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O victorie categorica
a tenismanilor noștri

0 DUMINICA 
PLINĂ 

LA RUGBY

Romania-Israel

O masa rotundă ad-hoc la Lausanne
• t

x:.
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Iată programul complet 
al întrecerilor rugbysti- 
ce de mîine :

• stadionul Progresul, 
ora 9 : Progresul — Ști
ința Petroșeni (divizia 
A): ora 17 ; Școala spor
tivă 2 — Rulmentul Bîr- 
lad ; ora 18 : Grivița Ro
șie — CI. sp. școlar (se
mifinala și finala câmp, 
național de juniori).

• terenul Gloria, ora 
9 : Gloria — Rulmentul 
Bîrlad (divizia A). Meciul 
Vulcan — Minerul Lupeni 
(calificare pentru A) nu 
va mai avea loc, echipa 
din Lupeni anunțind că 
nu se va prezenta.

• stadionul Construc
torul, ora 9 : Constructo
rul Suceava — C.S.M. Si
biu (calificare pentru A) : 
ora 10,30 : Constructorul 
— Agronomia Cluj (divi
zia A).

★
La Constanța, 

ora 10 : Farul — 
Club Paris. Al
meci al echipei pariziene 
va avea loc marți 27 mai, 
la Mangalia (ora 17), cu 
o combinată divizonară.

de Ta
Racing 
doilea

Și ultimele două partide de simplu din 
intîlnirea de tenis România — Israel au 
revenit jucătorilor noștri. Superioritate 
manifestată și mai pregnant de către cei 
doi tenismeni români. Ion Țiriac și Ilie 
Năstase. Evoluțiile lor de ieri după amiază 
s-au ridicat adesea la nivelul unor adevă
rate demonstrații de virtuozitate, certifi- 
cînd că primele noastre rachete cunosc o 
marcantă ascensiune de formă. O promi
siune și penti-u viitor, deosebit de încura
jatoare acum, cînd ei pășesc într-una din 
etapele decisive ale marii competiții pe 
echipe a sportului alb.

Evident, victoria românilor era așteptată, 
chiar și la acest scor categoric: 5—0. Nu 
e mai puțin adevărat, însă, că maniera în 
care Năstase și Țiriac s-au impus în învin
gători a fost de-a dreptul im
presionantă. De aci înainte, 
bineînțeles, sarcina jucătorilor 
români va fi mult mai grea. 
Adversara României în semi
finalele „Cupei Davis“ (zona 
europeană) este redutabila e- 
chipă a Spaniei. Aceeași care, 
cu doi ani în urmă, elimina 
formația noastră la București, 
după un meci dramatic. La

C. COMARNISCHI

Radu VOIA

(Continuare In pag. a <-a)

AZI, ÎN DIVIZIA 
NAȚIONALĂ A 

DE FOTBAL
în cadrul etapei a XXVI-a 

a campionatului 
nale A se vor 
toarele partide :

L V.T.A, tl i< <
2. Rapid M 11 I
j. Dixuma Buc. 2S U 4
4. Dinamo BC.
I, ,u- Cluj
C. Steaua
I. Jiul
5. »U“ Craiova
t. rarul
It. AJ.A.

TJ. Mureș
U. P«It lațl
II. Petrolul

diviziei națio- 
disputa urmă-

ft *

o
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Ion Țiriac in plin atac
Foto: THEO MACARSCHI

GEORGIADIS. LACERDA Șl BALLABIO 
ne vorbesc despre șansele echipelor lor 

și ale României in preliminariile C.M. de fotbal 
PRE ECHIPA ȘI VICTORIA
ROMÂNILOR ?

DAN GEORGIADIS : Selec
ționata României a abordat a- 
cest meci cum nu se poate mai 
bine. A folosit o tactică eficien
tă, scoțînd din ritm, în prima 
repriză, pe adversari și atacînd 
viguros, fără să țină seama de 
faptul că joacă în deplasare. 
Aveam impresia în prima parte 
a meciului că rcmânii, și nu 
elvețienii, sînt gazde... în par
tea a doua a partidei, cînd pre
siunea la poarta românilor s-a 
accentuat, Boo și Dan Coe au 
fost de netrecut. S-a vorbit 
mult, aici, că tactica elveție
nilor (care trimiteau 1 numai 
mingi pe sus) a fost greșită. 
Sînt convins că nici pasele 
scurte la „firul ierbii" nu ar

Meciul de la Lausanne, cum 
era și firesc, a stat în atenția 
tuturor țărilor care fao parte 
din prima grupă a prelimina
riilor C.M. Așa șe explică, de 
altfel, prezența lui Dan Geor
giadis, antrenorul echipei Gre
ciei, și a secretarului general 
al Federației de fotbal din Por
tugalia, Afonso Lacerda, în 
calitate de observatori, la par
tida dintre Elveția și România.

înainte de a părăsi frumosul 
oraș de pe malurile lacului 
Leman, am solicitat acestora, 
cît și antrenorului elvețian Er
win Ballabio, să ne împărtă
șească opinia lor despre me
ciul de la Lausanne, ca și des
pre perspectivele următoarelor 
jocuri din grupă.

CE PĂRERE AVEȚI DES-

fi putut scoate din dispozitiv 
apărarea română. Dacă vreți, 
vă voi spune unde au greșit 
elvețienii : ei s-au arătat de
ficitari în șuturile la poartă 
de la distanță. Numai așa pu
tea fi surprins Răducanu, eare, 
în asemenea condiții, ar fi fost 
mascat de propria-i apărare I 
în orice caz, victoria este me
ritată nu numai pentru coeziu
nea dintre compartimente, d 
și pentru moralul ridieat al 
învingătorilor, pentru dăruirea

Ion OCHSENFELD
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La gimnastică artistică
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• CRAIOVA :
„U“ — Rapid,

Â Aspect din finala cursei peste gar-

CÎTEVA REZULTATE REMARCABILE - T ~' I
| 

în concursul atletic de primăvară al seniorilor i 
11

A

Nicolae Perța—14,0 s nou record republican la 110 m g
cob, Drăghicl, Suclu și Hidio- 
țanu la 110 mg.

în al treilea rind subliniem 
spectacolul oferit de cursele 1 
de 400 m la bărbați, 1 500 m 
la fete și băieți, al căror finiș 
a fost... ă la Mexico (nu însă 
și rezultatele 1).

Din noianul de cifre înre
gistrate în această zi, cele de 
la suliță, în special, sînt sub 
orice critică.

Cîteva din rezultatele în
scrise în foile de concurs : 
BĂRBAȚI : 100 m: Gh. Zam- 
firescu (Steaua) 10,7, C. Ni- 
chifor (Din.) 10,8 (10,6), 
Munteanu (CAU) 10,8, 
Păsulă (Șc. Sp. Reșița) 
400 m : Th. Puiu (Rapid) 
Fr. Gedeon (CSM Cluj)_ 
— rec. '
(Poli. .
(Șc. Șp. Roman) 48,6; 1 500 m: 
O, Scheible (Rapid) 3:49,8, M. 
Nearnțu (CAU) 3:50,1, R. Rusu 
(Din.) 3:51,0; 10 000 m: I. Cioca 
(Din.) 30:01,6 “ " ----
(Din.) 30:01,1 
(Rapid) 30:37,2. 
Perța (Steaua) 14,0 — record 
republican, V. Suciu (Petrolul 
PI.) 14,2, D. Hidioșanu (CAU) 
14,3; triplu: C. Corbu (Steaua) 
16,19, V. Dumitrescu (Din.) 
16,11, V. Răuț (Rapid) 15,99; 
înălțime : s. Ioan (CAU) 2,11,
C. Cernica (CAU) 2,00, M. 
Mitilecis (CAU) 1,95; prăjină:
D. Piștalu (Din.) 4,95, p. 
Astafei (Steaua) 4,40, Gh. Ca- 
ralan (CAU) 4.40, N. Ligor

Vagonul
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Romeo VILARA

I
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SINGUR PRINTRE STRĂINI Ia lui Toma Aurel)

« • •

(stadionul 
meciul va

I

• IAȘI :
Politehnica — Farul,

• PETROȘENI : 
Jiul — Steaua,

• ORADEA:
Crișul — Petrolul,

• BUCUREȘTI
Progresul

(stadionul
Dinamo

la 2,14 m șl, res- 
m), cuplul Cirstea 
la 100 mg, primii 
la triplu Corbu, 
șl Răuț șl de pri

I

CE SIMTE OMUL ..LA PODEA

• CLUJ:
„U“ — A.S.A.

F. C. Argeș
Republicii, ora 9,15) | 
București — U.T.A. 
Dinamo, ora 17,30, 
fi televizat)..

N. Mustață 
N. Siminoiu 

110 mg: N.

• ARAD :
Dinamo Bacău,

Ma-
FE- 

Goth
(Met.) 12,1, Aura Petrescu 
(Steaua) 12,2, Ruxandra Mari-

Tg. Mureș, I
I
I

I

Desen de S. NOVAC

//

Cu 
fost 

în

al doilea vom 
rezultate remar- 
cele obținute de 

Cata- 
Lesencluc, 

la înălțime și 
(cu

Ni-
Al. 
S. 

10,8; 
48,2, 
48.3 

juniori, Em. Tobias 
Tim.) 48,3, C. Nemeș

Mal tntîi a fost amenințarea 
unor nori negri încărcați de 
ploaie dar, din fericire, ei au 
alunecat pe cer și s-au dus. 
în schimb a rămas vîntul, un 
adversar la fel de puternic, 
poate și mal șl decît ploaia, 
care a stlnjenit evident des
fășurarea mult așteptatului 
concurs republican de pri
măvară al atleților seniori, 
zădărnicind . multe intenții 
bune. Anemometrul instalat 
în fața tribunei principale a 
stadionului Dinamo a marcat 
tăria șl direcția vîntulul, in- 
dlcînd valori de la 0,39 m./s 
din față plnă la 3,15 m/s din 
spate ! Dacă l-a încurcat mal 
mult decît l-a ajutat, atleții 
au avut totuși bucuria să 
constate că intensele pregătiri 
efectuate pînă acum n-au fost 
în van. Șl cifrele bune obți
nute de unii dintre ei sînt o 
dovadă clară în acest sens. 
Primul bilanț al întrecerilor 
de ieri, în Unii mari, poate fi 
considerat mulțumitor.

Dînd lntîletate, cum este fi
resc, recordurilor vom nota 
pe cel înregistrat de Nicolae 
Perța cu 14,0 s. la 110 mg 
(cerințele regulamentare au 
fost respectate în totul ; vîn
tul a suflat lateral din spate 
cu 1,91 m/s limita admisă fiind 
de 2 m/s) și pe cele de ju
niori realizate de clujeanul 
Francisc Gedeon la 400 m 
(48,3 s) și Marcela Milușoiu 
din Cîmpulung la 100 mg 
(14,5 S).

în rîndul 
sublinia ca 
cabile pe 
trioul de la disc fețe 
ramă — Menis 
Șerban Ioan 
Dinu Piștalu la prăjină 
încercări destul de reușite în 
tentativele de doborîre a re
cordurilor, 
pectiv, 5,05 
— Vitalios 
trei clasați 
Dumitrescu 
mele la 400 m fete Filip, Ia-

(CAU) 4,40; greutate: Ad, Ga- 
gea (Din.) 16,69, C. Crețu (Me
talul) 15,63, I. Ciocănescu 
(CAU) 14,70; suliță : D. 
rian (CFR Timiș.) 64,44;
MEI: 100 m: Mariana_ 
(Met.) 12,1, Aura

nescu (Din.)'12,4; 400 m : Ma-

CluJ) 
l (Ra- 
Viorica 

Marir 
Marii

106

riana Fllip (Șc. Sp. Roman)
56.2, Ana lacob (CSM 
56.4, Georgeta Drăghicl 
pid) 56,7; 1 500 m : 
Gabor (CAU) 4:34,4, 
Lincă (Met.) 4:34,5, 
Luca (CSM Iași) 4:35,8;
mg: Georgeta Cirstea (Steaua)
14.2, Anemarie Vitalios (CAU)
14.2, ' Viorica Enescu (Rapid!
14.3, Viorica Dinu (Lie. 2 
Cîmpulung) 14,4, Marcela Mi- 
loșolu (Lie. 2 C-lung) 14,5 — 
record de junioare: disc : 
Olimpia Cataramă (Muscelul) 
54,24, Argentina Menis (Din.) 
53,18, ștefanla Lesenciuc 
(Din.) 50,02.

întrecerile concursului re
publican de primăvară conti
nuă astăzi de la ora 10. La 
ora 8,15, în fața Palatului Te
lefoanelor, din calea Victoriei, 
se va da startul în prima 
cursă a competiției de marș 
„Circuitul P.T.T.". La startul 
probei de 20 km vor fi pre- 
zenți o serie de mărșăluitori 
de renume din Europa.

(Viața romanțată

CHAPLIN... PE RING!

ROMANIA
A CÎȘTIGAT
INTÎLNIREA

CU UNGARIA
ORADEA 24 (prin tele

fon). Simbătă seara s-au 
întîlnlt in sala Armatei 
din localitate, reprezenta
tivele de gimnastică ar
tistică ale României și 
Ungariei. Reprezentantele 
noastre au avut o compor
tare meritorie obțlnlnd 
victoria cu 143,10 p — 
142,50 p.

în clasamentul general 
individual pe primul loc 
s-a clasat Maria Patoeska 
(Ungaria) cu 39,23 p. ur
mată de Victoria Vllcu cu 
28,85 p șl Iulla Zaharia eu 
28,75 p (ambele România).

H. ALEXANDKESCU 
coresp.

CĂRȚI
9

l
I

Snagorul, cu ape liniștite, și decor încîntator, tșt primește zilnic 
oaspeții obișnuifi — maeștri, dar și începători in sportul caiacului 

și canoei
Foto: V. BAGEAC

Voleibaliștii români vor participa 
la Cupa Mondială

SI CRENVURSTI

N

I
I
I
I

înaintea ultimei etape
DIN „CURSA PĂCII

u de mult, animat de cele 
mai bune intenții, președinte
le C.N.E.F.S. a invitat în jurul 
mesei rotunde o seamă de 
scriitori și publiciști, îndem- 
nîndu-i să acorde sportului o

cifime mai mare din talentul lor și 
oterindu-le cîteva mijloace stimulatorii. 
Gonsiderîndu-i pe cei prezenți la aceas
ta reuniune nepretențioasă îndrăgostiți 
ae sport și militanfi prin vocație pen
tru viața^ în aer liber, pentru mișcare, 
pentru sănătate, pentru educație fizică, 
constatam că nu e nevoie de doping 
in ceea ce-i privește, ci de împlinirea 
unor condiții minimale, care privesc 
iit^ pj imul rind edifare-a șj difuzcrej 
cărții sportive.

Sfăpînî pe uneltele lor, inspirați de 
dinamismul actului sportiv, tenfati să 
abordeze subiecte care prin natura lor 
nu vor fi niciodată monotone, scriitorii 
sînt gata să slujească un domeniu core 
are nevoie de literatură. Dar acestor 
mînuitori ai condeiului trebuie să li se 
întărească sentimentul că nu predică 
în pustiu.

Avem o editură specializată, a cărei 
activitate este în simțitor progres în 
ultimul an, dar căreia (nu știm prin 
misterul căror împrejurări birocratice) 
nu..1 Ș-a găsit încă un nume mai acă- 
tă’11 (din multitudinea celor propuse: 
Olimpia, Arena, Stadion, Start etc). 
Editura (alît de complicat si de nepo
trivit numită) C.N.E.F.S. este pregătită 
— în intențiile declarate — să acorde 
mai multe coli, mai mult spațiu tipo
grafic. producțiilor beletristice. Era și 
timpul, pentru că,. în afara lucrărilor 
tehnice și de strictă specialitate, se 
simte nevoia stringentă a unor rafturi 
(destul de goale acum) cu cârti adap
tate celei mai urgen'e nevoi ale lumii 
sportive românești : redeșteptarea gus. 
tului pentru sport. Romane și povești, 
versuri și tablete, biografii și marile, 
dramaticele, momente ale sportului 
mondial, cârti de cultură (istorie, socio- 

) — iată ce

I
I
I
I
I

I
I
I
i
I
I
I

I

Cinci tenismeni români la campionatele
internaționale ale Franței

9

GERA, 24 (Agerpres). — 
Penultima etapă din „Cursa 
Păcii" disputată în circuit 

la Gera, pe distanța 
de 90 km, a 
belgianului 
Scheers în 2 
urmat în 
timp de M. 
(R.D.G.) și

revenit 
Willy 

h 19:45, 
același 

Daehne 
Said-

hujin (U. R. S. S.) 
timpul de 2 h 21:30 a 
cronometrat un pluton 
care se aflau și trei cicliști 
români: David, Egyed și 
Nemțeanu. In clasamentul 
general, liderul Danguillau- 
me (Franța) este urmat la 
45 sec de Szurkowski (Po
lonia).

(mondial, cârti de cultură (i 
logie, psihologie sportivă)

I
I

iui uirucraric ai 
redus la cifrele 
aproximative, I

Î r,IVI.V.M CU 
ceptabile,
Apoi, tejț

BERLIN, 24 (Agerpres). - 
între 13 și 20 septembrie se vor 
desfășura, in R.D. Germană, 
jocurile celei de-a doua ediții 
a competiției internaționale 
masculine de volei „Cupa Mon- 
d’ală". Printre cele 12 echipe 
participante se numără selec
ționatele U.R.S.S., Cehoslova
ciei, Japoniei. României, Polo
niei, R.P.D. Coreene, Tunisiei 
și R.D. Germane.

vor fi îm- 
a cite patru 
din cadru!

Cele 12 formații 
părțite în trei serii 
echipe. Meciurile 
acestor grupe se vor juca între 
13 și 15 septembrie în orașele 
Berlin, Leipzig și Halle. Trage
rea la sorți a grupelor va avea 
loc la 28 iunie. Primele două 
echipe clasate în fiecare grupă 
își vor disputa turneul final 
al competiției între 17 și 20 
septembrie, la Berlin.

PARIS, 24 (Agerpres). - Cea 
de-a 73-a ediție a tradiționale
lor campionate internaționale 
de tenis ale Franței se va des
fășura sistem „open”, pe tere
nurile de la Roland Garros, in
tre 26 mai și 8 iunie. Printre 
favoriții probei masculine se 
numără australienii Roche, Ro- 
sewall, Newcombe, Emerson, 
americanii Ashe, Riessen, spa
niolii Gimeno, Santana, olan
dezul Okker și iugoslavul Fra- 
nulOvici.

în turneul feminin, specialiș
tii acordă șanse de ciștig jucă
toarelor Margaret Court, Kerry 
Melville (Australia). Billie Jean 
King, Nancy Richey (S.U.A.), 
Ann Haydon, Virginia Wade 
(Anglia) și Franjoise Durr 
(Franța).

România va fi reprezentată, 
la acest turneu, de Ilie Năstase, 
Ion Țiriac, Petre Mărmureanu, 
Sever Dron și Iuditb Dibar.

Echipa de box a României

în eleganta Casă de Cultură din Giurgiu va 
aveg loc azi, cu Începere de la ora 11, un sim
pozion cu tema: „Boxul european", la care vor par
ticipa ccmponenții echipei naționale a României. 
Intîlnirea cu reprezentanții țării noastre la apro
piatele campionate continentale este așteptată cu 
un interes deosebit de iubitorii boxului din Giur
giu Printre cei care vor lua cuvtntul se vor nu
măra șl campionii : C. Clucă, A. Vastle, I. Monea, 
precum și antrenorul emerit, Ion Popa.

așîeptăm.
Dar, imediat se pune întrebarea : 

cine răspîndește aceste cârti ? 1 Apara
tul birocratic al organului de difuzare, 

' '» unor sondaje foarte 
... handicapează enorm 

munca editurii, impunîndu-i tiraje inac- 
limitative, descurajatoare. 

Apoi, tejgheaua de librărie, cu marea 
varietate de secțiuni, se dovedește' insu
ficientă pentru promovarea cărții de 
sport. Pledăm, din acest loc, pentru 

i unei librării specializate, 
care să furnizeze literaturo sportivă, 
cărți de tehnică, publicații pe profil, 
colecții de ziare și reviste sportive, 
românești și străine, librărie care poate 
fi încredințată unui fost mire sportiv.

Nu'vom înțelege niciodată de ce pe I stadioane și în sălile de sport, frec
ventate de mii de oameni, nu există 

(standuri cu cărți ? Oare consumul de 
crenvurști și bere, pentru care se gă
sesc destule tonele, nu este compa- 

Itibil, la arene, cu cumpăratul unei 
cărți ?

I

I înființarea 
care sâ

I

I. MITROFAN

I
I
I
I
I
i

I
I
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Stilul boxului, un anumit agregat 
de vigoare, de precizie și concizie, 
ar putea fi un perfect stil de viată, 
stilul net și elevat. Fără a mai vorbi 
de artă. Căci arta limpede care este 
boxul, în care inteligența inspira
toare și ordonatoare se ivește la fie
care gest, ar putea da scriitorilor o 
lecție bună.

Henry de MONTHERLANT
(dintr-un interviu acordat revistei 

„Ring")

Aș putea să spun că boxul dezvoltă 
curajul, îndemînarea, vigoarea. Prefer să 
exprim gîndurile unui medic : corpul ome- i 
nesc este o minune anatomică, cu părți 
componente care reprezintă tot a‘itea 
obiecte delicate de artă. Cărui custode 
de muzeu i-ar trece prin minte să-și ex
pună comorile unor lovituri puternice și 
repetate ? De aceea, mi-a plăcut întot
deauna expresia potrivit căreia boxul este 
arta de a nu pfimi pumni I

Prof. dr. Emil CRĂCIUN 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

CAREUL
MAGIC

Ringul oficial de la pa
tinoarul „23 August", 
executat în atelierele
I. E.A.B.S., conform indi
cațiilor A.I.B.A., este 
identic cu cel folosit la
J. O, din Mexic. Dimen
siunea „careului magic" : 
5,10x5,10 m. La cele 
două colțuri (roșu și al
bastru), unde vor lua loc 
boxerii, sînt instalate 
robinete pentru apă cu
rentă, ventilatoare și 
scaune pentru antrenori. 
Deasupra podelei se va 
întinde o pîslă, groasă 
de un centimetru și ju
mătate, iar peste aceasta 
va fi fixată o prelată. 
Cronometrajul electronic 
va fi asigurat de firma 
elvețiană Longines, iar 
deciziile arbitrilor vor 
apărea imediat pe tabe
lul luminos telecoman
dat.

Din nou despre „omul din colt“

UN SPORT CU... 
MĂNUȘI

Mănușile folosite în 
întâlnirile de amatori au 
8 uncii. Greutatea: 227 
gr. Uncia, unitate de 
măsură englezească “• 
28,35 gr. Sînt confecțio
nate din piele moale, 
umplute cu păr de cal 
sau de porc (uneori ames
tec de păr cu iarbă de 
mare). Înainte de a-și 
pune mănușile, boxerul 
trebuie să-și bandajeze 
mîinile (zona metacarpo- 
falangiană ca măsură 
obligatorie de protecție. 
Bandajul este confecțio
nat din material moale, 
de 2,5 m lungime, șt lat 
de 4,5 cm. El nu poate 
fi îmbibat cu nici un fel 
de soluție sau substanță. 
La marile competiții bo
xerii primesc bandaje 
oficializate de juriul 
competiției. Din arsena
lul măsurilor de protec
ție mai fac parte: pro
teza dentară, confecțio
nată din cauciuc sau ma
terial plastic special, șl 
suspensorul cu cochilie 
de aluminiu.

Permiteți-ne să vi-1 pre
zentăm. Își face apariția în 
incinta arenei, pășind agale 
spre ring, avînd în mîini un 
șervet plușat și un burete 
de baie, în general de cu
loare roșie. Pe ultimii me
tri, înaintea începerii „aven
turii" din ring, el continuă Să 
recomande elevului său tac
tica ce urmează să fie apli
cată acolo sus. în pătratul 
dintre corzi. Ajuns în colțul 
ringului, mai întîi aruncă o 
privire asupra prelatei, con
trolează taburelul și verifică 
cutia plină cu praf de sacîz. 
Apoi, întinde ciracului său 
proteza dentară, strînge din 
nou bine șireturile albe ale 
mănușilor și așteaptă docil 
prima lovitură de gong.

Acesta este „omul din colț*, 
pe care toți fidelii suporteri 
ai „careului magic" l-au vă
zut în exercițiul funcțiunii la 
bordul ringurilor de la Flo- 
reasca. Dinamo, Giulești sau 
Republicii, peste tot în pro
vincie. în acerba luptă care 
începe, se întîmplă adesea ca 
și cei mai experimentați bo
xeri să nu găsească antidotul 
potrivit acțiunilor adversa
rului. Atunci, intervine ex
periența omului din colț. 
Este clar că el nu are

UN SINGUR

Învingător

Sistemul C.E. este eli
minatoriu. Boxerul care 
a pierdut un meci lese 
din competiție. Inițial, 
prin tragere la sorți, bo
xerii se lntilnesc pe baza 
unei scheme» de concurs. 
Prin eliminări succesive, 
unul singur răralne ne
învins, fiind declarat 
campion.

numai misiunea de a-1 
stropi cu apă pe boxer sau 
de a-i împrospăta forțele 
prin masaje ușoare, ci și de 
a-1 îmbărbăta prin cuvinte 
înțelepte. într-adevăr, se 
poate spune că „omul din 
colț" este un element activ 
în timpul unui meci de box. 
El trebuie să dea dovadă de 
Maturitate, de gîndire tac
tică. găsind imediat cele mai 
eficiente mijloace pentru ca 
elevul său să-și impună su
perioritatea. Din această cau
ză „om de colț" nu poate fi 
decît cineva care a acumu
lat o vastă experiență și care 
stăpînește toate subtilitățile 
acestei discipline. „Omul din 
colț" poate cîștiga sau pierde 
un meci, după cum se pri
cepe sau nu să-și îndrume 
elevul în pauzele dintre re
prize. Tot el este acela care 
trebuie să se îngrijească de 
oprirea la timp a unei întîl- 
niri în care elevul său, sleit 
de forțe, devine incapabil de 
a se mai apăra

în boxul nostru avem 
cîțiva „oameni de colț" de 
bună reputație. Este o ade
vărată plăcere sâ-1 urmărești 
pe fostul triplu campion eu
ropean Lucian Popescu cum 
își conduce elevii. Calm, me
reu prompt. Lucian Popescu 
este un exemplu de conduită 
și în această calitate.

De frumoase aprecieri se 
bucură și alți antrenori va
loroși, cu vechi state de ser
vicii, ca Ion Popa, Ion Chi-

riac, Petre Mihai, Gheorghe 
Axioti, Marcu Spakow, Con
stantin Nour și Dumitru Pa- 
naitescu. Dintre cei mai ti
neri „oameni de colț", o re
marcă pentru felul cum știu 
să se descurce în această di
ficilă profesiune merită foștii 
campioni prof. Eustatiu Măr
gărit, Gheorghe Fiat, Constan
tin Dumitrescu și mai ales 
Eugen Fiiresz, pedagogi desă- 
vîrșiți, care aduc o contribu
ție deosebită la desfășurarea 
în bune condiții a întîlniri- 
lor de box. Desigur că mai 
sînt și „oameni de colț" care 
încalcă normele de conduită, 
ignorînd deseori regulamentul. 
Ceea ce ne displace uneori la 
„omul din colț" este că la 
sfîrșitul meciului, înaintea 
pronunțării deciziei, în in
tenția de induce în eroare 
pe oficialii mai slab pregă
tiți, își întîmpină elevii, in
discutabil învinși, cu fraze 
care de multe ori sună cam 
așa : „Bravo, tu ai fost mai 
bun. Ai cîștigat clar". Ase
menea practici le dezapro
băm. Este regretabil că edu- 
cîndu-și într-un astfel de spi
rit elevii, aceștia uită să mai 
aibă relații de politețe cu ofi
cialii și chiar cu reprezen
tanții presei, considerîndu-se 
chipurile nedreptățiți.

Veritabilii „oameni de colț" 
sporesc prestigiul de care se 
bucură cei care prin munca 
de zi cu zi contribuie la dez
voltarea boxului nostru.

Paul OCHIALBI

POFTIȚI PE CÎNTAR!
Cîntarul oficial este 

obligatoriu pentru toți 
sportivii la o dată și 
oră stabilită, înaintea 
tragerii la sorți (pentru 
validarea înscrierii în 
concurs la categoria res
pectivă), precum și în 
dimineața zilei în care 
sportivul este programat 
să boxeze. O dată cu 
cîntarul oficial se exe
cută și controlul medical 
obligatoriu

CE SIMTE

La campionatele europene de la București se vor disputa 
— pentru prima dată — meciuri la 11 categorii.

48 kg Semimuscă Light flyweight
51 kg Muscă Flyweight
54 kg Cocoș Bantamweight
57 kg Pană Featherweight
60 kg Semiușoară Lightweight
63.5 kg Ușoară Light welterweight
67 kg Semimijlocie Welterweight
71 kg Mijlocie mică Light middleweight
75 kg Mijlocie Middleweight
81 kg Semigrea Light heavyweight

+ 81 kg Grea Heavyweight

Deciziile vor fi anunțate — de către crainicii reuniunilor,
Ion Argăseală și Gabriel Danciu — în limbile română și
engleză.

OMUL „LA PODEA

„OCTOGONUL MAGIC11

Nici măcar nu te-ai ras I Fără cuvinte

Două desene din expoziția de caricaturi pugilistice a graficia
nului Mihai GROSU

Intr-un număr recent am pomenit de pro
punerea medicului Max Norvich, de la Uni
versitatea North Carolina, de a se introduce 
ringul octogonal. Iată, de data aceasta, expe
rimentarea, pentru prima oră, a noului tip 
de ring in America tuturor bizareriilor. In 
localitatea West Orange a fost prezentată 
noutatea, inovație a unui anume Ralph Dou
gherty, care întîi s-a gindit la un ring rotund 
și abia apoi a ajuns la soluția octogonală. 
După părerea sa, noul ring va evita multe 
clinciuri și accidente provocate în ringul cla

sic de prinderea, ținerea și pistonarea „la 
colț" a adversarului. Ringul octogonal, care 
are aproximativ aceeași suprafață de luptă 
ca și cel. tradițional, prezintă în schimb „col
turi" (acum doar aparente) de 150 de grade, 
față de cele patru de 90 de grade din ringul 
obișnuit.

La experiment — o gală amatoare — au 
participat, printre alții, cunoscuții boxeri pro
fesioniști Emile Griffith și Tony Galento. Ei 
s-au declarat încîntați de ideea ringului cu 
opt laturi.

Am rugat pe un fost interna
țional de box, cunoscutul pugi
list de categorie grea, Eugen 
Filrâsz, acum antrenor, să ne 
dezvăluie ceva din tainele 
k.o.-ului. Respectiv, să răspun
dă la întrebarea : „CE SIMTE 
UN PUGILIST AFLAT LA PO
DEA ?“

— La Un moment dat, unul 
dintre boxeri, în urma unei lo
vituri la bărbie, cade la podea. 
CE SIMTE SPORTIVUL RES
PECTIV ?

— Nu simte nimic ! El este 
cuprins de o scurtă amețeală, 
ce durează două sau mai multe 
secunde. Nu știe dacă a fost 
croșeu sau directă, nu știe unde 
a primit lovitura, nu știe cu ce 
mină a fost lovit.

— S-au scurs o secundă, 
două, trei;.; Pugilistul începe 
să simtă sala. CUM REACȚIO
NEAZĂ FIZIC SI PSIHIC ?

— Pțimul. gînd, al .boxerului, 
al adevăratului boxer, este să 
reia, cu orice preț, lupta. în 
fracțiunea următoare de secun
dă, își verifică forțele, și dacă 
arbitrul a ajuns cu numărătoa
rea abia la „cinci”, se consideră 
fericit. Mai are trei secunde la 
dispoziție, adică timp suficient, 
în asemenea ocazii, să-și adune 
puterile, să adopte o tactică 
adecvată de luptă, să se ridice 
de Ia podea, să ia poziția 
regulamentară de gardă, să re- 
înceapă întrecerea. Secundele 
„la podea", sînt neînchipuit de 
lungi !

— Spuneați că, lovit în băr

bie. sportivul nu simte nimic.' 
EXISTĂ ȘI K.O.-uri DURE
ROASE ?

— Există ! Cele cauzate de 
lovituri la ficat, inimă, splină. 
Aici nu intervine acea „dulce 
amețeală". Acum, boxerul este 
lucid. înregistrează tot, își dă 
scama unde a greșit, aude vo
cea arbitrului care îl numără, 
în clipa cind durerea îl va pă
răsi. însă, cit de cit, el va relua 
lupta. Chiar dacă in fața lui 
are un adversar odihnit, chiar 
dacă sala arhiplină e contra 
lui ! De ce ? Fiindcă este spor
tiv ! Așa a fost pregătit, in
tr-un astfel de spirit a fost 
educat 1 Face acest lucru din 
stimă pentru maestrul lui, din 
dragoste pentru culorile pe care 
le apără, din respectul ce-l 
poartă spectatorilor. Chiar dacă 
aceștia, repet, sint contra lui 1 
Și nu de puține ori s-a văzut 
că, reluînd lupta, cel care a 
fost trimis la podea, este decla
rat învingător, ovaționat Și pur
tat pe brațe de același public 
spectator, care i-a fost potriv
nic, dar căruia sportivul a știut 
să-i cîștige inima. E legea fi
rească și nescrisă a ringului !

- SE POATE LUPTA ÎM..I 
POTRIVA KNOCK-OUT-ULUI? 
Boxerul poate căpăta o rezis
tență, o imunitate prin care să 
evite numătoarea ?

— Imunitate, desigur, nu se 
poate căpăta. O rezistență, însă, 
da. Prin antrenamente, prin 
exerciții specifice de tonificare 
a organismului. După mine, k.o. 
înseamnă NEPREVĂZUT, UR
MAREA FIREASCA A UNEI 
GREȘELI. Luptînd cu bărbia 
„în vînt", bunăoară, inevitabil 
vei fi trimis la podea. Boxînd 
însă acoperit, in cazul nostru 
cu bărbia sprijinită în piept, 
k.O.-ul te va ocoli-!

— O ultimă întrebare : vor
bind despre tainele knock-out- 
ului. unii ar putea înțelege 
greșit lupta în ring și, în conse
cință. și-ar putea îndruma băie
ții, îndrăgostiți de box, spre 
un alt sport. Ce le puteți spu
ne ?

— Le pot spune că, procedînd 
în felul acesta. GREȘESC. Pen
tru că. intr-un fel, k.o.-uri se 
pot întimpla și la rugby, și la 
fotbal, și la baschet, și la schi, 
mai peste tot. Și nu durează 
numai 10 secunde, ca la box 1 f..

Vasile TOFAN

- FRUCTE, CARNE SAU LACTATE,

VEȘNIC PROASPETE LE AM

Gigantul de abanos, marele 
boxer Jack Johnson, în 
’z Franța", „Sfărîmătorul lut 

Jeffries a închiriat o vilâ pe 
Coasta de Azur", „Cine va avea 
curajul să lupte cu colosul ne
gru" — ziarele, cu titluri bom
bastice, anunțau sosirea celui 
care era socotit, pe atunci, cel 
mai formidabil pugilist al se
colului.

Instalat la o masă din cafe
neaua „La Gant d’Or", organi- 
eatorul de gale Michel Paravent, 
Bis „MW, își lua cafeaua, ci
tind amuzat ditirambele croni
carilor de box, cînd de o dată 
tn pragul localului se arătă un 
negru uriaș, cu spatele cît ușa. 
Omul se îndrepta cu pași mari 
chiar spre masa lui. Privind mai 
bine, să nu-și creadă ochilor: 
era Jack Johnson în persoană, 
campionul de box a cărui sosi
re o anunța presa. Numai că nu 
se putea dumiri de ce umbla îm
brăcat în macferlanul acela pe
ticit, și de ce holba ochii la pa
harul său de curagao cu privirea 
celui care de mult n-a mai vă
zut o băutură de soi. Deși aceste 
întrebări îl lăsau aproape per
plex, Paravent se ridică de pe 
scaun și-l salută pe negru cu 
respectul cuvenit unui rege al 
ringului. Atunci se petrecu o 
scenă de necrezut.

Aruncînd o privire speriată; 
aproape rugătoare, gigantul spu
se într-o franțuzească stîlcită :

— Eu Charlie Dodds. Eu nu 
Jack Johnson. Eu semănăm cu 
el. Toată lumea crede eu sînt 
Johnson, dar nu este nimic.

Ce-i drept, negrii cam seamănă 
între ei, Paravent se afla însă 
în fața unei copii de o perfec
țiune desăvîrșită. Trăsăturile, cu
loarea feței, gesturile, silueta, 
toate erau ale lui Jack Johnson 
și ;,M6măM îl cunoștea bine pe 
acesta. II văzuse boxînd la New 
York.

— Eu< sparring-partner la 
Sam Mac Vea, continuă negrul. 
Sam plecat New York, eu ră
mas șomer, căutăm de lucru. 
Dodds bun boxer.

Privind cristalurile barului în 
care se reflectau etichete multi
colore, Paravent avu brusc ideea 
enormei farse, și totodată a a- 
facerii pe care i-o oferea aceas
tă incredibilă asemănare. Tenta
ția țîșnită în fața lui ca din pă- 
mînt era irezistibilă. Ce lovitură! 
II va face pe Dodds să boxeze 
sub numele lui Johnson. Desi
gur nu la Paris, unde s-ar pu
tea ivi unele riscuri. Johnson 
se afla în drum spre Europa. în 
provincie însă... Deși nu boxase 
niciodată în Europa, Johnson se 
bucura de un renume fără sea
măn. Rețeta se anunța grasă ca 
un curcan de Crăciun. Frecîn- 
du-și palmele, impresarul tși 1- 
magina mutrele celor de la ;,L’ 
Auto" cînd le va povesti tărășe
nia.

Opt zile mai tîrziu, la Marsi
lia, afișe mari anunțau gala se
colului în care Jack Johnson 
-urma să-și înceapă turneul pe 
vechiul continent. Ca prolog era 

prevăzută o întîlnlre între două 
speranțe locale și exhibiția cam
pionului : o lecție de box pen
tru tinerii provensali. Apoi, avea 
să se desfășoară un meci de zece 
reprize cu cel mal bun boxer 
prezent în sală șl dispus să-1 în
frunte pe campion pentru 10 000 
de franci. Biletele se vindeau ca 
plinea caldă. Marinari, docheri, 
pescari, cocote, snobi sau apași, 
toată Marsilia dorea să-1 vadă 
pe campion.

în seara galei, arena avea as
pectul unui vulcan în erupție. 
Temperamentul înflăcărat al pu
blicului marsiliez atinsese ten
siunea maximă. După numărul 
de deschidere, Charlie Dodds, 
alias Jack Johnson, apăru în nu
mărul său demonstrativ. Era un 
boxer cu multă finețe în miș
cări, unul din acei „grei", care 
par mai de grabă de categoria 
ușoară, datorită supleței și vi
tezei caracteristice pugiliștilor de 
culoare. Publicul nu-și ascundea 
admirația, salutîndu-1 cu strigă
tele „Vive Jack Johnson ! Vive 
le champion !“

Dar partea interesantă urma să 
aibă loc după o scurtă pauză ; 
lupta în zece runduri cu adver- 

DUBLURA LUI JACK JOHNSON
sarui ce urma să fie găsit. Șl 
cum impresarul știa că nu vor 
fi prea mulți amatori, prevăzuse 
un boxer gata să-1 înfrunte pe 
negru. Era vorba de un englez 
între două vîrste, obișnuit cu 
asemenea înscenări, șl care la 
un semn anumit urma să cadă 
la podea învins prin k.o.

Impresarul jubila, cind. de o 
dată, mina necruțătoare a des
tinului își făeu apariția perso
nificată de ziaristul parizian Jean 
Mortone. Cind îl zări pe Para
vent, acesta Izbucni într-un po
top de Imprecații, neîncetînd să-1 
scoată din escroc șl pungaș bă- 
trin. Impresarul încearcă să-șl 
păstreze calmul. Arborind obiș
nuitul său surîs împăciuitor îl 
oferi cronicarului o havană, dar 
Mortone i-o aruncă In față strl- 
gînd : „Cînd falsul tău campion 
va urca din nou pe ring, iți pro
mit solemn că voi spune ade
vărul în gura mare șl oamenii 
aceștia din sală nu te vor Ier
ta". Ingeniosul Impresar era „la 
podea". Toată combinația ame
nința să se prăbușească aseme
nea unul castel de nisip. Cu pu
blicul marsiliez nu era de glu
mit. 11 tămînea o singură so
luție : să pună mina pe încasări 
șl cu primul tren s-o șteargă. 
Nu stătu mult pe gîndurl șl se 
repezi la casă. Dar după clțiva 
pași, răipase Împietrit. „Ce ca

ută Dodds aici în fața ghișeulul 7 
Or eu nu văd bine ?“, își spu
nea „Mem^‘. „Tată-4 îmbrăcat, cu 
blană de samur și cu degetele 
pline de inele. Curată vrăjito
rie". Dar djntr-o dată omul de 
la ghișeu i se adresă cu aces
te vorbe care cădeau ca niște 
lovituri de bici asupra lui Pa
ravent : „Tu, canalie, nu vei lua 
nici o centimă din banii aceștia".

Dezmeticindu-se, impresarul își 
dădu seama că acela care îi vor
bea nu era Dodds, ei adevăratul 
Jack Johnson, campionul mondi
al în carne și oase. Cu o seară 
înainte acesta debarcase la Bor
deaux și citind în ziare că el 
va boxa la Marsilia își dădu sea
ma de mistificarea pusă la cale. 
Venise la fața locului să se răz
bune pe cei care încercau să se 
folosească de numele său. Deși 
situația era una dintre cele mâi 
critice, Paravent nu-și pierdu 
cumpătul. Cu vocea sa mieroa
să 1 se adresă campionului :

— Domnule Johnson, fiți rezo
nabil, ce naiba ! Nu înțelegeți 
de glumă 7 Am vrut doar să mă 
distrez pe seama acestor nătă- 
fleți care se cred cei mal deș- 
tepți din Franța. Și apoi, vă 

ofer jumătate din rețetă. Eu nu 
păstrez decît banii pentru chel
tuielile de regie. Puteți cîștiga o 
sumă frumușică, fără să vă scoa
teți măcar haina.

Impresarul țintise la punctul 
sensibil. Jack Johnson avea o 
mare slăbiciune pentru bani. 
Altfel el ar fl rămas multă vre
me campion, căci nici Willard 
și nici Dempsey nu-i ajungeau 
măcar pînă la gleznă. Omul pă
ru că se gîndește cîteva clipe. 
Pumnul ce se pregătea să zdro
bească figura bietului impresar 
se desfăcu. Johnson era gata să 
accepte propunerea, dar se răz- 
gindi, ca un copil care nu știe 
să aleagă intre două jucării.

— Nu, și nu 1 Vreau să-1 pe
depsesc pe Dodds. II voi aștep
ta la ieșire să-1 aplic bătaia me
ritată.

Replica aceasta îl inspiră din 
nou pe șiretul „MW.

— De ce să-1 așteptați la' ie
șire „old man" ? Echipați-vă mal 
bine și cînd noi vom lansa pro
vocarea, nu vă rămine decît să 
urcați pe ring și să lichidați 
acolo socotelile cu Dodds.

La această nouă propunere, 
surprinzătoare pentru el, John
son Izbucni în vis. Un ris ho
meric, nesflrșit. Se trîntl pe o 
banchetă, ținînd In aer piciorul 
său uriaș. încălțat cu pantof 
verde șl ghetre galbene. Făcea 

semne aprobatoare, lăsînd să se 
înțeleagă că ideea îl îneîn-ță ne
spus. Impresarul îl introduse în- 
tr-.o cabină și-i aduse în grabă 
cele trebuincioase echipării. 
Dodds în vestiarul său, nu știa 
nimic.

în sală publicul stătea ca pe 
jar. Nerăbdarea atinsese punc
tul culminant. Mortone, însoțit 
de un polițist, se afla în apro
pierea ringului, gata să inter
vină. Cînd de o dată Paravent 
urcă pe ring și ducînd pîlnia la 
gură începu să anunțe cu voce 
de stentor : „Stimați spectatori, 
pentru a încheia serata noastră 
sportivă, veți asista la o luptă 
de 10* reprize între campionul 
mondial la toate categoriile și 
Charles Dodds din Chicago".

Cînd auzi, Dodds era gata să 
leșine. Mortone încremenise, 
stupoarea sa era tragi-comicâ. 
în timp ce Paravent nu-și mai 
încăpea în piele. Reușise un a- 
devărat tur de forță. Jack John
son cel adevărat era acolo, viu 
și natural. Meciul se va disputa 
realmente între campion și 
Dodds, așa cum anunțase el. 
Dodds, cînd îl mai ș.i văzu pe 
Johnson că .trece printre corzile 

ringului cu pachetele sale de 
mușchi, lucind sub lămpile cu 
arc voltaic, dădu să fugă, dar 
Paravent era la post : „Dacă 
refuzi să boxezi, vei avea de-a 
face cu dlsperațil aceștia din 
sală". Și bietul Dodds, rostogo
lind niște ochi albi și mari ca 
bilele de ruletă, acceptă să su
porte supliciul. Impresarul Înțe
legea spaima Iui Dodds. Una era 
să boxezi cu un ratat al ringu
rilor din Whitechapel, și alta să 
te pomenești dintr-o dată față 
în față cu campionul lumii, pe 
deasupra și înfuriat la culme.

Cind sună gongul, spectatorii 
văzură ridieîndu-se din colțuri 
doi negri uriași, semănînd leit 
unul cu altul. Doar pielea lui 
Johnson avea reflexe mai ară
mii, trădlnd sîngele său de in
dian.

Campionul, vrînd să-șl stingă 
repede furia, se repezi cu o ploa
ie de lovituri asupra sărmanu
lui Dodds. Acesta evită prima 
șarjă, dar pină la urmă se re- 
fugie în corzi. Johnson îi plasă 
o stingă teribilă, care il făcu 
să vadă toate culorile curcubeu
lui. Dodds — pentru public 
Johnson — se prăbuși la podea, 
spre uimirea spectatorilor, care 
credeau că e vorba de o sim
plă alunecare. Dar se ridică re
pede. Pometele său era umflat 
ca un ou de porumbel. Ochii săi 

scăpărau însă de mîriie. Omul 
era pur șl simplu furios. Frica 
dispăruse, înlocuită de mînia ce
lui care nu vrea să se lase bă
tut. Johnson Încercă să-șl pla
seze dreapta necruțătoare, însă 
Dodds se feri la timp, apoi blocă 
croșeul și opri upercutul într-uh 
subtil corp la corp. Cu vocea sa 
răgușită Johnson îi șopti la u- 
reche : „Te voi strivi, maimu- 
țolule".

Și exact cind pronunța aceste 
cuvinte, campionul încasă un u- 
percut, care nu-i mai lăsă timp 
să-și continue amenințările. Se 
degajă greu, primi o directă în 
plină figură și pînă la sfîrșitul 
reprizei nimic nu-i mai reuși. 
Charlie Dodds lovea din orice 
poziție și bloca totul. Galeria 
era în delir. In repriza a doua 
Jack intră hotărît să termine 
repede cu omul din față. Lovi
turile sale, altădată atit de pre
cise. nimereau acum in gol. 
Dodds se apăra cu agilitatea u- 
nei pantere și continua să lo
vească. in timr> ce Johnson nu-și 
mai dădea seama ce se intimplfi 
cu el. F. adevărat că nu se mai 
antrenase de multă vreme după 
victoria asupra lui Burns, dar 
să fie umilit de un necunoscut ? 
începu să obosească, și celălalt 
trecu In ofensivă.

Dodds își plătea anii de umi
lință, chiar in fața campionului 
mondial. Minia ii dădea puteri 
înzecite. Și Johnson bătea mereu 
in retragere, recepționind serii de 
lovituri la corp și la față. Au
zind aplauzele spectatorilor, a- 
dresate celui de care el se a- 
muza la gindul că-1 va umili în 
fața acestor 10 000 de oameni, 
adevăratul Johnson își dădea 
seama de ridicolul situației. în 
reprizele următoare făcu un e- 
fort imens pentru a-i veni de 
hac acestui diavol negru, un e- 
fort pe care nu-1 depusese nici 
in cele mai grele meciuri ale 
sale. încleștarea era crîncenă și 
in repriza a IX-a Dodds il culcă 
pe Johnson. Campionul nu se ri
dică decît la șapte. Lumea își 
împărțea acum aplauzele, înain
tată de spectacol, aclamind nu 
numai pe cel pe care 1! credea 
Johnson, dar și pe Dodds pentru 
curajul cu care rezista în fața 
campionului. în ultima repriză, 
Dodds sta dezlănțuit, in timp ce 
Johnson cu suflul tot mal scurt 
aștepta gongul salvator. Cînd se 
sfirși, el ridică mina iul Dodds, 
recunosclndu-i victoria și spu- 
nîndu-i pe un ton care era altul 
decît cel de la început :

— Sint mîndru că astă seară 
tu ai fost Jack Johnson ț

Din seara aceea, la tcate me
ciurile iul Johnson, în colțul a- 
cestuia, putea fi văzut un ne
gru uriaș care semăna ca două 
picături de apă cu cel ce a fost 
primul negru campion al lumii 
la categoria grea.

(După o evocare de J. RENAUD, 
In românește de I. GOGA).

- CUM PĂSTREZI ACESTEA TOATE ? 

-DOAR CU FRIGIDERUL FRAM!

Frigiderul FRAM este prevăzut cu patru grătare, doua cutii 
din masă plastică cu capac transparent, pentru fructe ; un com
partiment pentru unt și brinză ; un raft pentru ouă și altul pen
tru sticle ; un evaporator pentru două tăvițe necesare obținerii 
cuburilor de gheață.

Consumul maxim de energie electrică în 24 de ore — 3 kwb. 
Frigiderul este prevăzut cu un termostat pentru reglarea automa
tă a temperaturii și a consumului de energie.

Capacitatea 110 1.
De vînzare In toate magazinele de specialitate ale comerțului 

de stat. Se poate cumpăra și cu plata in 10—ÎS rate lunare.
Acontul este între 318—425 lei.
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Pumnul este arma umană prin ex
celentă, singura adaptată organic 
sensibilității, rezistentei, structurii 
ofensive și defensive a corpului nos
tru.

Maurice MAETERLINCK
(din eseul „Elogiu , boxului')

Nobila artă este un balet născut 
din mișcarea extraordinară în ring : 
a da și a nu primi, a face puncte și 
a te feri să lovești sub limitele per
mise, a îmbrățișa pe cel doborît, a-i 
strînge mîna ; a nu urî, a învinge nu
mai. Stăpînire de sine, gîndire ful
gerătoare, un instinct al bătăliei, o 
elegantă a prezentei sub reflectoare.

Eugen BARBU

1965: Ciucă, Gîju și Antoniu Vasile,
în 1965, la Berlin,- reprezenta

tiva română cuprinde doar 8 
sportivi. La Werner Seelenbin- 
derhalle, sală cu o capacitate de 
7000 de locuri, s-au prezentat 174 

’ boxeri din 24 de țări. Vasile Do- 
bre pierde prin descalificare par- 

i tida cu austriacul Shnedl, după 
' ce timp de două reprize domi- 

1 nașe autoritar. In ultima însă a 
fost avertizat de două ori de ar
bitrul England. Marluțan a fost 
eliminat de Trlfunovicl (Iugosla- 

,via), un boxer de 115 kg, cu un 
cap mal Înalt decit greul nostru. 

'Cupă ce îșl expediase adversarul 
‘la podea, in rundul II, Mariuțan 
a fost supus unei presiuni pre
lungite. Reconfortantă compor
tarea Iul Ciucă, învingător net 
asupra iul Pajkovicl (Iugoslavia). 

'Lipsit de vigoare si lipsit de ori
entare tactică, Mirza a pierdut la 

lpuncte meciul cu Dahn (R.D.G.), 
dar Gîju ne-a adus satisfacția unei 

, victorii categorice asupra olan
dezului Paske. Mare tensiune în 
ring și în tribune, la meciul din
tre stanef șl Italianul Lai. Bo
xerul nostru debutează furtunos 
dar neglijează apărarea șl re
cepționează o puternică directă 
de dreapta în bărbie. Lai este 
foarte puternic șl combativ. Sta
nef îșl revine însă repede șl pla
sează numeroase lovituri . la 
ficat, cîștigînd decizia la puncte. 
Antoniu Vasile se califică în turul 
Următor prin neprezentarea Jul 
Kaes (Luxemburg). Mihalic se în
călzește greu în partida cu Bradzll 
(Cehoslovacia), în primul rund fi
ind nevoit să suporte asalturile 
impetuoase ale acestuia. Repre
zentantul nostru îl temperează cu 
cîteva serii precise, dar spre sfîr- 
șitui reprizei lupta devine con
fuză, ambii boxeri fiind averti
zați. în ultima, Bradzll este trimis 
de trei ori la podea. Deși, con
form regulamentului, 3 k.d.-url 
consecutive Înseamnă k.o. tehnic, 
arbitrul' scoțian Croizer greșește, 
11. număra pe Bradzll a treia oară 
șl gongul îl salvează 1 Astfel, Mi
halic ciștlgă la puncte.

Continutnd seria meciurilor de 
mare spectacol, Ciucă 11 elimină 
pe ltallnnul Sperați, calificlndu-sa 
în semifinale, iar Antoniu Vasile 
trece de Sevlnll (Turcia). Și Gîju 
«obține dreptul de a boxa în se

CHAPLIN... PE RING! piuă la New York"
r Debutul în pantamimă șl 
'l-a făcut într-o scenetă cu su
biect sportiv: „The Football 
Match". Era cu 62 de ani în 
urmă, pe scena teatrului .„Col
lin’s" din sărăcăciosul cartier 
londonez Islington Green. Ce 
trol ingrat! Trebuia să urmă
rească '■— cu rite peripeții! — 
un portar, pentru a-1 droga 
înainte de meet Atunci a pur
tat pentru prima oară musta
ță, pentru a părea, conform 
concepției regizorale, un... „om 
rău" !

BOXUL 
LA HOTEL

Pe la 1720—1730, circașul 
londonez James Figg și bar
cagiul de pe Tamisa, Jack 
Broughton au imaginat lupta 
cu pumnii ca o distracție 
populară. Au prins curînd 
gustul acestui spectacol pu
blic : scriitorul Swift, poetul 
Pope, prințul de Wales și du
cele de York. Dar în 1840, re
gina Victoria declară prohibit 
boxul, pe care-1 consideră „o 
pierdere de timp degradantă*. 
Meciurile au continuat, fireș
te, să se dispute, în locuri fe
rite de privirile poliției.

în Anglia, care se mindrește 
că a inventat boxul modern, 
lucrurile s-au mai schimbat, 
dar tradiția e prea puternică. 
Gale de box publice au loc cu 
regularitate, dar cercurile 
aristocratice preferă să-și per
mită luxul de a vedea întîl- 
niri pugilistice „rezervate”, 
meciuri de club, în cerc în
chis. Vechiul manager și pro
motor de box englez Jack So
lomons a sesizat această pre
ferință și organizează gale de 
box în holul mare al hotelului 
londonez Grosvenor House. 
Membrii „clubului", în număr 
limitat, plătesc o cotizație 
anuală de 30 lire sterline, pri
mind în schimb dreptul de a 
urmări 8—9 gale de box pe 
en, stînd comod la mese, con- 
sumîndu-și dineul sau ascul- 
tind muzică Beatles.

medaliatî la Berlin

Descoperit complet, Sevinli nu poate evita directele precise ale lui 
Antoniu Vasile.

mifinale, după victoria asupra lui 
Poser (R.D.G.). Reprezentantul 
nostru se deplasează excelent șl 
punctează precis cu directe de 
dreapta. Poser domină în rundul 
următor,- însă cocoșul nostru es
chivează (uneori cu capul cam 
jos, motiv pentru care e aver
tizat). In repriza a 3-a Gîju trece 
la ofensivă și punctează specta
culos, obținînd decizia fără emo
ții. Stanef pierde la polonezul 
Bendig, a cărui tehnică s-a do
vedit superioară. După șase „aten
ții" consecutive, arbitrul polonez 
Laukedrey îl avertizează, în sfir- 
șit, pe austriacul Kdnlg. în ul
timul rund arbitrul îl dă lui Mi
hailo două avertismente gratuite, 
astfel că Kbnlg este declarat în
vingător. Tauber (R.D.G.) termină 
greu meciul cu Antoniu Vasile, 
in repriza a 3-a fiind trimis șl la 
podea. Boxerul nostru se califică 
deci mai departe.

în semifinale reprezentanții no

După cîțiva ani, a început 
epoca marilor creații cinema
tografice. O prjmă întîlnire cu 
sportul în fața aparatului de 
■filmat, tot intr-un -rol de „om 
rău" care, după ce răstoarnă 
femeia iubită cu motocicleta, 
pune-la cale diferite mașina- 
țiuni pentru ca omul iubit de 
aceasta să piardă o cursă de 
automobile („Mabel at the 
Wheel" — „Mabel la volan" — 
film revăzut de curînd la tele- 
cinematecă).

Și în același an, 1914, debu
tul pe ring, în „The knock
out". Nici de data aceasta nu 
joacă rolul principal. E doar... 
arbitrul care primește pumnii 
ambilor boxeri, trezindu-se 
mereu în corzile ringului 1

Nu trece decît un an și, 
după cum mărturisește chiar 
el, „privind un meci de box, 
îmi veni ideea lui Champion 
Charlie, în care eu, om scund, 
am făcut knock-out o mataha
lă, grație unei potcoave ascun
se în mănușă" (ca să-i poarte 
noroc 1). Pe lîngă aceasta, mai 
păcălește și un parior, luîndu-i 
banii! Șă nu acuzăm micile 

ștri pierd pe rînd. Ciucă este de
pășit de polonezul Skrzypczak, 
care a avut un finiș mal bun ; 
Gîju, cu nimic inferior lui Gri
goriev (U.R.S.S.), se vede totuși 
eliminat din cursa pentru meda
lia de aur, iar Antoniu Vasile, 
după ce suportă avertismentul di
rectorului de lupta pentru lovi
turi cu mănușa deschisă (rundul 
3), recunoaște superioritatea 
campionului olimpie Grudzlen 
(Polonia), peci, Ciucă. Gîju șl 
Antoniu Vasile se înapoiază acasă 
cu medalii de bronz.

Romeo CALARAȘANU

Campionii Europei — ediția XVI: 
Freistadt (R.F.G.), Grigoriev 
(U.R.S.S.); Stepașkin (U.R.S.S.), 

Baranikov (U.R.S.S.),- Kulej (Po
lonia), Tamulls (U.R.S.S.). Agheev 
(U.R.S.S.), Popencenko (U.R.S.S), 
Poznlak (U.R.S.S.), Izosimov 
(U.R.S.S.).

escrocherii ale eroului. Așa 
cum afirmă și Georges Sadoul, 
„situația lui tragică (nn. — 
de șomer) justifică în ochii 
publicului șiretlicul cu pot
coava".

Dar dincolo de aceasta, sce
nele — să le spunem sportive 
— reprezintă secvențe de înal
tă artă cinematografică. 
>,Farsa are un ritm amețitor, 
obiectele — mingea de . antre
nament, halterele, par însu
flețite ca de o vrajă și joacă 
rolul unor veritabile perso
naje". Iar meciul este un ve
ritabil „balet care transpune, 
prin virtuțile ritmului, imagi
nea forței într-o simbolizare 
a grației" (Pierre Leprohon).

Nu va fi ultimul film cu su
biect sportiv (în 1916 își va 
etala calitățile de virtuoz pa
tinator în „The rink" — Char
iot patinează și cu atît mai 
puțin ultimul film în care va 
urca treptele ringului, deoa
rece — după ani — va urma 
celebrul „City Lights" („Lu
minile orașului").

în numele dragostei, dar 
mai presus de orice în dorința

Ah, deciziile...
ÎNVINGĂTOR la PUNCTE a 

cel care în urma consumării 
timpului regulamentar de luptă 
(9 minute) a reușit să se dove
dească superior, punctând mai 
mult, apărîndu-se prin acțiuni 
conștiente și corecte. Se apre
ciază și combativitatea, tactica 
de luptă, stilul.

A PUNCTA : o lovitură este 
înregistrată cind nu este blo
cată sau parată și a atins un 
punct vulnerabil din jumătatea 
anterioară a capului și trunchiu
lui. Se iau in considerare nu
mai loviturile executate corect: 
cu porțiunea metacarpo-falan- 
giană sau regiunea primelor fa
lange ale degetelor (în afară de 
police). Cele executate în blo
cajul adversarului, după ceafă, 
în umeri, în coate sau sub cen
tură nu sint înregistrate. De 
asemenea, cele aplicate cu mu
chia sau dosul mănușii, cu par
tea anterioară a pumnului în
chis sau cu mănușa deschisă.

CUM SE PUNCTEAZĂ : la 
sfirșitul fiecărei reprize, boxerul 
care s-a dovedit mai bun va 
primi 20 de puncte, adversaru
lui atribuindu-se un număr de 
puncte proporțional inferior. In 
caz de egalitate, fiecare va primi 
cite 20 de puncte. După consu
marea celor trei reprize, se face 
totalul. Dacă și aici există e- 
galitate, arbitrul va ține sea
ma — in ordine — de urmă
toarele criterii: tehnicitatea de 
care au dat dovadă boxerii, mo
dul cum și-au condus atacurile, 
modul cum și-au organizat apă
rarea.

ÎNVINS PRIN KNOCK-OUT 
(K.O.) — cel care, in urma re- 
cepționării unei lovituri, nu 
mai este capabil să continue 
lupta și este numărat pină la 
10. Numărătoarea se face din 
secundă in secundă, șl începe 
numai după ce boxerul rămas 

de a ajuta o tînără oarbă să-și 
recapete vederea, Chariot va 
înfrunta duritatea unui meci 
cu e celebritate a boxului 
profesionist, începând astfel 
să obțină bănii necesari unei 
operații..’ Există undeva, în 

.subiectul acestui'film; ceva 
din spiritul 'de sacrificiu care 
animă — la dimensiuni mult 
mai largi, revoluționare — și 
pe eroul nuvelei lui Jack Lon
don : „Mexicanul".

Meciul de box, „scena cea 
mai larg tratată din întreg 
filmul", va constitui o nouă 
culme a creației lui Charlie 
Chaplin. „Aceeași mișcare de 
balet îi înlănțuie pe arbitru 
și pe adversari".

Și un ultim amănunt legat 
de acest film,: Charlie Cha
plin a cunoscut-o pe Virginia 
Cherill, viitoarea parteneră 
din „Luminile orașului", la 
un meci de box. Ringul i-a 
adus deci lui Charlie Chaplin 
subiectul pentru „The Cham
pion", partenera din „City 
Lights" și neuitatele creații 
din ambele filme.

Dorin ȘTEFLEA 

In picioare t-a retras în colțul 
neutru (unul din colțurile albe)) 
cel mai depărtat de locul unde 
s-a întrerupt lupta.

ÎNVINGĂTOR PRIN ABAN
DON : cel care s-a dovedit net 
superior, determinind arbitrul 
din ring să oprească lupta și să 
trimită pe ambii boxeri la Col
țuri, nu înainte de a-i fi ridi
cat mina învingătorului. Acest 
abandon este notat tn buletinul 
de punctaj cu inițialele R.S.C. 
(Referee Stop Combat). Aban
donul poate fi cerut de către 
antrenor (secund), manifestând 
această hotărîre prin aruncarea 
in ring a prosopului sau bure- 
telui. El nu poate cere aban
donul in timpul numărătorii sau 
in pauza dintre reprize. La rîn- 
dul său, boxerul poate cere a- 
bandonul, prin ridicarea unei 
mâini. in caz de rănire gravă) 
medicul poate interzice conti
nuarea luptei, decizia fiind tot 
de învingător prin abandon (ră
nire).

ÎNVINS PRIN DESCALIFI
CARE : boxerul care a primit 
trei avertismente pentru acțiuni 
neregulamentare. Poate fi des
calificat și boxerul care, deși nu 
a întrunit trei avertismente, a 
comis o gravă infracțiune (lovi
re sub centură, atac intenționat, 
periculos, cu capul). Boxerii 
(chiar și amândoi concomitent) 
pot fi descalificați pentru lipsă 
de combativitate (non-combat), 
după trei avertismente.

„Ori pierzi prin K.0, 
ori înoți

de LAMBERT© ARTIOL1

Dacă veți consulta „The Bo
xing Ring Encyclopedia" elabo
rată de Nat Fleischer in 1967, 
veți putea citi, la pag. 582, unde 
sint trecute performanțele bo
xerului de categorie muscă, 
Rocky Gattellari, că la 26 no
iembrie 1962, la Sydney, acest 
australian l-a învins, prin k.o. 
în prima repriză, pe americanul 
Sal Algieri. El bine, acest rind. 
ascunde o mare escrocherie. 
Mi-a destăinuit acest lucru unul 
dintre cei mai celebri ziariști 
americani, Dan Pârker, într-o 
seară pe cind sorbeam un pahar 
de scotch. într-un local din 
Basin Street, epocă tn care Dan 
scria Și pentru „New York 
Mirror". Intre timp a încetat 
din viață.

Angajat de Dawey Fragetta 
(cunoscut in lumea boxului ca 
un vînător de boxeri scoși din 
mormint, de oameni-sac pentru 
pugilîștii in căutarea unei bune 
reputații), afaceristul, „expor
tatorul de gunoaie", așa cum 
am auzit că l-a numit, cineva 
într-o zi. în redacția lui ,.Daily 
News" din New York, Sal Al- 
gieri a fost expediat cu avionul 
de la New York la Sydney, cu 
bilet numai pentru dus. De la 
New York pină in orașul austra
lian sint 10 088 de mile de zbor. 
Sal, care trecuse la profesio
nism în 1961, susținuse, pină 
în acel moment, 5 întâlniri. A 
cîștiga'.-o pe prima, a pierdut-o 
pe a doua ; în 1962, a fost fă
cut k.o. in 6 reprize de Ray 
Di Costa, apoi a fost învins la 
puncte de Carlos Zayas și a 
pierdut prin k.o. revanșa cu 
acesta din urmă, la 26 martie. 
Din ziua aceea, pînă la funesta 
zi de 26 noiembrie, Algieri nu 
a mai susținut nici o întîlnire. 
Fragetta, „marele umanitar”, 
cum ni-l caracteriza ironic ace
lași Parker, s-a gindit tocmai 
la el pentru un meci cu Gat
tellari. O „mîncărică" bine gă
tită. Exact ce-i trebuia. Din
tre atitea atitea „cadavre", 
pe care Fragetta le-a trimis în 
Italia, îmi amintesc de fostul 
campion al lumii la categoria 
ușoară, Walace „Bud" Smith 
— care avea la activ nouă în- 
frîngeri consecutive, dintre care 
4 prin k.o. — învins la Milano 
de Duilio Loy, și de boxerul

GEORGE BERNARD SHAW, GENE TUNNEY 
Șl „PROFESIUNEA FUI CASHEF BYRON-

O publicație de acum 40 de 
ani, „Gazeta noastră ilustrată" 
(nr. 73 din ÎS iunie 1929), ne 
dă prilejul să citim sub titlul i 
„Campionul pumnului, la cam
pionul condeiului", următoa
rele rînduri:

„De cîteva săptămîni, cam
pionul mondial de box Tun
ney și celebrul scriitor englez 
Bernard Shaw, gustă împreu
nă clima minunată a Adria- 
ticei, la Brioni".

In finalul scurtei note (înso
țită de o fotografie din păcate 
imposibil de reprodus după a- 
tiția ani), reporterul insinuea
ză că „această simpatie nu 
este tocmai lipsită de interes". 
Motivul l-ar constitui faptul 
că „Bernard Shaw lucrează 
tocmai acum (n.n. în 1929.') 
la un roman din viața boxeri
lor, intitulat «Profesiunea lui 
Byron Cashel» și amănuntele 
pe care i le poate furniza 
Tunney nu pot fi decît foarte 
prielnice scriitorului".

Necunoscutul autor al notei 
menționate a pierdut din ve
dere un mic amănunt: Shaw 
a scris romanul respectiv în 
1882, pe vremea cind Tunney 
nici nu se născuse încă ! „Pro
fesiunea lui Cashel Byron" a 
văzut lumina tiparului tn 

fără un ochi, Chuck Garret, 
destinat să eșueze sub pumnii 
lui Piero del Papa.

îmi spunea Dan Parker: 
„Cind l-am întîlnit pe Sal, la 
New York, după ce se întorsese 
din Australia, băiatul nu avea 
curaj să mă privească în ochi. 
Apoi mi-a mărturisit : «Da, am 
fost trimis la podea în prima 
repriză, pentru că așa em vrut. 
Dacă n-aș fi pierdut, ar fi tre
buit să mă întorc acasă înotînd. 
Nu mi-ar fi dat bilet de întoar
cere»”.

Lucrurile s-au petrecut chiar 
așa cum a aflat Parker din 
gura lui Sal.

tn toate cele 8 zile care au 
precedat întâlnirea, boxerul a 
fost dus să viziteze orașul de 
la un capăt la altul. L-au obli
gat să meargă ore în șir, l-au 
constrîns, chiar, să facă un lung 
circuit într-o pădure, l-au dus 
încoace și în colo prin grădina 
zoologică. Nu-i lăsau timp si 
se odihnească și cind putea 
în tfîrșit să o facă, îl scoteau 
imediat la antrenament. Cu o 
zi înaintea întâlnirii, organiza
torul Miller și managerul lui 
Gattellari, Fiorelli, i-au spus 
clar și răspicat că ar trebui să 
se lase învins prin k.o. în re
priza a doua, deoarece Gattel
lari era un mare idol la Sydney 
și deci n-ar fi fost indicat să 
piardă. In primul moment, Sal 
i-a trimis la dracu, dar Miller 

1885—1886. Apariția acestui 
roman în paginile publicației 
„To-Day“ a atras atenția asu
pra talentului tânărului scri
itor irlandez. Cunoscuta publi
cație „The Saturday Review" 
considera că „Profesiunea lui 
Cashel Byron" este „romanul 
epocii". Rareori — poate chiar 
niciodată — o lucrare literară 
legată de sport a dat naștere 
la atitea comentarii și elogii. 
Însuși autorul ei, cu specifică 
ironie, avea să mărturisească 
după ani: „Nu mă gîndesc 
niciodată la «Profesiunea lui 
Cashel Byron» fără să mă cu
tremur la ideea că abia am 
scăpat de primejdia de a de
veni romancier de succes la 
virsta de 26 ani I"

„Cashel Byron" a fost tra
dus și în țara noastră (de 
G. Dem. Curteanu) apărînd in 
„Editura Modernă" în 1943. 
Cu doi ani înainte, în „Editura 
Danubiu", ca cel de al treilea 
număr al „Colecției de aur", 
apăruse și volumul autobio
grafic al lui Gene Tunney; 
„Lupta vieții". De atunci, iu
bitorii sportului așteaptă o re
editare a celor două lucrări, 
desigur într-o traducere cores
punzătoare.

Desen de N. CLAUDIU 
a fost mai categoric ; „Vezi că 
biletul tău de întoarcere e în 
mîna mea". „Și, în cazul aces
ta ?“ i-a replicat Sal. „în cazul 
acesta, ori cazi la podea în 
repriza a doua, ori te întorci la 
New York înotînd".

îmi mai spunea Parker t 
„Gattellari are un pumn cu care 
nici măcar n-ar putea sparge 
un ou, dar Sal a trebuit să ac
cepte șantajul, cu singura deo
sebire că, în Ioc să aștepte să 
fie trimis la podea spre sfirșitul 
reprizei a doua, s-a lăsat nu
mărat și declarat k.o. după nu
mai 25 de secunde de la înce
putul întîlnirii cu o bufnitură 
care s-a auzit în toată Austra
lia”.

Aceasta este istorioara pe 
care mi-a povestit-o Dan Par
ker. In schimbul plonjonului 
său de pelican, ' Sal Algieri a 
căpătat biletul de întoarcere 
din Australia și un cec de 11)75 
de dolari.

Vulpoiul acela de Fragetta 
și managerul lui Sal, Gallello, 
și-au împărțit frățește jumătate 
din bursa boxerului. Aceasta se 
ridica la 2 500 de dolari.

în românește de
S. BONIFACIU și 
A. BREBEANU

(Din „Sport e Mafia" - (C) - 
1968 — Casa editrice Valentino 

Bompiani)

SE DESTRAMĂ VISUL DE AUR...
...Acum, la cei aproape 60 de ani, îți petreci de multe 

ori serile în fața căminului din Montreal, încălZindu-ți pi
cioarele și chemînd amintirile dintr-un ungher tainic, 
numai de tine știut... Cît de aprigă a fost, tomiță, lupta 
ta cu ringul și cu viața. Și cîte vise de aur nu s-au năruit 
între corzile ringului din citadelele de oțel ș.i beton, unde 
legile sportive sint călcate în picioare și unde lupta cinstită 
nu e îngăduită întotdeauna de book-makeri și afaceriști 
veroși.

Talentul, voința, curajul și dîrzenia ta de fier te-ar fi 
putut propulsa acolo unde ai dorit tu, Tomiță, in fotoliul 
mult visat de campion mondial. Dar drumul tău a fost 
presărat eu capcane și tu ai căzut in plasa lor, ca mulți 
alți pugiliști de valoare, care au fost ingenunchiați nu de 
loviturile primite în ring ci de cele date pe la spate...

îți mai amintești, Tomiță ?Ai vrut să te bați cu Leu 
Salica, pe atunci, campion mondial la categoria cocoș. 
Eiai sigur câ l-ai pi ins și te pregăteai să-l judeci pe-nde- 
lete. acolo, în ring. Ti mai ții minte pe Salica ? Avea atunci 
24 de ani, cu doi ani mai puțin ca tine. De cînd trecuse 
la profesionism număra, după 47 de partide, 37 de victorii, 
| meciuri nule și numai 6 înfrîngeri. Tu, Tomiță, aveai pe 

atunci 32 de meciuri (26 victorii, 3 meciuri nule șl 3 pier
dute). Prin „linia Hook" erai favorit. Tu îl bătuseși cate
goric, iar Lou Salica abia reușise să obțină un rezultat de 
egalitate. Le-al spus ziariștilor new-yorkezi : „Sau mor pe 
ring, sau devin campionul lumii**. Apoi, la semnarea con
tractului, mai ții minte ?, Salica ți-a arătat brațele lui 
lungi și ți-a rîs în nas : „N-ai să treci peste barierele as
tea”. „Bine, bine, ai cugetat tu în gînd, să te prind eu 
acolo în ring și pe urmă mai vorbim".

Șt-apoi, iți mai amintești ce s-a-ntîmplat ? Te antrenai în 
sala aceea din Brooklyn. Ore întregi loveai sacii de nisip, 
mingile pară și trupurile mușchiuloase ale sparring-part- 
nerilor. Și tot timpul chipul lui Salica îți juca prin fața 
ochilor. Pentru el pregăteai „uraganul", în meciul vieții, in 
partida în care știai precis că-i vei lua titlul mondial. Dar 
ai făcut o greșală, Tomiță. Și tu și managerul. în loc să 
vă ascundeți undeva; într-un orășel, într-un „camping", 
unde să nu vă știe nici vîntul, nici pămîntul, v-ați virît in 
gura lupului, la New-York, acolo unde oamenii lui Salica 
mișunau în voie. »,Spionii" lui n-au întîrziat să-și facă 
apariția la antrenamentele tale, iar într-o zi, cu o săptă- 
mînă înaintea disputei, alarmat de veștile „cercetașilor" 
trimiși în recunoaștere, s-a înființat la antrenament, cică 
în vizită de curtoazie, chiar Lou Salica în persoană. Tu 
nu te-ai sinchisit prea mult de această apariție ciudaiă. 
Țj-ai văzut mai deparie de treabă, ciocănindu-ți mai virtos 
adversarii, ai dat mîna cu viitorii] adversar, iar fotografii 
n-au întîrziat să declanșeze obiectivele.

Urmarea, acum o știm... Lou Salica și-a dat seama că 
nu va rezista formidabilei tale mașini de pumni, că tronul 
său s-ar putea prăbuși sub această teribilă avalanșă. Și, 
pur și simplu, a cerut aniinarea luptei pentru titlul mondial, 
pretextând că e răcit. O coală diplomatică, și-apoi. totul 
s-a desfășurat după regula bine stabilită de clanul lui 
Salica. Memorii și noi provocări din partea ta, obstrucții 
și tergiversări din tabăra lui Salica. Zadarnic te-ai zbătut 
săptămîni întregi, Tomiță. Fuseseși „izolat". Cu Salica nu 
aveai să te mai întâlnești decît, întâmplător, în metrou. Pe 
ring, niciodată.

Dezgustat, ai părăsit New Yorkul. Te-ai stabilit în Cali
fornia, care avea statutul său special șl propriii săi cam
pioni mondiali, nerecunoscîndu-1 .pe ceilalți proclamați de 
N.B.A, sau de statul New York, Sperai sA cucerești titlul 

aici șl de pe aceste poziții să arunci sfidarea celorlalți 
campioni mondiali.

La 17 mal 1940 ai urcat treptele ringului la Hollywood; 
împreună cu Tony Oliveira, campionul mondial al cate
goriei cocoș în versiunea callforniană. Aveai pe atunci 29 
de ani, iar Oliveira numai 22. După zece reprize de luptă 
îndirjită care i-a făcut să sară de pe scaune pe Carole 
Lombard, Edward G. Robinson, Clark Gable, Ginger Ro
gers, șl alte zeci de stele ale Hollywood-ului, juriul a 
acordat meci nul. Iar Oliveira a mărturisit ziariștilor adu
nați în vestiare : „Toma Aurel lovește ca un ciocan pneu
matic".

Apoi, după numai 12 zile, la 29 mai. erai din nou pe 
ring, de data aceasta ia Oakland, avîndu-1 in față pe Jackie 
Callura. Iți mai aduci aminte dc Callura, băiatul acela 
osos și zdravăn care terminase la egalitate cu Salica (ob
sedantul Salica !) ? Ei bine, Tomiță, Callura nu va uita 
„porția" pe care i-ai servit-o la Oakland. Chiar mai târziu, 
cind devenise campion mondial la „pană", surclasîndu-1 pe 
Jackie Wilson, acest Callura declara la un cocktail : „De 
două „forțe" mă tem pe lume, de dumnezeu și de Toma 
zlurel”.,. Și-apoi, ce-a mai fost, Tomiță ? Un virtej în cară 
te-ai aruncat orbește, disperat că titlul mondial era mai 
departe de tine decît orieînd. Tentat de burse apetisante, 
ai început să te bați cu oameni mai tari, din categorii 
superioare. A fest mat întâi seara aceea nefericită cînd ai 
luptat cu Vince Dell’Orto, o „pană" redutabilă, care sfărî- 
mase maxilarul unui anume Boyd. la Chicago. Te-ai rănit 
la mînă și-ai abandonat, scrîșnind din dinți, în repriza a 
IV-a. După patru luni, cu mîna abia vindecată, ai accep
tat un nou meci, cu Bill Speary (18 partide — 18 victorii) 
Ar fi trebuit să fii mai prudent, Tomiță. Nu erai încă 
pus la punct cu antrenamentul și nu știai, probabil, că 
acest Speary bătuse trei foști campioni mai înainte : pe 
Al. Brown, pe Hary Jeffra și pe Joe Archibald ! Fapt e 
că, în seara ele 9 decembrie 1940, ai fost făcut k.o, în re
priza a V-a, pe ringul din orașul Panama. A fost, de fapt, 
primul și ultimul k.o. din caridra care se apropia cu pași 
repezi de declin. După ur» meci nul Ia San Francisco cu 
Tony Oliveira, l-ai mai întâlnit încă o dată și atunci ai 
fost învins la puncte. Asta prin anul 1942... Apoi războiul 
s-a întins șl peste Pacific și titlurile mondiale au fost 
„Înghețate". Ultimele aperanțe, acele speranțe care la un 

boxer de 31 de ani devin palide iluzii, s-au prăbușit pentru 
ultima oară, în canonadele tunurilor.

Păcat, Tomiță ! Pentru acest vis — titlul de campion 
mondial — ai părăsit cîmpiile Bărăganului, în numele 
aceslwi vis ai luptat pe toate ringurile străine, pentru rea
lizarea acestui vis ai fost nevoit să înfrunți diabolica ma
șinație din lumea boxului profesionist... Te-ai băi ui eu 
curaj, cu fruntea sus, dar ai fost un singur om, smqur

printre străini... Noro
cul te-a ocolit. Tomiță. 
N-ai mai apucat să a- 
șezi în panoplia succe
selor mult visata cen
tură de campion mon
dial. Dar succesele 
tale. repurtate acolo 
în careul magic, au 
umplut întotdeauna de 
bucurie și mîndrie ini
mile noastre. Căci pen
tru noi, dragă Tomiță, 
ai rămas tot băiatul 
ager, puternic și cura
jos al plugarului din 
Babadag I Iar aminti
rea succeselor tale — 
să știi —• îl însuflețește 
pe toți tinerii noștri 
boxeri în lupta lor, a- 
colo între corzile rin
gului, de unde coboară 
de multe ori victorioși; 
cu medallj care se a- 
dună tot mal multe în 
tezaurul succeselor 
noastre sportive...

G, MIHALACHE



REFLECȚII DUPĂ PRIMUL JOC

DIN SEMIFINALA C. C. E. LA VOLEI

Dezirabi! și posibil
Deși a terminat victorioasă 

(3—1) meciul cu Spartak Brno, 
în semifinala C.C.E. la volei, 
Steaua a iscat miercuri seara 
un val de dezamăgire în rîn- 
dul „microbiștilor* și chiar al 
cronicarilor. De ce ? Fiindcă 
cu toții, ultînd de valoarea 
indubitabilă și de faima deți
nătorilor trofeului, nu au ad
mis apriori și nu au vrut să 
conceapă alt rezultat decît 3—0 
pentru campionii noștri.

Desigur, această dorință 
împărtășit-o și noi... însă 
de prevăzut un echilibru 
intîlnirea dintre o echipă 
mo^enă, dar fără somități 
(Steaua) și una cuprinzînd cî- 
țiva jucători de clasă mondia
lă (Spartak). Intr-adevăr, fosta 
campioană cehoslovacă (lideră 
detașată a campionatului în 
curs) și posesoare a Cupei cam
pionilor europeni are în corn 
ponență trei voleibaliști din 
sextetul de bază al naționalei 
Cehoslovaciei, campioană mon
dială : Pavel Schenk, Vladimir 
Petlak și Drahomir Koudelka. 
S-a uitat, de asemenea, faptul 
că anul trecut tot în semifi
nală, Spartak elimina Steaua 
cîștigînd ambele întîlniri (3—1, 
3—2) și pe Dinamo în finală 
(1—3, 3—0, 3—2). în felul a- 
cesta, mulți au tratat victoria 
de miercuri a băieților lui Tă- 
nase Tănase aproape ca pe o 
înfrîngere, împovărînd mai 
mult decît trebuie starea psi
hică a jucătorilor în pragul 
meciului retur. De aceea, în
tărim încă o dată (în ciuda 
inegalităților în evoluția Stelei 
spre finalurile de set) că vis 
toria pe care a obținut-o 
miercuri este merituoasă, avînd 
în vedere distanța care — rea
liști fiind, trebuie să recunoaș
tem — separă la ora actuală 
voleiul nostru de cel ceho- 
slovaa.

Neîndoios, avantajul taliei de 
partea echipei Spartak a fos* 
un serios handicap pentru 
Steaua. Am constatat acest lu
cru și miercuri seara : în timp 
ce campionii noștri au fost ne- 
voiți să facă o incomparabil

am 
era 
în 
o-

mai mare risipă de energie 
in atac — spre a putea evita 
sau perfora blocajul solid al 
echipei din Brno (ceea ce ex
plică și Căderile din finaluri' 
— și în apărare, pentru a 
„scoate" bombele impozanților 
ei trăgători, adversarii jucă
torilor de la Steaua, au acțio
nat dezinvolt, deși destul de 
lent, păstrîndu-și prospețimea 
pe parcursul întregii partide 
Iată de ce considerăm, nu în- 
trutotul întemeiate criticile a- 
duse echipei noastre campioane 
pentru meciul în discuție. Era 
și normal ca, după eforturi 
foarte intense, la început, ran
damentul să slăbească în final. 
Iar Spartak nu este... Farul 
Constanța sau Politehnica Cluj I 
Era și normal ca acțiunile de 
atac ale Stelei să nu mai aibă 
aceeași forță și eficacitate în 
fața unui zid așa de greu de 
trecut cum a fost blocajul lui 
Spartak Brno.

In pofida scepticismului cvasi 
general, totuși, Steaua nu și-a 
consumat toate șansele cedînd 
setul cu pricina Dacă anul 
trecut a cîștigat un set 
la Brno, de ce n-ar reuși și 
acum, cînd echipa a marcat 
un salt valoric cert ? Și, pe 29 
mai, campionii noștri vor tre
bui să încerce acest lucru chiar 
în primul set (cînd prospeți
mea fizică le-o permite), îm
plinind astfel un deziderat — 
posibil — al iubitorilor voleiu
lui de la noi. Ei trebuie să 
practice un joo combinațiv, și 
în viteză, prin care să sur
prindă nepregătit blocajul ad
vers. Numai astfel pot obține 
victoria — și nu ne îndoim că 
o doresc și că vor lupta pen
tru ea.

Aurelian BREBEANU

De la trimisul nostru special, Elena LEUȘTEANU

STARTUL
VARȘOVIA, 24 (prin tele

fon). La o șăptămînă după în
trecerea fetelor, iată-i reuniți în 
capitala Poloniei și pe gim- 
naști, cei mai buni din Euro
pa, într-o interesantă și pro
mițătoare dispută, ținta fi
nală fiind titlul de campion al 
cpntinentului la individual 
compus și cele șase titluri de 
campion european pe apa
rate.

începînd de la această edi
ție a .europenelor, fiecare țară 
participantă beneficiază, după 
cum se știe, de dreptul de a 
alinia în concurs trei sportivi, 
și nu doi ca pînă acum. A- 
ceastă prevedere regulamenta
ră face să. asistăm la un ade
vărat campionat pe echipe, 
numărul de .trei gimnaști pro- 
bînd destul de amplu posibi
litățile unei țări..

încă de ia conferința de pre
să ' pe care organizatorii au 
ținut-o în cursul dimineții de 
sîmbătă, cînd s-au comunicat 
numele participanților, era e- 
vident că. cele mai mari șanse

la locurile fruntașe le au spor
tivii sovietici. Intr-adevăr, ve
dete de talia lui Voronin, Kli
menko sau Lisițki oferă nu nu
mai garanția unei excelente 
comportări, dar și premisele 
unui succes sigur. Printre fa- 
voriți și-a înscris numele și 
iugoslavul Cerar, acela care 
de ani de zile se dovedește cel 
mai bun din lume la calul cu 
minere. Vestitul Menichelli, 
accidentat, nu a putut face de
plasarea la campionatele euro
pene, șansele gimnaștilor 
lieni fiind astfel simțitor 
minuate, deși nu e vorba 
alcătuirea unui clasament 
echipe.

La startul propriu-zis 
campionatelor s-au aliniat 
gimnaști din 21 de țări, cifra 
fiind cea mai ridicată din în
treaga istorie a campionatelor 
continentale. Concursul este 
programat în sala Torwar din 
Varșovia, gimnaștii români fi- 
gurînd în prima grupă, adică 
grupa socotită mai slabă, care 
a-trebuit să deschidă întrece-

ita- 
di- 
de 
pe

IN FINALA
La Dresda și Karl Marx- 

Stadt s-au disputat sîmbătă 
semifinalele turneului U.E.F.A. 
Iată relatările trimișilor noș
tri speciali.

R. D. GERMANĂ—SCOTIA 
2—1 (0—1)

KARL MARX-STADT, 24 
(prin telefon). învingînd Sco
ția cu 2-1, echipa țării gazdă 
s-a calificat, pe merit, în fi
nală, dominînd cu autoritate 
trei sferturi din partidă. Timp 
de 50 de minute, jucătorii sco
țieni — cărora specialiștii nu 
le acordau prea multe șanse
— au condus însă cu 1-0 (gol: 
Hartford, min. 17) și se părea 
că vor menține rezultatul, 
ciuda galeriei furibunde 
celor 30 000 de spectatori 
calnici.

A venit, însă, minutul 
care a schimbat radical 
meciului : la o lovitură liberă 
de la 18 m, care nu anunța 
nimic, Zolfl a șutat cu efect, 
surprinzîndu-l pe portar și... 
1-1. Din acest moment, junio
rii germani atacă mai inteli
gent,. angajează mai hotărît 
extremele — în special pe 
Schwieske, care „păcălește" 
tot mai. des ofensiva adversă, 
și rezultatul nu întîrzie: în 
min. 57, același Zolfl pătrun
de în forță, șutează în portar, 
balonul sare la Schwieske, 
care nu mai greșește: 2-1. 
Fluierul final consemnează o 
victorie dificilă a echipei R.D. 
Germane.

BULGARIA—U.R.S.S. 
3—0 (3—0)

DRESDA. 24 (prin telefon). 
Echipele Bulgariei șl U.R.S.S. 
au oferit o partidă splendidă, 
care ne-a delectat, virtuțile 
sale spectaculare declanșînd 
în tribunele stadionului Heinz 
Steyer o adevărată manifesta
ție de simpatie la adresa echi
pei bulgare. Spunîndu-vă că 
golurile partidei au fost rea
lizate din
— min. 15 
1-0 ; m>n. 
25 m, șut 
gol : 2-0 ; min. 25, un nou voie 
al lui Fanov de la 9 m: 3-0
— vă înfățișăm doar momen
tele de încununare, acutele 
unui spectacol fotbalistic care 
a avut în repertoriul său tot: 
țesătură excepțională de pase, 
ritm debordant, demaraje 
spectaculare, șuturi-bombă ex
pediate, mai ales, la poarta 
echipei sovietice. Judecind 
partida în ansamblu, o apre
ciem drept excepțională, prin 
ridicata sa ținută tehnică și 
spectaculară

Ovidiu IOANIȚOAIA 
Marius POPESCU

Luni, la Leipzig, se va juca 
ultimul act al turneului, fina
la pe care o vor disputa echi
pele R. D. Germane și Bulga
riei.

România-Israel 5-0,
în „Cupa Davis“
(Urmare din pag- U

rea. Poate că ar trebui să a- 
mintesc că plasarea . grupului 
de sportivi români în această 
grupă își are explicația în 
absența lor de la ultimele 
mari confruntări internaționa
le! Conducerea federației noas
tre de specialitate i-a desem
nat pentru concursul oficial ps 
Petre Mihaiuc, Gheorghe Pău- 
nescu și Nicolae Oprescu.

Dezavantajați de postura de 
„deschizători de pîrtie* în 
grupa I figurînd și gimrfaști 
din Italia, Norvegia, Spania 
Olanda, Finlanda, Austria, 
Portugalia și Anglia, sportivii 
români, deși și-au prezentat 
exercițiile destul de bine, în
deosebi la sol, nu au fost no
tați cu medii prea mari, no
tele cele mai ridicate fiind... 
rezervate sportivilor din gru
pa a doua — vedetă.

în momentul efectuării con
vorbirii telefonice, disputa 
sportivilor din cea de a doua 
grupă este în plină desfășu
rare. Amănunte, în viitoarea 
corespondență.

Valencia, acolo unde se pare 
că se va desfășura partida 
Spania — România, atit de aș
teptata revanșă, porțile unui 
succes ni se vor putea deschi
de numai dacă echipierii noș
tri se vor afla la apogeul po
sibilităților lor.

Deși meciurile de sîmbătă, 
de la Progresul, au oferit un 
frumos spectacol, ele nu s-au 
făcut remarcate și printr-o e- 
voluție de scor deosebită. Pe 
tabela de rezultate, românii 
au acumulat punct după 
punct, fiind rareori puți în 
dificultate. Aceasta, cu toată 
opoziția dîrză a tenismanilor 
israeliți, care doreau desigur 
să cîștige măcar un set în fața 
puternicilor lor adversari. 
Tentativă nereușită, fiindcă 
Țiriac și Năstase și-au cîști
gat. meciurile la zero.

Primii în fața fileului au 
stat Ion Țiriac și Josef Stab- 
holz. Fostul campion al țării a 
ținut parcă să repete cu exac
titate performanța tinărului 
său coechipier, din prima zi a 
întilnirii, cîștigînd la scor 
identic : 6—2, 6—2, 6—0. Me
reu peste adversar, Țiriac a 
arătat că este dispus să ter
mine rapid meciul, ceea ce i-a 
și reușit, în numai 60 de mi
nute. O singură dată, jucă
torul român a părut în difi
cultate, cind Stabholz a luat 
conducerea la începutul setu
lui doi (2—0). Țiriac a recu-

perat însă rapid și n-a mal 
lăsat inițiativa pînă la sfîrși- 
tul meciului, dominîndu-și co
pios învinsul.

Ultimul simplu a fost poate 
și cel mai frumos din suita ce
lor cinci întîlmri. Ilie Năstase, 
campionul României, a dorit 
parcă să ne demonstreze în
treaga gamă a posibilităților 
sale, oferindu-ne execuții teh
nice de o rară finețe. Cine a 
crezut vreun moment că Lja- 
vidman va constitui un peri
col real pentru jucătorul nos
tru nr. 1 și-a văzut curînd 
spulberate temerile. Impri- 
mînd jocului un tempo foarte 
rapid, cu atacuri deosebit de 
incisive. Năstase l-a pus în 
totală derută pe adversarul 
său, distanțindu-se categoric 
de la începutul partidei. 6—0 
în primul set, apoi 6—2 în cel 
de al doilea, au apropiat pe 
român de o victorie-fulger. Ea 
se conturase chiar printr-un 
avans, de 5—1 în setul ultim. 
Aici s-a produs însă un revi
riment neașteptat al campio
natului israelit, care reface 
pînă la 5—4. Conduce cu 
40—30 și în al zecelea ghem. 
Dar Ilie Năstase n-a vrut să 
joace prelungirile... El egalea
ză (40—4.0) și apoi, după ra
tarea tmuf mecibol, nu-1 scapă 
pe cel de al doilea, punînd ca
păt luptei. Scor final: 6—0, 
6—2, 6—4 pentru Năstase.

O încheiere spectaculoasă a 
celor trei zile de tenis și con
sfințirea unei victorii catego
rice a reprezentativei noastre.

In Giro

Paul Garigues, un impozant component al formației franceze de 
rugby Stade Toulousain, In plină «arjâ, in meciul cu A. S. Mont- 
ferrand, pe care formația din Toulouse l-a cîștigat, netezindu-și 
calea spre finala campionatului francez. Era prima finală, după 22 
ani, la care participau rugbyștii din Toulouse, dar în care adver
sarii lor, componențiî echipei din Bordeaux. C.A. Beglâis, s-au 
dovedit ceva mai buni, adjudecindu-și titlul de campioni al Franței 
pe anul in curs.

Garigues șl coechipierii săi au fost la un pas de... fericire !

în 
a 

lo-

50 
fața

3 superbe voleuri 
Panov, de la 10 m : 
20, Borisov, de la 
în bara laterală și

MINGI
PENTRU MEXIC
în turneul final al campio

natului mondial de fotbal care 
va avea loa anul viitor în Me
xic se vor utiliza mingi de 
fabricație franceză. La dispo
ziția jucătorilor vor fi puse 
trei feluri de mingi : în alb- 
negru, albă simplă și alta de 
culoare galbenă care poate fi 
utilizată pentru diferite tere
nuri. 0 minge eintărește între 
396 și 4b3 grame, iar «ircom- 
ferința este de 68—71 ein. Min
gile întrunesc normele regula
mentare ale F.I.F.A.

NOUL LIDER
După etapa de ieri din Tu

rul ciclist al Italiei (Torre del 
Greco — Potenza, 173 km), 
cîștigată de italianul Michele 
Dancelli in 4 h 50:40, noul li-

MERCKX
der în clasamentul general 
este belgianul Eddy Merckx. 
Fostul purtător al tricoului 
roz, italianul Polidori', a sosit 
cu 3 min. intîrziere, în etapă.

lată-l pe Polidori, liderul de pină acum al Turului Italiei, 
fotografiat intr-o companie plăcută...

Telefoto: A. P. AGERPRES

CAMPIONATUL FEROVIAR INTERNATIONAL
LA POLO PE APA

24 (Agerpres). - 
turneului final al 
internațional fe-

MOSCOVA, 
în prima zi a 
campionatului 
roviar de polo pe apă. care se

AJAX VA VENI LA MADRID
CU 15000 SUPORTERI

desfășoară, în prezent, la Mos
cova, echipa Ungariei a învins, 
cu scorul de 5-3, selecționata 
feroviară a României. în alte 
două jocuri, U.R.S.S. a dispus, 
cu scorul de 3-1, de R.D. Ger
mană, iar Bulgaria a întrecut, 
cu 8—1, Polonia.

în turneul pentru locurile 
7—10 : R.F. a Germaniei - Bel
gia 8-5.

ECHIPA SPANIEI S-A CALIFICAT
PENTRU SEMIFINALA CU ROMÂNIA
Echipa Spaniei și-a asigurat ca

lificarea tn semifinalele zonei eu
ropene. prin cîșv.garea celei de a 
treia partide din cadrul tntîlninl 
desfășurate la Zagreb, tn com
pania tenismanilor Iugoslaviei : 
Santana, Orantes — Franulovici, 
Iovanovici 8—6. 6—1, 7—5. Spanio
lii conduc cu 3—0. scor general.

Calificată (in grupa B) este și 
echipa Italiei, in fața Austriei. 
Italienii au cîștigat meciul de 
dubiu prin Croita. Marzano în
vingători cu 6—2. 6—4. 6—4 asu
pra perechii austriece Herdy, 
Kary.

Baschstbaliștii continuă 
lupta pentru calificare

I.a Budapesta, tn cadrul turneu
lui de calificare pentru campio
natul european masculin de bas
chet. echipa Ungariei a învins cu 
69—62 (37—32) selecționata Fran
ței. într-un alt joc, reprezenta
tiva Poloniei a dispus cu 79—65 
(45—31) de formația Turciei.

în grupa de calificare de la 
Salonic s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Israel — Austria 
85—73 (44—34): R.F. a Germaniei 
— Finlanda 74—60 (33—24).

GEORGIADIS, LACERDA SI BALLABIO7 ■}

ne vorbesc despre șansele echipelor lor
si ale României

(Urmare din pag. 1)

extraordinară dovedită de toți 
jucătorii români timp de 90 de 
minute 1

AFONSO LACERDA: Am 
văzut de multe ori echipa Ro
mâniei, dar nici o dată ea nu 
a jucat atit de bine, ca la Lau
sanne. Victoria este meritată.

ERWIN BALLABIO : Româ
nii au jucat bine, dar noi am 
avut multe ghinioane. In pri
mul rînd, pentru că a trebuit 
să trecem de o apărare care a 
luptat disperat și, în al doilea 
rînd, pentru că nici una din 
ocaziile avute nu le-am fruc
tificat. Cred că un scor egal 
ar fi fost mai echitabil.

V-AȚI AȘTEPTAT EA UN 
ASEMENEA REZULTAT 7

D. G. : După ce am văzut pe 
români la Atena, puteam paria 
că și la Lausanne vor obține 
c»l puțin un scor egal.

A. L. : După partida de la 
Lisabona, unde Elveția a ob
ținut victoria, nu credeam că 
aceeași echipă poate pierde un 
meci acasă.

E. B. : Știam eâ românii joa
că bine, dar, sincer să fiu, 
nu scontasem o victorie româ
nească pe teren elvețian.

CUM VEDEȚI LUPTA PEN
TRU PRIMUL LOC ÎN PARTI
DELE DIN TOAMNA ACEAS
TA ?

D. G. t Să nu uitați un vechi 
dicton din fotbal t „un meci 
durează 90 de minute și nici- 
unul nu este dinainte cîștigat*. 
România are de susținut două

partide pe teren propriu. In a- 
pareriță, judecind prin prisma 
avantajului pe care-l au în
totdeauna gazdele, meciurile 
sînt ușoare.

Dar, nu este chiar așa. Re
zultatele actualelor prelimina
rii au dovedit că avantajul 
gazdelor a fost minim : Por
tugalia a pierdut cu Elveția 
și a obținut egalarea în meciul 
cu noi abia în ultimele minute I 
Părerea mea asupra calificării ? 
România are un oas înainte, 
dar și celelalte echipe mai au 
șanse. Atenție la portughezi, 
ca să nu vorbeso de greci, al 
căror antrenor sînt...

A. L. : După „cutremurul* de 
la Lisabona, Otto Gloria a fost 
schimbat de la clima echipei 
reprezentative, el rămînînd doar 
antrenorul Benficăi. Acum, nou) 
selecționer este Juca, ex-secun- 
dul lui Gloria. El a întinerit 
formația cu 7—8 jucători și spe
răm că noua sa orientare va 
da roade. Perez și Figueredo 
sînt talente autentice. Prin ie
șirea din formă a jucătorilor 
de la Benfica, echipa Portuga
liei trece printr-o mare criză. 
Totuși, eu sper că Eusebio, Tor
res, Coluna și Simoes își vor 
recăpăta forma și atunci ei, 
împreună cu tinerii lui Juca 
vor alcătui un „îl* puternic, 
capabil să cîștige cele două 
meciuri din deplasare. Cu 7 
puncte este posibilă (teoretic) 
calificarea Portugaliei sau o 
eventuală participare la un 
meci de baraj pe teren neutru.

E. B. : Și noi avem șanse de

calificare, mai mari decît por
tughezii. O victorie acasă cu 
Portugalia și una la Salonic 
ne-ar aduce din nou pe prim 
plan. Sper să nu mai cunoaș
tem înfrîugerea pe teren pro
priu. Pentru noi, meciul deci
siv va fi cel de la Salonic, la 
15 octombrie. Apoi vom juca 
pe teren propriu, cu Portu
galia.

CE PLAN DE PREGĂTIRE 
PRECONIZAȚI PÎNĂ LA RE
LUAREA PARTIDELOR DIN 
TOAMNA 7

D. G. : . După terminarea 
campionatului vom întreprinde, 
în iulie și august, un lung tur
neu în America de Sud. Vom 
juca în 5 țări : Brazilia (Sao 
Paulo. Bello Horizonte). Co
lumbia (Bogota). Peru (Lima), 
Bolivia (La Paz) și în Chile 
(Santiago). Nu știm încă ce ad
versari vom Infilni, dar este 
posibil să jucăm și în compa
nia unor reprezentative.

A. L. : Vom lace pregătiri o- 
bișnuite. Un scurt cantonament 
înainte de fiecare partidă și 
cîteva jocuri de verificare.

E. B. • Sînt împotriva pregă
tirilor de lungă durată și a unor 
jocuri dificile tn scop de pre
gătire. Asemenea sisteme nu 
duc decît la o stare depresivă 
a jucătorilor, la o nervozitate 
care se manifestă și în timpul 
meciului oficial. De aceea, ne 
vom pregăti într-un scurt ean- 
tonament, unde jocurile de ve
rificare se vor face sub forma 
unei destinderi, a unei dis
tracții.

meciul 
Mos- 
prin 
6—3,

Foarte disputat este 
U.R.S.S. — Canada, de la 
cova. Canadienii au egalat 
Belkin, învingător cu 7—9, 
4—6, 6—2, 7—5 asupra , lui Lejus. 
Sovieticii au cîștigat ' '
(Metreveli, Lihaciov — 
Fauquier 6—2, 6—3, 6—3) 
duc acum cu 2—1.

Rezultate din grupa 
Bastaad, R.F.G. — Suedia 
(Bungert ' — Lundquist 6—3,
6— 4; Kuhnke — Bengtsson
7— 5, 6—3); la Monte Carlo, 
hoslovacia — Monaco 3—0.

★
La Ciudad de Mexico a început 

meciul de tenis dintre 
Mexicului șl Australiei, 
pentru semifinala zonei 
cane. După prima zi, scorul este 
egal : 1—1.' Rafael Osuna l-a în- 
,vins cu 9—7, 3—6, 7—5, 6—3 pe 
Ray Ruffels. iar Bill Bowrey a 
cîștigat cu 4—6, 6—3, 6—2, 7—5 la 
Loyo Mayo.

dublul 
Sharpe, 
șl con-

A : la 
2f—■ o 

6—4, 
6—3, 
Ce-

echipele 
contlnd 
amerl-

Gerd Miiller (Bayern Miinchen) 
a fost in ultimele jocuri eroul 
reprezentativei R. F. a Germa
niei, marcind golurile decisive 
in partidele cu Scolia și Aus
tria. lată-l intr-un echipament 
original, neobișnuit: un costum 
național scoțian, primit cadou 

la Glasgow.

Cupa Federației 
internaționale in faza 

semifinalelor
Alte două echipe s-au calificat 

pentru semifinalele „Cupei fe
derației internaționale" la tenis 
feminin. Alături de formațiile 
Angliei Și Australiei, în semifi
nale vor mai juca S.U.A. șl Olan
da. to sferturile de finală, S.U.A. 
a învins cu 3—0 echipa Italiei, 
iar Olanda a întrecut cu 2—1 se
lecționata Cehoslovaciei, tn se
mifinale Anglia va juca cu Aus
tralia, iar S.U.A. va întîlni Olanda.

www- nux nux
Presa spaniolă anunță că 

finala „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, care se va des
fășura miercuri, 28 aprilie, pe 
stadionul B<—nabeu din Madrid, 
între formațiile Mill și Ajax 
Amsterdam, suscită un intetes 
extraordinar. Meciul se va dis
puta cu casele închise. Clubul 
olandez Ajax a solicitat Fede
rației spaniole de fotbal nu 
mai puțin de 15 000 de bilele 
pentru susținătorii săi care țin 
să asiste la finală. Pe de altă 
parte, conducerea clubului Mi
lan a solicitat un număr de 
5 000 de bilete pentru „tifosii" 
săi.

Finala se va disputa In noc
turnă, începînd de la ora 21,30 
(ora Bucureștiului).

Construcții — Gottwaldov

19-14 (11-6), la rugby
Sîmbâtă, pe „Tineretului", 

echipa cehoslovacă de rugby 
Gottwaldov a susținut primul 
meci din cadrul turneului pe 
eaie-l întreprinde in. țara 
lious’ră. in compania; echipei 
Irișt.itutului de construcții. 
Rugbyștii gazdă au terminat 
victorioși cu scorul de 19—14 
(11-6).

N. VIZITIU, corespondent

Tiparul |, P, „lnforgplla* ti* Biexolanu nr. 23-25, București

La Simferopol, Romuald Klim 
a cîștigat proba de arunca
rea ciocanului cu performan
ța de , 69,46 m. Proba de a- 
runcarea suliței a revenit lui 
lanis Lusis cu 76 m.

La Lynwood (California), în 
bazin de 50 m, înotâtoareă 
americană Attwood a cîști
gat două prișbe : 100 m spa
te in 1:10,2 și 200 m spate 
în 2:30.7. La 200 m spate - 
masculin, Mițchel Ivey.a fost 

i ni.ometrat cu 2:14,0,
a '■

Atletul polonez Szordy- 
kowski a parcurs 3 000 m în 
7:59,6, sovieticul Abramov, a 
realizat la săritura în înăl-

time 2,11 m, iar proba de 
100 m masculin a revenit lui 
Mikicev (U.R.SS.) cu 10,4 în 
concursul de la Bydgoszcz 
(Polonia).
■
Turneul internațional femi
nin de șah de la Iaroslav a 
continuat cu disputarea par
tidelor din runda a 7-a. Just 
a cîștigat la Țifanskaia, Be
lova la Vreeken, iar Koz- 
lovșkaia, a învins-o , pe, Ep
stein. S-a încheiat remiză 
partida K ruinova—Todorova 
Partidele Margareta Teodo- 
rescu—-Relokurova și 
son—Porubski s-an _.. . 
În clasament, pe. primul loe

Dobb- 
ațnînat.

se află Just (R. D. Germană) 
cu 5 puncte.

Sportivul american Mark 
Murro, student la Universita
tea din Arizona, a stabilit 
un nou record al țării sale 
în proba de aruncarea su
liței, cu performanța 
89,21 m. Vechiul record 
S.U.A. era de 86,77 m și fu
sese stabilit în luna septem
brie a anului trecut de 
Frank Covelli. Noul campion 
este în vîrstă de 20 de ani, 
are o greutate de 100 kg și 
înălțimea de 1,84 m.

de 
al

Irt turneul de tenis din Ber
linul occidental: Ray Moore

(Republica Sud-Africană) — 
Arthur Ashe (S.U.A.) 6—2, 
0—6, 8—6, 1—6, 6—2 ; Roâer 
Taylor (Anglia) — Cliff 
Richey (S.U.A.) 6—1, 6—3,
6—4 ; Martin Mulligan (Ita
lia) — Marty Riessen (S.U.A.) 
2—6, 6—2, 6—3, 6—4.

Titlu] de campioană mascu
lină de handbal a Bulgariei 
a revenit în acest an forma
ției Levski-Spartak, care a 
totalizat 47 de puncte. Pe 
locurile următoare s-au clțt- 
sat echipele Akademik Sofia 
— 36 p și Cemomoreț Bur
gas — 31 p.
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