 
Imaginea neplăcută a întrece
rii capătă contur și pentru cei 
ce n-au văzut-o.

Acum, însă, profitînd de zi
ua liberă a reprezentativei Ro
mâniei, vă relatez un interviu 
cu Ranko Zeravica, antrenorul 
selecționatei Iugoslaviei.

— Ce ne puteți spune despre 
jocul echipei române ?

— Cunosc de mulți ani și 
formația română — mă refer, 
desigur, Ia partida cu Olanda, 
singura cu miză serioasă întru
cît cele cu Scoția și cu Anglia 
mi s-au părut mai puțin con
cludente — îmi pare că n-a ma
nifestat siguranța necesară. A- 
ceasta este părerea mea, chiar 
dacă pe perioade a manifestat 
mai multă luciditate și tot pe 
perioade, în cadrul unui meci, 
joacă fără crispare. Este o e- 
chipă care a mai dovedit că 
are posibilități, chiar dacă nu 
dispune încă de pivoți auten
tici. Dar, mă rog, dacă nu-s, 
nu-s ! Asemenea jucători sînt 
greu de găsit și de format, iar 
pentru mine, care dispun de 
numeroși candidați, tot aceasta 
este problema nr.
liniștesc pînă nu am cinci pi
voți : Cred că, în ceea ce pri
vește formația română, mai 
sint destule de îndreptat și. 
oricum, ar trebui adoptate mai 
multe tactici specifice echi
pelor fără pivoți.

— Ce considerați că ar mai 
trebui făcut pentru ridicarea

1 : nu mă

In „Cursa Păcîi“: Ducreux 
câștigătorul etapei a Vil-a

POZNAN, 17 (Agerpres). 
. Tradiționala competiție cicli- 

stă internațională „Cursa 
Păcii" a continuat sîmbătă cu 
desfășurarea etapei a VII-a, 
între orașele Wroclaw și 
Poznan (203 km). învingător 
detașat a fost francezul Du- 
creux în 5h 03:22. La peste 
un minut în urma sa au sosit 
urmăritorii cei mai apropiați: 
Hanușit (Polonia) 5 h 04 :27, 
Hojlund (Danemarca) 5h04:42, 
Hansen (Danemarca) 5h04:57. 
în același timp cu Hansen a 
trecut linia de sosire un plu-

15 alergători, 
rutierul ro-

ton format din 
printre care și 
mân Walter Ziegler, clasat pe 
locul 8 în etapă. De mențio
nat că, la intrarea pe stadio
nul din Poznan, purtătorul 
tricoului galben, polonezul 
Szurkowski a căzut; el a reu
șit însă să se redreseze, păs- 
trîndu-și poziția de lider al 
cursei. în clasamentul gene
ral nu au survenit modifi
cări importante.

Etapa a VIII-a se desfășoa
ră pe ruta Poznan—Zielona 
Gora (121 km).

valorică a naționalei române ?
— Evident, în linii mari, aș 

fi procedat ea antrenorul dv. 
federal, poate însă aș fi făcut 
și ceva în plus. Cu componen- 
ții selecționatei Iugoslaviei, de 
exemplu, mă străduiesc 
învăț în fiecare an cite 
nou. Formația română nu 
arată lucruri noi. Găsesc, 
că media ei de vîrstă e

E greu de în- 
națioua'ă, dar... 
formația lugo- 
figura jucători 
cri prezenți a-

să-i 
ceva 
prea 
apoi, 
des-

tul de ridicată, 
tinerit o echipă 
trebuie. Și în 
slaviei puteau 
mai buni decît 
cum in sala*Kennemer, dar eu 
urmăresc o anumită idee, 
că... Cred, de asemenea, că 
este necesară acumularea 
experiență compctițională 
rioasă, prin susținerea cit 
multor meciuri, cu adversari 
cît mai diverși. Apoi, se im
pune precizia în aruncările de 
la semidistanță și distanță. In 
general, în zona coșului româ
nii au eficacitate (exceptîndu-i 
pe pivoți ca atare, care nu au 
procedee suficiente pentru a- 
cest post), dar nu mai e de 
conceput astăzi o echipă lipsită 
de șutul de Ia distanță. Evident, 
eu privesc lucrurile doar prin 
prisma celor ce aspiră la locuri 
fruntașe în viitorul foarte a- 
propiat. Cred, de altfel, că pi
votul nu e totdeauna imperios 
necesar. In S.U.A., de pildă, 
de unde m-am înapoiat după 
trei luni petrecute în inima 
baschetului de performanță am 
văzut mai multe echipe care nu 
au pivoți propriu-ziși și își 
axează atacul pe pătrunderi 
favorizate de tactici speciale.

așa 
mai 

de 
se- 

mai

Reprezentanta noastră, Rodica Apăteanu

Trimisul nostru special in Suedia, CONSTANTIN MACOVEI,
ne transmite:

KARIN JANZ
CEA DE A 7 A
A EUROPEI LA

Reprezentantele
s-au comportat

LANDSKRONA, 17 (prin te
lefon). După un program mu
zical executat de fanfara ora
șului. la ora 15,05 prințesa 
Kristhina a Suediei, amfitrioa
na Campionatelor europene fe
minine de gimnastică, a des
chis întrecerea, printr-o scurtă 
aloduțiune.

în ciuda faptului că organiza
torii au luat măsuri speciale 
pentru mărirea capacității Sălii 
sporturilor, montind tribune 
suplimentare, totuși în prima 
"i a competiției au fost... multe 
locuri goale. „ Există firește o 
explicație : concurenta golfului, 
sport atit de îndrăgit de sue
dezi.

Așa cum era de așteptat, ti
tlul de campioană i-a suris 
gimnastei din R.D.G., Karin 
janz, în vîrstă de 17 ani. în 
ciuda tinereții, ea s-a impus 
net specialiștilor din întreaga 
lume, reușind printre altele să 
se claseze pe locul 2 la parale
le, anul trecut, la Ciudad de 
Mexico, Janz este cîștigătoarea 
„Cupei R.D.G.”, important cri
teriu de selecție pentru „euro
pene". Eleva antrenorului Jur
gen Heritz a prezentat exerciții 
cu combinații originale. Ea a 
manifestat, de asemenea, o 
foarte mare mobilitate și o re
marcabilă expresivitate. Notele 
au fost în aproape toate cazu
rile ridicate, exceptînd-o, în- 
tr-un fel, pe cea de bîrnă, cu

ADVUISAIIII NOȘTRI
„CUPA DAVIS“

sosise MARII
Tenismanii 

Israelului, care 
tîlnească echipa României în 
turul doi al „Cupei Davis", 
și-au anunțat pentru marți so
sirea în Capitală. Vor face de
plasarea : E. Davidman (cam
pionul țării), Y. Stabholz și I. 
Froman, însoțiți de căpitanul 
de echipă, H. Deutsch.

reprezentativei 
urmează să în-

. D. G.) -
CAMPIOANĂ
GIMNASTICA

tării noastre
satisfăcător

care a început concursul, 
altfel, Janz s-a instalat 
fruntea participantelor încă 
start : 19,05 p după două apa
rate (urmată de Karasiova — 
18,90, Turisceva — 18,80 și Zuc* 
hold — 18,60), sporindu-și a- 
vantajul după aparatul al trei
lea la 28,85 p, (Karasiova — 
28,50, Zuchold și Turisceva — 
28,30, Kostalova — 27,95) și 
realizînd în final 38,65 p. în ge
neral, lupta pentru titlul de 
campioană a angajat sportiva 
din trei țări — R.D.G.,
U.R.S.S. și Cehoslovacia.

Cît privește pe reprezentan
tele țării noastre, ele s-au com
portat satisfăcător. Rodica A- 
păteanu, la individual compus, 
a repetat cele mai bune per
formanțe românești la ultimele 
două ediții ale europenelor (So
fia și Amsterdam), reușind să 
termine pe locul 5 la două a- 
parate și în final pe locul 8. 
Felicia Dornea (locul 12) a de
pus toate eforturile pentru a fi 
la înălțimea concursului, reu
șind într-o bună măsură. Ea a 
avut unele ezitări la paralele, 
însă în rest a concurat curajos, 
demonstrînd că știe să răspun
dă încrederii acordate. Să nu 
uităm însă că Felicia Dornea a 
fo/t cea mai tînără concurentă.

Și acum rezultatele tehnice. 
SĂRITURI : 1. Janz (R.D.G.)
9.80 ; 2. Zuchold (R.D.G.) 9,70 ; 
3—4. Karasiova și Turisceva 
(U.R.S.S.) 9,60 ; 5. Apăteanu
9.40. PARALELE : 1. Janz 9,80; 
2. Karasiova 9,65 ; 3—4. Turis
ceva și Zuchold 9.60 ; 5. Apă
teanu 9,25. BÎRNA : 1. Janz 
9,45 ; 2. Karasiova 9,25 ; 3—4. 
Turisceva și Zuchold 9.20 ; 5. 
Luskova 9,10. SOL : 1-2. Janz 
Și Karasiova 9,60 ; 3. Kostalova 
9,55 ; 4. Turisceva 9,50 ; 5. Zu
chold 9,40.

INDIVIDUAL COMPUS : 1.
Karin Janz 38.65 ; 2. Olga Ka
rasiova 38,10 ; 3-4. Ludmila Tu
risceva și Erika Zuchold 37,90 ; 
5. Jindra Kostalova (Cehoslo
vacia) 37,30 ; 6. Marie Lund
quist (Suedia) 36,15 ; 7. Hanna 
Luskova 36,10 ; 8. RODICA A- 
PATEANU 35,85 ; 9. Rosemarie 
Holm (Suedia) 35.35 ; 10. Agnes 
Banfa.v (Ungaria) 35,25 ; ...12, 
FELICIA DORNEA 35,10 etc.
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TELEX'TELEX’TELEX‘TELEX~TELEX'ftLEX'TELEX
La Haskovo (Bulgaria) a început 
campionatul international feroviar 
de lupte greco-romane. In pri
mul tur, sportivul român I. Stoi
ca (cat. 48 kg) l-a învins prin tuș 
pe polonezul Djekner. In limi
tele cat. 52 kg, luptătorul român 
Ciubotarii a cîștigat prin tuș la 
Krszcziak (Polonia). La cat. 57 
kg, Ionescu a terminat la egali
tate cu francezul Syarac.

a stabilit un nou record mon
dial la cat. semlmijlocle (stilul 
Împins) cu performanța de 161,500 
kg.

Juclnd la Ktelce (Polonia) 
compania selecționatei

tn 
compania selecționatei orașului, 
echipa Dinamo Bacău a cedat cu 
2—1 (1—1). Golul fotbaliștilor bâ- 

* a fost înscris de Daniel

In turneul de calificare pentru 
campionatul european masculin 
de baschet, care se desfășoară la 
Matajo (Spania),- conduce echipa 
Belgiei cu 5 p, urmată de Spa
nia, Bulgaria — 4 p (ambele cu 
un meci mal puțin jucat); Elveția 
— 3 p șl RAU — 2 p.

câuanl 
Ene.

Echipa 
luat la
a întîlnit formația cu" 
nume care activează în 
divizie. Fotbaliștii belgieni au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1.

de fotbal Steaua a evo- 
Beeringen (Belgia) unde 

același 
prima

Turneul „open” de tenis de la 
Bruxelles a programat prima sa 
finală — cea a probei de dublu 
femei. Victoria a revenit cuplu
lui franco-englez Franțoise Durr 
— Ann Jones învingător cu 7—9, 
6—3, 6—1 în fața perechii fran
ceze Gail Chanfreau — Rosie 
Darmon. In finala probei de sim
plu feminin se vor întîlnl ameri
canca Rosemary Casals șl engle
zoaica Ann Jones. In semifinale, 
R. Casals a învins-o cu 6—3, 9—7 pe 
Franțoise Durr, iar A. Jones a 
cîștigat cu 6—2, 6—1 Ia Roșie
Darmon.

Turneul internațional de șah de 
la Busum (K.F.G.) s-a încheiat 
eu victoria marelui maestru da
nez Bent Larsen, care a totali
zat 11 puncte din 15 posibile. 
L-au urmat în clasament : Polu- 
gaevski (URSS) 10*/« p, Gerusel 
(RFG) 9Vs p, Gligorlci (Iugosla
via) 9 p, Ivkov (Iugoslavia) 8«/i 
P. etc. Jucătorul român Theodor 
Ghițescu a ocupat locul 13 cu 
7 P.

In cadrul campionatelor unionale 
de haltere, care se desfășoară la 
Rostov pe Don, Viktor Kurențov

La Moscova s-a disputat întllnl- 
rea Internațională amicală de 
polo pe apă dintre selecționatele 
URSS șl Italiei. Victoria a reve
nit sportivilor sovietici cu scorul 
de 10—6 (2—1, 3—3, 3t1; 2—1).■
In runda a 2-a a turneului fe
minin de șah de la Iaroslav, Koz- 
lovskala a cîștigat la Vreeken, 
iar Skeghina a învins-o pe Dob- 
bson. Margareta Teodorescu a în
trerupt partida sa cu jucătoarea 
sovietică, Vera Ușakova.

In cadrul turneului Internațional 
de fotbal (juniori) de la Saint 
Ouen s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Benfica Lisabona — 
Olympique Marseille 0—0, Cagliari

— Racing White 1—0, Benfica — 
Radnickl 0—0, Cagliari — Red 
Star 1—0.

-.a Santiago de Chile a început 
meciul de tenis dintre selecțio
natele Chile și Ecuador, contînd 
pentru turul îl al Cupel Davis'* 
(zona americană). După prima zi 
de întreceri, gazdele conduc cu 
scorul de 2—0. Patricio Cornejo 
l-a întrecut cu 6—3. 1—6, 8—6.
6—4 pe Francisco Guzman, iar 
Jaime Fillol a dispus cu 7—5, 
6—0, 0—6, 6—2 de Miguel Olvera.

Semifinalele «Cupei Austriei” la 
fotbal s-au soldat cu. următoarele 
rezultate : Rapid Viena — Aus
tria Vlena 1—0, Wiener Sport 
Klub — Wattenș 2—0.

Etapa a II-a a Turului Ita
liei, disputată pe ruta Bres
cia— Mirandola (180 km), a 
revenit ciclistului italian Da
vid Boifava, cronometrat în 
4 h 18:00,0. El conduce și în 
clasamentul general, cu un 
avans de 4 secunde asupra 
compatriotului său Polidori.

NONA GAPRINDAȘVILI 

ȘI-A PĂSTRAT T’TLLIL 
MOSCOVA, 17 (Agerpres).

Ciștigînd partida a 12-a, Nona 
Gaprindașvili și-a păstrat ti
tlul de campioană mondială de 
șah, în meciul susținut cu șa- 
langera sa Alia Kușnir. Ga
prindașvili conduce cu 8—4 și 
conform regulamentului (me
ciul este prevăzut pentru 16 
partide) la scor egal ea rămî- 
ne pentru încă trei ani cam
pioană a lumii. S-a hotărît ca

meciul să continue pînă la pri
ma remiză sau victorie a cam
pioanei mondiale.

★
Cea de-a 13-a partidă a me

ciului pentru titlul mondial 
masculin de șah, care se des
fășoară la Moscova, între ma
rii maeștri sovietici Tigran Pe
trosian și Boris Spasski, s-a 
încheiat remiză la mutarea 26.

In prezent scorul meciului 
este egal : 6l/2-6l/2.

l


